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¢urû√-ı Vesi«a ¡İlâcıdır 412
Kühûf ve ¢urû√-ı ∏âire ve Me√âbî Mu¡âlecâtıdır 413
¢ur√ada Tevellüd Eden Dîdânın Ya¡nî Kurtların Mu¡âleceleridir 415
¢urû√ta İnbât-ı La√m Beyânındadır 415
¡Ufûneti Olmayan ¢urû√-ı Müte™ekkile-i »abî&e Mu¡âlecâtıdır 416
¢urû√-ı Müte¡affine-i Rediyye Mu¡âlecesidir 416
¡Asiretü’l-İndimâl ve »îrûniyye ¢ur√alarının Mu¡âlecâtıdır 418
¡İlâc-ı Nevâ§îr ve Mülte§ı… Olmayan Cülûdun Dahi ¡İlâcıdır 422
Cirâ√ât Üzere Olan La√m-ı Zâid Beyânındadır 425
Evvelâ Mündemile Olup Ba¡dehu Münşa……a ve 

Mün…a∂∂a Olan ¢urû√ Tedbîridir 426
Ve ¢urû√ ve Cirâ√âtin Â&ârı Beyânındadır 427
Dördüncü Ma…âle ¡A§abın Teferru…-ı İtti§âli ve Ke≠âlik ¡A@

mın Cebîreye Mu√tâc Olmayan Teferru…-ı İttisâli Beyânındadır 427
¡A§abın Teferru…-ı İtti§âli Mu¡âlecâtı Beyânındadır 429
¡A§abın Cirâ√ ve ¢urû√u Edviyeleri Beyânındadır 433



¡A§ab-ı Ma«rûca İ§âbet Eden Evrâm Beyânındadır 435
¡A§abın Ra∂∂ı ve Ve&yi Beyânındadır 436
¡A§ab-ı Fâsidin ◊ükmü Beyânındadır 437
¡A§âbın ~alâbeti ve İltivâsı Beyânındadır 437
Emrâ∂-ı ¡İ@âm ±ikridir 437
Rî√-i Şevket ve Fesâd-ı ¡A@m Beyânındadır 438
Fesâd-ı ¡A@mın ¡Alâmâtıdır 438
¡A@m-ı Fâsidin Neşri ~ıfatıdır 439
¢urû√-ı Mündemilede Bâ…ıye Olan Şe@âyâ-yı ¡İ@âm ve ¢uşûr 

Beyânındadır 440
Kesr-i ¡İ@âm Edviyeleri Beyânındadır 440

KİTÂB-I RÂBİ¡İN FÜNÛN-I SEB¡ASINDAN BEŞİNCİ 
FENN CEBRDE OLAN KELÂM VE ‰ARÎ¢-İ 

MU¡ÂLECESİ BEYÂNINDADIR O DAHİ ÜÇ MA¢ÂLE 
ÜZERE MÜRETTEBDİR

Ma…âle-i Ûlâ »al¡ ve »al¡a Müte¡allı… Olanların Beyânındadır 443
Kelâm Fî Ma¡rifeti’l-»al¡ 443
Min-∏ayri »al¡in Maf§alın ‰avîl Olduğunun ¡Alâmâtıdır 445
‰ûl-i Mefâ§ıl Mu¡âlecâtıdır 447
Fekkin »al¡i Beyânındadır 447
Ter…uve »al¡inin Beyânındadır 449
»al¡-i Menkib Beyânındadır 449
¡A∂udun İn«ilâ¡ı ¡Alâmâtıdır 450
»al¡-i ¡A∂udun ¡İlâcı Beyânındadır 451
Ketifin Fî-Nefsihi İn«ilâ¡ı Beyânındadır 453
Menkib Katında olan ¡A@m-ı ~aπîrin Beyânındadır 453
Mirfa…ın »al¡i Beyânındadır 454
Maf§al-ı Rusπun »al¡i Beyânındadır 455
E§âbi¡in »al¡i ve »al¡inin ¡Alâmâtı Beyânındadır 456
¡İ@âm-ı Rusπun İnfikâkı Beyânındadır 456
»arezâtın İn«ilâ¡ı ve Zevâli Beyânındadır 456
¡Us¡u§un »al¡i Beyânındadır 459



»al¡-i Verik Beyânındadır 460
»al¡-i Rükbe Beyânındadır 464
Ra∂fe İn«ilâ¡ı Beyânındadır 464
Ka¡b Katında Olan Maf§al-ı ¡A…ıbın »al¡i Beyânındadır 465
¡İ@âm-ı ¢adem İn«ilâ¡ı Beyânındadır 466
Fenn-i »âmisin Ma…âle-i ¿âniyesi Kesrde Olan U§ûl-i 

Külliyye ve Kelâm-ı Küllî Beyânındadır 466
İncibârın ve ¡Adem-i İncibârın A√kâmı Beyânındadır 467
Cebr ve Rab† Beyânındadır 468
Mücebbire Ve§âyâdır 473
Mecbûrun Nu§besi Beyânındadır 474
Ribâ†ât ve Refâidin Keyfiyyetleri Beyânındadır 474
Tefsîr ve Taf§îl ile Keyfiyyet-i Ribâ† ±ikr Olunur 476
Cebâir Keyfiyyeti Beyânındadır 478
Tefsîr [ve] Taf§îl Üzere Cebâirin Keyfiyyâtı Beyânındadır 479
Cirâ√ati Olan Kesr Beyânındadır 480
Kesr-i ¡A&m Beyânındadır Ya¡nî ¡U∂v-ı Meksûr Terk-i 

Tedbîr Olunmakla Veyâ«ûd Mücebbirin »a†âsı ile Eğri ve 
Mu¡veccen Mülte√im Olup Müceddeden Onu Kesr Edip 
Mev∂i¡ine Reddin Tedbîri Beyânındadır 482

A†liye-i Mâni¡a ve Mâni¡a Mecrâsına Cârîye ◊ikkeyi Mu§lı√a 
Olan A†liye Beyânındadır 483

Ta§lîb-i Düşbü≠ İçin İsti¡mâl Olunan A†liye Beyânındadır 484
Ta¡dîl-i Düşbü≠ Tedbîri Beyânındadır 484
Edviye-i Müleyyine Beyânındadır 484
Müster«î Olan Düşbü≠ü Ta…viye Eden Eşyâ Beyânındadır 486
Mâ-ı ◊ârr ve Dühn İsti¡mâli Beyânındadır 486
Mecbûru Taπdiye ve Sa…y Beyânındadır 487
Elvân-ı Aπdiyeden Düşbü≠ İn¡i…âdı Zamânında İsti¡mâl 

Olunacak Levn-i Muvâfı…ın ~ıfatıdır 488
Kesr ve Cebre Tâbi¡ Olan A¡râ∂ ve Onun Tedârükü Beyânındadır 488
Makâle-i ¿âli&e Bi-Külli ¡U∂vin ¡U∂vin Vâ…i¡ Olan 

Kesrler Beyânındadır 488



Kesr-i Fa«i≠de Vâ…i¡ Kelâm-ı Küllîdir 488
Kesr-i La√y Beyânındadır 496
Enfin Kesri Beyânındadır 497
¡A@m-ı Ter…uvenin Kesri Beyânındadır 499
Ketifin Kesri Beyânındadır 501
¢a§§ın Kesri Beyânındadır 501
A∂lâ¡ın Kesri Beyânındadır 502
»arezâta ¡Ârı∂ Olan Kesr Beyânındadır 503
¡A∂udun Kesri Beyânındadır 503
Sâ¡idin Kesri Beyânındadır 505
Rusπun Kesri Beyânındadır 506
¡İ@âm-ı E§âbi¡in Kesri Beyânındadır 506
¡A@m-ı ¡Arî∂a ve Verike ◊âdi& Kesr Beyânındadır 507
Kesr-i Fa«i≠ Beyânındadır 507
Fülkenin Kesri Beyânındadır 509
Sâ…ın Kesri Beyânındadır 509
Ka¡b Beyânındadır 509
¡A…ıb Beyânındadır 510
E§âbi¡u’r-Ricl 510

¢ÂNÛN’DAN KİTÂB-I RÂBİ¡ FÜNÛNUNUN FENN-İ 
SÂDİSİ BEŞ MA¢ÂLEYİ MÜŞTEMİL OLUP

Ma…âle-i Ûlâ A√vâl-i Sümûmdan Ma¡lûm Olanların U§ûlü ve 
Mu¡âlecâtı Ma…âlâtını Taf§îl »u§û§an ◊ayvâniyye Olmayanları 
Kemâl-i Taf§îl Beyânındadır 511

Meşrûb Olan Sümûmdan Ta√arrüzde ve Ba¡de’ş-Şürb 
Mu¡âlecâtında Kelâm-ı Küllîdir 511

Sümûm-ı Meşrûbede Vâ…i¡ Kelâm-ı Küllîdir 512
A§nâf-ı Sümûma Olan İstidlâlât Beyânındadır 514
¡Alâmât-ı Rediyye Beyânındadır 515
Semm Sa…y Olunan Kimsenin Mu¡âlecâtı ¢ânûnudur 515
A§nâf-ı Sümûm Beyninde Müşterek Olan Edviye Beyânındadır 517



Sümûm-ı Cemâdiye vü Ma¡deniyye ve ∏ayriler Beyânındadır 
O Cümle Bunlardır 518

◊acer-i A√mer 518
Zîba… 518
Mertek ve Bürâdetü’r-Re§â§ 519
el-İsfîdâc 520
Cibsîn 520
Zincefr ve Şükk 521
ez-Zencâr 521
◊adîdin Bürâdesi ve »abe&i 521
en-Nûretü ve’z-Zernî« 522
Mâ-ı ~âbûn 522
Zâc ve Şebb 522
¡Ale’r-Rî… Mâ-ı Bârid Şürbü 522
Sümûm-ı Nebâtiyye Cümlesi Budur 523
Bîş 523
¢urûn-ı Sünbül 523
¢ûniyûn 524
Semmiyyetli Edviye-i Müte¡addidedir 524
Ferbiyûn 524
Elbân-ı Yetû¡ât 524
es-Sa…mûnyâ 525
Mâzeryûn ve »âmâlyûn 525
ed-Diflâ 525
el-Belâ≠ur 526
el-Kebîkec 526
Mîvîzec 526
Se≠âb-ı Berrî 526
¿âfsiyâ 526
Celbehenk 527
Dend-i ~înî 527
Kündüş ve »arba…-ı Ebya∂ ve ¡Ar†anî&â ve ¡U§âre-i ¢ı&&âu’l-

◊ımâr ve Şûnîzin Bir Nev¡i, ∏ârî…ûn-ı Esved 527



Ammâ »arba…-ı Esved 528
Cirmedâna… 529
Dâ≠î 529
»ırva¡ ve Simsim Küspeleri Ya¡nî Onların Cibreleri 529
Cünd-i Bîdester 529
¡Un§ul-i Berrî 530
»ânı…u’≠-±i™b ve »ânı…u’n-Nemir 530
Azâd-dıra«t 530
¢ışru’l-Erüzz 531
Bezrü’l-Encüre 531
Esved ve A§fer olan Türbüd-i Redî 531
Bûderînûn 531
‰ûbiyûn 532
el-Lübûbu’z-Zeni«a 532
eş-Şarâbu’§-~ırfu ¡Ale’r-Rî… 532
el-¡Aselü’r-Redî 532
ed-Dıb… 533
Cümle-i U«râ: Bu Cümlede Bâride Olan Edviye-i Semmiyye ±ikr 

Olunur 533
el-Afyûn 533
Cevz-i Mâ&il 534
Yebrû√ 535
±erufînûn 535
el-Benc 535
eş-Şevkerân 536
¡İnebü’&-¿a¡leb 536
Küzbere-i Ra†be 537
Bezr-i ¢a†ûnâ 537
Fu†r ve Kem™e-i Rediyyeler 537
Sihâm-ı Ermeniyye 538
İkinci Ma…âle Sümûm-ı Meşrûbe-i ◊ayvâniyye Beyânındadır 538
el-Cümle: İşbu Cümle ◊ayvânâtın ve Sümûmunun Beyânındadır 538
Fi’l-◊ayvânâtilletî Ta…tulu Bi-Cemî¡i Eczâihi 539



±erârî√ 539
Erneb-i Ba√rî 540
Vezeπa ve ◊ırbâ 541
◊ir≠evn 541
Fî Şürbi Sâlâmendâr 541
∞afâdı¡da Âcâmiyyenin A«∂arı ve Ba√riyyenin A√meri 542
∞afâdı¡-ı ~ufr 542
Ve ◊ayvânâttan Bi-Külliyyetihi ev Bi-Ba¡∂i Eczâihi Bi’l-¡Ara∂ 

Semm Olan ¢ısm-ı Â«er Bunlardır 542
Semek-i Bârid 542
Şivâ-i Maπmûm ve La√m-ı Fâsid 543
Ve ◊ayvâniyyenin Cins-i ¿ânîsi 543
Merâretü’l-Ef¡â 543
Merâretü’n-Nemir 543
Kelb-i Mâ Merâresi 544
±eneb-i İyyel ‰arafı 544
Cins-i ¿âli& ¿evrin Dem-i ‰arîsidir 544
¡Ara…u’d-Devâbb 545
◊ırbâ Bey∂i 545
Leben-i Fâsid 545
ed-Demü’l-Câmid 545
Mi¡dede ve Me&ânede Cümûd Eden Dem ¡İlâcıdır 546
Mi¡dede Cümûd-ı Leben Beyânındadır 547
el-Ma…âletu’&-¿âli&etü: İşbu Ma…âle-i ¿âli&e Nehşin Tedbîr-i 

Küllîsinde ve ‰ard-ı ◊aşerâtta ve ◊ayyâtın Ledπı ve A§nâfında 
Olan Kelâm-ı Küllîdir 548

Fa§l ¢avânîn-i Mu¡âlecât-ı Külliyye Beyânındadır 548
¡Ale’l-Külliyye Hevâmm ‰ardlarıdır 554
‰ardu’l-◊ayyât 555
‰ardu’l-¡A…ârib 556
‰ardu’l-Berâπî& 556
Ba¡û∂ ve Ba…… ‰ardıdır 556
‰ard-ı İbn ¡Urs 557



Fârı ‰ard ve ¢atl 557
‰ard-ı Neml 557
‰ardu’≠-±übâb 557
‰ardu’z-Zenâbîr 557
‰ardu’l-»anâfis 557
‰ardu’l-Ara∂a 558
‰ardu’s-Sûs 558
A§nâfu’l-◊ayyât 558
Les¡-i Bâsilî…ûs 560
Cermânâ 561
»u††âf Tesmiye Olunan ◊ayyenin Les¡ası ¡Alâmâtı 562
Esfiyûs-ı Yâbise Les¡i ¡Alâmâtıdır 562
◊ayye-i Bezzâ…a ve Esfîlûs Les¡ası Beyânındadır 562
◊ayye-i Mu…arrene Les¡idir 562
Û≠erüs ve Ke≠ûsûderûs Tesmiye Olunan ◊ayye Les¡asıdır 563
Ü≠erîs 564
Efâ¡î Les¡inde ve A√kâmında ¢avl-i Küllîdir 564
Les¡-i Efâ¡îye ¢ânûn Gibi Olan Mu¡âlecâttır 565
Les¡-i Efâ¡î İçin Memdû√ Olan Meşrûbât-ı Sâiredir 566
Les¡ât Üzere »âricden A∂midelerdir 567
Emûriyûs ve Na†îs ◊ayyeleri ve Bi’l-Cümle Bedenden Dem 

Nezf Eden ◊ayyât Beyânındadır 567
el-Mu¡a††ışe 568
el-¢affâze ve’†-‰affâre 569
Bellû†iyye 569
Câversiyye 569
Sîsâ†âlî Tesmiye Olunan ◊ayyât 570
el-◊ayyetü’r-Ra…şâ 570
◊ayye-i Mârsa†lîs 570
Fencerniyûs 570
Ehmû≠ ve ‰ays ve Mevâπarûs 570
Sîser Tesmiye Olunan ◊ayyedir 571



Semmi Olmayıp Mücerred ¡A∂∂ı ile Î≠â Eden ◊ayyât A§nâfıdır 
Onlar O ◊ayyelerdir ki Cü&&eleri Cidden ¡A@îm Olur 571

Fi’t-Tinnîn 571
Aπâ≠enîmûn ve’s-Seyr 572
Tinnîn-i Ba√rî ¡A∂∂ı Tedbîridir 572
İki ◊ayvân-ı Ba√rî Dahi Vardır ki Birine Semûriyâ ve Â«erine 

‰arûπurûn Derler 573
Ammâ Semûriyâ 573
Ammâ ‰arûπûrun 573
Dördüncü Ma…âle İnsân ve Dört Ayaklı ◊ayvân ¡A∂∂ıdır Bu 

Ma…âlede İnsân ve Kelb ve ±i¡b Mi&llilerin ¡A∂∂larını Biz 
±ikr eyleriz ve Ke≠âlik Kilâbdan Kelb ve Kuduz Olanların ve 
Sibâ¡ ve Timsâ√ ve Kurt ve İbn ¡Urs ve Mûπâlî Denmekle 
Ma¡rûf ¢alâ ¡A∂∂alarını Cemî¡an ±ikr Eyleriz 573

¡A∂∂ ¡İlâcına Kelâm-ı Küllîdir 573
¡A∂∂u’l-İnsân 574
Kuduz Olmayan Kelb-i Ehlînin ¡A∂∂ası ve ±i™b Mi&llilerin 

¡A∂∂alarıdır 574
Kelb ve ±i¡b ve İbn Avâ Bu ◊ayvânların Kelib Olanları 

Ya¡nî Kuduz Olanları ±ikridir 575
◊ayvânât-ı Me≠kûreden Mâ-¡adâ Kelibler Beyânındadır 576
Kelb-i Kelibin ¡A∂dından Ma¡∂û∂a ¡Ârı∂a Olan A√vâldir 576
Kelb-i Kelib ¡A∂∂ı İle ∏ayr-i Kelib Olan Kelb ¡A∂∂ının Far…ı 

Beyânındadır 578
Kaplan ve Pars ve Arslan ¡A∂∂aları ve Me«âlîbleri Cirâ√atleridir 585
¡A∂∂u’t-Timsâ√ 585
¡A∂∂-ı ¢ırd 586
¡A∂∂u’s-Sinnevr 586
¡A∂∂-ı İbn ¡Urs 586
¡A¡∂a-ı Mûπâlî ki Ona ¢alâ Dahi Derler 586
Beşinci Ma…âle »aşerâtın Lüsû¡u ve ¡U∂û∂udur Bu Makâlede Biz 

Les¡-i ¡A…âribi ve Rüteylâ ve Zenâbîr ve ¡İ@âyât ve O Mecrâya 
Cârî Olanları ve Onların Tiryâ…larının Bir Mi…dârını ±ikr Eyleriz 588



Onlardan Bu Cümle Berrî ¡A…ârib Beyânındadır 588
Cerrâre Tesmiye Olunan ¡A…reb 592
A§nâf-ı ¡Anâkib ve Şib&ân ve Rüteylâvât 594
Rüteylâ Les¡asından ¡Ârı∂ Olan A¡râ∂ı Bi’l-Cümle 

ve’t-Taf§îl Beyân Eyleriz 595
Şebe& ve Onun Ledπının ¡İlâcıdır 598
¡Ankebût ve Onun Ledπı Mu¡âlecâtıdır 598
Mûπarnîtâ 599
¢amletu’n-Nesr 599
e†-‰abbû¡ ve ◊azezü’†-‰în 600
Les¡ü’z-Zenâbîr 600
Na√l ve Na√lin Mu¡âlecâtıdır 601
Kanatlı Karınca ve Ona Müşâbih ◊ayvân-ı Â«er ±ikr Olunur 601
Sâmm-ı Abra§ ve ¡A@âye 601
el-Erba¡atu ve’l-Erba¡ûn 602
Sâlâmendârâ 602
Se…ûlûfenderü’l-Berriyye ve’l-Ba√riyye 602
¡A…reb-i Ba√rî 603
¡Ankebût-ı Ba√rî 603
Deryâ Kurbağasının ¡A∂∂ıdır 603

KİTÂB-I RÂBİ¡ ¢ÂNÛN’UN FÜNÛN-I SEB¡ASINDAN 
YEDİNCİ FENN ZÎNETTE KELÂM-I MÜSTEVFÂDIR 

VE DÖRT MA¢ÂLEYİ MÜŞTEMİLDİR

Ma…âle-i Ûlâ A√vâl-i Şa¡r ve ◊azâz Beyânındadır 605
Bu†lân-ı Şa¡rın Sebebi Beyânındadır 605
Şa¡rı ◊âfı@ Olan Edviye Beyânındadır 607
Münbitâtu’ş-Şa¡ri’l-¢aviyye Beyânındadır 611
Devâ-i ¿a¡leb ve Devâ-i ◊ayye Beyânındadır 613
Şebâbede ve Şeybde Kelâmdır 620
»ı∂âbâtı ±ikr Ederiz 624
◊azâz Beyânındadır 630
Ma…âle-i ¿âniye Cildin Bi-◊asebi’l-Levn A√vâli Beyânındadır 633



Ammâ Levni Taπyîr Eden Esbâb 633
Levni Tebrî… ve Ta√miye ve Cilâlı Kılan Edviye Beyânındadır 633
Cildi Şems ve Rî√ ve Berdden Mu√âfa@a Beyânındadır 636
Â&âr-ı ∞arbe ve Â&âr-ı Sûd ±ikridir 636
Â&âru’l-¢urû√ ve’l-Cüderî 637
Dem-i Meyyit ve Bereş ve Nemeş ve Kelef 638
el-Veşm 642
Bâdişnâm ve ◊umret-i Müfri†a 642
Beha… ve Ve∂a√ ve Bara§ Bunların Ebya∂ları ve 

Esvedleri Beyânındadır 642
Ve∂a√ ve Bara§ın Edviye-i Mev∂i¡iyyeleri Beyânındadır 648
Ma…âle-i ¿âli&e Levnden ∏ayri Cilde ¡Ârı∂ Olan ¡İlel Beyânındadır  654
Sa¡fe ve Şîrpenc ve Bel«iyye ve Bu†m Beyânındadır 654
¢ûbâ Ya¡nî Temregi Beyânındadır 657
Bü&ûr-i Lebeniyye Beyânındadır 660
Cereb ve ◊ikke Beyânındadır 660
◊a§af Beyânındadır 667
Beyân-ı Benâtu’l-Leyl 668
¿e™âlîl ve Onun A§nâfından Mismâriyye ve ¡A…f-ı ¢arniyye 

ve O Mecrâya Cârî Olanlar Beyânındadır 668
Beyânu’l-¢urûn 671
eş-Şu…û… 671
Beyân-ı Şu…û…u’ş-Şefe 672
Şi…â…u’r-Ricl 672
Şu…û…-ı Yed Beyânındadır 674
E§âbi¡ Aralarında Olan Şu…û… 674
Beyân-ı Te…arru√u’l-¢a†ât Ya¡nî Beyne’l-Verikeyn ¡Aciz 

Tesmiye Olunan Mev∂i¡in Te…arru√u Beyânındadır  674
Cildde ve Meπâbinde ve Bevl ve ∏âi††e ªuhûr-ı Râyi√a-i 

Münkere Beyânıdır 674
Beyân-ı Netnü’l-Bevl 676
Beyânu’l-¢aml ve’§-~i™bân 677



Ma…âle-i Râbi¡a Bedene ve E†râfa Müte¡alli…a A√vâldir ve Bu 
Maðâle İle Kitâb-ı Zînet Tamâm Olur 679

Beyân-ı İzâletü’l-Hüzâl 679
İfrâ† Üzere Olan Simenin ¡Uyûbu Beyânındadır 690
Tehzîl-i Semîn Beyânındadır 691
¿edy ve »u§ye ve Yed ve Ricl ve Onlar Mi&lli A¡∂â-i 

Cüz™iyyeleri Tehzîl Beyânındadır 693
Beyân-ı ¡İlelü’l-A@fâr ve Evvelâ Biz Dâ«ısta Tekellüm Eyleyelim 694
Â≠ânu’l-Fâr ve Teşa……u…-ı A@fâr ve Ke≠âlik A@fârın 

Taðaşşürü ve Cerebi Beyânındadır 696
¡Avârı∂-ı ªufurdan Teşennüc ve Ta¡aððuf ve 

Tece≠≠üm Beyânındadır 697
Hey™et ve Levninde Redî Olan ªufur-ı Redîyi ªufur-ı 

Ceyyid İnbâtı İçin İ√tiyâl İle ¢a†¡ Beyânındadır 698
Müceddeden Nâbit olan ªufura Mürâ¡ât Beyânındadır 698
ªufurun Bara§ı Beyânındadır 699
Beyân-ı Ra∂∂u’l-A@fâr 699
Ta√t-ı A@fârda Bi-◊asebi’r-Ra∂∂ ◊âdi& Olan Dem-i Meyyittir 699



 [454b] el-KİTÂBU’R-RÂBİ¡U 
MİN KİTÂBİ’L-¢ÂNÛNİ KELÂMUN 

MÜSTEVFÂ FÎ-KÜLLİYYÂTİ’L-EMRÂ∞İ

Bismillâhirra√mânirra√îm

Rabbi veffið li’l-itmâmi bi-fa∂like’l-¡amîm. el-◊amdü lillâhi ve selâ-
mun ¡alâ-¡ibâdihille≠îne’§†afâ. Allâhu «ayrun ammâ yüşrikûn.

Bundan aðdem bizim ¡ilm-i †ıbbda beş ¡aded kütüb ta§nîf edip kitâb-ı 
evvel u§ûl-i külliyye ve kitâb-ı &ânî mecmû¡-ı edviye-i müfrede ve kitâb-ı 
&âli& küllü ¡u∂vın ¡u∂v-ı ma«§û§a olan emrâ∂ beyânında kılınmak üzere va¡-
dimiz sübûð etmiş idi, va¡d-i me≠kûrumuzu incâz ve o ebvâbda olan kelâmı 
istîfâ etmekle ¡uhûd-ı mâ∂iyeye vefâ edip şimdi kitâb-ı râbi¡e bed™ ve şürû¡ 
eyledik ve kitâb-ı râbi¡i yedi fenne taðsîm edip ve her fenn maðâlâtı ve 
her maðâle fu§ûlü müştemil olmak üzere müretteb kıldık fünûn-ı &elâ&e-i 
sâbıðayı minvâl-i mu√arrer üzere kıldığımız gibi. Ve kaçan biz bi-¡inâye-
tillâhi ta¡âlâ kitâb-ı râbi¡den fâriπ oldukta Allâhu ta¡âlânın √üsn-i tevfîði ile 
kitâb-ı «âmise şürû¡ eyleriz.





¢ÂNÛN’UN DÖRDÜNCÜ KİTÂBINDAN FENN-İ 
EVVEL ◊UMMAYÂT VE MU¡ÂLECÂTINDA OLAN 

KELÂM-I KÜLLÎ BEYÂNINDADIR O DAHİ İKİ 
MA¢ÂLEYİ MÜŞTEMİLDİR

◊ummayâtta Olan Kelâm-ı Müşabba¡dır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l Mâhiyyet-i ◊ummâ Beyânındadır

Ben derim ki √ummâ bir nev¡ √arâret-i πarîbedir ki o √arâret ðalbde 
müşte¡ile olur ve şerâyîn ve ¡urûðta olan dem ve rû√ tavassu†u ile o √arâret 
cemî¡an bedene münbe&&e ve münteşire olup bedende dahi müşte¡ile olur ve 
o işti¡âl √asebiyle ef¡âl-i †abî¡iyyeye ∂arar gelir ve o işti¡âl πayr-i müteşebbi& 
olan πa∂ab ve ta¡ab √asebiyle olan işti¡âl-ı √arâret mi&lli ef¡âl-i †abî¡iyyeye 
πayr-i mu∂ırr olmaz ya¡nî πa∂ab ve ta¡abda her √âlde işti¡âl olur. Velâkin 
onlar ile olan işti¡âl gâhca rû√a teşebbü& edip √ummâ-ı yevm √âdi& olur ve 
ef¡âle mu∂ırr olur ve gâhca müteşebbi& olmaz ve ef¡âle mu∂ırre olmaz ve 
√ummânın ta¡rîfinde dâ«il olmaz. 

Ve ba¡∂ı nâs √ummâyı ðısmet-i evveliyye ile iki ðısma taðsîm ederler, 
birini √ummâ-ı mara∂ ve â«erini √ummâ-ı ¡ara∂ kılarlar ve √ummayât-ı ev-
râmı √ummâ-ı ¡ara∂ cinsinden ¡add ederler. Ve onların bu ðavlinin ma¡nâsı 
budur ki √ummâ-ı mara∂iyye bir nev¡ √ummâdır ki √ummâ ile sebeb-i √um-
mânın beyninde bir mara∂ vâsı†a olmaya ve sebebin kendi dahi mara∂ ol-
maya, √ummâ ¡ufûnette vâsı†a olmayıp ¡ufûnetin kendi dahi mara∂ olmadı-
ğı gibi, zîrâ o √ummânın sebebi ¡ufûnettir, ¡ufûnet bi-≠âtihâ mara∂ değildir 
belki mara∂a sebebdir ve beynehümâda mara∂ dahi tavassu† eylememiştir 
ve sebeb vâ§ıldır. Ammâ √ummâ-ı verem vereme ¡ârı∂adır ve o √ummâ 
vereme tâbi¡a olup şurû†-ı ma¡lûme1 üzere verem bulunduğu yerde √ummâ 
dahi bulunur ve veremin kendisi mara∂ olmakla ona tâbi¡ olan mara∂ın 
¡ara∂ı olur. 

1 “Şurû†-ı ma¡lûme”den murâd veremde ¡ufûne ola ve o ¡ufûne şerâyîn †arîðinden 
ðalbe vâ§ıl ola. Verem-i bâ†ında bu şurû† mevcûdedir ve verem-i ₣âhirin kiminde 
mevcûde olur ve kiminde olmaz.
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Ve bu maðâmda bir münâðış için demeklik vardır ki √ummâ-ı veremin 
vereme tebe¡iyyeti iki emrden «âlî olmaz: yâ veremin √arâretine tâbi¡a ve 
veca¡ına lâzıme olur veyâ«ûd veremde olan ¡ufûnete tâbi¡a olur. Ve eger 
veremin √arâretine tâbi¡ olup onun veca¡ına lâzım gelir ise benzer ki o ðâi-
lin kelâmı §avâb olup √ummâ-ı verem √ummâ-ı ¡ara∂ ola, bu sûret üzere 
vâcib olur ki √ummayât-ı yevmiyyeden çoğu √ummâ-ı ¡ara∂ olur, zîrâ on-
ların çoğu bir mara∂ın √arâretinden √âdi& ve veca¡ına tâbi¡i olur. Ve eger 
√ummâ-ı verem veremin ¡ufûnetine tâbi¡a olur ise √ummâ-ı veremin se-
bebi ¡ufûnet olur, verem o √ummâya ða†¡â sebeb olmaz. ¡Ufûnet, √arâret 
ve verem ve veca¡ gibi değildir belki emr-i â«erdir, ¡ufûnet o √ummâya 
sebeb olmakla verem ona √akîðaten ve ≠âten sebeb olmuş olmaz ve vere-
me sebeb-ı ı†lâðı ancak mecâzen ve bi’l-¡ara∂ §a√î√ olur. Bu §ûrette ðâilin
ــ ــ  ض  ــ رم  ــ  dediği müdde¡âsını beyânda müfîd olmaz, zîrâ verem وا

her ne ðadar fî-nefsihi mara∂ ise lâkin mara∂ √ummâya sebeb-i √aðîðî de-
ğildir belki beyân olunduğu üzere ona sebeb ı†lâðı mecâzendir ve sebeb-i 
√akîðîsi ¡ufûnettir ve ¡ufûnet mara∂ değildir, pes √ummâ-ı ¡ufûnet ile √um-
mâ-ı veremin beyninde farð yoktur, o iki √ummâ sebebleri ¡ufûnet olmakta 
berâberdir, e√adühümâya √ummâ-ı mara∂ ve â«ere √ummâ-ı ¡ara∂ tesmi-
yenin vechi yoktur. 

Ve biz deriz ki eger sen √ummâ-ı ¡ara∂ın ta¡rîfini taπyîr edip2 dersen ki 
[455a] √ummâ-ı ¡ara∂ bir nev¡ √ummâdır ki şey™-i â«ere tâbi¡ olup o şey™in 
vücûdu ile mevcûd ve ¡ademiyle ma¡dûm olur ve √ummâ-ı verem vereme 
tâbi¡ olup vücûduyla mevcûd ve ¡ademiyle ma¡dûm olmakla ona √ummâ-ı 
¡ara∂ tesmiye olundu, bu taðdîr üzere yine münâðış der ki √ummâ-ı ¡ufûnet 
dahi ¡ufûnete ðıyâsla onun gibidir, zîrâ o dahi bir nev¡ √ummâdır ki ¡ufûnete 
tâbi¡a olup ¡ufûnetin vücûdu ile o √ummâ mevcûde ve ¡ademiyle ma¡dûme 
olur. Velâkin fenn-i †ıbbda bu mi&&li münâðaşâttan bir fâide √â§ıla olmaz, 
bu mi&lli münâðaşâta iştiπâl eden †abîb biraz mebâ√i&e ta«a††î3 eylemiş olur 

2 Mücîbin taðrîri üzere taπyîr-i ta¡rîfte mu†laðâ şey™-i â«ere tâbi¡ ola diye ≠ikr olun-
mamıştır belki «â§§aten vereme tâbi¡ ola diye ≠ikr olunmuştur. Bu vech üzere 
münâðaşa âtiye vârid olmaz velâkin vereme tebe¡iyyet ile πayr-i vereme tebe¡iy-
yetin ≠ikr olunan ma¡nâda farðı olmamakla veremi ≠ikr tem&île √aml olunup 
münâðaşa âtiye îrâd olundu.

3 Ya¡nî adımlamış ve tecâvüz etmiş olur.
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ki ona iştiπâl kendiyi §ınâ¡asından işπâl eder. Pes biz dahi mu¡tâd üzere ce-
reyân edip deriz ki √ummâyât süded ve evrâm-ı √ummâ ¡ara∂dır. 

Ve ke≠âlik biz deriz ki beden-i insânda olan eşyâ cemî¡an üç cin-
se mün√a§ırdır: Cins-i evvel insânda olan ru†ûbât ve ervâ√ı √âviye olan 
a¡∂âlardır. Beden-i insân bi-mâ fîhi √ammâma ðıyâs olunmakla o a¡∂âla-
rın cemî¡an insâna ðıyâsı [√î†ân-ı] √ammâmın √ammâma ðıyâsı gibi olur. 
Ve cins-i &ânî ru†ûbât-ı ma√viyyedir. O ru†ûbâtın bedene ðıyâsı miyâh-ı 
√ammâmın √ammâma ðıyâsı üzeredir. Ve cins-i &âli& bedende olan eb«ıre-i 
meb&û&edir. O eb«ırenin bedene ðıyâsı havâ-i √ammâmın √ammâma ðıyâsı 
üzeredir.

Ve o üç ecnâstan her birine ta¡alluð-ı evvelî ile √arâret-i πarîbe ta¡alluð 
eder ve insânda √arâret-i πarîbe ta¡alluðuna §âli√ onlardan πayri bir şey™-i 
cismânî yoktur. Ve o üç eşyâdan ve ecnâstan evvelâ hangisi müşte¡ile ol-
duğu onunla ma¡lûm olur ki müşte¡il-i evvel tebrîd olunsa onun teberrüdü 
ile mücâviri olan müşte¡il-i &ânî dahi ona tâbi¡ olup teberrüd eder. Ammâ 
müşte¡il-i &ânî tebrîd olunsa müşte¡il-i evvel ona tebe¡an teberrüd eylemek 
vâcib olmaz belki o §ûrette câizdir ki müşte¡il-i evvel ¡alâ-sü«ûnetihi bâðî 
kalıp ¡avdet eyleye ve müşte¡il-i &ânîyi ba¡de-teberrüdihi yine tes«în eyleye. 

Ve cemî¡an ecnâs-ı √ummâda insânda olan ecnâs-ı &elâ&e ya¡nî a¡∂â ve 
ru†ûbet ve ervâ√ bi’l-cümle mütesa««ıne olur ve √arâret-i πarîbenin onlara 
teşebbü&ü olur ve araları teşebbü&-i evvelî ile farð olunur. 

Ve eger √arâret-i πarîbe evvelâ a¡∂â-i a§liyyeye teşebbü& eder ise ona 
√ummâ-ı dıðð derler.4 Ve √arâret-i πarîbenin a¡∂â-i a§liyyeye ta¡alluðu 
√arîðın √î†ân-ı √ammâma ta¡alluðu gibi veyâ«ûd √arîðın zıðð-ı √addâda 
veyâ«ûd ðıdr-ı †abbâ«a ta¡alluðu ve teşebbü&ü gibi olur. 

4 “◊ummâ-ı dıðð” üç vech üzere √âdi& olur: Evvelkisi √arâret-i πarîbe evvelâ 
a¡∂âya ta¡alluð edip √udû&-i evvelî ile dıðð √âdi& olur; onun na₣îri √arîðın ðıdra 
ta¡alluðu olur. Ve ikincisi dıðð √ummâ-ı yevmden intiðâl ile √âdi& olur; onun 
na₣îri √arîðın zıðða ta¡alluðu olur, zîrâ √arîð evvelâ havâya ta¡alluð eder ve 
havâdan zıðða intiðâl eder. Ve üçüncüsü √ummâ-ı «ıl† dıðða intiðâl eder; onun 
na₣îri √arîðın √î†ân-ı √ammâma √arâretin ta¡lîði olur, mâ-ı √ârr √asebiyle √î†ân-ı 
√ammâma √arâret teşebbü& eder. Bu vücûh-ı &elâ&eyi ≠ikr ederler velâkin √alline 
kimse ta¡arru∂ eylememiştir. Vech-i me≠kûr üzere √alli ¡abd-i mütercime fey∂-i 
Bârî ve ilhâm-ı ilâhîdir. 
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Ve eger √arâret-i πarîbenin teşebbü&-i evvelîsi a«lâ†a olup ba¡dehu a¡∂â-
ya fâş olur ise ona √ummâ-ı «ıl† tesmiye olunur. Ve a«lâ†a teşebbü& eden 
√arâretin a¡∂âya tefeşşîsi5 √ammâmâtta §abb olunan mâ-ı √ârr √arâretinin 
cüdrân-ı √ammâma tefeşşîsi olur veyâ«ûd ðıdra §abb olunan meraða-i √âr-
renin √arâretinin ðıdra füşüvvü gibi olur.6

Ve eger √arâret-i πarîbe evvelâ ervâ√a ve eb«ıreye teşebbü& edip ba¡-
dehu a¡∂â™ ve a«lâ†a fâş olur ise ona √ummâ-ı yevm derler. Ve o füşüvv 
o √âmmamda olan füşüvvdür ki ona havâ-yı √ârr §âire ve «âricden dâ«ile 
olup onda tevaððud eder ve ba¡dehu havâ-yı mütevaððıdın √arâreti mâya 
ve √î†âna te™eddî eder. Ve onun vech-i tesmiyesi budur ki o √ummâda √arâ-
ret şey™-i la†îfe teşebbü& etmekle ta√allülü serî¡ olur, bir gün ve bir geceyi 
o nev¡ √ummânın tecâvüzü ðalîlü’l-vuðû¡ olur eger √ummâ-ı yevm cins-i 
â«ere isti√âle eylemez ise, binâen ¡aleyh √ummâ-ı yevm tesmiye olunur. 

Ve √ummayâtın bu vech üzere taðsîmi fu§ûl-i ðarîbesi7 √asebiyle taðsîm-
dir, ammâ ba¡∂ı kerre cihât-ı u«râdan dahi taðsîm olunup deyilir ki √um-
mayât-ı √âdde ve πayr-i √âdde ve müzmine ve πayr-i müzmine ve leyliyye 
ve nehâriyye ve selîme-i müstaðîme ve ≠ât-ı a¡râ∂-ı münkere ve müftire 
ve lâzıme olur ve lâzımenin ba¡∂ısında iştidâd ve sevrât olur ve ba¡∂ısında 
iştidâd olmayıp müteşâbihe olur ve √ârre ve bâride olur, bâride dahi nâfi∂ 
veyâ«ûd ≠ât-ı ðuşa¡rîret olur ve √ummâ basî†a ve mürekkebe olur.

İkinci Fa§l Müsta¡idd-i ◊ummâ Olanlarda Kelâm-ı Küllîdir

E†ıbbâ dediler ki √ummayâta müsta¡idd olan nâsın eşeddi ebdânı √âr-
re-i ra†be olanlardır «u§û§an o ebdân a§√âbından ru†ûbeti √arâretten aðvâ 
olanlar ziyâde müsta¡idd olurlar. Ve ebdânı √ârr-ı ra†b olanların bevl ve 
berâz ve ¡araðları müntin olur. Ve ke≠âlik ebdânları √ârr-ı yâbis olanlar 

5 “Ta¡alluð” ile “tefeşşî”nin farðı vardır, zîrâ tefeşşîde mebde™-i tefeşşîyi tebrîd ile 
fâş olan √arâret müteberrid olur ve ammâ ta¡alluðla mebde™in tebrîdi ile müte¡al-
lið müteberrid olmaz.

6 Ve √ummâ-ı «ıl†ın füşüvvünde ≠ikr olunan na₣îrin vechi budur ki «ıl†ta olan 
√ummânın a¡∂âya füşüvvü a¡∂âya mülâðât ile olur ve ba¡∂ı kerre «ıl†ın kendi 
mülâðî olmaz belki eb«ıresi mülâðî olur ve iki tan₣îr bu me≠kûrlara olur.

7 “Fu§ûl-i ðarîbe”den murâd ehl-i man†ıð ı§†ılâ√âtından olan kelimât-ı «amsin bi-
ridir ki ehlinin ma¡lûmudur.
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dahi √ummayâta müsta¡idd olurlar, onların √ummâları yevmiyye ile bed™ 
edip serî¡an ¡afineye ve mu√rıðaya isti√âle eder ve ba¡∂ı kerre dahi dıðða 
te™eddî eder. Ve ≠ikr olunan iki §ınfı bu √ükmde tâlî olur ya¡nî onlara ðarîb 
olur o √ummâ ki onun §â√ibinin bedeninin ru†ûbet ve yübûseti berâber ola 
ve ona √arâret istîlâ eyleye. Ve bu iki nev¡ √ummâ evvelâ bu«âr-ı √âdd 
sebebiyle √arârete bed™ edip yevmiyye olur ve ba¡dehu √ummâ-ı «ıl†a in-
tiðâl eder. Ve bunlardan sonra √ummâya müsta¡idd olan o ebdân olur ki 
onda √arr ve berd mütesâviyân olup ru†ûbât ziyâde olur ve bu mi&lli ebdâna 
evvelâ √ummâ ¡ufûnet ¡urû∂u ek&er olur. Ammâ bâride-i √arre ve bâride 
yâbise olan ebdân √ummayâttan ve «u§û§an √ummâ-ı yevmiyyeden eb¡ad 
olur, fefhemi’l-merâm.

Üçüncü Fa§l Ev…ât-ı ◊ummayât Beyânındadır

Emrâ∂-ı sâire gibi √ummayâtta dahi evðât-ı erba¡a olur: zamân-ı ibtidâ 
ve zamân-ı tezeyyüd ü §u¡ûd ve zamân-ı intihâ vü vuðûf ve zamân-ı in√i†â†. 
Ve √ummâda olan evðât-ı erba¡a ba¡∂ı kerre külliye ve ba¡∂ı kerre cüz™iyye 
olur ya¡nî küllü nevbetin nevbetin olur. 

Ve √ummânın «a†arı ≠ikr olunan ezmine-i erba¡anın üçünde ya¡nî 
zamân-ı ibtidâ ve zamân-ı §u¡ûd ve zamân-ı intihâ∂a olur. Ve zamân-ı 
in√i†â†ta nefs-i √ummâdan ¡alîl helâk olmaz velâkin ≠ikri âtî sebebin ¡urû∂u 
ile helâk olur. 

Ve zamân-ı ibtidâ o vaðttir ki onda √arâret-i πarîziyye ¡u∂vda πâmi-
re olan mevâdd √asebiyle mu«tenıða olur ve ke≠âlik o vaðtte nu∂cdan ve 
¡adem-i nu∂cdan bir e&er ₣âhir olmaz. Ve ibtidâ vech-i mu√arrer üzere her 
mara∂da √â§ıldır velâkin ba¡∂ı kerre sûnû«as ve §ar¡ ve sekte mara∂larında 
ibtidâ «afî ve a¡râ∂ ðalîl olmakla o mi&lli ¡ilelde ibtidâ olmamak ₣ann olu-
nur. Ve ke≠âlik ba¡∂ı kerre √ummayât-ı √âddeden yevm-i evvelde πamâ-
ma veyâ«ûd sâir ¡alâmet-i nu∂c rü™yet olunmakla ₣ann olunur ki onun için 
zamân-ı ibtidâ yoktur ve ma¡a-hâ≠â cemî¡an onlarda zamân-ı ibtidâ √â§ıldır. 

Ammâ evðât-ı erba¡a-i me≠kûreden √ummânın zamân-ı tezeyyüd ü 
§u¡ûdu o vaðttir ki onda √arâret-i πarîziyye √areket edip mâddeye muðâve-
met-i ₣âhire ile muðâvemet eder ve onda nu∂cun veyâ«ûd ¡adem-i nu∂cun 
¡alâmâtı ₣âhire olur. 
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Ve zamân-ı intihâ o vaðttir ki onda beyne’†-†abî¡a ve beyne’l-mevâdd 
mu√ârebe ve muðâtele müştedde olup e√adühümânın â«er üzere isti¡lâsı 
₣âhir olur ve o vaðt mel√ame ve √urûb vaðtidir ve mel√amenin müddeti 
≠evâtü’n-nevâib olan √ummayât-ı √âddede nevbet-i vâ√idedir velâkin onun 
ma¡rifeti nevbet-i vâ√ide-i me≠kûreyi vely eden nevbette olur veyâ«ûd 
mel√amenin müddeti iki nevbette olup ta¡arrüfü nevbet-i &âli&ede olur; 
ek&er-i √âlde √ummayât-ı √âddede müddet-i mel√ame iki nevbeti tecâvüz 
eylemez meger ki √iddet emrâ∂-ı müzminede ola. 

Ve ba¡∂ı kerre √ummânın nevâib-i ke&îresi müteşâbih olup a√kâmda ve 
a¡râ∂da o nevâib mütesâviye olurlar ve o minvâl üzere olan √ummâda nu∂-
cun ve ¡adem-i nu∂cun â&ârı zamân-ı intihâda ₣âhire olur. 

Ammâ √ummayâtın zamân-ı in√i†â†ı bir vaðttir ki onda √arâret-i πarî-
ziyye mâdde üzere istîlâ edip mâddeyi ðahr eder ve o vaðtte mâddenin 
cem¡iyyetini perâkende ve perîşân eder ve şey™en-ba¡de-şey™in o mâddenin 
şemli tefrîð olunmakla «afîfe ve e†râfa müntefi∂a olup ta√allül eder ve çok 
kerre e†râf-ı taπallu₣ eder. 

Ve emrâ∂ın müntehâsı mu«telif olur cidden √âdde olan emrâ∂ın eb¡ad-ı 
müntehâsı dört güne varınca ðadar olur. Ve √ummayât-ı yevm bu cümle-
den olur velâkin √ummayât-ı yevm emrâ∂-ı √âddeden ¡add olunmaz, zîrâ 
mara∂ın √âdd olmasında müntehâsının ðarîb olduğu kifâyet eylemez bel-
ki emrâ∂ ≠evâ†u’l-«a†ar olmakla √âdde olur ve cidden √âdde olan emrâ∂ı 
tâlî olur. 

O mara∂ ki √âdde ola velâkin cidden √âdde olmaya ve o √âddenin mün-
tehâsı yedi güne bâliπ olur √ummâ-ı mu√rıða [455b] ve πıbb-ı lâzıme gibi. 

Ve ba¡∂ı emrâ∂ın √iddeti emrâ∂-ı √âdde √iddetinden noð§ân olup mün-
tehâsı on dört güne ve dahi ek&ere bâliπ olur ve o eyyâm yirmi bir güne 
varıncı ðadar müzminâttan emrâ∂-ı √âddenin müntehâsı olur. Ve mu†laðan 
müzminâtın ya¡nî müzmin-i πayr-i √âddın müntehâsı kırk ve altmış ve dahi 
ziyâde günlere bâliπ olur. 

Ve √âdde ve müzmine mara∂ların merâtibini ma¡rifetin fâidesi bizim ðarî-
ben ≠ikr edeceğimiz minvâl üzere mer∂â aπdiyesinin tedbîrinde ₣âhir olur. 

Ve √ummayât-ı ke&îrenin ezmine-i &elâ&esi ya¡nî ibtidâ ve tezeyyüd ve 
intihâ zamânları nevbet-i vâ√idede istîfâ olunur ve nevbet-i u√râsı zamân-ı 
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in√i†â†ta olur. Ve √ummayât bu ezminelerde dahi mu√telife olur, kiminin 
zamân-ı tezeyyüdü †avîl ve kiminin zamân-ı in√i†â†ı †avîl olur.

Dördüncü Fa§l Emrâ∂ın Ev…âtını »u§û§an Müntehâsını 
Ta¡arrüf Beyânındadır

Mara∂ın evðât-ı külliyyeleri gâhca nev¡-i mara∂dan ma¡lûm olur. Te-
şennüc-i yâbis ve §ar¡ ve sekte ve «unâð cidden √âdde olan emrâ∂dandır ve 
πıbb-ı «âli§a ve mu√rıða mu†lað √âddedir, cidden √âdde değildir ve √um-
mâ-ı rib¡ ve fâlic emrâ∂-ı müzminedendir. 

Ve emrâ∂ın evðât-ı külliyyeleri gâhca dahi mara∂ın √areketinden ma¡lûm 
olur, zîrâ nevâib emrâ∂-ı ða§îre olur ise müntehâsının ðurbüne delâlet eder 
πıbb-ı √âli§a gibi, zîrâ πıbb-ı «âli§anın nevâibi müddeti üç sâ¡atten on dört sâ¡a-
te varınca ðadar olur. Ve eger nevbet-i mara∂ †avîle ise mâdde πalî₣a olup 
müntehâ ba¡îd olduğuna delâlet eder πıbb-ı πayr-i «âli§a gibi. Ammâ nevâibi 
olmayan emrâ∂da mâdde sûnû«as mâddesi gibi √âdde ise o mara∂ √adde olur 
ve eger mâdde πalî₣a-i bâride veyâ«ûd πıla₣a mâile ise mara∂ πayr-i √âdd olur. 

Ve ke≠âlik emrâ∂ın evðât-ı külliyyeleri se√aneden dahi ta¡arrüf olunur. 
Eger se√ane bi-sür¡atin mün√ari†a olup vechte ve şerâsîfte ∂umûr olur ise 
mara∂ √âdd olur ve eger se√ane √âli üzere bâðıye olup ≠ikr olunan taπayyür 
¡ârı∂ olmaz ise o mara∂ πayr-i √âdd olur. 

Ve ke≠âlik evðât-ı mezbûre ðuvvet ile dahi ta¡arrüf olunur. Eger ðuvâya 
∂a¡f serî¡an gelir ise o mara∂ √âdd olur ve eger ðuvâya ∂a¡f serî¡an ¡ârı∂ 
olmaz ise o mara∂ πayr-i √âdd olur. 

Ve ke≠âlik mara∂ın evðâtı ve √iddeti ve ¡adem-i √iddeti sinn ve fa§ldan 
dahi ta¡arrüf olunur. Sinn-i √ârrda ya¡nî vaðt-i şebâbda ve iki fa§l-ı √ârrda 
emrâ∂ın müntehâsı serî¡ olur ve esnân-ı bâridede ve iki fa§l-ı bâridde em-
râ∂ın müntehâsı ba†î™ olur. 

◊âl-i büldân ile dahi bu minvâl üzere ta¡arrüf olunur. Büldân-ı √ârrede 
ve cenûbiyyede müntehâ ðarîb ve büldân-ı bâridede ve şimâliyyede mün-
tehâ ba¡îd olur. 

Ve ke≠âlik mara∂ın √iddeti ve ¡adem-i √iddeti nab∂dan dahi ma¡lûm 
olur. Eger nab∂ serî¡, mütevâtir, ¡a₣îm olur ise mara∂ √âdd olur ve illâ 
mara∂ πayr-i √âdd olur. 
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Ve ke≠âlik √iddet ve ¡adem-i √iddet nâfi∂den dahi ma¡lûm olur. Eger 
nâfi∂in müddeti †avîle olur ise mara∂ın meyli izmâna olur ve eger nâfi∂in 
müddeti ða§îre ise mara∂ √iddete §âire olur ve eger mara∂da elbette nâfi∂ 
olmaz ise o mara∂ hangi cinsten ise o mara∂ cinsinin að§arı olur. 

Ve ba¡∂ı kerre mara∂ın evðâtı nevâibin evðâtı cihetinden ta¡arrüf olunur, 
zîrâ nevbet-i müteðaddimede √ummâ tefâ∂ulu a«≠ eylediği ve sonra olan 
nevbette dahi tefâ∂ulu a«≠ edip √âl-i müteðaddime üzere müstemirre olur 
ise mara∂ tezeyyüdde olur. Ve ba¡∂ı kerre mara∂ münða∂î olunca ðadar 
tezeyyüd üzere olur, πıbb ve muvâ₣abe dahi bu √âl üzere olur ve sonra 
olan nevbet nevbet-i müteðaddime gibi tefâ∂ulu a«≠ eylemeyip müteşâbih 
ve vâðıf olur8 ise veyâ«ûd fu∂ûlü müteşâbih olur ise ðarîb olur ki mara∂ 
müntehâda ola. Ve eger te™e««ür üzere ise mara∂ zamân-ı in«itâ†ta olur ve 
sâ¡at-i vâ√ideyi √âfı₣a olanların müddeti †avîle olur.

Ve ke≠âlik evðât-ı emrâ∂ın a√vâli √ummânın a¡râ∂ından ve a¡râ∂ın 
vuðûfundan ve noð§ânından ve nevâibin †ûl ve ðı§arda tezeyyüdünden dahi 
ma¡lûm olur. Ve ba¡∂ı kerre nevâib te«âlüf edip müteşâbih olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi evðât-ı √ummâ √âl-i istifrâπâttan dahi ma¡lûm olur, 
zîrâ nevâibin birinde ¡arað veyâ«ûd ishâl ¡ârı∂ olsa ve ba¡dehâ olan nevbetin 
¡arað ve ishâlinin şiddeti nevbet-i ûlâda olan ¡arað ve ishâl şiddeti mi&lli 
veyâ«ûd ondan dahi eşedd olsa o istifrâπ ke&ret-i fu∂ûl ile olup ðuvvet veyâ 
mara∂ √asebiyle olmasa o istifrâπ †ûlü î≠ân ve i¡lâm eder.

Ve ba¡∂ı kerre evðât-ı mara∂ cihet-i nu∂cdan ve ¡adem-i nu∂cdan dahi 
ma¡lûm olur bizim ≠ikr eylediğimiz üzere, me&elâ ma¡a-nu∂cin-mâ nef& ve 
ma¡a-πamâmetin-mâ bevl ₣âhir olsa o vaðt zamân-ı tezeyyüdün evveli olur, 
eger nef&te nu∂c ve bevlde πamâme ek&er ₣âhir olsa veyâ«ûd ¡adem-i nu∂c 
₣âhir olsa o vaðt zamân-ı intihâ olur. Ve ke≠âlik nef& ve πamâme ile nu∂cun 
ve ¡adem-i nu∂cun ₣uhûru serî¡ olmakla dahi müntehânın ðurbü ve bu¡du 
ta¡arrüf olunur, eger o vechle olan nu∂cun ve «ilâfının ₣uhûru serî¡ ise mün-
tehâ ðarîb olur ve eger ba†î™ ise müntehâ ba¡îd olur. 

8 Ma¡lûm buyurula ki √ummâda mevâddın müte√allili mütevaððıdından eðall olup 
mütevaððıd ek&er olur ise o √ummâya “mütezâyide” ve “müte¡â∂ıle” derler ve 
eger ¡aks üzere olur ise ona “müyenâðı§a” ve “müte™e««ire” derler ve eger müte-
vaððıd müte√allil ile berâber ise ona “müteşâbihe” ve “vâðıfe” derler.
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Ammâ evðât-ı cüz™iyyenin ta¡arrüfü bu vechle olur ki √ummânın vaðt-i 
nevbetinde nab∂ mün∂aπı† olur ve nab∂ın in∂ıπâ†ının ma¡nâsı bundan að-
dem senin ma¡lûmun oldu. 

Ve ke≠âlik vaðt-i nevbette levn-i e†râf kümûdet üzere ve ke≠âlik e†râf 
bürûdet üzere olur ve «â§§aten kulakların ve enfin †arafları bürûdeti ek&er 
olur o vaðte ðadar ki onda intişâr-ı √arâret i√sâs olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre ibtidâ-i nevbette taπayyür-i levn ve kesel ve ib†â-i √arekât 
ve sübâ† ve istir«â-i cefn ve &iðal-i kelâm ve beyne’l-ketifeyn ve’§-§ulb 
ðuşa¡rîret olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ibtidâ-i nevbette nâfi∂ ðavî olur. 
Ve ba¡∂ı kerre onda rîðin seyelânı ve iki §udπun i«tilâcı ve kulakların 

†anînleri ve ¡u†âs ve a¡∂â-i bedenin temeddüdü olur ve ðuvvetin iştidâd-ı 
∂a¡fı nevbetin ibtidâsı ve intihâsı zamâlarında olur. 

Ve nevbetin vaðt-i tezeyyüdünün nı§f-ı evvelinde nab∂ ₣uhûru ve ¡i₣amı 
ve sür¡ati a«≠ eder ve onda √arâret cemî¡-i bedende ¡ale’s-sevâ münteşire 
olur ve vaðt-i tezeyyüdün nı§f-ı a«îrinde ≠ikr olunan √arâret münteşireten 
¡ale’s-seviyye tezeyyüd eder. 

Ve vaðt-i intihâ o vaðttir ki onda √arâret ve a¡râ∂ ¡alâ-√âlihâ bâðıye olur 
ve nab∂ mâ-yekûnun a¡₣amı olur ve sür¡at ve tevâtürü eşedd olur. Ve vaðt-i 
in√i†â† bir vaðttir ki onda noð§ân ibtidâ eder ve nab∂ i¡tidâli a«≠ eder ve 
müstevî olur ve ondan sonra olan vaðtte beden ¡araðı a«≠ edip iðlâ¡a mü™ed-
dî olur. 

Ve çok vâði¡ olur ki ¡inde’l-mevt in√i†â† √âli gibi marî∂e bir √âl ¡ârı∂â 
olup marî∂ §ı√√ate iðbâl eylemiş gibi olur,9 pes vâcib olur ki o √âle meşπûl 
olunmayıp belki nab∂ın √âli ta¡arrüf oluna, nab∂ ¡a₣îm ve ðavî midir bili-
ne. Ve bu bâbda √ummâ-ı πıbbdan me&el ∂arb olunmağı re™y edersen sen 
te™emmül eyle ki ek&er-i a√vâlde πıbb ðuşa¡rîret ile bed™ eder ondan sonra 
ona bürûdet ve ba¡dehu nâfi∂ ya¡nî ri¡de ¡ârı∂ olur ve ba¡dehu nâfi∂ sâkin 
ve berd ðalîl olur ve tesa««unu a«≠ eder ve sonra tesa««unu müstevî ve 

9 Ve o √âlin ₣uhûrunun vechi budur ki a¡râ∂ın iştidâdı †abî¡atın mara∂ ile mu√â-
rebesinden √â§ıl olur, kaçan mara∂ πalebe edip †abî¡at muðâvemetten ¡âciz olsa 
mu√ârebeyi terk eder ve terk-i mu√ârebe ile a¡râ∂ sâkine olup marî∂e «iffet gelir 
ve der-¡aðab mara∂ ¡alîli helâk eder.
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ba¡dehu tezeyyüdü ve ba¡dehu vâðıf olur ve ba¡dehu münðali¡ olunca ðadar 
nâfi∂ olur. 

Ve ma¡lûm ola ki mara∂ın †ûl-i müddeti mâddenin ke&retinden veyâ«ûd 
πıl₣atinden veyâ«ûd bürûdetinden olur ve ba¡∂ı kerre ona zamân ve büldân 
ve ebdân-ı bâridât10 ve √arâret-i πarîziyyenin ∂a¡fı ve cildin isti√§âfı mu¡în 
olur.

◊ummayât-ı Yevmde Olan Kelâm-ı Küllîdir

◊ummayât-ı yevmin a§nâfı vardır ve her §ınfın esbâbı bâdiyedir ve o 
esbâbdan kimisi bi’≠-≠ât [456a] ve kimisi bi’l-¡ara∂ tes«în ederler. Ve o es-
bâb-ı bâdiye mülâðiyât ve mütenâvelât ve infi¡âlât-ı bedeniyye ve infi¡âlât-ı 
nefsâniyye ve evcâ¡ ve evrâm-ı ₣âhire cümlesinden olur. 

Ve √ummayât-ı yevmin ba¡∂ısı o südedden √âdi& olur ki onun sebebi 
bâdî olmaz. Ve √ummayât-ı yevmin esbâbıyla √ummânın iştidâdı o ðadara 
bâliπ olmaz ki onda işti¡âl-i ervâ√ı tecâvür eyleye, zîrâ işti¡âl-i ervâ√ı tecâ-
vüz eylese a¡∂â veyâ«ûd a«lâ† müşte¡il olup dıðð ve ¡afine √ummâların biri 
olur, nitekim esbâb-ı bâdiye ba¡∂ı kerre √ummâ-ı müteðâdime-i ¡afineyi 
ta√rîk edip a«lâ†ı ta¡fîn eder ve a«lâ†ı ta¡fîn ile √ummayât-ı ¡ufûniyye √âdi& 
olur. Ve ba¡∂ı nâs ₣ann eylediler ki √ummâ-ı yevm ancak bedenin ve rû√un 
ta¡abı ile ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ın zu¡m-ı me≠kûru πala††ır. 

Ve √ummayât-ı yevm ek&er-i emrde yevm-i vâ√idde zâile olur,11 üç 
günü mütecâvize olanları nâdire ve ðalîle olur; eger &elâ&e-i eyyâmı tecâ-
vüz eder ise o √ummânın emrinden dıðð ve ¡ufûnetten birine intiðâl √ads 
olunur ve intiðâlin ma¡nâsı √arâretin rû√u tecâvüz edip beden ve «ıl††an 
birine teşebbü&ü olur. 

Ve ma¡a-hâ≠â nâstan ba¡∂ılar ≠ikr eylediler ki √ummayât-ı yevm ba¡∂ı 
kerre altı gün bâðıye olup ba¡dehu tamâm-ı inðı∂â ile münða∂ıye olur. Eger 
üç günü mütecâviz olan √ummâ-ı yevmden intiðâl √ads olunsa altı gün 
bâðıye olan √ummâ-ı yevmde tamâm-ı inðı∂â olmazdı. 

10 “Ebdân-ı bârid” ba¡∂ı nüs«ada me≠kûrdur ve mükerrer değildir, zîrâ bu berd be-
denin «ılðî mizâcının bürûdetidir ve berd-i müteðaddim berd-i ¡ârı∂dır.

11 ◊ummâ-ı yevmin zevâlî serî¡ olmakla ona lüπat-ı Yûnânîde maðîmârûs derler. 
Maðîmârûs bir düveybedir ki bir günde hem doğar ve hem doğurur ve hem o 
günde helâk olur.
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Ve √ummâ-ı yevmin ¡ilâcı sehle ve lakin ma¡rifeti §a¡bedir ve ke≠âlik 
ibtidâ-i dıððın dahi ¡ilâcı sehle ve ma¡rifeti §a¡bedir. Ve √ummayât-ı yevm-
den serî¡an vâði¡ olup ve mu¡âlecesine πala† √asebiyle ziyâde ve şedîden 
muta∂arrır olanlar √ârr-i yâbis mizâc ona πâlib olan kimseler olur ve onun 
yevmiyyesi dıðð ve πıbba te™eddî eder ve ba¡dehu √ârr-ı ra†b olanlarda 
√ummayât-ı yevmiyye serî¡ü’l-vuðû¡ ke&îrü’l-a∂râr olur ve onun √ummâ-ı 
yevmi bi-sür¡atin √ummâ-ı ¡ufûnete te™eddî eder ve ba¡dehu √ârrı ek&er ve 
ba¡dehu yâbisi ek&er olanlar esra¡ ve eşedd olur. Ve mizâc-ı √ârr-ı yâbis 
a§√âbına ðaçan cû¡ ¡ârı∂ olup ona seher ve ta¡ab-ı nefsânî veyâ«ûd ta¡ab-ı 
bedenî muðârin olsa ona ðuşa¡rîretün-mâ ile √ummâ-ı yevm sür¡at eder ve 
eger o √ummânın tedârükü görülmese ve fi’l-√âl i†¡âm olunmasa ona √um-
mâ-ı ¡ufûnet tesâru¡ eder.

◊ummayât-ı Yevmi Ecnâs-ı U«râdan Mümeyyize Olan 
¡Alâmât Beyânındadır

Biz deriz ki √ummayât-ı yevm «avâ§§ındandır ki o cins √ummâ esbâb-ı 
müteðaddimeden12 √âdi& olmaz ve te∂âπu† ile ibtidâ eylemez ya¡nî ibtidâ-i 
emrde onda nâfi∂ ve berd-i e†râf ve πu™ûr-i √arâret ve kesele meyl ve nevme 
meyl ve πu™ûr-i nab∂ ve i«tilâf-ı nab∂ ve §ıπar-ı nab∂ olmaz belki o √ummâ-
nın ibtidâsında berde müşâbih bir √âl ve ðuşa¡rîret ve na«s ¡ârı∂ olur ve o 
¡urû∂ keymûsun bu«âr-i redîsi √asebiyle olmağın serî¡an zâil olur. Ve ba¡∂ı 
kerre o eb«ıreden nâdiren nâfi∂ √âdi& olur onun ke&ret-i müfri†a ile ¡a∂ali 
na«§ ve î≠âsı √asebiyle velâkin o eb«ırenin işti¡âli lâ≠i¡-i ðaşif13 olmaz belki 
†ab™e14 ve kerîh olup ta¡ab ve sekr √asebiyle olan işti¡âl gibi olur. 

Ve kaçan yevm-i evvelde bevl na∂îc olup nab∂ √asen olur ise √ummânın 
yevmiyye olduğuna sen √ükm eyle, zîrâ bevl √ummâ-ı yevm olduğundan 
müteπayyir olmaz ve &üflü na∂îc olup levn-i «ıl†a meyli olmaz. Ve ba¡∂ı 
kerre onun bevlinde πamâme-i müte¡alliða olur ve ba¡∂ı kerre o πamâme 

12 “Sebeb-i müteðaddimden” murâd sebeb-i sâbıðtır, o sebeb bedenî sebebdir, bâdî 
değildir ve sebeb-i vâ§ılın muðâbilidir.

13  ُ ــ ِ َ ْ  ol kimsedir ki yüzünün rengin ya (ðâfın fet√i ve şînin kesri ile) [el-ðaşif] اَ
güneş veyâ«ûd faðr taπyîr eyleye. Vankulu.

14 َ ِ َ ْ أو  ً כא َ ِ ُ َכ َ ِ َ َُة ا ْ ”ke≠â fi’l-Kâmûs. Ve fî nüs«atin: “†ayyibetün ا
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†âfiye ve √asenü’l-levn olur, bi-√asebi’l-ittifâð levni √asen olmasa lâkin 
ðıvâmı mu¡tedil olur ve levninin taπayyürü levni muπayyir nesneye muðâ-
renet ile olur. Bizim ta¡abiyye mi&lli √ummâlarda ≠ikr eylediğimiz üzere 
√ummâsı olmayan kimsenin bevlinin levninde dahi muðârenet-i me≠kûre 
ile taπayyür olur.

Yevmiyye √ummâda nab∂ mütevâtir ve ðavî ve ¡i₣ama §âir olur lâkin 
infi¡âlât-ı mu∂a¡¡ifeden √âdi& olan √ummâ-ı yevmde o nab∂lar olmaz. Ve 
ke≠âlik «ıl†-ı lâ≠i¡in fem-i mi¡deyi le≠¡inden yâ«ûd berdden ¡ârı∂ olan √um-
mâda ve ke≠âlik nab∂ını mu§aππır olan â«er sebebe muðârin olan √ummâda 
dahi o nab∂lar olmaz. Ve √ummâ-ı yevmde nab∂ mu«telif olmak nâdir olur 
ve mu«telif olan nab∂ları dahi ni₣âm üzere olur ve eger bilâ-ni₣âm mu«-
telif olur ise o vechle nab∂ın i«tilâfı √ummâ üzere müteðaddim veyâ«ud 
√ummâya muðârin sebeb-i â«erden olur; o sebeb-i â«er ta¡ab ve a√şâda 
olan le≠¡-i şedîd ve o mi&lli nesneler olur. Ve ba¡∂ı kerre √ummâ-ı yevm 
a§√âbının nab∂ına §alâbet ¡ârı∂ olur cû¡ ve seher ve πamm ve istifrâπdan 
biri ile. Ve ba¡∂ı kerre dahi nab∂larının inbisâ†ında sür¡at ve inðıbâ∂ında 
bu†™ olur ve onda inðıbâ∂-ı †abî¡îden esra¡ inðıbâ∂ olmaz lâkin nâdiren mið-
dâr-ı †abî¡îden ziyâde inðıbâ∂da sür¡at olur onun için ki o √ummâda tervî√e 
√âcet eşedd olur ve tervî√ inbisâ† ile √â§ıl olmağın †abî¡at nab∂ı inbisâ††a 
isrâ¡ eder ve bu«âr-ı fâsidi i«râca ve def¡e √âcet-i ke&îre olmayıp inðıbâ∂a 
√âcet müştedde olmamakla †abî¡at dahi inðıbâ∂ı isrâ¡ eylemez, zîrâ yevmiy-
ye a§√âbının bu«ârı mu¡tedile ðıyâs ile fâsid değildir belki o mu¡tedile ðıyâs 
ile sü«ûnet ek&erdir. 

Ve eger sana nab∂ müştebih olup vech-i meşrûh üzere inbisâ† ve 
inðıbâ∂ın sür¡at-i bu†™ları sana mütebeyyin ve ₣âhir olmaz ise o vech 
üzere nefsin sür¡at inbisâ† ve bu†™-ı inðıbâ∂ı ile √ummâ-ı yevme istidlâl 
eyle. Ve √ummâ-ı yevmde nab∂ ba¡de iðlâ¡i’l-√ummâ ¡âdet-i †abî¡iyye-
sine ¡avd ve rücû¡ eder ve onun vech-i meşrû√ üzere ¡avd ve rücû¡u ¡alâ-
met-i ceyyide olur. Ve bu icmâl dahi senin ma¡lûmun olsun ki kaçan 
ma√mûmun bevli ve nab∂ı ceyyid olsa delâlet eder ki o √ummâ-ı yev-
miyedir ve eger bevl ve nab∂da cevdet olmazsa delâlet-i me≠kûre dahi 
olmaz ve ke≠âlik yevmiyye olmadığına dahi delâlet olmaz, zîrâ ba¡∂ı 
kerre √ummâ-ı yevmde bevl mün§abıπ ve nab∂ mu«telif veyâ«ûd ∂a¡îf 
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veyâ«ûd §aπîr olur. Ve ke≠âlik √ummâ-ı yevmiyye olduğuna ¡alâmet olur 
o √ummânın ibtidâsı heyyin ve leyyin olup tezeyyüdü iki sâ¡ati tecâ-
vüz eylemediği ve müntehâsına a¡râ∂-ı şedîde §o√bet eylemediği, ammâ 
√ummâ-ı ¡ufûnette bu ¡alâmetlerin a∂dâdı olur. Ve ke≠âlik √ummâ-ı yev-
me a¡râ∂-ı §a¡benin olmadığı ve ke≠âlik √ummânın inðılâ¡ından sonra 
veca¡ &âbit ve lâzım olmadığı dahi delâlet eder. Ve √ummâ-ı yevmin 
inðılâ¡ı «ıl†î olmayan †abî¡î ¡araða müşâbih ¡arað ile ve nedâvet ile olur ve 
o ¡araðın kemmiyyette dahi ifrâ†-ı şedîdi olmaz belki keyfiyyette ¡arað-ı 
†abî¡îye ðarîb olduğu gibi kemmiyyette dahi ¡arað-ı †abî¡î kemmiyyetine 
ðarîb olur; eger √ummâda ¡arað-ı ke&îr rü™yet olunsa √ummâ-ı yevmiy-
ye değildir. Ve √ummâ-ı yevmiyye vech-i â«er ile dahi tecribe olunur, 
o vech budur ki ma√mûm √ammâma id«âl olunur ve √ammâmda mek& 
ma√mûmda πayr-i mu¡tâde olan ðuşa¡rîret i√dâ& eder ise √ummâ-ı ¡ufû-
net olduğu ma¡lûm olur ve fi’l-√âl o ¡alîl √ammâmdan i«râc olunur ve 
√ammâmda mek& ma√mûmu taπyîr eylemeyip ðuşa¡rîret olmaz ise √um-
mâ-ı yevm olduğu müte√aððıð olur.

◊ummâ-ı Yevmin İnti…âli Beyânındadır

[456b] ◊ummâ-ı yevm §â√ibinin taπdiyesini iðti∂â ve îcâb edip †abîb 
«a†â-i ma√mûmu taπdiye eylemese o √ummâ ebdân-ı mirâriyyede dıðða 
ve mu√rıðaya intiðâl eder ve ebdân-ı la√miyyede bilâ-¡ufûnetin sûnû«asa 
ve ba¡∂ı ¡ufûnet ile olan √ummânın birine intiðâl eder. Ve ke≠âlik √um-
mâ-ı yevm teftî√-i mesâmm ve ta«al«ul-i cism için me¡ûnete mu√tâc olup o 
me¡ûnet terk olunsa bedeninde a«lâ† mu√tebese olanların √ummâsı bi-ðuv-
vetin müşte¡ile olup ta¡affün eder.

¡Alâmâtu İntiðâli ◊ummâ Yevmin İlâ ◊ummâin U«râ: ◊ummâ-ı yev-
min intiðâl-i me≠ðûruna delâlet eder min-πayri ¡araðın ve nedâvetin √um-
mânın in√i†â†ı ve ke≠âlik onda ¡arað olup velâkin o ¡arað ile neðâ √â§ıl ol-
madığı ve in√i†â†ın müte†âvil ve müte¡assir olduğu ve nab∂da dahi neðâ 
olmayıp bir şey™in nab∂da beðâsı ve §udâ¡ı olanların §udâ¡ının beðâsı bu 
me≠kûrların küllîsi √ummâ-ı yevmin √ummâ-ı ¡ufûnete veyâ«ûd √ummâ-ı 
dıðða intiðâline delâlet eder. 
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Eger √ummâ-ı yevmin esbâbı şedîde ve leb&i †avîle olursa o √ummâ-ı 
yevm ∂ıðða intiðâl eder ve kaçan dıðða intiðâl eylese şiryânın mecessi-
ni cidden √aâr bulursun ve a¡∂â-i √ummâyı müteşâbihe ve vaðt-i imtilâda 
ve †a¡âm tenâvülüne √ummâyı mütezâyide bulursun ve nab∂ı mün«afı∂ ve 
§ulb ve §ıπar ile bulursun ve sâir ¡alâmât-ı ∂ıððta bizim ≠ikr eylediğimiz 
¡alâmetleri bulursun.

Ve √ummâ-ı yevm √ummayât-ı demden ¡ufûneti olmayıp sûnû«as tes-
miye olunan √ummâya intiðâl eyledi ise onda sen imtilâ ve izdiyâd-ı √arâ-
ret ve intifâ«-ı vech bulursun. Ve eger √ummâ ¡ufûnete intiðâl eyledi ise 
onda iðşi¡râr olur ve nab∂ mu«telif olup §aπîr olur ve te∂âπu† ₣âhir olur ve 
√arâret-i lâ≠i¡a vü yâbise ve a¡râ∂ müştedde olur, ammâ bevl ba¡∂ı kerre 
nu∂c-i ðadîmi üzere bâðî kalır, ek&er-i emrde ba¡de’l-intiðâl bevlde nu∂c 
₣âhir olmaz.

◊ummâ-ı Yevmin ∞arb-ı Küllî İle Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Biz deriz ki cemî¡an √ummayât-ı yevmiyye a§√âbına vâcib olur ki eb-
dânlarına ceyyiden ve serî¡an münha∂ım olan aπdiyeyi îrâd eyleyeler, zîrâ 
ma√mûm ¡alîl olur ve ¡alîl me™ûf olur velâkin ba¡∂ı ¡ilel ve √ummâ a§√âbına 
aπdiye ile tereffühe ru«§at verilir,15 ta¡abı ve πammı ve cû¡u olan √ummâ-
larda tereffühe ru«§at verildiği gibi ve ke≠âlik ebdânlarında mirâr-ı ke&îre 
olanlara dahi terfîhe ru«§at verilir. Ve ðuşa¡rîret ile müştekî olanlar ibtidâ-i 
√ummâda suda veyâ«ûd şarâbda maπmûse olan †a¡âmı iltiðâm eder ziyâ-
de πıdâ olsun için, her ne ðadar o iltiðâm ibtidâ-i √ummâda dahi olur ise 
nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı ma√mûmîn πıdâda tereffühten men¡ olunurlar ve onlara 
tel†îf-i πıdâ ile işâret olunur, südedî ve isti√§âfî ve veremî olanlar gibi. Ve 
bizim ðarîben isti&nâ eylediğimizin πayrilerine evlâ budur ki πıdâyı vaðt-i 
in√i†â†a ðadar te™«îr eyleyeler. 

Ve vâcib olur ki evvel-i emrde mâ-ı bârid şürbünden ma√mûm men¡ 
olunmaya, zîrâ o vaðtte ðuvvet ðaviyye olur, ∂a¡f-ı ðuvvetten «avf olunmaz 
ve mâ-ı bârid şürbü onlara tebrîdi √asebiyle ef∂al-i ¡ilâc olur lâkin ma√mû-
mun a√şâsında ∂a¡f olursa ve √ummâ dahi mümtedde veyâ«ûd südedî olur 
ise evlâ olan mâ-ı bârid şürbünü ik&âr eylemektir. 

15 Ve me™ûf olanlara πıdâ-i mev§ûf îrâd olunup terfîhe ru«§at verilmez.
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Ve √ummâ-ı yevm a§√âbına √ammâm için ba¡de-inðı∂âi’n-nevbe meş-
veret ik&âr olunur ve √ummâ-ı yevm olduğu ta√aððuðundan sonra onu 
√ammâma id«âl vücûh ile nâfi¡ olur, zîrâ √ammâm ter†îb eder ve ta¡rîð eder 
ve mesâmma «al«ale i√dâ& eder ve &ânî √âlde tebrîd eder. Ve eger ¡ufûnet 
i√dâ&ından «avf olunur ise √ammâm men¡ olunur. Ve ba¡∂ı kerre vâcib olur 
ki a§√âb-ı süded √ammâmdan men¡ oluna, zîrâ √ammâm ba¡∂ı kerre ma-
ra∂-ı ¡ufûnîyi işâre eder. Ve ke≠âlik to«mî olan ma√mûmdan dahi √ammâm 
men¡ oluna lâkin â«ir-i emrde ve me§âmmın ittisâ¡ında ve to«menin in√idâ-
rında vâcib olur ki √ammâm isti¡mâl oluna. Ve zükâm a§√âbı dahi isti√mâm 
olunmaz lâkin i√tirâðî olan zükâmda isti√mâm olunur. Ve √ummayât-ı 
yevm a§√âbına cemî¡an vâcib olur ki havâ-yı √ammâmda †ûl-i mek& eyle-
meyeler ve suyunu istedikleri ðadar isti¡mâl eyleyeler lâkin a§√âb-ı isti√§â-
fa ve tekâ&üf erbâbına terleyince ðadar havâ-i √ammâmda mek&-i †avîl nâfi¡ 
olur, ammâ temrî« mücerred §abb ve †ılâ ise mesâmmı sedd eder. 

Ve südde-i ₣âhire ve bâ†ıneden √âdi& √ummâ-ı yevmin â«irinde delk 
isti¡mâl olunsa süddeyi fet√ eder ve ba¡dehu ru†ûbet-i ke&îreye mü§âdif olur 
ise onu ta√lîl eder ve eger ru†ûbet-i ðalîleye mü§âdif olur ise o ru†ûbet-i 
ðalîleyi tecfîf eder. 

Ammâ istifrâπ ona √ummâ-ı yevm a§√âbından ancak süded ve imtilâ ve 
to«me §â√iblerinden πayrileri ve isti√§âfî √ummâsı olup bedeni mümtelî 
olanların πayrileri mu√tâc olmaz, ancak istifrâπa √âcet ≠ikr olunan √ummâ-
larda olur. ‰ab¡la olan nüs«ada “istifrâπ” dedeline “istimrâπ”16 vâði¡ ol-
muştur; ne ðadar nüs«a-i ûlâ §a√î√a ise &âniye dahi §a√îhten ba¡îd değildir.

A§nâf-ı ◊ummâ-ı Yevm Beyânındadır

◊ummâ-ı yevm için a§nâf-ı şettâ vardır, bir §ınfı a√vâl-i nefsâniyye-
ye nisbet olunur ve â«erleri bedeniyeye ve «ârice na₣aran umûr-ı sâireye 
nisbet olunur: Ammâ a√vâl-i nefsâniyyeye nisbet olunanlar πammiyye ve 
hemmiyye ve fikriyye ve πa∂abiyye ve seheriyye ve nevmiyye ve fera√iy-
ye ve feza¡iyye olur. Ve a√vâl-i bedeniyyeye mensûb olanların kimisi ef¡âl 
ve √arekât ve a∂dâdı olan umûra nisbet olunur ve kimisi onların aπyârına 

َכ 16 َ َ َ  ُ َ ْכ َ َغ ِإَذا  َ َ َ اِب  َ ِ ا  ُ ُ ْ َ  Vankulu, ağnamak.
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nisbet olunur. Ve umûr-ı √arekâta nisbet olunan ta¡abiyye ve ≠â√iyye17 ve 
istifrâπiyye olur. Ve ef¡âl-i bedene nisbet olunanların kimisi dahi √ummâ-ı 
yevm-i veca¡iyye ve √ummâ-ı yevm-i πaşyiyye ve cû¡iyye ve ¡a†aşiyye olur. 
Ammâ ef¡âlin πayriye nisbet olunanlar südediyye ve to«amiyye ve vere-
miyye ve ðaşefiyye olur. Ve «ârice na₣aran umûr-ı sâireye nisbet olunan-
lar şemsten √âdi& i√tirâðiyye ve berdiyye ve isti√§âfiyye-i iπtisâliyye olur. 
Bunların her birini vâ√iden vâ√iden mu¡âlecâtı ile biz ≠ikr eyleriz.

◊ummâ-ı Yevm-i ∏ammiyye

İfrâ†-ı πamm oldukta rû√ dâ«ile √areket edip onda mu«tenıða olur ve 
i«tinâð-ı rû√ ile √ummâ-ı rû√iyye ¡ârı∂ olur. Ve onun ¡alâmâtı bevlin nâriy-
yeti ve √iddeti olur ve o bevlin §â√ibi bevlin √iddetini i√sâs eder ve o √iddet 
bevle yübûset ile ¡ârı∂a olur ve ¡aynın √areketi πumû∂a olur ve ta√allül 
√asebiyle ¡ayn πâire ve fütûr sebebiyle sâkine olur ve √arâretin πu™ûruyla 
vech §ufrete nâ₣ır olur ve nab∂ §ıπar ve ∂a¡fa mâil olur ve ba¡∂ı kerre nab∂ 
§alâbete meyl eder. 

Ve onun mu¡âlecâtında vâcib olur ki âbzene du«ûl ik&âr oluna ve ek&er-i 
ða§dı √ummânın suyu ile isti√mâma olup havâsına olmaya. Ve ba¡de’l-is-
ti√mâm temrî« ziyâde ola, zîrâ dühn ona √ammâmdan enfa¡ olur. Ve müfer-
ri√ât ve ¡ı†r-ı bârid isti¡mâline iştiπâl eyleye ve §adrına lu¡âbât ve ¡u§ârât ve 
miyâh-ı †ayyibeden a†liye-i müberride va∂¡ eyleye. Ve onlara ke&îrü’l-mizâ√ 
şarâb saðy oluna, zîrâ ke&îrü’l-mizâc şarâb onlara †ıbben ni¡me’d-devâ olur.

◊ummâ-ı Yevm-i Hemmiyye

Ve ba¡∂ı kerre ma†lûb olan bir nesneye ke&ret-i ihtimâmdan √âdi& olan 
rû√un √areket-i ¡anîfe-i müsa««inesiyle √ummâ-ı yevm √âdi& olur. Ve hem-
miyye √ummânın ¡alâmâtı πammiyye ¡alâmâtına müşâbih olur lâkin hem-

17 “±â√iyye” ≠âl-ı mu¡ceme ile. “±ev√” seyr-i ¡anîf ma¡nâsına; nisbetinde vâv elife 
ibdâl olunup “≠â√iyye” denildi, ta¡abiyyenin bir nev¡i olur, binâen ¡aleyh taf§îlde 
“≠â√iyye” ≠ikr olunmadı. Ve ba¡∂ı nüs«ada “râ√iyye” vâði¡ olmuştur, mu§annif 
taf§îlde “râ√iyye”yi nevmiyyeye ¡a†f-ı tefsîr olmak üzere ≠ikr eder ve bu nüs«aya 
göre vâcibdir ki râ√iyye nevmiyye ¡aðabinde ≠ikr ola. Ve bu ma¡nâ delâlet eder 
ki §a√î√ olan nüs«a-i ûlâdır. 
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miyyede ta√allül ile πâire olan ¡aynın √areketi «ârice olur ya¡nî πammiyye 
gibi πumû∂a olmaz ve hemmiyyede nab∂ «âmil ve mün«afı∂ olmaz belki 
hemmiyye nab∂ında ∂a¡f var ise dahi onda şehvetün-mâ olur. Ve onun ¡ilâcı 
πammiyye ¡ilâcı gibidir.

◊ummâ-ı Yevm-i Fikriyye

Umûrda ke&ret-i fikrden dahi √ummâ ¡ârı∂a [457a] olup onun √ummâsı 
πammiye ve hemmiyye √ummâlarına şebîhe olur lâkin fikriyyede ¡ayn i¡ti-
dâl üzere √areket eder, onun √areketi πammiyye gibi πumû∂a ve hemmiyye 
gibi «ârice olmaz ve ¡aynın meyli πu™ûra olur ve nab∂ şühûð ve πumû∂ ile 
mu«telif olur ve ek&er-i √âlde mu¡tedil olur ve vechin levni §ufrete olur. Ve 
onun ¡ilâcı hemmiyye ¡ilâcı olur.

◊ummâ-ı Yevm-i ∏a∂abiyye

◊âl-i πa∂abda rû√ «ârice ifrâ† üzere √areket edip o √areket-i ¡anîfeden 
√â§ıl olan sü«ûnet rû√a teşebbü& edip √ummâ √âdi& olur. Ve onun ¡alâmeti 
vechin i√mirârı olur velâkin πa∂aba feza¡ mu«âli† olur ise vechin levni a§-
fer olur. Ve ke≠âlik πa∂abiyye ¡alâmâtındandır vechin intifâ«ı ve o intifâ« 
eraðıyyede olan intifâ«a şebîh olur ve iki gözleri mu√merre ve câ√ı₣a olur 
rû√un «ârice şiddet-i √areketi için. Ve onların ba¡∂ılarında ba¡∂ı kerre ri¡de 
olur «ıl†ın √areketi veyâ«ûd †ıbâ¡ın ∂a¡fı √asebiyle ve bevli a√mer ve √âdd 
olur ve √iddeti i√sâs olunur ve bevlde ednâ ba§î§ olur ve nab∂ ∂a«m, müm-
telî™, şâhið, mütevâtir olur. Ve √ummâ-ı yevm-i πa∂abiyyenin mu¡âlecâtı 
πa∂abı teskîn ve √ikâyât ve semâ¡-ı †ayyibe mi&lli müferri√âta iştiπâl ve 
la¡ib-i ¡acîbe ve mâ-ı fâtir ve πayri ke&îrü’l-√arâret olan √ammâma id«âl 
ve ke&îren dühn-i ke&îr ile temrî« olur, bu vech üzere olan √ammâm onlara 
mâ-ı √ârrdan evfað olur. Ve onlar müberrid-i mura††ıb aπdiye ile taπdiye 
olunur ve onlardan şarâb men¡ olunur, şürb-i şarâb için onlara sebîl olmaz.

◊ummâ-ı Yevm-i Seheriyye

Ve ba¡∂ı kerre seherden dahi √ummâ ¡ârı∂a olur. Onun ¡alâmâtı sehe-
rin teðaddümü ve &iðal-i ecfân olur; &iðal bir meblaπa bâliπ olur ki fet√-i 
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¡ayna ðâdir olmamak ona ðarîb olur ve ta√allül √asebiyle ¡aynı πâire olur 
ve fesâd-ı πıdâ ve ke&ret-i bu«âr √asebiyle «u§yeteynde tehebbüc olur ve 
¡adem-i ha∂m sebebiyle bevlinde küdûret olur ve nab∂ı ∂a¡îf ve vechinde 
§ufret olur sû™-i ha∂m sebebiyle ve ke≠âlik vechinde intifâ«-ı tehebbücü ve 
sû™-i ha∂m olur velâkin vechin intifâ«ı √umrete ma§√ûb olmaz πa∂abiyye-
de olduğu gibi. Ve bu √ummânın ¡ilâcı tevdî¡ ve teskîn ve tenvîm olur ve 
müberrid-i mura††ıb olan miyâh ile ten†îl-i re™s ve √ammâm-ı ra†b ve cey-
yidetü’l-keymûs aπdiye ve merû«ât-ı mura††ıbe olur ve onlara şarâb enfa¡-ı 
eşyâdan olur, bilâ-i√tirâzin ve tevaððin şürb ederler lâkin §udâ¡ları var ise 
i√tirâz evlâ olur.

◊ummayât-ı Yevm-i Nevmiyye vü Râ√iyye

Ba¡∂ı kerre yaða₣a ve √areket √asebiyle bu«ârât-ı √ârre ta√allül eder, 
kaçan nevm ve râ√at †avîl olsa o bu«âr ta√allül eylemeyip ru√â mu«teli† 
olmakla rû√u tes«în eder ve √ummâsı olur. Ve onun ¡alâmâtı nevm-i ke&îrin 
ve râ√atin sebðati ve teðaddümü olur «u§û§an nevm-i ke&îr ¡âdeti olmayan-
larda o ¡alâmetinin delâleti ðavmi olur ve nab∂da imtilâ-i bu«ârî olduğu 
dahi o √ummâya delâlet eder. Ve onun mu¡âlecâtı havâ-i √ammâmda ta¡rîð 
ve mâ-ı √ârr ile iπtisâl-i mu¡tedil ve ðıllet-i πıdâ ve müberrid-i mura††ıbe 
imâle ve riyâ∂et-i mu¡tedile olur, onlara şürb evfað olmaz.

◊ummâ-ı Yevm-i Fera√iyye

∏a∂abdan √ummâ √âdi&e olduğu gibi ke≠âlik ifrâ† üzere olan fera√tan 
dahi √ummâ √âdi&e olur ve o √ummânın ¡alâmâtı πa∂abiyye ¡alâmâtı gibi 
olur lâkin fera√iyyede ¡aynın se√anesi fer√ân se√anesi olur ki o se√ane πa∂-
bân se√anesine muπâyiredir ve nab∂ının tevâtürü eðall olur. Ve onun mu¡â-
lecâtı πa∂abiyye mu¡âlecâtına ðarîb olur ve biz onu beyândan fâriπ olduk, o 
mu¡âlecât πa∂abiyye bâbından †aleb olunsun.

◊ummâ-ı Yevm-i Feza¡iyye

∏ammdan √ummâ √âdi&e olduğu gibi ke≠âlik feza¡dan dahi o sebîl üzere 
√ummâ-ı yevm ¡ârı∂a olur, zîrâ feza¡ın πamma nisbeti πa∂abın fera√a nis-
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beti gibidir o vechten ki feza¡ın dâ«ile ve πa∂abın «ârice √areketleri def¡a-
ten olur, ammâ fera√ın ve πammın √areketleri tedrîcle olur ve feza¡iyye 
olan √ummâ-ı yevmin ¡alâmâtı πammiyye olan ¡alâmâtına ðarîbe olur lâ-
kin feza¡iyyede nab∂ın i«tilâfı eşedd ve ¡aynın se√anesi merπûb18 olur. Ve 
feza¡iyye mu¡âlecâtı πammiyye mu¡âlecesine ðarîb olur. Ve vâcib olur ki 
beşâret ityânıyla o ma√mûm «avftan te™mîn oluna ve şarâb onlara nâfi¡ olur.

◊ummâ-ı Yevm-i Ta¡abiyye

Ba¡∂ı kerre ta¡abın rû√û tes«îni mübâlaπa üzere olur √attâ bir nev¡ √um-
mâya mü™eddî olur ki onun ef¡âle ma∂arratı olur ve onun ek&er-i ma∂arratı 
ve √amli rû√-ı √ayvânî vü nefsânî üzere olur. Ve ¡alâmâtı ta¡abın teðad-
dümü ve a¡∂â-i bedenden mefâ§ıl sü«ûnetlerinin a¡∂â-i sâire sü«ûnetinden 
ek&er olduğu ve √iss-i i¡yâ ve bedenin yâbis olup â«ir-i √ummâda nedâvet 
olduğu olur ve o nedâvet o vaðt ¡ârı∂ olur ki sebeb-i √ummâ olan ta¡ab 
mu¡tedil ola ve o √ummâda √arr-ı müceffif olmaya ve mâni¡-i ¡arað olan 
berd dahi olmaya. Ve eger sebeb-i √ummâ ta¡ab-ı müfri† olur ise teneddî 
ve ta¡arruð ðalîl olur. Ve ba¡∂ı kerre bu √ummâya riye müşâreket etmekle 
su¡âl-i yâbis √âdi& olur ve nab∂ı §aπîr ve ∂a¡îf olur ve ba¡∂ı kerre §alâbete 
mâil olur ve bevl a§fer ve √ârr olur ve √arâreti √areketi sebebinden olur ve 
ta√allül √asebiyle raðîð olur. 

Ve o √ummânın mu¡âlecesi râ√atta olmak ve isti√mâm ve âbzen ve ba¡de-
hu temrî« ve «u§û§an mefâ§ıl üzere olan temrî« ve √asenü’l-keymûs ve mu-
ra††ıb olan aπdiyeyi ha∂m edeceği miðdâr tenâvül olur ki o aπdiye lu√ûm-ı 
ferârîc ve cidâ ve semek-i ra∂râ∂î cinsinden ola, zîrâ o ma√mûmun ðuvâsı 
∂a¡îfedir, √âl-i §ı√√atte ha∂m eyledikleri nesneleri cemî¡an ha∂ma ðâdir ol-
maz belki ondan dûn olanları ve lu√û-ı me≠kûr mi&llileri ha∂m ederler. O 
ma√mûmdan √âl-i §ı√√atte ha∂m eylediği aπdiyeyi ha∂m tevaðu¡ olunmaz, 
binâen ¡aleyh onlar taπdiyesi ðalîl olan nesneleri ke&îren ekl eder.19 Ve onla-
ra §ufretü’l-bey∂in nîm-birişti ve «u§a’d-düyûk ceyyid olur.

18 [Kontekse uygun olan “mer¡ûb” idi.]
19 Miðdârı ke&îr ve πıdâiyyeti ðalîle olduğunun fâidesi budur ki ke&ret-i kemmiyyet 

√asebiyle mi¡de meşπûle olur velâkin ðıllet-i πıdâiyyet ile ke&ret-i ha∂ma mu√tâc 
olmayıp ðuvvet müsterî√ olur.
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Ve ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki §â√ib-i i¡yâya vâcib olur ki onlar â«erden 
ziyâde tedbîri tel†îf eyleyeler velâkin onların zu¡mları §avâb değildir. Ve 
vâcib olur ki onlar fevâkih-i ra†be tenâvül eyleyeler ve şarâb mu¡tâdı ise 
ke&îrü’l-mizâc şarâb şürb edeler ve şarâb mu¡tâdı olmayanlar cüllâb ve cül-
lâb mi&lli eşribe şürb edeler. Ve vâcib olur ki onların dühnle temrî«i πayri 
¡illette temrî«inden ziyâde ola a¡∂âyı ve bi-√asebi’t-ta¡ab müceffefe olan 
mefâ§ılı ter†îb eylesin için ve ke≠âlik a¡∂âdan mütemeddid olanları ir«â ey-
lesin için. Ve onları temrî«te isti¡mâl olunan edhân efâ∂ılındandır benefşec 
dühnü. Ve vâcib olur ki onların temrî«i bi’l-cümle bedene ¡âmm kılına ve 
«u§û§an re™s ve ¡unuð ve «arezât-ı §ulb ve mefâ§ılın küllîsi temrî« oluna ve 
«u§û§an ba¡de’l-isti√mâm temrî« oluna. Ve vâcib olur ki firâşı muva††a™20 
ve &iyâbı ve meclisi mu¡a††ar ola. Ve bu tedbîrden sonra √ummâdan baðiy-
yetün-mâ var ise onu izâle için √ammâm mu¡âvede olunup onun √ammâ-
mında resm olanlar bi’l-cümle icrâ oluna.

◊ummâ-ı Yevm-i İstifrâπiyye

İshâl olunan kimselere a«lâ†ın ı∂†ırâbından rû√ ifrâ† üzere √areket et-
mekle onda √ummâ müşte¡ile olur ve ek&er-i emrde rû√un işti¡âli √areket ile 
rû√a ¡ârı∂ olan i¡yâ √asebiyle olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi rû√un işti¡âli edviye-i 
müshilenin tes«îni ile olur ve ba¡∂ı kerre ishâlde isti¡mâl olunan fa§d rû√un 
işti¡âli tâbi¡ olur, zîrâ fa§d rû√un rû†ûbetini ve demeviyyetini du«âniyyete 
ve mirâriyyete §âire kılar. 

Ve o √ummâ-ı yevmin mu¡âlecesi budur ki √abs-i †abî¡atta ma¡lûm olan 
tedbîrler tel†îf olunur ve aπdiye-i muðavviyeden ha∂m olunacak miðdârın 
ek&eri ile taπdiye olunur ve o aπdiye müberrid ve mura††ıbdan kılınır ve o 
aπdiyeye ðavâbı∂ id«âl olunur ve mi¡de üzere müsa««ine ve πayr-i müftire 
olan ∂ımâdât ve ne†ûlât-ı muðaviyye va∂¡ olunur ve müftirâtın küllîsi mür«î 
ve ðuvveti mu√allil olmakla ∂ımâdât ve ne†ûlât-ı me≠kûre müftiren isti¡mâl 
olunmaz. Ve dühn-i nârdîne ve ondan ebred dühne mu†ayyiben maπmûse 
olan §ûfe eczâ-i dühn müfâraðat edince ðadar ¡a§r olunduktan sonra mi¡de 
[457b] üzere va∂¡ olunan ∂ımâdâttan olur ve ðalb ve kebid üzere müberri-
dât va∂¡ olunur.

20 “Firâş-ı muva††a™” müstevî döşek ma¡nâsına.
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◊ummâ-ı Yevm-i Veca¡iyye

Veca¡ dahi rû√u tes«în edip √attâ √ummâ müşte¡il olur. Ve onun ¡alâmâtı 
re™sin ve ¡aynın ve ü≠ünün evcâ¡ı veyâ«ûd sinnin veyâ«ûd mefâ§ıl ve e†râfın 
evcâ¡ı ve ðûlınc ve bevâsîr ve evcâ¡-ı demâmîl gibi nesneler ¡alâmet olur. 
Ve onun mu¡âlecâtı bâbında ≠ikr olunan tedbîr-i veca¡ ve ba¡dehu ta¡abiyye 
√ummânın mu¡âlecâtı olur. Eger saðy-ı şarâb veca¡ı ta√rîk eder diye «avf 
olunur ise ona şarâb saðy olunmaz.

◊ummâ-ı Yevm-i ∏aşyiyye

∏aşyi olanların rû√a rû√un √arekât-ı ı∂†ırâbiyyesi √asebiyle sü«ûnet 
¡ârı∂a olup √ummâya münðalibe olur ve ba¡∂ı kerre «a†ar-ı πaşy zevâlinden 
sonra o √ummâ bâðıye olur. Ve o √ummânın ¡alâmeti √ummânın πaşye 
muðâreneti ve ðuvvet sâðı†a olup √ummayât-ı yevmden mâ-¡adâ √ummâ-
lardan birinin ¡alâmeti olmadığı olur ve onda nab∂ mu«telifü’l-a√vâl olur 
târeten sâðı† ve bâ†ıl olur berdin πalebesi √asebiyle ve târeten dahi √âreretin 
istîlâsı ile nab∂ serî¡ olur ve ≠übûl-i mu«aşşif21 a§√âbının nab∂ına §alâbet-i 
dûdiyyette onun müşâbeheti olur. Ve o √ummânın mu¡âlecesi ¡ilâc-ı πaşy 
ve ha∂mı serî¡, keymûsu √asen olan senin bildiğin aπdiyeler olur ve eger 
saðy-ı şarâba mu√tâc olur isen saðy edersin ve onu saðyda √ummâdan mü-
bâlât üzere olmazsın ve kaçan ¡alîl πaşyden «alâ§ bulup ≠übûle müşâbih 
√ummâ bâðî kalsa ðânûn olan tebrîd ter†îb ile mu¡âlece olunur.

◊ummâ-ı Yevm-i Cû¡iyye

Ma¡lûm ola ki kaçan beden πıdâ bulmasa bu«ârâtı mu√tedde olup ondan 
√ummâ tevellüd eder ve onun nab∂ı ∂a¡îf §aπîr olur ve ba¡∂ı kerre §alâbete 
meyl eder. Onun mu¡âlecesi i†¡âm-ı †a¡âm olur, ammâ vaðt-i √ummâda o 
√asv i†¡âm olunur ki keşk-i şa¡îr ile buðûlden itti«â≠ olunur ve ba¡de’l-√um-
mâ aπdiye-i ceyyide-i muðavviye i†¡âm olunur ve ¡alîl isti√mâm edip ba-
şında ke&îren mâ-ı fâtir §abb eder ve mâ-ı fâtir içine cülûs edip ve bedenini 
benefşec ve dühn-i verd ve dühn-i ðar¡la ter†îb eder.

21 “±übûl-i mu«aşşif” o ≠übûldür ki ondan √areket-i ∂a¡îfe olup πaşyin §avtı «afî 
olur, ke≠â fühime min Vankulu.
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◊ummâ-ı Yevm-i ¡A†aşiyye

Bu, √ummâ-ı cû¡iyyeye ðarîbdir ve ¡a†aşa √ummâ i√dâ&ı cû¡un i√dâ&ın-
dan evlâdır, zîrâ eb«ırede olan √arâret-i ðaviyyeyi ancak su teskîn eder ve 
¡a†aşta su mefðûd olmakla √arâret bâðıye kalıp √ummâya mü™eddiye olur. 
Onun mu¡âlecesi mâ-ı bârid saðy olur ve ke≠âlik fevâkih-i bâride miyâhı ve 
«u§û§an mâ-ı rummân saðy olur ve âbzen ile beden ter†îb olunur, eger mâ-ı 
bârid ile isti√mâm ya¡nî iπtisâl mümkin ise o dahi işlenir.

◊ummâ-ı Yevm-i Südediyye

Ba¡∂ı kerre südde cildin mesâmmlarında olur cildde teðaşşüf olmakla 
ve teðaşşüf ðıllet-i iπtisâl ve ke&ret-i iπbirâr ile ¡ârı∂ olur ve miyâh-ı ðâbı∂a 
ile ve şemsin cildi i√râðı ile dahi cildde ðaşfe olur. Ve ba¡∂ı kerre süded 
¡urûðun lîfinde ve sevâðîsinde22 ve füvvehâtında ve mecârîsinde olur ve 
her kaçan ki ¡ale’l-ı†lâð √ummâ-ı yevm-i südediyye ≠ikr olunsa ðısm-ı a«îr 
murâd olunur, zîrâ ðısm-ı a«îr ile ta√allül ðalîl ve i√tiðân ve imtilâ-i ke&îr 
olur ve a«lâ† ðısm-ı a«îrde teneffüs etmemekle bu«âr-ı √ârr ke&îren mü-
ctemi¡ olur ve ondan √arâret-i müfri†a √âdi&e olur ve mâdâm ki √arâret-i 
müfri†a a∂¡af-ı ecrâm olan rû√a teşebbü& ve ta¡alluð ede, ondan √ummâ-ı 
yevm √âdi&e olur. Ve eger o √arâret ile dem müşte¡il olur ise √ummâdan bir 
nev¡ √âdi& olur, ona sûnû«as tesmiye olunur ve biz onu ðarîben ≠ikr eyleriz. 

Ve o √ummâ √ummayât-ı «ıl†iyyedendir, onda ¡ufûnet yoktur belki πa-
leyân ve sü«ûnet √asebiyle √ummâyı i√dâ& eylemiştir. Ve kaçan südde ve 
¡adem-i teneffüs √asebiyle o √arâret-i müfri†a «ıl†ı ta¡fîn eder ise √ummâ-ı 
yevm ¡afiniyye √ummâya intiðâl eder. Ve bu mi&lli südde demin ve a«lâ†ın 
ke&retinden ¡ârı∂a olur veyâ«ûd onların πıl₣atinden veyâ«ûd lüzûcetinden 
veyâ«ûd esbâb-ı süddeden bir şey™-i mücerred âlette vâði¡ olduğundan olur, 
me&elâ âlete berd-i muðabbı∂ isâbet eder ve şey™-i πarîb ile mecrâ sedd 
olunmuş iken o berd ile mecrâ münðabi∂ ve mesdûd olur. Ve ke≠âlik ∂aπ†-ı 

22 Ma¡lûm buyurula ki kebid √adebesinden nâbit olan ¡ırða verîd derler, ¡ırð-ı vâ√id-
dir be¡dehu müteşa¡¡ib olup şu¡belerine evride derler ve evridenin şu¡belerine ce-
dâvil derler ve cedâvilin şu¡belerine sevâðî derler ve onun şu¡belerine vâ∂ı¡ derler 
ve onun şu¡beleri şa¡rât mi&âlinde bi’l-cümle bedende meb&û&e ve medsûsedir, 
ona ¡urûð-ı lîfiyye derler; bu maðâmda lîf ve sevâðîden murâd onlardır ve me-
cârîden murâd füvvehât muðâbilidir.
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verem ve bir şey™in nebâtı ve onlar gibi senin te≠ekkür edeceğin nesnelerin 
biri ile südde-i mecrâ ¡ârı∂a olur. 

Ve √ummâ-ı südediyyenin √ummâ-ı dıðða intiðâli nâdirü’l-vuðû¡ olur, 
zîrâ √ummâ-ı südediyyede bedende mevâdd-ı ke&îre olur. Ve ke≠âlik √um-
mâ-ı südediyyede ¡a†aş ve iltihâb ek&er olur ve ðârûre nâriyyet ile ðutme23 
beyninde mütevassı†a olur. 

Ve √ummâ-ı yevm-i südediyyeye √ummayât-ı a«lâ†a şebîh olmakla onu 
ta¡arrüf §u¡ûbetli olur ve bu √ummâ ba¡∂ı kerre yevm-i &âli&e ve mâ-ba¡-
dine ðadar bâðıye olur eger südde ke&îre ve ðaviyye olup «âric √asebiyle 
isti√sâfiyye bâðıye ve tekâ&üfiyye olmaz ise. Ve eger yevmiyye-i süde-
diyye mevâddı ðalîle olur ise onun iðlâ¡ı serî¡ olur, eger «a†â olunmaz ise 
√ummayât-ı yevm beyninden südediyye munða†ı¡ olup yine mu¡âvede eder 
süddenin &ebâtı √asebiyle ve o vechle onda nevâib olur. 

Ve çok kerre √ummâ-ı yevm-i südediyye berd ve iðşi¡râra intiðâl edip o 
intiðâlle √ummâ-ı ¡ufûniyyeye §âire olduğuna istidlâl olunur. 

◊ummâ-ı yevm-i südediyyede fa§d olunmakla bedenin cânib-i eyserinde 
veca¡ √âdi& olur ise fa§dı i¡âde lâzım olur «u§û§an √ummâ sâkine olduktan 
sonra veca¡ bâðıye ve ∂âime olur ise o zamân ziyâde lâzım olur. Ve ba¡∂ı 
nüs«ada “cânib-i eyserde” bedeline “yedde veca¡ olur ise” vâði¡ olmuştur.

el-¡Alâmât: Kaçan lâ-¡an-sebebin bâdin √ummâ-ı yevm ¡ârı∂a olup 
in√i†â†ı †avîle olsa sen √ads eyle ki o √ummâ südediyyedir «u§û§an min-πay-
ri istifrâπin ve nedâvetin o √ummâ mün√a††a ola ve senin o √adsini te™yîd 
ve te™kîd eder imtilâ ¡alâmeti ve ke≠âlik o beden ki onda dem ke&îr ola ve 
demi tevlîdi ke&îr ola ve a«lâ†ı ke&îre veyâ«ûd lezice ola. Ve bu iki vechin 
ya¡nî πıl₣at ve lüzûcet ile olan südde ile ke&ret-i a«lâ††an olan süddelerin 
farðı budur ki südde a«lâ†ın πıl₣ati ve lüzûceti ile √âdi&e ise onda πıl₣at ve 
lüzûcet ¡alâmât-ı ma¡lûmeleri mevcûde olur ve o §ûrette bedende intifâ« ve 
temeddüd ve √umret ve bi’l-cümle ke&ret-i a√lâ† ¡alâmâtı olmaz. 

Ammâ sebeb-i südde ke&ret ve imtilâ olur ise ¡alâmât-ı imtilâ olan √um-
ret-i vech ve dürûr-ı ¡arað ve intifâ« ve temeddüd ve onlar gibi nesneler 
bedende ₣âhire olur. Ve eger südde ifrâ† üzere olur ise onun nab∂ı §aπîr 
olur ve eger südde πayr-i müfri†a ise onda nab∂da §aπîr olmak vâcib olmaz.

23 “¢utme” siyâha nâ₣ır √umrettir.
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el-¡İlâc Eger sebeb-i südde a«lâ†ın ke&reti ve imtilâsı ise vâcib olur ki 
fa§d ve istifrâπa mübâderet oluna ve √ummâ yok iken fa§d oluna, zîrâ 
√ummâ mevcûde değil iken fa§d «ayrlı olur ve eger √ummâ a«≠ eyledi 
ise tevaððuf evlâ olur meger √âcet ve ∂arûret mess eyleye. Ve fa§dın ðab-
le-a«≠i’l-√ummâ evlâ olduğunun vechi budur ki fa§d ile a«lâ† cereyân edip 
beynlerinde mu«âla†a olur. Ve eger fa§d ve istifrâπa √âcet mess edip ∂arû-
ret var ise o vað†te onlar te™«îr olunmaz. Ve ba¡de’l-fa§d südedi müfetti√ 
ve mecârîyi münaððî nesnelere iştiπâl olunur ve ðable’l-istifrâπ teftî√e ve 
tenðıye-i mecârîye iştiπâl olunmaz, zîrâ ðable’l-istifrâπ teftî√e ve tenðıye-i 
mecârîye iştiπâl def¡aten a«lâ†ın ba¡∂ı mecârîye inci≠âbına ve lu√ûcuna se-
beb olur ki o lu√ûcda a«†âr-ı ke&îre olur. Ve ba¡∂ı kerre def¡aten münce≠ib 
olan «ıl†-ı süddeyi ziyâde eder «u§û§an menâfi≠ bi-√asebi’l-«ilðat ∂ayyiða 
ola. Ve fa§d ve istifrâπın ≠ikr olunan «a†arı def¡inden mâ-¡adâ bir u«râ fâi-
desi budur ki o fa§d ve istifrâπla √ummâyı fâ¡il olan fu∂ûl-i du«âniyyenin 
i√tiðân ve ictimâ¡ı mündefi¡a olur ve ¡ufûnete intiðâline mâni¡ olur «u§û§an 
fa§d ve istifrâπda πaşye ðarîb olacak miðdârı mübâlaπa olunsa intiðâl-ı 
me≠kûra mâni¡-i ðavî olur. 

Ve eger ke&ret-i a«lâ† i√sâs olunmayıp ancak süded i√sâs olunsa o süd-
de [458a] mâddenin πıl₣ati ve lüzûcetiyle √âdi&tir ve onda fa§d-ı zâide ve 
istifrâπa √âcet olmaz ve belki teftî√ olunur ve onun teftî√i câlî olan edviye 
ve aπdiye ile olur ve ¡illet √ummâ olmakla teftî√-i süded için cevâlî-i √ârre-
ye mürâca¡at olunmaz belki onda sikencebîn-i sâ≠ecle sikencebîn-i büzûrî 
mâ-beyninde ve mâ-ı hindebâ ile mâ-ı râziyânec arasında olan nesneler ile 
teftî√ olunur ve o aπdiye ile taπdiye olunur ki onda ¡asel keyfiyyeti ola ve 
lüzûcet olmaya keşk-i şa¡îr ve sükker gibi ve bu πıdâlarda πıdâiyyet olduğu 
gibi teftî√ ve cilâ dahi vardır. Ve sükker keşke «al† olunmakta dahi be™s 
yoktur. 

Ve istifrâπ vâcib olan √ummâ-ı yevm-i südediyyede istifrâπ-ı mevâdd 
ve teftî√-i süded olunduktan sonra vâcib olur ki √ummâya na₣ar oluna ve 
√ummâya vehn ve noð§ân terettüb eylediği ta¡arrüf oluna ve ke≠âlik eger o 
√ummânın nevbeti var ise nevbet-i &âniyesi nevbet-i ûlâdan ∂a¡îfe olduğu 
dahi ta¡arrüf oluna ve bevle dahi na₣ar olunup bevlin nu∂cu ta¡arrüf oluna 
ve nab∂a dahi na₣ar olunup nab∂da edille-i ¡ufûnet olmadığı dahi ta¡arrüf 
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oluna. Bu me≠kûrlar tamâmen mevcûd olduğu ta¡arrüf olunur ise tedbîr-i 
sâbıð üzere istimrâr olunur ve yevm-i &âli&te ¡alîl ba¡de’n-nevbet √ammâma 
id«âl olunur ve o id«âl nevbet-i munta₣ıranın terâ«îsi vaðtinde kılınır eger 
terâ«î beş sâ¡ate ðadar mütemâdî olur ise.24 Ve √ammâmda temrî« olunur, 
cilâsı mu¡tedil olup daðîð-i bâðılâ ile daðîð-i kirsenne arasında cilâsı olan 
câlî nesneler ile delk olunur ve a§l-ı sûsen ve zerâvend daðîði ile ¡asel ve mâ 
ile ma¡cûn kılındıktan sonra delk olunur. Ve bu dülûklardan aðvâya cesâret 
eder isen rıπve-i bûrað isti¡mâl olunur. Ve eger sen √ads edersen ki √am-
mâm ¡alîle taπayyür i√dâ& eyledi ve †ab¡ında bir şey™ ih∂â& ve ðuşa¡rîret pey-
dâ eyledi, sâ¡atince √ammâmdan i«râc edip o √adsten sonra †arfetü’l-¡ayn 
√ammâmda imsâk eyleme, zîrâ o mi&lli südde √ammâm ile teftî√ olunacak 
süddelerden değildir. Ve ¡alîl √ammâmdan «urûc eyledikte ona †a¡âm ve 
şarâb taðrîb olunmaz ve †a¡âm ve şarâb taðrîbinin vaðti nevbetten emn ka-
tında olur. Ve eger ¡alîl §abr edemeyip onun √âli i†¡âmını îcâb ederse ona 
teftî√i olan nesne saðy olunur ve o mâ-ı şa¡îr mi&lli saðy olunur ki onda mâ 
ke&îr ve şa¡îr ðalîl ola ve †ab«ı dahi ke&îr ola ve kerefs ile ma†bû« ola. Eger 
bu tedbîrler ile nevbet mu¡âvede eylemez ise √ammâmı sen mu¡âvede edip 
iştihâ ederse &âniyen √amâma id«âl eyle ve πıdâlandır. Ve eger nevbet-i 
ûlâdan nâðı§a nevbet a«≠ ederse ve bevl dahi ceyyid olursa ¡ilâcın §ı√√atine 
ve ðıllet-i süddeye &iða ve i¡timâd eyle ve o nevbet-i nâðı§anın iðlâ¡ından 
sonra evvelâ eylediğin ¡ilâc ile yine mu¡âlece edip πıdâlandır. Ammâ nev-
bet-i &âniye ûlâdan nâðı§a olmayıp belki müsâviye ve dahi aðvâ olursa ve 
bevl dahi vech-i lâyıðı üzere değil ise ¡illet ¡ufûnete §âire olmuştur, ona 
¡ufûnet ¡ilâcı eyle.

◊ummâ-ı Yevm-i İmtilâiyye

Ba¡∂ı kerre to«meden eb«ıre-i rediyye √âdi&e olup √arâreti müşte¡ile ve 
rû√u mültehibe kılmakla √ummâ i√dâ& eder «u§û§an ebdân-ı mirâriyyede 
o √ummâ ziyâde √âdi&e olur. Ve o imtilâiyye ki bi-vâsı†ati’l-mesâmm 
¡ârı∂a olmaya, onun ek&er-i fu∂ûlünün eb«ıre-i du«âniyyesi ek&er olur 

24 Allâhu a¡lem bu kelâmdan murâd budur ki √ummâ sâ¡at-i ûlâda a«≠ eder iken 
tedbîr-i me≠kûr √asebiyle √ummâya ∂a¡f gelip nevbet-i &âniyede sâ¡at altıda a«≠ 
etmekle beş sâ¡at te™e««ür eylese o te™e««ür sâ¡atlerinde √ammâma id«âl olunur.
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ve onda cüşâ-i √âmi∂ ðalîl olur. Ve √ummâ-ı imtilâiyyeye isti¡dâdı eşedd 
olan o kimsedir ki ba¡de’t-to«me riyâ∂eti a«≠ eyleye ve √areket ve te-
şemmüs ve isti√mâm eyleye. Bu me≠kûrlar ile √ummâ ¡ârı∂a olduğundan 
mâ-¡adâ onlarda bu«ârât-ı du«âniyye ke&îre olur «u§û§an ebdânlarında 
veca¡ ve le≠¡ ve «u§û§an a√şâsında veca¡ ve le≠¡ olanlarda eb«ıre-i du«â-
niyye ke&îren ziyâde olur. Ammâ cüşâ-i √âmi∂ a§√âbında √ummâ tevel-
lüdü nâdir olur ve nâdiren onlarda tevellüd eden √ummâ πâyet ∂a¡îfe olur 
ve ₣ann olunur ki ∂a¡îfen ve nâdiren onlarda tevellüd eden √ummâ dahi 
to«me √asebiyle √âdi&e değildir belki to«menin πayri bir sebeb ile ¡ârı∂a 
olmuştur. Ve kaçan to«me a§√âbının †ıbâ¡ı mün†alıða olsa onunla cidden 
intifâ¡ ederler ve √ummâları zâile olur ve onlarda fa∂l-ı du«ânî fâyı∂ ve 
ke&îr olmaz ve binâen ¡aleyh to«miyyeden †abî¡atı mu√tebese olanların 
√ummâsı ile †abî¡atı mün†alıð olanların √ummâsının ¡ilâcda i«tilâfları 
olur. Ve to«me √asebiyle ma√mûm olan kimsenin †abî¡atı leyyine olup iki 
meclis ve üç meclis ðıyâmdan sonra iðti§âd eylese onun ishâli ðavî olur 
ve o ishâl ba¡∂ı kerre kebidî olur ve kebidî olduğunun ¡alâmeti «afaðân ve 
sevâd-ı lisân olur, bu §ûrette √ummâ-ı yevm-i imtilâiyyenin a¡râ∂ı √um-
mâ-ı mu†bıða a¡râ∂ına müşâbih olup iki ¡aynları ve yüzü mu√merre olur 
ve iltihâbı şedîd ve nab∂ı ¡a₣îm ve serî¡ olur ve ðârûresi dahi mu√merre 
olur ve o vech üzere olan imtilâî √ummânın ek&er-i beðâsı üç güne ðadar 
olur. Ve ma¡lûm buyurula ki √ummâ-ı †o«miyye ba¡∂ı kerre edvâr ile a«≠ 
eder ve edvârı dört veyâ«ûd yedi olur ve ma¡a-hâ≠â o √ummâ √ummâ-ı 
yevm olur velâkin nab∂ı §a√î√ olur.

el-¡Alâmât: To«menin ve imtilânın ¡alâmeti cüşânın √umû∂ata ve du«â-
niyyete taπayyürü olur. Ve kaçan cüşâ §ı√√ate müteπayyir olsa bür™e ¡alâ-
met olur ve o ma√mûmun bevli ¡adîmü’n-nu∂c olur ve mâî olur. Ve eger 
to«menin sebebi seher olur ise yüzünde tehebbüc olur ve göz kapaklarında 
&iðal olur.

el-Mu¡âlecât: ~â√ib-i to«menin kiminin †abî¡atı mün†alıða ve kiminin 
πayr-i mün†alıða olur. Eger †abî¡atı πayr-i mün†alıða olur ise lâyıð olur ki 
onun †abî¡atı ı†lâð oluna ve †abî¡at ı†lâð olunduktan sonra mi¡dede †a¡âm ve 
&iðalden bir nesne bâðî kalırsa ðay™ ettirile ve ba¡dehu ı†lâð oluna ve na₣ar 
olunup mev∂i¡-i &iðal ta¡arrüf oluna ve a§veb olan √uðun ve √amûlâtla 
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esfelden istifrâπ mıdır yoksa fevðten müshilât saðyı ile istifrâπ mıdır bi-
line veyâ«ûd πıdâyı √a†† ve inzâl veyâ«ûd ha∂m ve istimrâ için fevðten 
edviye şürbü a§veb midir ta¡arrüf oluna ve bu me≠kûrlara cemî¡an cüşâ-
nın √âli delâlet eder. Ve eger †a¡âm fevðte vâðıf olup ve ðay™ müte¡a≠≠ir 
olursa √ummâya mübâlât olunmayıp √a†† ve i√dâr ve ha∂m ve istimrâ 
eylesin için felâfilî isti¡mâl olunur veyâ«ûd felâfîlîden a∂¡af olanlar is-
ti¡mâl olunur ve bâbu’l-ha∂mda ma¡rûf olan ne†ûlât ve a∂mide-i hâ∂ıme 
ve bâbu’l-ı†lâðta ma¡rûf olan mu†lıð tedbîrler isti¡mâl olunur. Ve kaçan 
fevðte vâðıf olan †a¡âm bu tedbîrlerle mün√adir ve nâzil olsa bi-nefsihi 
«urûc eder veyâ«ûd onun «urûcu i¡ânete mu√tâc olup ona √amûlât ile i¡â-
net olunur ve «urûcundan sonra ¡alîl icâ¡a olunur bu†lân-ı to«mede şübhe 
kalmayınca ðadar ve ba¡dehu serî¡ü’l-ha∂m ve ceyyidü’l-keymûs aπdiye-i 
«afîfe ile taπdiye olunur ve eger imtilâ «afîf ise cû¡a ve nevme ilcâ olun-
mak ona kifâyet eder. 

Ve eger †abî¡at mün†alıða ise lâyıð budur ki onda sen te™emmül ve tefek-
kür eyleyesin, mün†alıð olan e&fâl mevâdd-ı fâside midir ta¡arrüf eyleyesin. 
Eger mün†alıð olan fâsid olanlar ise o in†ılâðı müstemirr kılarsın mevâdd-ı 
fâsideyi ¡an-â«irihi istî§âl ve istifrâπ edince ðadar ve in√i†â†a munta₣ır olur-
sun ve o vaðtte ¡alîli √ammâma id«âl edip taπdiye eyle. Ve eger ifrâ†-ı is-
tifrâπ ile ðuvvet mec√ûfe ve mütlife oldu ise onu √ammâma id«âl câiz ol-
maz belki bilâ-isti√mâm taπaddî edersin, bildiğin muðavviyât-ı mi¡de olan 
eşyâ ile onun mi¡desini taðviye edersin. Ve bâbu’l-ishâliyyede o muðav-
viyât senin için resm olundu, onların cümlesinden biri budur ki efsentînden 
bir ðuvvet olan zeyt içine bir ðı†¡a §ûf πams olunur veyâ«ûd dühn-i nârdîn 
içine o §ûfe [458b] πams olunup ve dühnün mu¡₣amı «urûc edince ðadar 
¡a§r olunup o §ûf isti¡mâl olunur. 

Ve ammâ in†ılâð dâim olup velâkin mün†alıð olan mevâdd mevâdd-ı 
fâsidenin πayri olsa onda §ıfat-ı me≠kûr üzere sefercelin dühn-i fâyiðini ve 
dühn-i mas†akîyi isti¡mâl eyle ve ona dühn-i nârdînin dahi mü∂âddesi yoktur 
ya¡nî onu dahi isti¡mâl nâfi¡dir ve ba¡∂ı kerre onda ðayrû†ıyât dahi isti¡mâl 
olunur «u§û§an o §ûfeyi onların bu†ûnlarına şedde √âl müte√ammile olmaz 
ise ðayrû†î isti¡mâline √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre √ey∂a a«≠ eder ise ≠ikr olu-
nan a∂mideden ðaviyye a∂mideye mu√tâc olursun ve onlara miyâh-ı fevâ-



54 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

kih saðy edersin eger o miyâha neşâ†ı olursa ve πıda™iyyeti «afîf ve ha∂mı 
sehl olan «u§a’d-dîk ve semek-i ra∂râ∂î mi&lli aπdiye ile taπdiye edersin 
ve o taπdiye üzere fevâkih ve ¡u§ârât ve ðâbı∂a rubûbundan bir nesne tað-
dîm edersin. Ve o ¡alîlin şehveti munða†ı¡a oldu ise senin ma¡lûmun olan 
mu√arrikât-ı şehvet ile onun şehvetini ta√rîk edersin «u§û§an seferceliyyât 
ile ta√rîk edersin. Ve bu tedbîrden ferâπından sonra ona cüvârişen-i ðavî 
saðyında sana be™s yoktur, zîrâ o cüvârişen †a¡âmı ha∂m ve mi¡deyi taðviye 
ve südedi teftî√ eder ve cüvârişen-i me≠kûru saðy √ummânın ve a¡râ∂-ı 
√ummânın zevâlinden sonra olur. Ve o √ummâda fa§da sebîl ancak zamân-ı 
in√i†â†ta olur ve ona saðya §âli√ olan nesnelerin evlâsı mâ-ı şa¡îr ve πıdâsı 
√ı§rımiyye ðar¡la ve miðdâr-ı ðâlîl levz ile kılınır ve ¡alîlin ma∂ca¡ı ve meş-
mûmu müberrid kılınır ve içinde râvend olmayan aðrâ§-ı kâfûr kılınır.

◊ummâ-ı Yevm-i Veremiyye

Evrâm-ı bâ†ıneye tâbi¡a olan √ummâ-ı ¡ufûniyye olur ve ba¡∂ı kerre ev-
râm-ı bâ†ıneye dıðð mu§â√ib olur ve onlar √ummayât-ı yevm ¡ıdâdından 
ma¡dûd olmazlar. Ammâ demâmîl ve cirâ√â† mi&lli √ummâya mü™eddiye 
evrâm-ı ₣âhireye ve «u§û§an a¡∂â-i πudediyyede vâði¡ büyük ve ¡a₣îm ve-
remlere ve ke≠âlik a¡∂â-i rı«ve tesmiye olunan fu∂ûl-i kebidden ürbiyyede 
ve fu∂ûl-i ðalbden ib†te ve fu∂ûl-i dimâπdan ve «alf-i ü≠ünde vâðı¡a ev-
râm-ı kibâra ba¡∂ı kerre √ummayât tâbi¡a olur. 

Ve o evrâm-ı ₣âhire «âlî olmaz ki onlardan ðalbe vâ§ıl olup ðalbi tes«în 
eden yâ √arâret-i mücerrede olur veyâ«ûd ¡ufûnetli √arâet olur. Eger ðalbi 
tes«în eden √arâret-i mücerrede olur ise onun √ummâsı √ummayât-ı yev-
miyye cinsinden olur ve eger ðalbi tes«în eden √arâret ma¡a’l-¡ufûne ise 
onun √ummâsı evrâm-ı bâ†ıne √ummâsı gibi √ummayât-ı ¡ufûnet olur. 

Ve verem ile ¡ârı∂a olan √ummayâtın ek&eri esbâb-ı bâdiye ya¡nî ðurû√ 
ve cereb ve evcâ¡ ve ∂arebât ve saða†ât mi&lli esbâb ile √âdi&e olur; mev∂i¡-i 
vereme o sebebler ile mevâdd mündefi¡a ve †arîðinde olan lu√ûm-ı rı«ve 
katında mu√tebese olmakla onun √ummâsı √ummâ-ı yevm cinsinden olur. 

Ve bu √ummânın esbâb-ı müteðaddimâtından √âdi&e olup imtilâ™ât ve 
süded-i sâlifeden √â§ıl olan evrâma tâbi¡ olanları √ummâ-ı ¡ufûniyye olur. 
◊ummâ-ı veremiyye-i yevmiyye olduğu ancak o zamân olur ki √ummayât 
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tâbi¡a olup evrâm u§ûl ola. Ammâ √ummayât u§ûl olup evrâm ona tâbi¡a 
olur ise ek&er-i √âlde o √ummâ ufûniyye olur ve ma¡a-hâ≠â ba¡∂ı kerre ¡aks 
üzere olup evrâm a§l ve √ummâ ona tâbi¡ olduğu zamân dahi √ummâ-ı ¡ufû-
niyye olur.25 

Ve Buðrâ† veremî olan mu†laðan √ummâya √ummâ-ı «abî&e tesmiye ey-
ledi gerek ise yevmiyye ve gerek ¡ufûniyye olsun. Ve bu √ummânın ek&eri 
evrâm-ı demeviyyeye tâbi¡ olur ve ba¡∂ı kerre √umrete ve o mi&lli vereme 
dahi tâbi¡a olur.

el-¡Alâmât: O √ummânın ¡alâmâtı bizim ≠ikr eylediğimiz veremin 
teðaddümü olur ve onun yüzü mu√merr ve §ı√√ati √âlinden ziyâde vechin-
de intifâ« olur ve o √ummânın √arâretinde le≠¡-i şedîd olmaz her ne ðadar 
√arâreti ziyâde olur ise, zîrâ √ummâyı îcâb eden evrâm-ı demeviyyedir ve 
demde le≠¡ ðalîl olur velâkin √umrete tâbi¡a olan √ummâda le≠¡ ek&erdir 
√umretin mâddesi §afrâ-i le≠≠â¡a olmakla. Ve bu √ummâyı o nedâvet-i be-
den ta¡ðîb eder ki bedenden nezz eder ya¡nî sızar ve onun nab∂ı ¡a₣îm, serî¡, 
mütevâtir olur imtilâ ve √arâret √asebiyle ve mevâddın evrâm ve ðurû√a 
meyli √asebiyle bevl mâî olur.

el-Mu¡âlecât: Vâcib olur ki onun mu¡âlecesinde fa§d ve ishâlle bed™ olu-
na ve bâb-ı veremde ≠ikr olunan mu¡âlecât-ı evrâm ile vereme ¡ilâc oluna 
ve tedbîr-i tel†îf oluna ve elbette şarâb şürb eylemeye ve iπtidâyı ancak 
in√i†â†-ı tâmm olduktan sonra ede. 

Ve o ma√mûma lâyıð olur ki müberridât-ı mura††ıbe ile √arâretini ta†-
fi™e ve teskîn eyleye ve &elc ile müberrede olan a∂mideyi ¡u∂v-ı ¡alîl-i vâ-
rim üzere bir vech ile va∂¡ eyleye ki verem ile ðalb arasında olan †arîði 
o ∂ımâd-ı müberrid tebrîd kıla ve tebrîdi ða¡ra vâ§ıl ola velâkin vereme 
mu∂ırr olmaya ve mâdde-i veremi tefcîc eylemeye.

25 Me&elâ imtilâ ve süded ile verem evvelâ √âdi& olup ba¡dehu mâdde-i verem 
ta¡affün eylese o ¡ufûnet √ummâ-ı ¡ufûniyye olur. Ammâ ∂arbe mi&lli sebeb ile 
mevâdd bir mev∂i¡e cem¡ olup veca¡ ile √ummâ √âdi& olsa o √ummâ-ı yevmiyye 
olur veca¡ın √arâreti rû√a delâlet etmekle ve o √arâret mevâddı ta√dîd ve ¡u∂vda 
tenfî≠ etmekle √ummâya verem tâbi¡ olur. Ve eger ta√dîd eylediği gibi ta¡fîn 
dahi ederse √ummâ ¡ufûnete intiðâl edip verem √ummâya tâbi¡ iken √ummâ yine 
¡ufûniyye olur, fe’fhem ≠âlik.
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◊ummâ-ı Yevm-i ¢aşefiyye

Bu maðâmda ðaşefeden murâd terk-i iπtisâl ile ve te∂a√√î mi&lli bir 
nesne ile cild müteπayyir olup cildin mesâmmâtı münsedde olmaktır. Ve 
ðaşefiyye √ummâ dahi südede tâbi¡dir velâkin bunun süddesi ða¡ra πâi§a 
değildir belki mesâmmâtı sedd eder. Ve isti√mâma i¡tiyâdı olan nâstan çok 
kimse isti√mâmı terk ile ma√mûm olur. Ve ðaşefiyye √ummânın ek&eri 
bedeninde bu«âr-ı mirârî tevellüd eden kimselere ¡ârı∂a olur, o mirârî bu«âr 
gerekse bi-√asebi’l-mizâc tevellüd eylesin aπdiyenin ve miyâhın redâ™eti 
√asebiyle veyâ«ûd seher ve ta¡ab ile tevellüd eylesin.

Onun ¡ilâcı tena₣₣uf ve isti√mâm ve √ammâmda ba¡de’l-in√i†â† ta¡arruð 
ve nu«âle ve daðîð-i bâðılâ ve levz-i mürr ve bezr-i bi††î« ve üşnân ve bû-
raðtan birer şey™le tedlîk olur ve onun πıdâsı mu†fi™ât-ı mura††ıbâttan kılınır 
ve şarâbı ke&îrü’l-mizâc kılınır ve √ammâmı kirâren mu¡âvede olunur.

◊ummâ-ı Yevm-i ◊arriyye

Ba¡∂ı kerre √arâret-i havâ ve √arâret-i √ammâmdan ve √arâret-i sâireden 
dahi √ummâ-ı yevm ¡ârı∂a olur velâkin √arriyye √ummânın ek&er-i ¡urû∂u 
√arr-ı şemsin şiddetiyle olur ve √arâretin o ta¡alluðu rû√-ı nefsâniye olur 
eger o √arâret evvelâ re™se ta¡alluð edip ve havâ-i re™si tes«în edip ba¡dehu 
ðalbe te™eddî eder ise, zîrâ o ðalbi √arâret tes«în edip ðalbden a¡∂â-i sâireye 
münteşir olur. Ve ba¡∂ı kerre rû√-ı nefsâniyyeye bilâ-ta¡alluðin o √arâret 
vaðt-i istinşâðta nesîm ile ðalbe te™eddî edip √ummâ i√dâ& eder ve baş √arâ-
retten savn ve mu√âfa₣a olunmakla rû√-i nefsâniyyeye ta¡alluð eylemez. 
Ve beyne’l-√arârât √arâret-i şemsin ek&er-i ta¡alluðu dimâπa ve re™se olur 
ve dimâπ vâ§ı†asıyla ðalbe te™eddî eder ve binâen ¡aleyh eger re™s πayr-i 
naðî ise baş mümteli™e olur, ammâ şemsiyye olmayan √arâretlerden πa∂a-
biyye ve √ammâmiyye mi&llilerin evvelâ ðalbe ta¡alluðu ek&er olur.

el-¡Alâmât: O √ummânın ¡alâmâtı sebeb olan √arâretin teðaddümü ve 
şemsî ve dimâπî olan √arâret-i re™sin ve dimâπın hangi cânibe i§âbet eyledi 
ise o cânibin iltihâbı olur. Ve eger beden naðî değil ise o cânibden &iðal ve 
imtilâ dahi olur ve ðalbin o cânibinden «urûc eden nefeste dahi ¡i₣am olur 
ve ₣âhir-i beden şedîdü’s-sü«ûnet olur ve ₣âhir-i beden bâ†ın-ı bedenden 
e§«an olur. ªâhir-i bedenin bâ†ından es«an olduğuna, ₣âhir olan √arâretin 
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îcâb edegeldiği ¡a†aştan √âlen mevcûd olan ¡a†aşın noð§ân olduğu delâlet 
eder. Ammâ isti√§âfiyye bunun «ilâfı üzere olur onda √arâret-i bâ†ın √arâ-
ret-i ₣âhirden eşed olur, onun ¡a†aşı √arâret-i ₣âhirenin îcâb eylediği √arâ-
retten ek&er olur.

el-Mu¡âlecât: Bu √ummânın mu¡âlecesinde bed™ olunup ne†ûlâtın mü-
berridâtıyla §adr ve re™s ten†îl olunur ve edhân-ı bârideye dahi √âcet olur 
«u§û§an &elc ile tebrîd olunan dühn-i verd re™s ve §adr üzere ma√all-i ba¡îd-
den §abb olunmağa √âcet olur ve mâ-ı bârid ve o mecrâya cârî meşrûbât 
dahi saðy olunur ve vaðt vaðt bu tedbîrlerle onlardan √ummâ mün√a††a 
olunca ðadar tedbîr olunmaktan ¡alîl i«lâ olunmaz. Ve kaçan √ummâ müfâ-
raðat eylese √ammâma id«âl olunur ve ¡alîlin nezlesi var ise ona mübâlât 
olunmaz ve nezleyi bahâne edip √ammâm terk olunmaz ve √ammâmda 
mâ-ı fâtir ile ta√mîm olunur ve havâsıyla tes«în olunmaz [459a] ve başına 
mâ-ı √ârr §abbından «avf olunmaz, zîrâ mâ onu ter†îb ve √ummâyı ta√lîl 
eder, o ma√mûmun isti√mâma √âceti temrî«e √âcetinden ziyâde olur. Ve 
√ammâmdan «urûc eyledikte verd ve nîlûfer dühnleri mi&lli edhân-ı bâride 
ile başı ta¡rîð olunur.

◊ummâ-ı Yevm-i İsti√§âfiyye-i Berdiyye

Ba¡∂ı kerre berdden ve miyâh-ı bâride ile isti√mâm ve iπtisâlden mesâm-
mât-ı ₣âhireye tekâ&üf [gelip] ðaşefiyyede ≠ikr olunduğu üzere eb«ıre-i 
du«âniyye mu√tebes olup ondan √ummâ √âdi& olur ve çok kerre ¡ufûnete 
mü™eddiye olur. Ve isti√§âftan o vaðt √ummâ-ı yevm √âdi& olur ki ondan 
tevellüd eden bu«âr √âdd ve πayr-i ¡a≠b ola, zîrâ ¡a≠b olan eb«ıre √ummâ-ı 
yevm tevlîd eylemez.

el-¡Alâmât: Onun ¡alâmâtı esbâbının teðaddümü olur ve onda melmes-i 
beden evvel-i emrde şedîdü’l-√arâre olmaz, ammâ yed ile mess olunup yed 
memsûs olan mev∂i¡de imsâk olunduktan sonra onunla √arâretin irtifâ¡ı 
i√sâs olunur ve onda olan §ıπar-ı nab∂ hemmiyye ve πammiyye ve cû¡iyye 
nab∂ının §ıπarı meblaπına bâliπa olmaz, zîrâ o √ummâda §ıπar-ı me≠kûra 
mü™eddî olacak ðadar ðuvvet ta√allül eylemez belki tervî√e √âcet ziyâde 
olmakla nab∂ı serî¡ olur velâkin isti√§âf berd-i şedîd √asebiyle olur ise na-
b∂da sür¡at olmaz ve ba¡∂ı kerre §alâbete mâil olur. 
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Ve bu √ummâda ¡ayn πâire olmaz belki onun ¡aynı ba¡∂ı kerre müntefi«a 
olur mu√teðıne olan eb«ıre sebebinden. Ammâ bevli ba¡∂ı kerre ebya∂ olur 
√arâret mu√teðıne olmakla ve ba¡∂ı kerre dahi bevl mün§abıπ olur, zîrâ 
√arâret her ne ðadar mu«teðıne ise ba¡∂ı kerre †uruð-ı mesâmmâttan ta√al-
lül ve †uruð-ı bevle in§ıbâb ile bevl mün§abıπ olur.

el-Mu¡âlecât: O √ummâ §â√ibi terleyince ðadar di&âr ile tede&&ür eder 
ya¡nî örtünür ve kaçan √ummâ mün√a††a olsa √ammâma dâ«il olur ve √arâ-
rete mâil mâ ile isti√mâ ve havâ-i √ârrı ile intifâ¡ eder ve kendilerine o 
miyâh ile ten†îl eder ki onda merzencûş ve nemmâm ve şibt †ab« olunmuş 
ola ve mesâmmı câlî ve mür«î olan bizim ≠ikr eylediklerimiz ile onları 
delk eyleyeler ve temrî«i ta¡arruða ðadar te™«îr eyleyeler ve tedlîk edip cid-
den √ârr olan mâ ile isti√mâm eyleyeler. Ve vâcib olur ki mâ ile ve havâ 
ile isti√mâmı taðdîm edip sonra mesâmmı müvessi¡a olan edhânla temrî« 
eyleyeler ve başlarına dahi o edhânı §abb eyleyeler ki o edhân dühn-i şibt 
ve dühn-i «îrî ve dühn-i bâbûnec mi&llilerdir. Ve onları aπdiye-i «afîfe ile 
taπdiye eyleyeler ve mu¡a††ırâtla ta¡†îr ve şarâb-ı ebya∂-ı raðîði veyâ«ûd 
şarâb-ı memzûcu saðy eyleyeler, onlara mâ saðyından saðy-ı me≠kûr enfa¡ 
olur, zîrâ onu saðyda ta¡rîð ve idrâr vardır. Ve a§√âb-ı ta¡abı dühn ile temrî« 
a§√âb-ı isti√§âfı dühnle temrî«ten enfa¡ olur.

Miyâh-ı ¢âbı∂a ile ◊âdi& İsti√§âfın ◊ummâ-ı Yevmi

Bu √ummâ ðuvve-i şebbiyye veyâ«ûd ðuvve-i zâciyyesi olan miyâh-ı 
ðâbı∂a ile isti√mâmdan √âdi& olur, zîrâ o miyâh mesâmmât-ı ₣âhireyi tek&îf 
eder ve eb«ıre mu√tebese olmakla ≠ikri kirâren mürûr eden √ummâ-ı yev-
me mü™eddî olur ve çok kerre ¡ufûnete dahi mü™eddî olur.

 el-¡Alâmât: Sebebin teðaddümü ona delâlet eder ve müşâhede olunan 
ðu√ûlet-i cild mi&lli nesneler dahi delâlet eder. ¢u√ûlet bir meblaπa varır ki 
onun cildi muðadded26 ve medbûπ gibi görünür ve mâ-ı zâca maπmûse olan 
cilde gibi olur. Ve o √ummânın √âl-i tezeyyüdünde melmesinin √arâreti 
sâir √ummâ melmeslerinin √arâreti gibi olur velâkin yedi va∂¡ edip bir mið-
dâr vaðt mev∂û¡aten bâðî kaldıktan sonra sonra ve onda o √âl mesâmmın 
insidâdıyla olur. Ve onun nab∂ı a∂¡af ve a§πar ve sür¡at-i nab∂ı eşedd ve 

26 Cild muðadded olur demek, deri kuruyup ðadîd olur demektir.
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bevlinin beyâ∂ı ve riððati eşedd olup bevl-i şâtt gibi olur ve onların ebdân-
larında ∂umûr ve ¡aynlarında πu™ûr olmaz.

el-Mu¡âlecât: Bu √ummânın mu¡âlecesinde vâcib olur ki bundan evvel 
me≠kûr olan isti√§âf-ı berdiyye mu¡âlecesine ðarîb olan ¡ilâcla mu¡âlece 
oluna velâkin bu √ummâ §â√ibine şarâb saðy olunmaz ve onlara saðy-ı 
şarâb mesâmmın şiddet-i tevessu¡una &iðadan sonra olur velâkin bu isti√§âf 
ðalîl olursa saðy-ı şarâb o isti√§âfın süddesini fet√e ba¡∂ı kerre kifâyet et-
mekle ðable-√u§ûli’t-tevessu¡ saðy dahi câiz olur. Ve vâcib olur ki onla-
rın tedbîrlerinde tel†îf ek&er kılına ve havâ-i √ammâmda leb&leri ve mâ-ı 
√ârr ile isti√mâmları dahi ek&er kılına. Ve vâcib olur ki temrî«leri te™«îr ve 
bi’d-defe¡ât tek&îr oluna.

◊ummâ-ı Şürbiyye

Ba¡∂ı kerre şürbden dahi √ummâ-ı yevm √âdi&e olur. Onların ¡ilâcı 
«umâr ¡ilâcı gibi olur ve ba¡∂ı kerre mâ-ı fevâkih mi&llileri saðy etmekle 
ı†lâð-ı †abî¡ata ve fa§da √âcet olur «u§û§an §udâ¡-ı dâim var ise o √âcet müş-
tedde olur ve onlara vâcib olur ki ba¡de’l-in√i†â† √ammâma dâ«il olalar.

◊ummâ-ı Yevm-i ∏ıdâiyye

Aπdiye-i √ârre √ummâ-ı yevm i√dâ& eder, ek&er-i emrde şemsiyye olan 
√ummâ dimâπiyye olup rû√-i nefsânîye ta¡alluð eylediği gibi ve ke≠âlik 
√ummâ-ı √ammâmiyye ðalbiyye olup rû√-i √ayvâniyyeye ta¡alluð eylediği 
gibi ke≠âlik √ummâ-ı πıdâiyye kebidiyyedir, onun ta¡alluðu rû√-i †abî¡îye 
olur. Ve onun ¡ilâcı müberridât isti¡mâliyle idrâr olur ve şîr«işt ve temr-i 
Hindî mi&lli ile †abî¡atı ı†lâð olur ve onun evvel mu¡âlecâtı kebidi ı§lâ√ olur 
hindebâ ve buðûl suyu ile ve sikencebîn ve a∂mide-i müberride ile ya¡nî 
kâfûr ve §andal ve mâu’l-verd ve ¡u§âre-i verd ve buðûl-i bâride ¡u§ârâtı ile 
ki bi’l-fi¡l bârid ola. Ve bi’l-cümle bu me≠kûrlar ile kebide ∂ımâd kebidi 
ı§lâ√ eder ve aπdiye-i bâride-i ra†be ile kebid ve √arâret ta†fiye olunur. 

Ve aðvâl-i me≠kûre √ummayât-ı yevmde olan maðâlenin tamâmıdır, 
şimdi biz √ummayât-ı ¡ufûnette olan maðâleye şürû¡ eyleyelim ve √um-
mayât-ı demeviyyede ve §afrâviyyede ve mürekkebede olan ðavli bi-tamâ-
mihi ≠ikr eyleyelim.





KİTÂB-I RÂBİ¡ FENN-İ EVVELİNİN İKİNCİ 
MA¢ÂLESİ ◊UMMAYÂT-I ¡UFÛNETTE 

OLAN KELÂM-I KÜLLÎDİR O DAHİ FU~ÛLÜ 
MÜŞTEMİLEDİR

Evvelki Fa§l Tevellüd-i ¡Ufûnetin Keyfiyyeti Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre ¡ufûnet27 πıdâ-i redî sebebinden √âdi& olur, zîrâ ba¡∂ı aπ-
diyenin cevherinde redâ™et olmakla ondan tevellüd eden mâdde ta¡affüne 
müteheyyi™e olur. Ve ba¡∂ılarında dahi ðabûl-i fesâda sür¡at keyfiyyeti olur 
her ne ðadar cevherinde fesâd yok ise, leben mi&lli. Ve ba¡∂ı aπdiye dahi 
mâiyyü’l-πıdâ olmakla ondan meslûbü’l-metâne olan dem tevellüd eder, 
cidden ra†b olan fâkiheden dem tevellüd eylediği gibi [459b] veyâ«ûd o 
πıdâ bir nev¡ πıdâ olur ki dem-i ceyyide isti√âle eylemez belki «ıl†-ı redî-i 
bârid olmak üzere bâðî kalmakla √ârr-ı πarîzî ondan ibâ ve imtinâ¡ eder ve 
√ârr-ı πarîb ona müteveccih olup ta¡fîn eder, ða&ed ve ðı&&â ve kümme&râ 
mi&lliden mütevellid olan mevâdd gibi veyâ«ûd redâ™et aπdiyenin §an¡atın-
da veyâ«ûd vaðtinde veyâ«ûd tertîbinde olur ve onlar senin ma¡lûmun oldu. 

Ve ba¡∂ı kerre ¡ufûnetin √udû&una sebeb teneffüs ve tervî√e mânî¡ südde 
olur. Ve südde √udû&unun sebebi budur ki mizâc-ı beden redî olmakla cev-
det-i ha∂ma mu†îð olmaz ve πıdâda ve «ıl†ta fi¡li olmaktan dahi külliyyen 
¡âciz olmaz belki ¡acz-i me≠kûr olanlardan aðvâ olup min-vechin ¡âciz ve 
min-vechin πayr-i ¡âciz olmakla «ıl†ı ficcen terk eder ve «ıl†-ı müfeccec 
lâ-ma√âle sedd eder. Ve bu mi&lli mizâc ba¡∂ı kerre a«lâ†-ı rediyye tevlîd 
eder veyâ«ûd tevlîd eylediği «ıl†ı ifsâd eder ha∂mda taðsîri ve meh∂ûmu 
ta√rîk-i ðâ§ır ile ta√rîki √asebiyle. 

Ve bu me≠kûrlar biraz esbâbdır ki ¡ufûneti müvellid olan sebebin ¡ufûne-
ti tevlîdine mu¡îne olur veyâ«ûd ¡ufûnetin √udû&una sebeb ehviye-i rediyye 
gibi a√vâl-i «ârice olur. Ve ehviye-i rediyye havâ-i vebâ gibi ve havâ-yı 

27 Ma¡lûm ola ki cism-i ra†ba ta¡alluð eden √arâret müte¡alliði olan cismi †abî¡a-
tından i«râc eylemeyip taπyîr eylemese o √arâretin cismde i√dâ& eylediği e&ere 
sü«ûnet-i sâ≠ec derler ve eger †abî¡atından i«râc edip †abî¡atın ma†lûbu olan bir 
emre i√âle eder ise ona in∂âc derler ve o i√âle olmayıp lâkin la†îfi ke&îften temyîz 
edip la†îfi ta§¡îd ve ke&îfi tersîb eder ise ona i√râð derler ve eger in∂âc ve i√râðın 
πayri vech ile cism-i ra†bı †abî¡atından i«râc eder ise ona ¡ufûnet derler.
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be†âyı√ ve müstenða¡ât-ı sâire havâları gibidir. Ve ba¡∂ı kerre o esbâbdan 
¡udde-i esbâb cem¡ olup ma¡an ta¡fîn ederler. 

Ve ¡ufûnete mü™eddî olan esbâbın ek&eri o südde olur ki onun √udû&u 
ke&ret-i a«lâ† veyâ«ûd a«lâ†ın πıl₣ati veyâ a«lâ†ın lüzûceti olur ve o ke&ret 
ve πıl₣at ve lüzûceti îcâb eden esbâb bi’l-cümle ma¡lûmdur. Ve kaçan ≠ikr 
olunan südde √âdi& olsa ¡ufûnet dahi √âdi&e olur «â§§aten süddenin tervî√e 
mümâna¡ati ile. Eger o südde §â√ibi imtilâ ve to«me ¡aðıbında √areket ve 
fî-πayr-i vaðtihâ isti√mâm ederse ¡ufûnet müsâra¡a eder. 

Veyâ«ûd ¡ufûnet şems i§âbetinden ve imtilâ üzere müsa««inât tenâvü-
lünden ve mi¡de ve kebid ha∂mlarına mürâ¡âtı terkten ve a†liye ve kimâdât 
tes«îninde vâði¡ olan tað§îrin telâfîsini ve tedârükünü terkten dahi ¡ufûnet 
√âdi&e olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡ufûnet bedene ¡umûm üzere ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı 
kerre ¡u∂v-ı vâ√ide «â§§ olur, onun ∂a¡fı veyâ«ûd şiddet-i √arâret-i πarîbesi 
ve √iddeti veyâ«ûd veca¡ı √asebiyle. 

Ve ¡ufûneti ðâbil olan «ıl† ba¡∂ı kerre o §afrâ olur ki ondan du«ânî ve 
la†îf √âdd bu«âr tekevvün eylemek πâlib olur veyâ«ûd o dem olur ki onun 
la†îf ve √ârr mâdde tevlîdine isti¡dâdı olur veyâ«ûd o balπam olur ki onun 
müvellidâtı bu«ârî ve ke&îf olur veyâ«ûd ¡ufûneti ðâbil olan «ıl† sevdâ olup 
ondan tevellüd eden bu«âr du«ânî ve ke&îf πubârî olmağa e√aðð olur. 

Ve ¡ufûnet-i §afrâ πıbbı ve πıbb mecrâsına cârî √ummâyı îcâb eder ve 
¡ufûnet-i dem √ummâ-ı mu†bıðayı ve ¡ufûnet-i balπam ek&er-i emrde kül-
lü yevmin olan nâibeyi ve o mecrâya câriye olan √ummâyı îcâb eder ve 
¡ufûnet-i sevdâ rib¡i ve rib¡ mecrâsına cârî olan √ummâyı îcâb eder. Ve 
demin mekânı dâ«il-i ¡urûð olup ¡ufûneti dahi dâ«il-i ¡urûðta olur, ammâ 
§afrâ ve balπam ve sevdâ ba¡∂ı kerre dâ«il-i ¡urûðta ve ba¡∂ı kerre «âric-i 
¡urûðta ta¡affün eder. Ve eger «âric-i ¡urûðta ta¡affün edip o ¡ufûnetten 
mâ-¡adâ √ummânın sebeb-i â«eri yok ise ve o ¡ufûnet dahi ðalbe ¡ufûnet-i 
mutta§ıle imdâd eden evrâm-ı bâ†ına √asebiyle ise o ¡ufûnet devri îcâb eder. 
Ve o √ummâlar ≠ikr olundukta devrlerini biz ≠ikr eyleriz. Ve o √ummâlar 
¡ârı∂a ve münðali¡a olurlar velâkin «âric-i ¡urûðta olan √ummâ-ı me≠kûrlar 
beyninde balπamî √ummâda inðılâ¡-ı küllî olmaz belki nevbet-i ûlâsından 
baðiyye-i «afiyye var iken nevbet-i &âniye a«≠ eder. Ve kaçan o ¡ufûnetler 
dâ«il-i ¡urûðta olur ise o √ummâlar lâzıme ve πayr-i muðli¡a olur, onda 
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iðlâ¡a muðârebe dahi olmaz belki dâime olur velâkin onlarda iştidâdât olur 
ki onun nevbeti o iştidâdâttan ta¡arrüf olunur. Ve dâ«il-i ¡urûðta olan ¡ufû-
net cemî¡an ¡urûðu istî¡âb veyâ«ûd ðalbin √avâlîsinde olan ¡urûðun ek&erini 
istî¡âb ederse o √ummânın iştidâd ve «iffet ve noð§ânı ₣uhûra ðarîb ol-
maz. Ve eger ¡ufûnet dâ«il-i ¡urûðta ≠ikr olunan §uverin «ilâfı üzere olur ise 
taπayyürât-ı me≠kûre ₣uhûr-ı beyyin ile ₣uhûr eder. 

Ve «âric-i ¡urûðta olan ta¡affün münðali¡ olduktan sonra yine nevbeti 
geldiğinin vechi budur ki mâdde-i ¡ufûnete nevbet-i ûlâ müteveccih odukta 
o mâdde-i ru†ûbâtı fâniye olunca ðadar tevðîd eder ve √arâret-i ¡ufûnet ile 
mâdde ta√allül edip bedenden «urûc eder, o mâdde ¡urûðta ma√bûbe olma-
dığına binâen tamâm-ı ta√alülden ¡urûð onu men¡ eylemez ve onda ancak 
remâdiyyet bâðıye kalır, zîrâ remâdiyyet ve ar∂iyet ma†ıyyetü’l-√ummâ 
değildir. Ve bunun na₣îri ekdâs28 ve mezâbildir ki ðalîlen ðalîlen ta¡affün 
eder ve tevaððud eder √attâ cümle teremmüd edip onda √arâretten bir nesne 
bâðî kalmaz ve kaçan mâdde-i √ummâ dahi cemî¡an teremmüd eylese o «ıl† 
mu√terıð ve müteremmidde √arâretten bir nesne bâðî kalmaz ve √arâretin 
bu†lânından √ummâ dahi bâ†ıle ve nevbet-i ûlâsı zâile olur o mev∂i¡e mer-
reten u«râ «ıl†-ı â«er mun§abb olunca ðadar. 

Ve kaçan mev∂i¡-i ¡ufûnete dâ«il-i ¡urûðtan müceddeden mevâdd 
mun§abbe olsa o mevâdd dahi tevaððud edip nevbet-i &âniye gelir. Ve 
mevâdd-ı &âniyenin tevaððuduna sebeb iki vechin biri olur: Vech-i evvel 
budur ki nevbet-i ûlânın mevâddı her ne ðadar teremmüd edip ma†ıyye-i 
√arâret olan ru†ûbâtı ta√allül eyledi ise ve bâðıye olan ara∂iyyet ve remâ-
diyyette √arâretten bir nesne kalmayıp cemî¡an zâile oldu ise lâkin o ¡ufû-
netin e&eri mev∂i¡de bâðî kalır ve o mev∂i¡ teberrüd eylemeden o mev∂i¡e 
mun§abbe ve onda müctemi¡a olan mevâdd-ı &âniye nevbet-i ûlâdan bâðî 
e&er-i ¡ufûnet ile ta¡affün eder. Ve vech-i &ânî budur ki mevâdd-ı ûlâyı ta¡fîn 
eden sebeb nevbet-i ûlânın iðlâ¡ından sonra bâðî kalır ve o sebeb nevbet-i 
ûlâ mevâddını ta¡fîn eylediği gibi &âniye mevâddını dahi ta¡fîn edip o nev-
bet-i &âniyede dahi √ummâ a«≠ eder. 

28 ¢ânûn nüs«alarında dâl-i mühmele ile “ekdâs” vâði¡ olmuştur ve bi-√asebi›l-lüπa 
“küds” √ubûb-ı ma√§ûde vü müctemi¡adır. Ammâ râ-i mühmele ile “kirs” bir 
ma√allde müctemi¡a olan ma«lû† bevl ve berâzdır.
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Ve ¡ufûnetin emrinin medârı √arâret-i muða§§ıre olur, o √arâret mevâdd-ı 
müctemi¡ayı def¡aten ve cemî¡an iş¡âl ve mütevaððıde kılmaz belki onun o 
√arâret bir cüz™üne teşebbü& ve ta¡alluð eder, onu termîd ve i√râð eyledikte 
o cüz™ün mücâvirine ta¡alluð edip onu dahi termîd eder ve hâke≠â ðalîlen 
ðalîlen minvâl-i me≠kûr üzere mevâdd-ı müctemi¡a-i me≠kûre cemî¡an mü-
teremmide ve müte√allile olur velâkin √ummâdan ve ¡ufûnetten o mev∂i¡de 
baðiyyetün-mâ kalıp mevâdd-ı u«râya munta₣ıra ve mecâvir-i u«râyı †âlibe 
olur ve onu buldukta celb edip ve mev∂i¡ine ce≠b edip ta¡fîn eder.29 Ammâ 
¡ufûnet dâ«il-i ¡urûðta olur ise «âric-i ¡urûðta olduğu gibi onda ta√allül-i 
tâmm olmak müte¡a≠≠ir olur, zîrâ ¡urûðlar birbirine mutta§ıladır, ¡ırð-ı vâ√i-
din bir cüz™üne teşebbü& edip ðalîlen ðalîlen onu ifnâ eylese civârında olan 
¡ırða ta¡alluð eder ve onu dahi minvâl-i mu√arrer üzere ifnâ eylese onun ci-
vârına ta¡alluð eder ve hâke≠â deverân eder ve mevâdd bir †araftan tevelüd 
ve tekevvün etmekle mevâdd ¡urûðu cemî¡an ifnâ ve ta√lîl müte¡a≠≠ir olur, 
bu vechten dâ«il-i ¡urûðta olan ¡ufûnet √ummâsında lüzûm-ı «a†arı vardır. 
Ve bu «a†ardan mâ-¡adâ onda «a†ar-ı â«er dahi vardır ve o «a†ar ¡urûðun 
ðalbe şiddet-i itti§âlidir.30 

Ve nevâibi olup iðlâ¡ ve teftîri olan √ummayât ba¡∂ı kerre ni₣âmını terk 
eder ve ona sebeb mevâddın ðıllet ve ke&rette ve πıl₣atte ve riððatte i«tilâfı 
olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi mâddenin bir cinsten cins-i â«ere intiðâli dahi 
terk-i ni₣âma sebeb olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡alîlin sû™-i tedbîri dahi terk-i 
ni₣âma [460a] sebeb olur ve ke≠âlik ¡alîlin ∂a¡fı veyâ«ûd ke&ret-i √issi dahi 
terk-i ni₣âma sebeb olur. 

Ve √ummâ-ı muðli¡anın nevbeti ek&er-i emrde ðuşa¡rîret veyâ«ûd berd 
veyâ«ûd nâfi∂ ile bidâye edip ¡arað ile ta√allül eder. Ve berd ve ðuşa¡rî-
retten biriyle bidâyesinin vechi budur ki o √ummânın mâddesi bâride olur 

29 ◊arâret-i şems mezbelenin bir cüz™üne i§âbet edip onu ifnâ ve termîd eylediği 
¡aðıbında onun mücâviri olan cüz™e i§âbet eder ve onu dahi termîd edip o dahi 
mücâvirine sirâyet eder ve hâke≠â cemî¡an mütevaððıd olur, mezbelede bu √âl 
müşâhede olunur. Ve «âric-i ¡urûðta müctemi¡a olan fu∂ûlü dahi ona ðıyâs eyle 
ki √arâret-i πarîbe ona şey™en fe-şey™en teşebbü& eder. 

30 Zîrâ şiryân ðalbden nâbit olur ve cemî¡an şerâyîn onun şu¡besi olmakla ðalbe 
itti§âli vâ∂ı√tır. Ve ¡urûð-ı evride her ne kebidden nâbite ise onlardan şerâyîne 
menâfi≠ vardır.
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veyâ«ûd o mâdde √âdde olmakla ¡a∂alâtı le≠¡ eder veyâ«ûd √arâret mâdde 
cânibine müttecihe olup bâ†ına πu™ûr eder veyâ«ûd ðuvvette ∂a¡f veyâ«ûd 
havâda bürûdet olur ve onlardan her biri ðuşa¡rîret i√dâ& eder. Ve le≠¡-i 
√arâret √asebiyle olana ðuşa¡rîretin nisbeti berd ile olana nisbetinde evlâ ve 
elyað olur. Ve ek&er-i √âlde ðuşa¡rîret ¡urû∂unun bidâyesi ve evvel-i ₣uhûru 
her ¡u∂vda na«s-ı iber31 gibi bir √âl i√sâs olunmakla olur. 

Ve ammâ nevbetin ¡arað ile ta√allülü √arâret-i mu¡affinenin ru†ûbeti 
ta√lîl edip remâdiyyeti bâðî olduğundan olur, zîrâ ru†ûbet dâ«il-i ¡urûðta 
ma√§ûre olmayıp «âric-i ¡urûðta müctemi¡a ve mu†lıða oldukta bi-†arîði’t-
ta¡rîð mesâmmâttan onu i«râc sehl ve âsân olur ve ¡ufûnet dâ«il-i ¡urûð-
ta olup √ummâsının şiddetine ancak fütûr gelip onda iðlâ¡-ı küllî olmayan 
√ummânın bi-√asebi’ş-şiddet ¡ârı∂a olan nevbeti berd ile bidâyet eylemez 
meger ki ðuvvet ∂a¡îfe veyâ«ûd √arâret-i πarîziyye πâire ola, o √âllerde 
ibtidâ-i nevbette e†râf bâride olur ve o √ummâlarda bürûdet-i e†râf ¡alâ-
met-i rediyye olur. Ve ba¡∂ı √ummayâtta terekküb olup hem berd ve hem 
ðuşa¡rîret olur o √ummânın mâddesi mâdde-i lâ≠i¡a ve mâdde-i bârideden 
mürekkebe olmakla. 

Ve «âric-i ¡urûðta vâði¡ olan ¡ufûnetin √ummâ-ı müfettiresi ba¡∂ı kerre 
lâzıme §ûretinde olur ve sebebi terekküb olur, me&elâ birkaç yerde mevâdd 
müctemi¡a olur ve başka başka zamânlarda onlara ¡ufûnet ta¡alluð eder ve 
e√adühümâdan √âdi& olan √ummânın iðlâ¡ı zamânına u«rânın zamân-ı nev-
beti mü§âdif olup lâzıme hey™eti üzere olur ve √ummâ vâ√ide ₣ann olunur. 
O √ummâların gâhca mevâddı nev¡-i vâ√id olur ve gâhca nev¡leri mu«telif 
olur. Ve √ummayât-ı ¡afiniyyede ∂urûb-ı u«râ ile dahi terkîb olur ve onları 
biz bâblarında ðarîben taf§îl eyleriz.

Ve √ummayâtın edvârı ba¡∂ı kerre †avîle ve ba¡∂ı kerre dahi ða§îre olur 
ve edvârın †ûlü mâddenin πıl₣atı veyâ«ûd lüzûceti veyâ«ûd ke&reti veyâ«ûd 
sükûnu veyâ«ûd ðuvvetin ∂a¡fı veyâ«ûd √issin ∂a¡fı √asebiyle olur. Ve 
mesâmm tekâ&üf edip «ıl†ın ¡adem-i ta√allülü ile dahi devr †avîlü’l-müddet 
olur ve edvârın kısa olduğu ≠ikr olunan esbâbın a∂dâdı ile olur. Ve nevâib 
dahi ba¡∂ı kerre serî¡an ityân eder ve ba¡∂ı nevâibin ityânı ba†î™ olur ve 
bu†™un sebebi mâddenin ðılleti veyâ«ûd ma¡den-i ¡ufûnete πıl₣ati √asebiyle 

31 “İber”, “ibre”nin cem¡idir, iğne ma¡nâsına.



66 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

mâddenin bu†™-ı √areketi olur rib¡in mâddesi olan sevdâ bi-√asebi’l-πıl₣at 
ba†î™ü’l-√areket olduğu gibi. 

Ve sür¡at-i nevbet ke&ret-i mevâdd √asebiyle olur. Balπam-ı zücâcîden 
mâ-¡adâ belâπım-ı sâirede ke&ret olmakla onun √ummâ-ı nâibesinin nevbe-
ti serî¡an ityân eder. Ve balπam-ı zücâcînin nevbeti ba¡∂ı kerre bu†™ üzere 
olur. Ve sür¡at-i nevbete ba¡∂ı kerre sebeb-i mâddenin le†âfeti olur. ~afrâ-
dan √âdi& √ummânın sür¡at-i nevbeti mevâdd-ı la†îfe √asebiyle olur. 

Ve √ummayâtın erde™i o √ummâ-ı lâzıme olur ki onda ¡ufûnet dâ«il-i 
¡urûðta olur ve ba¡dehu erde™ olan √ummâ o muðli¡a olan √ummâ olur ki onda 
¡ufûnet bedenin «âric-i ¡urûð olan cemî¡-i mevâði¡inde veyâ«ûd nevâ√î-i 
ðalbde ola. Ve meşâyı«a √ummâ-ı §âlib ya¡nî dâim ve şedîd √ummâ ðalîlen 
¡ârı∂a olur mizâcları bârid ve la√mları ðalîl olmak √asebiyle. 

Ve √ummayât-ı ¡ufûnette nab∂ın a√vâli mu«telife olur ecnâs-ı √um-
mayâtın i«tilâfı ve ke≠âlik nev¡-i vâ√idin şiddet ve ∂a¡fta i«tilâfı √asebleriy-
le ve ke≠âlik a¡râ∂ın dahi ðuvveti ve ∂a¡fı √asebleriyle. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
nab∂a §alâbet ¡ârı∂a olur şedîdü’t-temdîd verem-i √ârr √asebiyle veyâ«ûd 
¡u∂v-ı ¡a§abîde verem-i √ârr veyâ«ûd verem-i §ulb olmakla veyâ şiddet-i 
yübs sebebinden ve ibtidâlarda şiddet-i berdin istîlâsı ile dahi nab∂-ı §ulb 
olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi √ummayâtta nab∂-ı leyyin olur mâdde-i √ummâ 
balπam ve dem olup ra†b ve leyyin olmakla ve verem ¡u∂v-ı leyyinde bu-
lunmakla, ≠âtü’l-kebid ve ≠âtü’r-riye ve lî&erπus mi&llilerde nab∂-ı leyyin 
olduğu gibi veyâ«ûd dürûr §adedinde olan ¡ırðtan muðaddem mütevaðða¡ 
olan teneddî dahi nab∂-ı leyyin olur. Ve ibtidâ-i nevâibden nab∂ ∂a¡îf, 
mün∂aπi† olur †abî¡at ve ðuvvet mâddeye iðbâl ve tenðıyesine ve tervî√ine 
iştiπâl etmekle.

◊ummayât-ı ¡Ufûnetin ¡Alâmâtında Olan ¢avl-i Küllîdir

◊ummayât-ı ¡ufûnete delâlet eder esbâb-ı sâbıðadan bâðî kalanlar ve 
«u§û§an o bâðî kalan sebeb sebeb-i bâdî olmaya. Ve inðıbâ∂ı serî¡ olan 
nab∂ veyâ«ûd teneffüs dahi delâlet eder, zîrâ √ummayât ¡ufûnette tenðıye-
ye √âcet cidden şedîde olur. Ve o √ummânın √arâreti le≠≠â¡a olur, √ummâ-ı 
yevm gibi ¡a≠be olmaz. Ve √ummayât-ı ¡ufûnetin ek&erine melîle teðad-
düm eder. Ve melîle bedende bir √âlettir ki ona bir nev¡ √arâret mu«âla†a 
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eder ve √ummâ mertebesine o √arâret bâliπa olmaz ve ona i¡yâ ve tev§îm 
ve kesel ve tema††î ve te&â™üb ve ı∂†ırâb-ı nevm ve seher ve ∂îð-ı nefes 
ve temeddüd-i ¡urûð ve temeddüd-i şerâsîf ve §udâ¡ ve ∂arebân-ı re™s dahi 
¡ârı∂a olur. Ve kaçan melîle †avîle olsa √ummâ-ı ¡ufûneti îðâ¡ eder ve ∂a¡f ve 
§ufretü’l-levn i√dâ& eder. Ve √ummayât üzere müteðaddim olan melîleye 
fa∂lın ve mu«â†ın ke&reti ve berâz ve bevlin ke&reti tâbi¡ olur ve o bevl ve 
berâzda ma¡a-ke&retihâ ¡ufûnet olur ve re™ste &iðal ve tehebbüc olur ve ta¡ab 
ve πa∂ab ve onlar mi&lli «âricden sebeb yok iken nab∂da tevâtür olur. 

Ve kaçan ¡alîlin nab∂ına in∂ıπâ† ¡ârı∂ olsa √ummâsının nevbeti geldiğine 
¡alâmet olur. İn∂ıπâ†-ı nab∂ o nab∂dır ki onda πu™ûr ve §ıπar-ı mu«telife 
olur ve o nab∂da kibâr ðaviyye nab∂lar dahi vâði¡ olur ve sür¡ati ðaviyye 
olmaz. Ammâ evâil-i √ummâda ya¡nî zamân-ı ibtidâda ve zamân-ı tezey-
yüdde nab∂ın i«tilâfı √ummâ-ı ¡ufûnete ma«§û§ edilleden olur velâkin √um-
mâ-ı πıbbda o i«tilâf ₣uhûr-ı beyyin ile ₣âhir olmaz «iffet-i mâddesi olmak 
√asebiyle. 

Ve √ummânın ¡afiniyye olduğu ¡alâmâtından olur devr-i evvelin ¡araðın-
dan ve nedâvetinden «âlî olduğu, zîrâ yevmiyye onun «ilâfı üzeredir. 

Ve ke≠âlik ¡alâmât-ı me≠kûredendir o √ummânın tezeyyüdü mu«teli† 
olup mütenâsib ve müteşâbih olmadığı. Ve †ûl-i tezeyyüd dahi ¡afiniyye 
¡alâmâtındandır. Ve nab∂ın izdiyâdı ¡a₣îme olup müstemirr olduğu tezey-
yüde delâlet eder. 

Ve eger √ummâ muðli¡a olur ise nâfi∂ ile veyâ«ûd ðuşa¡rîret ile ibtidâ 
eder ve ek&er-i emrde ¡arað ile veyâ«ûd nedâvet ile nüzûl eder ve nevâibi 
olup devr eder veyâ«ûd lâzıme olur ve lâzımenin dahi teftîri olur veyâ«ûd 
min-πayri teftîr olur ve nab∂da ve bevlde ve tamâm-ı neðâda ve sükûn-ı 
a¡râ∂da yevmiyyeye müşâbih olmaz. 

¡Afiniyye √ummâların ek&erinde a¡râ∂-ı ke&îre olur, ¡a†aş ve §udâ¡ ve 
sevâd-ı lisân ve «u§û§an müntehâ katında onlar ek&er olur ve ke≠âlik ðalak 
dahi ke&îr olur, kerb ve ı∂†ırâb şedîd olur ve o ðalað ve ı∂†ırâbı mâdde ile 
ðuvvetin muðâtelesi îcâb eder, merreten mâdde ðuvvet üzere isti¡lâ eder ve 
târeten ¡aks olup ðuvvet mâdde üzere isti¡lâ eder. Ve bu √âl nab∂∂a dahi 
olur, zîrâ nab∂ dahi merreten ¡i₣ama ve ðuvvete a«≠ eder ve târeten §ıπara 
ve ∂a¡fa a«≠ eder. Ammâ nab∂ın §alâbeti [460b] ba¡∂ı kerre olur ve nab∂ 
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dâimâ §ulb olmak vâcib değildir, kitâb-ı nab∂da ≠ikr olunduğu üzere nab∂ 
§ulb olduğuna mâ şürbü ve sâir mu§allib-i nab∂ olan sebebler olur ve mâ-
dâm ki nab∂ ðavî olmaya ve sür¡at-i me≠kûre ile serî¡ olmaya, henüz √um-
mâ-ı yevmiyyedir, ¡ufûnete intiðâl eylememiştir. 

Ve √ummâ-ı ¡ufûnetin ibtidâsında bevl na∂îc olmaz veyâ«ûd ðalî-
lü’n-nu∂c olur ve ba¡∂ı kerre dahi √âdd olur. 

Ve ma¡lûm ola ki √ummayât-ı √âdde-i mühlikeden «alâ§ ve necât ðalîl 
olur, ondan necât bir ¡u∂va ¡illet-i müzmine i§âbet etmekle olur. Ve √ummâ 
veremiyye olup ba¡de sükûni’l-verem √ummâ bâðıye olsa ve o verem 
≠âtü’l-cenb mi&lli emrâ∂da olsa o √âl delâlet eder ki mâdde-i verem kül-
liyyen ta√allül eylememiştir ve ondan baðiyye vardır ve o baðiyye √âlen 
mevcûd olan veca¡ın mev∂i¡ine meyl eylemiştir.

◊ummayât-ı Lâzıme ¡Alâmetleridir

◊ummâ-ı dâimede bi-√asebi’l-√ummâ olan nab∂ın i«tilâfı cidden ₣âhire 
olur ve ek&er-i nab∂ ni₣âm ve vezn üzere olmaz ve √ummâ dâime olup 
yirmi dört sâ¡at mürûrundan sonra iðlâ¡ olmaz ve √ummâ-ı muðli¡anın müs-
ta§√ıbe olduğu nâfı∂ teðaddümü mi&lli nesneler ona §o√bet ve ma¡iyyet ey-
lemez ve ke≠âlik dâime edillesindendir. √ummânın lüzûmu ve tezeyyüd 
katında √âlinin şiddet-i i«tilâfı merreten noðsân ve merreten u«râ mu√tedde 
olduğu bi’l-cümle √ummâ-ı dâimeye delâlet eder.

◊ummayât-ı ¡Ufûnetin Her Birine »â§§ Olan ve 
Beynlerinde Müşterek Olan Umûrlar Beyânındadır

¡Ufûnet-i §afrâ √asebiyle ¡ârı∂ olan √ummâda √areket-i √ummâ πıbben 
olur gerek ise o √areket nâibenin √areketi olsun ve gerek ise lâzımenin 
√areket-i iştidâdiyyesi olsun. Lâkin ¡ufûnet-i §afrâ √ummayâtı ∂urûbundan 
bir ∂arb vardır ki mu√rıða denmekle ma¡rûftur, onda πıbben √areket cidden 
«afî olur ve lâzıme-i mu†bıða gibi olur. Ve πıbb-ı §ırf olan √ummâ le†âfet-i 
mâdde √asebiyle √âdde olur ve √arâreti ¡a₣îme ve le≠≠â¡a olur mirre-i §afrâ-
nın ðuvveti olmakla velâkin onun √ummâsı selîmedir §afrânın †abî¡at üze-
re «iffetine ve irâ√asına binâen. Ve πıbb-ı πayr-i «âli§anın müddeti «âli§a 
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müddetinden a†vel olur ve «âli§a yedi nevbeti tecâvüz eylemez ve tecâvü-
zü bi-√asebi’l-«a†â olur ve dâimesi ba¡∂ı kerre üsbû¡-ı vâ√idde münða∂iye 
olur. 

Ammâ ¡ufûnet-i dem √asebiyle olan √ummâ dâime ve lâzıme olur ve 
√arâret ke&îre ve ¡âmme olur velâkin leyyine olur, §afrâviyye le≠¡i meblaπı-
na bâliπa olmaz. Ve o demeviyye ba¡∂ı kerre erba¡a-i eyyâmda müntehiye 
olur. 

Ammâ ¡ufûnet-i balπam ile √âdi& olup muvâ₣ıbe denmekle ma¡rûf 
√ummâ küllü yevmin ¡ârı∂a olur, §afrâviyyeye ðıyâsıyla √arâreti leyyine ve 
berdi ve lüzûceti ve ke&reti sebeblerinden o √ummânın müddeti †avîle olur 
ve onun «a†arı ¡a₣îmdir, zîrâ müddet-i iðlâ¡ı ðalîldir ve dâime olanlarında 
zamân-ı ∂a¡f u fütûr dahi ðalîldir ve ona fesâd-ı â«er dahi §o√bet ve ma¡iy-
yet eder, lâ-ma√âle onda fem-i mi¡de ∂a¡îf olur ve fem-i mi¡de ∂a¡fı a¡râ∂-ı 
rediyyeyi celb eder ve πaşy ve «afaðân ve suðû†-ı şehvet mi&lli âfetler i√dâ& 
eder. 

Ve balπamî √ummânın lâzımesi diððat-i müşâbeheti olan emrâ∂ın eşbe-
hi olur, lâkin balπamî √ummânın lâzımesinde nab∂ leyyin olur, dıððla §ulb 
olur ve ba¡∂ı kerre lâzıme-i me≠kûrede dahi nab∂ §ulb olur. Ve bu √um-
mânın her ne ðadar mâddesinde «ulû§ eðall olsa nevbeti að§ar olur, ðıllet-i 
«ulû§u √asebiyle balπam sevdâviyyete meyl ede. 

Ammâ √ummâ-ı rib¡ bürûdet-i mâddesi √asebiyle √âdde olmaz. Ve ri-
b¡in «âli§i ba¡∂ı kerre bir sene mümtedd olur ve rib¡-i πayr-i «âli§in müddeti 
að§ar olur lâkin onda «a†ar olmaz irâ√ası müddeti †avîle olmakla ve a¡râ∂-ı 
şedî∂eyi mûcibe √iddeti dahi olmamakla. 

◊ummâ-ı rib¡ ve πıbbdan her birinin dâimesi ve müftiresi ðay™la veyâ«ûd 
isti†lâð ve ¡arað ve dürûr-ı bevl ile münða∂î olur, ammâ mu√rıða ≠ikr olan-
lardan biri ile veyâ«ûd ru¡âf ile münða∂î olur. 

Ve ma¡lûm ola ki √ummâ-ı πıbbda ibtidâ †avîl olur ve mu†bıðada intihâ 
ve mu√rıðada in√i†â† ve muvâ₣ıbede intihâ ve in√i†â† müddetleri ma¡an †avî-
le olur ve ma¡a-hâ≠â rib¡ dâimeden ve muvâ₣abeden tâmmü’l-iðlâ¡ √ummâ 
ðalîlen bulunur. 

Ve √ummayâta ke-mâ yenbaπî mu¡âlece olunmasa ve «u§û§an veremiy-
ye olan √ummâ mu¡âlecesinde ihtimâm olunmasa ≠übûle ile olur ve «u§û§an 
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√ummayât-ı √âddeden ¡alîlin taπdiyesi vâcib olan √ummâlarda †abî¡atın 
mâdde-i √ummâya teveccühüne mâni¡ olmasın için taπdiye-i vâcibe terk 
olunsa. Ve ke≠âlik tefcîc-i mevâddan «avfen mâ-ı bârid saðy olunmakla 
√arâret-i √ummâ ta†fi™e olunmasa o √ummânın ≠übûle rücû¡u πâlib olur, 
zîrâ o √ummâda ≠ikr olunan ¡avð ve tefcîcden ta√arrüze √âcetten ≠übûlden 
ta√arrüze √âcet eşedd olur.

A¡râ∂-ı ◊ummayât Delâili Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki delâil-i √ummayâtın me™«a≠ı tedbîr-i müteðaddim olur ve 
tedbîr-i müteðaddim ne keyfiyyet üzere olunmuştu onu ta√ðîð etmekle olur. 
Ve √âl-i √ummâda mevcûde ve √â∂ıra olan ≠ikri âtî a¡râ∂ın dahi a√vâl-i 
√ummayâta delâleti olur. Ve büldân ve fu§ûl ve sinn ve mizâc ve nab∂ ve 
bevl ve berâz ve ðay™ ve ru¡âf dahi delâlet eder. Ve nâfı∂ ve ¡arað a√vâli ve 
nâfı∂ ve √arâretin keyfiyyâtıyla dahi √ummâ ma¡lûme olur. Ve nevâibden 
ve √âl-i şehvet ü ¡a†aştan ve √âl-i teneffüsten ve muðârenât-ı √ummâ olan 
§udâ¡ ve seher ve he≠eyân ve ðalak ve onlar gibi olan muðârenât-ı sâireden 
dahi √ummayât ma¡lûme olur, zîrâ √ummayât için a¡râ∂-ı mütenevvi¡a var-
dır ki onlar √ummayâtın a√vâline delâlet eder. ◊arâret-i √ummânın keyfiy-
yeti ve kemmiyyeti √ummânın ¡i₣amına ve §ıπarına delâlet eder. Ve √um-
mânın kimisi le≠≠â¡ olup min-evvelihâ ilâ-â«irihâ şedîdetü’l-√arâret olur 
ve kimisi evvelâ le≠¡ eder ba¡dehu ta√allül-i mâdde √asebiyle √ummâya ve 
√arârete ∂a¡f ve «aver gelip mülâyim olur ve ba¡∂ı √ummâda dahi a§lâ le≠¡ 
olmaz, evvelen ve â«iren mülâyim olur ve kiminin √arâreti ra†be ve kiminin 
yâbise olur. Ve bir nev¡ a¡râ∂ dahi vardır ki cins-i √ummâya delâlet eder.

◊ummâ-ı ∏ıbbın »avâ§§ından ve Delâilinden Olan A¡râ∂ Bunlardır: 
∏ıbbın nevbeti na«s ile ve ðuşa¡rîret ile ibtidâ eder ve onda √arâret-i lâ≠i¡a 
olur. Ve bir nev¡ a¡râ∂ dahi «ub&-i √ummâya delâlet eder, onlar ðalað ve 
he≠eyân ve seher mi&lli a¡râ∂dır. Ve bir nev¡ a¡râ∂ dahi nu∂ca ve ¡adem-i 
nu∂ca delâlet eder, bevlin ≠ikri âtî a√vâli gibi. Ve bir nev¡ dahi ≠ikri âtî 
bu√râna delâlet eder. Ve bir nev¡ dahi selâmete veyâ«ûd ¡adem-i selâmete 
delîl olur ve o envâ¡-ı cemî¡an biz ≠ikr eyleriz. 
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Ve se√ane32 için a√kâm-ı ke&îre vardır: Ba¡∂ı sehanede levn re§âsiy-
yete müteπayyir olup beyâ∂ ve «u∂retten mürekkeb bir levn olur ve onun 
bürûdet-i a«lâ†a ve √ârr-ı πarîzînin ðılletine delâleti olur veyâ«ûd se√a-
ne tehebbüc ve intifâ«â müteπayyire olur ve bu a¡râ∂ sebebi to«me olan 
√umâda olur. Ve se√anenin taπayyürü vechin ∂umûru ve in«irâ†ı ve enfin 
diððati ile dahi olur ve bu a¡râ∂ şiddet-i √arârete ve riððat-i a«lâ†a ve 
sür¡at-i ta√allüle delâlet eder ve sür¡at-i ta√allüle sebeb mesâmmın si¡a-
sı olur. Ve taπayyür-i se√anede √ummayâtın a√vâline delâil olduğu gibi 
√arekâtın kendide ve √arekâtın vech-i mu¡tâddan «urûcunda ve suðû†-ı 
√arekâtta ve a¡râ∂-ı sâirede a√vâl-i √ummayâta delâil vardır, biz onları 
≠ikr eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ. 

Ve a¡râ∂-ı √ummayâtın ba¡∂ısı √ummânın evðât-ı erba¡asından vaðt-i 
müntehâya «â§§ olur, telehhüb-i re™s √asebiyle vaðt-i intihâda ma√mûma 
¡ârı∂a olan hezeyân ve i«tilâ†-ı ≠ihn gibi. Ve ba¡∂ı a¡râ∂ dahi zamân-ı ibtidâ-
ya ma«§û§ olur, ðuşa¡rîret ve berd mi&lliler ve ek&er-i √ummânın evâilinde 
¡ârı∂ olan sübât mi&lliler gibi. Ve sübâtın o vaðtte ek&er-i √ummâya lu√ûðu 
dimâπın ∂a¡fı ve √arâretin bâ†ından mâdde olan mev∂i¡e meyli ve ibtidâ-i 
√ummâda ı∂†ırâb-ı bedenden ta√allül edince ðadar bu«ârâtın te§â¡udunun 
[461a] ke&reti sebebiyle ve πayr-i esbâb ile olur ve dimâπın berdi ve ¡ufûnet 
ve sü«ûnet §adedinde olan «ıl†ın berdi dahi ona mu¡în olur. 

Ve o eşyâlar ki ondan √ummânın √âli ta¡arrüf ve ondan √ummâ hangi 
§ınftan idiği ta√kîk olunur, onlar √ummânın √iddet ve lînde olan √âli olurlar 
ve ke≠âlik esbâb-ı bâdiyeden veyâ«ûd esbâb-ı sâbıðadan şurû†-ı me≠kûre 
üzere √udû&u olur. 

Ve √ummânın lüzûm ve iðlâ¡ı ve feterâtında ve nâfi∂ ve berd ve ðuşa¡rî-
ret ile a«≠inde ve onların ∂ıddı ile a«≠inde ve nâfi∂in ve ne₣âirinin zamân-ı 
vuðû¡unda ve √ummânın ke&îr ve ðalîl-i ¡arað ile terkinde veyâ«ûd bilâ-¡a-
rað terkinde ve sâlif tedbîrde ve sinn ve se√ane ve zamân ve §ınâ¡a ve nab∂ 
ve bevlde cemî¡an √ummânın √âline delâlet vardır.

32 ُ َ َ ــ  üslûb ve hey™et ve gâh (sînin ve √â-ı mühmelenin fet√iyle) [es-se√anet] اَ
olur √â’yı teskîn ederler; yukâlu: ْ ُ ُ َ َ ــ َ  ٌ ــ َ َ ٌم  ْ ــ َ ِء  َ ُ ــ َ  Vankulu
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Nâfi∂ ve Berd ve ¢uşa¡rîret ve Tekessürde Olan Kelâm-ı Küllîdir

¢uşa¡rîret bir √âlettir ki cild-i bedenin ve ¡a∂alâtın o √âlde berd ve na«s-
la i«tilâfı olur33 ve ðuşa¡rîrete tekessür teðaddüm eder, ke-enne tekessür 
ðuşa¡rîretten bir §ınf-ı ∂a¡îf olur. 

Ammâ berd ¡alîlin a¡∂âsında ve ¡a∂alları mütûnunda o berd §ırfen ve 
min-πayri na«sin i√sâs olunur. 

Ammâ nâfi∂de √arekât-ı πayr-i irâdiyye vâði¡ olup ihtizâz ve irti¡âddan 
a¡∂âsını imsâke ¡alîl ðâdir olmaz. Ve ba¡∂ı kerre berd ðavî olur ve nâfi∂ 
ðavî olmaz, √ummayât-ı balπam ve rib¡de olduğu gibi. Ve nâfi∂in iştidâdı 
esbâbından olur ¡a∂alde olan ðuvvet-i dâfi¡anın şiddeti ve binâen ¡aleyh her 
ne ðadar nef∂i mûcib olan mâddenin lüzûceti ek&er olsa nâfi∂ eşedd olur ve 
nef∂in vuðû¡unda dem dâ«ile πâir olur.34 Ve ma¡lûm ola ki nef∂i mûcib olan 
«ıl†-ı bârid nef∂den muðaddem dahi her ne ðadar bedende mevcûde ise be-
dende sâkin olup bulunduğu ¡u∂v onunla ülfet etmekle ve o «ıl†-ı bâridden 
¡u∂vun infi¡âli müstaðarr ve dâim olmakla onun berdini ¡u∂v i√sâs eylemez. 
Ve bârid-i me≠kûra √arâret-i müferriða35 i§âbet edip min-πayri tes«înin 
¡u∂vdan tebdîd ve tefrîð eylese yâ«ûd sebeb-i â«er ile münteşir olsa36 onun-
la me™lûf olmayan a¡∂âdan hangisine i§âbet eder ise o ¡u∂v ondan münfa¡il 
olup mizâc-ı mu«telif √asebiyle mâddenin bürûdetini ¡u∂v i√sâs eder ve o 
mizâc-ı mu«telifi ¡ilm-i †ıbbdan u§ûl-i külliyyede sen bildin. 

Ve çok vâði¡ olur ki balπam-ı zücâcî bedende münteşir olup ondan 
nâfi∂ ¡ârı∂ olur velâkin √ummâsı olmaz ve o nâfi∂dde edvâr dahi olur velâ-
kin onun ðuvveti √ummâya mü™eddî olan nâfi∂ ðuvvetinde olmaz. ¢ılleti 
√âlinde i¡yâyı fâ¡il olan mâddeye ke&ret ¡ârı∂a olsa o mâdde-i ke&îre ðable 
en-ya¡fine nâfi∂i fâ¡il olur ve ondan sonra dahi ta¡affün eylemese √ummâya 
mü™eddî olmaz. 

33 Ya¡nî ðuşa¡rîrette dahi berd olur velâkin na«s ile ma«lû† olmakla ona berd tes-
miye olunmaz belki ðuşa¡rîret derler ve min-πayri na«sın berd olup o berd ba¡∂ı 
ma√alle «â§§ olmaz ise ona berd tesmiye olunur.

34 Zîrâ mâdde-i lezicenin mev∂i¡ine ilti§âðı şedîd olup dâfi¡a dahi ðaviyye olmakla 
mâdde-i leziceyi ðal¡ için nef∂-i şedîd i√dâ& ile †abî¡attan ðal¡ eder.

35 “◊arâret-i müferriða” bir nev¡ √arârettir ki mevâdd-ı bârideyi evvel-i ta¡alluðun-
da bürûdet-i §ırfesi √âli ile tefrîð eder.

36 Me&elâ kemmiyyet-i zâidesi ile münteşir olsa.
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Ve ba¡∂ı kerre berd ve nâfi∂, πıdâ ve πıdâ mi&lli için √arâretin πu™ûrun-
dan ¡ârı∂ olurlar.37 Ve berd ve nâfi∂ √ummayâtta teðaddüm eder onun için 
ki evvelâ «ıl†-ı «âm ¡a∂ale mun§abb olup ona î≠â eder ¡a∂ale ðıyâsla «ıl†-ı 
«âm bârid olmakla. Ve kaçan o «ıl† ta¡affünü a«≠ eylese beden tesa««unu 
a«≠ eder. Ve nâfi∂ √ummayâta «ıl†-ı √ârrın le≠¡i ve ðuvve-i dâfi¡adan ¡a∂al-
de ðuvveti olmakla dahi teðaddüm eder ve bu nâfi∂in na₣îri cildi üzere cid-
den √ârr olan mâyı §abbdan insâna ¡ârı∂ olan intifâ∂ ve ri¡de olur «u§û§an o 
§abb olunan mâ-ı √ârr mâli√ ola. 

Ve ba¡∂ı kerre münteşir olan beden «ıl†-ı √ârrın e≠âsından ve le≠¡inden 
√ârr √ârr-ı πarîzî bâ†ına hereb edip ₣âhir-i bedene berd istîlâ eder ve «ıl†-ı 
√ârrın le≠¡iyle berd dahi cem¡ olur ve ke-enne berd ₣âhir-i bedeni müştemil 
olur. 

Ve √ârrın le≠¡i πışâ katında ve bâ†ında olur. Ve ba¡∂ı kerre nâfi∂ √arâre-
tin bâ†ına herebinden olur, evrâm-ı bâ†ıne √asebiyle olan nâfi∂ o ðabîlden 
olur. 

Ve ba¡∂ı kerre nâfi∂ ve ðuşa¡rîret √ummayât-ı lâzımede bür™e delâlet 
eder, zîrâ o √ummâda vâði¡ olan nâfi∂ ve ðuşa¡rîret mâddenin ¡urûðtan 
«urûc edip müntefi∂a olduğuna delâlet eder velâkin o mâddenin intifâ∂ı 
vaðt-i bu√rânda olup onda nu∂c olmasa ve ¡alîle olan intifâ∂ ile «iffet dahi 
gelmese nâfi∂ ve ðuşa¡rîreti mûcib olan intifâ∂ ðuvvetin πalebesi √asebiyle 
olmayıp belki mâddede ke&ret olduğundan idiğine delâlet eder. 

Ve bir nev¡ nâfi∂ vardır ki ðuvvetin ∂a¡fına ve √ârr-ı πarîzînin suðû†una 
ve teneffüsün √âline tâbi¡ olup mevte delâlet eder. 

Ammâ ðuşa¡rîret esbâb-ı nâfı∂ın ðalîli ile ¡ârı∂a olur. Ve deheşin38 ve 
düvârın heyecânından dahi ¡ârı∂a olup devri ya¡nî nevbetin vuðû¡unu in≠âr 
eder. 

Ve meşâyı«ın √ummayâtı medfûne olur ya¡nî gizli olur. Ve ba¡∂ı kerre 
†ûl-i √ummâya sebeb a√şânın πıl₣ati olur ve o §ûrette ¡alîl istilðâ eyleyip iki 
ayaklarını uzatır ve a√şâsını cess eder. Ve kaçan ma√mûmun lisânı müs-
vedd olup √ummâsı «afîfe olsa delâlet eder ki onun √ummâsı medfûnedir. 

37 Ya¡nî πıdâyı ha∂m için √arâret-i πarîziyye bâ†ına rücû¡ etmekle ₣âhire berd ve 
nef∂ i§âbet eder.

38 “Deheş” ta√ayyür ve ≠ühûl ve velehtir.
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Ve ba¡∂ı kerre ma√mûma fâlic i§âbet eder. Ve onun tedbîrinde evvelâ 
√ummâya ¡ilâc olunur ve onlara tedbîr-i §âli√ olur sikencebîn, cülencebîn 
ile memrûsen isti¡mâl olunmak ve ke≠âlik mâ-ı √ımma§ ile zeyt dahi §âli√ 
olur eger √ummânın onu tenâvüle i√timâli olur ise. Ve başı √alð etmek 
re™sin cildesini tek&îf etmekle re™sin mesâmmatında eb«ıre «urûc edemeyip 
bâ†ına mün¡a†ife olup √ummâ müştedd olur.

◊ummâ-ı ¡Ufûnetin Mu¡âlecât-ı Külliyyeleri Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki bu √ummâlara müdâvâttan πara∂ bir kerre √ummâ cânibi-
ne müttecih olur, o vaðtte müberrid ve mura††ıb nesneler isti¡mâl olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre πara∂ mâdde cânibine müttecih olur, mâddeyi in∂âca veyâ«ûd 
istifrâπa √âcet olmakla ve mâdde-i πalî₣ayı in∂âc onu terðîð etmekle ve 
mâdde-i raðîðayı in∂âc onu taπlî₣ etmekle olur. Ve ba¡∂ı kerre √ummâ ile 
«ıl† arasında müsted¡âları cihetinden mü∂âdde ve münâðı∂a olup √ummâ 
tebrîd ve «ıl† in∂âc ve istifrâπ ve ta√lîl istid¡â ederler.39 Ve ba¡∂ı kerre ve 
belki ek&er-i emrde mün∂ic ve müstefriπ eşyâ-ı √ârreden olmakla tebrîde 
mü∂âdde olur, bu §ûrette vâcib olur ki o iki emrden ehemme mürâ¡at oluna. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi beynehümâda tenâðu∂ olup √ummâ mâ-ı bi††i«-i Hindî 
ve buðûl-i sâire ile tebrîd olunmağı iðti∂â eder ve mâddede ke&ret olmakla 
taðlîle √âcet olur. Ve miyâh-ı me≠kûreyi saðy taðlîle münâfî ve münâðı∂ 
olur ve’l-√â§ıl lâyıð olur ki miyâh-ı fevâkih bir üsbû¡a ðadar te™«îr olunup 
mâ-ı şa¡îr ile iktifâ oluna. Ve bi’l-cümle fevâkih-i ma√mûme mu∂ırr olur 
πaleyân edip mi¡dede fâsid olmakla. Ve çok eşyâ vardır ki müberriden is-
ti¡mâl olunsa onda in∂âc ve tel†îf ve istifrâπ ðuvveleri olur, sikencebîn mi&l-
lilerde ðuvâ-yı me≠kûre mevcûde olur. 

Ve ma¡lûm ola ki √ummâ şiddeti ve √iddeti √asebiyle bir √âl üzere olur 
ki o √âlde √ummânın sebebini izâle için tedbîre ru«§ât verilmez belki ona 
tebrîd-i belîπ ile mu¡âlece olunur «u§û§an sen ðuvâda ðuvvet-i §âbire bul-
maz isen izâle-i sebebe cidden ru«§at olmaz ve eger ðuvâda ðuvvet-i muðâ-
vime vü §âbire bulur isen sebebi ða†¡ edip «ıl† için tedbîr edersin ve πıdâyı 
ða†¡ edersin ve mâni¡-i ta√allül olacak ðadar tebrîd eylemezsin. Ve eger 

39 Ve in∂âc ve ta√lîl √arâret ile olmakla beynehümâda mü∂âdde olur.
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ðuvveti ðâ§ıra bulur isen √ummâya mu∂adde olan tebrîd ile mizâcı ta¡dîl ile 
meşπûl olursun ve πıdâ ile ðuvveti in¡âş edersin ve kaçan ðuvveti in¡âş ve 
taðviye ve mü∂âddını ðahr eylesen ¡illete ¡avd ve rücû¡ edersin. Ve kaçan 
bu √ummayâtta sen tebrîd ðasd eylesen ðabd ve tek&îfi olan aðrâ§-ı mü-
berride gibi eşyâ ile ðable’n-nu∂c ve’l-istifrâπ tebrîd eyleme belki o mi&lli 
eşyâ ile ba¡dehümâ tebrîd eyle.40

Ve ma¡lûm ola ki √ummâ-ı ¡ufûnetin ¡ilâcı √ummâ-ı dıðð ¡ilâcının «ilâfı 
üzere olur, zîrâ dıðð ¡ilâcı mara∂a mü∂âdde olan tedbîrlere [461b] mað§ûr 
olur. Ve √ummâ-ı ¡ufûnetin ¡ilâcı mü∂âdde-i mara∂ olan tedbîrlere maðsûr 
olmaz belki o √ummâ-ı ¡ufûnette mara∂a mü∂âdde olan nesneler ile ¡ilâc 
olunduğu gibi sebebi ðat¡ için dahi tedbîr olunur. Her ne ðadar sebebi ða†¡ 
eden ¡ilâc mara∂a müşâkil olur ise ve taπdiyeye min-ciheti nefsihâ ðuv-
vete §adîð olur ve ðuvvetin ¡adüvvüsü olan mâddeye dahi §adîða olmakla 
taπdiye ðuvvete ¡adüvve olur. Pes taπdiye hem ðuvvete ve hem ðuvvetin 
¡adûsuna cemî¡an mu¡în olur ve ona binâen taπdiye için müfreden bir bâb 
kılınmak lâyık olur.41 

Ve ma¡lûm ola ki √ummâ için ¡ilâc mümkin olmaz illâ √ummâ ta¡arrüf 
olunmakla olur. Ve kaçan √ummâ mechûle olsa ¡alîle vâcib olur ki tedbî-
rini tel†îf eyleye ve ictihâd eyleye ki nevbet geldikte «âli’l-ba†n ve’l-mi¡de 
buluna ve yevm-i nevbette ¡ilâc eylemeye ve bir nesneyi ta√rîk eylemeye. 

Ve bi’l-cümle mu¡âlecât-ı √ummâda ðuvvete mürâ¡at olunur. Eger 
ðuvvet ðaviyye olup mevâddın πâlibi dem ise veyâ«ûd mevâdd-ı πâlibe-
ye dem mu«âli† ise onun mu¡âlecesinde vâcib olan nesnelerin fa§d evcebi 
olur «u§û§an bevl-i a√mer πalî₣ ola. Ammâ a§fer-i nârî olup ¡inde’l-ifti§âd 
mirârın πalebesinden ve i√tidâdından «avf olunursa fa§d terk olunur. Ve 
ba¡de’l-ifti§âd fa§da ishâl-i la†îf tâbi¡ kılınır eger onda yübs var ise, onun 
ishâli mâ-ı şa¡îr ve miðdâr-ı ðalîl şîr«ışt saðy olunmakla kılınır veyâ«ûd 
mâ-ı şa¡îr sikencebîn ile saðy olunur. Ve eger onlar †abî¡atı telyîn eylemezse 
şîr«ışt mi&llide şarâb-ı benefşec ziyâde kılınır ve πâyet ¡ameli telyîn olanlar 
isti¡mâl olunur, ishâli ve ¡anîfen ı†lâðı olanlar isti¡mâl olunmaz.

40 Ya¡nî ba¡de’n-nu∂c ve’l-istifrâπ tebrîd eyle.
41 Zîrâ ðuvvete §adîða, mara∂a ¡adû ve mara∂a §adîða, ðuvvete ¡adû olduğunun 

başka başka ma√alli olmakla taf§île √âcet olur ve onu bir fa§l ancak i√â†a eder.



76 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve mu§annif der ki bana e√abb olan budur ki onların telyîn ve ishâli 
√uðne ile kılınıp ve o √uðun ðuvvetin i√timâli ðadar ðaviyye ðılınır. Ve 
beyne’l-√ummayât nef¡i müşterek olan √uðun-ı «afîfedendir o √uðne ki 
onun itti«â≠ı benefşec dühnü ve varað-ı sılð ¡u§âresi ve §ufretü’l-bey∂ ve 
sükker-i a√mer ve bûraðtan ola. Ve bu telyîne sen √ummânın √âl-i ibtidâ-
sında ve √âl-i intihâsında mu√tâc olursun, intihâda olan √âcet-i me≠kûre 
a∂¡af olur ve √âl-i ibtidâda olan √âcet aðvâ ve eşedd olur ve bu telyîne √âcet 
†abî¡atın √âl-i i¡tiðâlinde olur. Ve o telyîne idrâr itbâ¡ olunur kerefsin kökü 
mi&lliler, sikencebîn ile †ab« ve ma†bû«u saðy olunmakla. Ve ondan sonra 
dahi ma√mûm ta¡rîð olunup mesâmmâtı √arr-ı ðavîsi olmayan nesneler ile 
tenftî√ olunur, me&elâ dühn-i bâbûnec ile temrî« ve şarâb-ı ebya∂ ile delk 
ve fâtiren mâ-ı ¡a≠bla delk olunmakla. Ve eger √ummâ cidden mu√tedde 
olursa temrî« ve ten†îlden bir şey™ câiz olmaz. Ve eger √ummânın evve-
linde «ıl†ı mi¡deye mâil bulsan ¡âdete mu«âlif olmayan nesneler ile taðyi™e 
olunur, me&elâ sikencebîn mâ-ı √ârr ile saðy olunmakla ðay™ ettirilir eger 
†abî¡at «ıl†ı ðay™a ta√rîk eder ise. Ve eger o ¡alîlin «ıl†ı em¡âya meyl eder ise 
veyâ«ûd ðarâðır veyâ«ûd &üflün in√idârı i√sâs olunur ise ona sen mu«âlif 
olan taðyi™eye ta§addî eyleme. 

Ve sen ma√mûmu √ummayâtın ibtidâsında nevmden men¡ eyle «u§û§an 
ibtidâ-i √ummâda ðuşa¡rîret ve berd ve nâfi∂den biri ola, zîrâ nevm √ase-
biyle berd ve nâfi∂ ziyâde olur; nevmin ba¡∂ı a√şâya müttecihe olan mevâd-
da i¡âneti olur ve a«lâ†ın nu∂cuna dahi mümâna¡ati olur. Ammâ √ummânın 
zamân-ı in√i†â†ında nevm cidden nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre zamân-ı intihâda 
dahi nevm mu∂ırr olmaz. 

Ve ma√mûm mâ-ı bârid şürbünden men¡ olunmaz meger ki «ıl††a fecâ-
cet ve πıl₣at ola, o mi&lli «ıl†ın nu∂cuna mâni¡ olmakla o «ıl† §â√ibi mâ-ı 
bâridden men¡ olunur.

Ve ma¡lûm ola ki ma√mûm olan kimse fa§d olunup ona fa§dın menfa¡ati 
olsa ve ba¡dehu ona bir †arîðat-ı rediyye isti¡mâl eylesen ve tenðıye olun-
muş olmasa √ummâ nüks eder. 

Ammâ «ıl†-ı §afrâvînin nu∂cu §afrâ-yı raðîðin «â&ire olması ile olur ve 
mâ-ı bârid şürbü §afrâyı ta«&îr eder, binâen ¡aleyh mâ-ı bâridin §afrâvî √um-
mâya menfa¡ati olur lâkin mi¡de ve kebid ∂a¡îfe veyâ«ûd bâride olur ise 
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yâ«ûd a√şâda verem olur ise yâ«ûd a¡∂âda veca¡ yâ«ûd bi-√asebi’l-mizâc 
ðalîlü’d-dem olur ise veyâ«ûd √arâret-i πarîziyyesi ∂a¡îfe olmakla mâ-ı bâ-
ridi şürb ile ¡alîl ∂a¡îf olur ise ve bilâd-ı √ârre ahâlîsi gibi mâ-ı bârid şürbü 
mu¡tâdı değil ise işbu †avâif-i me≠kûreden her birisi ma√mûm iken mâ-ı bâ-
rid şürb eyleseler serî¡an müteşennic olurlar ve onlara o mâ-ı bârid şürbün-
den füvâð dahi i§âbet eder ve mehzûl olan kimseler dahi †avâif-i me≠kû-
re ðabîlinden olurlar. O kimseler ki onun mevâddı √ârre veyâ«ûd πalî₣a-i 
mütena∂∂ice ve bedeni ¡ayyil-i ∂a«me ve √arâret-i πarîziyyesi mevfûre ve 
ðuvveti ðaviyye ve a√şâsının mizâc-ı a§lîsi bâride olmayıp âfâttan dahi sâ-
lime olup ve onlar cidden bâride miyâh şürbüne mu¡tâd olsalar onlara mâ-ı 
bârid şürbü ef∂al-i eşyâ olur, zîrâ ek&er-i √âlde mâ-ı bârid şürbü onların 
†ıbâ¡ını ı†lâð etmekle nef∂-i mâddeye mu¡în olur veyâ«ûd ðay™ ile veyâ«ûd 
bevlle ve ke≠âlik ta¡rîð ile veyâ«ûd o me≠kûrların cümlesi ile nef∂-i mâdde 
edip vaðt-i şürbde ¡ale’l-fevr ¡âfiyete bâ¡i& olur. Ve çok vâði¡ olur ki mâ-ı 
bâridden ðadr-i ke&îri ve belki bir buçuk menn miðdârı mâ-ı bâridi ¡alîle 
†abîb saðy eder √attâ ¡alîlin levni mu«∂arre ve ¡a∂alâtı mürte™ide olur. Ve o 
saðy √asebiyle ba¡∂ı kerre ¡alîlin √ummâ-ı √âddesi balπamiyye √ummâya 
isti√âle eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi o mâ-ı bârid-i meşrûb †ab¡ı taðviye edip 
mâdeyi ¡arað ve bevl ve ishâlle def¡ edip ¡âfiyete mü™eddî olur. Ve ke≠âlik 
mâ-ı bârid o ma√mûmdan dahi men¡ olunmaz ki onun ba¡∂ı ¡u∂vunda ve-
rem olur velâkin «avf olunur ki onda olan √arâret ve ¡a†aş mâ-ı bârid saðy 
olunmasa ¡alîlin ≠übûlüne mü™eddiye olur, zîrâ mâ-ı bârid saðyının ¡alîle 
ma∂arratı olan tezâyüd verem ve fecâcet-i mevâdd ba¡∂ı kerre mâ-ı bâridi 
terkin ma∂arratı olan ≠übûlden «ayrlı olur ve o mi&lli ¡alîle sikencebîn saðy 
olunsa ba¡∂ı kerre onun ¡a†aşını ða†¡ ve teskîn eder ve †ab¡ını ı†lâð eder ve 
şürb-i mâ miðdârı vereme ma∂arrat-ı me≠kûresi olmaz ve mâddeyi cem¡ 
ve tek&îf eylemez ve mizâcı ke&îr olan cüllâbın dahi fi¡li sikencebîn mi&lli 
olur. Ammâ o ¡alîl ki ona şürb-i mâ bâriden câiz olmayıp velâkin tehâlük ile 
şürb-i mâya ið∂âm ve cür™et eylese ondan «avf olunur ki mesâmmâtını mâ-ı 
bârid ðab∂ edip o südde √ummâ-ı u«râya sebeb ola ve o sebebden √âdi& 
olan √ummâ-ı u«râ √ummâ-ı ûlâdan eşedd ola. Ve mâ-ı bârid ¡u∂v-ı ∂a¡îfe 
mü§âdif olsa o ¡u∂vun fi¡lini ifsâd eder ve çok kerre izdirâdı ve nefesi ¡us-
retli eder ve ra¡şa ve teşennüc ve me&âne ve külye ðûlûndan birinin ∂a¡fını 
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i√dâ& eder. Ve ek&er-i √âlde mâ-ı bârid şürbü o kimselerden men¡ olunur 
ki √âl-i §ı√√atinde mâ-ı bârid şürbü ona mu∂ırr ola. Ve belki her kaçan sen 
görsen ki se√ane ðaviyye ve ¡a∂al πalî₣a ve mizâc √ârr-ı yâbis olmuştur ve 
ondan istifrâπ olunmakla bedeni tenðıye olunmuştur, o mi&lli kimseye mâ-ı 
bârid için ru«§at verir ve a√yânen mâ-ı bâridde vuðû¡unu men¡ eyleme.

Ve kaçan √ummâ zamân-ı in√i†â†a bâliπa olup ¡alâmât-ı nu∂c ₣âhire ve 
istifrâπ-ı a«lâ† dahi √â§ıla olmuş olsa isti¡mâl-i √ammâmda ve raðîð-i mem-
zûc şarâb şürbünde ve edhân-ı mu√allile ile temrî«te bâis olmaz. 

Ve kaçan √ummânın evvel-i ¡urû∂unda ðavânîn-i me≠kûre isti¡mâl olunsa 
vâcib olur ki in∂âca iştiπâl oluna ve o istifrâπa dahi iştiπâl oluna ki onunla 
mâdde-i külliyyeten i«râc ve istî§âl [462a] oluna. Ve bi-√asebi’t-tecfîf taðlîl-i 
mâddeye mü™eddî olan istifrâπın menfa¡ati olmaz belki menfa¡ati olan is-
tifrâπ, sebebi külliyyen ðat¡ eden istifrâπ olur. Ve mâdde-i √ârre vü bârideden 
her birini ðable’n-nu∂c istifrâπ câiz olmaz lâkin √âcet mess eder ise def¡-i 
∂arûret edecek ðadar ðable’n-nu∂c istifrâπ câiz olur. Ve mevâdd-ı mû≠iye 
ðable’n-nu∂c istifrâπ olundukta ke&îren vâði¡ olur ki o mâdde-i mû≠iye-i 
«abî&e «ıl†-ı §âli√e mu«teli†e olup ve onu dahi ta√rîk edip ma¡an i«râc eder. 

Ve bir recül zu¡m eyledi ki in∂âcdan πara∂, terðîð-i mevâdd olur ve 
«ıl†-ı √ârr raðîð olmakla onu istifrâπda in∂âca √âcet yoktur. Ve o recülün 
kelâm-ı me≠kûrunu sen i§πâ eyleme, emr o recülün ≠ikr eylediği gibi değil-
dir, zîrâ in∂âc ta¡dîl-i ðıvâm ile olur, zîrâ ta¡dîl-i ðıvâm ile istifrâπ sehl olur, 
ðıvâmda ¡adâlet olmayıp πalî₣de olduğu gibi ðıvâmda ifrâ† ve raðîðte oldu-
ğu gibi ðıvâmda tefrî† olup i¡tidâl bulunmasa o mâddenin istifrâπı §a¡b ve 
≠ikr olunan mevâdd-ı §âli√ayı ifsâda ve istihlâka mü™eddî olur. Ve raðîð-i 
müteşerrib ve πalî₣-i nâşib ve lezic-i le√ic bu me≠kûrların küllîsi sehlen 
def¡ olunmağa müsta¡idd değildir belki def¡de raðîð ðalîlen te&«îne ve &e«in 
terðîðe ve lezic ðat¡a mu√tâc olur √attâ sühûlet ile def¡ olunmağa müsta¡idd 
ola. Niçin o recül bizim ≠ikr eylediklerimizden bir şey™ müteðaddimînin 
nu∂ca olan maðâllerinden istimâ¡ eylemedi ve niçin bizim ≠ikr eylediğimizi 
a«lâ†-ı menfû&eden te≠ekkür eylemedi ki a«lâ†-ı menfû&e raðîð ise ta«&îre 
ve «â&ir ise terðîðe mu√tâc olur. O recül a«lâ†-ı menfû&e-i me≠kûreyi √aðð-ı 
te™emmül ile te™emmül kılsa idi bizim ≠ikr eylediğimize müteheddî olur 
idi. Ve o recül fî-nefsihi a√vâl-i ðârûreyi niçin tefekkür eylemedi ki √um-
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mayât-ı √âddenin ibtidâsında ðârûrede rüsûb olmaz ve ba¡de’l-ibtidâ ≠ât-ı 
rüsûb olur ve o râsib-i ma√mûd mara∂ı fâ¡il olan mâddenin πayri değildir 
belki mara∂ı evvelâ ve ðable’n-nu∂c fâ¡il olduktan sonra nu∂c bulup mün-
defi¡ olmuştur; zamân-ı ibtidâda o rüsûb olmadığı ¡adem-i nu∂ca binâendir, 
eger nu∂cun √u§ûlünde riððat kifâyet eylese ve nu∂cdan πâyet-i mað§ûda 
mücerred riððat olsa vâcib olurdu ki evâil-i √ummayâtta dem ve §afrâdan 
ðârûrede rüsûb-ı ma√mûd mevcûd ola. Ve fa∂l-ı rüsûbu indifâ¡a isti¡dâdın-
dan ve nu∂cdan muðaddem evâil-i √ummayâtta †abî¡at için def¡ mümkin 
olmadığı gibi ke≠âlik o «ıl†-ı mümrı∂ı ðable’n-nu∂c istifrâπa †abî¡at için 
def¡e sebîl olmaz. Ve ðârûrenin √âlet-i me≠kûresini te™emmül eden kim-
seye √âl-i istifrâπa bi’∂-∂arûre ¡ilm √â§ıl olur ki ðable’n-nu∂c ðârûrede 
rüsûb-ı ma√mûd olmak mümteni¡ ve §a¡b olduğu gibi ke≠âlik nu∂cu olma-
yan mevâddı dahi istifrâπ müte¡assir ve §a¡b olur, zîrâ ðable’n-nudc istifrâπ 
ba¡∂ı kerre mevâddı ta√rîk eder ve onun fi¡li mevâddı istifrâπa ve i«râca bâ-
liπ olmaz ve ba¡∂ı kerre dahi «ıl†-ı «abî&i †ayyibe «ıl† edip †ayyibi dahi i«râc 
eder. Pes o recül mi&llilere vâcib olur ki Câlînûs’a veyâ«ûd İbuðrâ†’a hüsn-i 
₣ann edip onların resmlerine taðlîd ve i¡timâd eyleyeler veyâ«ûd onların 
mersûmlarında fa∂l-ı te™emmül ile te™emmül eyledikten sonra münâða∂aya 
ve münâðaşaya sebîl oldukta redde rücû¡ eyleye, zîrâ √aðð üzere evveleyne 
münâða∂a eden kimse ma¡≠ûr olur42 velâkin vâcib budur ki o münâða∂a 
im¡ân-ı na₣ar ve i¡mâl-i fikrden sonra ola.43 Ve ben ₣ann ederim ki o recül 
için biraz tecârib vâði¡ oldu ki mevâdd-ı me≠kûreyi ðable’n-nu∂c istifrâπ 
ona necâ√ oldu ve ona maπrûr olup da¡vâ-yı me≠kûra cür™et eyledi velâkin 
ðavânîne mu«âlif olan tecribeye bu bâbda i¡tibâr olunmaz, zîrâ ba¡∂ı kerre 
ondan necâ√ olmaz ve ba¡∂ı kerre dahi ¡adem-i necâ√ ta√aððuð olunmayıp 
necâ√ ₣ann olunur, pes ondan ictinâb vâcib olur i√tiyâ† √asebiyle. 

Ve ammâ √âdde ke&îre ve müte√arrike olup bir ¡u∂vdan ¡u∂v-ı â«er 
müntaðıle olsa ben ₣ann ederim ki onun istifrâπında nu∂ca ðadar imhâl 

אع 42 א א ا  אع  כ ا ا א وا ان  אل ا א  -Devvânî'nin söylediği gibi: “Dü) و כ
şüncenin yolları fazla olduğu için en doğru olan gerçeğin kendisine tabi olmaktır.”)

43 Zîrâ na₣ra-i ûlâ √amðâ™ ve &âniye ezkâ olur, binâen ¡aleyh şer¡ na₣ra-i ûlâyı 
≠emm edip buyurmuştur: ــ ا أي  ــ وا ــאك  :Ve şu¡arâ dahi ≠emm edip demiştir إ

ــ ــ ا ــ ا  ُ ــ ــאً = وآ  ً ــ ــ  א ــ  -Ve ekâbir-i ¡ulemâ dahi buyurmuş وכــ 
tur: ــ ا ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  א ر  ــ ــ ا ــ 
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olunmaz, zîrâ ¡ale’l-fevr istifrâπ olunmasa ba¡∂ı kerre evrâm-ı sersâmiyye 
ve πayr-i âfet i√dâ& eder ve istifrâπ terk olundukta zamân-ı nu∂ca bülûπdan 
muðaddem «a†arda îðâ¡ eder. Ve mevâdd-ı ke&îrenin zamân-ı nu∂cu kem-
miyyeti ve miðdârı mu¡tedil olan mâddenin zamân-ı nu∂cundan a†vel olur 
ve ona binâen istifrâπı nu∂ca te™«îrinde «a†ar ek&er olmakla ðable’n-nu∂c 
istifrâπ lâzım olur istifrâπa terettüb eden ma∂arrattan istifrâπı nu∂ca te™«îrin 
ma∂arratı ek&er olmakla. Ve ma¡a-≠âlik mevâdd-ı ke&îrenin î≠âsı ek&er ol-
makla †abî¡at onu def¡e √areket eder ve ona müstefriπatla sen i¡âne eylesen 
senin i¡ânetin †abî¡atın fi¡line muvâfıð olmakla o i¡ânetten intifâ¡ olunur.

Ve ma¡lûm ola ki fa§dda olan nu∂ca inti₣âr müshilâtta olan nu∂ca inti₣âr 
meblaπına bâliπ olmaz ve nu∂ca inti₣âr a«lâ†-ı u«râda ya¡nî demin πayri-
lerini ishâl ile istifrâπda olur. Ve ibtidâ-i ¡illette kaçan fa§d te™«îr olunsa 
zamân-ı intihâda dahi fa§d eyleme, zîrâ zamân-ı intihâda fa§dın ma¡nâsı 
yoktur belki zamân-ı intihâda ðuvvet ∂a¡îfe olmakla ba¡∂ı kerre fa§d ∂a¡f-ı 
ðuvvete mü§âdif olup ¡alîli ihlâk eder. Ve ke≠âlik πalebe-i «ıl†tan «avf olu-
nup i√tiyâ† istifrâπı îcâb eylese eger mâddede nu∂c yok ise istifrâπla mâdde 
ancak zamân-ı ibtidâda ta√rîk olunur, ammâ zamân-ı intihâda mevâddan 
bir nesneyi ta√rîk eyleme √attâ †abî¡at πalebe edip in∂âc etmedikçe. Ve 
ba¡de’l-in∂âc †abî¡at-ı mevâddı ta√rîk eylemese mevâddı sen ta√rîk eyle, 
mevâddı †abî¡at hangi cânibe ta√rîk §adedinde ise sen dahi ta√rîki o cânibe 
eyle ve eger mâdde kendi ta√arrük veyâ«ud ta√rîk olundu ise onu ma¡a-fi¡-
lihâ terk eyle. 

Ve mevâddın bi-†ab¡ihâ √areketine İbuðrâ† hâyice tesmiye eyledi √attâ 
ــ ان ــ  ض  ــ ــ أول ا ــא  ض وأ ــ ــ ا ــ أن  ــ  واء ا ــ ــ ا ــ ان   و
ــא א ــ  ــ ا ــ أכ ن  כــ ــכאد  ــ  ــא و א ض  ــ ن ا כــ ــכ إ ان  ــ ذ  diye 
≠ikr eylediği hâyiceden mevâddın vech-i mu√arrer üzere √areketini murâd 
eyledi. Ve o istifrâπ istifrâπ-ı ∂arûrîdir ki ðable-vaðtihi ₣uhûr eylemiştir. 
Ve o istifrâπın ¡âdiye-i mevâddı keffe ve men¡e nisbeti taπdiyenin ðuvveti 
suðû††an men¡e nisbeti gibidir. 

Ve kaçan sen √ummâda istifrâπ isti¡mâl eylesen nâibede vaðt-i iðlâ¡a ve 
lâzımede vaðt-i fetrete mürâ¡at ile ve o evðâttan dahi vaðt-i ebredi i«tiyâr 
eyle ve yevm-i devrde fa§d ve ishâl ile istifrâπ eyleme ve bi’§-§ınâ¡a eyledi-
ğin istifrâπı istifrâπ-ı †abî¡inin cihet-i meylinin mü∂âddesi cihetine eyleme 
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ve †abîbin işlediği fi¡li √âl-i devrde işlemekle a«lâ† i&âre olunmasın. Ve 
bi’l-cümle vaðt-i devrde tedbîr-i πalî₣den tevaððî ve ictinâb olunur √attâ 
mâ-ı şa¡îr saðy olundukta ona sükker «al† olunmaz ve ke≠âlik vaðt-i devrde 
cüllâb dahi saðy olunmaz, zîrâ sükker mecârîyi ta∂yîð eder ve o mü∂âyaða 
ile devre kesr gelir ve o kesrde «a†ar olur belki vâcib olan devre i¡ânet 
olunmaktır, zîrâ †abîb †abî¡ata mu¡îndir ve münâzi¡ olmak ona câiz değildir. 

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı kerre bir nev¡ devâya √âcet olur ki onda ðuvvet 
ile ∂a¡f cem¡ ola ya¡nî ef¡âlden fi¡l-i vâ√idi ðavî ve fi¡l-i â«eri ∂a¡îf ola ve 
ðuvveti πalî₣-i lezic olan «ıl†ı ishâl etmekle ola ve ∂a¡fı o ishâl meclis-i 
vâhide veyâ«ûd iki meclise maðsûr olmakla ola ve iki mecliste onun ¡ameli 
dahi ma¡an ke&îr olmaya o ke&ret müte¡addide ve müte¡aðıbe ðuvveti isðâ† 
eylemesin için. 

Ammâ fa§dda re™y budur ki eger fa§dı müdâfa¡a mümkin ise fa§d terk 
olunur; eger fa§dı müdâfa¡a mümkin değil ise fa§dın ¡adedini tek&îr eyle-
mek ¡adedini taðlîl edip i«râc ve istifrâπ olunan demin miðdârını tek&îrden 
[462b] «ayrlı olur. Ve vâcib olur ki def¡aten ke&îrü’l-miðdâr dem isti«râc 
olunmaya, zîrâ def¡aten dem-i ke&îr i«râcı i«râcına √âcet olmayan a«lâ†-ı 
§âli√ayı istifrâπ eder. Ve demde ba¡∂ı kerre iðti∂â eden istifrâπât-ı sâireye 
¡udde44 bâðî kalmaz ve bu√rânât-ı munta₣ıre ile münâza¡a etmeğe sâli√ ðuv-
vet dahi bâðî kalmayıp ðuvvet ∂a¡îfe ve ¡âcize olur. 

Ve ma¡lûm ola ki §udâ¡ ile √ummâ bir kimsede cem¡ olsa √ummâya ¡ilâc 
evlâ olur. Ve ma¡lûm ola ki zamân-ı in√i†â†a bâliπa olan √ummâda ma√mû-
ma §udâ¡ ¡ârı∂ olsa o √ummânın in√i†â†ını tezeyyüde redd eder ve vâcib olur 
ki o «a†ardan «alâ§ için §udâ¡ teskîn oluna. 

Ve kaçan §abî-i râ∂i¡ ma√mûm olsa mur∂i¡asının lebeni ı§lâ√ olunur. 
Ve ma√mûmun ðârûresi yereðân §â√ibinin ðârûresi gibi ₣uhûr eylese 

vereme delâlet eder ve ¡ilâcı ona mâ-ı şa¡îr ve sikencebîn saðyı olur ve o 
saðy ile √ummâ sâkine ve hâdiye olsa verem mu¡âlecesi ða§d olunur. 

Ve kaçan √ummâ ile ðûlınc dahi olsa mâdâm ki ðûlıncın †arîði fet√ ve 
ta«liye olunmaya, ona mâ-ı şa¡îr saðy olunmaz. Ve eger ona miyâh saðyı 
vâcib olur ise mâ-ı dîk saðy olunur ve onun √uðnesi ke&îrü’d-dühn kılın-
makla √uðne-i leyyine kılınır ve ðûlınc fet√ olunduktan sonra mâ-ı şa¡îr 

44 “¡Udde” yavuz gün için yat ve yarak √â∂ırlamak ve müheyyâ kılmak. Vankulu.
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saðy olunur eger √âcet var ise. Ammâ müshilât-ı ma√mûmîn ba¡∂ı kerre eş-
ribeden kılınıp o şerbet temr-i Hindî, terencebîn ve şîr«ışt mi&lliden itti«â≠ 
olunur ve ba¡∂ı kerre o şerbette mâ-ı leblâb ve ba¡∂ı kerre «ıyârşenber dahi 
kılınır ve gâhca onun içine saðmûnyâ †ar√ olunur ve ba¡∂ı kerre dahi cüllâb 
içinde yalnız saðmûnyâ saðy olunur. Ve ba¡∂ı kerre mâdde πalî₣a oldukta 
ona §abır saðy olunmağa √âcet olur. Ve ecved olan budur ki saðy oluna-
cak §abır ¡asel ve mâ-ı hindebâda ve mâ-ı ya¡§îdde45 terbiye olunup ondan 
√ubûb itti«â≠ oluna. Ve bir ðavm müshilât-ı √ummâda helîlec-i a§feri is-
ti¡mâl eylediler. Ve onun fi¡line bir menfa¡at terettüb eylemez, evvelâ ishâl 
edip ba¡dehu mesâmmâtı ðab∂ eder ve a√şâyı ta«şîn eder. Ve ger helîlec-i 
a§fer saðy olunmak îcâb eder ise nu∂c-ı tâmmdan sonra olunmak vâcib 
olur. Mâ-ı rummâneyn saðyının menfa¡ati ¡a₣îm olur «u§û§an şa√mlarıyla 
evðâtında i¡ti§âr oluna. 

Ve müshilât-ı müsta¡meledendir bir mi&ðâl benefşec ile bir ðîrâ†a va-
rınca ðadar saðmûnyâdan itti«â≠ olunan müshil ve ba¡∂ı kerre onun içine 
miðdâr-ı ðalîl na¡nâ¡ dahi katılır. Ve ba¡∂ı kerre müberridât-ı mu†fi™eden 
dahi itti«â≠ olunan devâ içinde saðmûnyâ kılınır, o devâ bu √abb mi&llidir 
ki onun §ıfatı budur:

Nüs«a: Küzbere, †abâşîr, verd her birinden yarımşar dirhem, kâfîr bir 
†assûc, saðmûnyâ yarım dânıða varınca ðadar; bu me≠kûrlardan √abb it-
ti«â≠ olunur ve ondan bir dânıð saðy olunur. 

Veyâ«ûd şîr«ışt terencebîn beşer dirhem, tuffâ√-ı Şâmî ve sefercel ¡u§â-
releri veznleri berâber, küzbere-i ra†be ¡u§âresi südüs cüz™; işbu ¡u§âreler 
cem¡ olunur ve şîr«ışt ve terencebîn onda maπmûre ve mestûre kılınıp 
mün¡aðid olmağa ðarîb olunca ðadar †ab« ile ðıvâma getirilir ve ba¡dehu 
kâfûrdan bir buçuk dânıð ve saðmûnyâdan bir dirhem a«≠ olunup o taðvîm 
olunan devâ nârdan ref¡ olunduktan sonra ≠ikr olunan kâfûr ve saðmûnyâ 
onun üzerine ≠err olunur, bu«âr ile ta√allül eylemesin için √ıf₣ olunur ve 
ba¡dehu terk olunur kendiliğinden rıfðla mün¡aðid olunca ðadar ve onun 
şerbet-i vâ√idesi iki dirhemden iki buçuk dirheme varınca ðadar olur. Ve 
mümkin olur ki şîr«ışt ve terencebîn ve sükker-i †aberzedden nâ†ıf46 itti«â≠ 

45 “Ya¡§îd” «anderîlî dedikleridir ki hindebâ-i berrînin bir nev¡idir, zehri a§fer olur.
46 ُ ِ א .peşmîne √elvâ ki iplik iplik olur. Vankulu (ânın kesriyle†) [en-nâ†ıf] اَ
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oluna ve içinde kâfûr ve saðmûnyâdan o miðdâr kılına ki onun bir şerbetin-
de kâfûrdan bir †assûce ve saðmûnyâdan bir dânıða varınca ðadar buluna ve 
nefse √abîb olup πayr-i kerîh ola. 

Eyyâm-ı §ayfta bârid √ummâsı olan kimse «ayşe dâ«il olmaz ya¡nî kettâ-
nın üsdübüsünden §afîðan mensûc olan &iyâbı giymez «u§û§an vaðt-i ¡araðta 
o &evbi lübs a§lâ câiz olmaz, zîrâ o &evbi müştemil olan ma√mûmun mevâddı 
bâ†ına ¡aks eder ve mâni¡-i ta√allül olur. Ve o √ummâya aðrâ§ muvâfıð olmaz 
lâkin ba¡de’n-nu∂c ve’l-istifrâπ isti¡mâl olunur. Ve aðrâ§ o √ummâya evfað 
olur ki onun mi¡deye teşebbü&ü olup dıððıyyeye müşâbeheti ola. 

Ve tedbîrde mu¡tâdı olan kimselerden ¡âdetini terk eden kimse terk-i 
¡âdet √asebiyle kendide √ummâ gibi √âlet i√sâs eder velâkin onun ı∂rârı 
√ummâ ı∂rârı gibi olmaz belki tedbîrde olan ¡âdeti terk √asebiyle olmakla 
∂ararı «afîf olur.

±ikr Olunan Ma√mûmların Taπdiyeleri Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki ma√mûmlara evfað-ı aπdiye ra†be olan aπdiye olur ve 
«u§û§an §ıbyân ve müttedi¡în mi&llilere aπdiye-i ra†be ziyâde evfað olur 
mizâcına müşâkil ve mara∂ına mu∂âd olmakla. 

Ve kaçan √ummâ a«≠ edip ve †abî¡at yâbise olsa &üfl bi-tamâmihi «urûc 
eylemedikçe onu sen taπdiye eyleme 

Ve vâcib olur ki √ummayâttan nâibenin nevbeti ve lâzımenin iştidâdı 
katında onları «âli’l-ba†n mülâðî kılasın; taπdiyesi vaðtinde ihmâl olunsa 
ve mi¡de mümteli™e iken ≠ikr olunan nevbet gelse †abî¡at o †a¡âmı ha∂ma 
iştiπâl etmekle mara∂ı in∂âc ve def¡den ≠ühûl eder ve mara∂ müsta√kem ve 
†avîlü’l-müddet olur ve bu ¡ö≠r ile taπdiye zamân-ı in√i†â†a ve dahi sonraya 
te™«îr olunur. Ve √ummânın vaðt-i in√i†â†ı taπaddîde mu¡tâdı olan vaðte 
mü§âdif olur ise o vaðtte taπaddî ziyâde ecved olur.

Ve ma¡lûm ola ki taπdiye ve tedbîrin envâ¡ı vardır: Biri cidden la†îf ve 
biri cidden πalî₣ ve birisi beynehümâda mütevassı† olur ve onun dahi ki-
misi le†âfete mâil ve kimisi ke&âfete mâil olur. Tedbîr-i la†îf-i bâliπ re™sen 
πıdâyı terk olur ve cidden πalî₣ olan e§ı√√â aπdiyesini tenâvül olur. Ve 
merâtib-i vasa†tan cânib-i le†âfeti vely eden mertebe min-beyni’l-aπdiye 
rummân ¡u§âresini tenâvül ve cidden raðîð olan cüllâb tenâvülü olur. Ve 
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onu vely eden mertebe-i vasa† mâ-ı şa¡îr-i raðîð ve ba¡dehu mâ-ı şa¡îr-i πalî₣ 
ve buðûl-i bâride vü ra†beden sermað ve isfanâ« ve baðla-i Yemâniyye ve 
o mi&lliler olur ve ba¡dehu ke-mâ hüve şa¡îrin keşki olur. Bu me≠kûrlar 
merâtib-i vasa††an le†âfeti vely edenler olur. 

Ammâ vasa††an cidden πalî₣i vely edenler dücüc ve e†râf ve ondan el†af 
ðıbâc ve ferârîc ve ondan el†af †ayâhîc ve semek ve ondan el†af ecni√a-i 
ferârîc ve ecni√a-i †ayâhîc ve ðalîl ve raðîð nîm-birişt ve cidden §aπîr olan 
semek olur ve ondan el†af ke-mâ hüve şa¡îrin keşki ve ondan el†af «ubz-ı 
semîdin mâ-ı bâridde √all-i raðîð ile ma√lûlü olur. 

Ammâ πalî₣a olan πıdâ ðavî olur ve keşk-i şa¡îr ni¡me’l-πıdâ olur ki 
o πıdâda mevcûd olan &ü«ûnet ve itti§âl √âline melâset ve zelð ve cilâ 
ve ter†îb ve lîn keyfiyyetlerini ve √ummâya mü∂âdde ve ¡a†aşı teskîn ve 
sür¡at-i nüfûz ve inπısâl keyfiyyetlerini tamâmen o πıdâ cem¡ eder ve onda 
ðab∂ olmaz, binâen ¡aleyh rüsûbu ve menâfi≠e teşebbü&ü olmaz her ne ða-
dar menâfi≠ ∂ayyiða olur ise dahi ona teşebbü& eylemez ve memerrine ve 
merîye onun lü§ûðu olmaz ve ba¡∂ı kerre balπamî mi&llilere celâ olur. Ve 
keşk-i şa¡îrin †ab«ında icâde olunsa elbette onda nef« olmaz. Keşk ve mâ-ı 
keşkten el†af tedbîre √âcet oldukta ðudemâ o mâ-ı ¡aseli saðy ederler idi ki 
onun suyu ke&îr ola, zîrâ o mâ-ı ¡aselde πıdâiyyet ðalîl ve mânın nüfû≠u ve 
tertîb ve cilâsı ve teftî√i ve idrârı ke&îr olur ve √arâreti dahi mâ-ı ke&îr ile 
meksûredir. Ve mâ-ı ¡asel-i me≠kûr fi’l-cümle ðuvveti dahi ziyâde eder. Ve 
mâ-ı ¡aseli sikencebîn tâli olur, mâ-ı ¡aselden sikencebîn aπla₣ ve aπ≠a ve 
tað†î¡i ve cilâsı aðvâ olur ve sikencebînden ma∂arrat tes«în ve ma∂arrat-ı 
a√şâ ¡aselde olduğu miðdâr olmaz, ammâ şimdiki zamânda ¡asel-i ða§ab 
ya¡nî sükker ¡asel-i na√lden ef∂aldir «u§û§an sükkerin naðîsi ola her ne ða-
dar sükkerin cilâsı ¡asel cilâsından eðall olur ise. Ve ke≠âlik sikencebîn 
sükkeri dahi onun gibidir velâkin ma√mûma sikencebîn saðyı ða§r olunsa 
ba¡∂ı kerre sa√cı îrâ& eder ve sa√c [463a] emrâ∂-ı √ârrede me«ûf olur. Ve 
biz mâ-ı şa¡îr ve sikencebîn saðyı için kelâm-ı müfred kılarız. Ve tedbîri 
te†tîf eylemeği mâdde-i mara∂ iðti∂â ve îcâb eder ve onunla †abî¡at-ı mâd-
deyi in∂âca ve ta√lîle ðâdire olur. 

Ve tel†îf-i tedbîre evlâ olan vaðt vaðt-i intihâdır, zîrâ o vaðtte †abî¡atın 
mâdde ile ðı†âle ve mu√ârebeye iştiπâli müştedde olur ve o √âlde şey™-i 
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â«ere ve πalî₣ πıdâyı ha∂ma iştiπâl †abî¡ata lâyıð olmaz ve «u§û§an bu√rân 
katında a§lâ lâyıð olmaz. Ammâ kable vaðti’l-intihâ her ne ðadar mu√âre-
betün-mâ vâði¡ ise lâkin müsta√kem değildir. 

Ve tel†îf-i tedbîri muðte∂î olan nesnelerden olur fa§d ve ı†lâð-ı ba†n ve 
√uðne ve teskîn-i veca¡a √âcet. Pes bu «u§û§lara √âcet katında vâcib budur 
ki ≠ikr olunan √âceti ða∂âya iştiπâl oluna ve onlardan ferâπdan sonra πıdâ 
isti¡mâli vâcib oldukta ona iştiπâl oluna eger tenâvül-i πıdâya mâni¡-i â«er 
yok ise ve taπlî₣ tedbîri muðte∂î olan ðuvvet olur. Ve taπlî₣-i tedbîre evlâ 
olan vaðt ðuvvetin mâddeye ¡adem-i iştiπâli vaðti olur ki o vaðt ¡illetin 
evâili zamânıdır. Ve vâcib olur ki tedbîr taπlî₣ olundukta o tenâvül edeceği 
πıdâ-i πalî₣i tefrîk eyleyip taπlî₣in ∂ararını tefrîð ile tedârük eyleye, zîrâ 
πıdâ-i πalî₣i müferriðan tenâvül ðuvvete «afîf olur. 

Ve fa§l-ı §ayfta πıdânın kemmiyyeti ziyâde olmağa √âcet olur o fa§lda 
ta√lîl ziyâde olmakla. Ve ke≠âlik o fa§lda tefrîð-ı πıdâya dahi √âcet ziyâde 
olur, zîrâ πıdâ-ı ke&îr def¡aten tenâvül olunsa ðuvve-i hâ∂ıme onu ha∂ma 
vefâ eylemez ve o fa§lda bedenin ta√allülü tefârîð ile olmakla bedel mâ-ye-
te√allel olan πıdâ dahi tefârîð ile olmak elyað olur. Ammâ şitâda emr ¡aks 
üzere olur şitâda ta√lîl ðalîl olmakla, bedel-i ke&îre √âcet olmaz ve √âcet 
miðdâr-ı bedel ona i¡†â olundukta def¡aten i¡†â olunmakta ∂arar olmaz, zîrâ 
miðdâr-ı πıdâ ðalîl olmakla onu ha∂ma ðuvvet vefâ eder ve tefrîð-i πıdâ 
iðti∂â eylemez ve def¡aten ha∂m eder. Ve fa§l-ı «arîf zamân-ı redîdir, ona 
binâen ðuvveti √ıf₣ ve mâddeyi ðahr arasında tela††uf oluna ve o fa§lda 
dahi ðalîlen ðalîlen πıdâyı tefrîk evlâ olur ve’l-√â§ıl ðuvvetin ∂a¡fı vaðtinde 
[tefrîð-i] πıdâ evlâ olur. 

Ve ma¡lûm ola ki ðuvvet taπlî₣i teðâ∂â eylemese vâcib bu olur idi ki 
eblaπ-ı tel†îf ile πıdâ tel†îf oluna velâkin o tel†îf ile ðuvvet ∂a¡îfe olur ve 
tel†îfi i√timâl eylemez. Ve «aver ve ∂a¡f katında mara∂a ¡ilâcın menfa¡ati ol-
maz. Ve senin bildiğin gibi mara∂a ¡ilâc eden ðuvvettir, †abîb değildir belki 
†abîb âlâtı ðuvvete î§âlin «âdimidir. Ve bunu kaçan sen ta§avvur eyledin 
ise vâcib olur ki ¡illete na₣ar oluna, eger ¡illet cidden √âdde ise ya¡nî o ¡ille-
tin müntehâsı ðarîb ise ve sen ðuvvetin vaðt-i ibtidâdan intihâya varıncaya 
ðadar ¡adem-i ∂a¡f u «averini dahi √ads eder isen ðuvveti mâddeye taslî† 
edip πıdâ-ı πalî₣ ile ðuvveti meşπûl eyleme velev bi-terki’†-†a¡âm a§len ted-
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bîri tel†îf eyle ve «u§û§an yevm-i bu√rânda tel†îf-i bâliπa iðdâm eyle. Ve 
eger bilirsin [ki] mara∂-ı √âdd mu†laðtır ve cidden √âdd değildir, vâcib olur 
ki marî∂in πıdâsı tel†îf-i vasa† ile tel†îf olunup tel†îfte mübâlaπa olunmaya 
lâkin müntehâ katında ve «â§§aten yevm-i bu√rânda tel†îf-i √âdd mu†lað 
mara∂da dahi πâyet-i iblâπ olunur. Ve √âdd-ı mu†laðtan sebeb-i ¡a₣îm √ase-
biyle olanlarda müntehâdan muðaddem dahi tel†îfte mübâlaπa olunmak lâ-
yıð olur ve eger mara∂ müzmin veyâ«ûd müzmine ðarîb idiği ma¡lûm olur 
ise tedbîr-i tel†îf olunmaz, zîrâ mara∂-ı müzminde tel†îf olunsa müntehâya 
varınca ðadar ðuvvet-i selîm olmaz velâkin ma¡a-≠âlik sana lâzım olur ki 
cemî¡-i a§nâfta evvel-i tedbîrin aπla₣ ve müntehâya müvâfî ve muvâ§ıl olan 
â«ir-i tedbîrin el†af ola ve beynehümâda tederrüc oluna √attâ ðuvvet mün-
tehâya ðarîb olunca ðadar ma√fû₣a ola. Ve kaçan mara∂ müntehâya bâliπ 
oldukta tedbîri tel†îf edip ðuvvet mâddeye irsâl olunur ve tedbîr-i πalî₣ ile 
ðuvveti ha∂ma meşπûl eylemekten ictinâb olunur. Ve ðuvvetin ðaviyye 
idiği ma¡lûm olsa ba¡∂ı kerre cüllâba ve cüllâb mi&lliye velev üsbû¡an ða§r 
olunmağı √âl iðti∂â eder «u§û§an √ummayât-ı evrâmda o iðti∂â ziyâde vâ-
cib olur. Ve eger cüllâba ða§rdan ∂a¡f «avf olunur ise mâ-ı şa¡îre iðti§âr olu-
nur. Ve kaçan √âl sana müştebih olup muðte∂â-ı mara∂ tel†îf ve taπlî₣den 
hangisi idiği farð olunmasa tel†îfe meyl ziyâdeye meylden evlâ olur velâkin 
ðuvvete ve ve i√timâle mürâ¡ât olunup √asebe’†-†âða tel†îf olunur. 

Ve ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki emrâ∂-ı √âddede taπdiye ve taðviye evlâ 
olur ve kaçan ðuvvete o πıdânın &üflü ve √amli olur ise istifrâπ olunur, 
zîrâ istifrâπda zamân-ı nu∂ca inti₣ârın ma¡nâsı yoktur, istifrâπ senin ye-
dindedir, murâd eylediğin vaðtte istifrâπ edersen †abî¡at gerek ise istifrâπ 
eylesin ve gerek ise istifrâπ eylemesin. Ve o ba¡∂ın bu zu¡mu «a†â olduğunu 
biz sana bildirip ta¡rîf eyledik. Belî taπdiyeyi terk ile ðuvvetin suðû†undan 
kaçan sen «avf eylesen o zamân taπdiye evlâ olur ve ebdândan ba¡∂ı beden 
mirârî olmakla onun tedbîri bizim ≠ikr eylediğimiz tedbîre mu«âlif olur ve 
«u§û§an o beden §â√ibinin ke&îrü’l-miðdâr aπdiye tenâvülüne i¡tiyâdı ola, o 
mi&lli kimse taπdiyeyi velev fî-ibtidâi’l-√ummâ terk eylese belki √ummâ-
nın a§¡ab-ı evðâtı olan zamân-ı intihâda terk eylese onun √âli iki emrin bi-
rinden «âli olmaz, zîrâ onların ðuvâları ∂a¡îfe ise onlara πaşy gelip ðarîben 
helâk olurlar ve eger ðuvâları ðaviyye ise ≠übûlde vâði¡ olurlar ve onlarda 
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∂ikkat-i enf ve πu™ûr-ı ¡ayn ve la†™-ı §ud¡ mi&lli ¡alâmât-ı ≠übûl ₣âhire olur. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi aðviyâya o √âlât ₣uhûrundan muðaddem πaşy ¡ârı∂ olur 
mi¡delerine mirâr-ı lâ≠i¡ mun§abb olmakla. Ve ba¡∂ı nâsın dahi la√mı vef-
ret ve ke&ret üzere olur lâkin ondan πıdâ munða†ı¡ olsa ona ∂a¡f ve hüzâl 
¡ârı∂ olur, men¡-i πıdâyı i√timâl eylemez. Ve √arâret-i πarîziyyesi cidden 
ðaviyye veyâ«ûd cidden ∂a¡îfe olan kimsenin küllîsi terk-i πıdâ üzere §abrı 
olmaz ve onların ba¡∂ılarına terk-i πıdâya ¡adem-i §abrı √asebiyle terk-i πı-
dâdan mi¡desinde veca¡ ve elem olur ve ona §udâ¡ dahi bi’l-müşâreke ¡ârı∂ 
olur ve onların o √âlleri cû¡a ¡adem-i mü§âbere ðabîlinden olur. Ve onlar 
ba¡∂ı kerre mâ-ı şa¡îr ile ðanâ¡at ve iktifâ ederler ve ba¡∂ı kerre mâ-ı şa¡îre 
rummân ¡u§âresi veyâ«ûd onun em&âlini «al†a mu√tâc olurlar fem-i mi¡deyi 
taðviye eylesin için. Ve ba¡∂ı kerre onları sen rıfð ile ðable’†-†a¡âm taðyi™e-
ye mu√tâc olursun. Ve bedeni mirârî olanlardan çok kimseler ∂a¡îf olup 
πaşy mertebesine ðarîb olurlar ve ona sebeb ∂a¡fın şiddeti olmaz belki onun 
sebebi fem-i mi¡deye mirârın in§ıbâbı olur. Ve kaçan onlara sikencebîn ve 
mâ-ı √ârr ile memzûcen ke&îren saðy olunsa ve şarâb mâ-ı ke&îr ile mem-
zûcen saðy olunsa a«lâ†ı §afrâviyye ða≠f eder ve onun ðuvvet-i ðâ≠ifesi 
ðaviyye ve müstevî olur ve kaçan ona rubûb ve ðavâbı∂ saðy olunsa ða≠fi 
sâkin olur. 

Meşâyı« ve §ıbyân ve ∂u¡afâ cû¡a mü§âberesi olmayan ðabîlinden olur. 
Ve kühûlun cû¡a mü§âberesi şedîde olur ve şübbân mü§âberede kühûlü vely 
eder ve «u§û§an bedeni mütelezziz ve πayr-i müte«al«il olup ¡urûðu vâsi¡ 
olanların havâ-i bâridde mü§âberesi kühûle ziyâde ðarîb olur. Ve çok kerre 
e†ıbbâ bu mi&lli mer∂âlarda vech-i â«irden «a†â ederler, zîrâ onlar evvel-i 
emrde πıdâyı onlardan men¡ ederler. Ve kaçan mara∂ müntehâya ðarîb olup 
ðuvvetin suðû†unu bilseler o vaðtte ∂arûreten ¡alîli †aπdiye ederler ve o o 
taπdiyelerde iki [463b] cihetten «a†âları olur: Ve eger onlar ibtidâda taπdiye 
eyleseler ve onların o taπdiyeleri «a†â olmuş olsa onların «a†â ve πala†ı o iki 
vechle olan «a†âdan eðall ve ednâ olur ya¡nî cû¡a mü§âberesi olmayanları 
mü§âbere olmak zu¡muyla ibtidâ-i mara∂da taπdiye eylemeyip müntehâda 
taπdiye eyleseler «a†â iki vechten olur, biri ibtidâda terk-i taπdiye ve â«eri 
intihâda taπdiye olur. Ve kaçan ¡aks üzere mü§âberesi olanları mü§âberesi 
olmamak zu¡muyla ibtidâda taπdiye eylese ve intihâda terk-i taπdiye eylese 
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onun «a†âsı ancak zamân-ı ibtidâda taπdiyede olmakla «a†â vech-i vâ√id-
den olup e«aff ve ednâ olur, binâen ¡aleyh mü§âberede ve ¡adem-i mü§âbe-
rede işkâl olunsa zamân-ı ibtidâda taπdiye terk-i taπdiyeden evlâ olur. Ve 
o mer∂âlara nezelât-ı ficce ve mirâriyye ve seher ¡ârı∂ olur ¡adem-i nu∂cun 
ðalað ve ı∂†ırâbı √asebiyle ve onlar teðalðul ve temelmül ederler ve mün-
hedim olup suðû† ederler ve ðuvâlarını mevâdd ∂aπ† eder ve bu«ârâtı ke&îre 
olur ve vuðû¡u olmayan §avt istimâ¡ ederler ve firâşta münðalib olup vücû-
du olmayan nesneler ta«ayyül ederler ve fem-i mi¡delerinde veca¡ olmakla 
mürte¡iş olup süflânî şaððalarında i«tilâc ¡ârı∂ olur ve mi¡delerinde &iðal 
olmakla nüfûslarında «azn olur.

Sikencebîn ve Mâ-ı Şa¡îr Sa…yında Olan ¢ânûn Beyânındadır

Mâ-ı şa¡îrin kimisinde cirm-i şa¡îrden bir şey™ olmaz velâkin o mâdde 
ancak şa¡îrin ðuvveti ve §ûreti bulunur ve o vechle olan mâ-ı şa¡îrden nef¡ 
recâ olunmak ve ¡ilâcda med«al olmak ancak †ab«ı müstevfî oldukta olur. 

Ve o mâ-ı şa¡îrin ecvedi odur ki onun suyu yirmi üskürrüce ve şa¡îrin 
üskürrüce-i vâ√ide ola ve †ab«ı &elâ&-ı a«mâsı zâil olur iki «umusu bâðî ka-
lınca ðadar ola. Ve o mâ-ı şa¡îrden a√mer-i raðîð a«≠ olunur ya¡nî şa¡îr su ile 
†ab« olundukta onun suyu evvelâ zürðate mâil olur ve iki «umusu kalınca 
ðadar †ab« olundukta onun suyunun levni √umrete ∂ârib olur, o vaðtte mâ-ı 
a√merin üzerinde olan raðîði a«≠ olunur, πalî₣i ve siflde olan «â&iri terk 
olunur, o me™«ûza mâ-ı şa¡îr-i raðîð derler, onda πıdâiyyet eðall ve ter†îbi ve 
πasli ve fu∂ûlü i«râcı ve mevâddı in∂âcı ke&îr olur ve tebrîdi mu¡tedil olur. 

Ve mâ-ı şa¡îrin bir §ınfı dahi vardır ki onda şa¡îrin cirmi ve daðîði olur ve 
bu §ınfta bana e√abb olan budur ki onun †ab√ı ke&îr olmaya belki onun †ab«ı 
nef«ini selb ve izâle edecek miðdâr olup şedîden lüzûcet i√dâ& eylemek 
mertebesine iblâπ olunmaya. Ve mâ-ı şa¡îrin bu §ınfında πıdâiyyet ek&er ve 
πasl ve in∂âc eðall olur. 

Ve ke&îren mâ-ı şa¡îre bi-cevherihâ bâride olan mi¡dede ta√ammu∂ 
¡ârı∂ olur her ne ðadar o mi¡dede sû™-i mizâc olup √arâret-i πarîbe-i ke&îre 
istîlâ eylemiş ise dahi, mizâc-ı a§lîsi bârid olmakla onda mâ-ı şa¡îr ekşir ve 
ta√ammu∂ eder. Ve mâ-ı şa¡îr ba¡∂ı kerre bi-ðışrihi ve ba¡∂ı kerre dahi bilâ-
ðışr †ab« olunur.
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 Ve benim katımda sikencebînin ecvedi budur ki onun †ab«ında evvelâ 
sükker ðıdr içinde tesviye kılınır ve ba¡dehu «all-i «amr ve «all-i &iððîf 
mütûn-ı sükkere ¡âlî olmayıp ba¡∂ı ma√alli mestûr ve ba¡∂ı â«er ma√alli 
mekşûf olacak ðadar üzerine §abb olunur ve o ðıdrın ta√tına cemr-i hâdî ve 
remâd-ı √ârr va∂¡ olunur √attâ «all içinde olan sükker min-πayri πaleyânin 
≠evebân edince ðadar terk olunur ve ba¡dehu rıπvesi a«≠ ve iltiðâ† olunup 
sükker «all ile imtizâc ve i«tilâ† edince ðadar ve bir sâ¡at bilâ-tek&îri’l-√arâ-
ret terk olunur ve ba¡dehu üzerine iki i§ba¡ ðadar ¡âlî olunca ðadar su §abb 
olunur ve ðıvâm √â§ıl olunca ðadar kaynatılır. 

Ve sikencebîn ile mâ-ı şa¡îri cem¡ mükerrib olur ve mâ-ı şa¡îri ek&er-i 
√âlde o cem¡ ifsâd eder. 

Ve vâcibdir ki mâ¡-i şa¡îr yübs †abî¡at üzere saðy olunmaya belki o yâbi-
sü’†-†abî¡a olanlarda evvelâ mura††ıb √uðne isti¡mâl olunup ba¡dehu mâ-ı 
şa¡îr saðy oluna ve eger mi¡dede mâ-ı şa¡îr ta√ammu∂ eder ise mâ-ı şa¡îrin 
eraððı saðy olunur ve eger eraðð dahi ta√ammu∂ eder ise o mâ-ı şa¡îr a§l-ı 
kerefs ile o mi&lliler ile ma¡an †ab« olunur ve o dahi ta√ammu∂ eder ise 
ona fülfülden bir şey™ «al† ve mezc olunmağa √âcet olur «u§û§an mâddede 
riððat ve √arâret-i şedîde olmaz ise fülfül «al†ına √âcet ek&er olur ve onun 
πâilesi eðall olur. 

Ve mâ-ı şa¡îrin nef«i ke&îr olur ise ma√rûrîne saðy olunan mâ-ı şa¡î-
re «all-i «amrdan miðdâr-ı ðalîl mezc olunur velâkin bükreten sikencebîn 
saðy olunsa ve a«lâ† onunla teða††u¡ edip fu∂ûl indifâ¡a müteheyyi¡ ve müs-
ta¡idd olsa iki sâ¡at sonra evvelâ me≠kûr olan mâ-ı keşk-i raðîð saðy ona 
itbâ¡ olunur sikencebînin ða†¡ eylediğini πasl ve cilâ ve ¡arak ve idrâr ile 
i«râc eylesin için. Ve ¡alîle πaşy gelip πıdâ mi¡deden müfâraðat eylemiş 
olsa sikencebîn saðyından ona ∂ayr47 olmaz. Ve ba¡∂ı kerre ter†îb ziyâde 
olsun için mâ-ı şa¡îr saðyından muðaddem cüllâb saðy olunur. Ve cüllâb 
saðyının taðdîmine o zamân √âcet olur ki bedende ve lisânda yübs-i πâlib 
rü™yet oluna ve ikisindin dahi iki sâ¡at muðaddem temr-i Hindîden bir şey™ 
saðy olunmağa ba¡∂ı kerre √âcet olur.

47 “∞ayr” ∂arar ma¡nâsına lüπattir.
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◊ummayât-ı ◊âdde Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Ammâ bundan aðdem telyîn ve idrâr ve in∂âc ve ba¡dehu istifrâπ bi’d-
devâ™ √aððında ve ke≠âlik o a√vâlde taπdiye √aððında ≠ikr olunan maðâlâtı 
bu maðâmda te≠ekkür eylemek vâcib olur: 

Ammâ şiddet-i √arâreti ta†fi™enin vücûhu budur ki o √arâreti tebrîd-i 
havâ ve tedbîr-i πıdâ ve a†liye ve ∂ımâdât ile ta†fi™e eder ve lu¡âb-ı bezr-i 
ða†ûnâ ve lu¡âb-ı √abbu’s-sefercel ve baðlatu’l-√amðâ ve rubbu’s-sûs ve bu 
mi&lli edviyeyi ağzında imsâk ile dahi √arâreti ta†fi™e ve ¡a†aşı teskîn eder, 
zîrâ mara∂-ı √âdd §â√ibinin boğazına te¡âhûd edip ra†b kılmak ve ra†ben 
ibðâ eylemek o √âdd mara∂ mu¡âlecesinde mühimmât-ı nâfi¡adan olur. 

Ve onlar ba¡∂ı kerre o √uðneden nef¡-i ¡a₣îm ile intifâ¡ ederler ki onun 
terkîbi budur: Bi††î«-i Hindî ¡u§âresi, ðı&&â, ðar¡, baðlatu’l-√amðâ, dühn-i 
verd ve kâfûrdan bir şey™. 

Ve vâcib olur ki havâ mehmâ-emken müberrid ola ve müberrid değil ise 
tebrîd oluna zi√âmı men¡ ile ve mirvâ√-i ke&îr ta¡lîði ile ve cemed-i ke&îr-i 
men∂ûd48 ile. 

Ve eger ma√mûmun meskeni †în-i √urr ile ve «u§û§an saman yerine ðu†n-ı 
berdî «al† olunan †în-i √urr ile ðarîbü’l-¡ahdde ta†yîn olunan beyt kılınır ise 
ecved olur. Ve eger o beytte fevvârât ve reşâşât va∂¡ ve na§b olunup onda 
mâ-ı ¡a≠b seyelân eylese ve onun ma∂ca¡ı birke ve √av∂ üzere olup o √av∂ın 
üzeri şebekeler ile setr olunup üzerinde uyuduğu ‰aberîden ve ‰aberî mi&lli-
den kılınır ise ziyâde evfað olur. Ve sâir fürşü e†râf-ı «ilâf ve sefercelden ve 
rey√ândan kılınıp üzerine mâ-ı verd reşş olunur ve tuffâ√ ve nîlûfer ve be-
nefşec dahi ferş olunur ve e†râfına †abaðlarla †ayyibetü’r-rî√ olan fevâkih-i 
bâride vü na∂îce filðleri ve parçaları va∂¡ olunur, tuffâ√, sefercel, kümme&râ 
envâ¡ı gibi ki onların râyi√a-i †ayyibesi ola ve üzerine mâ-ı verd merşûş ola 
ve nîlûfer ve «ilâf dahi olup üzerlerine §andal ve kâfûr me≠rûr ola ve şarâb-ı 
¡a†ırdan dahi bir şey™-i yesîr tað†îr oluna. Pes onun bu minvâl üzere olan sük-
nâsının nef¡i πâyete bâliπ olur, bu me≠kûrlar havâ tedbîri idi. 

Ammâ onların tedbîr-i πıdâları senin bildiğin üzeredir ki onda isti¡mâl 
olunan πıdâdan tebrîd ile telyîn dahi ðas∂ olunur ise onda mâ-ı ðar¡ ve 
bi††î«-i Hindî suyu ve «â§§aten hindebâ suyu ve mâ-ı ðı&&â ve ða&ed ve «ass 

48 “Cemed-i ke&îr-i men∂ûd” birbiri üzere va∂¡ olunmuş buz yığını.
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ma¡a’l-«all isti¡mâlinin menfa¡ati πâyete bâliπ olur. [464a] Ve onların ¡a†aş-
larını teskîne §âli√ olur o fuððâ¡ ki «ubz-ı semîdin ba¡de-ta§fiyetin şedîdetin 
mu§affâsıyla dûπdan mütte«a≠ olan mâ-ı cübnden itti«â≠ oluna. Ve eger 
†abî¡atı mücîbe olup ma¡a’t-tebrîd √abs-i †abî¡at ða§d olunur ise rummân-ı 
müzz ¡u§âresi ve rummân-ı √âmi∂ ¡u§âresi ve mâ-ı √ı§rım ve mâ-ı tû&u’ş-
Şâmî ve πayr-i memlû√ olan √ummâ∂ leymûn suyu ve mâ-ı √ummâ∂-ı 
ütrücc ve mâ-ı enberbâris saðy olunur. 

Ammâ a†liye ve ∂ımâdât-ı ¡u§ârât-ı ma¡lûmeden kılınır ve «u§û§an mâ-ı 
verdden veyâ«ûd ¡u§âre-i verd-i †arî ile §andal ve kâfûrdan kılınır. Ve mâ-ı 
küzbere ve mâ-ı hindebânın ≠ikr olunan mâ ve ¡u§âreler ile tebrîd-i ke&îri 
olur ve bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı «all ile ve mâ-ı verd ile o ðabîlden olur. 

Ve kebidi müberridâtla ten†îl eşyâ-ı nâfi¡anın a¡₣amı olur, zîrâ kaçan ki 
kebid mu¡tedil olsa ondan √ummâya §alâ√-ı ¡a₣îm √â§ıl olur ve ba¡∂ı kerre 
onunla bevl dahi §âli√ olur. 

Ve o √ummâda su¡âl ve nezle veyâ«ûd re™sinde &iðal ve temeddüd var 
ise bu«ârâtın ke&retine delâlet eder ve vâcib olur ki re™sine mâ §abb eyleme-
ye ve «all dahi §abb eylemeye belki bi-√asebi iðti∂âi’l-√âl bu«âr-ı miyâha 
ikbâb eyleye. Eger √ummâda nezle ve sâir ≠ikr olunanlardan biri yok ise 
ne†ûlât ve a†liyeden murâd eylediğini isti¡mâl eyle. Ve re™sin imtilâsı √âlin-
de isti¡mâli ziyâde mu∂ırr olan ne†ûl baş üzere lebeni √alb olur, zîrâ ba¡∂ı 
kerre re™se leben √alb etmek verem i√dâ& edip ¡alîli ihlâk eder. 

Ve re™s mümteli™e iken onu ten†îlin eslem-i evðâtı bu«ârın mirârı olup 
ra†b olmadığı vaðt olur belki re™ste bu«âr-ı mirârî oldukta o re™se ten†îlin 
nef¡i olur, ∂ararı olmaz ve re™ste bu«âr-ı mirârî olduğu veyâ«ûd olmadı-
ğı √âl-i nevmden ve seherden ve «ayşûmun rutûbet ve yübsünden ma¡lûm 
olur. Ve kaçan sen ¡alîlde nevm ve sübât ve ru†ûbet-i «ayşûm rü™yet eylesen 
temrî« ve ten†îl eylemekten √a≠er eyle ve mâddeyi esfele ce≠b için sa¡y ve 
ictihâd eyle. Ve eger ¡alîlin yüzünde ve burnunda √umret-i şedîde rü™yet 
eder isen burnundan dem isâle eylemekte be™s olmaz ve onun kebidi a∂mi-
de ile tebrîd olunur. Ve kaçan tebrîd eyledikte vâcib olur ki tebrîdini ta¡rîð 
ve ta√allülü vaðtine mü§âdif kılmayasın ve bu vaðte mürâ¡at olunmak vâcib 
olur, zîâ o vaðt tebrîdin mü§âdefesi †ûl-i ¡illete sebeb olur ve ma¡a-hâ≠â 
ba¡∂ı kerre †ûl-i ¡illet ¡illetin √iddetinden eslem olur. 
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Ve √ummayât-ı √âddede vâcib olur ki sa√cda vuðû¡dan √a≠er oluna, zîrâ 
sa√c ∂a¡f-ı ðuvveti ziyâde eder ve sa√c sebebiyle fu∂ûlü em¡âya §âire ve 
em¡âdan mündefi¡a kılmaktan †abî¡at müşme™izze ve münðabı∂a olur me-
ger ki fu∂ûlde ke&ret ve πalebe ola ve o sebebden ba¡∂ı kerre fu∂ûl e¡âlîye 
rücû¡ edip şerâsîfi îlâm ve nef« eder ve re™si dahi îlâm eder. Ve ba¡∂ı kerre 
şarâb-ı «aş«âş için mâdde-i raðîði ta«&îr ve in∂âcda ve tenvîmde mevði¡-i 
¡acîb vardır.

◊ummayât-ı ◊âddede Olan A¡râ∂-ı ~a¡be ±ikr Olunur

Biz evvelâ √ummayâtta olan a¡râ∂ı ve ba¡dehu mu¡âlecâtını ≠ikr eyleriz 
ve ba¡dehu √ummayât-ı √âddeyi taf§île şürû¡ eyleriz: 

Ve o a¡râ∂ nâfi∂ ve berd ve ðuşa¡rîret mi&llilerdir ve ke≠âlik ¡arað-ı 
ke&îr ve ru¡âf-ı müfri† ve ðay™-ı ¡anîf ve ishâl-i mu∂¡if ve †âðat getirilmeye-
cek ðadar ¡a†aş-ı müfri† ve sübât-ı ke&îr ve erað-ı lâzım ve «uşûnet-i lisân 
ve ðu√ûlet-i fem ve ¡u†âs-ı müli√√ ve §udâ¡-ı §a¡b ve su¡âl-i mütevâtir ve 
suðû†-ı şehvet ve bûlîmûs ve şehvet-i kelbiyye ve şehvet-i rediyye ve füvâð 
mi&llilerdir.

Nâfi∂ ve ¢uşa¡rîret ve Berdden İfrâ† Üzere Olanların Tedâbîridir

Bu me≠kûrların ¡araða tâbi¡ olanları serî¡an §âli√ olur, onlar için tedbî-
re √âcet olmaz ve bu√rânî olanları dahi müdâfa¡a için mu¡âra∂aya √âcet 
olmaz ve ∂a¡f √asebiyle olanlara dahi mu¡âra∂a olmaz. Ve o esbâbın πay-
rilerinden ¡ârı∂ olanları ba¡∂ı kerre teskîn eder e†râfı rab† ve rıfðla delk ve 
di&ârını tes«în ve eger √âcet olursa dühn-i şibt ve dühn-i bâbûnec ile temrî« 
eylemek. Ammâ ðavî olanlarda o a√vâl ve a¡râ∂ dâim olsa o a¡râ∂ gerek 
√ummayâtta ve gerek πayride olsun her √âlde vâcib olur ki e†râf mevâ∂i¡-i 
ke&îreden rab† oluna ve dühn-i bâbûnec ve dühn-i a§l-ı sûsen ile temrî« 
olunur. Ve ba¡∂ı nâs ¡âðıle49 ve cünd-i bîdester ve şî« ve fûtenec ve bûrað 
ve fülfül ve ¡âðırðar√â ile temrî«e ðavî ve müte√ammil olur ve ba¡∂ı kerre 
ðuvveti onu dahi tecâvüz edip le†û«ât-ı «ardal ve √ıltît isti¡mâline dahi ðavî 

49 [“Ve ba¡∂ı nâs ¡âðıle” başka Arapça nüshalar dikkate alındığında “Ve ba¡∂ı nâs 
ðâðule” şeklinde olmalıydı!]



Tahbîzü’l-Mathûn 93

olur. Ve ba¡∂ı kerre o edviye suda †ab« olunup ve o ma†bû«ta dühn †ab« 
olunur ve mâ-ı circîr yalnız veyâ«ûd içinde dühn †ab« olunan mâ-ı circîr ve 
ke≠âlik √abað †abî«i ve √abað suyu bu bâbda ðaviyyü’l-fi¡l olur.

~ıfat-ı Dühn-i Ceyyid: Şibt-i yâbis, mürr, se≠âb, fûtenec, fülfül, 
¡âðırðar√â işbu edviyeler a«≠ olunup şarâb içinde †ab«-ı nâ¡im ile †ab« ve 
†a§fiye olunduktan sonra mu§affâsında dühn kılınıp su zâil ve dühn bâðî 
olunca ðadar †ab« olunur ve merû«an isti¡mâl olunur. 

Ve nâfi∂-i rib¡de müsta¡mel olan edhân-ı ðaviyyeden olur: Dühn-i ðus† 
ve dühn-i şî√ ve dühn-i ðaysûm ve dühn-i sûsen ve dühn-i mürr ve bir ûðıy-
ye dühne üç dirhem fülfül ve bir dânıð ¡âðırðar√â mes√ûðan «al† olunur ve 
dühn içinde ma†bû« olan efsentîn veyâ«ûd kerefs ile †ab« olunan zeyt dahi 
isti¡mâl olunur ve zeyt-i √ârr içinde ¡alîl du«ûl eylemek cidden nâfi¡ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre meşrûbât isti¡mâline √âcet olur. Ve çok kerre √arâreti 
beyyine ve ₣âhire olan mâ-ı √ârrı şürb edip bu«âr üzere ikbâb eylemek o 
a¡râ∂ı teskîn eder. Ve eger o me≠kûrlar teskîn eylemeyip mâdde aπla₣ olur 
ise su içinde enîsûn ve fûtenec ve bezr-i kerefs ve ma§†akî ve circîr ve şibt 
ve o mi&lli edviyeler †ab« olunup isti¡mâl olunur. Ve şî√ ve ðaysûm ve 
fû≠enec ve şibt ve id«ir ve se≠âb ve merzencûş ve ðus† ve büzûr-i √ârre işbu 
edviye †ab« olunan suyun bu«ârı isti¡mâl olunur. Ve idrârı ðaviyye olan 
bi’l-cümle edviye nâfi∂i teskîn eder. 

Ve rib¡de ve rib¡ mi&llide olan nâfi∂-i ¡a₣îmi müsekkine olan edviyeden 
olur bir mi&ðâl ðus† mâ-ı √ârr ile şürb eylemek ve ke≠âlik bir mi&ðâl πârîðûn 
mâ-ı √ârr ile şürb eylemek. Ve πârîðûn için menâfi¡ vardır ve ba¡∂ı kerre 
onunla afyûn «al† olundukta tenvîm ve ta¡rîð eder ve nâfi∂in şiddetini men¡ 
eder ve πayri fevâidi dahi olur. Ve ke≠âlik îresâdan bir mi&ðâl miðdârı mâ-ı 
√ârr ile saðy olunur ve bir mi&ðâl übhül dahi mâ-ı √ârr ile saðy olunur ve 
fu†râsâliyûndan dahi bir mi&ðâl mâ-ı √ârr ile saðy olunur. Ve bu bâbda nâfi¡ 
olan mürekkebât tiryâðu’l-erba¡a ve tiryâð-ı ¡azre ve kemmûnî ve fûtenecî ve 
felâfilî ve içinde se≠âb ve √ıl†ît ve ¡âðırðar√â ve fülfül kaynatılan şarâb olur.

◊abb-ı Mücerreb: Bu √abb nâfi∂in a«≠inden bir sâ¡at muðaddem ¡alîl 
merðadi üzere müstevî iken ¡alîle saðy olunur ve havâsı nâr ve di&âr ile 
tes«în olunur ve bu vechle o √abb isti¡mâl olundukta nâfi∂i ta¡dîl veyâ«ûd 
men¡ eder ve onun terkîbi budur: Mey¡a, mürr, afyûn, câvşîr, fülfül her 
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birinden birer cüz™ a«≠ olunup semn ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi 
bâðılâ ðadar olur. Ve ke≠âlik câvşîr, cünd-i bîdester, dûðû, √ıltît, ¡âðırðar√â, 
afyûn veznleri berâber a«≠ olunup nüs«a-i ûlâ gibi ¡amel olunur.

Nüs«a-i Ceyyide: Câvşîr, sekbînec, encudân, kemmûn-i Kirmânî, bezr-i 
kerefs, fülfül her birinden birer buçuk mi&ðâl, bezr-i benc, za¡ferân, zerâ-
vend, cünd-i bîdester, ferfiyûn, mürr, nân«âh, zencebîl her birinden ikişer 
dânıð, bezr-i √armel, ¡âðırðar√â her birinden birer mi&ðâl. Bu edviyeler a«≠ 
olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır, şerbet-i vâ√idesi bunduða miðdârıdır; cid-
den √ârr olan mâ ile saðy olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre [464b] şarâb-ı müsa««in şürbüne ve edviye ve aπdiye-i 
müsa««ine isti¡mâline dahi √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ishâle √âcet olup 
eyâric ve sefercelî ve temrî ile ishâl olunur belki nâfi∂ müt¡ib olup «u§û§an 
bilâ-√ummâ olur ise ona √abb-ı müntin saðy olunup ondan şifâ √â§ıl olur.

◊ummâda ¡Ârı∂ Olan ¡Ara…-ı Müfri† Tedbîridir

¡Arað-ı müfri†in bu√rânî olanlarını √asbe mâ-emken √abs ve men¡ ey-
lemek lâyıð olmaz, ammâ ¡arað √addi tecâvüz edip √absine ∂arûret dâ¡i-
ye olsa vâcib olur ki onun mev∂i¡i tervî√ ve tebrîd oluna ve ondan πınâ 
√â§ıl olmazsa mev∂i¡-i bâridde tercî√ oluna ya¡nî ¡alîl salıncağa va∂¡ olunup 
ta√rîk oluna. Ve ₣uhûr eden ¡arað merreten ba¡de-u«râ neşf olunmaz, zîrâ 
tekerrür-i neşf tek&îr-i ¡araða sebeb olur ve ba¡∂ı kerre dahi o neşf πaşye 
sebeb olur, zîrâ ¡araðı mes√ ziyâde der ve ke&ret-i ¡arað ile πaşy ¡ârı∂ olur 
ve terk-i mes√ ¡araðı √abs eder. 

Ve vâcib olur ki beden dühn-i verd-i ðavî ile temrî« oluna ve ke≠âlik 
dühn-i âs ve dühn-i «ilâf ve dühn-i cüllenâr ile dahi temrî« oluna veyâ«ûd 
o miyâhtan dühn itti«â≠ olunur ki onda sefercel-i ¡afı§ ve tuffâ√ ve ¡af§ ve 
verd ve cüllenâr †ab« oluna ve †a§fiye olunup o mâ-ı mu§affâda dühn †ab« 
oluna, †âbi«in ma¡lûmu olduğu üzere ya¡nî su zâil ve dühn bâðî kalınca 
ðadar †ab« oluna ve ba¡∂ı kerre üzerine √abbu’l-âs-ı medðûð ve cüllenâr ve 
kehrübâr mes√ûðan ke’l-hebâ ≠err olunur ve o dühn √abs-i ¡arað eder. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi mâ ile memzûc «all ve √ı§rım ¡u§âresi ve cüllenâr †abî«î ve 
†abî«-i ¡af§ ve †abî«-i âs √abs eder ve ¡u§âretü’l-«ilâfın o bâbda fi¡li ¡acîbdir 
ve √ayyü’l-¡âlem suyu dahi √âbistir. 
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Ve emr-i ¡arað kaçan müştedd olsa el¡ibe-i bâride ile ve §amπla †ılâ olu-
nur ve «u§û§an o mi&llilerde §andal ve kâfûr dahi kılınsa ve «u§û§an o iki 
devânın kendiye §andal katılıp tervî√ dahi olunsa50 √absi ziyâde olur. Ve 
kaçan emr müştedd olsa vâcib olur ki e†râfına &elc va∂¡ oluna veyâ«ûd e†râ-
fı &elce id«âl oluna veyâ«ûd mü§âbere eder ise mâ-ı bârid ile isti√mâm 
ya¡nî iπtisâl eyleye.

◊ummâda ¡Ârı∂ Olan Ru¡âf-ı Müfri†in Tedbîridir

Vâcib olur ki ru¡âftan bu√rânî olanlar mümkin oldukça ref¡ olunmaya. 
Ve √ummayâtta def¡-i ru¡âf vâcib oldukta e†râf rab† olunur ve iki mun«ur-
ların hangisinden ru¡âf «urûc ederse o mun«uru vely eden cânibe mi√ceme 
va∂¡ olunur ve ba¡dehu o mev∂i¡ tebrîd olunur ve tebrîd edip dem-i ru¡âfı 
√abs mümkin oldukça mi√ceme va∂¡ olunmaz ve burnuna bâbu’r-ru¡âfta 
me≠kûre olan ða†ûrât tað†îr olunur ve eger mâni¡ yok ise başı bâbu’r-ru¡âfta 
me≠kûr olan müberridât-i re™sle tebrîd olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre a§√âb-ı rib¡e ru¡âf i§âbet eder ve o ru¡âfa mür¡ifât-ı ma¡lû-
me ile i¡ânet olunmağa √âcet olur, zîrâ ru¡âftan rib¡e şifâ √â§ıldır. Ve eger 
ru¡âfın ifrâ†ından «avf olunur ise bizim ðarîben ≠ikr eylediklerimiz ile ða†¡ 
olunur.

◊ummayâtta İfrâ† Üzere ¡Ârı∂ Olan ¢ay™ın Tedbîridir

Bu√rânî olan ðay™ dahi ða†¡ olunmaz illâ ∂arûret √asebiyle ða†¡ olunur ve 
ek&er-i evðâtta onlardan ðay™ ve πa&eyânları yine ðay™ ile ve «ıl†-ı mû≠îyi 
isti«râc eden mâ-ı √ârr ve sikencebîn mi&lliler me¡ûnetleri ile ða†¡ olunur ve 
ba¡∂ı kerre taðviyeye √âcet olup sikencebîn-i sâ≠ec bedeline sikencebîn-i 
büzûrî ile taðyi™e olunur. Ve eger o «ıl†-ı mû≠î müteşerrib ve πalî₣ ise §abır 
ve eyâric mi&lli ile ishâl olunmağa §âli√ olur. Ve eger müteşerrib değil ise 
ba¡∂ı kerre eyâric-i §abır ona nef¡ verir. Ve eger müteşerrib olup πalî₣ ol-
maz ise sikencebîn ile mâ-ı √ârr onu tenðıye eder ve ba¡dehu mâ-ı rummâ-
neyn saðy olunup ta¡dîl olunur ve onu dahi ðay™ ederse merreten u«râ saðy 
olunur mi¡de mu¡tedile olup ðay™ sâkin olunca ðadar ve √abb-ı rummân ile 
şarâb-ı na¡nâ¡ dahi onun gibidir. 

50 Ya¡nî mirva√a isti¡mâl olunsa.
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Ve ba¡∂ı kerre mi¡deyi tebrîd dahi ðay™ı teskîn eder ve ona eşyâ-ı ¡afı§a 
taðrîb olunmak lâyıð olmaz ve ¡ufû§atı ve √umû∂atı √asebiyle ðab∂ edip 
ðay™ teskîn edenler mâdde-i müteşerribe a§√âbına taðrîb olunmaz ve onun 
taðrîbi redî olur ve teşerrübü ziyâde eder. Ammâ mâdde πayr-i müteşerribe 
olur ise ona o ðavâbı∂ı taðrîb ile ða≠f ettirilir. Ve eger mâdde πalî₣ olup 
esfele mâil ise cihet-i fevðten ða≠f için mi¡de taðviye olunur. Ve kaçan 
ða≠f-ı §afrâ dâim olup o §afrâ müteşerribe olmasa onda ðavâbı∂ isti¡mâli 
ve «u§û§an o ðavâbıdı ∂ımâden isti¡mâl nâfi¡ olur, me&elâ ðuşûr-ı rummân 
ve ¡af§ mi&llilerden şarâb-ı memşûc ile veyâ«ûd «all-i memzûc ile ∂ımâd 
itti«â≠ olunur. Ve sevdâ-i müfri†i ða≠f için sünger «all içine πams olunup 
mi¡de üzere va∂¡ olunur ve egar dahi aðvâya √âcet olursa √abs-i ðay™ bâbın-
da me≠kûr olan edviye isti¡mâl olunur.

◊ummâda ¡Ârı∂ Olan İshâl Tedbîridir

Biz bâb-ı ishâlde bu ¡ara∂ için kelâm ifrâd eyledik, o mev∂i¡e mürâca¡at 
ile ve aπdiyeden onlara nâfi¡ olan mâş-ı maðlüvv [ve ¡ades-i maðlüvv] ve 
küzbere ve hangisi isti¡mâl olunursa selð olunup ya¡nî su ile †ab« olunup 
suyunu dökdükten sonra meslûðu ekl olunur ve √abb-ı rummân ile ta√mî∂ 
olunur ise nef¡i ziyâde olur.

¡A†aş-ı Müfri†lerinin Tedbîrleri Beyânındadır

Vâcib olur ki onların başları üzere cidden müberrid olan dühn-i bârid 
§abb olunmakla tedhîn oluna ve mâni¡ yok ise yâfû«u üzere o dühn-i bârid 
va∂¡ olunur ve miyâh-ı müberrede ile başı πasl olunur ve aπzında √abb-ı 
sefercel lu¡âbı dühn-i verd-i bâliπ ile «al† olunduktan sonra imsâk olunur 
veyâ«ûd iccâ§ naðî¡i ve ðı&&â ve ða&ed ve ðar¡ lübûbu ve bezr-i «aş«âş-ı 
esved ve a§l-ı sûs ve aðrabâdînden def¡-i ¡a†aş için mektûb olan √abb dahi 
imsâk olunur ve temr-i Hindîden mütte«a≠ olan me∂ûπât ve me§û§ât dahi 
bu bâbda nâfi¡dir. Ve ¡a†aş ba¡∂ı kerre yübsten √âdi& olur ve onu nevm ða†¡ 
eder ve ba¡∂ı kerre dahi √arrdan √âdi& olur ve onu seher ðat¡ eder.
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Ve ◊ummâda ¡Ârı∂ Olan Sübât Tedbîridir

Vâcib olur ki o mesbût √adî& ile ve √adî& mi&lli a§vât ile sübâttan ¡avð 
oluna. Ve a¡∂â-i sâfilesi rab†-ı mûlim ile rab† oluna ki o elemin ðadri ola eger 
rab†a mâni¡ bir nesne yok ise ve ona şiyâfe-i la†îfe ta√mîl oluna eger †abî¡atı 
mu¡teðıle ise ve vaðt-i râ√atında ve vaðt-i lüzûm-ı fetrette beyne’l-ketifeyn 
ve ¡ale’l-feðâr √acâmet oluna.

◊ummayâtta Başlarında Olan ¿i…al Tedbîridir

Vâcib olur ki onlardan başında &iðal olanlar başlarına √alb-i lebenden ve 
başına dühn §abbından ve ne†ûl ve se¡û†tan ictinâb eyleyeler belki ne†ûlât-ı 
bâbûneciyye ile teb«îr eyleyeler51 ki onun içinde benefşec ve nu«âle [ve o 
mi&lli edviyeler] ola.

◊ummayâtta ve ∏ayrilerde Olan Era… Ya¡nî Seher Tedbîrleridir

Ammâ «aş«aş dühnünü ve ke≠âlik dühn-i «aş«âş ile dühn-i bezr-i «assı 
istinşâð ve dühn-i nîlûfer ve ðar¡ ve mu«addirât-ı meşhûreden bir şey™i 
§udπa il§âð ve eb«ıre-i mura††ıbe üzere ikbâb ve nîlûfer ve lüffâ√ ve şâhis-
ferem-i merşûş bu me≠kûrları ba¡îdden istişmâm ve ne†ûlât-ı mura††ıbe bir 
nev¡ tedbîrdir ki onların menfa¡atini sen bilirsin. Ve ke≠âlik eger mâni¡ yok 
ise onlara «aş«âşın şarâbı ve le¡ûðu dahi saðy olunur ve onların önlerine 
ke&îrü’l-¡aded sürüc52 va∂¡ olunur ve √adî& ile a§vâ† ref¡ olunur ve e†râfına 
ðalîlen elem verecek ðadar ¡ı§âbe şedd olunup onun enâşî†i ya¡nî düğümleri 
serî¡ü’l-in√ilâl kılınır. Ve o erað §â√ibi tenâvüm için tekellüf edip taπmîd-i 
¡ayn eder. Ve kaçan yesîren kerâ ve nu¡âs eylese önünde îðâd olunan sirâc-
lar söndürülür ve a§vâttan keff olunur ve ¡ı§âbesinin bağları çözülür ve o 
«âl [465a] üzere sâhir nâim olur. Ve kaçan nevbetten «iffet ve sükûn √â§ıl 
olsa yüzünü πasli idâme eder o su ile ki onda «aş«âş-ı esved ve yebrû√tan 
ve a§l-ı yebrû√tan bir şey™ †ab« olmuş ola. Eger o eraðta «ıl†-ı bûraðî var ise 
o mâ-ı ma†bû« ona nâfi¡ olur ki onda nemmâm ve iklîl-i melik ve uð√uvân 
ve «aş«âş †ab« olmuş ola, o ma†bû«la vech πasl olunmak ve onun bu«ârına 
ikbâb olunmak nâfi¡dir.

51 Ya¡nî ne†ûl gibi kaynatıp bu«ârına ikbâb eyleye.
52 “Sürüc” “sirâc”ın cem¡idir, mi§bâ√ ma¡nâsına.
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◊ummayâtta ¡Ârı∂ Olan Veca¡-ı Cevf Tedbîridir

O veca¡ mirârın mi¡deye in§ıbâbından ¡ârı∂ olur ve eger devrin ibtidâ-
sında ¡ârı∂ olur ise miðdâr-ı ðalîl şarâb-ı tuffâ√ sikencebîn ile saðy olunur.

Lisânlarının »uşûnet ve Lüzûceti Tedbîridir

Ammâ lüzûcet için lisânları «ayzurân ile ve ða∂îb-i «ilâf ile ma¡a-düh-
ni’l-levz ve’†-†aberzed tenðıye olunca ðadar √akk olunur veyâ«ûd isfence 
ve miðdâr-ı ðalîl mil√ ve dühn-i verd ve mil√ ile √akk olunur, zîrâ bu vech 
üzere lisânı √akk etmek ile ¡u∂v-ı ¡alîle «iffet-i ke&îre √â§ıl olur. 

Ve ¡an-yübûsetin lâ-¡an lüzûcetin lisâna ¡ârı∂ olan «uşûnet katında vâcib 
olur ki o kimse ağzında sebistân veyâ«ûd erik çekirdeği veyâ«ûd o mil√i 
imsâk eyleye ki Hind’den meclûb olur ve levni levn-i mil√ ve †a¡mı †a¡m-ı 
¡asel olur ve o mil√ten bâðılâ miðdârı a«≠ ve imsâk olunur ve o mi&lli mil√ 
Ercî√ânes zu¡mu üzere mevcûddur. Ve √abb-ı sefercel dahi lisânı ter†îb 
edip ða√lini izâle eder ve ona vâcib olur ki ke&îren ağzını açık koymaya ve 
müstelðıyen nâim olmaya, zîrâ bu iki √âlet lisânı tecfîf eder.

◊ummayâtta Olan İl√â√ Üzere Vâ…i¡ ¡U†âs Tedbîridir

Ve ba¡∂ı kerre ¡u†âs-ı müli√√ten53 ¡alîle ∂arar i§âbet eder, zîrâ ona î≠â 
eder ve re™sini mümteli¡e eder ve ðuvâsını ∂a¡îfe eder ve ba¡∂ı kere ru¡âf 
i√dâ& eder. Ve vâcib olur ki onların cebheleri ve ¡aynları ve enfleri delk olu-
na ve ağızları fet√ oluna ve √anekleri şiddet üzere delk olunur ve rü™ûsları 
temdîd olunur ve onlar taðallüb ederler54 ve e†râfları πamz olunur ve â≠ân-
larına yesîr √arâret-i fâtiresi olan edhân-ı √ârre §abb olunur ve ¡a∂alleri ve 
fekkleri ter†îb olunur ve ðafâları ta√tına merâfıð55-ı müsa««ane va∂¡ olunup 
nevmlerinden def¡aten îðâ₣ olunmaz ve πubâr ve du«ândan ve râyi√asında 
√iddet olan nesnelerden viðâye olunur ve ona sevîð ve †în-i necâ√ ve is-
fenc-i ba√rî işmâm olunur.

53 “¡U†âs-ı müli√√”ten murâd il√â√ ve ibrâm üzere olan aksırıktır.
54 Ya¡nî bir †araftan †araf-ı â«ere dönerler.
55 “Merâfıð” yüz yastığı.
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Ve Onlara ¡Ârı∂ Olan ~udâ¡ Tedbîridir

Ma§dû¡un e†râfı ve «u§û§an fa«i≠leri rab† olunup ta¡§îb olunur ve aðdâ-
mı delk olunur ve onlar mevâddı esfele ce≠b için şiyâfe i√timâl ederler ve 
başları müberridât-ı ma¡lûme ile taðviye olunur ve eger nezle ve su¡âlden 
bir mâni¡ yok ise verd ve benefşec ve şa¡îr ve varað-ı «ilâf ve o mi&llilerden 
mütte«a≠ ma†bû«la başları ten†îl olunur ve ke≠âlik dühn-i verd ve dühn-i 
«ilâf ile ten†îl olunur. Ve bu me≠kûrlar πınâ vermezse ne†ûlât-ı müberride-
ye müleyyinât «al† olunur bâbûnec mi&lli ve ke≠âlik «aş«âş gibi mu«addirât 
«al† olunur ve başına leben √alb olunmaz illâ √ummânın zevâli katında √alb 
olunur. Ve eger ðuvvet ðaviyye ise leben-i mâ¡iz √alb olunur ve eger ðuv-
vet ∂a¡îfe ise leben-i nisâ √alb olunur. Ve başında ra†b ve nedî ve sübâtı 
eb«ıreden imtilâsı olanlar lebenden ve §âir mura††ıbâttan √a≠er eylesinler 
ve mura††ıbâtı bu«ârı du«ânî ve re™si yâbis ve ðalîlü’n-nevm olanlar isti¡mâl 
ederler. Ve kaçan re™ste bu«âr-ı ra†b ile imtilâ ke&îr olsa şiyâfât ve √uðun ve 
a¡∂â-i sâfileyi √attâ «u§yeleri şedd ile o eb«ıreyi esfele ce≠b eyle.

Tedbîr-i Su¡âl

Ve çok kerre ma√mûma √arr ve yübsten su¡âl ¡ârı∂ olur. Ve vâcib olur ki 
onlar efvâhlarında √abbu’s-su¡âl ve lübûb-ı bâride ve neşâ ve o mi&llilerden 
itti«â≠ olunan le¡ûðât-ı «aş«âşiyye imsâk ederler ve mura††ıbe ve müberride 
olan o ðayrûtiyyâtı isti¡mâl ederler ki onun itti«â≠ı «âli§ dühn-i verdden ve 
bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı ve √amðâ ¡u§âresi ve o mi&llilerden ola.

Ma√mûmun Bu†lân-ı Şehveti Tedbîridir

Bu†lân-ı şehvetlerinin sebebi ba¡∂ı kerre fem-i mi¡dede olan «ıl† olur. 
Ve bu†lân-ı şehvet bâbında ≠ikr olunan ¡alâmetlerden o «ıl† ta¡arrüf olunup 
ðay™ ve ı†lâðtan biri ile istifrâπ olunur ve çok kerre parmağını boğazına 
id«âl edip mi¡delerini tehyîc ile intifâ¡ ederler «u§û§an o ¡amel ile mirâr ve 
√umû∂âttan bir şey™ istifrâπ eyleyeler. 

Ve ba¡∂ı kerre bu†lân-ı şehvet şiddet-i ∂a¡ftan √âdi& olur ve o ∂a¡fa 
mü™eddî olan mizâca ba¡de’t-ta¡arrüf mu¡âlece olunur. Ve vâcib olur ki on-
lara şehvete münebbihe olan revâyi√ taðrîb oluna, mâ-ı bârid ile veyâ«ûd 
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mâ ve «all ile meblûl olan sevîð râyi√ası gibi râyi√alar işmâm oluna ve 
onlara ma√mûmîne mensûb olan cüvârişen ve ðalîl şarâb saðy olunur ve 
†ayyibetü’r-râyi√a olan fevâkih-i ¡afu§a sülâðâtıyla dahi mu¡âlece olunur 
ve ðurray§ «allini la¡ð eder ve ðarî§-i semek ve ðarî§-i cedy ve em&âlleri 
dahi verilir. Ve evâil-i eyyâmdan sonra mi¡de üzere o ∂ımâd va∂¡ olunur ki 
fevâkihten mütte«a≠ olup senin bildiğin vech üzere içinde efsentîn ve §abır 
ola ve onlara edhân-ı †ayibe ile temrî« nâfi¡ olur.

Bûlîmûs Tedbîridir

Bûlîmûs cû¡-ı baðarî denmekle ma¡rûfe ¡illettir ki cemî¡an beden onda 
câyi¡ olur ve ma¡a-hâ≠â mi¡de πıdâyı kârihtir. Ve vâcib olur ki onlara meş-
mûmât ile ve «all ile meblûl olan †în-i necâ√î ve †în-i Ermenî ile ¡ilâc oluna 
ve onlara me§û§ât ve «ubz-ı naðî-i √ârr ve lu√ûm-ı meşviyyye işmâm olunur 
ve onların e†râfları şedd ve â≠ân ve şa¡rları medd ve edmiπaları müberride 
ve mura††ıbe olan ne†ûlât ile taðviye olunur, zîrâ onların ek&er bûlîmûsuna 
sebeb fem-i mi¡denin bu†lân-ı √issi olur ve o bu†lâna sebeb fem-i mi¡denin 
o ¡a§ab şu¡belerine müşâreketi olur ki ona dimâπdan √iss getirir ve cemî¡an 
a¡∂â câyi¡a olmakla πıdâya †âlibe olur ve fem-i mi¡de fıðdân-ı √iss √asebiyle 
πıdâyı teðâ∂î eylemez.

Sevâd-ı Lisân Tedbîridir

Vâcib olur ki onların sevâd-ı elsineleri ¡alâ-√âlihi terk olunmayıp bel-
ki bildiğin vech üzere √akk oluna ve eger √akk olunmasa ondan bu«ârât-ı 
«abî&e re™se §u¡ûd edip onda sersâm i√dâ& eder.

Şehvet-i Kelbiyyeleri Tedbîridir

Onlara düsûmât-ı bâride ve √alâvât i†¡âm olunmakla mu¡âlece olunur.

◊ummâda ¡Ârı∂ Olan ∏aşy Tedbîridir

Ba¡∂ı kerre ibtidâ-i √ummayâtta fem-i mi¡deye mirârın in§ıbâbı √asebiy-
le πaşy ¡ârı∂ olur. Ve vâcib olur ki nevbetten muðaddem veyâ«ud nevbet 
katında ona mâ-ı rummân ve mâ-ı √ı§rım ile «ubz-ı semîd i†¡âm oluna. Ve 
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ma¡lûm ola ki kaçan πaşy ile √ummâ bir kimsede cem¡ olsa πaşye mu¡âlece 
evlâ olur. Ve eger †a¡âma memzûc olan mâ-ı ðalîle √âcet olur ise «ubzdan 
miðdâr-ı ðalîl şarâb-ı ¡a†îðten üç dirheme mezc olunup verilir ve eger o 
memzûca √âcet yok ise ta√lîl-i fu∂ûl için şarâb-ı tuffâ√-ı ¡atîð verilir. Ve 
ek&er-i √âlde fa§d πaşyi ziyâde eder. Ve √uðne-i leyyine πaşye evfað olur 
ve ða≠f dahi ona nâfi¡dir ve iki sâkları şedd eylemek ve iki elini ve ayağını 
mâ-ı √ârra va∂¡ dahi nâfi¡dir. Ve kaçan πaşyden ma√mûm ifâðat bulsa vâ-
cib olur ki ona o sevîð-i şa¡îr-i müberred i†¡âm oluna ki onun içinde √abb-ı 
rummân ola.

∞î…-i Nefesleri Tedbîridir

Ve onlara ∂îð-ı nefes ba¡∂ı kerre o teşennüc ve yübs için ¡ârı∂ olur ki 
o teşennüc ve yübsün ¡urû∂u ¡a∂al-i nefese olur veyâ«ûd ∂îð boğazlarına 
nâzile olan mâdde-i «ânıða sebebinden ¡ârı∂ olur [465b] veyâ«ûd a¡∂â-i te-
neffüse câî olan ¡a§abe müstevlî ∂a¡ftan ∂îð √âdi& olur. Ve vech-i evvelden 
√âdi& ∂îða merâhim-i mura††ıbe ile ¡ilâc olunur ve ikinci vechten √âdi& olan 
∂îða «avânîði men¡ eden mu¡âlecâtla ¡ilâc olunur ve üçüncü ∂îða mizâc-ı 
dimâπı ta¡dîl ile ve ¡unuðu müberrid ve mura††ıb olan nesneler ile temrî« 
olunmakla ¡ilâc olunur ve ke≠âlik onların mi¡deleri üzere cürâdetü’l-ðar¡ 
ve baðlatu’l-√amðâ™ ve §andal dühn ile verd ve onun mi&lli edhânla va∂¡ 
olunur.

Şiddet-i Kerb Tedbîridir

Kaçan fem-i mi¡dede «ıl† olmakla kerb ziyâde olsa sen aπdiyeden bildi-
ğin müberridâtla mekrûbun mi¡desini tebrîd eyle ve onları merâvî√ ile ter-
vî√ ile ve mâ-ı cârî ðurbünde ı∂câ¡ eyle ve e†râfına aπ§ân-ı bâride ve ¡u§ârât 
ve reyâ√în-i bârideden nîlûfer ve fevâkih-i bârideden mütte«a≠e olan ne∂û-
cât ve §andal ferş ve bas† eyle. Ve ek&er-i √âlde onların kerblerine nâfi¡ olur 
o √ukun-ı bâride ki mâ-ı ðar¡ ve «ıyâr ve baðlatu’l-√amðâ ve √ayy-ı ¡âlem 
ile dühn-i verdden mütte«a≠e ola.
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◊ummâda ¡Ârı∂ Olan ¡Usr-i İzdirâd Tedbîridir

¡Usr-i izdirâd √ummâ-ı mu†bıðada ¡ârı∂ olur ise fa§d olunup dem-i ðalîl 
i«râc olunur ve eger şehvetinde fetðten56 bir şey™ var ise sirke marul ile taπ-
diye olunur ve eger yok ise mâ-ı şa¡îre iðti§âr olunur ve ¡aðlı olan eşyâyı is-
ti¡mâlden i√tirâz eylesinler ve onlarda i¡tiðâl var ise onlara √amûl ve √uðun 
ve şiyâf isti¡mâli müshilâttan ke&îren «ayrlı olur. 

Onlara berd-i e†râf dahi ¡ârı∂ olur ve ke&îren vâði¡ olur ki √arâret-i πâire 
olup e†râf-ı bâride olur ve πavrda o √arâret teb«îr edip bu«ârı başa §u¡ûd 
eder. Ve ona tedbîr için e†râf mâ-ı √ârra va∂¡ olunur ve onlar mâ-ı bârid 
şürb eylemezler.

◊ummâ-ı ~afrâviyyede Olan Kelâm-ı Küllîdir

◊ummâ-ı §afrâviyye üç ðısma münðasımedir: ∏ıbb-ı dâire ve πıbb-ı lâ-
zıme vü mu√rıðadır. 

∏ıbb-ı dâire dahi πıbb-ı dâire-i «âli§adır onun mâddesi «âli§ §afrâdır, 
ona a«lâ†-ı sâire karışmamıştır veyâ«ûd πıbb-ı dâire-i πayr-i «âli§adır. Ve 
πıbb-ı πayr-i «âli§a πalî₣atü’l-cevher olan §afrânın ¡ufûnetiyle √âdi& olur, o 
§afrânın πıl₣ati §afrâya balπamın i«tilâ† edip kemâl-i imtizâclarından şey™-i 
vâ√id ve mütte√id olduğundan olur ve §afrânın onda balπam ile mümâze-
ce-i muva√√idesi olduğundan πıbb-ı πayr-i «âli§a şa†r-ı πıbbdan mümtâz 
olur, zîrâ şa†r-ı πıbb dahi balπam ve §afrâ-i ma«lû†un ¡ufûneti √asebiyle 
√âdi& olur lâkin her biri â«erden mümtâzdır, §afrâ ve balπamda imtizâc-ı 
muva√√id yoktur, pes şa†r-ı πıbbı iki mâdde-i mümtâzelerin ta¡affünü îcâb 
eder ve πıbb-ı πayr-i «âli§ayı mâdde-i vâ√ide √ükmünde olan §afrâ-i πalî₣a-
nın ¡ufûneti îcâb eder ve fi’l-√aðîða o §afrâ §afrâ ve balπamdan mürekkeb-
dir ve √în-i ¡ufûnetinde ondan √âdi& olan bu«âr mümtezic-i bârid olmakla 
onun ¡ufûneti ve in√ilâli ve nu∂cu &aðîl olur. Ve şa†r-ı πıbbın iki mâddesinin 
eb«ıresi mümtezice olmaz ve binâen ¡aleyh şa†r-ı πıbb için iki nevbet olur 
ve πıbb-ı πayr-i «âli§anın nevbet-i vâ√idesi olur. İşbu πıbb-ı πayr-i «âli§a-
nın müddeti ba¡∂ı kerre †avîle olup nı§f-ı seneye ðarîb mütemâdî olur ve 
ba¡∂ı kerre terehhüle ve ¡i₣am-ı †ı√âle dahi mü™eddî olur. 

56 “Fetð” şehvet, şehvetin heyecânı ma¡nâsınadır. 
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Ammâ √ummâ-ı mu√rıða lâzıme cinsindendir lâkin mu√rıðanın iştidâd 
ve fütûr ile ezminesinde tefâvüt olmaz, lâzıme gibi değildir ve mu√rıðanın 
a¡râ∂ı şedîdedir. Ve mu√rıðanın sebebi mâddenin √iddeti ve ke&reti ve mâd-
de ðalbin ðurbünde ve fem-i mi¡de ¡urûðunda ve nevâ√î-i kebidde olduğu 
ile olur ve’l-√â§ıl ðalbe muðârebesi olan a¡∂â-i şerîfenin hangisinde mâdde 
ta¡affün ederse mu√rıða √âdi&e olur. Ammâ πıbbda §afrânın ta¡affünü la√m-
da olup cilde mâil olur. Ve dâimenin §afrâsı ¡urûð-ı bedende meb&û&e olur 
ki o ¡urûð ðalbden ba¡îde olur. 

Ve √ummâ §afrâviyyede şiddet-i ¡a†aş ve kerb ve ðalak ve erað ve 
he≠eyân ve πa&eyân ve merâretü’l-fem ve şefelerinde be&re ve teşaððuð 
₣uhûru ve §udâ¡ ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve †abî¡atları ek&eriyyâ √ummâ-ı §afrâ-
viyyede yübûsete mâil olur, zîrâ mâdde §afrâ olmakla onun √areketi e¡âlîye 
veyâ«ûd ₣âhir-i bedene ve cildde olur.

Mu†la…an ∏ıbb Beyânındadır ki Onu ‰avî†âvus57 Dahi Derler

∏ıbb nevbeti ðuşa¡rîret ile ve na«s-ı iber ile a«≠ eder ve ba¡dehu teber-
rüd edip onu cidden a§¡ab nâfi∂ a«≠ eder ki sâir bârid olmayan veyâ«ûd 
ðalîlü’l-bürûdet olan nevâfı∂dan eşedd olur ve nâfi∂ πıbbın berdi √arâretin 
bâ†ından mev∂i¡-i mâdde olan ma√alle πavrı √asebiyle olur ve na«s-i iber 
gibi √âlet bulunur ve bu nâfi∂in şiddeti olur velâkin serî¡ü’s-sükûn olur ve 
sü«ûneti dahi serî¡dir ve bu mi&lli nâfı∂ın sebebi senin ma¡lûmundur. 

Ve nâfi∂-i πıbb eyyâm-ı üvelde aðvâ ve eşedd olur ve nâfi∂-i rib¡ bunun 
¡aksi üzeredir. Ve ke≠âlik πıbbın nâfi∂i ðuvvet ile ibtidâ eder ve tedrîcle 
ðalîlen ðalîlen mülâyim olup sür¡atle münða∂î olur ve rib¡de nâfi∂ bunun 
«ilâfı üzere olur. Ve πıbbda terk ve müfâraðat katında ¡arað ke&îr olur ve 
bevl a√mer olup nâriyyete ∂ârib olur ve bevl ke&îren πalî₣ olmaz velâkin 
πıbb πayr-i «âli§a oldukta onun bevli ficc ve πalî₣ olur. Ve πıbbın √arâre-
ti √arâret-i mu√rıðadan eslem olur, bedene yed va∂¡ olunup †ûl-i müddet 
lemsi idâme olunsa onun √arâret-i zâidesi i√sâs olunmaz belki o va∂¡da 
i√sâs olunan miðdârı â«irinde dahi i√sâs olunur, artmaz belki eksilir; ammâ 
mu√rıðada yedi va∂¡ eyledikten sonra ne miðdâr mek&i †avîl olur ise i√sâs 
ve iltihâb-ı √arâret o miðdâr ziyâde olur. 

57 “‰arî†âvus” nüs«a.
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Ve πıbbda ¡ârı∂ olan ¡avârı∂ bunlardır: Bilâ-&iðal fi’r-re™s seher ve 
ba¡∂ı kerre πayr-i «âli§a seheri ma¡a-&iðal olur ve ¡a†aş ve ∂acer ve πa∂ab 
ve buπ∂-ı kelâm olur. Ve πıbbda nab∂ sâir √ummayâtın nab∂ına ðıyâsla 
√âdd ve serî¡ olur velâkin inðıbâ∂ ve inbisâ†ında istivâ olmaz, zîrâ «ıl† 
√asebiyle ona meşaððat gelir, müntehâ katında i«tilâfı ziyâde olur. Ve 
πıbbda olan i«tilâf-ı √ummayât «ıl†iyye-i sâire i«tilâfından ednâ ve πay-
rilerden eðall olur velâkin §alâbeti olur ve hem aðvâ olur ve belki √um-
mayâta ma«§û§ olan i«tilâftan mâ-¡adâ √ummâ-ı πıbbda vech-i â«er ile 
i«tilâf olmaz. Ve ibtidâ-i √ummâda √ummânın inbisâ†ına ðadar te∂âπu†-ı 
nab∂ın lüzûmu olur ve ba¡dehu nab∂ ðavî ve serî¡ ve mütevâtir olur ve 
i«tilâfında ifrâ† olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre √ummânın §afrâviyye olduğuna sinn ve ¡âdet ve beled ve 
√irfet ve se√ane ve fa§l ve o vaðtte πıbbın ek&er-i vuðû¡u dahi delâlet eder. 
Ve ba¡∂ı kerre iki πıbb terekküb edip küllü yevmin nevbetin ¡âide olur. ∏ıb-
bın ¡alâyiminden mücerred nevbete mürâ¡ât edenler «a†âda vâði¡ olur belki 
πıbbı ta¡arrüf ða§d eden kimseye gerektir ki ¡alâyim-i u«râya na₣ar edip o 
¡alâmetleri nevbet ile te™yîd eyleye. Ve a§√âb-ı πıbba seher ve √ubb-ı «alvet 
¡ârı∂ olur ve çok kerre kebid katında πaleyân i√sâ§ ederler.

∏ıbb-ı »âli§a ve ∏ıbb-ı ∏ayr-i »âli§a Arasını Far… Beyânındadır

∏ıbb-ı «âli§anın mâddesi «afîfe olmakla nevbetinin müddet-i inðı∂âsı 
dört sâ¡atte olur ve on iki sâ¡at ðadar ba¡∂ı kerre mütemâdî olur, on iki sâ¡ati 
ke&îren tecâvüz eylemez. Ve eger on iki sâ¡ati ziyâde-i ke&îre ile tecâvüz 
ederse o √ummâ πıbb-ı «âli§ değildir belki πayr-i «âli§adır ve «âli§a nevbe-
tinin eð&er-i √âlde inðı∂âsı yedi sâ¡atte olur. 

Ve «âli§ada beden serî¡an tesa««un eder ve ba¡de’l-bürûdet bedenden 
ve e†râftan √arâret münba¡i&e olur ve ke≠âlik †abîbin «a†âsı olmaz ise «âli§a 
yedi devri tecâvüz eylemez. Ve ba¡∂ı kerre dahi mâddesinde le†âfet olmak-
la bir nevbette münða∂î olur onun için ki o nevbette münaððî olan ðay™ 
veyâ«ûd ishâl vâði¡ olur. Ve «âli§ada [466a] bevlin nu∂cu evvel yevmde 
veyâ«ûd yevm-i &âli&te veyâ«ûd yevm-i râbi¡ veyâ«ûd yevm-i sâbi¡de ₣uhûr 
eder. Ve eger πıbb yedi devri ðe&îren tecâvüz eder ise o πıbb πayr-i «âli§a 
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cümlesinden olur58 ve nâfi∂in müddeti †avîl olduğu dahi πayr-i «âli§a idiği-
ne delâlet eder. 

Ve «âli§anın nevâibinin tezeyyüdü ve teðaddümü nema†-ı vâ√id üzere 
olur, nesebi ma√fû₣ ve müteşâbih olur; ammâ πayr-i «âli§ada tezeyyüd ve 
teðaddüm ma√fû₣ ve müteşâbih değildir. Ve kaçan nevâib √add-i vâ√id 
üzere olup müteşâbihe olsa ve ¡âlâmât-ı sâire †ûl-i √ummâya delâlet eylese 
o dahi πayr-i «âli§a olur ve kaçan bizim ta√dîd eylediğimiz üzere o √ummâ 
nâfi∂ ile ibtidâ edip intihâsında ¡arað πazîr ve ke&îr olur ise o √ummâ «âli§a 
olduğunda şekk yoktur. 

Ve «âli§a §â√ibi ta¡arruð murâd edip bedeninde bu«âr-ı ra†b olup mün-
ba¡i& olacak eşyâyı şürb eylese59 ba¡∂ı kerre ta¡arruð eder. Ve πayr-i «âli§a-
da re™ste &iðal-i ke&îr ve imtidâd olur ve nâfi∂i †avîl olup √attâ yirmi dört 
sâ¡ate veyâ«ûd otuz sâ¡ate ðadar nâfi∂ mütemâdî olup o müddet tamâmında 
√ummâ vaðti gelir ve kırk sekiz sâ¡at tamâmında √ummâ fâtire olur. Ve 
nevbetin on iki sâ¡atten bu¡du miðdârı √ummâ πıbb-ı «ulû§tan ba¡îde olur. 
Ve πıbb-ı πayr-i «âli§anın nu∂cunun ₣uhûru ba†î™ olur ve se√anede ða∂âfet 
ve hüzâl ₣âhir olmaz ve ba¡∂ı kerre onun ðal¡ı ¡arað-ı vâfir ile olmaz ve 
ba¡∂ı kerre nâfi∂-i ðavî ile ibtidâ eylemez ve √arâretinde ðuvvet zâile olmaz 
ve tezeyyüdü müstevî olmaz, ke-ennehu o πayr-i «âli§a tezeyyüd eder ve 
ba¡dehu teðaddüm ya¡nî sür¡at edip tenâðu§ eder ve πayr-i «âli§ada a¡râ∂-ı 
§a¡be ðalîle olur

Ve πıbb-ı lâzıme nevâibin πıbben iştidâdı ile ve a¡râ∂-ı πıbbın şiddeti 
ile ma¡lum olur. Ve Câlînûs katında dem ta¡affün eyledikte πıbb-ı lâzıme 
ðabîlinden olur ve Câlînûs’un bu ðavlinde kelâm vardır, bundan sonra onu 
biz beyân eyleriz.

∏ıbb-ı »âli§in Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Sana vâcib olur ki bâbu’l-ishâlde ≠ikr olunan mu¡âlecât-ı √ummâda bi-
zim sana i¡†â eylediğimiz u§ûlü ve aπdiyeyi ve bi’l-cümle o ebvâbda ≠ikr 

58 Ya¡nî teşâbüh-i nevâib her ne ðadar «âli§aya ¡alâmet ise †ûl-i √ummâ ¡alâmâtının 
πayr-i «âli§a olduğuna delâleti ona πâlibdir.

59 Ya¡nî bir şerbet şürb eylese ki bedeninde bu«âr-ı ra†b tevellüd edip ba¡dehu mün-
teşir olur.
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eylediğimiz √ummâya müte¡allið umûrları te≠ekkür eyleyip tedbîrini ona 
binâ eyleyesin. Ve ibtidâ-i √ummâda müshilât-ı ðaviyye ve helîlec gibi 
müshil nesneleri saðya ru«§at verenlerin ru«§atına iltifât olunmaz lâkin 
bundan aðdem bizim ≠ikr ettiğimiz vech üzere saðy olunur ve belki vâ-
cib olur ki evvel-i emrde mübâderet olunup telyîn-i ðalîl ile telyîn olu-
na. Bizim o mev∂i¡de ≠ikr eylediğmiz nesne ile ya¡nî kırk dirhem temr-i 
Hindî a«≠ olunup mâ-ı √ârr içinde nað¡ olunduktan sonra ta§fiye olunur ve 
üzerine şîr«ışt veyâ terencebîn ilðâ olunup isti¡mâl olunur veyâ«ûd mâ-ı 
rummâneyn ile ve leblâb ve terencebîn ve menzû¡u’l-¡acem zebîbden müt-
te«a≠ †abî« ile veyâ«ûd naðî¡-i iccâ§ ma¡a’t-terencebîn ile veyâ«ûd şîr«ışt 
veyâ«ûd şarâb-ı benefşec ve benefşec-i mürebbâ ile telyîn olunur ve ba¡∂ı 
kerre bezr-i ða†ûnâ şarâb-ı iccâ§ mi&lli ba¡∂ı eşribe ile saðy olunsa izlâð ve 
telyîni olur veyâ«ûd ¡ades ve leblâbdan itti«â≠ olunan †abî« dahi telyîn eder 
veyâ«ûd evvel-i emrde √uðun-ı leyyine ile telyîn olur me&elâ o √uðne ile 
ki onun itti«â≠ı «a†mî ve ¡unnâb ve sebistân ve a§l-ı sûs ve dühn-i benefşec 
işbu edviyeden mütte«a≠ †abî« ile olur veyâ«ûd o √uðne sılð ¡u§âresi ve dü-
hn-i benefşec ve bûraðtan bildiğin vech üzere itti«â≠ olunur ve bu vücûhla 
telyîn telyîne √âcet katında olur ya¡nî vaðt-i ¡aðlde olur, zîrâ §avâb budur ki 
mâ-ı şa¡îr em&âli ve ke≠âlik aπdiye ona verilmeye †abî¡at telyîn olunmadık-
ça ve ma¡a-hâ≠â evâilinde ishâlin πâilesi √ummâ-ı sâirenin evâilinde vâði¡ 
ishâl πâilesinden eðall olur her ne ðadar ishâl dahi √add-i ≠âtında ¡a₣îm ise. 

Ve bu √ummâda üç devre ðadar fa§d olunmamak mümkin ise fa§d olun-
maz. Ke≠âlik mara∂ın mihyâc olduğundan «avf olunur oldukta fa§d olunup 
«a†âsı mütebeyyin ve müte√aððıð olsa o vech ile πıbb-ı «âli§ada olan «a†â-
nın πâilesi sâirde olan πâileden eðall olur. 

Ve vâcib olur ki nevbet gününde bir nesne ta√rîk olunmaya ya¡nî mevâd-
dı tehyîc ve ta√rîk eder bir nesne işlenmeye ve taπdiye dahi olunmaya illâ 
şerâi†-i me≠kûre üzere oluna ve büzûr √alîbi ile bevli idrâr oluna. 

Ve vâcib olur ki ona nevbet geldikte «âvı buluna, mi¡desinde imtilâ ol-
maya belki vâcib budur ki küllü bükretin ona sikencebîn saðy olunup ve 
iki sâ¡at sonra mâ-ı şa¡îr saðy oluna ve o saðylar nevbet olmadığı günde ola 
ve ba¡de’n-nevbet sikencebîn saðyı §âli√ olur. Ve ke≠âlik ba¡de’n-nevbet 
ayaklarını mâ-ı √ârra va∂¡ dahi §âli√ olur. “◊ârr” bedeline “fâtir” ve “bâ-
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rid” nüs«alardır. Ve ayaklarını mâ-ı me≠kûra va∂¡ ba¡de’n-nevbet bâðıye 
olan √arâreti ce≠b eder. Ve sikencebîn saðy olundukta vâcib olur ki içinde 
büzûr-ı müdirre √alîbi ola veyâ«ûd nevbetten üç ve dört sâ¡at muðaddem 
sikencebîn saðy olunur ve nevbetten sonra mâ-ı şa¡îr saðy olunur. Ve eger 
tel†îf-i tedbîr vâcib olur ise mâ-ı rummân ve mâ-ı bi††î«-i Hindî ve o mi&lli 
miyâh saðy olunur, ≠ikri mürûr eden vech üzere tel†îf-i tedbîrde tedrîc olu-
nur ve müntehâ taðarrüb eyledikçe tel†îf ziyâde olunur. 

Ve evâil-i eyyâmda keşk-i şa¡îr ve mâ-ı bâridde me&rûd olan «ubz ile 
ke-mâ hüve taπdiye olunur veyâ«ûd mâ-ı bâridde «ubzun √alîbi ile taπdiye 
olunur ve mecc ve ¡adesten mütte«a≠ olan πıdâ ile dahi taπdiye olunur. Ve 
eger †a¡âm mi¡desinde ta√ammu∂ eder ise cidden raðîð olmayan mâ-ı şa¡îr-
den ona bir şey™ saðy olunmaz. Ve eger mâ-ı şa¡îr-i me≠kûru saðya √âcet 
olur ise o mâ-ı şa¡îr içinde a§l-ı kerefs saðy olunup mâ-ı şa¡îr ðalîlen taðviye 
olunur. Ve mi¡de ziyâde bâride olup o mi&lli taðviye mi¡deyi ta¡dîl eylemez-
se ve √ummâ dahi ¡a₣îme ve πayr-i «âli§a ise o mâ-ı şa¡îre ¡alâ-ðavli Buðrâ† 
mikdâr-ı ðalîl fülfül «al† olunur. 

Ve eger bu√rânın ðurbüne ¡alâmât delâlet eder ise ona taπdiyede mâ-ı şa¡îr 
ve mâ-ı rummân ve sikencebîn ile iktifâ eyle ve onlara ma√bûb olan rummân-ı 
√ulv ve rummân-ı müzz ve iccâ§-ı na∂îc mi&lli fevâkih verilir. Ammâ bi††î«-i 
Hindî bir şey™dir ki onun nef¡i ¡a₣îmdir ve ı†lâð ve idrâr eder ve √arrin şiddetini 
kesr eder ve ta¡rîð dahi eder. Ve ba¡∂ı kerre onlara destenbûyât-ı §ıπâr ∂arar 
vermez ve onlara buðûlden ðar¡ ve ðı&&â ve ða&ed ve «ass ∂arar vermez. 

Ve ma¡lûm buyurula ki §â√ib-i πıbbı taπdiyeden mað§ûd ba¡∂ı kerre yal-
nız ter†îb olur. Â«ir-i πıbbda e†râf-ı †ayâhîc ve «u§a’d-dîk ve edmiπa-ı cedy 
li-ecli’t-ter†îb taπdiye olunur eger ¡alîlde πa&eyân yok ise ve §ufretü’l-bey∂ 
dahi i†¡âm olunur veyâ«ûd §â√ib-i πıbbı taπdiyeden mað§ûd ba¡∂ı kerre dahi 
tebrîd ve ter†îb olur, keşk-i şa¡îr i†¡âmı ma¡an tebrîd ve ter†îb eder. Ve o 
ma√mûmu tebrîdde cidden ifrâ† olunmaz «u§û§an evâil-i √ummâda o ifrâ† 
üzere tebrîde a§lâ mesâπ olmaz meger ki o √ummâda iltihâb-ı şedîd olmak-
la πıbbın mu√rıðaya veyâ«ûd √ummâ-ı lâzımeye inðılâbından «avf oluna. 

Ve kaçan ¡alîlin bu√rânı idrâk eylese ve bevlde rüsûb-ı ma√mûd ve 
nu∂c-ı ma¡lûm rü™yet olunsa eger o vech ile olan bu√rân â«er tedbîrden ¡alî-
li müstaπnî ederse sen dahi mu¡âlecede onun ile iktifâ edersin ve eger iπnâ 
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eylemezse onlara †abî¡ata i¡ânet eden nesneler ile mu¡âlecet edersin, idrâr 
ve ishâl ve ðay™ ve ¡araðı îcâb eden nesnelerle mu¡âlece edersin ve bunların 
hangisine †abî¡at mâil ise ona i¡ânet edip †abî¡ata münâða∂a eylemezsin. 
Ve eger †abî¡atın ≠ikr olunan istifrâπlardan birine meyli ₣uhûr eylemez ise 
ishâl ile istifrâπ edersin [466b] ve o müstefriπattan olur bir dânıð saðmûnyâ 
cüllâb içinde saðy olunsa veyâ«ûd helîlec ve temr-i Hindî ve terencebîn ve 
zebîb ve u§ûl ve «ıyârşenber mi&lliden mütte«a≠ olan ma†bû« saðy olun-
sa. Ve senin için o ma†bû«u taðviye eylemek vardır şâhterec ve senâ ve 
saðmûnyâ ile ve «âli§a a§√âbına muvâfıð olur aðrâ§-ı †abâşîr-ı müshile ve 
onun nüs«ası: Menzû¡u’n-nevât helîlec-i a§fer dört dirhem, sükker-i †aber-
zed yirmi dirhem, saðmûnyâ bir dânıð; bu ður§-ı mâ-ı bârid ile şürb olunur 
ve ba¡dehu idrâr ile mu¡âlece olunur. Ve ammâ ¡alîlde √arâret-i müfri†a ve 
iltihâb-ı ¡a₣îm olup ondan mevâddını istifrâπ etmiş olursan onlara ðaviyye 
olan mu†fi™âttan bir şey™ saðy olunmakta be™s yoktur, o mu†fi™ât-ı ðaviyyeyi 
emrâ∂-ı √âdde tedbîrinde biz ≠ikr eyledik. Ve ba¡∂ı kerre mu†fi™ât-ı ðaviy-
yeden itti«â≠ olunan a∂mide ile iktifâ olunur. 

Ammâ ðable’n-nu∂c onlar √ammâma taðrîb olunmaz, ammâ mâdde 
nu∂c bulunp mara∂ in√i†â†ta olsa √ammâm onlara ef∂al ¡ilâc olur «u§û§an 
¡alîlin √âl-i §ı√√atinde √ammâma du«ûl mu¡tâdı ola. Ve πıbb-ı «âli§ada ðab-
le’n-nu∂c «a†â olunup √ammâma id«âl olunmağın ∂ararı eðall ve sâir ¡illet-
lerde ðable’n-nu∂c du«ûl-i √ammâmın ma∂arratı ek&er olur. Ve vâcib olur 
ki onların √ammâmları mu¡tedil ve †ayyibü’l-havâ ve ra†b olup bir √âlde ola 
ki ona du«ûl eden a§√âb-ı ¡ilel rıfð üzere min-πayri en teltehibe ðulûbuhum 
ta¡arruð eyleye. Ve mâ ile ma∂rûb dühn-i benefşec ve dühn-i verd ile temrî« 
olunurlar ve √ammâmda †ûl-i mek& eylemezler belki serî¡an «urûc eder-
ler. Ve √ammâmda †ûl-i ðıyâmdan du«ûl-i √ammâmı mu¡âvede onlara evlâ 
olur. Ve √ammâmdan «urûcunda mâ-ı fâtirde istinðâ¡ eder ise ve istil≠â≠ı 
miðdâr mek& ederse onlara §âli√ tedbîr olur. 

Ve «urûcundan sonra onlara şarâb-ı raðîð-i ebya∂ ve ke&îrü’l-mizâc şürb 
ederler ve di&ârlarıyla mekânlarında tede&&ür ederler ve o √âlde onlar şe-
dîden terlerler ve πayr-i nu∂c mâddeden baðiyye var ise o √âlde nu∂c eder 
ve ba¡dehu müberrid ve mura††ıb πıdâ ile taπaddî ederler ve o §ıfatta olan 
ya¡nî müberrid ve mura††ıb olan buðûlü tenâvül ederler. Ve ba¡de’l-in√i†â† 
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onlara ke&îrü’l-mizâc olan şarâb saðyında ma∂arrat-ı bedeniyye yoktur, 
zîrâ şarâb ke&ret-i mizâc √asebiyle meksûretü’l-√umeyyâ60 olur ve vaðt-i 
in√i†â†ta ba¡de’l-istifrâπât bâðıye kalan mâdde-i ðalîleyi ta√lîle şarâbda ba¡-
de’l-inkisâr bâðıye olan √arâret kifâyet edip ta√lîl eder. Ve şarâbın √arâret-i 
bâðıye-i me≠kûresi √ummâya mu∂ırre olmaz, zîrâ ki mümâzece eden mâ-ı 
ke&îrin ðuvveti ve nüfû≠ ve mu√âla†ası şarâbı şedîden tebrîd ve ter†îb edip 
o bürûdet tes«înin ∂ararını telâfî ve tedârük eder. Ve eger o √ummâda ¡a†aş 
ve §udâ¡ ve seher ve a¡râ∂-ı sâire var ise onların mu¡âlecâtı mürûr eyledi. 
Ve kaçan bu√rândan sonra √arâret bâðıye ve lâzıme olsa sen dahi sikence-
bîn ile ¡u§ârât-ı müdirreye mülâzemet eyle veyâ«ûd o ma†bû«a müdâvemet 
eyle ki onda büzûr ve u§ûlden müdirrât ola.

Ve ma¡lûm ola ki πıbb-ı lâzımenin ¡ilâcı πıbb-ı nâibe ¡ilâcı gibidir velâ-
kin lâzımede a√vâl-i nu∂ca mürâ¡ât etmek nâibeden ek&er ve vâcib olur. Ve 
sikencebîn ile tebrid dahi elzem olur ve onlara isti¡mâl olunan sikencebîn 
bezr-i «ıyâr ve bezr-i hindebâ ile olur ve «u§û§an o bezrler mer∂û∂a olalar 
ve sikencebînden iki sâ¡at sonra mâ-ı şa¡îr saðy olunur. Ve ke≠âlik lâzıme-
nin ¡ilâcı tel†îf-i πıdâya ve vaðt-i ibtidâda √uðun-ı leyyine isti¡mâline emyel 
kılınır ve ke≠âlik idrâra dahi emyel kılınır. Ve vâcib olur ki lâzımede rıfð 
olunup √âl-i ibtidâda ve ibtidâya ðarîb olan √âlde ona müshil saðy olunma-
ya belki o √âlde ona saðy câiz olan şarâb-ı benefşec ve mâu’l-fevâkih olur 
ve lâzımede cins-i √uðundan ancak √uðne-i leyyine isti¡mâl olunur.

∏ıbb-ı ∏ayr-i »âli§a Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Emr-i mu¡âlecede πıbb-ı πayr-i «âli§a πıbb-ı «âli§aya ba¡∂ı kerre mu«âlif 
olur ve mu«âlif emr-i πıbb-ı πayr-i «âli§a ile √ummayât-ı bâride beynlerin-
de müşterek olan mu¡âlece emrleridir ve o emr-i müşterek nu∂ca ¡adem-i 
inti₣ârda ru«§at olmamaktır, zîrâ πıbb-ı «âli§ada ba¡∂ı kerre ðable’n-nu∂c 
istifrâπa ru«§at verilir, ammâ πayr-i «âli§ada ve √ummayât-ı bâridede ðab-
le’n-nu∂c istifrâπa ru«§at verilmez ve ke≠âlik «âli§ada nu∂ca inti₣âr olunur 
velâkin zamân-ı ke&îre ðadar ve vaðt-i in√i†â†a ðadar munta₣ar olmazlar, 
ammâ πayr-i «âli§a onun «ilâfı üzere olur. 

ــא 60 َ ُ ْ  ânın ∂ammı ve mîmin fet√i ve yânın teşdîdi ve â«irinde√) [el-√umeyyâ] اَ
elif-i mað§ûre ile) «amrın evvel keyfiyyeti. Ke≠â fî Vankulu.



110 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve πayr-i «âli§a a§√âbına √ammâm mu√arrem olur, zîrâ √ammâm 
mev∂i¡-i ¡ufûnete mun§abb olan balπam-ı πayr-i na∂îci «ıl†-ı redî-i ¡afine 
«al† eder ve la†îfini ta√lîl edip ke&îfini ibðâ eder. 

Ve πayr-i «âli§ada küllü yevmin taπdiye ve taπdiyeye ðarîb olan nes-
nenin ma∂arratı olur belki vâcib olur ki bir gün taπdiye oluna ve bir gün 
taπdiye terk oluna ve onların aπdiyesinde √ulv olup miðdâr-ı yesîr tes«îni 
olan nesneler kılınır. Ve πayr-i «âli§a evâilinde πıdâ ek&ef kılınır «âli§a 
evâilinde olan πıdâya ðıyâs ile ve ba¡de’l-ibtidâ tedrîc ile te†tîf olunur √attâ 
πıbb-ı «âli§a tel†îfinden ziyâde kılınır. Ve πayr-i «âli§a evâilinde olan tel†î-
fin ek&eri icâ¡a ile olur, ammâ «âli§a evðâtından vaðt-i ibtidâda olan tel†îf 
cidden la†îf olan πıdâ i†¡âmı ile olur.

Ve ke≠âlik πayr-i «âli§ada müberridât isti¡mâli eðall ve ibtidâda √uðunları 
e√add olur ve ishâl ðavî olunmak ða§d olundukta nu∂ca inti₣âr ek&er olur 
ve onların mâ-ı şa¡îrlerinde edviye-i mün∂ice vü mu√allileden birer ðuvvet 
kılınır mâ-ı şa¡îr mi¡desinde ta√ammu∂ edip taðviyeye √âcet olanların taðvi-
yesi için; bundan aðdem bizin ≠ikr eylediklerimiz ile taðviye olunmakla. Ve 
ba¡∂ı kerre o mâ-ı şa¡îrde zûfâ ve sa¡ter ve fûtenec ve sünbül †ab«ına bi-√ase-
bi’l-mizâc √âcet olur ve sılð onlara nâfi¡ olur ve mâ-ı ş¡îre mâ-ı √ımma§ «al† 
olunur ve πayr-i «âli§anın â«irinde mâ-ı √ımma§ nâfi¡ olur. 

Ve vâcib olur ki πayr-i «âli§anın «âli§adan ðurb ve bu¡duna na₣ar olu-
nup bi-√asebi ≠âlik ¡ilâcları «ilâf üzere kılınır. Eger πayr-i «âli§a «âli§aya 
cidden ðarîb ise πayr-i «âli§aya ¡ilâc olundukta onun ¡ilâcı «âli§a ¡ilâcına 
yesîren mu«âlif kılınır ve eger ðârûreleri πalî₣a rü™yet olunsa fa§d olunur ve 
fa§d olunmakla √uðne isti¡mâline √âcet olmaz. 

Ve ma¡lûm ola ki onlara ba¡de’†-†a¡âm ðay™dan enfa¡ bir nesne olmaz. Ve o 
√ummânın evâilinde i¡tidâle ðarîb müshilâttan olur cülencebîn ve sikencebîn 
mâ-ı ma†bû«û ve ba¡∂ı kerre onda √ıyârşenber dahi kılınır. Ve ondan aðvâ 
olur o müshilde türbüdden bir ðuvvet kılınmak. Ve zamân-ı ibtidâda √uðne 
isti¡mâli müshilât-ı u«râdan bana e√abb olur ve o e√abb olan √uðne o √uðne-
dir ki onda √asekten ve bâbûnecden ve sılð ve ðır†ım ve benefşec ve sebistân 
ve tîn mi&lliden birer ðuvvet ve türbüdden dahi bir râyi√a ola ve onda «ıyâr-
şenber ve dühn-i şîrec ve bûrað ola¸ve bi-√asebi’l-bu¡d ¡ani’l-«âli§a ba¡∂ı ker-
re ≠ikr olunan o √uðneden √iddeti ek&er √uðneye dahi √âcet olur. 



Tahbîzü’l-Mathûn 111

Ammâ πayr-i «âli§a mevâddını in∂âca mu¡în olan devâlar sikencebîn 
ma«lû†an bi’l-cülencebîn ve ke≠âlik sikencebîn u§ûlü olur ve yevm-i sâbi¡-
den sonra efsentîn †abî«i onlara nâfi¡ olur, zîrâ mâddeyi müla††ıf ve mi¡deyi 
muðavvî olur ve ke≠âlik mâ-ı râziyânec ve mâ-ı kerefs sikencebîn ile saðy 
olunur. Ve on dördüncü günü tecâvüz eyledikte aðrâ§-ı verdin §aπîrini saðy 
eylemekte be™s yoktur ve eger müddeti †avîle olursa lâzım olur ki ona aðrâ§-ı 
πâfe& ve †abî«i saðy oluna ve şerâsîf nevâ√îsini tes«în o ðabîlden olur. Ve 
yine o ðabîlden olur in∂âcı olan edviye ile ve temeddüdü [467a] olanların 
temeddüdünü ir«â eden edviye ile merâðð üzere ∂ımâd eylemek. Ve kaçan 
sen bilsen ki nu∂c √â§ıl oldu, onlarda idrâr ve istifrâπ isti¡mâl eyle ve on-
lardan √a≠er ve mübâlât eyleme. Ve onlara müstefriπât-ı ceyyideden olur 
o √abb ki onun nüs«ası budur: Eyâric beş dirhem, ¡u§âretü’l-«ass ve aπâ-
fe& her birinden üçer dirhem, bezr-i kerefs, helîlec-i a§fer, helîlec-i Kâbülî 
her birinden beş dirhem ve türbüd yedi dirhem; bu me≠kûrlar a«≠ olunup 
mâ-ı kerefs ile ondan √ubûb itti«â≠ olunur ve şerbeti iki dirhem olur. Ve o 
müstefriπâttan ba¡∂ıdır bizim i«tirâ¡ ve i«tiyâr tiyâr eylediğimiz ma†bû«-ı 
ceyyid ki onun nüs«ası budur: ∏âfe&, efsentîn, helîlec-i Kâbülî her birinden 
beş dirhem, bezr-i bi††î«, bezr-i ðı&&â ve’l-«ıyâr, bezr-i kerefs, şükâ¡â, bâ≠â-
verd her birinden onar dirhem, türbüd bir dirhem, «ıyârşenber altı dirhem, 
menzû¡u’l-¡acem zebîb yirmi ¡aded, sebistân otuz ¡aded, tîn on ¡aded, verd-i 
Fârsî ile mütte«a≠ olan cülencebîn on beş dirhem; bu edviyeler a«≠ olunup 
o mi&lli ma†bû«ta mu¡tâd olan resm üzere †ab« olunur ve ondan bir ðade√-i 
kebîr içine bir ðîrâ† saðmûnyâ va∂¡ olunup şürb olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre o devâya √âcet olur ki min-vechin ðavî ve min-vechin 
∂a¡îf olur, ammâ ðuvveti «ıl†-ı lezici istifrâπ √asebiyle olur ve ammâ ∂a¡fı 
def¡a-i vâ√idede istifrâπı ke&îr olmaz belki tedrîc ile mirâren istifrâπı-
na √âcet olan «ıl†ı istifrâπa temekkünü olmakla olur ve istifrâπ mütefer-
riðan olmakla ðuvveti inhâk eylemez. Ve ≠ikr olunan min-vechin ðavî ve 
min-vechin âher ∂a¡îf olan devâyı cem¡ ve tefrîð mümkin olur ya¡nî o devâ-
nın şerbet-i vâ√idesini def¡a-i vâ√idede veyâ«ûd defe¡ât ile ðalîlen ðalîlen 
saðy eylemek câiz olur. Mevâdd-ı rediyye ðalîle ise o edviye ðalîlen ðalîlen 
saðy olunmakla mevâdd-ı rediyyeyi ðalîlen ðalîlen ı†lâð edip o müstefriπin 
bedene nikâyesi olmaz ve mevâdd-ı rediyye dahi ðalîle olmakla onu rıfð 
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ile ¡alâ-mehlin istifrâπda dahi o mevâdd-ı ðalîle mev∂i¡ine ðadar mu¡teber 
mu∂ırr olmaz. Ve eger mevâdd-ı rediyye ke&îre ise o devânın şerbet-i vâ√i-
desi def¡aten saðy olunup devânın saðyı tefrîð olunmaz mâdde-i rediyye-
nin bedende mek&i mu∂ırr olmakla. Ve bu mü™eddâyı edâ eden ¢ânûn’un 
¡ibâreti budur: ــא ه وأ ــ ــ כ ــ و ــ  ــ  ق و ــ כــ ان  ي  ــ ــ ا واء  ــ ا ا ــ  و
ــ دي، إ ــ ــ ا ا  ــ כ ــ  כ ــא ا دي وأ ــ ــ ا ــ  ــ   ا

Ammâ o mi&lli fi¡li olan sülâðât isti¡mâl olunsa elbette cem¡ olunup şer-
bet-i vâ√idesi def¡aten saðy olunur. Sülâðâtın te™&îri ∂a¡îf olmakla ðalîlen 
saðy olundukta ba¡∂ı kerre a§lâ onun fi¡li ve te™&îri olmaz ve va§f olan bu 
mi&lli devâdır: Türbüd yarım dirhem bi-√asebi’l-√âcet noð§ân ve ziyâde 
kılınmak dahi câiz olur, saðmûnyâ †assûc-ı vâ√ide ðarîb ve dahi ek&er bu 
me≠kûrlar a«≠ olunup cülencebîn ile ma¡cûn kılındıktan sonra şürb olunur 
veyâ«ûd bir ûðıyye verd-i †arî ¡u§âresi içinde veyâ«ûd şarâb-ı verd içinde 
şürb olunur.

◊ummâ-ı Mu√rı…a Beyânındadır

O √ummâya fârîðûs tesmiye olunur, ba¡∂ı nüs«ada ðavsûs vâði¡ olmuş-
tur. Pes mu√rıða iki ðısmdır:

Evvelkisi mu√rıða-i §afrâviyyedir. Ve §afrâvî √ummânın mu√rıða ol-
masına sebeb dâ«il-i bedende olan ¡urûðun küllîsinde ¡ufûnetin ke&reti 
veyâ«ûd «â§§aten ðalbin ðurbünde olan ¡urûðta ¡ufûnetin ke&reti veyâ«ûd 
fem-i mi¡dede ve kebidde olan ¡urûðta ¡ufûnet olduğu olur. 

Ve ikincisi mu√rıða-i balπamiyyedir. Ve o mu√rıða ¡urûðta ta¡affün eden 
balπam-i mâli√ten ¡ârı∂ olur, o mâli√ balπam nevâ√î-i ðalbe ðarîb ¡urûðta 
ta¡affün etmekle. Ve bu balπam-ı mu√rıðayı İbuðrâ† Epîdîmiyâ61 tesmiye 
eylediği künnâşında62 ≠ikr eyledi. Ve balπam-ı mâli√in tekevvünü bundan 
aðdem senin ma¡lûmun olduğu üzere mâiyyet-i balπam §afrâ-i √âdde ile 
terekküb edip ta¡affün √asebiyle nârî olan o §afrânın mâiyyet-i ke&îreye 
mu«âla†asından olur. 

61 “Epîdîmiyâ” İbuðrâ†’ın mü™ellefâtından bir kitâbın ismidir ki onu Câlînûs şer√ 
eylemiştir.

62 “Künnâş” kitâb ma¡nâsınadır.
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Ve mu√rıða a¡râ∂ı πıbb a¡râ∂ından eşedd olduğundan vâcib olur ki mu√-
rıðanın müddeti πıbbın müddetinden að§ar ola. 

Ve √ummâ-ı mu√rıða meşâyı«a ðalîlen ¡ârı∂a olur velâkin ¡ârı∂a oldukta 
ondan helâk olurlar, zîrâ meşâyı«a mu√rıða sebeb-i ðavî √asebiyle ¡ârı∂ 
olur ve onların ðuvâları hem ∂a¡îfe olur. Ammâ şübbân ve §ıbyâna mu√rıða 
ke&îren ¡ârı∂a olur velâkin §ıbyânın mu√rıðası ru†ûbetleri √asebiyle e«aff 
olur ve onlarda ba¡∂ı kerre mu√rıða sübât ile olur mu√rıða eb«ırelerini 
te&vîr edip re™slerine §â¡ide olmakla. 

Ve Buðrâ† ≠ikr eyledi ki kaçan √ummâ-ı mu√rıða §â√ibine ra¡şe ¡ârı∂a 
olsa ona ba¡dehu ¡ârı∂ olan i«tilâ†-ı ¡aðl ra¡şesini ta√lîl eder ve onun vechi 
budur ki i«tilâ†-ı ≠ihne mü™eddî olan √arâret-i mu√rıða dimâπı cidden tes«în 
eder ve ¡a§ab dahi ondan mütesa««ın olmakla ra¡şe zâile olur. Ve mümkin 
olur ki ra¡şesi ve i«tilâ†-ı ≠ihni olan mu√rıðanın ba¡∂ı kerre i«tilâ†-ı ≠ihni 
ra¡şe √asebiyle zâil ola, i«tilâ†a mü™eddî olan mevâdd-ı dimâπdan a¡§âba 
müntefi∂ olup ra¡şe i√dâ& etmekle. Ve mu√rıðadan münða∂iye olanların 
ek&eri ðay™ ve isti†lâð ve ru¡âf ve ¡araðtan biriyle münða∂iye olur.

el-¡Alâmât: ◊ummâ-ı mu√rıðanın ¡alâmâtı √ummânın lüzûmu ve fe-
terâtının «afâsı ve a¡râ∂ın şiddeti olur. Ve onun a¡râ∂ı lisânın «uşûneti ve 
lisânın evvelâ i§firârı ve &âniyen isvidâdı ve ¡araðın zamân-ı bu√rândan 
mâ-¡adâ ezminede i√tibâsı olur ve ¡a†aşın şiddeti dahi mu√rıða a¡râ∂ından 
olur. İbuðrâ† dedi ki lâkin mu√rıðada su¡âl-i yesîr ¡ârı∂ olsa şiddet-i ¡a†aşı 
teskîn eder. Ve benzer ki Buðrâ†’ın bu kelâmının vechi budur ki su¡âl-i 
yesîr katında riye √areket eder ve o √areket √asebiyle riyeye lu√ûm-ı rı«-
veden ru†ûbet seyelân edip riye mübtelle olup ¡a†aş teskîn olur. Ve ek&er-i 
emrde √ummâ-ı mu√rıðada ₣âhir-i bedenin √arâreti bâ†ının √arâreti mið-
dârı olmaz belki bâ†ının √arâreti √arâret-i ₣âhireden aðvâ olur. Ve mu√-
rıðanın nüksü √ummâ-ı sâirenin nüksünden e«aff olur. Ve §afrâdan √âdi& 
√ummâda a¡râ∂-ı rediyye müştedde olur ve o a¡râ∂-ı rediyye seher ve ða-
lað ve i√tirâð ve i«tilâ†-ı ≠ihn ve ru¡âf ve §udâ¡ ve iki §udπun ∂arebânı ve 
iki gözün πu™ûru ve §afrâ-i ma√∂a ile ba†nın isti†lâðı ve şehvetin suðû†u 
mi&llilerdir. Ve kaçan e†fâle √ummâ-ı §afrâviyye ¡ârı∂a olsa &edyi ðabûl 
eylemez, kerîhe görür ve ma§§ eyledikleri leben mi¡delerinde fâsid olup 
ta√ammu∂ eder.
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el-Mu¡âlecât: Mu√rıðanın ¡ilâcı πıbb-ı «âli§a ¡ilâcı olur ve o bâbda ≠ikr 
olunan müstefriπât ile istifrâπa √âcet olursa onun ta¡cîli evlâ olur, ammâ 
istifrâπ-ı tâmm nu∂cdan sonraca olur. Ve mu√rıðada fa§d olunsa ba¡∂ı kerre 
√ummâyı ilhâb edip mu∂ırr olur ve ba¡∂ı kerre dahi nâfi¡ olur ve menfa¡ati 
levninde √umret ve küdûret oldukta olur. Velâkin mu√rıða ¡ilâcında √âcet 
tel†îfe ve tebrîde ve tenâvül eyledikleri aπdiye ve eşribeyi bi’l-fi¡l tebrîde 
eşedd olur. Ve kaçan suðû†-ı ðuvvetten «avf olunsa taπdiye eylemek lâzım 
olur her ne ðadar †a¡âma iştihâları olmaz ise ve «u§û§an taπdiye olunmağa 
√âcet ziyâde eger mu√rıðâ §â√ibinden ta√allül ek&er olur ise, zîrâ ek&eriyyâ 
onlara bûlîmûs ¡ârı∂ olur ya¡nî fem-i mi¡delerinde √iss zâil olup bi’l-cüm-
le a¡∂â câyi¡a iken cû¡u fem-i mi¡de i√sâs eylemez ve †a¡âma şehveti ol-
maz, binâen ¡aleyh ¡alîlin ta√allülü rü™yet olunsa vâcib olur ki bilâ-şehvet 
†a¡âm tenâvülüne iðdâm oluna √attâ bedel mâ-yete√allel √â§ıl olup helâke 
mü™eddî olmaya. Ve ibtidâ-i √ummâda telyîn olunmağa √âcet aðvâ olur. 
Ve √ummâ-ı √âdde mu¡âlecesinde cemî¡an ≠ikr ve va§f olunan bi’l-cümle 
mu¡âlecâta mu√rıðada dahi √âcet olur. Ve mu√rıðada [467b] olan fütûr-ı 
ðalîl katında ¡alîle temr-i Hindî suyu saðy olunup üzerine nevm eylemek 
§âli√ olur ve o mâ-ı temr-i Hindî içine miðdâr-ı ðalîl kâfûr dahi katılır. Ve 
onlara sikencebîn saðyı ve baðlatu’l-√amðâ √alîbi ve bezr-i hindebâ √alîbi 
saðyı müste√abb olur ve bi††î«-i zaððî onlara cidden ceyyid olur. Ve onların 
mâ-ı bârid şürbünde bizim ≠ikr eylediğimize i¡tibâr olunur, eger mâni¡ yok 
ise onlara i«∂ırâr gelince ðadar saðy olunur. Ve ba¡∂ı kerre onlara ¡ârı∂ olan 
i√tilâ†-ı ≠ihn mâ †alebini unutturur. Ve vâcib olur ki ona küllü vaðtin ðalîlen 
ðalîlen cur¡at-ı ke&îre ile mâ tecrî¡ oluna, ¡ale’l-«u§û§ lisânlarında cefâf-ı 
rü™yet olunanlara tecrî¡ ekedd olur.

 Ve mu√rıðanın a¡râ∂ı müfri†a ise bâblarında me≠kûr olan mu¡âlecât ile 
¡ilâc olunur. Ve vâcib olur ki onlar ru¡âf-ı müfri††en tevaððî ve mu√âfa₣a 
olunalar, zîrâ onda «a†b ¡a₣îm ve «a†ar ziyâde olur ve vâcib olur ki onların 
nefeslerine dahi mürâ¡ât oluna ve nevâ√î-i §adr teşennüc §adedinde oldukça 
men¡ oluna, ¡alâ-√âlihi terk olunmaya. Ve vâcib olur ki rü™ûsları «all ile ve 
dühn-i verd ile ve §andal ve mâ-ı verd ve kâfûr ve o mi&lliler ile mu√âfa₣a 
oluna ve o sülâðât ile dahi ten†îl oluna ki onun içinde bizim ≠ikr eylediği-
miz ma†bû« ola. 
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Ve kaçan onlara seher ¡ârı∂ olsa sehere mu¡âlece eyle ve ona şarâb-ı 
«aş√âş saðyında be™s yoktur her ne ðadar o şarâb «aş«âş-ı esvedden müt-
te«a≠ ise o mi&lli √âlde saðy olunur. Ve mu√rıðanın â«irinde onlara aðrâ§-ı 
§âli√a saðy olunur, aðrâ§-ı kâfûr mi&lliler aðrâ§-ı sâli√adan olur. Ve o mi&lli 
vaðtte onlara sikencebîn ile bezr-i ða&ed ve bezr-i hindebâ ve bezr-i bað-
latu’l-√amðâ √alîbleri ile saðy olunmak muvâfıð olur o vech ile ki senin 
re™yin üzere yirmi beş veyâ«ûd otuz dirhem sikencebînden ve bâðî edviye-
lerin her birinden ikişer dirhem a«≠ olunur ve eger onda ishâl var ise ishâli 
mümsike olan aðrâ§-ı †abâşîr saðy olunur.

¢ur§-ı Ceyyid: ‰abâşîr, verd her birinden ikişer buçuk dirhem, za¡ferân 
iki dânıð, baðlatu’l-√amðâ bezri, bezr-i hindebâ her birinden üçer dirhem, 
bezrü’l-ðar¡, bezr-i ðı&&â her birinden ikişer dirhem, §andal bir buçuk dir-
hem, rubbu’s-sûs, neşâ her birinden birer dirhem, kâfûr bir buçuk dânıð; bu 
edviyeden aðrâ§ itti«â≠ olunup şerbet-i vâ√idesi iki dirhem kılınır.

Â«er: Verd dört dirhem, bezrü’l-«ıyâr, bi††î«, ðı&&â, baðlatu’l-√amðâ 
büzûru her birinden ikişer dirhem, za¡ferân iki dânıð, kâfûr bir buçuk dâ-
nıð, §amπ-ı neşâ, ke&îrâ, rubb-ı sûs her birinden birer dirhem ve şerbet-i 
vâ√idesi iki dirhem kılınır. 

Ve kaçan √ummâ-ı mu√rıða in√i†â†-ı beyyin ile mün√a††a olsa suyu 
bürûdete mâil √ammâma du«ûlde be™s olmaz. Ve √ummayât beyninden 
√ammâm e√abb olan √ummâ balπam-ı mâli√ten √âdi& olan √ummâdır.

◊ummâ-ı Demde Olan Kelâm Budur

Câlînûs zu¡m eyledi ki dem ta¡affün eyledikte ondan √âdi& olan √ummâ 
dem √ummâsı olmaz, zîrâ her kaçan dem ta¡affün eylese §afrâ olup deme-
viyyeti zâil olur ve ondan √âdi& olan √ummâ §afrâviyye olur, demeviyye 
olmaz, pes o √ummâ §afrâviyye a§nâfından olan πıbb ve mu√rıðadan biri 
olur ve onların mu¡âlecâtı ile ¡ilâc olunur ve Câlînûs’un bu ðavli Buðrâ† 
ðavline mu«âlif olur ve emr-i vâcibin «ilâfı üzere olur. Ve Câlînûs’u bu 
πala†a îðâ¡ eden e†ıbbâdan ðudemânın o ðavlidir ki onlar dediler: ــ  إذا 
اء ــ ــאر  , zîrâ bu kelâm iki ma¡nâyı îhâm eder: Ma¡nâ-yı evvel budur 
ki kaçan dem ta¡affün eylese onun ta¡affünü demin ba¡de’t-ta¡affün §afrâ 
olmasına mü™eddî olur ve o ma¡nâ üzere ¡ibâret-i me≠kûrenin kelâm-ı 
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¡Arab’da na₣îri אدا אر ر  terkîbi olur ya¡nî her kaçan odun إن ا اذا ا 
müşte¡il ve mütevaððıd olsa onun işti¡âli odunun ba¡de’l-işti¡âl remâd ol-
masına mü™eddî olur. Ve ma¡nâ-yı &ânî budur ki dem kaçan ta¡affün eyle-
se dem √âl-i ¡ufûnette §afrâ olur ve bu ma¡nâya √aml olundukta ¡ibâret-i 
me≠kûrenin na₣îri ــאدا ــ ر ــ  ــא  ــאل  ــ  ــ  ــ ا  Ya¡nî «aşebde tes«în 
olunduğu √âlde remâd olur.63 Pes ¡ibâret-i me≠kûreden müstefâd olan iki 
muðaddimede na₣ar olunsun √attâ ¡ibâret-i me≠kûre hangi ma¡nâya √aml 
olunmak §avâb idiği veyâ«ûd onda vech-i §avâb olmadığı ₣âhir ve mü-
te√aððıð ola. 

Ammâ mefhûm-ı evvel o terkîbden a«≠olunmak üç vechten fâsid olur: 
Vech-i evvel budur ki kaçan dem ta¡affün eylese la†îfi onun §afrâ-i redî olur 
ve ke&îfi sevdâ olur o müte¡affin olan dem bi-külliyyetihi §afrâ olmaz, pes 
ma¡nâ-yı evvele ðudemânın kelâmı √aml olunsa o dem-i müte¡affin bi-kül-
liyyetihi §afrâ olur demek64 müstefâd olup «ilâf-ı vâði¡ olur. Ve vech-i &ânî 
budur ki demin ¡ufûnet √asebiyle §afrâya isti√âlesi ba¡de’l-¡ufûnet olur, bi-
zim na₣arımız demin √âl-i ¡ufûnetidir, zîrâ √ummâ √âl-i ¡ufûnette ¡ârı∂a 
olur.65 Ve vech-i &âli& budur ki dem ¡ufûnet sebebiyle §afrâya isti√âlesi 
müte¡ayyindir lâkin o dem-i müte¡affin §afrâ oldukta onda ¡ufûnete sâbıða 
bâðıye olduğu veyâ«ûd olmadığı ma¡lûm değildir.66 Ve çok eşyâ-ı müte¡af-
fine vardır ki ta¡affün √asebiyle raðîði ke&îfinden temeyyüz eder ve onun 

63 Ma¡nâ-yı &ânî üzere ــ  mücerred @arf olup şar† ma¡nâsını إذا terkîbinde olan إذا 
ondan münseli« olur. Ve tes«în ta¡bîrinde işâret vardır ki √arâret şey™en fe-şey™en 
teşebbü& edip «aşebin bir cüz™ü remâd olduktan sonra cüz™-i â«ere ta¡alluð eyle-
miştir; «aşebde remâdiyyet ile sü«ûnet-i «aşeb cem¡ olmuştur.

64 Câlînûs †arafından cevâb ðâbil olur ki la†îfin ke&îften temeyyüzü §ûret-i i«tirâðta 
olur, ¡ufûnette dem min-πayri temyîzin fâsid olup §afrâ olur. Ve›l-√â§ıl Câlînûs›u 
πala†a düşüren ¡ibâret-i me≠kûrenin ma¡nâ-yı §a√î√i yoktur, iki mefhûmdan han-
gisine √aml olunsa fâsiddir.

65 Vech-i &ânîden Câlînûs için cevâb vermek mümkindir ki √ummâ-i me≠kûre ev-
velâ zamân-ı ðalîlde demevî olur, ¡ale’l-fevr §afrâviyyeye inðılâb olmakla ona 
§afrâviyye mu¡âlecesi olunup §afrâviyyeden ma¡dûde olur.

66 Vech-i &âli&ten cevâb vermek mümkindir ki la†îfin ke&îften temeyyüzü i√tirâðtır 
ve her ¡ufûnette i√tirâð bulunmak lâzım değildir Ve mâdde-i müte¡affine mu√-
teriða olsa onun ke&îfi remâdiyyet-i ma√∂a olur ise ma†iyye-i √arâret olmakla 
onda ¡ufûnet olmaz. Ve remâdiyyetten bir miðdâr ru†ûbet bâðıye ise o ru†ûbette 
¡ufûnet-i sâbıða bâðıye kalır. Eger ru†ûbet-i müte¡affine §alâ√ı ðâbil olsa a«lâ†-ı 
müte¡affineyi lede’l-√âce †abî¡at ı§lâ√ ve isti¡mâl eder idi. 
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mütemâyizân olan raðîð ve ke&îfinden birinde ¡ufûnet bulunmaz ve onların 
mevâdd-ı ¡afineden munfa§ıl olduğu ba¡de’l-infi§âl ¡ufûnetin beðâsını îcâb 
eylemez, zîrâ ba¡∂ı kerre ¡afine olan şey™den πayr-i ¡afin olan şey™ √â§ıl olur. 
Eger mebde™-i √u§ûlün ¡ufûnetinden √â§ılın ¡ufûneti lâzım olsa a√lâ†-ı mü-
te¡affinenin tekâ&üf ve teremmüd edenlerinden √ummâ-i sevdâviyye √âdi& 
olurdu67 ve ma¡a-hâ≠â Câlînûs kelâmında o ma√allde √ummâ-ı sevdâviyye 
olmadığına i¡tirâfını iş¡âr eyledi. 

Ve bu maðâma gelince ðadar ≠ikr eylediklerimiz ðudemânın ¡ibâretlerinin 
mefhûm-ı evveli tel«î§i idi, ammâ mefhûm-ı &ânî §ırf ke≠ibdir, zîrâ ¡ufûnet 
fesâda bir †arîðtir ya¡nî nefs-i ¡ufûnet ile şey™-i müte¡affinin §ûret-i nev¡iyyesi 
müte√avvile ve müteπayyire olmaz belki taπayyürü a«≠ edip bi-√asebi’t-ted-
rîc ¡ufûnetin kemâlinden sonra tamâm-ı taπayyür olur, pes ¡ufûnetin zamânı 
mütemâdîdir ve ¡ufûnet o zamân-ı mümtedde ve dem dem iken √âdi& olur, 
nitekim ¡ufûnet-i balπama balπam olduğu √âlde sevdâya ve §afrâya isti√âle 
eylemezden muðaddem √âdi& olduğu gibi, zîrâ balπam sevdâya ve §afrâya 
¡ufûnetin tamâm ve kemâlinden sonra isti√âle eder belki √aðð-ı §a√î√ budur 
ki İbuðrâ†’ın ðavli gibi ¡ufûnet-i demden dahi √ummâ tevellüd edip πıbb ve 
mu√rıðaya muπâyir ondan bir nev¡ √ummâ √âdi&e olur.68 

Ve şimdiki √âlde biz deriz ki demden iki nev¡ √ummâ tevellüd eder bi-
risi √ummâ-ı ¡ufûnet ve â«eri o √ummâdır ki ona Buðrâ† sünû«as tesmiye 
eder, lüπat-i Yûnân’da “sûnû«as” mu†bıða ma¡nâsınadır ve o √ummâ mü-
cerred demin πaleyânı ve sü«ûnetinden √âdi&e olur, onda ¡ufûnet olmaz 
ve demin ek&er-i √âlde √ummâyı îcâb eden sü«ûneti √arâreti √aðn ve √abs 
eden südedden olur. Ve ba¡∂ı kerre bu √ummâ â«er sebeblerden dahi olur, 
o sebebler √ummâ-ı yevm esbâbının iştidâdından olur; ba¡∂ı kerre o esbâb 
eşedd-i iştidâdı olmakla √ummâ-ı πaleyâniyyeye sebeb olur ve o √ummâya 
şâbbe-i ðaviyye dahi tesmiye olunur ve bu √ummâ √ummâ-ı ¡ufûnet ile 

67 Zîrâ dem ta¡affün eylese πıbb ve mu√rıðadan biri √âdi& olur dedi, rib¡in √udû&ünü 
≠ikr eylemedi.

68 Eger mefhûm-ı &ânînin «ulâ§ası dem bi-külliyyetihi ta¡affün edip dem iken 
bi-külliyyetihi §afrâ olur demek olur ise ke≠ib-i ma«∂ olduğu ₣âhirdir. Ve eger 
demin bir cüz™ü ta¡affün edip o cüz™ün tamâm ¡ufûnetinde o cüz™ §afrâ olup 
ba¡dehu ¡ufûnet cüz™-i â«ere sirâyet eyledikte o demde §afrâ mevcûd demek olur 
ise ke≠ib olduğu memnû¡dur.



118 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

√ummâ-ı yevm beyninde olan √ummayâttan olur. Ve bu √ummânın √um-
mâ-ı yevmden farðı budur ki √ummâ-ı yevmin sü«ûneti ervâ√a teşebbü& 
eder ve sûnû«as √ummâsında √arâret-i deme teşebbü& eder. Ve bu √ummâ-
nın √ummâ-ı ¡ufûnetten farðı budur ki bu √ummâda ¡ufûnet olmaz, ammâ 
√ummâ-ı ¡ufûnetin ¡ufûneti olur. Ve bu √ummâ bir √âdde √ummâdır ki 
√ummâ-ı yevme ve √ummâ-ı dıðða ve √ummâ-ı ¡ufûnete müteπâyirdir ve 
çok vâði¡ olur ki bu √ummâ √ummâ-ı ¡ufûnete ve √ummâ-ı dıðða intiðâl 
eder. Ve çok kerre Câlînûs bu √ummâyı √ummâ-ı yevm mecrâsına icrâ 
eder ve [468a] Câlînûs re™y eder ki demevî olan √ummâ √ummâ-ı sâire ile 
terekküb eylemez, zîrâ ¡ufûnet-i deme ¡ârı∂a oldukta a«lâ†-ı sâireden her 
birine ¡âmm olur. Câlînûs’un bu kelâmı ba¡∂ı me≠âhibine münâðı∂ olur69 ve 
biz vech-i tenâðu∂u ≠ikr ile kelâmı ta†vîl eylemeziz, zîrâ †abîbe ona ≠ikrin 
fâidesi yoktur. 

Ve bu √ummânın sebebi imtilâ ve südde olur ve ek&er-i √âlde riyâ∂et 
√asebiyle olur, riyâ∂et mu¡tâdı olmayan kimse istifrâπı terk edip ba¡dehu 
bedeni mümtelî iken ¡anîfen istifrâπ edenlerde «â§§aten ke&îrü’l-vuðû¡ olur 
ve ba¡∂ı kerre deme ¡ufûnet ¡urû∂u demin mâiyyeti ke&îre olmakla olur ve 
onda mâiyyetin ke&reti fevâkih-i mâiyyeyi ke&îren tenâvül edip ondan te-
vellüd eden «ıl†-ı mâî ¡ufûnete isti√âle etmekle olur veyâ«ûd ¡ufûnet-i dem 
«ıl†-ı ficcin ke&retinden olur, zîrâ «ıl†-ı ficc ile dem ¡ufûnete müsta¡idd ve 
müteheyyi™ olur ve o «ıl† ðı&&â ve ða&ed ve kümme&râ ve onların em&âlini 
tenâvül ile √â§ıl olur. Ve bu demeviyye √ummâ-ı lâzımedir, mâddenin ya¡nî 
demin lüzûmu ve ¡umûmu olmakla ona bu√rân ve mevtten birine müntehî 
olunca ðadar a§lâ fütûr gelmez. 

Ve bu √ummânın a§nâf-ı &elâ&esi vardır ve onların eslemi mütenâðı§adır 
ki §u¡ûbet ile bed™ ve a«≠ eder ve tenâðu§ eylemekten zâile olmaz o √um-
mâda mevâdd-ı müte√allile mevâdd-ı müte¡affineden ek&er olmakla. Ve 
mütenâðı§adan sonra eslem olan müteşâbihedir ki o √ummâ bir ðarâr üzere 

69 Allâhu a¡lem vech-i tenâðu∂ budur ki bu kelâmın me™âli √ummâ-i ¡ufûnetin de-
mevîsini i¡tirâftır, ðarîben ise onu inkâr etmiş idi. Ve bundan mâ-¡adâ ¡ufûnet 
a«lâ†a ¡âmm oldukta «ıl†ıtte-i ¡afiniyye √ummâların küllîsi mevcûde ve terekküb 
√â§ıla olur ve kelâmın evveli â«irine mütenâðı∂ olur meger ki «âric-i ¡urûðta 
olan a«lâ†-ı sâir ta¡affününden √âdi& olan √ummâlar ile terekküb eylemez demek 
murâd oluna.
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olup evðâtında mütesâvî ve müteşâbih olur70 ve ba¡∂ı kerre onun teşâbühü 
yedi gün ðadar mütemâdî olur. Ve o a§nâf-ı &elâ&enin şerrlisi mütezâyide 
olan √ummâ olur, zîrâ onda mâdde-i müte√allile mâdde-i müte¡affineden 
eðall olur ve bu √ummânın ya¡nî demeviyye-i ¡afiniyye √ummânın bu√rânı 
ek&er-i √âlde yevm-i sâbi¡e varır ve inðı∂âsı ma√sûs veyâ«ûd πayr-i ma√sûs 
istifrâπla olur ve ba¡∂ı kerre √a§be ve cüderîden birine intiðâl eder ve kaçan 
o √ummâda sübât ve intifâ«-ı ba†n ¡ârı∂ olup onda §av†-ı †abl mi&lli §avt olsa 
ve ishâl o intifâ« √a†† eylemese ve temelmülü dahi olup ishâlinden intifâ¡ 
eylemese ve onda √a§af ya¡nî cereb-i yâbis ve «â§§aten ¡arî∂i «urûc eylese 
onlar mevte ¡alâmet olur.

el-¡Alâmât: ◊ummâ-ı demeviyye ¡alâmâtı budur ki o √ummâda lüzûm 
ve √umret-i vech ve √umret-i ¡ayn ve intifâ«-ı evride ve intifâ«-ı §udπayn 
ve bilâ-nâfi∂ ve lâ-¡arað imtilâ-i tâmm olur velâkin vaðt-i bu√rânda onda 
¡arað olur ve çok kerre onun enfinde ve me√âciminde √ukâk ve nefesinde 
∂îð olur ve çok kerre dahi onlara sübât ve ¡usr-i kelâm ¡ârı∂ olup redî olur ve 
ke≠âlik evrâm-ı √alð ve levzetân ve lehâtın evrâmı ve seyelân-ı dümû¡ ¡ârı∂ 
olur ve √arâretleri ke&îre ve ru†ûbiyye-i bu«âriyye olup ke-mâ fi’l-mu√rıða 
ðaşefe olmaz. Ve onun nab∂ı ¡a₣îm, ðavî, mümtelî, leyyin, serî¡, cidden 
mütevâtir olur ve o nab∂da i«tilâf-ı ke&îr olmaz. Ve sür¡at ve i«tilâfta mu√-
rıðadan ve πıbbdan eðall olur ve onun √arâreti mu√rıða ve πıbb-ı ðaviyye 
√arâretine bâliπa olmaz. 

Ve demeviyyenin ¡afine olan √ummâsı πaleyânî olup bilâ-¡ufûnet olan 
demevî √ummâdan √arâret ve a¡râ∂da eşedd olur ve ¡ilâcı dahi a§¡ab olup 
demeviyye-i ¡afiniyye mu√rıðaya eşbeh olur, ammâ demin riððat ve πıl₣ati 
«âric olanlardan müşâhede ile ma¡lûm olur. 

Ve sûnû«as-ı πaleyâniyye ibtidâ-i √âlde √ummâ-ı yevme eşbeh eş-
yâdan olur velâkin √arâreti ðalîletü’l-le≠¡ ve ðalîletü’l-e≠â olur ve onun 
ðurb-ı ðalbde olanlarında te™&îr ziyâde olur ve ondan telehhüb ve rebv 
√âdi& olur. 

70 ◊ummâ-i demeviyyede müte√allil olan mâdde mütevaððıda berâber olur ise o 
√ummâya mütesâviye ve müteşâbihe ve vâðıfe derler. Eger mütevaððıd müte√al-
lilden ek&er olur ise ona mütezeyyide ve müte§â¡ide ve müteðaddime derler. Ve 
eger müte√allil ek&er olur ise ona mütenâðı¡a ve müte™a««ire derler.
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Ammâ demeviyye-i ¡afine ek&er-i √âlde müsteviye veyâ«ûd şebîh-i 
müsteviye olur. Ammâ √ummâ-ı demeviyyenin ¡alâmet-i intiðâli intiðâl ey-
lediği evrâm-ı «unâðiyye vü √alðiyye ve evrâm-ı levzeteyn mi&lli emrâ∂ın 
¡alâmâtı olur ve onlar bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu. 

Ve cüderîye intiðâl eyledi ise cüderî ¡alâmâtı o intiðâle ¡alâmet olur ve 
onları ðarîben sen bilirsin ve ke≠âlik bersâm ve §udâ¡ ve i«tilâ†-ı ≠ihn mi&lli 
emrâ∂a intiðâl eyledi ise onların ¡alâmetleri √ummânın onlara intiðâline 
¡alâmet olur ve onlar dahi bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu. 

Ve ammâ o demevî √ummânın ¡alâmet-i †ûlü senin bundan aðdem se-
nin ma¡lûmun olduğu gibidir ki ¡alâmât-ı nu∂cun ₣uhûru müte™a««ir olup 
vech-i mun«ari† ve √ummânın müddetinde tezâyüd ve teşâbüh ve tenâðu§ 
√âllerinde i«tilâfı ve i«tilâ†ı olur ve o i«tilâf √asebiyle müfettireye müşâbih 
olur ve delâlet eder ki dem «ıl†-ı ficc ile memlûdur. 

Ammâ o √ummânın müddet-i bu√rânına ¡alâmât-ı nu∂cun ₣uhûru delâlet 
eder. Eger o ¡alâmâtın ₣uhûru &âli& ve râbi¡ günlerden sonra olursa yevm-i 
sâbi¡de bu√rân eylemez ve ek&eriyyâ o √ummânın bu√rânı yevm-i râbi¡de 
olur.

Mu¡âlecât-ı ◊ummâ-ı Dem: Bu √ummâya mu¡âleceden πara∂ πaşye va-
rınca ðadar ke&ret-i istifrâπdır ve hem cevher-i demi taπlî₣dir eger dem 
cidden mâî veyâ«ûd §afrâvî ise veyâ«ûd πara∂ demi tebrîd ve tenðıye ve 
terðîðtir eger dem πalî₣ ise. Ve dem o kimselerde bulunur ki onun me™kûlü 
«ıl†-ı πalî₣i ve «ıl†-ı ficci tevlîd eyleye. Veyâ«ûd bu √ummânın mu¡âlecâtın-
dan πara∂ √ummâyı fâ¡il olan mâddeyi in∂âc ve ta√lîl olur. 

Ammâ istifrâπ ile mu¡âlece ðasd ve murâd olunsa min-beyni’l-müstef-
riπât yedden fa§d gibi bir şey™ nâfi¡ olmaz ve o √ummâda ne vaðt olursa 
fa§d olunur, onda bu√rân ve nu∂ca inti₣âr olunmaz. Lâkin o ma√mûmda 
to«me var ise o to«meden √a≠er olunup evvelâ to«meden ifrâπ olunur ve 
ba¡dehu √ummâsı dâime olursa o zamân fa§d olunur. Ve bu √ummâda 
ðarîb-i πaşye ðadar ve bedeni ðavî olanlarda πaşyin vuðû¡una ðadar fa§d 
olunmaktan münfekk olunmaz, zîrâ πaşyin kendi dahi ðaviyyü’l-mizâc 
olanları tebrîd eder.

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı kerre bu √ummâda fa§d ve mâ-ı bârid saðyı 
mu¡âlecât-ı sâireden muπnî olur. Fa§dı tefrîð edip defe¡ât ile fa§d eylemek 
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mûcib-i isti¡câl yok ise evlâ olur onun için ki ba¡∂ı kerre πaşy ðarîb olmak-
sız fa§d-ı πayr-i bâliπa ile fa§ddan πara∂ √â§ıl olup ziyâdeye √âcet olmaz. 
Ve ba¡∂ı kerre fa§d-ı bâliπa fi’l-vaðt ishâl-i mirre ve ¡arað tâbi¡ olur ve vâ-
cib olur ki onun ¡araðı küllü vaðtin mes√ oluna, zîrâ ¡arað mes√ olundukça 
tetâbu¡ eder ve onlar ile ¡alîle ¡âfiyet √â§ıl olur ve o ishâl ve ¡araðtan √âdi& 
olan ∂a¡f ve πaşy πıdâ-ı la†îf ve sükûn ile telâfî ve tedârük olunur.

Ve vâcib olur ki onun †abî¡atı devâm üzere telyîn oluna, bundan aðdem 
senin ma¡lûmun olan mâ-ı rummâneyn ile ya¡nî tatlı enâr ve maya«oş enâr 
suları şîr«ışt √addine bâliπ olunca «al† ve saðy olunmakla ve temr-i Hindî 
saðy olunmakla telyîn olunur ve ke≠âlik bizim ≠ikr eylediklerimiz şiyâfât-ı 
«afîfe isti¡mâl olunmakla ve ba¡∂ı kerre helîlec ve şâhterec ve «ıyârşenber 
ve senin ma¡lûmun olan o mi&lli edviye ile ¡inde’n-nu∂c istifrâπa √âcet olur. 

Ve eger ¡alîlin √âli yedinden fa§dı i√timâl eylemez ise alnında olan ¡ırð 
fa§d olunur ve ona √acâmet olunur. Ve eger bi-√asebi’l-mâni¡ bu me≠kûr-
ların birini ðabûl eylemezse mu√rıðada ≠ikr olunan ishâl isti¡mâl olunur 
ve tebrîd ve teftî√ ve tað†î¡ olunup πaleyânı dahi teskîn olunur. Eger fa§d 
ile πaşy ¡ârı∂ olur ise ona «ubz ile mâ-ı √ı§rım i†¡âm olunur. Ve eger ken-
diliğinden ru¡âf ¡ârı∂ olur ise o ru¡âfın seyelânı πaşye ðarîb olmadıkça ða†¡ 
olunmaz. 

Ammâ ¡alîlin demini taπlî₣ rubb-ı ¡unnâb verilmekle olur. Ve rubb-ı ¡un-
nâb §an¡atı budur ki yüz ¡aded ¡unnâb a«≠ olunup beş rı†l su içinde &ülü&ü 
kalınca ðadar †ab« olunur ve sükker ile taðvîm olunur, her ne ðadar sükkeri 
ðalîl olur ise ¡unnâbın o rubbu ef∂al olur. [468b] Ve ke≠âlik ¡ades ile dahi 
dem taπlî₣ olunur «u§û§an «all-i √âmi∂-i &iððîf ile tenâvül-i ¡ades rubb-ı 
¡unnâb tenâvülü ðabîlinden olur. Ve mâdde πalî₣a oldukta rubb-ı ¡unnâb ve 
cirm-i ¡adesi tenâvülden sana tevaððî ve tecennüb ziyâde vâcib olur. 

Ammâ bu √ummâda demi tebrîd ¡ades-i müberred ve mâ-ı bârid ve mâ-ı 
«ass saðy ve i†¡âmı ile olur eger mâni¡ yok ise. Ve ba¡∂ı kerre o müberridât 
¡alîle irti¡âd ve i«∂ırâr gelince ðadar saðy olunur ve o saðy ile ba¡∂ı kerre 
¡âfiyet √â§ıl olur. Ve ba¡∂ı kerre o √ummâ-ı demeviyye balπamiyyeye in-
tiðâl edip ba¡de’l-intiðâl aðrâ§-ı verd ve em&âli ile ¡ilâc olunur ve o ¡ilâc 
ba¡∂ı müteðaddimîn ≠ikr edip ve ba¡∂ı müte™a««irînin inti√âl eylediği ¡ilâc-
dır. Ve ammâ onlara mâ-ı şa¡îr saðyı ¡ilâc-ı nâfi¡dir, onlara †abî¡atları mülâ-
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yim oldukta mâ-ı şa¡îr saðy olunur. Ve mâ-ı şa¡îr saðyının ef∂al-i evðâtı 
πaleyânın ve kerbin şiddeti ve işti¡âl ve tevâtür-i «afaðân vaðtleri olur.

Ve ma¡lûm ola ki ¡ilâcı tebrîde ða§r edip fa§dı ve ishâli terk eylemek 
südedi ve √aðn ve √absi ziyâde eder ve o i√tibâs ile ¡ufûnet ve √arâret √âl-
i &âniyede [ziyâde] olur. Ve ammâ mevâddı tenðıyesi müshilât-ı §afrâyı 
ðuvvet ve ∂a¡fın îcâb eylediği miðdâr isti¡mâl ile olur ve ke≠âlik «ıl†-ı «âmı 
mün∂ic olanlar ile olur, zîrâ bâ¡dı kerre demin sebeb-i ¡ufûneti «ıl†-ı «âm 
olur. Ve â«ir-i ¡illette aðrâ§-ı kâfûr ve aðrâ§-ı †abâşîr saðy olunur ve bu 
aðrâ§ dahi onlara ceyyid olur:

Nüs«a-i Aðrâ§-ı Ceyyide: ‰abâşîr üç, bezr-i ðı&&â dört, bezr-i baðla-
tu’l-√amðâ beş, bezr-i ðar¡ altı dirhem, §amπ, ke&îrâ, neşâ her birinden üçer 
dirhem, rubb-ı sûs yedi dirhem; bu me≠kûrlar a«≠ olunup onlardan aðrâ§ 
itti«â≠ olunur.

Nüs«a-i U«râ: Bu nüs«a dahi onlara nâfi¡dir «u§û§an ∂a¡f-ı kebid katın-
da menfa¡ati ziyâde olur: Verd üç dirhem, enberbâris ¡u§âresi iki dirhem, 
bezr-i ðı&&â, ða&ed, bi††î«, √amðâ, †abâşîr her birinden birer dirhem, §amπ, 
ke&îrâ, neşâ her her birinden yarımşar dirhem, râvend-i §înî, za¡ferân, kâfûr 
her birinden rubu¡ dirhem, bu me≠kûrlar a«≠ ve aðrâ§ itti«â≠ olunur. Ammâ 
onların aπdiyeleri ¡unnâbiyye ve ¡adesiyye-i mu√amma∂a ve rummâniyye 
ve summâðiyye kılınır. Ve bu aπdiyeden mûcib-i ¡aðl olur bir nesne olursa 
onun i¡tiðâli şîr«ışt «al† olunmakla kesr olunur. Ve ke≠âlik onlara muvâ-
fıð aπdiye olur iccâ§iyye ve ðar¡iyye ve √ummâ∂iyye ve fevâkihten küm-
me&râ-ı §înî ve rummân ve tuffâ√-ı Şâmî ve onların buðûlü, ðar¡ ve ðı&&â 
ve ða&ed ve hindebâ ve baðla-i mübâreke ve √ummâ∂ ve küsfüre ve onlara 
müşâbih buðûl kılınır. Ve eger onlara §udâ¡ ve «afaðân ve seher ve sübât 
ve ðuvveti münhik ru¡âf ve sâir ¡avârı∂-ı §a¡beden biri ¡ârı∂ olur ise bizim 
bâblarında bizim sana ta¡lîm eylediklerimiz mu¡âlecâtla ¡ilâc eyle.

◊ummâ-ı Balπamiyyede Olan Kelâmdır

Bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu ki ¡ufûnet-i balπamdan √âdi& olan 
√ummâ ba¡∂ı kerre nâibe ve ba¡∂ı kerre lâzıme olur ve balπamın sebeb-i 
¡ufûneti dahi ma¡lûmun oldu. Ve sâir √ummâlar gibi √ummâ-ı balπamda 
dahi evðât olur ve evðât-ı ibtidâsı on sekiz gün ve ek&er-i √âlde iðlâ¡ı kırk 
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ile altmış gün arasında olur. Ve bu √ummânın eslemi feterâtı naðiyye ve 
«u§û§an ke&îretü’l-¡arað olanları olur. Ve ¡arað-ı me≠kûrun ke&reti mâd-
denin riððatine ve ðılletine ve bedenin ta«al«ulüne delâlet eder. Ve bu 
√ummânın evðât-ı erba¡asından a†vel olan vaðt zamân-ı tezeyyüd ü §u¡ûd 
olur ve ma¡a-hâ≠â bu √ummânın in√i†â†ı πıbbın in√i†â†ından zamân-ı ke&îr 
a†vel olur. 

Ve ta¡affün eden balπam ba¡∂ı kerre zücâcî ve ba¡∂ı kerre √âmi∂ ve ba¡∂ı 
kerre √ulv ve ba¡∂ı kerre dahi mâli√ olur. Ve bundan aðdem senin ma¡lû-
mun oldu ki balπam-ı mâli√ten ne keyfiyyet üzere mu√rıða √âdi& olur. Ve 
ek&er-i √âlde balπamî √ummâ mertûbîne ve de¡a a§√âbına ve meşâyı«a ve 
§ıbyâna ve to«me a§√âbına ve mur†â∂îne ve ¡ale’l-imtilâ müsta√immîne ve 
cüşâ-i √âmi∂ a§√âbına ¡ârı∂ olur. Ve o imtilâ a§√âbına dahi ¡ârı∂ olur ki 
onların nevâzili mi¡deye nüzûl edip mi¡dede ta¡affün eder ve onların fem-i 
mi¡deleri elemden ðalîlen «âlî olur.

Ve ma¡lûm ola ki her hangi √ummâda berd olsa onun §â√ibinin nefesi 
∂ayyið ve §aπîr olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada “nefes” bedeline “nab∂” vâði¡ ol-
muştur.

◊ummâ-ı Balπamîden Dâirenin ¡Alâmâtı Beyânındadır

Bu √ummâya emπîrnûs tesmiye olunur. Ve bu √ummâ balπam-ı zücâcî 
ve balπam-ı √âmi∂den √âdi& oldukta onda berd cidden ke&îr olur ve zücâcî-
nin nâfi∂i eşedd olur velâkin onun nâfi∂i def¡aten ibtidâ eylemez belki ðalî-
len ðalîlen e†râfta ₣uhûr eder ve ba¡dehu bürûdet &elc √addine bâliπ olur, 
onun sü«ûneti ðabûlü ¡usret ile olur ve def¡aten sü«ûneti ðabûl eylemez ve 
tedrîc-i mutta§ıl ile dahi tesa««un eylemez belki ðalîlen ðalîlen tesa««un 
eder ve e&nâ-i tesa««unda berd ¡avdet eder. Ve ba¡∂ı kerre o √ummânın 
ibtidâsında olan berde ðuşa¡rîret mu«âla†a eder ve ðuşa¡rîreti balπamdan 
cüz™-i müte¡affin √asebiyle ve berd cüz™-i πayr-i müte¡affin √asebiyle √âdi& 
olur. Ve bu √ummânın berd ve nâfi∂inin a¡₣amı müntehâda olan edvârda 
olur. Ve bu √umma na«sı fâ¡il olan mâdde √asebiyle √adi&e olmaz, binâen 
¡aleyh o nef∂ †arîði üzere onda nâfi∂ olmaz, zîrâ onun ¡ufûneti leyyinedir, 
lâ≠i¡a değildir. Ve o √ummâ &iðal ve sübât ile a«≠ eder ve çok kerre nevâib-i 
ûlâda bilâ-berdin ve nâfi∂in ibtidâ eder ve onun nef∂i bir müddet te™e««ür 



124 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

eder ve çok kerre dahi πaşy ile ibtidâ eder ve ba¡∂ı kerre dahi onun ile ibti-
dâ eylemez. Ve bu ¡illette πaşyi ke&îrü’l-vuðû¡ olur fem-i mi¡denin ∂a¡fı ve 
şehvetin suðû†u ve istimrâ-i πıdânın ¡ademi √asebiyle, zîrâ istimrâ mâdde-i 
πıdâyı πıdâiyyete ve ðuvvete müteheyyi™ kılar. 

Ammâ balπam-ı mâli√ten √âdi&e olan √ummâya ðuşa¡rîret teðaddüm 
eder ve onun berdi şedîde olmaz. 

Ammâ balπam-ı √ulv √asebiyle olan √ummâ evâil-i √âlde ve nevâibin-
den ¡aded-i ke&îrde ðuşa¡rîret πâliben teðaddüm eylemez ve o evâilde berd 
ve nâfi∂ dahi olmaz. 

Ve √ummâ-ı balπamiyyenin ek&er-i edvârı πaşy ile a«≠ eder. Ve ba¡∂ı 
kerre o √ummânın evâilinde √arr-ı şedîd ₣âhir olur ve â«irinde o √arâret 
ðalîle olur ve müşâbih olur ki o √arâret evvelâ a√lâ ve emla√ ve eraðð olan 
mâddeye sübûð eder ve ba¡dehu ebrede ve aπla₣a müteveccihe olur. Ve o 
√ummâda mess ile √arâret evvel-i emrde ∂a¡îfe ve bu«ârı i√sâs olunur ve 
yed-i mâsse ¡u∂v üzere †ûl-i müddet imsâk olundukça √iddet ve √arâfet 
i√sâs olunur velâkin ta√t-ı yedde olan mevâ∂i¡in i√sâs olunan √arâretleri 
müteşâbihe değildi belki yed-i vâ√id ile memsûse olan mev∂i¡in √arâret-
lerinden ba¡∂ı √arârette √iddet ve √urâðat ve ba¡∂ı â«irde lîn ve ∂a¡f bulur-
sun. Ve bu √arâretin na₣îri elekten geçirilen daðîð mi&llidir ki onun §âfîsi 
elekten geçer ve ke&îf ve nu«âlesi elekte kalıp şey™-i vâ√idin bir †arafı la†îf 
ve bir †arafı ke&îf olur. Ve o √arâretin şey™-i muπarbel verâsında olup ve-
ch-i meşrû√ üzere ta§affî ve tela††uf eylediğinin sebebi budur ki balπam-ı 
lezicin √arâretten infi¡âli ve teraððuðu mu«telif olur, ba¡∂ı eczâları infi¡âli 
ziyâde ðabûl edip raðîð ve ≠ât-ı √iddet olur ve ba¡∂ı eczâ-i â«eri ¡aks üzere 
olup ke&îf ve πayr-i √adîd olur, nitekim sâir lüzûcât √în-i πaleyânda biraz 
mevâ∂i¡de cem¡ olup birikir ve mevâ∂i¡-i u«râda o cem¡ ve ta¡aððud ol-
maz ve ¡alâ-külli √âl balπamın √arâreti o meblâπa bâliπa olmaz ki onunla 
iltihâb ve kerb √âdi& olup havâ-i bâride ve mâ-ı bâride iştiyâð-ı ¡a₣îm ola. 
Ve ke≠âlik onda tekeşşüfe ve temelmüle ve nefes-i ¡a₣îm ü nâfi«e √âcet 
dahi olmaz. Ve o √ummâda çok kerre bir √âl ¡ârı∂a olur ki onda bir sâ¡at 
veyâ«ûd iki sâ¡at miðdârı √arâret zâile ve vâðıfe olur ve ₣ann olunur ki 
√ummânın zamân-ı intihâsı geldi ve √arâret onun için vâðıfe oldu ve ma¡a-
hâ≠â henüz √ummâ zamân-ı tezeyyüd içre tevaððud eylemek üzeredir, zîrâ 
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o tevaððuftan sonra √arâretin mütezâyideten a«≠ını sen müşâhede edersin. 
Ve o √arâretin zamân-ı tezeyyüdde vaðfe-i me≠kûresi okduğu gibi ke≠âlik 
zamân-ı in√i†â†ta [469a] dahi o √arâretin vuðûfâtı olur. 

Ve √ummayât-ı balπamiyyelerde tendiye ke&îre olur ke&ret-i ru†ûbet ve 
ke&ret-i eb«ıre √asebiyle velâkin o √ummâda ¡arað ðalîle olur «ıl†ın lüzû-
ceti √asebiyle. Ve kaçan o √ummâda ¡arað olsa o ¡arað πayr-i şâyi¡ olur ve 
¡araðın in¡idâmı veyâ«ûd ðıllet-i vücûdu √ummâ-ı balπama «â§§ edilleden 
olur. Ve ¡a†aş dahi balπamî √ummâda ðalîl olur lâkin √ummâyı îcâb eden 
balπam-ı mâli√ olur ise veyâ«ûd o balπamda ¡ufûnet şedîde olur ise onun 
¡a†aşı balπamî √ummânın sâirlerinden ziyâde olur ve ma¡a-hâ≠â onun ¡a†aşı 
balπamdan mâ-¡adâ mevâdd-ı sâireden tevellüd eden √ummayât ¡a†aşından 
∂a¡îfe olur. Ve bu √ummâda iki cenbler ba¡∂ı kerre müntefi« olur ve cenbin 
cildesine ba¡∂ı kerre teraððuð ve temeddüd ¡ârı∂ olur. Ve √ummâ-ı balπam 
§â√ibinin levn-i beşeresi «u∂ret ve §ufrete olup onların onların cereyânı 
beyâ∂da olur √attâ o elvânda mecmû¡-ı mürekkeb levn-i re§â§ gibi olur ve 
ba¡∂ı kerre levn sâir √ummayât müntehâlarında mu√merre olduğu gibi bun-
da dahi nâdiren mu√merre olur. 

Ve balπamî √ummâ a§√âbının nab∂ı ∂a¡îf ve mün«afı∂ ve §aπîr olur, 
onda evvelâ tefâvüt olur ve a«îren tevâtür eder. Ve balπamî √ummâ-
da nab∂ın §ıπar ve tevâtürü πıbb ve rib¡de olan §ıπar ve tevâtürden eşedd 
olur ve şiddet-i tevâtürü §ıπarının şiddeti için olur velâkin bu √ummâda 
olan sür¡at-i nab∂ rib¡de olan sür¡at-i nab∂ meblaπına bâliπa olmaz belki 
ba¡∂ı kerre ondan eb†a™ olur veyâ«ûd sür¡at ve bu†™da ona müsâvî olur ve 
müsâvâtı nâdirü’l-vuðû¡ olur. Ve bu √ummâda nab∂ ma¡a-¡ademi’n-ni₣âm 
mu«telif olur ve §ıπâr ve ∂ı¡âfın ya¡nî §abîlerin ve ∂a¡îfü’l-ðuvvet olanların 
i«tilâf-ı nab∂ları sâirlerden ek&er olur. Ve nab∂ın balπamî √ummâya delâ-
leti e§a√√-ı delâilden olur. 

Ve ammâ o ma√mûmun bevli √ummânın evvelinde ebya∂-ı raðîð olur 
südedin ve berdin ke&reti √asebiyle ve ba¡dehu ¡ufûnet √asebiyle mu√merr 
olur ve redâ™et-i nu∂cla tekeddürü olur ve ba¡∂ı kerre bevlin √âli vaðten 
fe-vaðten müteπayyir olur. Kaçan bevl mâdde-i πalî₣adan naðî olup ta¡af-
fün ve ta√allül eylese ve süded bevli «urûcdan ¡avð eylese bevl beyâ∂ lev-
ninde olur ve ba¡dehu bevlde olan şey™ ta¡affün eylese ve süded münfeti√a 
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olsa südde-i u«râ olunca ðadar «urûc eden bevl mu√merre olur. Ammâ o 
ma√mûmun berâzı leyyin ve raðîð ve balπamî olur. 

Ve √ummânın balπamî olduğuna delâlet eden edilleden olur √ummânın 
o √âli ki onda müddet-i nevbeti on sekiz sâ¡at olup terki altı sâ¡at ola ve terki 
terk-i naðî olmaya, zîrâ mâdde-i balπam πıl₣at ve lüzûcet üzere olduğundan 
mâ-¡adâ kemmiyyeti dahi ke&îredir, onun remâdiyyetinden zamân-ı terkin-
de √arâret ve e&er-i ¡ufûnet külliyyen zâil olmaz. 

Ve √ummâ-ı balπamiyyeye sinn ve ¡âdet ve fa§l ve beled ve aπdiye-i 
mütenâvele ve es&âb-ı baðiyyeden to«me mi&lliler delâlet eder. Ve se√ane-
den vechin levn-i me≠kûru ve tehebbücü, melmesinin lîni ve fem-i ma¡de-
nin ∂a¡fı ve şehvetin suðû†u dahi o √ummâya delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre o 
√ummâda †ı√âl kebîr olur, ek&er-i evðâtta o √ummâya cüşâ-i √âmi∂ ke&îren 
sebðat eder.

◊ummâ-ı Lâzıme ¡Alâmâtı Beyânındadır

Ve o √ummâya le&ıðiyye derler ve onun ¡alâmeti sâir balπamî √ummâ-
ların ¡alâmetleri gibidir lâkin lâzımede iðlâ¡ ve iðlâ¡a müşâbih a√vâl ol-
maz ve ibtidâsında nâfi∂ ve berd ve ðuşa¡rîretten biri olmaz ve dıðða eşbeh 
bir şey™ olur. Ve lâzıme-i balπamiyyede dahi fütûr olur ve onun fütûru altı 
sâ¡at ve dahi ek&er olur. Lâzımede olan fütûr dâire fütûrunun fevðinde olur 
ve zamânı ondan a†vel olur velâkin «afiyye ve πayr-i ₣âhiredir. Ve dâire-
nin zamân-ı fütûrunda baðiyye-i √arâret mevcûde olmakla her ne ðadar o 
baðiyye-i √arâret «afiyye ve πayr-i ₣âhire ise ona fütûr ı†lâð olunur ve iðlâ¡ 
ı†lâðı √aðîðat olmaz.

±ikri Âtî ◊ummayât Ek&er-i A√vâlde Balπamiyyât Ecnâsındandır: Ve 
a√yânen §afrâdan dahi tevellüd eder ve sevdâdan o mi&lli √ummâ tevellüd 
eylemez. Ve o √ummâlar için esmâ-ı ma«§û§a ve a√kâm-ı mu«ta§§a vardır, 
onun esâmîleri bunlardır: inðıyâlûs ve lîfûriyâ. Bu iki §ınf √ummâ o √um-
mayât cümlesindendir ki onda √arr ve berdin dâhilde ve «âricde i«tilâfı olur 
belâπımdan müte¡affin olan ve müte¡affin olmayanların mevâ∂i¡inin i«tilâf-
ları √asebiyle. Ve bu √ummâ üç ðısmdır ya¡nî berd-i ₣âhirî ve √arr-ı bâ†ınî 
veyâ«ûd ¡aks üzere olup √arr-ı ₣âhirî ve berd-i bâ†ınî olur veyâ«ûd √arr ve 
berd ile i«tilâf hem ₣âhirde ve hem bâ†ında olur. Ve esâmî-i ma«§û§ası olan 
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√ummâların biri dahi πaşyiyye-i «ıl†iyyedir ve ke≠âlik √ummâ-ı nehâriyye 
vü leyliyyelerdir.

◊ummâ-ı İn…ıyâliyûs

Bu √ummâda bâ†ında berd ve ₣âhirde √arâret olur. Bunun sebebi bâ†ında 
ve ða¡rda olan balπam-ı zücâcî olur, balπam-ı zücâcî bulunduğu mev∂i¡i 
tebrîd eder ve binâen ¡aleyh bâ†ında bürûdet olur velâkin o balπama ba¡∂ı 
kerre ¡ufûnet ¡ârı∂a olmakla ondan bu«âr müteferrið ve münteşir olup ₣âhir-
de o bu«âr mültehib olur. Ammâ o balπamdan ¡ufûnet i§âbet eylemeyenler 
bâ†ını tebrîd eder lâkin onun bürûdeti ₣âhire «urûc eylemez, zîrâ o balπam-ı 
πayr-i müte¡affin sâkin olur ve mülâðî olduğu ¡u∂v-ı bâ†ınî ondan mün-
fa¡il olur ve beynehümâda ülfet olup «ârice √areket eylemez ve kaçan ona 
¡ufûnet i§âbet eylese tebeddüd ve teferruð edip münteşir olur her ne ðadar 
bedenin külliyyetini istî¡âb eylemez ise.

Bu √ummânın ¡alâmeti ≠ikr olunan ¡alâmetlerdir. Ve o √ummâ §â√ibinin 
bevli bârid ve ficc ve ðalîlü’l-√arâret olur, [kendi] cinsinden ya¡nî balπamî 
olan sâire √ummâda vâði¡ √arâret-i bevl meblaπına bâliπ olmaz ve nab∂ını 
bu†™-ı mütefâvit olur. Ve bu √ummâ ek&er-i √âlde küllü yevmin müşted-
de olur velâkin πıla₣-ı mâddesi √asebiyle ba¡∂ı kerre rib¡ ve πıbba isti√âle 
eder, zîrâ bu √ummânın mâddesi olan balπam-ı zücâcî bedende ðalîl olur 
ve ma¡a-ðılletin vücûdda onun ta¡affünü dahi ðalîldir ve ðıllet ve nedret 
devrin bu¡du esbâbından olur ve devrin ba¡îd olduğu √ummâyı balπamiy-
yetten i«râc eylemez, zîrâ o √ummânın balπamiyye olduğu balπamın ¡ufû-
neti ile ¡ârı∂a olduğundandır ve o sebeb √âlâ mevcûd olmakla balπamiyye 
olduğu bâðîdir. Ve balπamî √ummânın küllü yevmin nâibe olması √ükm-i 
ek&erîdir, bu √ummâda o √ükmün ma¡dûm olduğu √ummâyı balπamiyyet-
ten i«râc eylemez, zîrâ o √ummâya balπamî tesmiyesi nevbeti için değildir. 
Ve inðıâliyûs √ummânın nevbetinin müddeti dört sâ¡atten yirmi dört sâ¡ate 
varınca ðadardır ve ek&er-i √âlde yirmi dört sâ¡atten muðaddem münða∂ıye 
olur, zîrâ o √ummânın mâddesi yirmi dört sâ¡at tevaððud edecek miðdârı 
ke&îre değildir.
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◊ummâ-ı Lîfûriyâ

Bu √ummâda bâ†ında √arâret ve ₣âhirde bürûdet olur. Bu √ummâ ek&er-i 
√âlde balπamî olur ve ba¡∂ı kerre §afrâvî olur, cidden πalî₣ olan §afrâdan 
tevellüd eder. Ammâ balπamdan tevellüdü bu keyfiyyet üzere olur ki ka-
çan bâ†ında olan balπam müşte¡il olup ta¡affün eylese o mev∂i¡ müte&a««in 
olur ve o balπam ta√allül etmemekle onun bu«ârı ₣âhir-i bedene «urûc edip 
münteşir olmaz ve «âric-i bedeni müsa««in bu«âr mefðûd olmakla on-
dan sü«ûnet dahi olmaz ve ke≠âlik ðuvvet dahi e≠â mev∂i¡ine ya¡nî bâ†ına 
mun§abbe olur ve √arâret-i πarîziyyeden ₣âhir-i beden «âlî kalıp bârid olur 
«u§û§an ₣âhir-i bedende zücâciyye olup ficce ve bâride balπam olur ise 
₣âhirin bürûdeti ziyâde olur. Ve ke≠âlik o balπamdan çok kerre min-πay-
ri ta¡affünin eb«ıre ta§a¡¡ud eder ve √arâret √asebiyle o eb«ıre balπamdan 
munfa§ıle olduktan sonra müddet-i ðalîle √arâret me≠ðûreyi o eb«ıre müs-
ta§√ıb olur ve ba¡dehu mâ-ı müsa««inden √âdi&e eb«ıreden √arâretin müzâ-
yelesi gibi ₣âhir-i bedene ta§a¡¡ud eden eb«ıreden dahi √arâret müzâyele 
edip ve bürûdet şedîde-i a§liyyesine ¡avdet edip ₣âhir-i bedeni tebrîd eder. 
[469b] Ve bu √ummânın §afrâdan tevellüdünün keyfiyyeti budur ki kaçan 
§afrâ bâ†ında olup ðalîle olsa ve ta¡affün edip mev∂i¡ini tes«în eylese ve on-
dan bir şey™ ta√allül eylemese balπamdan onun na₣îrinden ≠ikr eylediğimiz 
vech üzere onda dahi √ummâ-ı me≠kûre ¡ârı∂ olur. Ve bu √ummâ a§nâfın-
dan §afrâdan √âdi&e √ummâya †ayfûdes ismi «â§§ olur 

Ammâ lîfûriyâ ism-i cinstir, bu √ummânın balπamîsine ve §afrâvîsine 
ı†lâð olunur ve bu √ummâ şa†r-ı πıbbdan a†veldir. Ve bu lîfûriyâ denmekle 
ma¡rûfe √ummâda ve ne₣âirinde bir ðâil için i¡tirâ∂ eylemek vardır ki e†ıbbâ 
√ummânın ta¡rîfinde √arâret-i πarîbe ðalbden cemî¡an bedene münba¡i&e ola 
diye ≠ikr eylediler ve lîfûriyâ ve inðıyâlûs mi&lli √ummâlarda va§f olun-
duğu üzere √arâret bedeni müstev¡ibe olmaz belki yalnız ₣âhirde veyâ«ûd 
yalnız bâ†ında veyâ«ûd ₣âhir ve bâ†ının ba¡∂ı mevâ∂i¡inde olmakla ta¡rîf-i 
√ummâdan «âric olurlar ve o √ummâları a§nâf-ı √ummâdan ta¡dâd eylemek 
§a√î√ olmaz. Ve o münâðaşadan cevâb verip deriz ki bunun em&âli √udûd 
ve ta¡ârîfte me™«û≠ olanlar ¡adem-i mâni¡ şar†ıyla a«≠ olunmuştur, pes 
≠ikr olunan √ummâlarda birer mâni¡ vardır ki √arâretin bi’l-cümle bede-
ni istî¡âbına mâni¡ olurlar. Eger o mâni¡ mevcûd olmasa ðalbden münba¡i& 
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olan √arâret bi’l-cümle bedene ¡âmme olur id. Ve tel«î§-i cevâb budur ki 
√ummânın ta¡rîfinin «ulâ§ası bu olur ki √ummâ bir √arâret-i πarîbedir ðalb-
den münba¡i&e olup bi’l-cümle beden istî¡âb eylemek şânından olur. O √arâ-
ret א  terk olunsa cemî¡an bedene münba¡i&e olur ve bu ma¡nâda اذا  و
ta¡rîf-i √ummânın na₣îri olur mânın ve &aðîlin ta¡rîfleri, zîrâ “mâ”yı אرد   ا

ــ ــ diye ta¡rîf ederler ve ke≠âlik “&aðîl”i ا ا ــ  ا ــאوي  ا ــ   diye ta¡rîf 
ederler, ma¡a-hâ≠â mâ-ı müsa««anda √arâret ve mâ-ı mümalla√ta ru†ûbet 
olmaz. Ve ke≠âlik fevðe mermî olan √acer fevðte oldukça esfele suðû† ol-
maz lâkin kendi †abî¡atları üzere terk olunsa ≠ikr olunan mâ-ı bârid-i ra†b ve 
√acer esfele hâvî ve sâðı† olur idi ve ke≠âlik cemî¡an a§nâf-ı √ummâda √arâ-
ret-i ðalbe bâliπa olur ve ðalbden dahi şerâyîn †arîði ile bi’l-cümle bedene 
münteşire olur lâkin ba¡∂ı kerre mâni¡ √asebiyle ba¡∂ı mevâ∂i¡de √arâret 
olmaz, me&elâ ma√mûmun bir mev∂i¡ine cemed va∂¡ olunsa ta√t-ı cemed-
de √arâret olmaz, sâir mevâni¡ dahi bu ðıyâs üzeredir ve bi-√asebi’l-mâni¡ 
ba¡∂ı mev∂i¡de bi’l-fi¡l √arâret olmazsa velâkin o mev∂i¡de √ummânın bi’l-
fi¡l a∂rârı olur.

ªâhir ve Bâ†ından Her Birinde Ba¡∂ı Mevâ∂i¡i ◊ârr ve 
Ba¡∂ı Â«er Bârid Olan ◊ummâ Beyânındadır

Bu mi&lli √ummânın vuðû¡u var ise onun sebebi o iki mâdde olur ki ikisi 
dahi bârideler olup bi-√asebi’t-ta¡affün √areket ederler, e√adühümâ bâ†ında 
ve u«râsı ₣âhirde √areket eder ve o iki mâdde-i bârideden her birisi ke&îre 
ve fâşiye olmaz ve ta¡affünü a«≠ eylediklerinde her birisi bu«âr-ı √ârr irsâl 
eder, nevâ√îde o bu«âr †avâf edip me†âfını tes«în ve mevâddın kendileri 
mev∂i¡ini tebrîd edip ₣âhir ve bâ†ında bedenin √arr ve berdde i«tilâfı olur. 
Ve «ıl†-ı bârid √areket katında tebrîd eylediğinin vechini ve sebebini bun-
dan aðdem sen bildin.

◊ummâ-ı ∏aşyiyye-i »ıl†iyye Beyânındadır

Bu √ummânın ek&er-i √âlde sebebi o balπam olur ki ficc ve to«amî ve 
ke&îr ve müteferrið olup ðuvveti ðahr eyleye ve ek&er-i √âlde onun πâi-
lesine ∂a¡f-ı mi¡de i¡ânet eder. Kaçan o mâdde √areket edip ¡ufûneti a«≠ 
eylese onun ðuvveti ðahrı ðable’t-ta¡affün ðahrından ek&er olur, o mâdde 
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√âli üzere terk olunur ise ðuvveti müte√ayyire ðılar ve o ðuvvet mâddeyi 
tenðıye eylemez. [Ve eger mâddenin bi-rifðin istifrâπına iştiπâl olunur ise 
mâdde ðuvvete ¡i§yân eder veyâ«ûd mâsse ve √areket-i «ânıða ile √areket 
edip] ðuvvet mu«tenıða olur. Ve eger ishâl ve fa§d-ı ¡anîfler ile istifrâπa 
iştiπâl olunur ise ðuvvet o istifrâπı i√timâl eylemez ve ne keyfiyyet üze-
re i√timâl eylesin ki o mâddeyi √âl-i sükûnunda i√timâl eylemeyip πaşy 
√â§ıl olmuştu, vaðt-i √arekette a√vâli ne gûne olacğın ona ðıyâs eyle. Ve 
ma¡a-hâ≠â küllihi onların istifrâπa √âcetleri şedî∂e olur ve ke≠âlik πıdâya 
√âcetleri dahi şedîde olur, zîrâ onların a«lâ†larında bedeni taπdiye eder 
nesne yoktur ki ðuvveti in¡âş eyleye ve bedende dahi πıdâ ¡âdimdir; eger 
taπdiye olunur ise [mâdde-i] nâhi∂a ziyâde olur ve eger taπdiye olunmaz 
ise ðuvvet sâðı†a olur. 

O √ummânın ibtidâsında ðalbe bir şey™-i bârid mun§abb olup πaşyi i√dâ& 
eder ve nab∂ §aπîr ve ba†î™ ve mütefâvit olur ve ba¡dehu †abî¡at mâddeyi 
tes«înde ve tel†îfte ictihâd eder ve mâddenin ba¡∂ı eczâsını ta√rîk eden ¡ufû-
net dahi tes«în ve tel†îfte †abî¡ata i¡ânet edip o mâddenin bürûdeti ma∂arra-
tından ðalb «alâ§ olur. Ve √arâret ¡ufûnet ma∂arratından vâði¡ olup nab∂-ı 
serî¡ «u§û§an sür¡at-i inðıbâ∂ı √âl-i u«râda olan sür¡atinden ek&er olur ve 
nab∂da ma¡a-sür¡atihi πâliben §ıπar ve bu†™ ve tefâvüt olur. Ve bu √ummâ-
nın devri71 balπamiyye devridir ve zamân-ı devrinde ðaldden «âlî olmaz ve 
o √ummâda tehebbüc-i vech ve terebbül-i beden olur; o ma√mûmun elvânı 
bir √âlde ðarâr eylemez gâhca mâî ve gâhca re§â§î olur ve ba¡∂ı kerre a§fer 
ve g%hca esved olur ve ba¡∂ı kerre o ¡alîlin şefeleri tû& âkilinin şefeleri gibi 
olur. Ammâ o ¡alîlin ¡aynı kemide-i «a∂râ olur ve ¡illetin heyecânı katında 
cidden câ√ı₣a ve mürtefi¡a olup ma«nûðun ¡aynı gibi olur ve ta√t-ı şerâsîfle-
ri şedîdü’l-intifâ« olur ve ke≠âlik a√şâları dahi müntefi«a olur ve çok kerre 
√âmi∂ ðay™ eder. Ve ba¡∂ı a√şâlarında verem olsa ondan bür™ recâ olunmaz. 

Ve bu √ummâ a√yânen πâlibe ve πalî₣a olan §afrâdan ¡ârı∂ olur ve onun 
a√şâsında √urðat olur ve mirâr ðay™ eder ve ek&er-i √âlde o §afrâvî √ummâ-
da edvâr-ı balπamiyye olur.

71 Devrden murâd devr-i küllîdir ya¡nî müddet-i ¡illette bür™ √â§ıl olunca ðadar ðald 
olur ya¡nî her gün onu √ummâ a«≠ eder.
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◊ummâ-ı ∏aşyiyyeden Da…î…a-i Ra…î…a ◊ummâ Beyânındadır

Bu √ummâ √addedir, nab∂ı ve ðuvveti bir nevbet veyâ«ûd iki nevbette 
isðâ† eder. O √ummâ §â√ibinin cesedinde bi-sür¡atin terebbül-i ≠evebânî 
√âdi& olur ve ba¡∂ı kerre yevm-i râbi¡e ðadar ðuvvet vâðıfe olmaz. Ve o 
√ummâ o keymûsât-ı raðîðadan √âdi& olur ki onun ek&erinin riððat ve πav§ı 
şedîde olup cevheri rediyye ve semmiyye olan §afrâ olup ebdân-ı √ârre-
tü’l-mizâc ve cidden yâbisetü’†-†abî¡ada ona ¡ufûnet ¡ârı∂a olmuş ola. Ve bu 
√ummayâtın ek&er-i nevâibi √ummayât-ı πıbb nevâibi gibi olur.

◊ummâ-ı Balπamiyyelerin Leyliyye ve Nehâriyyeleri Beyânındadır

Nehâriyye o √ummâdır ki onun nevâibi nehâren ¡ârı∂ olur ve feterâtı 
leylen olur ve √ummâ-ı leyliyye ¡aks üzere olup nevâibi leylen ve feterâtı 
nehâren olur. Ve bu √ummâların ikisi dahi redî olur ve nehâriyye a†vel ve 
erde™ olur ve nehâriyye †ûlü ve √âreret-i nehârda vuðû¡u √asebiyle ek&er-i 
√âlde dıðða mü™eddî olur. Ve √ummâ-ı nehâriyye «abî&edir, eger «abî&e 
olmasa nehâren vaðt infitâ√-ı mesâmmda ¡ârı∂ olmaz idi o vaðtte bu«ârın 
ta√allülü olmakla velâkin mâddenin ke&reti ve ðuvveti olup nehâren ¡ârı∂ 
olmakla «abâ&eti müte√aððıð oldu. Ve «abâ&etinin bir vechi dahi budur ki 
o √ummânın nehârında vaðt-i nevbet olmakla taπaddîye ru«§at verilmez ve 
onlar bi’∂-∂arûret leylen taπdiye olunup nevm ¡ale’l-imtilâ™ nevm mu∂ırr 
olmakla sehere teklîf olunur ve seher ðuvveti müsðı† olur. Ve √arr-ı nehâr-
da √ummâya muðâsâ† ve berd-i leylde seher o √ummâyı dıðða te™diyeye 
√arî olur ve’l-√â§ıl √ummâ-ı nehâriyye √umma-ı ¡asiredendir.

◊ummâ-ı Balπamiyye Mu¡âlecâtıdır: Bu √ummânın mu¡âlecâtı bi-√ase-
bi evðâti√â mu«telife ya¡nî √ummânın ibtidâ ve intihâsı ve in√i†â†ı zamân-
larında başka başka mu¡âlece ile ¡ilâc olunurlar ke≠âlik nu∂cun ₣uhûr ve 
«afâsı vaðtlerinde olan mu¡âleceler dahi birbirine mu«âlif olur ve ke≠âlik o 
√ummânın mu¡âlecâtı bi-√asebi’l-mevâdd dahi mu«telife olur. 

Mâdde-i [470a] balπamiyye a§nâfından √âmi∂a ve zücâciyye ve mâ-
li√a ve √ulve ve sâir §ınfların √ummâları mu¡âlecâtı başka başka tedbîr-
ler ile olur. Ve cemî¡an a§nâf-ı balπamdan √âdi& olan √ummayât üç emrde 
zamân-ı ibtidâda müşterek olurlar: Evvelkisi telyîn-i mu¡tedil, ikincisi ðay™, 
üçüncüsü müla†tıfât ve muða††ı¡ât ve müdirrât isti¡mâlidir. 
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Ve kaçan √ummânın yevm-i &âli&i olsa √ummâ sebebiyle mevâdd te-
raððuð eder ve yevm-i &âli&ten muðaddem isti₣hâr72 olunup i¡tidâlden ziyâ-
de tel†îf tedbîr olunsa ta√rîk ve î≠â eder ve onun bir nâfi¡ fi¡li olmaz. Ve 
ba¡∂ı kerre üç evvelki günlerde mâ-ı şa¡îr üzere iðti§âr olunur eger mâd-
de raðîða veyâ«ûd ðalîle olup müntehâsı ðarîb olduğu ümîd olunursa. Ve 
müntehâsının mütebâ†ı™ ve mütebâ¡id olduğu yaðînen ma¡lûm ise tedbîr-i 
tel†îf olunmaz. Ve cû¡ ve nevm ¡ale’l-cû¡ ve riyâ∂et ¡ale’l-cû¡ onu i∂¡âf ey-
lemezse ona πâyet menfa¡ati olur belki sen zamân-ı ibtidâda yevm-i sâbi¡e 
varınca taπlî₣e meyl ile ve ba¡dehu tedrîc ile tel†îf-i tedbîr eyle lâkin isti₣hâr 
mûcibince ¡amel îcâb eder ki evvelâ tedbîr-i tel†îf oluna. Eger müntehânın 
bu¡du ₣âhir olur ise mümkin olur ki tedbîr-i taπlî₣ olunmakla telâfî ve te-
dârük oluna ve ba¡dehu vaðt-i müntehâya ðadar tedrîc oluna, zîrâ √ummâ-ı 
balπamiyye zamânının bu §anî¡aya temkîni ve si¡ası olur, ammâ √ummâ-ı 
√âddede temkîn ve si¡a olmaz ya¡nî √ummâ-ı √âddenin müntehâsı ðarîb 
olmakla onda taπlî₣ olunmaz belki zamân-ı ibtidâda tel†îf-i tedbîr olunur. 
Ve kaçan √ummâ yevm-i sâbi¡i tecâvüz eylese tel†îf üzere iðâmet olun-
maz, zîrâ o müddetten sonra dahi tel†îf olunsa o tel†îf i∂¡âf eder ve fem-i 
mi¡denin ∂a¡fını ziyâde eder. Ve sen kaçan balπamî √ummânın †ûlünü ve 
zamân-ı ke&îr mütemâdî olacağını i√sâs eylesen onda tel†îfi †ûlü miðdâr 
eðall edersin ve ma¡a-hâ≠â o balπamî √ummâda tel†îf rib¡de olan tel†îften 
evceb ve âkeddir. Ve ke≠âlik bu √ummâda vâcib olur ki mâ-ı fürûc ve «ub≠ 
ma¡a’l-müzevverât saðy olunmakta ¡acele olunmaya lâkin ∂a¡ftan «avf olu-
nur ise veyâ«ûd in√i†â† ₣âhir olur ise o vaðtte saðyda isti¡câl olunur. 

Ve ≠ikr olunan tedbîr tedbîr-i müşterek idi, bundan sonra sebeb-i √um-
mânın i«tilâfına mürâ¡ât olunur. Eger sebeb mâli√ veyâ«ûd √ulv olan 
balπam olur ise veyâ«ûd sebeb zücâcî veyâ √âmi∂ balπam olur ise ki o 
iki a«îre √ummâlara ferûmûdîsü’z-zemherîriyye tesmiye olunur, onlarda 
beden a§lâ tesa««un eylemez, pes o dört √ummâdan iki evvelki √ummâlar 
mu¡âlecâtında devâ-i leyyin ile telyîne ve tebrîd-i mâya √âcet olur. Ve iki 
&ânîlerde devâ-i ¡anîfe √âcet olur ve iki evvelkiler o müla††ıfât ve muða††ı¡ât 
ile tað†î¡e mu√tâc olur ki onda olan tes«în πayr-i ke&îr ola her ne ðadar 

72 “İsti₣hâr”dan murâd nevbet gelmezden muðaddem nevbeti ta«fîf için olunan ted-
bîrdir.
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tecfîf ke&îr olur ise. Ve iki &ânîlerde o edviyeye √âcet olur ki onda tes«în 
ve √arâfet olup tes«în ile tel†îf ve √arâfet ile tað†î¡ eyleye «u§û§an sebeb-i 
√ummâ olan o balπama sevdâ dahi mu«âla†a eyleye. Ve o mi&lli √ummâ 
kemmûnî ve ma¡cûn-ı kibrîtiyye ve mümelli√ât isti¡mâline √âcet olur. Ve 
zamân-ı ibtidâda isti¡mâle evfað olan edviye cülencebîndir, yevm-i sâbi¡e 
ðadar isti¡mâl olunur ve ke≠âlik mâ-ı râziyânec ve mâ-ı kerefs ve mâ-ı hin-
debâ bi-√asebi’l-√âcet cülencebîn ile veyâ«ûd sikencebîn ile isti¡mâlde be™s 
yoktur, şedîdü’l-menfa¡at olur ve zûfâ ile mâ-ı ¡asel dahi isti¡mâl olunur. Ve 
onunla ba¡∂ı kerre mu¡âleceden ma†lûb olan telyîn-i †abî¡ata bülûπ olur ve 
«u§û§an o cülencebîn müshil olan Fârsî denmekle ma¡rûf olan verd-i a√mer 
ile sükkerden mütte«a≠ ola, zîrâ o cülencebîn müshil-i müleyyin olur ve ka-
çan onunlataðviye olunmak ða§d olunsa cülencebîn mâ-ı leblâb içinde mers 
olunur ve murâd olunur ise ona «ıyârşenber ve fânî≠ «al† olunur ve ke≠âlik 
¡asel-i terencebîn ile mütte«a≠ olan cülencebîn mâ-ı leblâbda idâfe ve √all 
olunup isti¡mâl olunur. Ve o √ummânın ibtidâsında ve ba¡de’l-ibtidâ ¡alîle 
müshilât ile ishâl için il√â√ olunmaz ve «u§û§an mâdde-i √ummâ ile mâd-
de-i §afrâviyye dahi olsa il√â√ a§lâ câiz olmaz, zîrâ fesâd-ı mizâca mü™eddî 
olur. Ve çok kimseler balπamî √ummânın ibtidâsında her iki gecede bir 
kerre devâ-i türbüd ve her üsbû¡ iki kerre √abb-ı ma§†akî ve habb-ı büzûr-ı 
müdirre saðy ederler.

Nüs«a-i Türbüd Devâsı: Zencebîl, ma§†akî her birinden onar dirhem, 
türbüd yirmi dirhem ve mecmû¡-ı edviye vezninde sükker-i †aberzed bu 
edviye a«≠ ve terkîb olunup küllü leyletin ondan bir mi&ðâl saðy olunur. Ve 
o devâyı saðya o vaðt √âcet olur ki †abî¡at leyyine olmaya ve beher yevm 
†abî¡at iki def¡a icâbet ederse o devâyı saðya √âcet olmaz. 

Ve mu§annif der ki ammâ ben nu∂ca ve devâ-i me≠kûre ile telyîn-i 
†abî¡ata inti₣âr edip te™«îr-i istifrâπa mu√abbet eylemem belki vâcib olur 
ki evvelâ mevâdd-ı balπamdan bir miðdâr istifrâπ olunup ba¡dehu vaðt-i 
nu∂ca ðadar bâðîsini istifrâπ te™«îr olunur ve o istifrâπ ðalîlen ðalîlen olu-
nur ve onda mâdde i√câf ve külliyyen i¡dâm olunmaz ve bu istifrâπdan 
sonra müdirrât saðyına iðbâl eylerim ve mi¡deyi i∂¡âf ve raðîði ishâl eden 
mâ-ı iccâ§ ve temr-i Hindî mi&llilerini ben kerî√ görürüm. Ve eger mâdde 
berde ke&îreten mâile ise ona lübb-i ðır†ım «al† olunur ve eger mâdde §afrâ-



134 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

viyye ise ona şarâb-ı benefşec yâ«ûd mürebbâ-ı benefşec veyâ«ûd şîr«ışt 
veyâ«ûd benefşec-i yâbisin mes√ûðu «al† olunur ve o √uðne-i leyyine ile 
isti¡ânet olunur ki onun itti«â≠ı ¡asel ve mil√ ve mâ-ı sılð ve dühn-i √all 
mi&lliden olur. 

Ve ðay™ ile dahi isti¡ânet olunur, mâ-ı fücl ile ve fücl-i münaððâ¡ ile 
ki sikencebîn-i büzûrî mi&llilerde nað¡ olunmuş ola. Ammâ o ma√mûma 
πa&eyân ve †a¡m-ı femin taπayyürü ke&ret üzere ¡ârı∂ olup ≠ikr olunan 
muðayyi™ât ile √âdi& olan ðay™dan ek&er ðay™a √âcet olsa √abb-ı fücl isti¡mâ-
line √âcet olur, ondan bir mi&ðâl mâ-ı bârid ile şürb olunur ve ðay™da her 
ne ðadar i∂¡âf-ı mi¡de keyfiyyeti var ise lâkin bu bâbda cidden menfa¡ati 
şedîdedir ve bu ¡illeti ðâli¡dir. Ve vâcib olur ki ðay™ için yevm-i sâbi¡e in-
ti₣âr oluna, zîrâ yevm-i sâbi¡den muðaddem olan ðay™da ¡unf olup mi¡deyi 
tevrîm eder. Ve eger rıfð üzere ona ðay™ müte¡a≠≠ir olur ise ¡unf ile ðay™ için 
ru«§ât olmaz. Ve eger ðay™ i¡tirâ eder ise «u§û§an devrden zamân-ı ibtidâda 
i¡tirâ eder ise def¡-i †abî¡î olmakla o ða≠f √asb olunmaz ve ondan i√câf ve 
i∂¡âf olursa ona meybih ve şarâb na¡nâ¡ saðy olunur ve bundan sonra bizim 
≠ikr edeceğimiz eşribe ile √abs olunur. Ve eger ¡alîle §udâ¡ ¡ârı∂ olur ise 
onda ne†ûlât-ı bâbûneciyye isti¡mâl edip e†râf-ı erba¡asını ya¡nî iki el ve 
iki ayaklarını mâ-ı √ârre irsâl edersin ve iki sâðlarını şedd-i ðavî ile şedd 
edersin. Ve kaçan mâ-ı şa¡îre √âcet olsa u§ûl ile ma†bû« olan mâ-ı şa¡îrden 
miðdâr-ı mu¡tedil isti¡mâl olunur veyâ«ûd mâ-ı şa¡îr mi¡dede ta√ammu∂ ey-
lemezse sikencebîn-i ¡aseli «al† olunur ve ta√ammu∂ ederse mâ-ı ¡asel «al† 
olunur. Ve mâ-ı şa¡îrin saðya evlâ olan √âli o √âl olur ki o mâya evvel-i 
emrde in§ıbâπ ¡ârı∂ ola. Ve vâcib olur ki evvelâ cülencebîn saðy olunup iki 
sâ¡at sonra mâ-ı şa¡îr saðy oluna. Ve ¡illetin ibtidâsında merû«â†-ı mu√allile 
ile temrî« olunmaz ve ke≠âlik ne†ûlât-ı müla††ıfe dahi isti¡mâl olunmaz, zîrâ 
ibtidâ-i ¡illette bedende «ıl†-ı cevvâl mevcûd iken onları isti¡mâl sü«ûnet 
ra†besi √asebiyle a√şâyı ir«â eder ve o ¡alîl mâ-ı bâridden ictinâb eylesin. 
Ve her kaçan bevl a√mer ve πalî₣ rü™yet olunsa fa§d eylemekte be™s olmaz. 
Ve o bevl §â√ibine vâcib budur ki sikencebîniyyât şürbüne iştiπâl eyleye. 

Ve ma¡lûm ola ki o √ummâ a§√âbına delk mu¡âlecât-ı nâfi¡adandır [470b] 
ve ne ðadar balπam lüzûcetli ve πıl₣atli olur ise o mik∂âr delk enfa¡ olur. 
Ve deyildi ki nesc-i ¡ankebût zeyt ile «al† olunup delk olunsa cidden nâfi¡ 
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olur. Ve ¡illet tezeyyüdü a«≠ eyledikten sonra sen ek&er-i ¡inâyetini fem-i 
mi¡deyi taðviyeye §arf eyle; na¡nâ¡, ma§†akî, enîsûndan me∂ûπât itti«â≠ edip 
isti¡mâl eyle ve bizim ≠ikr eylediğimiz minvâl üzere fücl ile ðay™ isti¡mâl 
edip πıdâyı taðlîl eyle. Ve evvel-i vaðtte ve ke≠âlik ba¡de’s-sâbi¡ saðy olu-
nacak cülencebîne fem-i mi¡deyi muðavvî ve idrârı ðavî olan enîsûn ve 
ma§†akî mi&lli devâları «al† eyle ve onu mâ-ı √ârr ile isti¡mâl eyle «u§û§an 
ibtidâ-i devrde mâ-ı √ârr ile isti¡mâl ziyâde nâfi¡dir, nâfi∂e ve berde muðâ-
vemet eder ve ma¡a-≠âlik ¡a†aş var ise onu ta†fi™e ve teskîn eder ve çok kerre 
o vaðtte balπamı ve «âmı istifrâπa ru«§at verilir velâkin evlâ olan tamâm-ı 
nu∂ca inti₣âr olur. Ve kaçan ¡illet √arr ile a«≠ edip il√â√ eder ise bu ður§ ile 
intifâ¡ olunur:

¢ur§-ı Nâfi¡: Helîlec-i a§fer, §abır, ¡u§âre-i πâfe&, efsentîn her birinden 
beşer dirhem, za¡ferân, ma§†akî her birinden altışar dirhem. Bu edviye a«≠ 
olunup aðrâ§ itti«â≠ olunur ve küllü yevmin bir dirhem ve küllü leyletin 
yarım dirhem saðy olunur. Ve kaçan nu∂cun ₣uhûrunu rü™yet eylesen ona 
kerefs varaðı ve bezri ile ve râziyânec ve u§ûl-i i≠«ir ve bersiyâvuşan ile 
i¡ânet eyle.

Ve ma¡lûm ola ki eger bu √ummâda mâdde cidden bâride olur ise onda 
miðdâr-ı ðalîl fülfül ve ðalîl-i πayr-i ke&îr şarâb-ı raðîð isti¡mâlinde be™s 
olmaz. Ve ba¡∂ı kerre merû«â†-ı mu√allile ile ona in∂âcda i¡ânet olunur ve 
ona o merû«-ı mu√allil ta√lîlde me¡ûnet-i ðaviyye olur ve mu√allilât bu 
√ummâya √ummayât-ı sâireden evfað olur. Ve onu isti¡mâlde vâcib olur 
ki ðuvvete ve √ummâya ve nâfi∂e i¡tibâr oluna, eger ðuvvet ðaviyye olup 
√ummâ cidden §a¡b olmaz ise isti¡mâl olunan merû«âtın ðuvveti ik&âr olu-
nur; eger ðuvve ðaviyye değil ise veyâ«ûd √ummâ cidden §a¡be ise onda 
edhân-ı la†îfe ve i¡tidâle ðarîb olan dühn isti¡mâl olunur. Ve √ummâ on dör-
düncü günü tecâvüz eyledikte râziyânec ve kerefs mi&lli müla††ıfât isti¡mâli 
ek&er kılınır ve ba¡∂ı kerre onların büzûr ve enîsûn isti¡mâline √âcet olur 
ve ke≠âlik o sikencebîn-i büzûrî isti¡mâline √âcet olur ki onda zûfâ ve √âşâ 
vâði¡ ola ve aðrâ§-ı verd isti¡mâline dahi √âcet olur ve ba¡∂ı kerre bi-sebe-
bi’l-mi¡de onda kündür ve ma§†akî ve su¡d ve efsentîn mi&lliler dahi kılın-
mağa √âcet olur ve onlara o vaðtte şarâb-ı raðîð nâfi¡ olur tel†îfi ve √ârr-ı 
πarîzîyi taðviye ve idrârı ve ta¡rîði √asebiyle. Ve kaçan sen nu∂c ve ðuv-
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veti rü™yet eylesen aðrâ§-ı efsentîn saðy eyle. Ve bunlardan sonra ibtidâ-i 
nevâibde berdin e≠âsını müşâhede ve rü™yet eylesen ve ¡illet zamân-ı ibtidâ-
da olmasa ona o mâ-ı √ârrı saðy edersin ki onda bezr-i kerefs ve enîsûn ve 
√abað †ab« olmuş ola. Ve bu edviyenin em&âlini ve onlardan aðvâ edviyeyi 
ne†ûlen ve ba«ûren isti¡mâl edersin ve onların em&âli dahi nâfi∂-i şedîdde 
bu nüs«a üzere saðy ve isti¡mâl olunur:

Nüs«a: Zencebîl, sa¡ter, nân«âh her birinden üçer dirhem, küzbere dört 
dirhem, verd-i fûdenec üçer dirhem, zebîb yedi dirhem; resm üzere †ab« 
olunur, [şerbet-i vâ√idesi üç evâðî olur.] 

Ve kaçan nu∂c-ı †âmmı sen rü™yet eylesen edviye-i ðaviyye ile istifrâπ 
ve idrâr edersin ve ona debîd kebrî&â saðy edersin. Ve eger mâdde ebred-i 
belâπımdan ise ona tiryâð saðy olunur. Ve vâcib olur ki ona aðrâ§-ı verdin 
kebîri mâ-ı râziyânec ile saðy oluna ve cür™et olunup ona küllü leyletin 
devâ-i türbüd saðy oluna ve √abbu’§-§abır πâfe& ile veyâ«ûd efâvîh ile müt-
te«a≠ olanlar saðy olunur. Ve onlara saðy olunacak edviyeden olur bu §ıfat 
üzere olan ma†bû«: Eyâric yedi dirhem, türbüd on dirhem, helîlec-i esved 
beş dirhem, πâfe& beş dirhem, mil√-i Hindî üç dirhem, bâ≠âverd, şükâ¡â 
her birinden dört dirhem, enîsûn üç dirhem bu me≠kûrlar a«≠ olunup mâ-ı 
kerefs ile †ab« olunur ve √âcet miðdârı saðy olunur. Ve bundan dahi aðvâ 
olur iki a§l ya¡nî a§l-ı kerefs ve a§l-ı râziyânec ile a§l-ı sûsen her birinden 
onar dirhem, eyâric sekiz dirhem, ¡u§âretü’l-πâfe& beş dirhem, bezr-i kerefs 
ü râziyânec her birinden dörder dirhem, verd-i sünbül, na¡nâ¡ her birinden 
yedişer dirhem; onlardan aðrâ§ itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur.

Ma†bû«-ı Ceyyid: İki a§l ya¡nî kerefs ve râziyânec kökleri her birin-
den onar dirhem, zebîb-i münaððâ yedî, enîsûn, ma§†akî her birinden üçer, 
şükâ¡â, bâ≠âverd, πâfe& her birinden dörder dirhem, üç rı†l su bir kalınca 
ðadar †ab« olunur ve birkaç gün ¡ale’r-rîð saðy olunur.

Aðrâ§-ı Ceyyide: Bu ður§ ¡illetin ezmânı ve nâfi∂in iştidâdı katında is-
ti¡mâl olunur: Eyâric, ¡u§âre-i πâfe&, efsentîn, şükâ¡â, bâ≠âverd her birin-
den beşer, bezr-i kerefs, bezr-i râziyânec, enîsûn her birinden üçer dirhem, 
mil√-i nef†î dört, bezr-i keşût, helîlec-i Kâbülî her birinden onar, πârîðûn on 
beş, aðrâ§-ı verd yirmi, türbüd otuz; bu me≠kûrlardan ður§ itti«â≠ olunup ve 
o ður§ müshil olur. 
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Ve ke≠âlik §abır, helîlec-i a§fer, râvend, ma§†akî, ¡u§âre-i πâfe&, efsentîn 
her birinden birer cüz™, za¡ferân yarım cüz™; bu me≠kûrlar daðð olunup is-
ti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik eyâric-i helîlec-i Kâbülî, mil√-i Hindî her birinden 
dörder, bezr-i kerefs, râziyânec, enîsûn her birinden birer buçuk dirhem, 
efsentîn beş aðrâ§, verd üç, şükâ¡â, bâ≠âverd her birinden ikişer dirhem; bu 
me≠kûrlar daðð olunup √ubûb itti«â≠ olunur.

Ma†bû«-ı Ceyyid: ∏âfi& beş, a§l-ı sûs, a§l-ı sûsen, nân«âh her birinden 
üçer, bezr-i kerefs, râziyânec her birinden dörder, verd beş, bu me≠kûrlar 
†ab« olunur, küllü yevmin şerbeti üçer ûðıyye olur. 

Ve ke≠âlik u§ûl-i &elâ&enin her birinden onar, enîsûn, bezr-i kerefs her 
birinden ikişer dirhem, şükâ¡â, bâ≠âverd, πâfe&, efsentîn her birinden be-
şer, ðan†ûriyûn üç; bunlar †ab« olunup ondan dört ûðıyye şürb olunur. Ve 
ke≠âlik √aşîş-i πâfe& ve şâhterec ve şükâ¡â ve bâ≠âverd ve efsentîn her bi-
rinden beşer, zebîb on, helîlec-i a§fer on ve bu nüs«a balπam-ı mâli√a ve 
§afrâsı πâlib olan mevâdda evfað olur. Ve πârîðûn bir dirheme varınca ða-
dar veyâ«ûd bir dirhem ve &ülü& dirheme varınca ðadar birkaç gün istifâf 
olunsa ¡illetin te†âvülünü men¡ eder. Ve πârîðûnun bu menfa¡ati istifâf ile 
isti¡mâl olundukta √â§ıl olduğu gibi ke≠âlik ¡asel ile mezc olunup şürb olun-
dukta dahi √â§ıl olur. Ve ba¡de’n-nu∂c bezr-i encüre isti¡mâli cidden ¡acîb 
olur vech-i müteðaddim gibi gerekse sefûfen ve gerek ise ¡asel ile isti¡mâl 
olunsun. 

Ammâ ðuvve-i câ≠ibeyi taðviye edip mevâddı cihet-i ishâle ce≠b için 
bezr-i encüre isti¡mâl olunsa, câ≠ibenin ∂a¡fı ∂a¡f-ı kebid √asebiyle olur ise 
ona rîvend ve bezr-i ekşû& «al† olunur ve ∂a¡f-ı mi¡de sebebiyle ise ma§†akî 
ve enîsûn katılır ve ∂a¡f-ı †ı√âl ve †ı√âlin πıl₣ati √asebiyle ise ona a§l-ı keber 
ve isðûlûðandriyûn «al† olunur. 

Ve bu nev¡ √ummâda ba¡∂ı kerre †ı√âl ¡illeti ¡ârı∂a olmakla o √âlde bezr-i 
encüre isti¡mâl olundukta o devâlar bezr-i encüreye mu«âli† olmağa √âcet 
olur. Ve ba¡∂ı kerre o sebebden için su¡∂ ve √abbu’l-bân ve √ulbe dahi 
ziyâde olmağa √âcet olur. Ve ma¡a-≠âlik √ummânın şiddeti √âline mürâ¡ât 
olunmak gerektir ki ifrâ†-ı tes«înde vâði¡ olmaya. 

Ve bu ¡illette ¡inde’n-nu∂c √âcet olan aðvâ istifrâπât √abb-ı türbüdden 
şerbeti ziyâde ve ek&er kılmakla ve √uðun-ı ðaviyye isti¡mâl etmekle olur. 
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Ve bu √abb dahi o müstefriπâttandır: Ma§†akî bir dânıð, eyâric-i feyðarâ ya-
rım dirhem, ¡u§âre-i efsentîn rubu¡ dirhem, şa√m-ı √an₣al bir dânıð, πârîðûn 
yarım dirhem, bu edviyeler sikencebîn-i ¡aselî ile √abb olunup saðy olunur 
ve o müstefriπâttandır ki √abbu’l-ma§†akî ve √abbu’§-§abır. 

Ve eger mâdde-i √ummâ √arârete [471a] mâil ise aðrâ§-ı †abâşîr-i müs-
hilden üç ður§ ve türbüd bir mi&ðâl, saðmûnyâ yarım mi&ðâl, ¡u§âre-i πâfe& 
iki mi&ðâl a«≠ olunup bi-√asebi’l-ðuvvet saðy olunur. Ve ke≠âlik πâfe&, 
efsentîn, bersiyâvuşân, ihlîlec, şâhterec, zebîb-i münaððâ veznleri berâber 
a«≠ olunup bi-√asebi’l-√âcet saðy olunur. Ve eger beden ishâli i√timâl ey-
lemezse müla††ıfâta ve müdirrâta ve mu¡arrıðâta iðbâl olunur. Ve mu√tâcun 
ileyhâ olan edviye cümlesinden olur ¡asel ile naðî¡-i §abır. Ve kaçan ¡illet-i 
in√i†â†ı a«≠ eylese ¡alîle ðable’†-†a¡âm √ammâma du«ûlde be™s yoktur. 

Ammâ onların aπdiyelerinden la†îf olan πıdâlar «all ve zeyt olur ve ba¡∂ı 
kerre onların içine miðdâr-ı ðalîl mürrî dahi id«âl olunur «u§û§an â«ir-i 
¡illette mürrî id«âli ziyâde muvâfıð olur. Ammâ aðvâ olan πıdâları †ayâhîc 
ve ferârîc ve ðıbâc mi&lliler olup ba¡de’l-in√i†â† i†¡âm olunur. Ve vâcib olur 
ki o aπdiye-i ðaviyyeler isti¡mâl olundukta «u§û§an ¡inde’n-nu∂c «all ve 
«ardal ve mürrî mi&lli tað†î¡i olan aπdiye id«âl olunur; eger balπam-ı √âmi∂ 
redî-i lezic ise onlara mâu’l-√ımma§ ve kürrâ& ecved-i aπdiyeden olur eger 
içine kemmûn ve şibt ve zeyt katılır ise. Ve ke≠âlik bu bevârid dahi muvâfıð 
olur ki onun itti«â≠ı sılð, mürrî, «all-i zeyt-i maπsûl ve kevâmi«ten kâmi«-i 
keber, kâmi«-i şibt ve sa¡ter ve encüdân ve helyûn mi&llilerden ola ve onlar 
tebrîdi ve ter†îbi olan buðûlden ictinâb ederler. Ve onların evðât-ı taπaddî-
leri nevbetin fütûr ve iðlâ¡ından sonra olan ve nevbetten lâ-eðall dört sâ¡at 
muðaddem olan vaðtler olur. Ve onların nevmlerinin miðdârı yað₣aları ile 
mu¡âdil ve berâber kılınıp nevm ile nu∂c ve yað₣a ile ta√lîl ta√§îl olunur. 
Ve √ammâmın onlara ma∂arratı şedîde olur lâkin ba¡de’l-in√i†â† ma∂arratı 
olmaz.

◊ummâ-ı Balπamda Vâ…i¡ Olan İfrâ†-ı ¢a≠f ve 
¢ay™ın Tedârükü Beyânındadır

Lâyıð budur ki ifrâ†-ı ðay™ı def¡de meybih ve ma¡rûf olan şarâb-ı rum-
mân-ı na¡nâ¡î saðy olunmakla isti¡ânet oluna. Ondan aðvâya √âcet olur ise 
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bu ma†bû« isti¡mâl oluna: May«os enârın √abbı on dirhem, kündür-i ebya∂, 
ma§†akî her birinden beşer dirhem, na¡nâ¡ yedi, iki rı†l su içinde †ab« olunur 
ki o suyun içinde dahi iki †âða na¡nâ¡73 olmuş ola ve o suyun nı§fı kalınca 
ðadar kaynatılır.

İfrâ† Üzere O ◊ummâda Vâ…i¡ Olan İshâlin 
Tedârükü Beyânındadır

Ammâ o ishâlin √absi senin ma¡lûmun olan πıdâî ve devâî ðavâbı∂ is-
ti¡mâli ile olur. Ammâ ishâl √asebiyle ¡ârı∂ olan ∂a¡fın telâfî ve tedârükü o 
ishâlin ¡aðıbında ferârîc-i meşviyye vü mu†aycene i†¡âm edip ve ba«ûrât ve 
revâyî√-i nâ¡işe teşmîmi ile olur. Ve eger vechine ve e†râfına teheyyüc ¡ârı∂ 
olur ise bu ður§ mi&lliyi isti¡mâl ile intifâ¡ ederler.

Nüs«a-i ¢ur§: Enîsûn, lükk-i maπsûl her birinden beşer levz-i muðaş-
şer, za¡ferân, mermâ√ûz her birinden dörder, bezr-i kerefs, bezr-i râziyânec, 
fiðâ√-ı i≠«ir her birinden üçer, ¡u§âre-i πâfe& üç buçuk, sünbül altı, eyâric-i 
feyðarâ, yedi verd on; bu edviyeler a«≠ olunup ve ondan aðrâ§ itti«â≠ olu-
nup isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre emrûsiyâ ve devâ-i lükk ve devâ-i levz-i 
mürr isti¡mâline dahi √âcet olur.

◊ummâda ‰ûl ve Berd Olsa Onda bu ¢ur§ İsti¡mâl Olunur: Verd on, 
ma§†akî, sünbül, bezr-i râziyânec, bezr-i kerefs, bezr-i hindebâ, ¡u§âre-i 
πâfe&, efsentîn her birinden dörder, †abâşîr beş; bu me≠kûrlar ður§ kılınır 
ve şerbet-i vâ√idesi iki dirheme varınca ðadar olur, on dirhem cülencebîn 
ile bezr-i râziyânec †abî«inden iki ûðıyye ðadar ile şürb olunur. ¡Asel ile 
ma¡cûn kılınan nân«âhın menfa¡at-ı ¡a₣îmesi bu mi&lli mev₣i¡de ₣âhiredir. 

Ve ba¡∂ı kerre berd temâdî eylemekle delke mu√tâc olunur ve bu vech 
üzere delk olunur ki yedlerini delke ketiften ve ðademlerini delke ürbiyye-
lerden bidâye olunur eller ve ayaklar tesa««un edip onlarda √arâret münte-
şire olsa o ¡alîlde i¡yâ gibi bir şey™ i√sâs olunursa delk §ulbe intiðâl olunup 
§alâbet ile oğulur. Ve eger bir ¡u∂v delk olundukta sü«ûnet müştedde olur 
ise o ¡u∂v dühn ile delk olunur, kaçan ¡u∂va miðdâr-ı √âcet sü«ûnet geldikte 
onun delki terk olunup ¡u∂v-ı â«er delk olunur. Ve onlara edhân-ı ceyyide-
den olur ðab∂ı olmayan zeyt-i ¡a≠b ve dühn-i bâbûnec ve inâ-i mu∂â¡afte 

73 “İki †âða na¡nâ¡” demek iki dal na¡nâ¡ demektir.
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ma†bû« olan dühn-i şibt. Ve kaçan sen tedhînden fâriπ olsan kerb versin 
için sen dühnü mes√ eyle ve be™s olmaz ki delk-i yâbise dühn ile delk ittibâ¡ 
oluna. 

Ve ∂a¡fı olmayan mi¡denin ðuvvetini √ıf₣ eder re™s-i mi¡de için olan o 
merû«ât ki onda dühn-i bâbûnec ve dühn-i nârdîn ve dühn-i şibt ola. Ve 
bundan aðvâ olur dühn-i râzıðî ile temrî« eylemek. Ve a∂mide-i nâfi¡adan 
olur bâbûnec miðdâr-ı yesîr ma§†akî ile o şarâbda †ab« olunur ise ki ona ∂ı¡fı 
miðdârı ¡asel katılmış ola. Ve eger ¡alîlin şehveti sâðı†a ise ecved olan bu-
dur ki onda şarâb isti¡mâl olunmayıp belki o meybihtec isti¡mâl olunmaktır 
ki onda bâbûnec ve temr ve iklîlü’l-melik ve efsentîn †ab« olmuş ola.

Balπamiyye ◊ummayâttan Lâzıme ◊ummânın Mu¡âlecâtıdır

Ve lâzıme-i balπamiyye √ummâya le&îðiyye tesmiye olunur. Ve onun 
¡ilâcı küllü yevmin nâibe ve müfârıða olan balπamî √ummâ mu¡âlecesidir 
ve o mu¡âlecede müla†tıfât-ı √ârre rıfð üzere isti¡mâl olunur. Ve eger siken-
cebîn ve cülencebîn ve cüllâbu’l-¡asel ve mâu’l-¡asel ve mâu’r-râziyânec 
ve kerefs ve u§ûl-i &elâ&e üzere bu bâbda iktifâ ve iðti§âr olunsa ðarîb olur 
ki onlardan intifâ¡ oluna ve onlara kâmi«-i şibt ve kâmi«-i keber nâfi¡ olur 
«u§û§an â&âr-ı nu∂c ₣uhûrundan sonra isti¡mâli ziyâde nâfi¡dir. Ammâ on-
ların taπaddîleri ezminesine mürâ¡ât ve ve ðuvvetin ðuvveti ve ∂a¡fı tedbîr-
lerinin ≠ikri mürûr eyledi. Ve onlara edviye-i ceyyideden olur aðrâ§-ı ¡aşe-
re. Ve ke≠âlik onlara edviye-i ceyyide-i mücerrebedendir verd altı, rubb-ı 
sûs, şâhterec, sünbül her birinden dörder, ma§†akî, kehrübâ üç, enîsûn iki. 
Ve ke≠âlik aðrâ§-ı πâfe& dahi nâfi¡dir:

Nüs«a-i Aðrâ§-ı ∏âfe&: ∏âfe& dört, verd bir dirhem ve &ülü& dirhem, 
†abâşîr dört ûðıyye. 

Nüs«a-i U«râ: ∏âfe& üç ûðıyye, verd yarım rı†l, sünbül yarım rı†l, †abâşîr 
dört ûðıyye. Ve ke≠âlik ður§-ı efsentîn dahi nâfi¡dir, §ıfatı budur:

Nüs«a-i ¢ur§-ı Efsentîn: Efsentîn, esârûn, bezr-i kerefs, enîsûn, levz-i 
mürr, şükâ¡â, bâ≠âverd, ¡u§âre-i πâfe&, ma§†akî, sünbül her birinden ikişer
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İn…ıyâliyûs ve Lîfûriyâ ◊ummâları Mu¡âlecâtıdır

Bu iki √ummânın ¡ilâcı bundan evvel ≠ikr olunan √ummânın ¡ilâcına 
ðarîbdir ve ke≠âlik o iki √ummânın ¡ilâcları †arîði dahi birbirine müteðârib-
dir, pes onların mu¡âlecâtında vâcibdir ki sikencebîn-i ¡aselî vü sükkerî ile 
bed¡ oluna. Ve o iki √ummâda emr olunur ki ¡asel ile ma†bû« olan rubb-ı 
√ı§rım ve ke≠âlik şarâb-ı verd saðy oluna ve ba¡dehu büzûr ve miyâh-ı büzûr 
saðyı †arîðinden naðî¡-i §abır ve aðrâ§-ı verd ma¡a’l-ma§†akî ve √abbu’§-§a-
bır ve eyâric-i feyðarâ ve √abb-ı πâfe& saðylarına tedrîc oluna. Ve ke≠âlik 
o iki √ummâda cemî¡an vâcib olur ki mi¡deye i¡tinâ olunup mâ-ı lûbiyâ ve 
fücl ve şibt ve fûdenecle ða≠f oluna ve ke≠âlik müdirrât-ı isti¡mâl oluna. 
O iki √ummâya nâfi¡ müshilâttan olur helîlec-i esved ü a§fer ve sükkerden 
mütte«a≠ olan müshil. Ve o √ummâlara √uðundan nef¡-i belîπ ile nâfi¡ olan 
√iddete mâile o √uðnedir ki onun a«lâ†ında lübb-i ðır†ım ve ðan†uriyûn-ı 
daðîð ve şibt ve bâbûnec ve √asek ve iklîlü’l-melik ve mürrî ve ¡asel dâ«il 
ola. Ve lîfûriyâ tebrîdinde [471b] rıfða √âcet inðıyâliyûsun rıfða i√tiyâcın-
dan ek&er olur.

◊ummâ-ı »ıl†iyyeden ∏aşyiyye Mu¡âlecâtıdır

Bu √ummânın mu¡âlecesi §a¡bedir, onun mu¡âlecesinde vech-i budur ki 
onun mâddesi tedrîcle istifrâπ oluna, edviye-i la†îfe ile istifrâπ edip ðaviy-
yeye intiðâl oluna «u§û§an †abî¡atta bi-nefsihâ icâbet olmazsa sen √ukun ile 
em¡âda ve em¡âya ðarîb ¡urûðta olan fa∂lı tenðıye edersin ve bâðîlerde delk 
ile tel†îfi isti¡mâl edersin. 

Ve Câlînûs zu¡m eyledi ki √ummâ-ı πaşyiyye a§√âbının ek&erinden 
mevâdd ve fa∂lı müstefriπât ile istifrâπdan ¡âciz kalıp ancak delk isti¡mâli 
ile istifrâπ eylemiştir. Ve onları delkin a√sen-i vechi budur ki iki uyluktan 
ve iki sâðtan delke bed™ olunup fevðten esfele in√idâr eyleye ve o delkte 
cildi sâ√ice olan menâdîl-i «aşine isti¡mâl eyleye ve ba¡dehu delk-i ricl-
den yedleri delke intiðâl eyleye, iki menkibden bed™ edip iki kefflere nüzûl 
eyleye ve delki ile cildi mu√merre eyleye ve ba¡dehu ₣ahrı ve §adrı delk 
eyleye ve ba¡dehu yine ¡avdet edip sâðını ni₣âm-ı evvel üzere delk eyleye 
ve mümkin ise ¡alîlin evðâtını iki ðısma taðsîm eyleyip bir ðısmında tenvîm 
ve nı§f-ı â«erde tedlîk eyleye. 
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Ve’l-√â§ıl onların ðânûn-ı ¡ilâcları min-πayri tes«înin cidden tel†îfe ¡inâ-
yettir. Ve onlara nâfi¡ olan edviyeden olur müla††ıfât isti¡mâli ve o müla††ıfât 
mâ-ı ¡asel mi&llilerdir «u§û§an mâ-ı ¡asele zûfâdan ve bezr-i kerefsten birer 
ðuvvet a«≠ oluna ve πadâvette ve πadâvet mi&lli vaðtlerde isti¡mâl oluna. 
Eger onlarda ishâl-i müfri† var ise mâ-ı ¡asel †ab«-ı eşedd ile †ab« olunur 
ve o sebebden ishâl ðalîl ve mu¡tedil ve nâfi¡ olur ve ke≠âlik sikencebîn-i 
mu¡assel o iki √ummâya nâfi¡ olur eger eyyâm-ı §ayfta isti¡mâl eder ise. Ve 
mâ-ı bârid şürbüne i¡tiyâdı var ise o sikencebîni mâ-ı bârid ile mezc edip 
şürb eder. Ammâ fa§l-ı şitâda vâcib olur ki ona o sikencebîn saðy olunma-
yıp onun şürbü mâ-ı √ârre ða§r ola ve onlara şerbeti √ârren şürb eylemek 
ef∂al olur, ∂arûret-i ðay₣ ve şiddet-i √arrin tekrîbi için bâriden şürb ederler. 
Ve teskîn-i ¡a†aş için şürb olunan meşrûbun ef∂ali ve evfaðı sikencebîn-i 
¡aselî olur. Ve şarâb-ı mâî evvel-i emrde nâfi¡ olur «u§û§an √ummâları ða-
viyye ola.

Ve ðaviyyü’l-√ummâ olan πaşyiyye ðalîlü’l-vuðû¡ olur «u§û§an meşâ-
yı«ta ziyâde nâdir olur ve onlara taπdiyeden sonra şarâb saðy olunur. Ve 
sana vâcib olur ki bu ¡illet §â√ibinin nab∂ına dâimâ mürâ¡ât eyleyesin ve ka-
çan onun nab∂ının ∂a¡fını ve baπteten suðû†unu rü™yet eylesen ona şarâb-ı 
memzûcla meblûl olan «ubzu i†¡âm eyle eger a√şâda verem yok ise, zîrâ 
verem-i a√şâda nab∂ın taπayyür-i me≠kûru olsa ona ¡ilâcın vechi yoktur 
ve mev∂i¡-i recâ değildir. Ve kaçan πaşy-i me≠kûr müştedd olsa i†¡âm-ı 
me≠kûra √âcet olur velâkin vâcib olur ki ba¡de’†-†a¡âm delk oluna. Ammâ 
onların akşam †a¡âmları mâ-ı şa¡îre ða§r olunur, üzerine πayri nesne ziyâde 
kılınmaz meger ki ðuvvet sâðı†a ola. Eger mâ-ı şa¡îr üzere bir nesne ziyâde 
kılınır ise cüllâbda veyâ«ûd ¡aselde menðû¡ olan «ubz ziyâde kılınır. 

Ve √ammâm onlara a∂arr-ı eşyâdan olur. Ve ke≠âlik cidden √ârr ve cid-
den bârid olan havâ onlara mu∂ırr olur, zîrâ havâ cidden √ârr olsa o √arâret 
ile a«lâ†ın riyeye ve ðalbe seyelânından emn olmaz ve dimâπa dahi §u¡ûd 
eder ve havâ cidden bârid olsa a«lâ†ı nu∂cdan men¡ eder ve tesdîdini ziyâde 
eder. 

Ve eger bu √ummânın «ıl†ı §afrâviyye ise, eger ðay™ı selh olup «afîf olur 
ise cidden nâfi¡ olur ve’l-√â§ıl bu √ummânın §afrâviyyesi necâ√a ve necâ†a 
evlâ olur.



Tahbîzü’l-Mathûn 143

◊ummâ-ı ∏aşyiyye-i Dıkkiyye-i Ra…îka Beyânındadır

Bu √ummâda vâcib olur ki ma√mûmun §adrına §andal ve mâ-ı verd ile 
∂ımâd oluna ve ðuvveti ðalîlen ðalîlen πıdâ ile in¡âş oluna. Ve onun πıdâ-
sı eger iştihâ eder ise mâ-ı rummân-ı müberredde veyâ«ûd mâ-ı fevâkihte 
menðû¡ kılınan «ubz kılına ve eger taðviyeye √âcet olur ise «all ile ve mâ-ı 
√ı§rım ile ferârîc ve buðûl-i bârideden mütte«a≠ «u§û§an küsfüreden müt-
te«a≠ me§û§at onlara nâfi¡a olur.

Leyliyye ve Nehâriyye Olan ◊ummayât Tedbîridir

O √ummayâtın tedbîri √ummayât-ı balπamiyye tedbîridir, beynehümâda 
«ilâf yoktur.

Rib¡-i Dâire Beyânındadır ki Ona ‰a†ar†âvüs Tesmiye Olunur

◊ummâ-ı rib¡in dahi iki ðısmı olup biri dâire ve â«eri lâzımedir velâkin 
dâirenin vuðû¡u ek&er ve lâzıme ðalîlü’l-vuðû¡ olur. Ammâ rib¡in esbâbı sev-
dâyı tevlîd edip ba¡dehu ta¡fîn eden eşyâ olur ve onlar cümleten senin ma¡lû-
mun oldu. Ve ke≠âlik senin ma¡lûmun oldu ki sevdânın a§nâfı vardır, §ınf-ı 
vâ√idi &üfl-i demdir ve â«er §ınfı demin √urâðası o a«lâ†ın remâdiyyeti olur. 
Ve ke≠âlik senin ma¡lûmun oldu ki sevdânın dört ðısmı vardır, demevî ve 
balπamî ve §afrâvîdir, ≠ikr olunan a§nâf-ı sevdâ o a«lâ†ın i√tirâðından √âdi& 
olur. Ve dördüncü §ınfı o sevdâ-i πayr-i †abî¡îdir ki sevdâ-i †abî¡înin i√tirâkın-
dan √âdi& olur. ‰abî¡î ve πayr-i †abî¡î sevdânın cemî¡an a§nâfından √ummâ-ı 
rib¡ √âdi& olur. Ve ba¡∂ı nâs zu¡m eyledi ki sevdâ-i †abî¡iyyeden rib¡ tevellüd 
eylemez, zîrâ sevdâ-i †abî¡iyye ta¡affün eylemez. Onlardan bu mi&lli ðavli 
i§â«a ve istimâ¡ câiz olmaz belki cemî¡an ru†ûbât ¡ufûneti ðabûl eder her ne 
ðadar ¡ufûneti ðabûle teheyyü™leri ve i«tilâfları mütefâvit ise. 

Ve rib¡in ek&er-i √udû&u emrâ∂ ve √ummayât-ı mu«telifeden sonra olur 
ve √ummayât-ı ¡ufûnet ¡aðıbında olur, zîrâ √ummânın i«tilâfı a«lâ†ın i«-
tilâfıyla olur ve kaçan ¡ufûnet ile a«lâ†-ı mu«telife mu√teriða olsalar remâ-
diyyetleri dahi mu«telife olup eşyâ-ı mu«telifeyi istifrâπa †abî¡atta ke&îren 
temekkün olmayıp ma√all-i ¡ufûnette bâðî kalıp ba¡dehu remâdiyet ta¡affün 
eyledikte rib¡ √âdi&e olur. 
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Ve çok kerre rib¡ †u√âl ¡aðıbında vâði¡ olur ve ma¡a-≠âlik rib¡ ek&er-i 
√âlde veca¡-ı †ı√âl ve §alâbet-i †ı√âlden «âlî olmaz ve eslem-i rib¡ verem-i 
†ı√âlden ve πayrin vereminden √âdi& olmayıp ve verem-i †ı√âlî dahi müs-
ta§√ıb olmayan rib¡dir, zîrâ verem-i †ı√âl √asebiyle ¡ârı∂ olan rib¡ istisðaya 
ve ðayle mara∂ına mü™eddî olur. Ve rib¡-i selîm §â√ibi emrâ∂-ı rediyye-i 
sevdâviyyeden «alâ§ bulur, mâlî«ûlyâ ve §ar¡ mi&lli emrâ∂-ı rediyyesi olan-
lar rib¡ ile kurtulur. Ve rib¡de teşennücden emân vardır, zîrâ rib¡den mâddesi 
«ıl†-ı yâbistir ve ek&er-i √âlde rib¡ «ıl†-ı yâbisten tevellüdüne binâen mara∂ 
selîm olur ve tedbîrinde «a†â vâði¡ olmaz ise bir seneyi tecâvüz eylemez ve 
ba¡∂ı kerre on iki sene mülâzemet eder ve dahi ziyâde olur, ammâ müte†âvil 
olan rib¡ istiðaya âile ve râci¡a olur. Ve ma¡lûm ola ki fa§l-ı «arîf √ummâ-ı 
rib¡ için ¡adüvvdür.74

el-¡Alâmât: Rib¡ evvelâ berd-i ðalîl ile a«≠ eder ve ba¡dehu berdi te-
zeyyüdü a«≠ eder ve ba¡dehu müntehî katında yesîren ðalîl olur √ummâ-ı 
balπamiyye olduğu gibi ve kaçan beden mütesa««ın olsa √arâret şedîde 
olmaz velâkin balπamiyye √ummâsının √arâretine ðıyâs ile rib¡in √arâreti 
ek&er ve a₣her olur. Bu iki √ummâda πayr-i şedîd sü«ûnetin sebebi budur ki 
onların mevâddının ya¡nî balπam ve sevdânın işti¡âlinde her ne ðadar ¡usret 
var ise yine işti¡âl eder velâkin işti¡âli şedîd olmaz belki √a†ab-ı cezlin ya¡nî 
kütüğün işti¡âli gibi ðalîlen müşte¡il olur ve cemî¡-i bedeni işti¡âl ve iltihâb 
müştemil olmaz belki bedende ðuşa¡rîret ve &iðal olur. 

Ve bu maðâmda ¢ânûn nüs«alarının ¡ibâretleri mu«telifedir. ‰ab¡ ile 
olan nüs«ada mevcûd olan ¡ibâret budur: ــ אل  ــ ــ ا א  ــ ــ  ــא   
ل و   ا כ אر  ا ا א    כא  İntehâ. “Cezl” zâ-i ا

mu¡ceme ile √a†ab-ı yâbis ma¡nâsınadır, ammâ ≠âl-ı mu¡ceme ile √a†ab-ı 
kebîrin kökü ve kütüğü ma¡nâsınadır. [472a] Ve nüs«a-i sul†âniyyede 
إ ــ ــ ا ــ ا ــאر  ــ כא ــ  א   ــ ــ ا  vâði¡ olmuştur, siyâð ve sibâða bu 
nüs«a muvâfıðtır velâkin ــ ــ    ðavlinden ــ   ma¡nâsını irâde ve 
“√a†ab-ı cez™”den “√a†ab-ı ra†b” ma¡nâsını irâde «ilâf-ı ₣âhirdir, zîrâ 
“cez™”in bi-√asebi’l-lüπa ma¡nâsı ~ı√â√’ta ve ¢âmûs’ta ≠ikr olunduğu 
üzere budur; ــ ــ إ ــאء  ــ ا ــ  א ــ  أت ا ــ ــאل   Bizim icmâlen ≠ikr 
eylediklerimizi taðrîr ve ≠ihninde tav†în murâd edip siyâð ve sibâðı fehme 

74 ◊attâ «arîfte olan rib¡ †avîle olur «u§û§an şitâya mutta§ıla ola.
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ðudreti olan kimselere vâcib olur ki ¢ânûn’un bu ma√allini ke-mâ hüve 
√aððuhu mü†âla¡a eyleye, zîrâ taf§îli i†nâba mü™eddî olmakla tercümeye 
muvâfıð olmaz. 

Ve iltihâb ve işti¡âlin ∂a¡fı ve ðuşa¡rîreti ¡adem-i tecâvüzü ve &iðalin 
vücûdu «al†ın πıl₣ati ile olur. Ve rib¡in berdi ile veca¡dan bir şey™ olur ki 
ke-enne o veca¡ ¡i₣âmı kesr eder ve o vaðtte bir nev¡ intifâ∂ ve irti¡âd dahi 
olur ki onda esnân ı§†ıkâk eder velâkin o intifâ∂ ve ı§†ıkâk balπamiyyede 
olan intifâ∂ ve ı§†ıkâk meblaπlarına bâliπ olmaz. Ve bu √ummâ ∂a¡f-ı ba§a-
ra mü™eddiye olur ve ¡inde’n-nu∂c o ¡avârı∂ beynûnet ve müfâraðat eder, 
zîrâ o vaðtte redâ™et ðalîle olur vaðt-i ibtidâda ðalîle olduğu gibi. 

Ve ke≠âlik rib¡in ¡alâmâtındandır rib¡in esbâbının teðaddümü o esbâb-ı 
müteðaddime √ummayât-ı †avîle ve †u√âl ve veca¡ın teðaddümleridir. Ve 
rib¡in ¡alâmâtındandır mizâcın √âli ve mizâcın sevdâviyyetinin delâili ve 
sinn ve fa§l ve πıdâ ve se√ane ve ¡âdet ve onların em&âlleri ve rib¡in devri 
yirmi dört sâ™attir. 

Ve çok kerre bir √ummâ §ayfta πıbb ve şitâda rib¡ olur. Ve çok kerre 
√ummayât-ı mu«telife ni₣âmı olmayan √ummayât-ı mu«teli†eye mü™eddî 
olur, zîrâ √ummayât-ı mu«telifede ba¡de’l-iðlâ¡ bâðıye olan a«lâ† dahi mu«-
telife olup o a«lâ† teremmüd üzere istiðrâr eyledikte rib¡ üzere istiðrâr eder. 

Ve balπam i√tirâð edip ondan tevellüd eden πayr-i †abî¡î sevdânın √um-
mâsı edvârı a†vel olur ve o nev¡ √ummânın ek&eri √ummâ-ı muvâ₣ıbeden 
sonra √âdi& olur ve o √ummâda ¡arað eb†a™ ve bevl aπla₣ olur ve ¡ırðın ya¡nî 
damarın §alâbeti eðall olur ve ek&er-i emrde o √ummânın √udû&u √um-
mayât-ı balπamiyyeden sonra olur. 

Ve i√tirâð-ı demden √â§ıl sevdâ-i πayr-i †abî¡î √ummâsının ¡alâmâtı dem 
¡alâmâtının ₣uhûru ve dem √ummayâtının teðaddümleri ve bevlin √umreti 
olur ve ona se√ane ve sinn ve fa§l dahi delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre √um-
mayât-ı demeviyyeden sonra √âdi&e olur. 

Ve §afrâ-i mu√teriðadan √âdi& rib¡in ¡alâmâtı, onda nab∂ın sür¡at ve 
tevâtürü eşedd olur, ðuşa¡rîret ile ve ke≠âlik berd ve la√mda vâði¡ ra∂∂ ve 
¡a†aş ve ¡arað ile ibtidâ eder ve onda πa∂ab ve ¡a†aş ve iltihâb olur ve ona 
se√ane ve sinn ve fa§l delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre o rib¡ √ummayât-ı §afrâ-
viyyeden sonra olduğu dahi ona delâlet eder. 
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Ve rib¡de nab∂ §alâbete mâil olur yübûset-i «ıl† √asebiyle, zîrâ «ıl†-ı 
yâbis nab∂ı dâ«ile ce≠b edip nab∂ teşennüce müşâbih olur. Ve ke≠âlik 
rib¡de nab∂ istivâya mâil olur eger mevâddı √areket eylemezse ve kaçan 
√areket eylese nab∂ cidden mu«telif olur fa∂lın πıl₣ati √asebiyle. Ve rib¡in 
fetretinde tefâvüt ₣âhir olur ve o tefâvüt rib¡e tamâmen delîl olur. Ve çok 
vâði¡ olur ki rib¡in πıbbda olan nab∂a mu«âlif olup inbisâ†ı πayr-i müstevî 
ve inðıbâ∂ı şedîdü’s-sür¡at olur. Ve rib¡in nab∂ı sıπar ve tevâtürde balπa-
miyye nab∂ından a√sen olur velâkin ib†â™da mümâ&il olur ve nevbetin ibti-
dâsında bu†™ ve tefâvütü ziyâde olur ve i«tilâfı √ummayât-ı sâireden ek&er 
olur ve ibtidâdan sonra ¡i₣amı ve tevâtürü ve sür¡ati a«≠ eder. Ve rib¡de bevl 
bi’l-cümle evðâtta müteşâbih ve ¡adem-i nu§√da müsâvî olur mevâddının 
berdi ve πıl₣ati √asebiyle lâkin intihâ zamânında eger intihâ ceyyid olur 
ise onda nu∂c-ı bevl olur velâkin bevlin a√vâli ve elvânı mu«telif olur, zîrâ 
sevdâ a«lâ†-ı şettâdan tevellüd eder ve hangi «ıl†tan tevellüd ederse sevdâ-
nın levni o «ıl†ın levnine ∂ârib olur. 

Ve rib¡in nu∂cuna ¡alâmet budur ki onda nâfi∂in lîni olur, ammâ bevl 
rib¡den zamân-ı ibtidâda ebya∂ olup «u∂rete ∂arîb olur ve ficc olup onda 
ha∂m olmaz ve ba¡de’l-ibtidâ mu«tilife olur ve onda televvün olur onun 
için ki sevdâ a«lâ†-ı şettâdan mütevellide olur ve ¡inde’l-in√i†â† esved 
olur. 

Ve rib¡de ¡arað balπamiyyeye ðıyâs ile ke&îr olur ve √ummayât-ı sâireye 
ðıyâs ile ke&îr olmaz. Ve bu √ummâda ¡a†aş ðalîl olur velâkin rib¡in mâd-
desi §afrâ-i mu√teriðadan √âdi& olan sevdâ olur ise onun ¡a†aşı ðalîl olmaz.

el-Mu¡âlecât: Bu ¡illette na₣ar olunur ki onun mâddesi olan sevdâ-i 
πayr-i †abî¡î sevdâ-i demeviyye veyâ«ûd balπamiyye veyâ«ûd sevdâ-i sev-
dâviyyeden hangisi olur, ¡alâyiminden ta¡arrüf olunur ve her hangisi ise 
ona münâsib bizim ≠ikr edeceğimiz tedbîr ile tedbîr olunur velâkin biraz 
a√kâm vardır ki rib¡in cemî¡an a§nâfı o a√kâmda müşterek olurlar: Ve o 
a√kâm-ı müşterekeden biri budur ki onların cümlesinin ibtidâsında intifâ∂ 
olur ya¡nî bidâyeti nâfi∂ ile olur ve ke≠âlik vâcib olur ki te™emmül olunup 
demde πalebe olduğu biline «u§û§an rib¡in mâddesi sevdâ-i demeviyye ise 
bu te™emmül ziyâde vâcib olur. Ve ba¡de’t-te™emmül demde πalebe olduğu 
ta√aððuð eder ise fa§d oluna ve √âcet miðdârı dem a«≠ oluna. 
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Ve ba¡∂ı kerre o sevdâ-i demeviyyenin ke&reti kemmiyyeti ve redâ™et-i 
keyfiyyeti o mâddeden şey™-i ke&îr i«râcını îcâb eder. Ve eger fa§da √âcet 
yok iken fa§d olunsa onun vücûh ile ma∂arratı olur, zîrâ o fa§d ¡alîli i∂¡âf 
eder ve sevdânın ∂ıddını i«râc eder ve a«lâ†ı «ârice ta√rîk eder. 

◊ummâyı mu√di& «ıl†tan bedeni tan₣îf için külliyyen istifrâπ nu∂c ka-
tında olur. Ammâ ibtidâ-i √ummâda ðable’n-nu∂c tan₣îf ve istifrâπ-ı küllî 
eylemek câiz olmaz belki taðlîl-i mâdde için şey™-i yesîr istifrâπ olunur ve 
biz o istifrâπa işâret eyleriz. Ve o vechle ibtidâ-i √ummâda istifrâπ nevbet-i 
√ummâdan bir gün sonra olunur ve o √ummâda bi-ðuvvetin idrâr isti¡mâl 
olunmaz. Ve vâcib olur ki onda mür«iyât isti¡mâl oluna. Eger meşrûbât 
isti¡mâli istı§vâb olunmaz ise meşrûbât bedeline muvâfıð √uðneler isti¡mâl 
olunur. Ve vâcib olur ki o √uðun leyyine ola, √uðnenin taðviyesine ru«§at 
ancak mara∂ müntehâya bâliπ oldukta olur. Ve ba¡∂ı kerre †abîb tehevvür 
edip ibtidâ-i mara∂da sevdâyı mirâren ı†lâð-ı ðavî ile ı†lâð eder ve o ı†lâðla 
¡illeti a§len men¡ eder ve onun tedbîr-i me≠kûru bir nev¡ «a†â olur ki e&eri 
§avâb olur. 

Ve vâcib olur ki o ¡alîl yevm-i nevbette eklden men¡ oluna ve ona §avm 
teklîf oluna ve o günde mâ-ı bâridden imtinâ¡ teklîf oluna ve mâ-¡adâ ey-
yâmda la√m-ı †ayhûc veyâ«ûd fürûc i†¡âm oluna, evvelâ üç gün veyâ«ûd 
dört gün †ayhûc i†¡âm olunur ve ba¡dehu fürûc ile taπdiye olunur ve dört 
günden sonra fürûc ile taπdiye «ayrlı olur. Ve yevm-i nevbetin πayri ey-
yâmda ona tedâvî mâ-ı √ârr içinde memrûs cülencebîni beher yevm iki 
def¡a saðy etmekle olur veyâ«ûd üç dirhem cülencebîn, on dirhem sikence-
bîn içinde saðy etmekle olur. 

Ve sen bilirsin ki rib¡i fâ¡il olan sevdâ §afrâviyye ise onu ı†lâð için is-
ti¡mâl olunan mu†lıðâtta cins-i helîlecden veyâ«ûd benefşecden bir şey™ kı-
lınır. Ve eger balπamiyye ise vâcib olur ki evâil-i √ummâda isti¡mâl olunan 
mu†lıðâtta türbüdden bir ðuvvet ola. Ve eger sevdâviyye ise onu mu†lið 
edviyeden [472b] besfâyecden ve eftîmûndan ve onların em&âllerinden bi-
rer ðuvvet kılınır. Ve yine sen bilirsin ki mâu’l-cübn ≠ikr olunan ðuvâsı 
olan edviyeye ni¡me’l-ma†ıyye olur ya¡nî o edviyeler mâu’l-cübn ile saðy 
olunsa ziyâde enfa¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre ve «u§û§an √arâret mutasallı†a ol-
dukta yalnız mâu’l-cübn saðy enca√ olur ve ke≠âlik cülencebînin ve mâ-ı 
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cülencebînin menzilesi mâu’l-cübn menzilesi olur «u§û§an mi¡dede ∂a¡f 
olsa veyâ«ûd «ul†-ı πâlib bârid olsa. Ve mâ-ı cülencebînden murâd o su-
dur ki cülencebîn içinde ðaviyyen †ab« olunur ve mâ-ı mu§affâsı a«≠ olu-
nup şürb olunur ve onlara ðay™ dahi nâfi¡ olur «u§û§an o ðay™ ðable’†-†a¡âm 
ola ve ba¡de’†-†a¡âm dahi ðay™ a√râ ve evfað olur «u§û§an yevm-i nevbette 
ðable’n-nevbet ve ba¡de’†-†a¡âm ðay™ oluna ¡ale’l-«u§û§ sevdâ balπamiyye 
olursa ðay™ın menfa¡ati ek&er olur. Ve menfa¡at-i ðay™ yalnız ibtidâ-i vaðt-
te değildir belki ¡illetin evðât-ı erba¡asında cemî¡an nâfi¡dir. Ve vâcib olur 
ki zamân-ı ibtidâda ve evâil-i nu∂cda tamâm-ı nu∂cu ðabûle ðadar ¡unf 
olunmaya belki sevdâ bi-ðuvvetin tes«îni olmayan ve bi-ðuvvetin tecfîfi 
olmayan edviye ile istifrâπ oluna ve ke≠âlik terk-i aπdiye ile ¡unf olunmaya 
ve ∂a¡fı îcâb eden ishâl ile dahi ¡unf olunmaya ve vaðt-i ibtidâda tel†îf-i 
tedbîrde dahi ¡unf olunmaya.

Ve ma¡lûm ola ki §ayf ve şitâ fu§ûlünün birinde rib¡ ibtidâ eylese vâ-
cib olur ki o ma√mûma evvelâ sikencebîn ile mâ-ı şa¡îr saðy oluna, zîrâ o 
meşrûb †uruð-ı dürûru fet√ eder ve √ummâ bi-sür¡atin münða∂iye olur ve o 
saðyın zamânı devr-i evvelden üç veyâ«ûd dört sâ¡at sonra olan vaðttir. Ve 
kaçan rib¡ şitâda ¡ârı∂ olsa ona tedbîrde müdârât olunur ve ona aðrâ§ saðy 
olunmaz. Ba¡∂ı nüs«ada ارات ــ א  bedeline رات ــ א  vâði¡ olmuştur, siyâð-ı 
kelâma nüs«a-i ûlâ evfaðtır.

Ve ma¡lûm ola ki bâride-i ra†be olup sehletü’l-inhi∂âm ve ceyyide-
tü’l-keymûs olan eşyâ ba¡∂ı kerre bu ¡illete muvâfıð olur ve muvâfaðati 
√ummâ cihetinden ve mâdde-i √ummânın ya¡nî sevdânın iki keyfiyyetinden 
yübûset keyfiyyetine mü∂âdde olduğu cihetten olur, pes o eşyâ-ı mev§ûfeyi 
o ¡illette isti¡mâl vâcib olur, lâkin onların a§len ve külliyyen nu∂ca ∂ararın-
dan «avf olunur ise isti¡mâl olunmaz. Ve miðdârının ∂ararından «avf olunur 
ise me«ûf olan miðdâr isti¡mâl olunmaz veyâ«ûd ona mu¡addil-i bürûdet 
olup ru†ûbetini taðlîl eylemeyen nesneler «al† olunup ba¡dehu isti¡mâl olu-
nur ve o eşyâ™ bi’l-i¡tidâl √ârr olan şey™lerdir ve onlara bârid-i yâbis olanlar-
dan i√tirâz olunmak gerektir. 

Ve o ¡illete muvâfıð olan bârid-i ra†b eşyâ hindebâ, «ass ve a√yânen 
«av« olur. Ve bu me≠kûrlardan ictinâbın sebebi kiminde şiddet-i berd olur 
ve şiddet-i berd «assta mevcûd ve bi††î«-i √ulv mi&llilerde πayr-i mevcûd 
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olur. Ve kiminde dahi sebeb-i i√tirâz demi taπlî₣e mü™eddî olan şiddet-i 
idrâr olur ve o √âl bi††î«te mevcûde olur ve kiminde sebeb-i i√tirâz mu«â-
la†a eylediği eşyâyı ¡ufûnete tehyi™e eylediği olur, o dahi «av√ta mevcûd 
olur ve bunlara mu¡âlece katında mürâ¡at olunmak vâcib olur. Ammâ i¡tidâl 
üzere √ârre olup ru†ûbet-i zâidesi olan aπdiyeler o ¡illete cidden nâfi¡a olur 
«u§û§an o √arâret ile ¡illetin in∂âcı ðasd ve murâd olundukta bâridât-ı ra†be 
olan eşyâ ile o √ârr-ı ra†b ta¡dîl oluna, me&elâ tîne hindebâ «al† olunmak 
gibi. Ve evâil-i ¡illette mülû√atı ve √arâfeti ve tað†î¡i olan eşyâyı tenâvülde 
be™s yoktur √arâretin sevret ve şiddetinden «avf olunmaz ise, ammâ mara∂ın 
â«irinde o nesneleri tenâvülden lâzımdır ve aðrâ§-ı efsentîn ilâ-â«iri’l-¡illet 
onlara nâfi¡dir. Ve ke≠âlik onlara nâfi¡ olan tedbîrlerden olur küllü yev-
min ðable’l-πıdâ mâ-ı √ârr-ı ¡a≠b içinde onları iclâs eylemek ve o isti√mâm 
ki onları ter†îb eder velâkin ta¡rîð eylemez ve √arâreti tehyîc eylemez. Ve 
ke≠âlik onlara nâfi¡dir tereffüh ve de¡a ve terk-i riyâ∂et ve √arekât-ı bede-
niyye vü nefsâniyyeyi hecr ve terk eylemek. 

Ve cemî¡an bu √ummâlar mura††ıbâta i√tiyâcda müştereklerdir velâkin 
tebrîde ve tes«îne √âcetlerinin miðdârı mu«teliftir. Ve o √ummâlar mücef-
fifâta dahi mu√tâc olurlar velâkin müceffifâta i√tiyâcları tecfîfi için değil-
dir belki müceffifâtta olan tað†î¡ ve cilâ mi&lli keyfiyyet-i u«râ içindir. 

Ve câizdir ki emr-i mi¡deye dahi mürâ¡at oluna a∂mide-i muðavviye-i 
ceyyide va∂¡ olunmakla ve o a∂mide bi-√asebi’l-√âl √arâret-i ðaviyye ve 
√arâret-i la†îfe arasında √arâreti olan edviyeden kılınır. Ve kebid ve †ı√âle 
dahi ri¡âyet olunup ta§allüb eylemesin için tedbîr olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
onları taðyi™ede mâ-ı fücle √âcet olur ve bezr-i fücl sikencebîn ile «al† olu-
nur ve ba¡∂ı kerre sılð ve semek-i millî« ve «ardal mi&llilerin eklini ≠ikr 
olunan muðayyi™ât üzere taðdîm ile ðay™a isti¡ânet olunur. Ve ba¡∂ı kerre o 
me¡ûnetleri eklden mâ-ı ke&îr şürb edip üzerine sikencebîni isti¡mâl etmekle 
i¡ânet olunur, zîrâ o minvâl üzere sikencebîni şürb ¡aðıbında ðay™ √â§ıl olur. 
Ve ke≠âlik o √ummâya nâfi¡dir yevm-i nevbette tenâvül-i †a¡âm edip ve 
üzerine ðay™ eylemek ve onun menfa¡ati berd ve nâfi∂in ve √iddet-i √um-
mânın ma∂arratlarına olur. Ve ke≠âlik &ûm ve ¡asel tenâvül edip üzerine 
sikencebîn-i ¡aselî şürb eylemek ve ke≠âlik †a¡âm ile mümtelî olup üzeri-
ne mâ-ı √ârr tenâvülü ile ðay™ eylemek cemî¡an nâfi¡dir. Ve kaçan nevbet 
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münða∂iye olsa ¡aşâ™en bir miðdâr şey™-i yesîr ile ta¡aşşî eder ve §abâ√ ile 
isti√mâm eder. Ve ke≠âlik ðable’n-nevbet ve nevbetten beş sâ¡at muðad-
dem ðay™ eylemek için †a¡âm tenâvül eder, zîrâ bu vech üzere olan tenâvül 
dahi ba¡∂ı kerre nâfi¡ olur her ne ðadar ðay™ eylemezse. Ve ðay™ nevbete 
√ummâyı ta«fîf veyâ«ûd ðal¡ eder, o ðay™ hangi «al†ı i«râc eder ise eylesin 
her √âlde menfa¡at-i me≠kûre √â§ıla olur. Ve rib¡e tedbîr-i ceyyid olur mâni¡ 
yok ise yevm-i nevbette §âim olmak ve nevbet münða∂iye olunca ðadar bir 
nesne tenâvül eylememek ve yevm-i &ânîde √ammâma du«ûl eylemek. Ve 
eger onda nu∂c var ise onun √ammâma du«ûlü mu¡tâd üzere olur ve eger 
nu∂c yok ise onun √ammâma du«ûlünde ancak ¡ameli bedene ilti≠â≠ edece-
ği miðdâr ve bedeni ter†îb eyleyecek miðdâr mâ-ı √ârrı §abb olur, «ıl†ı i&âre 
eyleyecek miðdâr §abb eylemez ve â«er ¡amel dahi eylemez. Ve yevm-i 
&âli&te ðay™ isti¡mâl eder fa∂l-ı †a¡âmı ve √ammâmın ta√lîl eylediği mevâddı 
o ðay™ i«râc eylesin için ve ma¡a-hâ≠â yevm-i nevbette dahi isti¡mâl-i ðay™ 
nâfi¡dir. 

Ve eger mâdde-i sevdâ demeviyye ise ¡ırð-ı bâsilîðten fa§d ile intifâ¡ 
eder ba¡dehu o edviye ile istifrâπ-ı la†îf eder ki onda münaððıyât-ı dem-
den şükâ¡â ve bâ≠âverd ve besfâyec ve şâhterec ve helîlec-i Kâbülîden bi-
rer ðuvvet ola ve bu cins ya¡nî sevdâ-i demeviyyeden √âdi& olan rib¡ ¡ilâcı 
serî¡ü’l-ðabûl olur. 

Ve eger rib¡in mevâddı sevdâ-i §afrâviyye ise sen tebrîd-i bâliπa ve 
ter†îb-i bâliπa mülâzemet eyle gerek edviye ve gerek aπdiye ile dâimâ tebrîd 
ve ter†îb eyle ve mâ-ı mu¡tedile cülûs ve hem iπtisâl eyle ve o ma√mûmun 
†abî¡atını ibtidâ-i √ummâda benefşec eyle veyâ«ûd o mâ-ı cübn eyle ki onda 
besfâyecden bir ðuvvet ola veyâ«ûd sikencebîn-i eftîmûnî ve şarâbu’l-verd 
ve mâu’l-leblâb ve «ıyârşenber ile telyîn eyle. O sevdâ-i §afrâviyyede 
†abî¡atı tamâmen ı†lâð ba¡∂ı kerre yirmi günden sonra müyesser olur, zîrâ 
nu∂c o vaðtte ₣uhûr eder ve ondan sonra müla††ıf ve muða††ı¡ isti¡mâline te-
derrüc olunur. Ve eger mi¡desini ı§lâ√a √âcet olur ise edhândan merû«ât ve 
a†liye isti¡mâl eder velâkin isti¡mâl eylediği merû«ât ve a†liyenin ðuvâları 
bâbûnec ve efsentîn ve iklîlü’l-melik ve o mi&llilerin ðuvvetlerini tecâvüz 
eylemez ve onlara §avm ke&îr muvâfıð olmaz √attâ ba¡∂ı kerre yevm-i nev-
bette dahi §avm a√yânen muvâfıð olmaz her ne ðadar yevm-i devr ü nev-
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bette πıdâdan şey™-i ðalîle iðti§âr elyað ise. Ve bu √ummâda muðayyi™ât-ı 
nâfi¡adan olur o muðayyi™ ki onda helîlec ve eftîmûn ve sinâ †abî«i olup 
içinde benefşec †ab« olunan sikencebîn ile saðy oluna. Ve ba¡∂ı kerre onla-
ra ¡ale’r-rîð √ıltît saðy olunur «u§û§an yevm-i nevbette saðy olunup taðyi™e 
olunur eger bi-nefsihi πa&eyân var ise. 

Ve eger √ummânın mâddesi [473a] sevdâ-i balπamiyye ise cülencebîn-i 
¡aselîye mülâzemet olunup kerefs ve râziyânec mi&llilerin miyâhı ile saðy 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre telyîn-i †abî¡ata dahi √âcet olur ve onun müleyyinâtı-
na vaðt-i ibtidâda balπamı mutlıð olan türbüd ve besfâyec ðuvveleri «al† 
olunur ve yesîren πârîðûn ðuvveti dahi derc olunur ve büzûrî ve ¡aselî olan 
sikencebîn mi&lli ile taðyi™e olunur nu∂cu a«≠ edince ðadar. Ve onların mi¡-
delerini ta∂mîd ve tekmîd kimâdât ve ∂ımâdâttan aðvâ olanlar ile olur √attâ 
temr ve tîn mi&lliler ile tekmîd ve ta∂mîd olunur. Ve ke≠âlik temrî«leri 
edhân-ı √ârre ile dühn-i ðus†a varınca ðadar temrî« olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
o sikencebîn ile taðyi™eye √âcet olur ki onda «arbað-ı ebya∂ ðuvvesi ola ve 
belki ba¡∂ı kerre füclde «arbað-ı ebya∂ın kendi veyâ«ûd ðuvveti saðy olun-
mağa √âcet olur ve eger ∂a¡f-ı ðuvvetten «avf olunmaz ise «arbað bi-√âlihi 
saðy olunmağa √âcet olur. 

Ve eger mâdde-i √ummâ olan sevdâ †abî¡iyye olup ¡aker-i dem ðabî-
linden olur ise onu ishâle zamân-ı evvelde mâ-ı leblâb ve fânî≠ §âli√ olur, 
¡aselî ve sükkerî cülencebîn isti¡mâli dahi §âli√ olur. Ve ¡illetin â«irinde 
onun istifrâπı helîlec-i a§fer ü esved ve zebîb †abî«i ile olur. Ve kaçan ¡illet 
nu∂c bulsa fa§d için mevði¡-i ceyyid olup bâsilîðten fa§d olunur. Ve tenâ-
vül-i †a¡âm üzere bi-√asebi’l-ðuvve ve’l-√âcet ðaviyyen ve raðîðan bi-eyyi 
√âl ðay™ isti¡mâl olunur ve vâcib olur ki o istifrâπda ðay™ a§l ve esâs olmakla 
ðay™a idmân oluna. Ve edviye ve √uðun-ı ðaviyye ile dahi istifrâπ olunur ve 
bu mi&lli vaðtte isti¡mâl olunan edviye eftîmûn ve besfâyec ve πârîðûn ve 
us†u«ûdûs ve √acer-i Ermenî-i maπsûl ve lâjverd-i maπsûl ve ke≠âlik iki-
sinin dahi πayr-i maπsûlleri ve şarâb-ı ¡asel ile ben†âfliyûn varaðının ¡u§â-
residir. Ve ba¡∂ı kerre «arbað-i esved ¡u§âresine √âcet olur ve ba¡∂ı kerre 
sevdâ-i §afrâviyyeyi istifrâπda sinâ ve şâhterec eftîmûn ile isti¡mâl olunma-
ğa ðanâ¡at olunur [ba¡dehu idrâr olunur] ve o vaðtte ba¡de’l-istifrâπ balπamî 
ve sevdâvî olanlarda tiryâð ve me&rûdî†ûs ve devâ-i √ıltît ve kibrît ve fülfül 
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va√dehu su ile saðy olunur ve «ardal mi&llileri isti¡mâl devâm üzere olmaz 
belki evâ«irde her üç günde bir kerre isti¡mâl olunur ve ðable’l-evâ«ir ve 
evâilde ziyâde ceyyid olan müddetlerde isti¡mâl olunur ve felâfilî ve cüvâ-
rişenâttan felâfilî mi&lliler dahi «ardalî gibi isti¡mâl olunur. 

Ve bu me≠kûrlardan ðable’n-nu∂c bir şey™ isti¡mâlinde ¡acele eyleme, 
zîrâ sen √ummâ-ı rib¡de zamân-ı ibtidâda tiryâð saðy eylesen rib¡-i â«er 
√âdi& olup iki rib¡ terekküb eder ve ba¡∂ı kerre mara∂-ı u«râ celb eder 
«u§û§an fa§l-ı şitâda bu «a†ardan ziyâde «avf olunur ve â«ir-i ¡illette fa§dı 
muðte∂î olur ise fa§da iðdâm olunur. Câlînûs dedi ki ben √ummâ-ı rib¡den 
nâstan çok kimseleri ba¡de’n-nu∂c onlara müshil saðy edip ba¡dehu efsentîn 
¡u§âresi ve ba¡dehu tiryâð saðy etmekle sağalttım.

Ve mu§annif der ki ben derim ki √ıltît ve fülfü[l]den her biri müfreden 
cidden nâfi¡dir eger nu∂c ₣âhir olup müntehâya bâliπa olsa. Ve §a√nât ve 
bünn e†¡imeleri dahi o vaðtte nâfi¡dir. “~a√nâ” balıktan mütte«a≠ bir nev¡ 
†a¡âmdır ve “bünn” dahi bir nev¡ balıktır ve hâmiş-i kitâbda ــ  nüs«a ol-
mak üzere işâret olunmuştur, lâkin lebenin bu ¡illette menfa¡ati ma¡rûfe ol-
mamakla ₣âhir budur ki "bünn"den ta√rîf olunmuştur. Ve ke≠âlik kâmi«-i 
kübrâ ve «ardal ve mürrî ve cemî¡an bi-ðuvvetin ðuvve-i müla††ıfesi olanlar 
dahi nâfi¡dir. Ve ba¡∂ı kerre ¡illet kırk günü tecâvüz eyledikte küllü πad-
vetin nebða miðdârı ve ke≠âlik küllü ¡aşiyyetin dahi nebða miðdârı devâ-i 
√ıltît saðyına mu√tâc olursun.

Eger √ummâ √âdde ve mâddesi §afrâviyye olursa ve ≠ikr olunan vaðt-
te ve ba¡de’l-in√i†â† nâfi¡a olan aðrâ§tan olur o ður§ ki onun §ıfatı bu-
dur: ¡U§âre-i πâfe&, za¡ferân her birinden üç dirhem, isðûlûðandriyûn, 
lükk, râvend, †abâşîr her birinden beşer dirhem, bezr-i √ummâ∂, bezr-i 
baðla, verd-i sünbül, bezr-i keşût, enîsûn, bezr-i kerefs, a§l-ı keber, √ab-
bu’l-bân, bezr-i râziyânec her birinden dörder; bu edviyeler mâ-ı kerefs 
ile ma¡cûn kılınır ve ondan ður§ itti«â≠ olunup hindebâ ve keşût sularıyla 
saðy olunur. 

Ve mâddenin nu∂cu katında bu devânın vücûh-ı ke&îreden nef¡i olur, o 
devâ budur: [Mürr] yirmi yedi dirhem, fu†râsâliyûn on beş dirhem, sünbül 
on üç dirhem, enîsûn on dirhem, ¡âðırðar√â, ðus†, fiðâ√-ı id«ir beşer beşer; 
bu edviyeler a«≠ olunup şarâb-ı ¡atîð ile veyâ«ûd ¡asel-i zencebîl ile ma¡-
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cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi cevze-i vâ√idedir. Ve e†ıbbâ â«ir-i ¡illette 
√ummâdan ðillet-i te™e≠≠î katında ve ma¡a-tela††uf ke&ret-i √arâret katında o 
devâyı saðy ederler ki onun §ıfatı budur:

~ıfat-ı Devâ: Bezr-i benc, yebrû√ her birinden birer ðîrâ†, √ıltît üç b[â]
ðılât miðdârına ðarîb ve yine bu ðabîlden olur fû≠enec-i bostânî dört mi&ðâl 
ve bezr-i encüre yirmi mi&ðâl ve eftîmûn ba¡∂ı nüs«ada “eftîmûn” bedeline 
“afyûn” vâði¡dir bir mi&ðâl; bu edviyeden cidden §aπîr ður§lar itti«â≠ olu-
nur, şerbeti bir dirheme dek olur.

Devâ-i Ceyyid: Bu ¡illet §â√ibine e&er-i nu∂c ₣uhûrundan nihâyet-i ¡il-
lete ðadar bu devânın isti¡mâli ceyyid olur ve onun §an¡atı budur: Zebîb-i 
∏assânî ve zebîb-i Herevî ve &ûm-i berrî ve âs-ı †arî her birinden birer cüz™ 
suda nað¡ olunduktan sonra yine suda †ab« olunur ve πaleyânında istið§â 
olunup ba¡dehu ta§fiye olunur ve mu§affâdan bir ûðıyye saðy olunur. 

Ve ke≠âlik bezr-i kerefs ve enîsûn ve ðardemânâ her birinden beşer dir-
hem, sa¡ter-i berrî, πâfe& her birinden yedişer dirhem, nân«âh dört, şükâ¡â 
üç, zebîb on; üç rı†l su içinde bir rı†l kalınca ðadar †ab« olunur.

Devâ-i Ceyyid-i Â«er: Nân«âh, sünbül, fû≠enec her birinden onar dir-
hem, kerâvyâ, enîsûn her birinden yedişer dirhem, √ıltît beş dirhem, zen-
cebîl dört dirhem, selî«a üç dirhem; bu me≠kûrlar kifâyet miðdârı ¡asel ile 
ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi bir dirhemdir, mâ-ı kerefs ve râziyânec 
ile saðy olunur.

Ve Bu ¢ur§ Dahi Nâfi¡dir: ∏âfe& ¡u§âresi on, seðûlaðandriyûn, †abâşîr, 
râziyânec, sünbül, za¡ferân her birinden beşer dirhem, lükk, zerâvend her 
birinden dörder dirhem, “zerâvend” bedeline “râvend” dahi nüs«adır, 
bezr-i baðlatu’l-√amðâ, bezr-i ðı&&â her birinden altışar, mâ-ı kerefs ile ður§ 
kılınır ve sikencebîn ile saðy olunur.

Balπamî İçin: Mürr otuz beş, za¡ferân, fu†râsâliyûn her birinden be-
şer, sünbül dört buçuk, cünd-i bîdester üç, enîsûn üç buçuk, bezr-i kerefs, 
kerâvyâ her birinden dörder, √amâmâ, ðuşûr-ı selî«a, mey¡a her birinden 
iki ve &ülü&, sîsâliyûs, edrûmûnü’l-ma¡cûn her birinden birer dirhem ve bir 
dirhemin iki &ülü&ü. 

Ve kaçan nâfi∂ müştedd olsa mâ-ı fâtir ile ve sikencebîn ile ðay™ nâfi¡ 
olur. Eger onlara ðay™ icâbet eylemezse bi-√asebi’l-vaðt ≠ikri sâbıð olanlar 
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ile taðviye olunur ve içinde şî√ ve bâbûnec ve o mi&lliler †ab« olunan ne†ûl 
ile ¡alîl eksiye ve di&âr ile ma√fûf ve mestûr olduktan sonra teb«îr olunsa 
sü«ûneti cem¡ eder.

Ba¡de’n-Nu∂c Mu√tâcun ileyhâ Olan Müshilâtın ±ikri Budur: Helîlec-i 
Kâbülî altı, efsentîn, eftîmûn her birinden beşer, helîlec-i a§fer, emlec, ¡u§â-
re-i πâfe& her birinden dörder, bezr-i kerefs, enîsûn, bezr-i râziyânec her 
birinden ikişer dirhem; bu me≠kûrlardan †abî« itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur 
ve rıfð ile ishâl eder. 

Ve ke≠âlik ðışmış on dirhem, helîlec-i Kâbülî, eftîmûn her birinden se-
kizer, şâhterec yedi, şükâ¡â, ðan†uriyûn-ı πalî₣a altı, πâfe&, a§l-ı id«ir her 
birinden beşer; bu edviye beş rı†l su içinde bir rı†l kalınca ðadar †ab« olunur.

◊abb-ı »afîf-i Mücerrebdir: Her beş günde birer def¡a isti¡mâl olun-
sa nâfi¡ olur: Eftîmûn, türbüd onar onar, kerâvyâ, enîsûn yedişer yedişer, 
nân«âh sekiz, bezr-i kerefs, râziyânec üçer üçer, πârîðûn-ı ebya∂ sekiz, 
mil√-i Hindî beş, eyâric-i feyðarâ on bir dirhem; bu edviyeler mâ-ı na¡nâ¡ 
ile √abb kılınır [473b] ve şerbeti bir buçuk dirhem olur. 

Ve eger mâdde balπamî ise ona bu √abb nâfi¡ olur: Eftîmûn, nân«âh, 
πârîðûn her birinden sekiz, bezr-i kerefs, enîsûn, bezr-i râziyânec her birin-
den üçer, mil√-i nef†î beş, eyâric, türbüd her birinden onar ve bu edviyelerin 
şerbet-i vâ√idesi iki buçuk dirhem kılınır. 

Ve eger √ummâ veca¡-ı †ı√âle muðârin olur ise bu devâ ile intifâ¡ olunur 
ve rıfð ile ishâl eder, o devâ budur: İsðûlaðandriyûn on beş, πârîðûn on iki, 
helîlec-i esved, eyâric her birinden onar, helîlec-i Kâbülî, efsentîn her bi-
rinden sekiz, şükâ¡â, bâ≠âverd, kemâfî†ûs, ¡u§âretü’l-πâfe& her birinden ye-
dişer, &emeretü’†-†arfâ, a§l-ı keber beşer beşer, bezr-i kerefs, enîsûn, râziyâ-
nec her birinden üçer; bu edviyeden ma¡cûn veyâ«ûd √abb itti«â≠ olunur.

A§√âb-ı Rib¡i Taπdiye Beyânındadır

A§veb olan budur ki evâil-i esâbî¡den üç esâbî¡e varınca ðadar onların 
tedbîrleri min-πayri en yünhike’l-ðuvvet te†tîfün-mâya imâle olunmak-
tır ve o imâle lu√ûmdan ve zehûmâttan ictinâb ile olur ve o tel†îf onla-
rın mevâddını taðlîl ve a¡râ∂-ı √ummâyı ta«fîf ve müddet-i mara∂ı ða§î-
re eder. Ve tel†îften sonra ðuvvet in¡âş olunur, semek-i ra∂râ∂î ve bey∂, 
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nîm-birişt ve ferârîc ve †ayâhîc ile taπdiye etmekle. Ve kaçan zehûmât 
men¡ olunduğu müddetin mi&li mürûr edip onda ¡illet noð§ânı a«≠ eyle-
mese ðuvvete mürâ¡ât lâzım olur ve ona aðvâ olan la√m-ı dücüc ü √umlân 
u cedy ve †uyûr-ı ra«§adan tedrüc ve dürrâc ve kebîr olmayan semek-i 
ceyyid i†¡âm olunur.

Ve ma¡lûm ola ki a§√âb-ı rib¡in taπdiyesinde şar† olur ki onun πıdâsı 
birkaç «ılâl ve «ı§âli câmi¡ ola. O «ı§âlin evvelkisi budur ki o πıdâ ficc ve 
«âm olmaya belki mu√allil olup sevdâyı i√dâ& eden nef«i ta√lîl eyleye. Ve 
ikincisi o πıdâ πalî₣ olmaya belki πalî₣i müla††ıf ola. Ve üçüncüsü o πıdâ 
¡âðıl olmaya belki ba†nı ı†lâð eyleye. Ve dördüncüsü ondan mütevellid olan 
dem ma√mûd ola. Ve bu «ı§âl-i erba¡ayı câmi¡ olan aπdiyenin ek&eri √arâret 
ve ru†ûbeti olan πıdâdır. 

Ve senin ma¡lûmun oldu ki a§√âb-ı rib¡ ðable’n-nevbet ne keyfiyyette 
ve hangi sâ¡atte taπdiye olunurlar ve onun vechi nedir bi’l-cümle ma¡lûm 
oldu ve ke≠âlik sen bildin ki ba¡∂ı kerre nevbette dahi taπdiye olunurlar ve 
ðurb-ı nevbette dahi taπdiye olunurlar diye onun o maðâmda ≠ikr olunan 
¡ileli ile ma¡lûm oldu. Ve ke≠âlik a§veb olan «âli’l-ba†n √ummâya mülâðî 
olmak olur. Mâdde-i mara∂ın πayri mevâdd müşte¡ile olmasın diye mâd-
de-i mara∂ indifâ¡ına ðadar «âli’l-ba†n bulunmak evlâ olduğu dahi ma¡lûm 
oldu. Ve onlara ebya∂-ı raðîð olan şarâb-ı §âfî nâfi¡ olur.

Rib¡-i Lâzımenin ¡İlâcı Beyânındadır

Bizim bundan aðdem «aber verdiğimiz minvâl üzere bu √ummânın 
√âli ve onun ðânûnu rib¡-i müfettirede olan ðânûna mücânis olur ve bey-
nehümâda mu«âlefet eşyâ-ı yesîrede olur, o eşyâ budur ki onlarda is-
ti¡mâl olunan müsa««inâtta i¡tidâle meyli müfettirede olan meylden evlâ 
olur. Ve bu √ummâ-ı lâzımede tebrîde meyl evlâ olur √ummâda lüzûm 
olmak √asebiyle. Ve vâcib olur ki bu lâzımenin mu¡âlecesinde siken-
cebîn ve cülencebîn ve sikencebîn-i büzûrî ve mu¡tedil mâu’l-u§ûl ve 
ma¡a’l-¡asel, efsürecât isti¡mâl oluna. Ve yine o eşyâdan biri dahi bu-
dur ki lâzımede fa§d evceb olur, zîrâ mâdde ¡urûðta ma√§ûredir. Ve biri 
dahi budur ki lâzımede olan dahi lu√ûma ru«§at müfettirede olan lu√ûma 
ru«§attan eðall olur.
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◊ummayât-ı Sids ve Sib¡ ve O Mi&lli ◊ummayât Beyânındadır 

Ve o √ummâya lüπat-ı Yûnâniyyede fîmâ†ûs tesmiye olunur ve bir ðavm 
bunun em&âli √ummâlara düvvâre tesmiye eylediler.

Bu √ummayâtın mâddesi mâdde-i rib¡e mücânesedir velâkin mâdde-i 
rib¡den aπla₣ ve eðall olur ve o mâdde ek&er-i √âlde sevdâ-i balπamiyyedir. 
Ammâ sids ve sib¡ ve verâsında olan simn ve tis¡ gibi √ummâları Buðrâ† 
≠ikr eder ve Câlînûs inkâr edip der ki müddet-i ¡ömrümde bu √ummâlardan 
birini rü™yet eylemedim ve belki celiyye-i ðaviyye «umusu dahi rü™yet eyle-
medim belki «umus-ı «afiyye gibi bir √ummâdır. 

Ve ba¡îd değildir ki sib¡ ve tis¡in sebebi √ummâyı mûcib tedbîr ola, pes 
kaçan o tedbîr işlense √ummâ √âdi& olur ve terk olunsa √ummâ zâile olur, 
pes bu tedbîr altı günde bir kerre i¡âde olunur ise o sebebden √âdi& olan 
√ummâ sids olur ve yedi günde bir kerre i¡âde olunur ise √ummâ sib¡ olur ve 
bâðîleri dahi bu ðıyâs üzere olur. Ve bu √ummâların bu √âl üzere edvârının 
ve ¡avdâtının medârı ≠ikr olunan tedbîr olur, √ummâ-i rib¡de olduğu gibi 
mevâddın in§ıbâbı ve ¡avdâtı o edvâra sebeb olmaz. 

Ve Câlînûs dedi ki bu ¡illeti imti√ânde ≠ikr olunan ma¡nâya mürâ¡ât 
oluna √attâ πala† vâði¡ olmaya. Ve ma¡a-hâ≠â Câlînûs bu √ummayâtın vü-
cûdunu münkir gibidir ve onların em&âli için a§l-ı â«er olduğunu mûcib 
gibidir.75 Lâkin Buðrâ† sib¡ ve tis¡in vücûdu için ta√ðîð-i ðavl eyledi ve o 
√ummayâtın ta¡a≠≠ür ve imtinâ¡ı ₣âhir ve beyyin ve vâ∂ı√u’l-isti√âle değil-
dir ki √attâ onda te™vîline rücû¡ oluna. 

Ve bu √ummayât bâbında Buðrâ†’ın ðâil olduğu eðâvîl budur ki 
√ummâ-ı sib¡in müddeti †avîledir velâkin ðattâle değldir ve tis¡ ondan 
a†veldir ve o dahi ða††âle değildir. Ve deyildi «umâsiyye √ummayâtın 
erde™isidir, zîrâ o √ummâ sill mara∂ından evvel ¡arı∂a olur ve ba¡∂ı kerre 
sillden sonra ¡ârı∂a olur ve o √ummayâtta Câlînûs’un ðavli senin bil-
diğin gibidir ya¡nî «umâsiyye [tesmiye] olunan «ıms, sids, sib¡, &imn, 
tis¡ √ummâlarında üç ðavl vardır: Buðrâ† katında o beş √ummânın müd-
detleri †avîledir velâkin ðattâle değildir ve ba¡∂ın katında o √ummâlar 

75 Câlînûs›un √â§ıl-ı kelâmı budur ki o √ummâların vuðû¡u yoktur ve vuðû¡una 
mü§âdefe edenler eyledikleri tedbîrde tefekkür ve imti√ân eylesinler ve bilâ-im-
ti√ân vuðû¡una √ükm eylemesinler.
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erde™dir sille muðârenet √asebiyle ve Câlînûs katında o mi&lli √ummâ-ı 
«ıl†iyye yoktur. 

Ve ba¡∂ın o √ummâlar erde™ diye √üðm ve cezmleri Buðrâ†’ın ðavline 
mu«âlif olmakla i¡tibârdan sâðı† gibi olduğuna binâen mu§annif ra√ime-
hullâhu ðîlin kelâmını ı§lâ√ ve beynehümâda olan mu«âlefeti def¡ ve tevfîð 
murâd edip der ki ben ₣ann eder mi ki ðîlin bu kelâmının vücûh-ı §ı√√a-
tinden bir vechi vardır, zîrâ ðîlin ¡ibâreti budur: ــא ــאت  ا اردأ  ــ  א  ا
ــ ه، إ ــ ــ و ــ ا ن  כــ  Pes ــאت ــ أردأ ا א -ðavli ða∂iyye-i √amliyye ا

dir ve mev∂û¡-ı ða∂iyye emr-i küllî olup üzerinde edevât-ı süverden bir 
edât olmamakla o ða∂iyye-i √amliyye-i mühmele olur müsevvire değildir 
ve ða∂iyye-i mühmele cüz™iyye ðuvvesinde olmakla √â§ıl-ı ma¡nâsı ــ  
אت א اردأ ا -demek olur ve “sill” kelimesinden o ba¡∂ın murâdı √um ا
mâ-ı dıððtır, zîrâ √ummâ-ı dıðð sill mara∂ına lâzım olur, pes «umâsiyye 
√ummâlarının edvârı a†vel olmakla ba¡∂ı kerre onun √arâreti a¡∂âya teşeb-
bü& ve ta¡alluð edip nâdir erde™ olur. Ve Buðrâ†’ın o √ummâların selâmetini 
î≠ân için ve א ــ   diye îrâd eylediği √ükm √ükm-i ek&eridir ve câiz olur 
ki o √ummayâtın e&eri selîm ve §ınf-ı ðalîli erde™ ola. Ve bu taðrîr Şey«’in 
kelâmının ma√§ûlüdür. 

Ve bu «umâsiyye √ummâlarının şânındadındır ki â«irü’l-emr nema†-ı 
vâ√id üzere vuðûf eder ve ek&eri rib¡ üzere vuðûf eder ve rib¡i biz beyân 
eyledik. Velâkin o √ummayât rib¡e o zamân mü™eddî olur ki a«lâ†ta πazâret 
ve vefret ve ru†ûbette ke&ret ola ve kaçan ≠evebân ke&îr ve ma√sûse vü 
πayr-i ma√sûse istifrâπât mütevâtire olsa remâdiyyet-i a«lâ† mündefi¡a olup 
ancak ðalîli ve aπla₣ı bâðî kalır ve lâ-ma√âle o mi&lli remâdiyyetten √âdi& 
olan √ummâ eb†a™ olmakla rib¡e mü™eddiye olacak √ummâ-ı «ımsa mü™ed-
diye olur.76 Ve bu mi&lli √âlde ðarîb olur ki beden işti¡âle müsta¡idd olup 
dıðða §âire ola. Ve bu beyân ile «umâsiyye √ummâları dıððtan evvel [474a] 
olduğu müte√aððað oldu. 

Ammâ dıððtan sonra olduğunun beyânı budur ki kaçan dıðð sebðat ey-
lese ba¡îd değildir ki onun sübûðu a«lâ††a remâdiyyet-i ðalîle i√dâ& eyleye, 

76 Ya¡nî «umâsiyye √ummâlarının edvârı olan ne ðadar mu«telife olsa dahi â«irinde 
ni₣âm olup o beş √ummâdan birinde ðarâr eder ve mâddede πazâret ve πıl₣at olur 
ise rib¡ olmak üzere ðarâr eder.
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zîrâ â«ir-i dıððta a«lâ† ðalîle olur ve ona binâen remâdiyyet dahi ðalîle 
olur ve o remâdiyyet-i ðalîleye ¡ufûnet ta¡alluð eyledikte «umâsiyye √um-
mayâtından biri √âdi&e olur ve beden √ummâ-ı dıððtan müntehik olmakla 
ba¡dehu √âdi& olan «umâsiyyenin ona ¡urû∂u erde™ olur iki vechten için, zîrâ 
o √ummâ delâlet eder ki dıðð √asebiyle cemî¡an a«lâ† mu√teriða olup onda 
ancak «ıl†-ı yesîr bâðî kalmıştır ve ikinci vechi √ummânın te∂â¡ufu ya¡nî 
dıðð ile «umâsiyyenin ictimâ¡ıdır. 

Ve ba¡∂ı emrâ∂ vardır ki bir diyârda müşâhede olunmaz ve bir ¡a§rda 
rü™yet olunmaz ve o diyâr ve o ¡a§r ahâlîlerine onu inkâr ve külliyyen nefy-i 
vücûd ve müstemirren ¡ademine √ükm eylemek câiz olmaz, zîrâ o mi&lli 
emrâ∂ ke&îrü’l-vuðû¡dur. Ve bu √ummayâtı inkâr edenler için onların ¡ade-
mine istidlâl edip demek vardır ki a«lâ†-ı erba¡anın her birinden bir nev¡ 
√ummâ ¡ârı∂ olur √attâ sevdâdan rib¡ ¡ârı∂ olur. Eger «umâsiyye √ummayâtı 
vâði¡ olsa bedende a«lâ†-ı erba¡adan mâ-¡adâ «ıl†-ı «âmis olmak lâzım gelir 
ve «ıl†-ı «âmisin vücûdunu mücevviz olmamakla √ummayât-ı me≠kûrenin 
¡adem-i vuðû¡ lâzım olur. Pes mu§annif bu istidlâle cevâb verip der ki kaçan 
sevdâ ta¡affün eylese onun √ummâsı rib¡ olmak üzere deverân eder velâ-
kin o deverân ¡ufûnet-i sevdânın lâzım-ı mâhiyyeti olup her kaçan sevdâ 
ta¡affün eylese rib¡en dâire olmak lâzım değildir. Rib¡en deverânın ¡illeti 
sevdânın a«lâ†-ı sâire ðıyâs ile ðılleti ve πıl₣ati olur. Ve sevdâ ðıllet ve 
πıl₣atte rib¡i îcâb edecek mertebe ve ðadrden aπla₣ ve eðall olsa «ımsın ve 
sâir «umâsiyyelerin birinin deverânı üzere dâire olan √ummâyı îcâb eder 
ve onların vuðû¡u «ıl†-ı «âmisin vuðû¡una tevaððuf eylemez. Ve eger bir 
ðâil der ise ki √ummayât-ı sevdâviyye için rib¡den πayri nevbet-i u«râ olup 
«ıms ve ne₣âiri sevdânın ðıllet ve πıl₣ati √asebleriyle tecvîz olunduğu gibi 
balπamın dahi ðılleti ve πıl₣ati √asebleriyle muvâ₣abeden mâ-¡adâ nevbet-i 
u«râsı câiz olur ve ma¡a-hâ≠â ona bir kimse ≠âhib olup kütüblerde ta√rîr 
olunmamıştır. Biz o ðâile cevâbda deriz ki bâb-ı tecvîz emr-i vâsi¡ olmakla 
¡adem-i cevâzı i&bâta temekkün ðalîlü’l-vuðû¡dur ve imkânı olan her nesne 
≠ikr olunmak ve ona ≠âhib olur kimse bulunmak iðti∂â eylemez. 

Ve balπamiyyeden nevbet-i u«râsı olmak üzere far∂ olunanlar √um-
mayât-ı «umâsîye ðıyâs olunmaz, zîrâ o √ummâ-ı balπamiyyeyi görmüş 
ve işitmiş yoktur ve ona ¡ulemâdan ve mücerrebînden bir e√ad şehâdet ey-
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lememiştir. Ve o mi&lli √ummâlar Buðrâ†’ın şehâdet ve a√kâmını tebyîn 
eylediği √ummayât-ı «umâsiyyeye ðıyâs olunmaz ve şehâdet-i Buðrâ†’tan 
mâ-¡adâ &iðâttan bir kimse √ummâ-ı tis¡i müşâhede eylediğini bana «aber 
verdi, ammâ «ımsı biz dahi mirâren müşâhede eyledik ve ona ¡ilâc-ı sevdâ 
ile ¡ilâc edip «ıl†-ı â«er-i «âmis i&bâtına mu∂†arr olmadık.77

±ikr Olunan A§nâf-ı ◊ummayâtın Mu¡âlecâtıdır

Bu √ummayâtın mu¡âlecâtı rib¡-i balπamiyye mu¡âlecâtına ðarîb olur 
ve bunun ¡ilâcında fa∂l-ı §avma ve tel†îf-i tedbîre ve nevm-i hâ∂ıme √âcet 
olur ve o nevm ile mâdde-i πalî₣aya nu∂c gelip ta√allül eder ve ke≠âlik 
bu √ummâlarda taπlî₣-i tedbîre dahi √âcet olur ðuvvete ∂a¡f ve «aver ¡ârı∂ 
gelmesin için. Ve bu iki √âlet ya¡nî tedbîri tel†îf ve taπlî₣ müte¡ânideyn 
gibilerdir velâkin bu √ummâların ðuvvete vehn ve ∂a¡fı olmamakla onda 
tel†îf ve taπlî₣i cem¡ mümkindir. Bu vech üzere evvelâ onda tedbîr-i tel†îf 
olunup ¡alîlde bir müddet §avm isti¡mâl olunur ve her kaçan §avmdan vehn 
gelip telâfîsi ða§d olunsa πıdâiyyeti ceyyid ve serî¡ ve ke&îr olan aπdiye 
ile taπdiye olunur ve o πıdâ ile mâdde πalî₣ ve ziyâde olmaz belki ðuvveti 
taðviye eder. 

Ve o √ummayâta enfa¡-ı mu¡âlecâttan olur «arbað ve bezr-i fücl ve fücl-i 
mu«arbað ve cevzü’l-ðay™ ve bezr-i sermað ile ðay™ eylemek ve eyâricât 
ile istifrâπ edip ba¡de-≠âlik tiryâð ve tiryâð mi&lliler isti¡mâl eylemek ve o 
vaðtte edviye ile ta¡rîð ve ke≠âlik √ammâm-ı √ârr ile suyunu isti¡mâl eyle-
meyip ve mura††ıbât dahi isti¡mâl eylemeyip ta¡rîð eylemek nâfi¡ olur.

◊ummâ-ı Dı…… Beyânındadır

Ve senin ma¡lûmun oldu ki a¡∂â-i bedende mu«telifetü’l-a§nâf ru†ûbât 
vardır: O a§nâfın birisi o ru†ûbettir ki taπdiye için ve mefâ§ılı ter†îb için 
mu¡addedir; o §ınf dahi iki ðısmdır: evvel ðısm ¡urûðta ma«zûnedir ve ikin-
ci ðısm †all gibi a¡∂âda meb&û&tur. Ve bunlar §ınf-ı evvelin iki ðısmlarıdır 
ki onun evvelkisi ya¡nî ¡urûðta ma«zûn olan √ummâ-ı ¡ufûnetin ve √ummâ-ı 

ــ 77 ــ  א ب כ  ــ ــאه  ــ  ــ כא א ر ــא ــא و ــ כ د  ــ ــ  א ا ــא ــ  ــ  ــאل ا  و
ــאم ة ا ــ ــ כ  ــאه  ب  ــ ــ  ــ ر א ــ  ــ  ل ا ــ ة وا ــ ــ وا ــא   Şer√ü’l-Esbâb 
ve’l-Alâmât li’n-Nefîsî.
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πaleyânın mâddesi olur ve sen o ma«zûnun √ummâ-ı me≠kûrlara mâdde 
idiğini bildin, zîrâ o ma«zûnun küllîsi √u§ûlü katında §arf ve infâð olunmaz 
belki kimisi sebîl-i infâðta ve kimisi sebîl-i iddi«ârda bâðıye kalır ya¡nî o 
bâðîlere ¡ufûnet i§âbet eder ise √ummâ-ı ¡afiniyye vü πaleyân i§âbet ederse 
sûnû«as √âdi& olur. Ve o a§nâf-ı ru†ûbâtın ikinci §ınfı o ru†ûbettir ki onun 
¡ahd ve zamânı cümûda ðarîb olmuştur ya¡nî bedel mâ-yete√allel olmak 
üzere a¡∂âdan mev∂i¡-i ta√allüle münce≠ib ve o ¡u∂va müteşâbih ve onda 
ziyâde olup bi’l-fi¡l πıdâ olmuştur velâkin onun ¡ahdi seyelân ðarîb olmak-
la henüz pekişip câmid olmamıştır belki cümûda ziyâde yaklaşmıştır. Ve 
≠ikr olunan a§nâf-ı rutûbâtın üçüncüsü o ru†ûbettir ki a¡∂â-i müteşâbihe-
tü’l-eczânın eczâları onunla biri birine evvel-i «ilðatten mutta§ıla olur ve 
kaçan o ru†ûbet fâniye olsa o ¡u∂v tefriða ve teterrübe §âyire ve râci¡a olur. 
Rutûbet-i ûlânın na₣îri misreceye ma§bûb olan dühn-i sirâcdır ve rutûbet-i 
&âniyenin na₣îri ≠übâlenin ya¡nî fetîle-i sirâcın teşerrüb eylediği dühndür ve 
ru†ûbetten §ınf-ı &âli&in na₣îri kendiden ≠übâle itti«â≠ olunan ðu†nun eczâ-
larını bi-√asebi’l-«ilðat birbirine mutta§ıl kılan rutûbettir.78 

Ve kaçan a¡∂â-i a§liyye müşte¡ile olsa ve «u§û§an ðalb müşte¡il olsa o 
a¡∂ânın ve ðalbin işti¡âli dıðð olur ve onlar bundan aðdem senin ma¡lûmun 
oldu. Ve √arâret-i kebid dahi dıðða mü™eddî olur velâkin onun kendiye dıðð 
tesmiye olunmaz belki ondan dıðð bi-sebebi’l-ðalb √â§ıla olur. Ve riye ve 
mi¡de dahi kebid gibidir ya¡nî onların √arâreti dıðð değildir belki onlardan 
bi-sebebi’l-ðalb dıðð √â§ıl olur. 

Ve dıððın derecât-ı &elâ&esi vardır. Ru†ûbâtın a§nâf-ı &elâ&esi √asebiyle 
derece-i ûlâda √arâret a§nâf-ı ru†ûbât-ı me≠kûreden §ınf-ı evvele ta¡alluð 
eder ve √arâret o ru†ûbeti ifnâ eder, nitekim sirâc tevaððud olundukta ev-
velâ misrece[de] ma§bûb olan [dühnü] √arâret ifnâ eylediği gibi. Ve bu √âl 
üzere olan √ummâ-ı dıððın derece-i ûlâsıdır ve ism-i cinse ya¡nî o √ummâ-ı 

78 Ebdânda olan ru†ûbet ðısmet-i evveliyye ile iki ðısma münðasımdır: ru†ûbet-i 
evvelî ve ru†ûbet-i &âniyedir. Ru†ûbet-i evvelî a«lâ†-ı erba¡adır. Ve ru†ûbet-i &âni-
ye dahi iki ðısmdır, biri fu∂ûl ve biri πayr-i fu∂ûldür. Ve πayr-i fu∂ûl dahi dört 
ru†ûbettir: biri ¡urûð-ı şa¡riyyede ma«zûne ve ikinci a¡∂âya meb&û&edir ki ona 
ru†ûbet-i re≠â≠iyye dahi derler ve üçüncü ðarîbü’l-¡ahd bi’l-in¡iðâd ve dördün-
cü eczâ-i ¡u∂vu birbirine il§âð eden ru†ûbettir. Bu taðsîm ¢arşî’nin taðsîmi ve 
¢ânûn’un icmâlini taf§îldir, beynehümâda mübâyenet yoktur.
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dıðð ismine ma«§û§adır, â«er ism ile tesmiye olunmaz ve ona lüπat-i Yûnâ-
niyyede að†îðûs derler, lüπat-i ¡Arabiyye’de o nev¡in ma«§û§ ismi yoktur. 
Ve kaçan ru†ûbâttan §ınf-ı evvel külliyyen fânî olsa ve √arâret §ınf-ı &ânîyi 
ifnâya ve ta√lîle başlasa nitekim misreceye ifrâπ olunan dühn nâr ile ta√al-
lül edip fetîlenin cirminde müteşerrib olan dühne nârın teşebbü&ü ve dühn 
≠übâleyi ifnâya bed™ eylediği gibi o vechle olan √ummâ-ı dıððın derece-i 
&âniyesi olur ve derece-i &âniyede olan dıðða ≠übûl tesmiye olunur ve mâr-
semûsâ dahi tesmiye olunur. [475b] Ve ba¡∂ı nüs«ada “fâraðsîmûs” vâði¡ 
olmuştur. Ve bu derece-i &âniyede olan dıððın ¡ar∂-ı ¡arî∂i vardır, onda ib-
tidâ ve intihâ ve vasa† olur ve onun intihâsına bâliπ olanlar felâ√ bulmaz-
lar ve ¡ilâcı ðalîlen ðabûl eder, Allâhu ta¡âlânın ¡inâyet-i «â§§ası erişir ise 
«u§û§an dıððın derece-i &âniyesinin intihâsında olup la√m dahi medðûð 
olursa ¡adem-i recâ πâlib olur. Ve kaçan ru†ûbâttan §ınf-ı &ânîyi √arâret ifnâ 
edip §ınf-ı &âli&i ifnâyı ve ta√lîli a«≠ eylese nitekim şu¡le fetîlenin cirmini 
i√râð ve eczâlarının lü§ûðunu ifnâya bed™ eylediği gibi o mertebe dıððın 
derece-i &âli&esi olur ve ona müfettit ve mu«aşşin derler, lüπat-i yûnânîde 
ûmâ†îs derler, pes bu √ummayât için bi-derecâtihâ nevbet ve evðât-ı nevbet 
olmaz. 

Ve bir ðavm dıððı aðsâm-ı &elâ&eye taðsîm edip dediler ki √ummâ-ı 
dıððıyyenin ta¡alluðu yâ ðarîbü’l-¡ahd bi’l-cümûd olan ru†ûbete olur 
veyâ«ûd la√m mi&lliye olur veyâ«ûd a¡∂â-i a§liyye-i §ulbe olan ¡i₣âm ve 
¡a§ab mi&llilere olur. Eger bu ðavl ile o ðavm murâd ederse ≠ikr olunan 
mevâ∂i¡de vâði¡ ru†ûbâta √arâret ta¡alluð eder, bu taðdîr üzere bu ðavl ile 
ðavl-i evvel ma¡nâda mütte√id olurlar. Ve eger murâd ederlerse ki √ummâ-ı 
dıððın evvel-i emrde ifnâ eylediği ru†ûbet cümûda ðarîbü’l-¡ahd olan ru†û-
bettir, bu ðavl §a√î√ olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre √ummâ-ı dıðð √ummâ-ı yevmden sonra ve ke≠âlik √um-
mâ-ı ¡ufûnet ve √umma’l-evrâmdan sonra vâði¡ olur. Ve √ummâ-ı dıðð 
emrâ∂-ı sâire ¡aðıbında olmayıp §a√î√ olan kimselere evvel-i emrde kendi 
¡ârı∂ olmak müsteb¡ad olur, zîrâ «ıl† ve rû√ müşte¡il olmayıp ke&îf olan 
a¡∂â-i a§liyyenin işti¡âli ba¡îd olur belki vâcib budur ki evvelâ rû√ ve a«lâ† 
tesa««un edip ba¡dehu a¡∂â-i me≠kûre tesa««un eyleye meger ki sebeb-i 
√ummâ cidden ðavî olup evvel-i emrde a¡∂âya teşebbü& ve ta¡alluð eyleye. 
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Ve ba¡∂ı kerre şey™-i vâ√id dıðða ve √ummâ-ı yevme sebeb olur, zîrâ 
şey™-i vâ√id ta¡alluð-ı ðavî ile ta¡alluð eder ise a¡∂âyı tes«în ve √ummâ-ı 
dıððı i√dâ& eder ve eger ta¡alluð-ı ∂a¡îf ile ta¡alluð eder ise ervâ√ı tes«în 
edip √ummâ-ı yevmi i√dâ& eder. Ve bunun na₣îri √a†aba ta¡alluð eden nâr 
olur, zîrâ nârın √a†aba ta¡alluðu iki vech üzeredir: O ta¡alluðun birisi tes«în 
†arîðiyle ta¡alluð eder ve ru†ûbeti teb«îr eder velâkin i√râð ve termîd eyle-
mez. Ve ikinci ta¡alluðu işti¡âl †arîði ile olur. 

Ve √ummâ-ı ¡ufûnet ve verem çok kerre dıðða intiðâl eder √ummânın 
şiddeti ve ke≠âlik √ummâda olan πıdâyı şiddet-i tel†îf √asebiyle ve mâ-ı bâ-
ridi men¡ ve cânib-i ðalbe a†liye ve a∂mide ile mürâ¡âtın ðılleti ile «u§û§an 
verem-i ðalbe mücâvir olan √icâb mi&lli ¡u∂vlarda ola. 

Ve çok kerre vâði¡ olur ki ðuvvetin suðû†u ve πaşyin tevâtürü ile †abîb 
mu∂†arr kalıp ¡alîle «amr ve mâu’l-la√m ve devâu’l-misk saðy eder ve on-
ları saðy ¡alîli mara∂-ı dıðða îðâ¡ eder. Ve ba¡∂ı kerre dıðð √ummayât-ı 
¡ufûnet ve evrâm ile terkîb olunur. 

Dıððı evvel-i emrde ma¡rifet ¡asîre velâkin ona evvel-i emrde mu¡âlece 
yesîre olur. Ve dıððın â«irinde dıððı ma¡rifet sehl ve âsân olur velâkin ¡ilâcı 
ðabûlü ¡usretli olur ve ≠übûlün â«iri elbette ¡ilâcı ðâbil değildir.

el-¡Alâmât: Ammâ medðûðun nab∂ı daðîð-i §ulb-ı mütevâtir-i ∂a¡îf olup 
√âlet-i vâ√ide üzere &âbite olur ve onların melmesleri ile i√sâs olunan √arâ-
ret sûnû«asta ve o mi&lli mevâdda müşte¡il olan √arâret-i ma√sûseden ednâ 
olur ve ¡u∂vun evvel-i melmesde √arâreti ehde™ ve esken olur. Ve kaçan 
¡u∂v üzere yed bir sâ¡at bâðî kalsa o √arâret bi-ðuvvetin ve le≠¡ ₣âhir olur 
ve onun √arâreti nemâ bulup ânen-fe-ânen tezâyüd bulmaktan zâil olmaz 
ve mevâ∂i¡-i bedenden ¡urûð-ı ve şerâyîn ma√alleri sâir mevâ∂i¡den es«an 
olur ve onların √arâretleri müteşâbihedir, ona nað§ gelmez. Lâkin kaçan 
medðûða πıdâ vârid olsa √ummâya nemâ ve √arâretine iştidâd ve nab∂ına 
ðuvvet gelir ve nab∂ı ¡i₣amı a«≠ eder ve binâen ¡aleyh e†ıbbânın cehelesi o 
iştidâddan «avf edip medðûðu πıdâdan men¡ ederler ve medðûðtan πıdâyı 
men¡ onları ihlâk eder. Ve bunun na₣îri sirâcdır ki ona dühn §abb olunsa 
işti¡âli artar ve §abb olunmasa mevcûd olan dühnü fenâ bulup fetîle mu√te-
riða ve şu¡le mün†afi™e olur ve na₣îr-i â«eri maðlâ olur ya¡nî bir nesne ðaly 
olundukta ve kavruldukta üzerine §u §abb olunsa √arâreti artar ve su §abb 
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olunmasa o nesne mu√teriða olur ve bu √âl ya¡nî tenâvül-i πıdâ ile √arâretin 
iştidâdı dıððın ðavî delîli olur. Ve √ummayât-ı sâirede taπaddî katında te-
vaððud-ı √ummâ ve iştidâd-ı √arâret olmaz velâkin onda †abî¡atın √arekât-ı 
i∂†ırâbiyyesi olur ve √ummayât-ı sâirede te∂âπu†-ı mevâdd √asebiyle ed-
vâr-ı ma¡lûme üzere iştidâd olur. Ve ammâ dıððta olan iştidâdın edvârı ol-
maz belki hangi vaðtte taπaddî olunsa o vaðtte ittiðâd ve işti¡âl olur. 

Ve bu mara∂ §â√ibinin ya¡ni medðûðun √arâret-i dıððıyyeyi şu¡ûru şe-
dîd ve i√sâsı ek&er olmaz, zîrâ o √arâret ¡u∂vda mizâc-ı müttefið olmuş-
tur, i¡tiyâd √asebiyle mizâc mu«telif olmaktan «urûc eylemiştir ve kitâb-ı 
evvelde bunun em&âlinin √âli senin ma¡lûmun oldu velâkin tenâvül-i πıdâ 
katında o √arâreti √iss ve şu¡ûr ₣uhûr eder iştidâd √asebiyle. 

Ammâ √ummâ-ı yevmin ∂ıðða intiðâlinin ¡alâmeti yevm-i &âli&te √arâre-
tin cidden iştidâdı olur. Ek&er-i √âlde √ummâ-ı yevm on sâ¡at mürûrundan 
sonra in√i†â†ı a«≠ eder ve kaçan yevmiyye √ummâda on iki sâ¡at mürûrun-
da ¡alâmet-i in√i†â† ₣âhire olsa belki yevm-i &âli&e ðadar √âl-i müteðaddim 
üzere müstemirr olsa ve ba¡dehu müştedde olsa o √ummâ-ı dıðð olur. 

Ve dıððın √ummâ-ı ¡ufûnet ile terekkübünün ¡alâmetleri budur ki o √um-
mânın in√i†â†ı â«irinde ve ba¡de’l-¡araði’l-vâfir √arâret-i yâbise bâðıye kalır 
ve ≠übûl ve ne√âfet ziyâde olur ya¡nî dıððta mu¡tâd olan ≠übûl ve ne√âfetten 
ek&er olur ve bevl ve berâzda dühniyyet ziyâde olur. Ve eger o mürekkeb 
√ummâda dıðð ₣âhir ve √ummâ-ı ¡afiniyye-i u«râ «afî olur ise ona nevâibde 
vâði¡ olan te∂âπû† delâlet, zîrâ √ummâ-ı dıððta o mi&lli te∂âπu† olmaz. 

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı kerre dıðð mi¡deye teşebbü& ile ibtidâ edip 
mizâc-ı kebidî bi’l-mücâvere ifsâd eder.

Ve ¡alâmet-i ≠ûbûl budur ki kaçan √ummâ-ı ≠übûle erişse nab∂ın §alâbe-
ti ve ∂a¡fı ve §ıπarı ve tevâtürü müştedd olur ve «u§û§an o dıððın sebeb-i 
vuðû¡u ta√allülü ðâbil olmayan evrâm ola, o dıððın ≠übûlünden tevâtür ve 
ke≠âlik sür¡at cidden ziyâde olur ve nab∂-ı ≠übûlda ≠enebü’l-fâr cinsine 
§âire olur. Ve eger şarâb-ı √ârr şürb eyledi ise ≠enb-i fâr bedeline nab∂-ı 
misellî vâði¡ olur. Ve ≠übûl √asebiyle ¡ârı∂a olan a¡râ∂ cidden şedîde ol-
maz, zîrâ ≠übûl a¡râ∂ı müştedde olacak ðadar ¡alîle mühlet vermez belki 
ihlâk eder ve bevlde dühniyyet ve §afâyı√ olur ve ¡ayn πu™ûru a«≠ eder ve 
≠übûl nihâyete erişse πu™ûr-ı ¡ayn müştedde olur ve rema§-ı yâbis ziyâde 
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ve ek&er vechte ve sâir a¡∂âda olan ¡i₣âmın √urûfu ve e†râfında nütû™ ve 
irtifâ¡ olunur ve su∂πlarda la†™ olur ve cebhenin cildesi mütemeddide olup 
revnaðı ≠âile olur ve ke-enne cilde üzere πubâr gibi nesneler bulunur ve 
şemsten mu√terið olmuş gibi olur ve √âciblerini ref¡in &iðalına mü™eddî olur 
ve ¡aynı nu¡âsiyye olur ya¡nî gözleri tapuklayan kimsenin gözü hey™etinde 
olup maπma∂a olur ve ma¡a-hâ≠â onda nevm olmaz ve enfi daðîð ve şa¡rı 
†avîl olur ve onda ðaml ₣âhir olur ve ba†nında ðu√ûlet ₣âhire olup ba†nı 
₣ahrına ilti§âð eder ve onun ba†nı cild-i yâbis gibi olup münce≠ib olur ve 
ma¡iyyetinde cilde-i §adr dahi münce≠ibe olur. Ve kaçan §â√ib-i ≠übûlün 
tırnakları tena√√î ve teðavvüs eylese ≠übûl nihâyete erişip tefettüte ibtidâ 
eylemiştir ve kaçan [475a] müfettit mertebesine ≠übûl bâliπ olsa πu∂rûfları 
≠evebân eder.

¡İlâcu’d-Dıðð: ◊ummâ-ı dıðða olan ¡ilâcdan πara∂ tebrîd ve ter†îb olur 
ve onlardan her birisi tebrîd veyâ«ûd ter†îb esbâbını ¡alîle taðrîb edip a∂-
dâdının mevcûd olan esbâbını ref¡ etmekle olur. Ve ba¡∂ı kerre tebrîd ve 
ter†îbden her birinin sebebi â«erin ∂ıddına sebeb olur, me&elâ tebrîdin sebe-
bi müceffifât olmakla o müceffif edviye ile tebrîd √â§ıl olduğu gibi ter†îbin 
∂ıddı olan tecfîf dahi √â§ıl olur; aðrâ§-ı kâfûriyye ve †abâşîr ve o mi&lli 
edviyeler ≠ikr olunan minvâl üzere olup onda tebrîd ve tecfîf olur. Ve ke≠â-
lik sebeb-i ter†îb tebrîdin ∂ıddı olan tes«îne sebeb olur şarâb mi&lli, zîrâ 
şarâb ter†îb eder velâkin tes«în eder ve tes«în tebrîdin ∂ıddı olup √ummâya 
muvâfaðati olmakla mu∂ırr olur, pes vâcib olur ki √în-i mu¡âlecede bu √âlât 
ve keyfiyyâta mürâ¡at oluna. 

Ve kaçan tebrîdi ðavî olan devâya √âcet mess eylese ve tebrîdi ðavî 
müyebbisâtan bulunup âherinden bulunmasa ter†îbi ðavî olan devâ onun 
ma¡iyyette veyâ«ûd ¡aðıbında isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik ter†îbi ðavî ve serî¡ 
olan devâyı isti¡mâle √âcet olup müsa««inâttan mâu’l-la√m ve şarâb mi&l-
liler isti¡mâl olunsa ðuvvet-i tebrîdi olan devâ onun ma¡iyyetinde veyâ«ûd 
ondan muðaddem veyâ«ûd ¡aðıbında isti¡mâl oluna. 

Ve eger dıðða sebeb verem veyâ«ûd bir ¡u∂vda vâði¡ olan elem olur ise 
evvelâ o ¡u∂va ¡ilâc olunur. Ve †abîb dilerse ki cidden √ummâsı müştedde 
olan kimselere muvâfıð olsun için devâsını fünûn-ı şettâ ve edviye-i mu«-
telifeden terkîb eyleye, ona vâcib olur ki evvelâ ¡ale’s-se√er sikencebîn ile 
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aðrâ§-ı kâfûr ve aðrâ§-ı kâfûr mecrâsına cârî olan nesneler saðy eyleye ve 
şemsin †ulû¡u vaðtinde mâ-ı şa¡îri serâ†în ile saðy eyleye eger ¡alîle kerîh 
olmaz ise veyâ«ûd mâ-ı şa¡îri cüllâb ile saðy eyleye veyâ«ûd mâ-ı rummân 
ile saðy eyleye ve mebîti katında eger cihet-i mi¡deden ve cihet-i u«râdan 
mâni¡ yok ise bezr-i ða†ûnâ lu¡âbını saðy eyleye ve onları tebrîd için tedbîr 
olunup eşribe-i müberrideden senin ma¡lûmun olan müberridât saðy olunur 
ve buðûlden bevârid ile taπdiye olunur ve aðrâ§tan kâfûr ður§u saðy olu-
nur ve a∂mide ve merû«âttan müberridât isti¡mâl olunur ve havâları dahi 
tebrîd olunur √attâ şitâda dahi havâ tebrîd olunur eger tebrîd havâyı i√timâl 
eylemezse di&ârı ta«fîf olunur ve onlara tebrîd-i havâ ef∂al-i mu¡âlecâttan 
olur ve mu§andelât-ı mükeffere-i yâbise79 dahi isti¡mâl olunur ve ona verd 
ve kâfûr ve §andal ve fevâkih-i bâride ve şâhisferem ki üzerine mâ-ı verd 
saçılmış ola, bi’l-cümle bu me≠kûrlar işmâm olunur. 

İşbu tedbîr-i müberridât zeylinde ¢ânûn’da vâði¡ ــאم ق وا ــ א ــ   وا
¡ibâretinin ma¡nâ-yı ₣âhirîsi orada §a√î√ değildir, zîrâ ¡arað ve √ammâm-
dan her biri medðûð √aððında ðarîben ≠ikr-i âtî olduğu üzere câiz değil-
dir, pes vâcibdir ki “¡arað”tan murâd “¡araðu’ş-şecer” ola ya¡nî “§umûπ” 
murâd oluna ve “√ammâm”dan “âbzen” veyâ«ûd havâsı bârid, suyu fâtir 
olan √ammâm murâd oluna ve √â§ıl-ı ma¡nâ bu olur ki tedbîr-i tebrîdin biri 
dahi §umûπ-ı bâride ile teb«îr ve √ammâm-ı bâridi ve âbzeni isti¡mâldir.

Ve vâcib olur ki a¡∂â-i nefese ðarîb olan ¡u∂va cidden müberrid olan 
∂ımâd va∂¡ olunsa o ∂ımâdın ¡u∂v-ı mev§ûf üzere imsâki ta†vîl olunmaya, 
zîrâ ∂ımâd-ı me≠kûru o mi&lli ¡u∂v üzere †ûl-i müddet imsâk eylemek ba¡∂ı 
kerre nefese ve §avta ∂arar-ı ¡a₣îm ile mu∂ırr olur.

Ve vâcib olur ki ¡alîl râ√at ve nevm ve de¡a ve fera√a imâle oluna ve 
πa∂ab ve √üzn ve πamm ve cû¡ ve ¡a†aş-ı †avîlden teb¡îd oluna. Ve onlara 
isti¡mâli vâcib olan a∂mide-i müberride o ∂ımâdâttır ki onda ¡ı†riyyet ola, 
zîrâ o ∂ımâd-ı mu¡a††arın menfa¡ati a√∂ar80 olur ve «u§û§an o ∂ımâd §adr 
üzere [ve] §adrın √avâlîsine va∂¡ oluna ve o ∂ımâd müberrid olup onda 

79 “Mu§andelât-ı mükeffere-i yâbise”den murâd o devâdır ki onda §andal olup 
evâil-i &âniyede §andal yâbis olmakla onun yübûsetini tekfîr ya¡nî setr ve ta¡dîl 
eden nesne ile dıðða ma∂arratı izâle olunmuş ola.

80 Ya¡nî ziyâde √â∂ır olur.
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ðab∂ olmaya, zîrâ ðab∂ tecfîf eylediğinden mâ-¡adâ devânın ðuvvetini 
πav§tan men¡ eder. Ve vâcib olur ki o ∂ımâdı tebdîle müdâvemet olu-
na, devâ †ûl-i mek& ile tesa««un edip o sü«ûnet-i ¡ârı∂a ile ¡u∂vu tes«în 
eylemesin için ve o ∂ımâdın şiddet-i tebrîdine dahi mürâ¡at oluna ya¡nî 
tebrîdi ta¡dîl oluna, zîrâ tebrîd-i şedîd ¡u∂vu ∂a¡îf eder. Ve kaçan a¡∂â-i 
nefes ðurbünde olsa ba¡îd değildir ki √icâbı ve sâir a¡∂â-i nefesi ta√≠îr 
edip nefesi sühûlet ile «urûcdan men¡ eder. Ammâ tebrîd-i mura††ıb key-
fiyyeti olan eşyâ bunlardır: aπdiye-i lebeniyye vü fâkihiyye ve âbzenât 
ve merû«ât ve neşûðât ve se¡û†ât ve râ√at ve de¡a ve cû¡ ve ¡a†aştan mü-
cânebe mi&llilerdir.

Onlara Nâfi¡ Edviye-i Müberridedir: O edviye-i müberrideden mura††ıbe 
olanların cemî¡isi πıdâiyyedir veyâ«ûd πıdâiyyeti πâlibdir, o müberrid-i 
mura††ıb serâ†în ile ma†bû« olan mâ-ı şa¡îrdir ve o mâ-ı şa¡îrin menfa¡at-i 
me≠kûresi serâ†în cihetindedir. Ve vâcib olur ki serâ†înin e†râfı netf oluna, 
ðavâyimi ve enyâbı izâle ve isðâ† oluna ve üç def¡a veyâ«ûd dahi ek&er mâ-ı 
bârid ve mil√-i †îb ve remâd ile tenðıye olunup zühûmetinden tan₣îf olunca 
ðadar πasl oluna ve ba¡dehu şa¡îrde †ab« oluna. 

Ve ke≠âlik o müberridâttan mura††ıb πıdâiyyenin biri dahi me«î∂-i baðar 
mi&lliler ve √ummayât-ı √âdde bâbında ≠ikr olunan ¡u§ârât-ı buðûl-i ma¡lû-
me mi&lliler ve bezr-i ða†ûnâ mi&llilerdir. 

Ammâ «allde ta«fîf-i şedîd ve ta√lîl-i ðavî olmakla vâcib olur ki «all 
şürb olundukta o iki «a§lete ya¡nî tecfîf ve ta√lîle muðâvim olan nesneler 
ile şürb oluna, me&elâ «alle mâ-ı ke&îr mezc olunup isti¡mâl oluna veyâ«ûd 
mura††ıbât-ı müleyyine ile isti¡mâl oluna. 

Ve ðarîb olur ki elbân-ı ütünde ma¡a-ter†îbihâ tebrîd ola √attâ bir ðavm 
eşek sütünün tebrîdini me«î∂-i baðar tebrîdi üzere taf∂îl eyledi lâkin leben-i 
ütünün muvâfaðati ancak √ummâ-ı dıðða olur, mâ-¡adâ √ummâlara ve ¡ufû-
nete müteheyyi™ «ıl†ı ve mâddesi olanlara muvâfıð olmaz. Ve vâcib olur ki 
leben isti¡mâl olundukta onun tecebbününden i√tirâz oluna ve lebeni te-
cebbünden men¡ eden sükkerdir. Ve saðy olunan lebenin ¡ufûnetinden «avf 
olunsa rıfð üzere ishâl olunur. Ve eger o ishâlin tes«îninden «avf eder isen 
birkaç gün ishâli terk eyle, o günlerde aðrâ§ ve miyâh-ı fevâkih ile mu¡âlece 
eyle ba¡dehu ishâli mu¡âvede eyle. 
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Ammâ yalnız tebrîdi olup ter†îbi olmayan edviyeler aðrâ§-ı ma¡lûme 
vü mev§ûfedir ya¡nî aðrâ§-ı kâfûr ve aðrâ§-ı büssed-i bâride olur. Ve hem 
o ður§tur ki bu edviyeden ma¡mûl ola: †abâşîr †în-i Ermenî her birinden 
dörder, verd altı, bezr-i «ıyâr-ı √amðâ, ðar¡, kehrübâ her birinden üç; bu 
edviyeler aðrâ§ itti«â≠ olunur, şerbet-i vâ√idesi iki dirhem olur ve isti¡mâli 
cidden ceyyid olur. Ve ke≠âlik menfa¡atte o ður§a ðarîbdir lisân-ı √amel, 
neşâ, §amπ, ke&îrâ her birinden üçer, †în-i Ermenî, †abâşîr dörder dörder, 
«aş√âş beş, verd, bezrü’l-ðar¡ ve’l-«ıyâr ve’l-√amðâ her birinden altışar, 
√abb-ı sefercel-i muðaşşer, bezr-i bi††î«, bezri-i ðı&&â her birinden yedişer, 
rubb-ı sûs on; bu me≠kûrlar lu¡âb-ı bezr-i ða†ûnâ ile ma¡cûn kılınır. 

Ammâ müberride olan onların merû«ât ve a†liye ve ∂ımâdât ve neşûðâ† 
ve se¡û†âtları senin ma¡lûmun olanlardır. Ve ecved olan dühn ðar¡ ve «aş«âş 
ve nîlûfer ve «ilâf ve benefşec dühnleriyle temrî«tir. 

Ve ammâ onlara muvâfıð olan mefâriş-i üdümden itti«â≠ olunup mü-
hendem ve üzerine mâ-ı verd saçılan firâştır veyâ«ûd ‰aberistân’ta ket-
tândan ma¡mûl olup ve √aşvi dahi müsa««in olmayıp kettâb-ı ma√lûc cinsi 
ile ma√şüvv olan firâştır. Ve firâş dâimâ tebdîl ve tecdîd olunur [475b] 
veyâ«ûd üdümden firâş itti«â≠ olunup içine su doldurulur ve tekerrüz edip 
heybe gibi olmayıp bas†-ı müstevî ile bas† eylesin için üzerine mu∂arre-
be81 ta∂rîb olunur ve miyâh ðurbünde ve mecârîsinde iskân olunur ve ta√-
tına bârid-i ra†b evrâk-ı şecerden «ilâf ve √ayy-ı ¡âlem ve buðûl-i ra†be ve 
reyâ√în-i bârideden verd mi&lliler ferş olunur ve ke≠âlik şecerin evrâð-ı 
bâridesi dahi ta√tına ferş olunur.

Medðûðu Ter†îb Eden Edviyelerdir: Mura††ıbâttan ma¡a’t-tebrîd olanla-
rın ≠ikri mürûr eyledi. Bu maðâmda ≠ikr olunacak mura††ıbâttan bâðî kelâm 
elbân ve me«î∂ saðyında kaldı ve âbzen isti¡mâlinin keyfiyyeti ve √ammâm 
ve merû«ât ve edhân ve a†liye isti¡mâllerinin ve sâir tedbîrin keyfiyyetlerin-
de dahi kelâm bâðî kaldı ve elbân saðyını biz sill ve yübs-i mi¡de bâblarında 
ta¡lîm eyledik ve vâcib olur ki o me≠kûr ðânûn ve düstûrü’l-¡amel kılına. 

81 Yuðâlu: ــא َ َ א َ َ ِإَذا  ــ َ َ ُ ْ ــאُد ا َب ا ــ َ  Ve ٌ ــ َ َ ُ  [mu∂arrabet] şol nihâlîye derler ki 
üzerinde namâz kılınır. Ve ــאٌد َ  [neccâd] nûnla ve cîmle ve dâl-ı mühmele ile 
nihâlîyi işleyene derler. Vankulu. Bundan ₣âhir olur ki Türkî lisânında “hali” de-
diklerinin ve küçük minderin Anadolu’da “nehli” dediklerinin aslı “nihâlî” imiş, 
ta√rîf etmişlerdir.
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Leben-i nisâdan sonra leben-i etân gibi bir nâfi¡ leben olmaz ve ondan sonra 
mâ¡iz lebeni enfa¡dır, o √ayvânların ¡alefi bârid-i ra†b √aşâyiş ve buðûlden 
kılına senin bildiğin üzere ve «u§û§an leben-i ütün dıððı ðal¡ eder eger dıððı 
ðâli¡ var ise leben-i ütün ðâli¡ olur, onun üzerine bir nesne î&âr olunmaz 
meger o ¡alîlde ¡ufûnet vâðı¡a veyâ«ûd ¡ufûnete müsta¡idd olan mâda √â§ıla 
olmakla ¡ufûnet mütevaðði¡ ola. Ve dıððın evvelinden â«irine varınca ðadar 
leben ona nâfi¡ olur. Ve rı∂â¡ †arîðiyle leben-i nisâ tenâvülü cemî¡an elbânın 
evfaðı olur. Ve me«î∂ saðyında ðânûn leben saðyı ðânûnuna muðârib olur 
ve evlâ olan on dirhem miðdârı ile ibtidâ edip eger ðuvvet i¡ânet ederse otuz 
dirhem veyâ«ûd dahi ek&ere teraððî ve tederrüc olunur ve o me«î∂a aðrâ§-ı 
müberrideden bir şey™ dahi «al† olunmak câiz olur ve senin için saðye-i ûlâ 
ve saðye-i â«irede miðdâr-ı me≠kûrları üzere ziyâde eylemek vardır eger 
ðuvvet-i ha∂ma mu¡în olur ise. 

Ve ammâ onların âbzenlerinin ef∂ali suyu fâtir olan ve √arâreti ke&îre 
olmayan âbzen olur ve ma¡a-≠âlik onda buðûl ve √aşâyiş-i müberride-i mu-
ra††ıbe ðuvâları olanlar olur ve ke≠âlik o âbzenin tendiyesi82 «u§û§an ta¡rîði 
olmayanlar ef∂al olur. Ve âbzende bu«âr-ı √ârr olmak câiz olmaz. Ve eger 
mâ-ı bâridden mütte«a≠ olan âbzeni isti¡mâlin mâni¡i yok ise onun üzeri-
ne âbzen-i â«er tercîh olunmaz ve âbzen-i bâridden mâni¡ eb∂ânın ∂a¡f ve 
ne√âfetin olur. Ve evâil-i emde âbzen-i bârid ba¡∂ı kerre onlara şifâ olur, 
ammâ bedeni ∂a¡îf olanlara dahi isti¡mâl eyledikleri âbzen-i bârid dıððtan 
şifâ olur velâkin mizâclarında bürûdet i√dâ& eder ve o bürûdeti mu¡âlece 
ile ta¡dîl eylemek mümkin olur. Ve eger ondan dahi a∂¡af olur ise onların 
isti¡mâl eyledikleri âbzen-i bârid her ne ðadar o âbzenin bürûdeti ðalîle olur 
ise onlarda dıðð-ı şey«û«at i√dâ& eder velâkin serî¡an helâk eylemez belki 
zamân-ı mevtleri eb†â™ olur ve dıðð-ı şey«û√îye naðli a§la√ olur. 

Ve bizim mâ-na√nu fîhimiz olan âbzen «u§û§unun beyânı budur ki onda 
vâcib budur ki âbzenin suyu √arâretten ¡alîlin müte√ammil olduğu bir √add 
ve bir mertebede olup ondan bârid-i mu¡tedil olan âbzen miðdâr-ı i√timâl 
tederrüc oluna, zîrâ bu tedrîc bedeni bâride mâil kılar ve ondan müte™ellim 
olmaz, zîrâ elem mu«âlif-i mizâc olan me&elâ bürûdetin baπteten vürûduyla 
√â§ıl olur ve ke≠âlik beden mâ-ı √ârrdan √a§be[ye] müşâbih bir √âlet istifâ-

82 “Tendiye” nemlendirmektir.
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de edip ondan mâ-ı bâride ta√ammül √âdi& olur. Ve âbzene beher yevm üç 
def¡a du«ûl emr-i §avâb olur. 

Ve vâcib olur ki âbzen suðû†-ı ðuvvetten ta√arrüzen rıfð ile isti¡mâl 
oluna ve âbzene du«ûlden iki sâ¡at muðaddem mâ-ı şa¡îr tenâvül olunmak 
§avâb olur. Ve ðarîben inşâallâhu ta¡âlâ ≠ikri âtî tefsîr üzere mecârî-i πıdâyı 
tevsî¡ eylesin için beden üzere evvelâ leben √alb eyleyip ve ba¡dehu âbzen 
isti¡mâl eylese ve ondan sonra mâ-ı şa¡îre müşâbih olan mütenâveli tenâvül 
edip bir müddet §abr eyledikten sonra πıdâyı ba§t eylesin için tekrâr âbzene 
du«û eylese ceyyid olur. Ve ba¡de’l-âbzen ve’l-√ammâm dühn-i benefşec 
gibi edhân-ı mura††ıbe-i müberride ile temrî« isti¡mâl eder «u§û§an dühn-i 
ðar¡dan mütte«a≠ olan merû«u isti¡mâl eder ve ke≠âlik dühn-i nîlûfer ve 
dühn-i ðar¡ı cemî¡an isti¡mâl eder. 

Ve âbzen isti¡mâlinden sonra ta√ammül olunacak ðadar bürûdet-i ðalî-
lesi olan mev∂i¡e naðl edip ba¡dehu dühn isti¡mâl olunsa §avâb olur. Ve 
muðaddem iddihân olunup dühn isti¡mâlinde isti¡câl olunsa ve ba¡dehu 
yesîren ebred olan suya du«ûl bulunsa o dahi §avâb olur i√timâl eder ise 
ve bunda dahi tedrîc olunur ise be™s olmaz. Ve bu §an¡atları icrânın ecved-i 
evðâtı ha∂m-ı †a¡âmdan sonra olur. Ve eger mâ-ı √ârrdan mütte«a≠ âbzeni 
isti¡mâlden sonra min-πayri tedrîcin def¡aten mâ-ı bâride inπimâs müm-
kin olur ise min-ciheti’l-¡ilâc eblaπ ve min-ciheti’l-«a†ar eşedd olur, ammâ 
mâ-ı bârid rıfð ile §abb olunsa marî∂in def¡aten mâ-ı bâride πamsinden 
«a†arı eðall olur velâkin menfa¡ati dahi eðall olur. Ve o mâ-ı bâridin berdi 
mâ-ı §ayf bürûdeti ðadrinde ola ya¡nî şedîdü’l-bürûdet olan mâ ile mâ-ı fâtir 
keyfiyyetleri arasında olan bürûdet miðdârı ola. 

Ve ∂a¡îf olmayan kimseler evvelâ bedeni üzere leben √alb edip ve ∂a¡îf 
olanlar mâ ile memzûc olan lebeni bedenine §abb edip ba¡dehu âbzeni is-
ti¡mâl eylese §avâb olur. Ve beden üzere √alb-i leben ile ter†îb-i şedîd √â§ıl 
olur ve √alb olunacak lebenin ecvedi ≠ikr olunan √ayvânın lebeni olur ya¡nî 
leben-i nisâ ve ba¡dehu leben-i etân ve ba¡dehu leben-i mâ¡iz olur. Ve vâ-
cib olur ki beden üzere leben ∂ar¡dan √alb oluna. Ve evlâ olan ≠ikr olunan 
edhân-ı me≠kûre ile bedenin ve mefâ§ılın küllîsi üzere dâimâ temrî« oluna. 
Ammâ √ammâma du«ûl için onlara ru«§at yoktur lâkin √ammâma du«ûl 
mu¡arrıð ve mu√mî ya¡nî müsa««in olmayıp nefesi dahi taπyîr eylemese ve 
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suyu √ârr olup havâsı √ârr olmasa ve suyunun dahi √arâreti fâtire olsa bir 
√âl üzere ki onda mesâmmâttan nüfû≠ olsa velâkin nüfû≠ √asebiyle mû≠î ve 
mu¡arrıð olmasa ve ke≠âlik bedeninde ¡ufûnete müheyyâ mevâdd olmasa ve 
«u§û§an √ammâma du«ûl †a¡âm tenâvül edip onun inhi∂âmından evvel ol-
masa o mi&lli √ammâma du«ûl mu∂ırr olmaz belki onlara √ammâma du«û-
lünde vâcib olur ki meh∂ûm olan †a¡âmın bedene bas†ı murâd olundukta 
du«ûl eyleyeler ve √ammâmda †ûl-i müddet mek& eylemeyer belki serî¡an 
müfârakat eyleyeler ve √ammâmdan müfâraðatında mura††ıbâttan bir şey™ 
tenâvül eyleyeler ve şa¡îr ve lebenden mütte«a≠ √asv gibi a√sâlar tenâvül 
eyleyeler ve onlara √ammâmda ¡a†aş ¡ârı∂ olur ise mâ-ı şa¡îr ile ve mâ-ı râib 
ve leben-i ütün mi&lliler ile teskîn-i ¡a†aş eyleye. 

Ve vâcib olur ki onların √ammâma du«ûl ve «urûcunda ta¡ab olmaya 
ve birkaç mevâ∂i¡de onardan biz ihtiyâr eyledik ve bu maðâmda onlardan 
bir şa†r dahi i¡âde eyleriz. Vâcib olur ki √ammâma o mi√affe-i ma√mûle ile 
naðl oluna ki onun içinde ferş-i müheyyed ya¡nî ı§lâ√ olunmuş döşek ola 
ve √ammâmın beyt-i evveline varınca o mi√affe ile naðl oluna ve o mi√af-
feden i«râc olunup √ammâma münâsib bir mu∂arebe-i leyyine üzere naðl 
oluna ve &iyâbı beyt-i evvelde veyâ«ud √ârr olmayan beyt-i evsa††a nez¡ 
oluna ve o iki beytin her birinde müddet-i mek&i naðl olunup enfâs-ı ðalîle 
ile teneffüs ve nez¡-i &iyâb edip enfâs-ı ðalîle ile teneffüs edecek miðdâr 
ola, ziyâde iðâmet olunmaya ve ba¡dehu beyt-i &âli&[e id«âl oluna] ve beyt-i 
&âli& [476a] şedîdü’l-√arâret kılınmaya ve beyt-i &âli&te âbzene ta√ammülü 
miðdârı imsâk oluna. Bu me≠kûrlar e†ıbbânın ≠ikr eyledikleridir velâkin 
e√abb olan onların âbzenleri beyt-i evsa†-ı mu¡tedilde ola. Ve kaçan âb-
zen isti¡mâlinin müntehâsında olan âbzen-i bâridden müfâraðat edildikte 
üzerine bir mindîl veyâ«ûd iki †âðı olan fereciyye83 örtülür ve firâşına ve 
mi√affesine naðl olunur ve ¡araðı menâdîl ile neşf olunur ve dühn ile tedhîn 
olunup taπdiye olunur.

ــאِن 83 َ ْ َ ْ -Ebû ¡Ubeyde rivâye (ke≠âlik fânın fet√i ve rânın sükûnu ile) [el-Fercân] اَ
tinde Sind dedikleri vilâyet ile »orasân dedikleri vilâyettir. A§ma¡î rivâyetinde 
Sicistân ile »orasân’dır. Ke≠â fî Tercemeti’§-~. Pes fereciyye o diyâra mensûb 
&evb olur. Ve mindîl ve maðreme gibi büyük beze derler. Şürrâ√-ı √adî& ــ  
ــ ــ ا ــ ا ــ  .√adî&inde “mindîl”i aðmişe dol[dur]dukları bogça ile tefsîr eder. 
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A§√âb-ı Dı……ı Taπdiye Beyânındadır

Vâcib olur ki a§√âb-ı dıðða onları doyuracak ðadar πıdâları ve şiba¡ları 
def¡aten verilmeye belki şiba¡-ı vâ√id tefrîð olunup defe¡ât ile verile. Ve 
onlara taπdiye olunacak aπdiyenin ecvedi mâ-ı şa¡îr ve √ın†a-i maπsûleden 
mütte«a≠ olan «ubzun mâ-ı bâridde menðû¡u ve elbândır eger elbân ile taπ-
diyeye ≠ikri mürûr eden mâni¡ yok ise. Ve me«î∂-i baðar ke&îrü’l-πıdâdır ve 
mâş ve ðar¡ dahi onlara πıdâdır. 

Ammâ onlara muvâfıð fevâkih bi††î«-i Files†înîdir ki ona zaððî derler 
ve bizim katımızda bi††î«-i Hindî demekle ma¡rûftur. Ve eger ¡alîlin iðbâli 
i√sâs olunursa ona πayr-i mümella√ olan cübn-i84 ra†b i†¡âmında be™s olmaz. 

Ve eger ðuvvette ∂a¡f var ise ona o zîrbâce meraðası i†¡âm olunur ki 
küzbere-i ra†be ile mu†ayyeb ve dürrâc ve †ayhûc ile ma†bû« ola. Ve ba¡∂ı 
kerre mâ-ı ke&îr ile memzûc olan şarâb-ı raðîðten bir şey™ saðyına mu√tâc 
olurlar ve ba¡∂ı kerre onlar dürrâc ve tayhûc ve ðabc ve ferârîc lu√ûmun-
dan mütte«a≠ olan me§û§ât i†¡âmına ve hülâm-ı √âmi∂ ve ðurray§-ı √amîd 
la√m-ı cedy ve la√m-ı baðardan itti«â≠ olunduktan sonra i†¡âm olunmağa 
mu√tâc olurlar hâ∂ımelerinin ðuvveti √asebiyle. Ve me§û§ ve ðurray§ın 
«alli onlara nâfi¡dir ve o √âlde muðavvidir. Ve ba¡∂ı kerre fevâkih-i bâri-
de-i √âmi∂a şarâbı ile ma«lû† olan mâu’l-la√ma dahi √âcet olur veyâ«ûd 
§ufretü’l-bey∂-i nîm-birişte √âcet olur. 

Ve eger onlarda ∂a¡f πaşye ðadar mütemâdî olur ise a∂lâ¡-ı cedyden 
me™«û≠ la√mdan mil√ ile itti«â≠ olunan mâu’l-la√m ta§fiye ve mu§affâsı 
üzere bir mi&li mâ-ı tuffâ√ ve mi&l-i ¡öşrü şarâb-ı rey√ânî §abb olunup mü-
fettiren saðy olunur. Ammâ cidden şedîdü’l-berd olmayan mâ-ı bâridi on-
lara saðyda mâni¡ yok ise be™s olmaz ve mâni¡ ta√t-ı şerâsîfte olan verem 
veyâ«ûd bedende mevcûd olan keymûsât-ı ¡afine ve keymûsât-ı niyye nu∂-
ca mu√tâc ve √âlen e&er-i nu∂c kendide ₣âhir olmayan ru†ûbetler olur. Ve 
eger e&er-i nu∂c ₣âhir ise ondan «avf ðalîl olur. 

Ve ≠ikr olunan mevâni¡ ðabîlinden olur dıððın sersâmdan ve bersâmdan 
intiðâl-ı †arîðiyle √âdi& olduğu. Ve bu mi&lli intiðâl √asebiyle √âdi& olan 
dıððın mâ-ı bâri şürbüne mümâna¡atı ek&er ve ezyed olur, zîrâ her kaçan 
dıðð emrâ∂-ı nâhike ve ðuvveti mür«iye ve ¡a₣m ve la√mı mü≠bile üze-

84 [İstinsah hatasıyla “cübn” bu nüshada “«ubz” şeklindedir.]
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re vârid olsa ∂a¡f üzere vârid olur ve mâ-ı bârid şürbünün i∂¡âfı dahi ona 
mu†âbıð oldukta bilâ-lüb& o dıðð dıðð-ı şey«û«at ve dıðð-ı herem olur. Ve 
dıðð-ı şey«û√at dıðð-ı ma¡rûfa yübste muvâfıð ve √arr ve berdde mu«âlif 
olur, zîrâ dıðð-ı ma¡rûf √ârr ve dıðð-ı şey«û«atta bürûdet olup mara∂ §a¡b 
olur bürûdet √asebiyle πarîziyye bâ†ıl olmakla. Ve ke≠âlik berd-i bâliπi ve 
ke&îri olan mâ-ı bârid her √âlde mu∂ırr olur ve a¡∂â-i a§liyye πarîzesini if-
sâd eder ve ba¡∂ı kerre onların mevtini ta¡cîl eder veyâ«ûd dıðð-ı şey«û«at-
tan mâ-¡adâ dıðð-ı â«ere mâ-ı bârid √asebiyle intiðâl eder.

Dı……a Tâbi¡ A√vâlin Tedârükü Beyânındadır

Dıðða tâbi¡ olan a√vâlin birisi πaşydir ve onda olan tedbîri biz ≠ikr eyledik. 
Ve o a√vâlden biri dahi ishâldir. Ve vâcib olur ki o ishâle mu¡âlece olunup 
ma∂arratı dahi tedârük oluna, zîrâ dıððta olan ishâlde «a†ar-ı ¡a₣îm vardır. 

Ve o ishâlin mu¡âlecesinden olur evvelâ bidâye olunup onların mâ-ı 
şa¡îrlerine mâ-ı sevîð katalar veyâ«ûd şa¡îrlerine câvers-i maðlüvv ve §amπ 
veyâ«ûd mükerreren meslûð olan ¡ades «al† oluna veyâ«ûd ona ra∂f ile ma†-
bû« veyâ«ûd nâr ile ma†bû« olup mâiyyeti zâile olan leben saðy olunmakla 
«u§û§an câvers ile ma†bû« olan leben saðy olunmakla mu¡âlece olunur. 

Ve bu aðrâ§ dahi saðy olunur: ‰în-i Ermenî beş, şâh-bellû†-ı maðlüvv, 
verd dörder dörder, †abâşîr, kehrübâ üçer üçer, bezr-i √ummâ∂-ı muðaşşer, 
√abb-ı âs, enberbârîs her birinden altışar; bu edviyelerden ¡u§âre-i sefercel 
ile ður§ itti«â≠ olunur ve πudveten mâ-ı kümme&râ ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik ¡inde’n-nevm bezr-i ða†ûnâ-i maðlüvv saðy olunur. Ve ke≠â-
lik içinde muðl-i Mekkî olan †abâşîr sefûfu saðy olunmak cidden nâfi¡ olur. 
Ve eger sa√ca mü™eddî olur ise senin bildiğin sa√c √uðneleri ile mu¡âlece 
olunur ve √uðne ona evfað olur.

Dı……-ı Şey«û«at Beyânındadır

E†ıbbânın mu¡tâdı budur ki √ummayât bâbında dıððı ≠ikrden sonra 
dıðð-ı şey«û«atı ≠ikr ederler. Ve her ne ðadar dıðð-ı şey«û«atta √ummâ 
mevcûd değil ise biz dahi sebîl-i mu¡tâd üzere cereyân edip dıðð ¡aðıbında 
dıðð-ı şey«û«atı ≠ikr eyleyelim: 
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Dıðð-ı şey«û«atın ma¡nâsı min-πayri √ummâ mizâc üzere yübsün 
istîlâsı olur. Ve yübsün istîlâsı ba¡∂ı kerre √arr ve berdin i¡tidâli ile olur 
ve ba¡∂ı kerre berd ile olur ve ona dıðð-ı şey«û«at derler ve dıðð-ı herem 
dahi derler, zîrâ vaðt-i teşeyyu«ta ¡urû∂u ke&îrü’l-vuðû¡ olan ≠übûl-i yübs 
o vaðtin πayride dahi ¡ârı∂ olur ve sinni ziyâde olanlar o ¡illete vuðû¡da 
şübbândan esra¡ olurlar ve şübbân dahi §ıbyândan o ¡illette vuðû¡da esra¡ 
olur ve ma¡a-hâ≠â ba¡∂ı kerre şübbân ve §ıbyânda dahi dıðð-ı şey«û«at 
olur. 

Ve o dıððın vuðû¡una sebeb mevði¡-i bedenin ∂a¡fı vaðtinde berdin 
istîlâsı ðaviyye olup o istîlâ πa≠iye tamâm üzere fi¡lini işlemeğe mâni¡ 
olmakla olur â«ir-i ¡ömrde bu sebeb ile o yübûset ¡ârı∂ olduğu gibi. Ve 
yine bu bâdan olur bilâ-vaðtin veyâ«ûd ma¡a-∂a¡f[i’l-beden] mâ-i bâ-
rid şürbünden √âdi& olan dıðð-ı şey«û«at gerek bedenin ∂a¡fı √ummâ-
dan olsun veyâ«ûd √âl-i nehvede bilâ-√ummâ olsun veyâ«ûd mâ-ı bâridi 
şürb o riyâ∂et ¡aðıbında olsun ki o riyâ∂et ðuvveti ta√lîl ve mesâmmı 
fet√ edip beden şürb olunan mâ-ı bâridi a√şâya ce≠be √arî§ olur veyâ«ûd 
dıðð-ı şey«û«ata sebeb bedende olan bu«ârât-ı rediyye-i bâride olur, zîrâ 
o va§f üzere olan bu«âr ðalbe §u¡ûd edip mizâc-ı ðalbi tebrîd etmekle 
dıðð-ı me≠kûr √âdi& olur veyâ«ûd sebeb o √arâret olur ki ru†ûbâtı ta√lîl 
ve te≠vîb ve √arâret-i πarîziyyeyi ta«mîd edip bedende berd ve yübûseti 
ta¡ðîb eder. 

Ve ba¡∂ı kerre dıðð-ı şey«û«at istifrâπta dahi tâbi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi √ummayât a§hâbının isti¡mâl eyledikleri eşribe ve a∂mide dıðð-ı 
şey«û«ata mü™eddî olur. Ve kaçan bu ¡illet müsta√kem olsa ona ¡ilâc ol-
maz ve eger mevte √île olur ise dıðð-ı şey«û«ata dahi √île olur.

el-¡Alâmât: Sen rü™yet edersin ki dıðð-ı şey«û«at a§√âbında ≠übûl 
¡alâmâtı ve ðaşef olur ve onlarda işti¡âl ve iltihâb rü™yet olunmaz ve onlar 
bâridü’l-melâmis rü™yet olunur ve onların nab∂ı √ummâ-ı dıðð nab∂ı gibi 
olmaz belki §aπîr ve ba†î™ ve mütefâvit olur. Lâkin onlarda ∂a¡f müştedd 
olursa nab∂-ı tevâtürü a«≠ eder mâ-ı bârid şürbünden √âdi& olan dıðð-ı 
şey«û«at a§√âbının ∂a¡f vaðtinde tevâtür-i nab∂ları ek&er olur. Ve bu 
¡illet a§√âbının bevlleri ebya∂ ve raðîð ve mâî olur ve onlar a√vâlinde 
meşâyı« gibi olur.
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Dı…… -ı Şey«û«at Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu ¡illet müsta√kem olmadıkta ancak ¡adem-i isti√kâmı için mu¡âlece 
olunur ve müsta√kem oldukta ona ¡ilâc ancak helâk ve mevt ðalîlen mü-
te¡a««ir olsun için olur. Ve onların mu¡âlecâtında ðânûn budur ki onlar 
tes«în ve ter†îb olunurlar ve senin ma¡lûmun olduğu üzere onların ter†îbi 
ba¡de’l-ha∂m isti¡mâl [476b] olunan √ammâmât ile olur velâkin ba¡de’l-ekl 
ve ðable’l-ha∂m isti¡mâl olunan √ammâm ðuvveti isðâ† eder. Ve onun mu¡â-
lecesinde rü™ûs ve ekâri¡ ve √ımma§ ve √ın†a-i mehrûse ve tîn ma¡a’l-√a§ek 
ve bâbûnec; bu me≠kûrlardan √uðne itti«â≠ olunup ondan yarım rı†l ðadar 
iki ûðıyye şîrec ve dühn-i bândan bir şey™ ile isti¡mâl olunur ve taπdiye 
olunduktan sonra üzerine delk isti¡mâl olunur ve onlara leben-i mer∂û¡un 
menfa¡at-i şedîdesi olur. 

Ve ¡aselin dahi onlara nef¡i πâyete bâliπ olur ve √ummâ-ı dıððta tenâ-
vül-i ¡asel bu ¡illetin ¡aksi üzere olup onlara ma∂arratı πâyete bâliπa olur. 
Ve dıðð-ı şey«û«at a§√âbına mura††ıb ve nüfû≠u selis ve inci≠âbı serî¡ olup 
lüzûceti olmayan mâ-ı la√m ve nîm-birişt §ufretü’l-bey∂ ve şarâb-ı ¡a†ır-ı 
raðîðten miðdâr-ı ðalîl mi&lli πıdâların muvâfaðati eşedd olur. Ve ter†î-
be dıðð-ı şey«û«atta mürâ¡ât olunduğu gibi √ummâ-ı dıððta dahi mürâ¡ât 
olunur ve √ummayât-ı vebâiyyede ve onun mücânisi olan cüderî ve √a§be 
√ummâlarında dahi o ter†îbe mürâ¡ât olunur velâkin onlarda ≠ikr olunan 
mura††ıbât ile revâyı√ ve a∂mide ve aπdiye mi&llilerden tes«îni olanlar dahi 
isti¡mâl olunur.

◊umma-ı Vebâiyye Beyânındadır

Ve ba¡∂ı kerre havâya bizim sana kitâb-ı külliyyâtta ta¡lîm eylediğimiz 
nesneler ¡ârı∂ olur ve mâ™a keyfiyyâtından √arr ve berde ve ücûn ve ¡afi-
ne dahi isti√âlât ¡ârı∂a olur. Ve mâ âcin ve müntin ve müte¡affin olduğu 
gibi ve mâın ¡ufûneti besâ†atı √asebiyle olmayıp belki ecsâm-ı ara∂iyye-i 
«abî&enin ona mu«âla†a ve mümâzece edip o mecmû¡a keyfiyyet-i rediy-
ye √udû&u √asebiyle olduğu gibi havâ dahi √âl-i besâ†atında müte¡affin 
olmaz belki ona rediyye olan eb«ıre ve ed«ınenin mu«âla†a ve mümâze-
cesi mecmû¡da keyfiyyet-i rediyye i√dâ&ıyla havâ-i mu«teli†e ¡ufûnet ¡ârı∂ 
olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ceyyidü’l-havâ olan mev∂i¡e riyâ√ın be†âyı« ve 
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âcine olan mevâ∂i¡-i ba¡îdden veyâ«ûd melâ√ımda veyâ«ûd vebâ-i ðattâle 
oldukta medfûn olmadık ecsâm-ı müteceffife mevâ∂i¡inden ed«ıne-i rediy-
yeyi sevðinden havâ müte¡affin olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi mev∂i¡-i ceyyide 
o mevâ∂i¡-i «abî&e ðarîbe olmakla riyâ√ın sevði yok iken mev∂i¡-i ceyyide 
havâ-i müte¡affinin bi-nefsihi cereyânı √asebiyle dahi ¡ufûnet olur. Ve ba¡∂ı 
kerre ¡ufûnet bâ†ın-ı ar∂da olur ve onun esbâbına bizim şu¡ûrumuz olmaz ve 
o ¡ufûnet mâ ve havâya sirâyet ve ta¡addî eder. 

Ve havâ-i yâbisten √âdi& olan √ummayât havâ-yı ra†bdan √âdi&e √um-
mayâttan eðall olur lâkin havâ-yı yâbiste §afrâ ke&îr olmakla onda √um-
mayât vebâiyye olduğu gibi √ummayât-ı §afrâiyye dahi olur. 

Ammâ √ummayât-ı vebâiyye kedir ve ra†b olan havâdan √âdi& olur. Ve 
√ummayât havâ-i ra†bda ek&er olur velâkin √iddeti eðall ve müddeti a†vel 
olur. Ammâ yâbis ve ðalîlü’l-ma†ar olan §ayfta √ummayâtın √udû&u eðall 
ve √iddeti ek&er olur ve iðlâ¡ı esra¡ olur. Ve fu§ûlün ef∂ali kendi †ab¡ı mu√â-
fa≠a olunan fa§l olur. 

Ve bu taπayyürât-i havânın mebde™i hey™ât-ı felekten biraz hey™etler olur 
ki onlar taπayyürât-ı me≠kûreyi îcâb eder ve onun bi-«urûbâtihâ ve a§nâ-
fihâ vechine bizim şu¡ûrumuz yoktur velâkin bir ðavm o taπayyürâttan her 
birinin birer sebeb-i mu¡ayyene mensûb olduğunu da¡vâ ederler ve da¡vâları 
beyyineye mensûb değildir belki sana bilmek vâcibdir ki o taπayyürâta se-
beb-i evvel [ve] sebeb-i ba¡îd eşkâl-i semâiyyedir ve sebeb-i ðarîb a√vâl-i 
ar∂iyyedir. Ve kaçan ðuvâ-yı fa¡âl-i semâviyye ve ðuvâ-yı münfa¡ile havâ 
için ter†îb-i şedîd îcâb eylese havâya eb«ıre ve ed«ıneyi ref¡ edip havâda 
onları meb&û&e eder ve √arâret-i ∂a¡îfe ile onları ta¡fîn eder ve o ¡ufûnetli 
eb«ıre ve ed«ıne ile ma«lû† olan havâ o √âl üzere ðalbe √aml olunup ðalbde 
olan rû√un mizâcını ifsâd eder ve ðalbin mu√tevî olduğu ru†ûbâtı ta¡fîn eder 
ve o ¡ufûnetten «âric ¡ani’†-†abî¡at √arâret √âdi& olup o √arâret ile ¡ufûnet 
bedende münteşire olur ve o √arâret-i münteşire √ummâ-ı vebâiyye olur. 

Ve nâstan bir tâifeye ve «alða ¡âmm olur ki onların kendilerinde o ¡ufû-
net-i havâiyyeyi ðabûle isti¡dâd olur ve her istinşâð eden kimsede o havânın 
te™&îri olmaz, zîrâ münfa¡il olacak şey™de infi¡âle isit¡dâd olmasa mücerred 
onda fâ¡ilin √u§ûlü ile bir fi¡l √â§ıl olmaz ve münfa¡ilde infi¡âl olmaz ve 
≠ikr olunan infi¡âle ebdânın isti¡dâdı ebdân a«lâ†-ı rediyyeden mümteli™e 
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olmakla olur, ebdân-ı naðiyye o havâdan te™e&&üre ðarîb olmaz ve ke≠âlik 
ebdân-ı ∂a¡îfe dahi o havâdan münfa¡il olur cimâ¡ı ik&âr edenler ve ke&ret 
üzere isti√mâm edip eb∂ânı ra†be ve sübül ve mecârîsi vâsi¡a olan kimseler 
münfa¡il olduğu gibi.

el-¡Alâmât: ◊ummâ-ı vebâiyye a§√âbının √ummâsı ₣âhir-i bedende 
hâdiye ve bâ†ınında ek&er-i √âlde mükerribe ve mühlike olur ve onda 
√urâða ve işti¡âl-i ðavî istiş¡âr olunur ve o √ummâ ile nefeste ¡ulüvv ve 
¡i₣am ve tevâtür olup teneffüste ke&îren te∂ayyuð ve ke&îren netn ve şid-
det-i ¡a†aş ve cefâf-ı lisân olur ve o √ummâ ile πa&eyân ve suðû†-ı şehvet 
olur, eger kerâhet-i taπaddîye §abr olunmayıp πıdâ ekl olunmasa helâke 
mü™eddî olur ve onda veca¡-ı fu™âd ve ¡i≠am-ı †ı√âl ve kerb-i şedîd ve te-
melmül olur ve ba¡∂ı kerre onda su¡âl-i yâbis ve suðût-ı ðuvvet ve πaşy 
üzere inâfe ve işrâf ve i«tilâ†-ı ¡aðl ve mâ-dûn-ı şerâsîfte temeddüd olur 
ve onunla seher ve istir«â-i beden ve fütûr olur. Ve o √ummâ ile ba¡∂ı 
kerre a√mer ve aşðar be&reler olur ve o be&relerin ₣uhûr ve bu†ûnu serî¡ 
olur ya¡nî tiz çıkar ve tiz biter ve onlarda ðulâ¡ ve ðurû√ √âdi&e olur. Ve 
ek&er-i emrde onların nab∂ı mütevâtir ve §aπîr olur. Ve ek&er-i emrde o 
√ummâ leylen müştedde olur. Ve ba¡∂ı kerre onlara istisðâ mi&lli √âlet 
¡ârı∂a olur. Ve mirâr ve sâir mevâdd √asebiyle onlarda i«tilâf ya¡nî müs-
terâ√a tereddüdleri olur ve onların berâzları leyyin-i semic ve πayr-i †abî¡î 
olur ve ba¡∂ı kerre dahi berâzları sevdâvî olur ve ek&er-i √âlde berâzları 
zebedî ve müntin olup onda cins-i mü≠âbdan bir şey™ olur. Ve bevli mâî 
ve mirrî ve sevdâvî olur ve ke&îren sevdâ ðay™ eder ve ek&er-i ðay™ı §afrâ 
olur ve ¡arað-ı müntini olur. 

Ve bu √ummâ a¡râ∂-ı me≠kûre-i ðaviyye ile ibtidâ eder ve emri πaşye 
evl ve rücû¡ eder ve ke≠âlik e†râfı berde ve lî&erπusa ve teşennüc ve küzâ-
za rücû¡ eder. Ve ba¡∂ı kerre bu √ummayât-ı vebâiyyeden bir nev¡ «afî 
olur ki ¡alîl olan kimse ve ke≠âlik √âss-ı πârîb onda √arâret-i ke&îre i√sâs 
eylemez ve onda nab∂ ve bevl taπayyür-i ke&îr ile müteπayyir olmaz ve 
ma¡a-hâ≠â o √ummâ sür¡at ile mühlike olup onun √âl ve şânından e†ıbbâya 
dehşet √â§ıla olur. Ve o mi&lli √ummâ a§√âbının ve sâirlerinin nefesin-
de netn √âdi& olsa onların ek&eri helâk olur ¡ufûnetinin ðalbde isti√kâmı 
√asebiyle.
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¡Alâmât-ı Vebâiyye Beyânındadır
Esbâb mecrâsına cârî olup vebâya delâlet eden eşyâdan olur evâil-i 

«arîfte ve eylûlde rücûm ve şühübün ke&reti, zîrâ onlar esbâbın müsibbibâtı 
gibi vebâyı in≠âr ederler. 

Ve kânûneynde cenûb ve §abâ biraz eyyâm ke&ret üzere hübûb edip ve 
havâda «u&ûret ve ∂abâbiyyet rü™yet olunmakla nüzûl-i ma†ar ₣ann olun-
sa velâkin ma†ar nüzûl eylemeyip ancak havâ bilâ-ma†ar muπayyir-i yâbis 
olsa sen bil ki mizâc-ı şitâ fâsid olur. 

Ammâ «abî& ve redî olan vebâ-i §ayfîye fa§l-ı rebî¡de ðıllet-i ma†ar ve 
berd olduğu delâlet eder ve ba¡dehu cenûbda ke&ret ve havâda biraz eyyâm 
küdûret olup ba¡dehu bir üsbû¡ ve dahi havâ §âf olup ba¡dehu gecelerde 
bürûdet ve nehâr vemid ve şedîdü’l-√arâret olsa ve πamme ve küdûret ve 
√arâret mevcûde olsa vebâ câiye ve √â∂ıradır, √ummayât-ı vebâya ve cü-
derîye ve o mi&lli √ummayâta tevaððu¡ olunur. 

Ve ke≠âlik [477a] §ayf şedîdü’l-√arâret olmayıp velâkin küdûreti şedîde 
ve onda eşcâr muπayyire olsa ve o §ayftan muðaddim olan fa§l-ı «arîfte şü-
hüb ve nîrân ve neyâzik ve o mi&lli ¡alâyim-i semâviyye vâði¡ ve sâlif olmuş 
olsa o dahi ¡alâmet-i vebâ olur. 

Ve ke≠âlik yevm-i vâ√idde havâyı mirâren ve ke&îren müteπayyir olup 
ve havâ bir gün §âf ve şems o günde §âfiyeten †âli¡a ve yevm-i vâ√id-i â«er 
mükedder ve şems cilbâb-ı πubret ile o günde †âli¡a olduğunu rü™yet eylesen 
sen √ükm eyle ki ðarîben vebâ √âdi& olur. 

Ve ammâ vebâya sebeb olmayıp belki sebebe muðâreneti olan vebâ ¡alâ-
metleri budur ki sen ∂afâdı¡ı ke&ret üzere rü™yet edersin ve ke≠âlik ¡ufûnet-
ten mütevellid olan √aşerâtın ke&reti dahi rü™yet edersin. 

Ve ke≠âlik vebânın sebebe muðârin ¡alâmâtındandır fârın ve sâir ða¡r-ı 
ar∂da sâkin olan √ayvânâtın ₣âhir-i ar∂a şe≠ereten ve müstem≠ereten85 he-
rebi ve laðlað mi&lli zekiyyü’†-†ab¡ olan √ayvân ¡uşş ve âşiyânın ve belki 
√i∂ânesinde olan bey∂ini terk edip sefer kıldığı.

َر 85 َ ــ َ َر  َ ــ َ  [şe≠ere me≠ere] her cânibe dağıldı demek ma√allinde isti¡mâl olunur; 
yuðâlu: ٍ ــ ْ ِ َو ّ ــ ُכ ِ ا  ــ ُ َ َر ِإَذا َذ َ ــ

ِ َر  َ ــ ِ َر َو َ ــ َ َر  َ ــ َ ا  ــ ُ َ َ  Ve şînin ve mîmin kesri dahi 
lüπattir. “Me≠ere” kelimesi “şe≠ere” kelimesine itbâ¡ olunur, ke≠â fî Terceme-
ti’§-~ı√â√. Pes ₣âhirdir ki ¢ânûn nüs«alarında sînin ve dâlın ihmâli ile “sedere-
ten müstemdereten” vuðû¡u ta√rîftir, zîrâ “sedereten” ne ðadar muvâfıð-ı maðâm 
ise “müstendireten”de ma¡nâ-yı §a√î√ yoktur. 



178 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

◊ummâ-ı Vebâiyye Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu √ummânın cümle-i ¡ilâcı tecfîftir ve tecfîf fa§d ve ishâl ile olur. Ve 
vâcib olur ki onun ¡ilâcında istifrâπa mübâderet oluna, eger mâdde-i πâlibe 
demeviyye ise fa§d eyleyeler ve eger mâdde-i πâlibe «ıl†-ı â«er ise istifrâπ 
eyleyeler. Ve vâcib olur ki onların büyûtu tebrîd ve ehviyeleri ı§lâ√ oluna. 

Ammâ büyûtun tebrîdi o büyût fevâkih ve reyâ√în-i bâride ile ve eş-
câr-ı bâride e†râfı ve le«âli« ve bâridetü’r-râyi√a olan fevâkihten mütte«a≠ 
ne∂û√ât ile ve kâfûr ve mâ-ı verd ve §andal ile i√â†a olunmakla olur ve kül-
lü yevmin mirâren onların büyûtüna mâ-ı verd ve mâ-ı «ilâf ve mâ-ı nîlûfer 
reşş olunur ve eger o beytte mâdan reşâşât ve ne∂∂â«ât86 olur ise ecved olur. 
Ammâ havânın ı§lâ√ını inşâallâhu ta¡âlâ ðarîben biz ≠ikr eyleriz. 

Ve onların üzerlerine aðrâ§-ı kâfûr ve rubûb-ı bâride ve mâu’r-râib ve 
menzû¡u’z-zebed râib ve içinde ma§l-ı √âmi∂-i †ayyib idâfe olunan mâ-ı 
verd isti¡mâl olunur ve ke≠âlik «all bi’l-mâ dahi isti¡mâl olunur. Ve mâ-ı 
bârid-i ke&îri def¡aten isti¡mâl cidden nâfi¡ olur ve ammâ mâ-ı bâridi de-
fe¡ât-ı mütetâbi¡ât ile ðalîlen ðalîlen şürb eylemek ba¡∂ı kerre √arâreti teh-
yîc ve ta√rîk eder. 

Ammâ o √ummânın emri temâdî edip şerâ&îfin temeddüdü ve e†râfın 
teberrüdü ve †ûl-i seher ve i«tilâ†a mü™eddî olsa ve §adrın ve §adrın ve §adr 
üzere olanların tereffu¡ ve tenezzülünü sen rü™yet eylesen √arâreti «ârice 
câ≠ib di&âr isti¡mâlinden lâzım olur. 

Ve onların şehvetleri sâðı†a olsa ekle cebr olunur, zîrâ sâðı†atü’ş-şeh-
ve olup ðasren ekle teşeccu¡ edenlerin ek&eri bür™e iðbâl ve teveccüh edip 
ta¡ayyüş eder, binâen ¡aleyh πıdâ için onlara cebr olunur. Ve vâcib olur ki 
onların aπdiyeleri √avâmı∂ ve müceffifât ola ve ðalîletü’l-miðdâr ola, zîrâ 
onların aπdiyeleri dahi rediyye olup ke&reti mu∂ırre olur redâ™eti √asebiyle 
ve ke≠âlik imtilâ √asebiyle. 

Ve ammâ ı§lâ√-ı havâ ba¡∂ı kerre bi-√asebi’l-e§ı√√â ve ba¡∂ı kerre dahi 
hem e§ı√√â ve hem mer∂â √asebleri ile olur. Ammâ bi-√asebi’l-e§ı√√â olan 
ı§lâ√ta πara∂ havâyı tecfîf ve ta†yîb ve bi-eyyi şey™in kâne ¡ufûneti men¡ 
olur ve o vechle havâyı ı§lâ√a ¡ûd-ı «âm ve ¡anber ve kündür ve misk ve 
kus†-ı √ulv ve mey¡a ve senderûs ve √ıltît ve ðaranfül-i ¡ilkî ve ma§†akî ve 

86 Ya¡nî ecnâs-ı fevvâreler ve selsebîl ve çağlağan olur ise.
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¡ilk-i bu†m ve lâ≠en ve ¡asel ve za¡ferân ve sükk ve serv ve ¡ar¡ar ve üşne ve 
πâr ve su¡d ve id«ir ve übhül ve vecc ve şâbâbek ve levz-i mürr ve esârûn. 
Pes bu edviyeler e§ı√√â için havâ-i vebâiyyeyi ı§lâ√a §âli√ olur. Ve bunlar-
dan ba¡∂ı kerre mürekkibât itti«â≠ olunur ve ke≠âlik beyte «al ile √ıltît reşş 
olunur. 

Ammâ bi-√asebi’l-e§ı√√â ve’l-mer∂â’l-ma√mûmîn havâyı ı§lâ√ eden 
§andal ile teb«îr ve ke≠âlik kâfûr ve ðuşûr rummân ve âs ve tuffâ√ ve se-
fercel ve âbnûs ve sâ≠ec ve †arfâ ve rîbâs ve vâcib olur ki bu me≠kûrlar ile 
teb«îr tekrîr oluna.

Vebâdan İ√tirâz Beyânındadır

Vâcib olur ki bedenden ru†ûbât-ı fa∂liyye i«râc oluna ve onun tedbîri ðıl-
let-i πıdâ iledir ve sâir vücûh ile min-külli vechin tecfîfe imâle oluna lâkin 
riyâ∂et isti¡mâl olunmaya ve ke≠âlik √ammâm ve eşribe dahi isti¡mâl olun-
maya ve ¡a†aşa dahi mü§âbere olunmaya ve havâ mu§lı√ât-ı sâbıða ile ı§lâ√ 
oluna ve πıdâ √umû∂âta imâle olunup velâkin taðlîl oluna ve √umû∂ât ile 
ma†bû« olan la√m taðlîl olunmasa câiz olur. Ve hülâm ve ðurray§ ve me§û§ 
«all ile veyâ«ûd summâð ve mâ-ı √ı§rım ve mâu’l-leymû ve mâu’r-rummân 
ile itti«â≠ olunup tenâvül oluna ve ke≠âlik mu«allilât-ı nâfi¡a ve «u§û§an ke-
ber-i mu«allel ve √ıltît tenâvülü onlara nâfi¡ olur ve onlardan ¡ufûneti men¡ 
eder. Ve vebâdan muðaddem tiryâð ve me&rûdî†ûs isti¡mâl edip tedbîr-i 
§avâb-ı sâire dahi mürâ¡ât olunsa onları i§âbet-i vebâdan «alâ§ eder. Ve 
§abır ve za¡ferân ve mürrden devâ itti«â≠ olunup küllü yevmin bir dirheme 
ðarîb isti¡mâl olunsa nâfi¡ olur.

Cüderî Beyânındadır

Ve ba¡dı kerre demde bir nev¡ πaleyân olur ki o πaleyân ¡ufûnetün-mâ 
sebîli üzere ¡u§ârâta ¡ârı∂ πaleyânât cinsinden olup eczâdan ba¡∂ı ba¡∂ı â«er-
den temyîz eder. Ve cüderînin bir §ınfı dahi vardır ki o §ınfta emr-i †abî¡îye 
şebîh †abî¡at demi kaynadır deme πıdâ-i †am&îden mu«âla†a edip beden-
de bâðıye kalan fa∂layı nef∂ eylemek için ve πıdâ-i †am&înin mu«âla†ası 
vaðt-i √amlde olur veyâ«ûd ba¡de’l-√aml ¡aðire ve rediye πıdâ √asebiyle 
olup √amlin ðıvâmını se«îf ve ∂a¡îf eder ve †abî¡at cevher-i müteðavvim-i 
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aðvâ √â§ıl olunca ðadar o fa∂la-i sa«îfeyi i&âre eder ve onun na₣îri ¡u§âre-i 
¡inebdir ki †abî¡at onu şarâb olup müteşâbihü’l-eczâ olunca kadar ve rıπve-i 
havâiyye ve &üfl-i ara∂iyyeyi nef∂ edince ðadar taðvîm eder. 

Ve cüderînin bir nev¡i dahi «âricden vârid olan sebeb ile ¡ârı∂ olur bu 
vechle ona o sebeb-i «âricden vürûdunda rutûbâtı i&âreti ve sâire edip a«lâ†ı 
deme «al† eder ve ba¡dı πaleyân ve neşîş √âdi& olur ve bu vech üzere √âdi& 
olan cüderî fu§ûlün taπayyürü katında «u§û§an fa§l-ı rebî¡in keyfiyyât-ı vâ-
cibe ve ni₣âm-ı lâyıðasından taπayyürü √âlinde olur. 

Ve cüderî ve √a§beden her biri emrâd-ı vâfide cümlesindendir cenâib 
¡aðıbında ve onun ke&ret-i hübûbu zamânında ke&îrü’l-vuðû¡ olur. 

Ve cüderîye müsta¡idd olan ebdân √ârr-ı ra†b olan ve «â§§aten ru†ûbe-
ti [477b] kedire ve ondan fa§d ile demi i«râc-ı ðalîl olan ebdân olur. Ve 
aπdiyeden biraz πıdâlar vardır ki serî¡an cüderîde îðâ¡ eder ve «u§û§an o 
aπdiyeyi tenâvüle i¡tiyâdı olmayanları cüderîde îðâ¡ı esra¡ olur eger üzerine 
müsa««ine olan edviyeden ve elbân mi&lli aπdiyeden bir nesne isti¡mâl eder 
ise. Ve «u§û§an i¡tiyâdı yok iken liðâ√ ve rimâk elbânlarını ke&ret üzere 
tenâvül edip üzerine şarâb-ı ke&îr ve edviye şürba edenler cüderîde sür¡at-i 
bâliπa ile serî¡an vâði¡ olurlar. 

Ve müşâbih olur ki cüderî bu√rândan bir nev¡ ola. Ve cüderînin ek&er-i 
¡urû∂u §ıbyâna ve ba¡dehu şübbâna olur ve meşâyı«a ¡urû∂u ðalîl olur lâ-
kin √arr ve ru†ûbeti şedîde olan büldânda esbâb-ı ðaviyye √asebiyle meşâ-
yı«a dahi ¡ârı∂ olur. Ve ebdân-ı ra†beye cüderînin ¡urû∂u ebdân-ı yâbiseye 
¡urû∂undan ek&er olur. Ve rebî¡de ¡urû∂u şitâda ¡urû∂undan ek&er olur ve 
rebî¡den sonra ek&er-i ¡urû∂u â«ir-i «arîfte olur «u§û§an evvel-i «arîfe √ârr-ı 
yâbis §ayf teðaddüm edip ve evvel-i «arîf dahi √ârr-ı yâbis olur ise onda 
cüderî ziyâde ke&ret üzere olur. 

Ve cüderînin ¡urû∂u yalnız cilde ve ₣âhiri vely eden mevâ∂i¡e olmaz 
belki ₣âhir ve bâ†ında olan a¡∂â-i müteşâbihenin küllîsine √attâ √ucub ve 
a¡§âba dahi ¡ârı∂ olur. Ve kaçan cüderî ₣uhûr eylese √ikke îrâ& eder ve ba¡-
dehu ke-rü™ûsi’l-iber eşyâ-ı câversiyye ₣uhûr eder ve ba¡dehu «urûc edip 
mümteli™e olur ve ba¡dehu ður√a olur ve ba¡dehu mu«telifetü’l-elvân «uş-
krîşet olur ve ve ba¡dehu suðû† eder. Ve ba¡∂ı kerre cüderî filiπamûnîye 
ve mâşerâya veyâ«ûd cem¡-i midde edip dübeyleye intiðâl eder ve ek&er-i 
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₣uhûrunda filiπamûnî levni üzere ₣uhû eder velâkin a√yânen elvân-ı mu«-
telife üzere ₣uhûr edip levni benefseciyye ve remâdiyye ve esved olur. 

Ve cüderînin a§nâfı ve elvânı vardır; ebya∂ ve a§fer ve a√mer ve a«∂ar 
ve benefsecî olup sevâda mâil olur. Ve a«∂ar ve benefşecî redîlerdir ve 
sevâda meyli miðdârı redâ™eti ziyâde olur ve her ne ðadar sevâddan meyl 
ederse ya¡nî levn-i sevâddan cüderînin levni ba¡îd olur ise o ðadar şerrden 
ba¡îd olur. Ve ebya∂ olan ecved olur «u§û§an onun ¡adedi ðalîl ve √acmi 
kebîr ve «urûcu sehl ve kerbi ðalîl ve √ummâsı ∂a¡îfe olup sen rü™yet ey-
leyesin ki onun √ummâsının ₣uhûrunda ve cüderînin «urûcunda √ummâ 
∂a¡îfe ola ve serî¡an münða∂iye ola. 

Ve cüderînin evvel-i ₣uhûru yevm-i &âli&te ve yevm-i &âli& ðurbünde ola 
ve bu va§f üzere olan ebya∂dan sonra ecved olan o cüderî olur ki ebya∂-ı 
kibâr ve ke&îrü’l-a¡dâd olup birbirlerine müteðârib ola velâkin onlarda it-
ti§âl olmaya, zîrâ o cüderî kibârdan birbirine mutta§ıl olup √attâ la√mdan 
ruð¡a-i kebîreyi mu√î† olup ≠ât-ı a∂lâ¡ veyâ«ûd müstedîr olanlar rediyye 
olurlar. Ve ke≠âlik mu∂â¡af kibâr dahi redî olur ya¡nî büyük cüderîlerin 
içlerinde cüderî-i â«er olur ise o dahi redî olur. Ammâ ebya∂ ve §ıπar olup 
birbirlerine müteðârib ve §ulb ve ¡a§iretü’l-«urûc olur ise o §ınf cüderî ev-
vel-i emrde her ne ðadar selâmeti îhâm ederse ondan «avf olunur ki onun 
nu∂cunda ¡usret olup ¡alîlin sû™-i √âline mü™eddî ola ve ondan ¡alîl helâk ola, 
zîrâ o §ınf cüderînin sebebi πıl₣at-i mevâdd olur. 

Redî ve me«ûf ve ke&îren mühlik olan cüderî a§nâfındandır o §ınf cüderî 
ki onun √âli mu«telife olup bir kerre «urûc edip ₣âhir olur ve â«er kerre 
batıp bâ†ına rücû¡ eder ve «u§û§an onun levni ₣uhûrunda benefsecî ola. Ve 
ke≠âlik lu√ûc olup iðbâlinde ∂a¡f ve ðuvvetten münfekk olmayıp ¡u∂vda 
i«∂ırâr ve isvidâd ola, o §ınf dahi mühliktir. Ammâ evvelâ i«∂ırâr olup ve 
ba¡de’l-iblâl ya¡nî ba¡de’l-ifâðat isvidâda meyl edip ðuvvette suðû† olmasa 
belki vað†-i i«∂ırâr ve isvidâdda ðuvvet tezâyüd üzere olsa o cüderî mühlik 
olmaz velâkin ba¡∂ı kerre ðurû√ta ve ðurû√ mecrâsına cârî olanlarda îðâ¡ 
eder ve evvelâ √ummâ √âdi&e olup ba¡dehu cüderî ₣uhûr eylese o cüderî 
evvelâ cüderî «urûc edip ba¡dehu √ummâ √âdi& olan cüderîden eslem olur. 

Ve mecdûrun a√vâlinden ek&er tefa√√u§ olunması lâzım olan onun ne-
fesi ve §avtı olur. Kaçan nefes ve §avttan her biri ceyyiden bâðî olsalar 
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emr-i cüderî selî olur. Ve sen rü™yet eylesen ki mecdûr ve ma√§ûbun nefesi 
tetâbu¡ eder, sen √ads eyle ki onun ðuvveti §âðı†adır veyâ«ûd √icâbında ve-
rem vardır ve sonra rü™yet eylesen ki onda ¡a†aş müştedd ve il√â√-ı kerb ve 
₣âhir-i bedende bürûdet ve cüderî ve √a§bede i«dirâr vardır, o √âlâ† ¡alîlin 
helâkini î≠ân ve i«bâr eylediğini fehm eyle ve o cüderînin «urûc ve ₣uhûru 
eb†a™ olur ise helâk ¡alâmetlerini te™yîd eder. 

Ve cüderî sebebiyle helâk olanların ek&eri i«tinâð ile ve ₣uhûr-ı «unâð 
ile helâk olurlar ve ba¡∂ı kerre sa√c ve ishâlden ðuvvetleri sâðı†a olmakla 
dahi mecdûr helâk olur. Ve kaçan benefsecî olan cüderî ve √a§be bâ†ına 
rücû¡ eylese sen bil ki ¡alîle ðarîben πaşy ¡ârı∂ olur. Ve mecdûra bevl-i dem 
isrâ¡ eylese ve onu bevl-i esved ta¡ðîb eylese o ¡alîl hâliktir «u§û§an ðuvvet 
sâðı†a ve ma¡a-≠âlik a«∂ar-ı demevî vü πusâlî i«tilâf ola. 

Ve √umeyðâ87 bir şey™dir ki cüderî ile √a§be beyninde olup ikisinden 
dahi eslem olur. Ve çok vâði¡ olur ki bir kimse iki def¡a cüderî i«râc eder 
mâdde indifâ¡ için mükerreren ictimâ¡ √asebiyle. 

Ve mûm-ı re§â§î bir nev¡ cüderîdir ki vech ve §adr ve sâð ve ðademde 
be&re gibi ₣uhûr eder velâkin §âð ve ðademde olanlar mâ-¡adâdan ek&er olur 
ve o mûm-ı re§â§î redîdir ve mâdde-i rediyye ve πalî₣aya delâlet eder ve 
πıl₣ati √asebiyle e†râfa mündefi¡a olmaz.88

Cüderî ªuhûru ¡Alâmâtıdır

Cüderînin ₣uhûruna teðaddüm eder veca¡-ı ₣ahr ve i√tikâk-i nef ve 
nevmde feza¡ eylemek, a¡∂âda na«s-ı şedîd ve bedende &iðal-i ¡âmm ve 
yüzde ve gözde √umret ve dem¡ ve işti¡âl ve çok gerinmek ve esnemek ve 
∂îð-ı nefes ve ba√√atu’§-§avt ve πıla₣-ı rîð ve &iðal-i re™s ve §udâ¡ ve cüfûf-ı 
fem ve kerb ve veca¡-ı √alð ve veca¡-ı §adr ve ¡inde’l-istilðâ ve ke≠âlik ¡in-
de’l-meyl ile’l-istilðâ irti¡âş-ı ricl ve ma¡a-külli ≠âlik √ummâ-ı mu†bıða bu 
me≠kûrlar cüderî ₣uhûru ¡alâmâtıdır.

87 “◊umeyðâ” cüderîden bir nev¡dir ki onda beyâ∂ ve kebîr √abbeler olur ve mütefer-
riða olmakla ¡addi mümkin olur ve ¡alîlin ¡aðlı &âbit ve nefsi ðaviyye olur ve onda 
¡ufûnet ve √ummâ olmaz, binâen ¡aleyh tevehhüm olunur ki cereb a§nâfındandır, 
cüderî değildir ve bu §ınf cidden selîm olur. Ber-vech-i terceme-i Esbâb ¡Alâmât.

88 Ve bir nev¡ cüderî dahi vardır ki ona vereşkîn derler, o cüderî a«∂ar ve ðar∂-ı 
berâðî& miðdârında olur ve vasa†ında «u†û† olur, ke≠â fi’l-Esbâbi ve’l-¡Alâmât.
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◊a§be Beyânındadır

Ve ma¡lûm ola ki √a§be cüderî-i §afrâvîye gibidir ek&er-i a√vâlde bey-
nehümâda farð olmaz ve belki onların cihet-i iftirâðları budur ki √a§be 
§afrâviyyedir ve √acmi ya¡nî irtifâ¡ı a§πar olup cildi tecâvüz eylemez ve 
onun mu¡teber ve mu¡teddün bih semk ve irtifâ¡ı olmaz «u§û§an evâil-i 
₣uhûrda semk a§lâ bulunmaz ve cüderînin o ₣uhûru semk ve nütû™ üzere 
olur. Ve √a§be cüderîden eðall olur ve ¡ayna ta¡arru∂u dahi cüderînin ¡ayna 
ta¡arru∂undan eðall olur. Ve √a§benin ¡alâmât-ı ₣uhûru cüderînin ¡alâmât-ı 
₣uhûruna ðarîb olur lâkin √a§bede tehevvu¡ ek&er ve kerb ve işti¡âl eşed ve 
veca¡-ı ₣ahr eðall olur, zîrâ veca¡-ı ₣ahr cüderîde ₣ahr üzere mev∂û¡ olan 
¡ırðın imtilâ-i demevî ile temeddüdünden ¡ârı∂ olur, zîrâ cüderînin tevel-
lüdü dem-i fâsidin ke&reti √asebiyle olur, ammâ √a§benin tevellüdü dem-i 
ðalîl-i fâsidin redâ™eti √asebiyle olur ve redâ™et-i keyfiyyetin elemi lâ-ma√â-
le ek&er olur. Ve ke≠âlik ek&er-i √âlde √a§be def¡aten «urûc eder, ammâ 
cüderî şey™en-ba¡de-şey™in «urûc eder. Ve √a§benin selâmeti ¡alâmâtı cü-
derînin ¡alâmât-ı selâmeti gibidir, bürûzu ve ₣uhûru ve nu∂cu serî¡ olan 
√a&be selîm olur ve §ulb olup levni a«∂ar ve benefsecî olanlardan olur ve 
ba†î¡ü’n-nu∂c olup πaşy ve kerbi mütevâtir olan √a§beler ðâtildir ve def¡a-
ten πâib olanlar dahi redî ve muπaşşî olur.

el-Mu¡âlecât: Cüderî mu¡âlecesinde vâcib olur ki mübâderet [478a] 
olunup miðdâr-ı kifâye dem i«râc oluna eger şerâyi†i i√timâl olunur ise 
ve ke≠âlik √a§bede imtilâ-i dem var ise. Ve i«râc-ı demin müddeti yevm-i 
râbi¡e ðadardır. Ve kaçan cüderî ₣uhûr eylese fa§da iştiπâl lâyıð olmaz me-
ger ki sen imtilâda şiddet ve mâddede πalebe olduğunu yaðînen bilesin, o 
zamân mâddeyi tecfîf ve taðlîl edecek miðdârı dem i«râc edersin. Ve bu 
¡illette isti¡mâle evfað olan fa§ddır. Eger ¡ırð-ı enften fa§d olunur ise ru¡âf 
nef¡i gibi menfa¡ati olur. Ve ke≠âlik bu ¡illette nevâ√î-i ¡âliye πâile-i cüderî-
den √imâyet olunur ve o √imâye ile §ibyânın cüderîsi ziyâde sehl olur.

Ve kaçan fa§d vâcib olup lâkin lâyıðı üzere bi’t-tamâm fa§d olunmasa 
e†râfın fesâdından «avf olunur ve ke≠âlik cidden ta†fi™eye müdâvemet olun-
sa ondan dahi fesâd-ı e†râf «avf olunur. 

Ve vâcib olur ki cüderî ve √a§benin evâillerinde ma¡a-red¡ ve ta†fi™etin 
taðviyesi olup bilâ-¡aðl li’†-†abî¡a ve bilâ-taπlî₣ li’d-dem olan aπdiye ile taπ-
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diye oluna, me&elâ ¡unnâbiyye, temr-i Hindî ile ve †al¡iyye ve ¡adesiyye ve 
isfîdbâcet ve min-πayri şiddetin telyîni olanlar i†¡âm oluna ve binâen ¡aleyh 
vâcib olur ki o aπdiye ile temr-i Hindînin ma¡iyyeti ola. 

Ve onlara muvâfıð aπdiyeden olur ðar¡iyye ve bi††î« zaððî ve belki vâ-
cibdir ki onların evvelinde †abî¡at leyyine ola ve onların müleyyinâtın ef∂âli 
temr-i Hindî olur ve eger temr-i Hindî ile †abî¡at icâbet eylemez ise üzerine 
ma¡a-rıfðın ve i√tirâzin şîr«ışt ziyâde olunur veyâ«ûd terencebîn veyâ«ûd 
nuðû¡-ı iccâ§ dahi ziyâde olunur. 

Ve â&âr-ı cüderî ₣uhûrunun evvelinde üç dirhem miðdârı rubb-ı keder 
ya¡nî kâ≠î rubbu aðrâ§-ı kâfûrdan bir ður§ ile ve şarâb-ı †al¡ saðy olunsa 
menfa¡at-i şedîde ile nef¡i olur. Ve kaçan ¡illet mütemâdiye olsa ve yevm-i 
&ânîyi tecâvüz eylese ve cüderî ₣uhûru a«≠ eylese ba¡∂ı kerre onu tebrîd 
eylemek «a†â-i ¡a₣îm olur tebrîd ile fa∂l bâ†ında mu√tebes olduğundan için, 
zîrâ bâ†ında mu√tebes olan fa∂l-ı a¡∂â-i re™îse i√timâl olunup ðalað ve kerb 
ve ba¡∂ı kerre πaşy i√dâ& eder, pes bu mi&lli √âlde vâcib olur ki fa∂lı ðay-
natıp ve südedini fet√ eden râziyânec ve kerefs ma¡a’s-sükker isti¡mâliyle 
o fa∂la i¡ânet oluna ve onların cihet-i isti¡mâli ¡u§âreleri isti«râc olunup 
veyâ«ûd u§ûl ve büzûru †ab« olunup o ¡u§âre veyâ«ûd †abî« saðy olunmak-
ladır. Ve ba¡∂ı kerre za¡ferândan bir şey™ işmâm olunur ve mâ-ı tîn cidden 
ceyyiddir, zîrâ tîn mevâddı ₣âhire def¡-i şedîd ile def¡ eder. 

Ve cüderî ma∂arratından ve esbâb-ı «alâ§ın def¡-i me≠kûrları olur o vaðt-
te cidden nâfi¡ olan ¡ilâcdan olur maπsûl lükk beş dirhem, ¡ades-i muðaşşer 
yedi dirhem, ke&îrâ üç dirhem; bu edviye a«≠ olunup nı§f rı†l su ile rubu¡-ı 
rı†l bâðî kalınca †ab« olunup †abî«i saðy olunsa. 

Ve i₣hâr-ı cüderîye me¡ûneti şedîd olan devâlardandır: Sarı incirler-
den yedi dirhem, ¡ades-i muðaşşer üç dirhem, lükk üç dirhem, ke&îrâ ve 
bezr-i râziyânec her birinden ikişer dirhem; bu edviyeler a«≠ olunup bir 
buçuk rı†l su ile &ülü&üne ðarîb bâðî kalınca †ab« ve ba¡dehu ta§fiye olu-
nup saðy olunsa, zîrâ bu ma†bû« nevâ√î-i ðalbden √arâreti def¡ eder ve 
«afaðânı men¡ eder. Ve vâcib olur ki o mi&lli vaðtte elbette ¡alîle dühn 
taðrîb olunmaya. Ve vâcib olur ki onlar di&âr ile setr olunup bârid havâ-
dan teb¡îd oluna ve «u§û§an şitâda havâ-i bâridden di&âr ile mu√âfa₣aya 
ziyâde mürâ¡at oluna. Ve ta¡rîði ða§d olunan kimseye işlenen mu√âfa₣a 
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ve fi¡l onlara dahi işlene, zîrâ berd onların mesâmmlarını sedd eder ve 
mevâddı bâ†ına redd eder. 

Ve &elc ile müberred olan mâyı şürb ve «ayşe ya¡nî üstübüden itti«â≠ 
olunan kettân bezine iltifâf ve du«û cidden redîdir. Ve ba¡∂ı kerre fa§d 
dahi redî olur, zîrâ cüderîden ₣uhûr §adedinde olanları bâ†ına istirdâd edip 
₣uhûrdan §arf ve men¡ eder; iki ve üç günden sonra fa§ddan tevaððî ve i√-
tirâz olunsun. 

Ve kaçan tede&&ür ve tesa««undan πaşy gibi bir √âl ¡ârı₣ olsa veyâ«ûd 
πaşyin kendi ¡ârı∂ olsa lâzım olur ki ancak istinşâð olunacak havâsı tebrîd 
oluna ve eger bedeni «ayşe veyâ«ûd havâ-i bâride ðalîlen keşf iðti∂â eder 
ise onu dahi işlerler. Ve ke≠âlik tes«în ile veyâ«ûd terk-i tebrîd me¡ûneti 
ile «urûca mübâderetten «iffet √âdi& olmasa belki √arâret müşte¡ile ve lisân 
sevâda meyl eylese tes«înden ziyâde √a≠er eyle. 

Ve vâcib olur ki a§√âb-ı cüderî ve √a§be a§√âbı ta∂mîd-i ba†ndan ictinâb 
eyleye, zîrâ ta∂mîdde iki «a†ar vardır, biri o mekânın menâfisi mü∂âyaða 
üzere olmak «a†arıdır ve â«eri ishâl-i redînin ve bevl-i demin ¡ârı∂ olmak 
«a†arıdır. 

Ve vâcib olur ki â«ir-i emrde †abî¡at √ıf₣ olunup ¡alâ-√âlihi i†¡âm olunan 
¡ades bedeline o ¡ades i†¡âm oluna ki bi-tecdîdi’l-mâ selðât-ı müte¡addide ile 
meslûð olmuş ola ve ¡ades-i meslûð bedeline o ¡ades i†¡âm olunur ki temr-i 
Hindî veyâ«ûd mâ-ı rummân ve summâð veyâ«ûd √ı§rım veyâ«ûd onların 
em&âlinden biri ile mu√amma∂ ola. Ammâ demi muπallı₣a ve müberride 
ve πaleyândan mâni¡a olup evvel-i ¡illette isti¡mâli ile emr olunan edviye-
ler rîbâs ve √ı§rım ve fevâkih-i bâride miyâhı ve «â§§aten şarâb-ı keder 
ve şarâb-ı †al¡ ve †al¡ın nefsi ve cümmâzdır. Ve şarâb-ı keder için nüsa«-ı 
ke&îre vardır, biz o nüs«aları aðrabâdînde ≠ikr eyledik ve biz bu maðâmda 
o nüsa«tan ¡acîb ve ðavî bir nüs«a ≠ikr eyleriz ki onun itti«â≠ı mu√amma∂ 
ve mükerrer mâ-ı râib ile olur ve ðuvveti cidden şedîdedir, evvel-i emrde 
isti¡mâl olunsa o ¡illete §âli√ devâ olur:

Nüs«a-i Şarâb-ı Keder: Rubb-ı keder iki cüz™, eger rubb-ı keder mevcûd 
olmaz ise kederin kendi minşâr ile neşr olunup nüşâresi a«≠ olunur veyâ«ûd 
keder daðð olunup medðûðu a«≠ olunur veyâ«ûd keder nı§fı ðadar §andal 
ile «all-i muða††ar içinde √all ve idâfe olunur veyâ«ûd keder mâ-ı √ı§rım-ı 
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§ırf içinde eyyâmen idâfe olunur ve ba¡dehu teherrî edince ðadar rıfð üzere 
ma¡a-†ûlin †ab« olunur ve ba¡dehu ¡a§r olunur ve ¡u§âresinden a«≠ olunur. 

Ve her kaçan mâ-ı √ı§rım veyâ«ûd «all ek&er olunsa ondan itti«â≠ olu-
nan şarâb ecved olur ve ba¡dehu cübniyyeti menzû¡ olan mâ-ı dûπ-ı ma√∂ 
dahi a«≠ olunur gerekse onun cübniyyetini nez¡ tervîð-i bâliπ ve ta§fiye-i 
kâmil ile olsun ve gerekse mâiyyet mün¡azile olunca ðadar †ab« ile olsun.
Ve ba¡dehu daðîð-i şa¡îr a«≠ olunur ve daðîð-i şa¡îr ile mâ-ı râyibden fuððâ¡ 
itti«â≠ olunup o fuððâ¡ dahi tervîð olunur ve o mürevvaðtan daðîð-i şa¡îr ile 
müceddeden fuððâ¡ itti«â≠ olunup ta√mî∂ olunur ve fuððâ¡ o vech [üzere] 
her ne ðadar tekrâr olunursa o ðadar ecved olur. Pes fuððâ¡ın ¡ameli tekmî-
linden sonra ondan beş cüz™ a«≠ olunur, mâ-ı kümme&râ’§-§înî ve mâ-ı se-
fercel-i √âmi∂ ve ke&îrü’l-mâ ve mâ-ı rummân ve ke&îrü’l-mâ89 ve √âmi∂ 
olan tuffâ√ın suyu ve mâ-ı zu¡rûr ve mâu’l-leymû veyâ«ûd mâ-ı iccâ§-ı 
√âmi∂ ve mâ-ı †al¡-i ma¡§ûr ve mâ-ı kündüs-i †arî ve mâ-ı tû&-ı Şâmî ki 
onun tû&u tamâmen na∂îc olmaya ve mâ-ı mişmiş-i ficc ü √âmi∂ ve ¡u§âre-
tü’l-√ı§rım ve ¡u§âretü’r-rîbâs ve ¡u§âretü ¡asâlîci’l-kerm ve ¡u§âretü’l-ver-
di’l-Fârsî ve ¡u§âretü’n-nîlûfer ve ¡u§âretü’l-benefsec her birinden üçer cüz™ 
ve ¡u§âretü √ummâ∂i’l-ütrücc ve ¡u§âretü √ummâ∂i’n-nârenc her birinden 
birer cüz™ün ikişer &ülü&ü ve ¡u§âre-i küzbere ve «ass ve «aş«âş-ı ra†b varaðı 
ve hindebâ ve baðlatu’l-√amðâ her birinden birer cüz™ün birer rub¡u ve ¡u§â-
re-i li√yetü’t-teys ve verd-i yâbis ve nîlûfer her birinden birer cüz™ün nı§f-ı 
¡öşrü ve na¡nâ¡-ı ra†b ¡u§âresi südüs cüz™, enberbâris-i ra†b ¡u§âresi yarım 
cüz™ ≠ikr olunan ¡u§ârât ve edviye nâr üzere cem¡ ve tertîb olunur ve üzerine 
¡adesten dört cüz™ ve şa¡îr-i muðaşşerden iki cüz™ ve summâðtan üç cüz™ 
ve √abb-ı rummândan üç [478b] cüz™ ilðâ olunup ¡ale’n-nâr cemî¡an nı§fı 
kalınca ðadar †ab« olunup ve ba¡dehu teberrüd edince ðadar terk olunur 
ve bi-ðuvvetin mers olunur ve ondan her üç yüz dirhem için birer mi&ðâl 
kâfûr a«≠ ve sa√ð olunup bir ðar¡a veyâ«ûd ðınnînenin90 a§lına ve ða¡rına 
≠err olunup üzerine o devâ §abb olunur ve ba¡dehu onun re™si bir şey™ ile ile 

89 Ya¡nî suyu ve ¡a§îri ke&îr olan sefercel-i √âmi∂ ve rummânın suları a«≠ olunur 
demektir.

90 “¢ınnîne” ðâfın kesri ve nûn-ı evvelin kesri ve meddi ve teşdîdi ile şarâb koy-
dukları kap. Vankulu.
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ðaviyyen ∂amm olunur ve ba¡dehu cemr üzere va∂¡ olunur √attâ kaynamağa 
ðarîb oldukta cemrden ref¡ olunup √a∂√a∂a olunur ve bir büstûða91 içre va∂¡ 
ve îdâ¡ olunup re™si şedd olunur kâfûr ∂âyi¡ olup †ayerân eylemesin için ve 
onun şerbet-i vâ√idesi on dirheme ðadar olur. Ve nâstan ba¡∂ıları onun içi-
ne sünbül ve zencebîl ve bezr-i râziyânec ve enîsûn ve fülfül ve su¡d re™yleri 
miðdârı katarlar. 

Ve kaçan cüderî bi’t-tamâm «urûc eylese ve yevm-i sâbi¡i tecâvüz edip 
onda nu∂c ₣âhir olsa §avâb budur ki rıfðla o cüderîler altından ma§nû¡a ibre 
ile fað™ oluna ve rü†ûbeti bir ðu†ne ile a«≠ oluna, ammâ ba¡de’l-fað™ onu 
temlî√ eylemek ya¡nî iğnenin yırttığı ma√alli tuzlamak lâbüdd olur velâkin 
cüderîden kebîr olup ¡ahdi zamân fað™a ðarîb olanlar tuzlanmaz, zîrâ ele-
mi ve veca¡ı ziyâde olur. Ve o kibârdan mâ-¡adâsını temlî√ eyle ve biraz 
terk eyle ki fað™ının †arîði mesdûd ola ve ba¡dehu yine temlî√ eyle ve ðab-
le-tamâmi’n-nu∂c temlî√ olunmaz, zîrâ o vech üzere olan temlî√ ile ba¡∂ı 
kerre veca¡-ı şedîd ¡arı∂ ve verem √âdi& olur ve ba¡de’n-nu∂c temlî√ emr-i 
lâzım olur. Ve onu temlî√ o mâ-ı mil√ ile olur ki onda za¡ferândan bir ðuvvet 
ola ve eger mâ-ı verde tuz katıp onunla fað™ olunan cüderî temlî√ olunursa 
ecved olur ve eger su ile verd ve †arfâ ve ¡ades †ab« olunup ba¡dehu temlî√ 
olunur ise o temlî√ πâyet-i cevdete bâliπ olur «u§û§an onun içine kâfûr ve 
§andal katıla, zîrâ temlî√ in∂âc ve tecfîf eder ve sür¡at ile isðâ† eder. 

Ve †arfâ ile ted«în cidden nâfi¡ olur. Ve fa§l-ı şitâda vâcib olur ki †arfâya 
veðûd itti§âl üzere kılına ya¡nî †arfâ ile vaðt vaðt ted«în eylemekten «âlî 
olunmaya. 

Ve kaçan cüderî şedîdü’r-ru†ûbet olsa âs ile ve varað-ı âsla ted«înden 
lâbüdd olur. 

Ve cüderînin nu∂cu katında ve tecfîfine ihtimâm katında tedbîr-i ceyyid 
olur, erüzz ve câvers ve şa¡îr ve bâðılâ daðîðleri üzere ¡alîli tenvîm eyle-
mek. Ve o daðîðler üzere tenvîmden evfað olur sa«îf olup içinde olan devâ-
nın ðuvveti se«âfeti √asebiyle «ârice «urûc eden bir şennden92 ma∂ribe ve 
firâş itti«â≠ olunup ≠ikr olunan daðîðler ve edviye ona √aşv kılınıp o firâşın 

91 “Büstûða” «unbara, Mu…addimetü’l-Edeb.
ــ 92  şol kırba ki köhne olmağın suyu (şînin fet√i ve nûn’un teşdîdi ile) [eş-şenn] اَ

damlaya. Vankulu.
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üzerinde tenvîm eylemek. Ve varað-ı sûsen dahi onlara ceyyid olur. Ve o 
vaðtte dühn redî olur, zîrâ dühn-i cüderîyi cefâftan men¡ eder. 

Ve kaçan cüderî cefâfı a«≠ eylese vâcib olur ki cefâfa mu¡îne olan ed-
viye ile mecdûre †ılâ oluna, ≠ikri mürûr eden edviyelere za¡ferândan bir 
ðuvvet a«≠ olunup cüderîlere †ılâ oluna. 

Ve kaçan cüderî √asebiyle ðurû√ ¡ârı∂a olsa o ður√aya merhem-i ebya∂ 
nâfi¡ olur «u§û§an kâfûrdan bir şey™ ile merhem-i ebya∂ «al† oluna. ¢a§ab 
kökünün mâ-ı verd ile nef¡i olur. Ve şecer-i «ilâf ¡urûðunun √ukâkesi ve 
şecer-i zu¡rûr kökünün √ukâkesi dahi nâfi¡ olurlar. Ve ba¡∂ı kerre üzerine 
isfîdâc ne&r eylemek ve mürdâsenc ne&r eylemek nâfi¡ olur. Ve eger enfin-
de huşkrîşet olur ise ona o ðayrû†î nâfi¡ olur ki onun itti«â≠ı dühn-i verdin 
«âli§inden ola ve onda isfîdâc ve iðlîmiyâdan birer ðuvvet ola. 

Ve cüderînin cefâfından sonra ve teðarru√u katında dühn isti¡mâli ceyyid 
olur, ammâ cefâf katında nâfi¡ olduğu cüderîyi bi-sür¡atin isðâ†ı √asebiyle-
dir. Ve teðarru√ katında nâfi¡ olduğu ður√anın mu¡âlecesi merâhimdir ve 
dühn merâhimin a§lıdır ve ðurû√-ı cüderîye merhem-i a√mer ceyyid olur.

Cüderî ve ◊a§be Âfetinden A¡∂âyı »ıyâ†a ve 
Mu√âfa@a Beyânındadır

A¡∂â-i bedenden olup âfet-i cüderîden tevaððîsi ve mu√âfa₣ası vâcib 
olan ¡u∂vlar bunlardır: ◊alð ve ¡ayn ve «ayâşim ve riye ve em¡â, zîrâ bu 
a¡∂âlar teðarru√ eder. 

Ammâ ¡ayn ba¡∂ı kerre ≠âhibe ve zâile olur ve ba¡∂ı kerre dahi ona beyâ∂ 
¡ârı∂ olur. Ve ammâ √alð ba¡∂ı kerre onda «unâð √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre 
merîde ðurû√ olmak √asebiyle bel¡ ¡asîr olur ve ba¡∂ı kerre âkileye mü™eddî 
olup ðattâle olur. 

Ammâ «ayâşim ba¡∂ı kerre onda ðurû√ √âdi& olup mecrâ-yı nesîmi sedd 
eder. 

Ammâ riye onda olan cüderî ve √a§be bü&ûru sebebiyle şedîden ∂îð-ı 
nefes √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre ¡alîli sill mara∂ında îðâ¡ eder eger onlar 
teðarru√ ederlerse. 

Ammâ em¡â ba¡∂ı kerre cüderî em¡âda ður√aya mü™eddî olup tedârükü 
¡usretli olur. 
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Ammâ ¡aynı mu√âfa₣a için ¡ayn mürrî ve küzbere ile ikti√âl olunmak 
ecved olur ve onda summâð ve kâfûr dahi kılınır ve «u§û§an o yevmde 
onlar ile ikti√âl olunsa nef¡i ve mu√âfa₣ası ek&er olur ve yalnız mürrî ile 
dahi ikti√âl olunur. Ve ke≠âlik mâ-ı küzbere ve mâ-ı summâð içine kâfûr ve 
şa√m-ı rummân ¡u§âresi katılıp onunla terbiye olunan ku√l ile dahi ikti√âl 
olunursa cidden ceyyid olur «u§û§an evvel-i ¡illette cevdeti ek&er olur. Ve 
kaçan cüderî ₣âhir olsa mâ-ı verd ve kâfûr evfað olur. Ve e†ıbbâ ≠ikr eyledi-
ler ki nef†-i ebya∂ ile ikti√âl cidden ceyyiddir. Ve bizim diyârımızın nisvânı 
cüderî mündefi¡ olup ¡aynda âfet bâðî kalsa o ¡aynda dühn-i fustuð isti¡mâl 
ederler ve o dühn ile ¡aynda olan πamâme mündefi¡a olup ¡aynı o dühn ı§lâ√ 
eder. Ve ¡aynda ₣uhûr eden be&reye şiyâf-ı ebya∂ cidden ceyyid olur. 

Ammâ femi ve √alðı mu√âfa₣a ma§§-ı rummân ve ma∂π-ı √abb-ı rum-
mân ile olur evâil-i ₣uhûrunda ve tû&-ı Şâmî ma§§ olunup rubbu ile πarπara 
olunur «u§û§an fem ve √alðta veca¡ ₣uhûr eylese. Ve o vaðt-i iştikâda tû&-ı 
Şâmînin rubbu şey™en-fe-şey™en la¡ð olunur. 

Ammâ «ayâşimi mu√âfa₣a mâmî&â ve §andal ve rubb-ı hı§rım ve «all-
den mütte«a≠e a†liye ile olur ve yalnız «alli istinşâðın dahi nef¡i ¡a₣îm olur. 

Ammâ riyeyi mu√âfa₣ada ¡ades ve leben ve bezr-i «aş«âştan mütte«a≠ 
olan le¡ûð gibi nâfi¡ bir nesne olmaz. 

Ve em¡âyı ba¡de’l-ibtidâ mu√âfa₣a olunur ve onun mu√âfa₣ası ðavâbı∂ 
ile olur ve â«ir-i ¡illette isti†lâð ₣âhir olur ise aðrâ§-ı †abâşîr rubb-ı rîbâs ile 
ve bezr-i √ummâ∂ aðrâ§ı isti¡mâl olunur.

Cüderîden Bâ…ıye Olan Â&ârın ¢al¡ı Beyânındadır

İnşâallâhu ta¡âlâ bu bâbda zînet beyân olunduğu mev∂i¡de merreten 
u«râ tekellüm eyleriz, ammâ şimdiki √âlde mâ-hüve’l-evfað olup münâ-
sebeti eşedd olanları ≠ikr eyleyelim: Â&âr-ı cüderîyi ðal¡ eden edviyeden 
olur ða§abın u§ûl-i müceffefi ve daðîð-i bâðılâ ve √ukâke-i «aşeb-ı «ilâf 
ve √ukâke-i u§ûlü’l-ða§ab ve ¡anzerût ve bezr-i bi††î« ve ðuşûr-ı bi††î«-i 
müceffef ve maπsûl-i erüzz ve mâ-ı şa¡îr ve beyâ∂-ı bey∂ ve †în-i mü-
te«al«il ve mürdâsenc ve sükker-i †aberzed ve neşâ ve levz-i √ulv ve levz-i 
mürr ve edhândan â&ârı ðal¡ eden dühn-i sûsen ve dühn-i fustuð ve şa√m-ı 
√ımâr bi-dühni’l-verd, mâ¡iz ve √amelin a₣lâfı şeyy olundukta √âdi& olan 
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su a«≠ olunup o â&âra †ılâ olunsa onu ðal¡da menfa¡ati πâyete bâliπadır. 
Ba¡∂ı nüs«ada √â-i mühmele bedeline cîm ile “cemel” vâði¡ olmuştur. Ve 
bu bâbda aðvâ olan edviyelerdendir, zebedü’l-ba√r, √ıcâretü’l-fülfül, ðus†, 
uşşað, kündür, §âbûn, bûrað, ¡i₣âm-ı bâliye, ¡i₣âm-ı mu√raða, bezr-i fücl, 
daðîð fücl-i müceffef, zerâvend, türmüs. 

Ve levnini mu√assine olan me†¡ûmât-ı ceyyideden olur rummân-ı √ulv, 
√ımma§, şarâb-ı †ayyib, nîm-birişt, §ufretü’l-bey∂ ve dücüc ve ðıbâc ve 
ferârîc ve derârîc ve tedâric-i semine meraðaları. Ve vâcib olur ki â&ar-ı 
cüderîsi olanlar isti√mâma müdâvemet eyleyeler.

Onların [479a] Edviye-i Mürekkebeleri Beyânındadır

¡İ₣âm-ı mu√raða, πanemin ba¡r-ı ¡atîði, «azef-i cedîd, neşâ, bezr-i bi††î«, 
erüzz-i maπsûl, √ımma§ her birinden onar √abb, bân, türmüs, ðus†, zerâ-
vend-i †avîl her birinden beşer, ða§abın u§ûl-i yâbisi yirmi; bu edviye a«≠ 
olunup ondan mâ-ı bi††î« veyâ«ûd mâ-ı ðı&&â-i berrî veyâ«ûd mâ-ı şa¡îr 
veyâ«ûd mâ-ı bâðılâ ile †ılâ itti«â≠ olunup onun ile ¡u∂v †ılâ olunup πıdâen 
†abî«-i benefsec ile ¡u∂v †ılâ olunur.

Mürekkeb-i Â«er: »azef-i cedîd, ¡i₣âm-ı bâliye, u§ûl-i ða§ab-ı Fârsiy-
ye, neşâ, türmüs, bezr-i bi††î«, erüzz-i maπsûl, √abbu’l-bân, ðus† veznleri 
berâber a«≠ olunup onlardan πamere itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik türmüs ve 
√ımma§-ı esvedden dahi πamere itti«â≠ olunur.

◊ummayât-ı Evrâm Beyânındadır

Evrâm-ı ₣âhireye tâbi¡a olan √ummayâtın √âli bundan aðdem senin 
ma¡lûmun oldu ki ek&eriyyâ o √ummâlar √ummayât-ı yevm cinsinden 
olur, zîrâ ek&er-i evrâmın ðalbe sü«ûneti te™eddî edip ¡ufûnet-i verem te™ed-
dî eylemez ve bunun ek&eri esbâb-ı bâdiyeden olur verem ¡a₣îm olmakla 
veyâ«ûd ¡u∂v-ı müteverrim ðalbe ðarîb olmakla. Veremin ¡ufûneti ðalbe 
te™eddî eylese o veremin √ummâsı yevmiyye olmaz belki πayri √ummâ olur 
ve bunun ek&er-i em&âli ancak esbâb-ı sâbıða-i bedeniyyeden ve imtilâ-
lardan olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi onun sebebi o ðurû√ olur ki ona mevâdd-ı 
«abî&e teveccüh edip lu√ûm-ı rı«vede mu√tebese olur. 



Tahbîzü’l-Mathûn 191

Ammâ evrâm-ı bârideye tâbi¡ olan √ummayât ðarîb olur ki onun √um-
mâsı ancak ¡ufûnetin ðalbe te™eddîsinden √âdi&e olup bilâ-¡ufûnet yalnız 
sü«ûnetin te™eddîsinden √âdi&e olmaya. 

Ve evrâm-ı bâ†ıneye tâbi¡a olan √ummânın şerrlisi a√şâda olup bâ†ınî 
olan √umrete tâbi¡ olan √ummâdır, zîrâ onda veca¡ ve ¡a†aş ve iltihâb müş-
tedd olur. 

Ve a√şâda olan √umret-i deme mirrenin onunla mu«âla†ası delâlet eder. 
Ve ≠ikr olunan evrâm-ı bâ†ıne dimâπ ve dimâπın √ucubı ve §imâ« ve 

√alð a√yânen ve §adrı vely eden √icâb ve kebid ve külye ve me&âne ve 
ra√im ve em¡â ve onların müşâbihi olan ¡u∂vların evrâmıdır ve o a¡∂âların 
ðalbe ðurb ve bu¡du √asebleri ile onlar evrâmından √âdi&e olan √ummayât 
şiddet ve ∂a¡fta mu«telife olur. 

Ve evrâm-ı bâ†ıneden ¡u∂v-ı la√mîde olan veremden √âdi&e √ummayât 
dahi şedîde ve ¡u∂v-ı πışâînin √ummâsı a∂¡af olur. Ve ke≠âlik şerâyîn ci-
vârında olan veremin √ummâsı eşedd ve yalnız evride civârında veremin 
√ummâsı a∂¡af olur. Ve evrâm-ı bâ†ıne √ummâlarının √ummâsının o ev-
râma mevâddın in§ıbâbı √asebiyle edvârı olur ve onların edvârı mevâddın 
tevellüdü ve √areketi ve √arâret ve elemin o mevâddı evrâma ce≠bi √ase-
biyle †ûl ve ðı§arda i«tilâf üzere olup her «ıl†ın √ummâsının kendiye lâyıð 
devri olur. 

Ve ma¡lûm ola ki çok kerre ≠âtü’l-cenbde ve onun em&âlinde verem-
den berâ™et √â§ıla olur velâkin √ummâsı bâðıye kalır ve √ummânın beðâsı 
delâlet eder ki mevâdd-ı veremden henüz neðâ √â§ıl olmamıştır, mevâdd-ı 
bâðıye vardır. 

Ve bu √ummâların kaçan müddeti †avîle olsa o √ummâ dıðða te™eddî 
eder ve «u§û§an evrâm-ı kebidde ola, ammâ √icâbiyye veremin isti√kâmı 
katında √ummâsı dıðða te™eddîde imhâli olmaz.

Evrâm-ı Bâ†ıneye Tâbi¡a ◊ummayâtın ¡Alâmâtı ve 
A√kâmı Beyânındadır

Evrâm-ı bâ†ıneye tâbi¡ √ummâların üç §ınf ¡alâmâtı ve a¡râ∂ı olur. O 
a§nâfın §ınf-ı evveli o ¡alâmât ve a¡râ∂dır ki ¡u∂v-ı ¡alîle delâlet eder ve 
§ınf-ı &ânîsi mâddeye ve §ınf-ı &âli&i ¡alîlin √âline delâlet eder. 



192 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ammâ ¡u∂v-ı ¡alîle delâlet eden §ınf-ı evvel nab∂-ı minşârî ve nevâ√î-i 
§adrda olan veremi nâ«ıs veca¡ ve ke≠âlik o su¡âl ki evvelâ yâbis ve &âniyen 
ra†b olur. Ve bunlara müşâbih ≠âtü’l-cenb a¡râ∂ıdır ki nevâ√î-i §adrda olan 
vereme delâlet eder. Ve bi’l-cümle mev∂i¡-i verem olan ¡u∂vda veca¡ ve 
&iðal olur ve a¡∂â-i sâirede dahi sü«ûnet-i mu¡tâdeden ek&er sü«ûnet olur. 
Ve o ¡alâmetin biri dahi teşennüc mi&llidir, zîrâ çok kerre a¡∂â-i ¡a§abâniy-
yede olan evrâm-ı √ârreye teşennüc ¡ârı∂ olur. 

Ammâ mâddeye delâlet eden §ınf-ı &ânî √ummânın πıbben iştidâdı mi&l-
lidir, §afrâya delâlet eder. 

Ve ¡alîlin √âline delâlet eden §ınf-ı &âli& o ¡alâmet ve ¡ara∂lardır ki ¡alîlin 
selâmetini tebşîr ve ¡a†abını in≠âr eder. 

Ve ba¡∂ı kerre evrâm-ı bâ†ınenin √ummâ îcâbında i«tilâfı olur, kimi ðavî 
ve kimi ∂a¡îf ve dâim ve fâtir olur ve bu i√tilâf nefs-i veremin ¡i₣amda tefâ-
vüt ile ve ke≠âlik ¡urûðun si¡ada tefâvütü ile olur. Ve ke≠âlik a¡∂â √asebiyle 
dahi i«tilâf olur, zîrâ a¡∂ânın ba¡∂ısı ðalbe ðarîb olur veyâ«ûd ðalbe müşâ-
reketi şedîde olur ve ba¡∂ı â«erlerin ðalbe bu¡du olur velâkin müşâreketi 
olur külyeler mi&lli, zîrâ evrâm-ı külye devâm ve lüzûm üzere √ummayât-ı 
ðaviyyeyi îcâb eylemez ve çok kerre müfettire olur. 

Ve külye evrâmının îcâb eylediği √ummâlar √ummayât-ı mu«teli†e cin-
sinden olup πıbb ve rib¡ ve «ıms ve sids olur ve onun ile nâfi∂ ve ðuşa¡rîret 
olur, pes verem-i külye √ummâsının o sebebden emri müşkil olmakla o 
√ummânın √ummayât-ı me≠kûreden imtiyâzı ve iftirâðı mev∂i¡-i külyede 
ve nâ√iye-i ða†anda olan &iðal ve veca¡ ile olur. 

Ve ¡u∂v-ı vârimeye √arâretin i«ti§â§ı vech-i mu¡tâddan ek&erdir. Ve ka-
çan ¡u∂v-ı vâ√idin re™îse ðurbiyyeti ve ðuvvet-i müşâreketi ve şiddet-i √issi 
ve ¡a§abiyyeti olsa ve bu a√vâl ¡u∂v-ı vâ√idde cem¡ olsa o ¡u∂vun vereminin 
îcâb eylediği √ummâlar müştedde olduğundan mâ-¡adâ o √ummâ §â√ibine 
ðalað-ı ¡a₣îm ve teşennüc ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre onlara a¡râ∂-ı πarîbe ¡ârı∂ 
olur, me&elâ verem-i ra√im √ummâsına §udâ¡ ve veca¡-ı ¡unuð ve √arâret 
¡ârı∂ olur. 

Ve veremî √ummâda işti¡âl olsa o işti¡âlde olan √iddet √ummâ-ı mu√rıða 
işti¡âli ve √iddeti meblaπına bâliπ olmaz lâkin emr-i verem ¡a₣îm olur ise 
√iddet dahi ¡a₣îme olur. Ve veremî √ummânın √iddeti nâðı§a olduğu onun 
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içindir ki onun ¡ufûneti fâşiye değildir ve «ârice dahi √areket eylemez ve 
lâ-ma√âle hâdiye olan ¡ufûnetin a¡râ∂ı dahi hâdiye olur. 

Verem-i bâ†ınîden √âdi&e olan √ummâda nab∂ √ummayât-ı ¡ufûnetin 
nab∂ı gibi ibtidâda §aπîr olur ve müntehâ katında inðıbâ∂ı serî¡ olur ve 
ba¡dehu bi-√asebi’l-¡u∂v ve’l-mâdde ¡a₣îm ve serî¡ ve mütevâtir olur senin 
ma¡lûmun olduğu vech üzere ve ba¡dehu ¡u∂vun ¡a§abiyyeti ve la√miyye-
ti √asebiyle minşâriyyeti ve mevciyyeti olur. Ve √ummâ-ı veremiyyenin 
ek&erinde bevl beyâ∂a ve ðıllet-i §ıbπa §âire olur, mâddenin vereme senin 
bildiğin üzere meyelânı √asebiyle.

el-¡İlâc Bu √ummâlarda evvelâ vereme mu¡âlece olunup ba¡dehu √um-
mayât-ı √âdde ¡ilâcı ile mu¡âlece olunur, zîrâ bu √ummayâtta a§l ¡ilâc ¡ilâc-ı 
veremdir velâkin nefs-i √ummânın mu¡âlecesine dahi mürâ¡ât olunur, tebrîd 
ve ter†îbe ri¡âyet olunmakla. Ve √ummâ-ı veremiyye ¡ilâcda √ummâ-ı sâ≠e-
ce-i √âddeye mu«âlif olur, zîrâ veremî √ummâlarda mâ-ı bârid şürbüne ve 
du«ûl-i √ammâma ru«§at olmaz. Ve eger ¡u∂v-ı bâ†ında olan verem √umret 
ise onun üzerine «âricden bâride ve bi’l-fi¡l müberride olan eşyâ va∂¡ı câiz 
olur, me&elâ «ass ve «ayyü’l-¡âlem ve baðlatu’l-√amðâ ¡u§âreleri, şa¡îr-i 
ebya∂ sevîðinden bir şey™ ile cemed üzere tebrîd olunduktan sonra √umret-i 
bâ†ıne üzere va∂¡ olunur ve tesa««un eyledikçe vaðt vaðt tecdîd ve tebdîl 
eylemekten «âlî kalınmaz. Ve ba¡∂ı kerre onun a«lâ†ına zeyt-i ünfâð dahi 
«al† olunur veyâ«ûd dühn-i verd «al† olunur. Ve eger √umret √ummâsının 
§â√ibi «ass-i maπsûlü tebrîd edip ekl eylese ondan intifâ¡ eder.

◊ummayât-ı Mürekkebe A√vâlidir

◊ummayât ba¡∂ı kerre [479b] birbirleri ile terekküb eder, ba¡∂ı kerre 
o terekküb ecnâs-ı mütebâ¡idenin a§nâfları beyninde olur √ummâ-ı dıððın 
√ummâ-ı ¡ufûnet ile terekkübü gibi. 

Ve ba¡∂ı kerre cins-i ðarîbde müttefiða olan a§nâfın beynlerinde terek-
küb olur, me&elâ √ummayât-ı ¡ufûnet a§nâfından πıbb-ı balπamiyye √ummâ 
ile terekküb eder, şa†r-ı πıbb denmekle ma¡rûf olan √ummâda terekküb ey-
lediği gibi ve √ummayât-ı evrâmın terekkübü gibi. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi nev¡de müttefiða olan a§nâf terekküb eder, iki πıbbın 
terekkübü gibi ve iki rib¡in veyâ«ûd üç rib¡in terekkübü gibi. Ve iki πıbbdan 
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mürekkeb olan √ummâ ba¡∂ı kerre ₣âhir-i √âlde balπamiyye nevâibi üzere 
olur. Ve ba¡∂ı kerre üç πıbb terekküb eder. Eger münâvebe ve mübâdele 
†arîðî üzere terekküb ederler ise yevm-i &âli&te nevbet-i √ummâ eşedd olur, 
zîrâ yevm-i &âli&te πıbbu’l-ûlânın nevbet-i &âniyesi ile πıbb-ı &âniyenin 
nevbet-i ûlâsı cem¡ olur ve lâ-ma√âle iki √ummânın a¡râ∂ı eşedd olur ve 
ke≠âlik yevm-i «âmiste dahi √ummâ eşedd olur ve üç πıbbdan mürekkebe 
olan √ummâ, şa†r-ı πıbba müşâbih olur, iki πıbbdan terekküb eden √ummâ 
nâibe-i balπamiyyeye müşâbih olduğu gibi. 

Ve bu mi&lli esbâb √asebiyle nevâib-i √ummayât beynlerinde müşâbehet 
olmakla beyne’l-√ummayât imtiyâz ta√§îli için nevâibe iştiπâl-i külliyye ile 
şuπl olunmaz belki a¡râ∂a iştiπâl olunur. Ve bu √ummayât πıbb-ı «âli§a olur 
ise fa§da sür¡at eder √attâ o mürekkebden cüz™-i a∂¡af evvelâ mütelâşî olur 
ve ba¡∂ı kerre terkîbe delâlet eder. 

◊ummâ hâdiye ve sâkine olunduktan sonra ðuşa¡rîretin mu¡âvede-
si delâil-i √ummâya ¡âlim olan †abîbden yevm-i evvelde veyâ«ûd yevm-i 
&ânîde √ummânın terekkübüne tefa††un eylemediği istiðbâ√ olunur. 

Ve dıððın √ummâ-ı ¡ufûnet ile terekküb eylediğini tefa††un cidden müş-
kil olur, zîrâ e†ıbbâ o mi&lli mürekkebe √ummâda feterât ve nâfi∂de ve 
ðuşa¡rîrette ibtidâ™ât ve ¡araðta mu¡âvedât ve evðât-ı cüz™iyye var ise rü™yet 
ederler, binâen ¡aleyh ₣ann ederler ki onda faða† √ummayât-ı lâzıme vardır 
veyâ«ûd lâzımeden ve müfettireden mürekkebe √ummâ vardır. 

Ve ba¡∂ı kerre terkîb tevâlî edip nevâib bilâ-fa§l birbirlerine mutta§ı-
la olur √attâ itti§âl ve eczâ-i √ummânın teşâbühü √asebiyle ₣ann olunur 
ki sûnû«asa müşâbih o √ummâ-ı müteşâbihü’l-eczâ √ummâ-ı vâ√idedir, o 
zamânda delâile mürâca¡at vâcib olur ve kaçan nevâib ða§îre olsa onla-
rın itti§âlleri telâ√uð üzere olmaz meger ki o √ummâ-ı mürekkebin eczâ-i 
terkîbinin a¡dâd-ı ke&îresi olmakla emri ¡a₣îm ola ve «u§û§an nevâibi ða§îre 
olanlarda feterât-ı †avîle olsa o √ummayâtın telâ√uðu ziyâde olur. 

Ve kaçan √ummayât-ı mu«telife terekküb eylese me&elâ şa†r-ı πıbbın 
terekkübü gibi, o √ummâ-ı mürekkebenin e√addı evvelâ iðlâ¡ eder ve 
müzmine olan §ırfeten bâðıye kalır gerek ise iki √ummâ ma¡an müfettire 
veyâ«ûd ikisi ma¡an lâzıme veyâ«ûd e√adühümâ lâzıme ve â«er müfettire 
olsun. 
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Ve ba¡∂ı kerre şa†r-ı πıbb ile πıbb-ı â«er ve balπamiyye ve sevdâviyye 
terkîb olunur. Eger terkîbi πıbb ile olursa πıbb iðlâ¡ olur, şa†r «âli§an bâðî 
kalır. Eger şa†rın terkîbi balπamiyye veyâ«ûd sevdâviyye ile olursa şa†r-ı 
πıbb iðlâ¡ olur, balπamiyye veyâ«ûd sevdâviyye «âli§aten bâðî kalır. 

Ve √ummâda terkîb vech-i â«erden dahi olur, o vech budur ki müfettire 
ile lâzıme terekküb eder ve terekküb eden müfettire ve lâzımenin cinsleri 
mu«telif veyâ«ûd müttefið olur ve cinsleri müttefið olanların dahi nev¡leri 
mu√telif veyâ«ûd müttefið olur, me&elâ πıbb-ı dâire ile πıbb-ı lâzıme terek-
küb eylese nev¡leri müttefiðtir. Ve ke≠âlik iki lâzıme dahi terekküb eder. 
Ve ðavm zu¡m eylediler ki iki lâzıme terekküb eylemez, me&elâ iki πıbb-ı 
lâzıme ictimâ¡ edip onlar mürekkebe √ummâ olmaz, zîrâ lâzımede dâ«il-i 
¡urûðta olan «ıl† ta¡affün eder ve kaçan dâ«il-i ¡urûðta ¡ufûnet olsa cümleye 
fâşiye olur, iki mev∂i¡de başka başka ¡ufûnet olmak mümkin olmaz.

Mu§annif der ki benim katımda o ðavmin bu kelâmı emr-i vâcib değil-
dir, zîrâ ta¡affün lâ-ma√âle bir mev∂i¡den ibtidâ eder ve bir müddet sonra 
ve müterâ«iyen fâş olur ve iştidâd ve teftîr-i a√kâmı ¡afen evvel-i târî«i üze-
re vâði¡ olur ve onun için bi-√asebi’l-¡afeni’l-evvel √arekât olur, pes ba¡îd 
olmaz ki dâ«il-i ¡urûðta olan mevâddın iki mev∂i¡inde me&elâ a¡lâda ve 
esfelde başka başka iki ¡ufûnet ola ki onlarda sul†ân ibtidâ ola ya¡nî onlara 
¡ufûnet evvelâ i§âbet eyleye, cüz™-i â«erden sârî olmaya ve ba¡dehu ¡ufûne-
tin evvelâ i§âbet eylediği cüz™ler teremmüd edip onların iştidâdlarına fetret 
geldiği civârlarında olan cüz™lere ta¡addî eyleye ve onlar için teftîr ve işti-
dâd târî«iyle ¡ârı∂lar olup onlar o târî«te mütte√id olalar ve ke≠âlik ibtidâda 
ve tebe¡iyyette dahi mütte√id olalar. Ve bu mü™eddâyı edâ eden ¢ânûn’un 
¡ibâreti budur: وق ــאدة إذا כא دا ا ن ا ــ  ــ  ــאن  כ ــ   ز ا أن  ــ ــ ز  و
ــא أي  ــ ا ا ــ ــ  ــ و ــ ا א  ــ א ــ  ن  כــ ــ  ــ ا ــ  ــ ا ــ  ــא  ــ  כــ أن  ــ   
اد ــ ــכאم ا ي أ ــ ــ  ا  ــ ــ  ــ  ــ  ئ  ــ ــ  א ــ   ن ا ي  ــ ــ  א ــ    
ــא אن  ــ ــ  ــ  ن  כــ ــ ان  ــ  ــ  כאت  ــ ــ  כــ  ول و ــ ا ــ ا אر ــ  ــ   وا
. اد، إ אر  وا ن  כ א  ه وإن   א   אن  اد   ء  ا ئ  

Ve √ummayât terkîbinin a§nâfı üç §ınftır: müdâ«ale ve mübâdele ve 
müşâbekedir. 

Müdâ«ale odur ki e√adühümânın üzerine ðable’l-iðlâ¡ â«er dâ«il olur. 
Ve mübâdele odur ki e√adühümânın iðlâ¡ından sonra â«er a«≠ eder. 
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Ve müşâbeke odur ki iki √ummâ ma¡an a«≠ ve ma¡an iðlâ¡ eder. 
Ve kaçan √ummâ mu†bıða olup onda nâfi∂ olsa velâkin ¡arað olmasa 

veyâ«ûd nevâfi∂-i ke&îrede ¡arað-ı vâ√id olsa o √ummânın terekkübüne sen 
şehâdet eyle ve ke≠âlik sen mu†bıðada ifrâ† üzere e†râfta bürûdet ve teðab-
bu∂ rü™yet eylesen yine terekkübe şehâdet eyle. Ammâ bürûdet-i e†râf ve 
teðabbu∂ ðalîle ise terekkübe delâlet eylemez belki bilâ-terekküb yalnız 
mu†bıðada dahi ðalîl bürûdet ve ðalîl teðabbu∂ olur.

Şa†r-ı ∏ıbb Beyânındadır

Şa†r-ı πıbb bir √ummâ-ı mürekkebedir ki onun terekkübü iki √ummâdan 
olur, onun birisi πıbb ve â«eri balπamî olur ve yevm-i vâ√ide πıbbın ve 
balπamiyyenin ma¡an nevbeti olur ve o mürekkebe terkîbin a§nâf-ı &elâ&e-
sinden her biri ile olur ya¡nî müdâ«ale veyâ«ûd mübâdele veyâ«ûd müşâbe-
ke sebîlleri üzere terekküb eder ve onlardan ta¡arrüfü a§¡ab olan müşâbeket 
ve ba¡dehu mübâdele olur. Ve şa†r-ı πıbbın o iki √ummâları ya¡nî şa†r-ı πıbb 
olan gibi πıbb ve balπamî √ummâların ikisi dahi ma¡an lâzıme olur müte-
meyyizân olan §afrâ ve balπamın dâ«il-i ¡urûðta ta¡affünleri √asebleri ile. 
Ve ba¡∂ı kerre o iki «ıl† «âric-i ¡urûðta ta¡affün etmekle ikisinde dahi iðlâ¡ 
olur. Ve ba¡∂ı kerre §afrâviyye dâ«ilde ta¡affün etmekle lâzıme olup balπa-
miyye «âricde ta¡affün etmekle müfettire olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡aks üzere 
olur balπamiyye lâzıme ve πıbb müfettire olur. 

Ve e†ıbbâ ba¡∂ı kerre derler ki şa†r-ı πıbbın terekübü a§nâfından πıbb-ı 
«ârice ve balπamiyye-i dâ«ileden mürekkeb olan §ınf şa†ru’l-πıbbı’l-«âli§ 
olur ve a§nâf-ı sâiresi πayr-i «âli§a olur. Onların bu kelâmına fa∂l-ı iştiπâl 
lâyıð değildir. 

Ve ba¡∂ı kerre şa†r-ı πıbbda ¡ufûnet-i §afrâ sebðat eder ve ba¡∂ı kerre 
§afrâ ve balπam ma¡an ta¡affün edip mütevâfî ve mütesâvî olurlar ve ke≠âlik 
ba¡∂ı kerre balπamiyye √ummânın mâddesi πâlibe ve ba¡∂ı kerre §afrâviyye 
√ummânın mâddesi πâlibe olur ve iki √âlde dahi mâdde-i balπamiyye §afrâ-
viyye √ummânın nevbetini a†vel ve bu√rânını eb†a™ eder ve ammâ mâdde-i 
§afrâviyye ¡aks üzere balπamiyye √ummânın nevbetini að§ar ve bu√rânını 
esra¡ eder. Ve ba¡∂ı kerre şa†r-ı πıbb †avîle olup dokuz ve dahi eð&er aya 
ðadar mütemâdî olur. Ve ba¡∂ı [480a] kerre şa†r-ı πıbb mara∂-ı √âdd olur ve 
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ba¡∂ı kerre aðtel-i √ummayâttan olur dıðða ve emrâ∂-ı müzmine-i ¡asireye 
mü™eddî olmakla.

Şa†r-ı ∏ıbb ¡Alâmâtıdır: ±ikr-i âtî ¡alâmât şa†r-ı πıbbın a«a§§ ve evvel 
¡alâmâtıdır ve ma¡a-hâ≠â ¡alâmât kâfiye değildir belki ðarâyin-i u«râya 
mu√tâcdır ve o ¡alâmât bunlardır: 

İki günün birinde √ummânın nevbeti nevbet-i πıbbdan a†vel ve a¡râ∂ı 
a¡râ∂-ı πıbbdan esken olur ve yevm-i â«erde nevbet e«aff ve a¡râ∂ eðall 
olur. 

Ve onda ðuşa¡rîret ek&er-i emrde mirâren tekerrür eder iki mâddenin 
tesâru¡u √asebiyle veyâ«ûd e√adühümânın â«eri üzere du«ûlü √asebiyle ve 
ba¡∂ı kerre tekrîr-i ðuşa¡rîret üç def¡a olur ve ba¡∂ı kerre a¡∂â tesa««un edip 
henüz ðuşa¡rîret bâðıye olur ve bu mi&lli a√vâl ancak şa†r-ı πıbbda olur, zîrâ 
şa†r-ı πıbbda beden neðâ-ı tâmm ile tenðıye olunmaz ve onun zamân ibti-
dâsında ve zamân-ı tezeyyüdünde ı∂†ırâb şedîd olur «u§û§an şa†r-ı πıbbda 
teşâbük ola veyâ«ûd tedâ«ül ola müteşâbik ve mütedâ«il şa†r-ı πıbbın ibti-
dâsında ve tezeyyüdünde ı∂†ırâb eşedd olur ve o vaðtte ðuşa¡rîrette ¡avdet 
olur ve müntehâ a†vel olur ve her kaçan beden tesa««un eyledikte sen ₣ann 
eylesen ki o sü«ûnet-i √ummâ sü«ûneti olur ve zamân-ı sü«ûnete müntehî-
dir o ma√allde sen ðuşa¡rîrette mu¡âvede rü™yet edersin ve bu √âlet a«lâ†ın 
mücâhedesi ile a¡râ∂ın mücâhedesinden √âdi& olur. 

Ve şa†r-ı πıbbın evðât-ı cüz™iyye ve evðât-ı külliyyede müntehâları yal-
nız balπamiyye √ummâların o iki müntehâsından evvel ve esra¡ olur ve 
mirâriyye √ummâsının müntehâsından eb†a™ olur, zîrâ şa†r-ı πıbbda ve 
«u§û§an evâilinde √arâret ancak kedd ile münbası† olur, mirâriyye gibi sü-
hûlet ile münbası†a olmaz ve lâ-ma√âle müntehâsı mirâriyyeden eb†a™ olur 
ve müntehâ katında şa†r-ı πıbbın √iddeti müştedde olur. 

Ve ke≠âlik bu √ummânın in√i†â†ı dahi †avîl olur, zîrâ onda vaðafât olur 
ve o vaðfeleri iki mâdde beyninde olan münâza¡a îcâb eder ve bu √ummâ-
nın ¡arað ile feterâtı ðalîle olur. 

Ve bu √ummâ eyyâmından yevm-i &âli& yevm-i evvele ve yevm-i râbi¡ 
yevm-i &ânîye müşâbih olur. 

Ve √ummânın şa†r-ı πıbb olduğuna vücûh-ı şettâ ile istidlâl olunur, 
min-ciheti’l-¡âdât ve min-ciheti’l-a¡râ∂ olan edille ile istidlâl olunur: 
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Ammâ min-ciheti’l-¡âdât olanlar budur ki bir insânın bedeninde §afrâ 
ke&îre olup onda ¡ufûnet olur ve o mi&lli insân tereffüh eder ve terk-i 
riyâ∂et eder ve aπdiyeden ve a§nâf-ı tedbîrden balπamı müvellide olan eş-
yâyı isti¡mâl eder ve lâ-ma√âle o insânda şa†r-ı πıbb √âdi& olur veyâ«ûd bir 
insâda balπam ke&îr olup onda ¡ufûnet dahi olur, ba¡dehu o insân riyâ∂e-
ti ik&âr eder ve a§nâf-ı tedbîrden §afrâyı müvellid olan eşyâya ta¡arru∂ 
eder veyâ«ûd o eşyâya ta¡arru∂ eylemez velâkin §afrâ √udû&unu sinni îcâb 
eder. Ve §afrâyı îcâb eden sinn o insânın sinnidir ki ru†ûbetin πalebesi 
vaðti olan sinn-i †ufûleti tecâvüz edip sinn-i şebâba dâ«il olur veyâ«ûd o 
insânın sinnidir ki şebâb ve √iddet-i mizâc vaðtini tecâvüz eyleyip sinn-i 
kühûlete dâ«il olmuş olur. 

Ammâ şa†r-ı πıbba a¡râ∂ ile istidlâl nabd ve bevl ve bürûz-ı mâ-yübrez 
ile olur, o mâ-yübrez gerek ise ðay™ ve gerek ise berâz olsun. Ve ke≠âlik 
√âl-i nu∂c ve ¡alâmât-ı nu∂c ile olunan istidlâl mi&lliler olur. Ve ke≠âlik √âl-
i lems ve √âl-i ðuşa¡rîret ve √âl-i nâfi∂ ve evðât ve nevâib a√vâli ile istidlâl 
olunur ve bi’l-cümle bu istidlâller a¡râ∂ ile istidlâl ðabîlinden olur. 

Ammâ nab∂ın şa†r-ı πıbbda olan ¡i₣am ve sür¡at ve tevâtürü πıbbda olan 
¡i₣am ve sür¡at ve tevâtürden eðall olur, o üç nab∂ın a∂dâdı şa†r-ı πıbbda 
balπamiyyede olan a∂dâddan eðall olur. 

Ammâ bevl ba†î™ü’l-nu∂c olur. 
Ve bu √ummâda ðay™ mu«teli† olup onda mirâr ve balπam olur, ke≠âlik 

berâzı dahi mirâr ve balπam ile mu«teli† olur. 
Ammâ tesa««un ve teberrüd ve ¡a†aş ve ðuşa¡rîret ve evðât ve nevâib 

a√vâli biz onlardan mâ-vecebeyi bundan aðdem beyân eyledik. 
Ve şa†r-ı πıbbın mâddeleri olan §afrâ ve balπamdan hangisi πâlib idüğü-

ne vuðûf §afrâ ve balπam edillesinden hangisinin πâlib idiğine edillesinden 
vuðûf √asebiyle olur, zîrâ kaçan balπam πâlib olsa nevâib a†vel ve iðşi¡râr 
eðall ve mu†laðan te∂âπu† ve «u§û§an te∂âπu†-ı nab∂ aðvâ ve berdi ðabûle 
e†râfta sür¡at ve evâil-i mara∂da berdi ðabûl edip ¡alâ-berdihâ e†râfın beðâsı 
eb†a™ olur. Ve ke≠âlik mâddesi balπam olanlarda ¡a†aş eðall ve ðay™-ı mirâr 
eðall ve bevlinde beyâ∂ ve fecâcet eşedd ve ¡arað eðall ve onun sinni sinn-i 
§abî veyâ«ûd sinn-i şey«û«at olur. Ve ba¡∂ı kerre balπama mizâc-ı beden ve 
¡âdet ve ma¡a’l-¡âdet cereyân eden nesneler dahi delâlet eder. 
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Ammâ πalebe §afrânın ise onda şa†r-ı πıbbın nevâibi að§ar ve e†râfın 
tesa««unu ðabûlü esra¡ ve ¡a†aş ve ðay™ mirâr ek&er ve ¡arað aπzer ya¡nî 
ek&er olur ve ba¡∂ı kerre evvelâ ðuşa¡rîrete §âire olur ve sonra nâfi∂ gibi bir 
nesneye §âire olur. Ve ke≠âlik bevlinde §ıbπ eşedd ve sinin eşebb olur ve 
ba¡∂ı kerre ona ¡âdet ve ma¡ahâ cârî olan nesneler dahi delâlet eder. 

Ammâ o iki «ıl† berâber ise ya¡nî balπam ve §afrâ berâber ise onların 
delâili dahi müvâzin olurlar ve onlarda ðuşa¡rîret tâmme ve §ırfe olup nâ-
fi∂e olmaz ve nef∂e müte¡addiye dahi olmaz. 

Ve eger şa†r-ı πıbbın terkîbi dâire ile lâzıme beyninde ise ek&erü’n-nâs 
ona şa†ru’l-πıbbı’l-«âli§a ismini ma«§û§ kılarlar. Ve eger onda balπamiyye 
lâzıme ve §afrâviyye dâire ise onda ma¡a-∂a¡f nâfi∂ olur, zîrâ onda «âric-i 
¡urûðta olan mâdde §afrâ olur ve min-ciheti’l-balπam §afrânın bi-√ase-
bi’l-le≠¡ îcâb eylediği nef∂ ve ra¡deye mu¡ârı∂ «âric-i ¡urûðta bir şey™ bulun-
maz ve lâ-ma√âle §afrâ nef∂ eder velâkin onun nef∂i ma¡a-∂a¡fin olur. Ve 
ba¡∂ı kerre onda berd ve ðuşa¡rîret tekerrür eder mâdde müntehâda taπallu₣ 
edince ðadar ve onlarda a√şânın ve ba†nın √arâreti ma¡a-berdi’l-e†râf ke&îre 
olur ve nab∂ları §ıπar ve tefâvütte eşedd olur. Ve eger §afrâviyye lâzıme 
olup balπamiyye dâire ve nâibe ise onda nâfı∂ olmaz ve ðuşa¡rîret dahi 
ke&îr olmaz ve onun nab∂ı a¡₣am ve esra¡ ve kerb eşedd olur. Ve eger şa†r-ı 
πıbbın terekkübü iki dâimeden ise elbette onda nâfi∂ olmaz. Ve πıbb-ı lâzı-
meye balπamiyyeden muðaddem «iffet ¡ârı∂a olur, her ne ðadar balπamiy-
yenin rücû¡undan muðaddem §afrâviyye rücû¡ eylemez ise.

Şa†r-ı ∏ıbbın Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Şa†r-ı πıbbın mu¡âlecâtında vâcib budur ki envâ¡-ı istifrâπât ile mâddesi-
ni istifrâπa ¡inâyet müştedd olup ishâl ve taðyi™e ve idrâr ve ta¡rîð ile istifrâπ 
oluna ve bu vücûh ile istifrâπa in¡âyet ta†fi™eye ¡inâyetten ek&er kılına. Ve 
müshilâtta televvüm ve nu∂ca inti₣âr oluna velâkin isti¡mâl olunan müs-
hilât müleyyinât ve mu†lıðât cinsinden olup mâddeyi telyîn ve ı†lâð eyleye 
ve müşevveşe eylemeye. Ve mâdde-i balπamı müleyyin olan ma¡a’l-cülen-
cebîn isti¡mâl olunan mâ-ı leblâbdır. Ve eger πâlib §afrâ ise onun müley-
yinâtı terencebîn ve şîr«ışt ve nuðû¡-ı temr-i Hindî ve şarâb-ı benefşec olur. 
Eger balπam ve §afrâ o iki «ıl† mütesâviyân ve mütekâfi™ân olurlar ise onun 
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müleyyinâtı §afrâ ve balπamdan her birinin müleyyinâtından mürekkebe 
olanlar olur. 

Ve kaçan mâdde nu∂c bulsa ðavî müshilât ile istifrâπ olunmak câiz olur. 
Ve ðay™ dahi πâlib olan mâddenin [480b] muðayyi™âtı ile olur, mâ-ı fücl 
sikencebîn-i √ârr ile ve sikencebîn mâ-ı √ârr ile isti¡mâl olunup taðyi™e olu-
nur ve ke≠âlik idrâr dahi müdirrât-ı mu¡tedile ile olunur. Ve ðable’n-nu∂c 
ma†bû«ât saðyına sür¡at olunsa sersâmdan «avf olunur. 

Ammâ müntehâya sülûku †arîðinde mâddenin ı§lâ√ ve in∂âcına nâfi¡ ve 
âfâtını tedârük ve telâfî eden edviyeler efsentîn mi&llilerdir velâkin onun 
isti¡mâli yevm-i sâbi¡den ve ₣uhûr-ı nu∂cdan sonra olur ve Rûmî ve ceyyid 
olan efsentîn isti¡mâl olunur. Ve ðable’n-nu∂c ¡acele olunup efsentîn is-
ti¡mâl olunsa «ıl†ı ta√rîk eder velâkin istifrâπ eylemez ve binâen ¡alâ-≠âlik 
kerb ve πamm ve πa&eyân i√dâ& eder ve ba¡dehu merâreti ile ¡amelini i¡âde 
edip mâddeyi tecfîf ve ðab∂ ve teblîd eder. 

Ve Câlînûs ve ona müteðaddim olan e†ıbbâ şa†r-ı πıbba o mâ-ı şa¡îr ile 
mu¡âlece eylediler ki onda fülfülden bir ðuvvet ola. Evvel ezmân e†ıbbâla-
rından ba¡∂ılar dediler ki Câlînûs sehvde im¡ân eyledi ve o sehvde vuðûf 
edip ta¡accüb olunacak vech üzere bâðî oldu ve bilmedi ki fülfül √ummâyı 
ilhâb eder ve mâ-ı şa¡îr mâddeyi teblîd eder. 

Mu§annif der ki Câlînûs’a bu maðâlinde mu¡âra∂a eden kimse bir vech 
üzere «a†â eyledi ki onun «a†âsını yalnız Câlînûs’un bu maðâli √aððın-
da ₣âhir olmaz belki bi’l-cümle e†ıbbânın ¡a†âsı olup düstûru’l-¡amel ey-
ledikleri ðânûn √aððında dahi ₣âhir olur, o ðânûn budur ki kaçan †abî¡at 
mevâdd-ı me≠kûre em&âline muðâvemet için munta§ıbe ve müntehi∂a olsa 
vâcib olur ki ona mu¡â∂ade oluna ve onun mu¡â∂adesi müberridât ve mü-
sa««inâttan mürekkebe edviye ile ola √attâ †abî¡ata iki ðuvveti tefrîð ve 
temyîz edip müberridi √ummâda ve nâ√iye-i ðalbde isti¡mâl eyleye ve mü-
sa««inâtı mâddede isti¡mâl eyleye. Ve müberridât ve müsa««inâttan terkîb 
olunan edviyeden mâ-¡adâ devâ ile şa†r-ı πıbba kim tedâvîye ðâdir olur ki 
√attâ o mürekkeb ile mu¡âlece edenleri ta¡yîr ve ta«†i™e eylediler. Ve eger 
†abî¡at-ı ∂a¡îfe olup devâ-i mürekkeb-i me≠kûrda olan iki ðuvveti temyîze 
ðâdire olmasa o mi&lli †abî¡at-ı ∂a¡îfe πayri devâyı dahi isti¡mâle ðâdire ol-
maz, pes şa†r-ı πıbbda mürekkeb-i me≠kûrdan mâ-¡adâ ile tedbîr edenler 
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vücûh-ı u«ar ile dahi «a†â eylediler ki onu beyân ile ta†vîl-i kelâm edenlerin 
meslekine sülûk eylemezüz. 

Ve o müte¡annid dedi ki şa†r-ı πıbb mu¡âlecesinde vâcib olur ki kerefs 
ve şibt gibi tes«în-i ðavîsi olmayan mu†lıðât isti¡mâl oluna ve bilmedi ki 
fülfül dahi taðlîl olunmakla tes«îni münkesir olur ve taðlîl √asebiyle tel†îfi 
kerefs-i ke&îr tel†îfinden nâðı§ ve ðâ§ır olmaz ve mâ-ı şa¡îr dahi ona ¡a∂ud 
ve mu¡în olup ðuvvetini a¡∂âya î§âl eder ve ifrâ†-ı ðuvveti hedm eder ve 
mevâddı nað¡ eder fülfülün ðuvveti mâddeye nüfû≠ eylesin için. Ve a¡ce-
bü’l-¡acâyibdendir ki o müte¡annid, Câlînûs fülfülün mülhib-i √ummâ idü-
ğünü cehle nisbet edip bu emr dahi πafleti olanlar ma¡addından ¡add eyledi 
≠ikr olunan fetvâ ile iftâ eylediği vaðtte. 

Ammâ şa†r-ı πıbbda edviye-i mürekebeden isti¡mâl olunacak devâlar 
aðrâ§-ı efsentîn ve aðrâ§ü’l-verddir.

Şa†r-ı ∏ıbb İçin Aðrâ§-ı Ceyyide vü ◊afîfe Nüs«asıdır: Verd, a§l-ı sûsen 
her birinden dörder, terencebîn üç, sünbül, ¡u§âre-i efsentîn, †abâşîr her bi-
rinden ikişer dirhem; bu me≠kûrlardan aðrâ§ itti«â≠ olunur. 

Ke≠âlik verd altı, bezr-i √ummâ∂, §amπ her birinden dörder, neşâ üç, en-
berbâris, †abâşîr, bezr-i √amðâ her birinden ikişer dirhem, ke&îrâ, za¡ferân, 
sünbül, râvend her birinden birer, kâfûr iki dânıð; bu me≠kûrlar a«≠ olunup 
onlardan aðrâ§ itti«â≠ olunur.

Aðrâ§-ı U«râ: Şa†r-ı πıbba bu aðrâ§ ceyyide olur «u§û§an o √ummâ ile 
ishâl ve su¡âl ola: Sünbül-i †îb, ¡ûd za¡ferân, enberbâris veyâ«ûd enberbâ-
ris ¡u§âresi her birinden üçer, râvend dört, †abâşîr, verd bi-aðmâ¡ihi, lükk, 
§amπ-ı maðlüvv, kehrübâ her birinden beşer dirhem, √ummâ∂ bezrinin 
maðlüvvü altı, †în-i Rûmî yedi; bu me≠kûrlar a«≠ olunup onlardan aðrâ§ 
itti«â≠ olunur.

Nüs«a-i Ceyyide-i U«râ: Verd-i a√mer altı dirhem, enberbâris §amπ, 
bezr-i √ummâ∂ her birinden dörder, sünbül, πâfe&, †abâşîr, bezr-i √amðâ, 
√abbu’l-ðı&&â her birinden ikişer dirhem, bezr-i hindebâ, bezr-i ekşû& her 
birinden birer buçuk dirhem, rubbu’s-sûs bir dirhem, lükk, râvend her bi-
rinden yarımşar dirhem; bu me≠kûrlardan ba¡de’l-cem¡ ður§ itti«â≠ olunur.

◊abb-ı Ceyyid: Bu ¡illete ve cemî¡-i müzminâta ve a√şâya mû≠iye olan 
√ummayâta ve «u§û§an balπam aπleb olanlara bu √abb ceyyid olur: ~abır, 
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ma§†akî, helîlec-i a§fer, râvend, ¡u§âretü’l-πâfe& ve ¡u§âretü’l-efsentîn, verd 
veznleri berâber, za¡ferân yarım cüz™; bu me≠kûrlar a«≠ olunup onlardan 
mâ-ı hindebâ ile √ubûb itti«â≠ olunur ve şerbet-i vâ√idesi iki dirhem mið-
dârıdır, sikencebîn ile isti¡mâl olunur.

Nüs«a-i Ceyyide: Bunu nu∂c ðarîb olduğu vaðt isti¡mâl ederler: ~abır, 
ma§†akî, ¡u§âretü’l-πâfe&, ¡u§âretü’l-efsentîn, verd veznleri berâber a«≠ olu-
nup ve yarım cüz™ za¡ferân «al† olunup mâ-ı hindebâ ile √ubûb itti«â≠ olu-
nup şerbet-i vâ√idesi iki dirhem kılınıp sikencebîn ile şürb olunur.

Nüks Beyânındadır

Nüks √ummâ a§ldan ziyâde şerrli olur ve re™y-i §avâb budur ki nüksün 
mu¡âlecesine mübâderet olunmayıp o nüksün emri ve vechi ₣uhûr edince 
ðadar tevaððuf oluna, zîrâ ek&er-i emrde nüks lâ-ma√âle «abî& olur. Fenn-i 
evvel tamâm oldu. el-◊amdü lillâhi ¡ale’l-itmâm ve’§-§alâtu ve’s-selâmu 
¡alâ-seyyidi’l-enâm ¡adede mâ yuktebu bi’l-aðlâm mâ dâme’l-ibtidâu 
ve’l-i«titâm.



KİTÂB-I RÂBİ¡İN FÜNÛN-I SEB¡ASINDAN FENN-İ 
¿ÂNÎ TA¢DİME-İ MA¡RİFET VE A◊KÂM-I 

BU◊RÂNDA OLAN KELÂM-I KÜLLÎDİR O DAHİ İKİ 
MA¢ÂLEYİ MÜŞTEMİLDİR

Ma…âle-i Ûlâ Bu√rân ve Bu√râna Olan İstidlâlin Me≠âhibi 
ve ‰uru…u ve »ayr ve Şerre İstidlâl ‰arî…leri ve 

Bu√rânın A…sâm ve A√kâmı Beyânındadır

Fa§l Fi’l-Mu…addime

Biz bu fende bu√rânın a√vâlini ve eyyâmını ve nefs-i bu√rânın ¡alâmâtı-
nı ve nu∂cun ¡alâmâtını ve delâilinden her birine «â§§ olan a√kâmını ve 
cevdet ve redâ™etinin ¡alâmâtını ≠ikr eyleriz. Ve bu me≠kûrlar biraz umûr-
dur ki taðdime-i ma¡rifete medâr olur Ve taðdime-i ma¡rifet [481a] marî∂in 
√âli zamân-ı âtîde iðbâl ve helâkten hangisine rücû¡ edeceğine √âlâ mev-
cûde olan edille delâletleri ile √ükm eylemeğe derler; ðuvvetin ðuvveti ve 
&ebâtı ve suðû†u mi&lliler ile o a√kâma ve vaðt-i bu√râna ve vech-i bu√râna 
ya¡nî bu√rân ne vech üzere olacağına ve ne umûr üzere olmayacağına istid-
lâl olunur, me&elâ ishâl ile olup ðay™la olmayacağı ma¡lûm olur.

Bu√rânın Mâhiyyeti ve A…sâmı ve A√kâmı Beyânındadır

Bu√rân, fa§l fi’l-«i†âba derler.93 Pes bu ma¡nâya mev∂û¡a olan laf₣-ı 
“bu√rân”ı ma¡nâ-yı ma¡rûfta isti¡mâlinin vechi ve te™vîli budur ki bu ma¡rûf 
ma¡nâda dahi ma¡nâ-yı fa§l mevcûdedir, zîrâ bür™le helâki fa§l eder her ne 
ðadar «i†âb ma¡nâsı mevcûde değil ise. Ve “bu√rân”ın ¡örf-i e†ıbbâda ma¡nâ-

93 Laf₣-ı “bu√rân” müvelleddir, ¡Arabiyyü’l-a§l değildir, lüπat-ı Yûnân’da müs-
ta¡meldir. ~â√ib-i Kâmil Süryânî olduğuna ≠âhibdir. “»i†âb” fâ§ıl ma¡nâsınadır 
ya¡nî √âkimin beyne’l-müte«â§ımeyn vâði¡ olan münâza¡ayı ða†¡ için tekellüm 
eylediği «i†âbı ve hükmüdür. Ve marî∂de def¡aten ₣uhûr eden taπayyüre bu√rân 
ı†lâð eden evvelâ ¡avâmm-ı nâstan bir recüldür ki bir marî∂i vaðt-i taπayyürün-
de ve iştidâdında rü™yet edip onun şiddeti o recülü ifzâ¡ ve hevl-nâk kıldı ve o 
recül marî∂i ðı§â§ da¡vâsı ile √âkime i√∂âr olunan kimseye teşbîh edip dedi ki 
“İnne hâ≠e’l-marî∂e le-fî bu√rânin.” Ve bu laf₣ ile’l-ân müsta¡mel olup e†ıbbâ 
onu taπayyür-i mara∂-ı me≠kûrda isti¡mâl eyledi.
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yı meşhûru marî∂in def¡aten §ı√√at ve mara∂ câniblerden birine taπyîridir. 
Ve bu√rânın delâili vardır ki onlar ile †abîb mâ-se-yekûna vâ§ıl olur. Ve 
bunun tav∂i√ ve beyânı budur ki bedene ðıyâsla mara∂ medîneye ve ðal¡aya 
ðıyâsla olan ¡adüvv-i «âricî menzilesinde olur ve †abî¡at o ðal¡ayı mu√â-
fı₣ olan sul†ân menzilesinde olur ve ba¡∂ı kerre ¡adüvv ile sul†ân arasında 
müşâcerât-ı «afîfe olur ki ona i¡tidâd ve i¡tibâr olmaz ve ba¡∂ı kerre dahi 
beynehümâda ðıtâl-i şedîd olur ve o ðıtâlin vaðt-i iştidâdında biraz a√vâl ve 
esbâb √âdi&e olur ki onlar iştidâd-ı ðıtâle ¡alâmet olur, me&elâ nað¡-ı hâyic 
ve ≠u¡r ve «avf ve §urâ« ve seyelân-ı dimâ mi&lli nesne √âdi&e olur. Ve o 
sul†ân ile ¡adüvv arasında fa§l ve πalebe ðadri ma√sûs olmayan zamânda 
ve ke-ennehu ân-ı vâ√idde olur, o ânda yâ sul†ân-ı √âmî πâlib olur veyâ«ûd 
¡adüvv-i bâπî πâlib olur ve eyyen mâ-kâne onlardan birinin πalebeleri ba¡∂ı 
kerre tâmme olur, bu §ûrette †araf-ı â«erde hezîmet dahi tâmme olup me-
dîne ile πâlib hangisi ise onun beynleri ta«liye olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
πalebe nâðı§a olup onda hezîmet olur velâkin o hezîmet dahi kâmile olma-
makla kerr ve ri¡cate mâni¡ olmaz √attâ münhezimîn tecemmu¡ edip mer-
reten u«râ ve mirâren müte¡addide ðıtâl vuðû¡u câiz olur ve bu §ûrette fa§l 
ðıtâl-i a«îrde olur ve nitekim sul†ân bâπî üzere πalebe edip bâπîyi nefy ve 
def¡ eyledikte ya †ard-ı küllî ile †ard eder √attâ o medînenin finâsından ve 
tevâbi¡ ve fürû¡âtından ve ona mutta§ıla olan nevâ√îlerden a¡dâyı ib¡âd ve 
ahâlîlerini irâ√a ve şâd eder veyâ«ûd †ard-ı πayr-i küllî ile †ard edip ¡adüvvü 
medîneden ten√ıye ve imâle eder velâkin medîneye mutta§ıla olan nevâ√î-i 
u«râdan ten√ıye √â§ıl olmaz. 

Ke≠âlik bu√rân-ı ceyyidi ityân eden ðuvvet ðarî¡a-ı bedenden ya¡nî ðalb-
den ve sâir a¡∂â-i re™îseden ve ke≠âlik nevâ√îsinden ya¡nî e†râftan mâdde-i 
mû≠iyeyi külliyyen def¡ eder veyâ«ûd ðarî¡a-ı bedenden def¡ eder velâkin 
e†râftan def¡e ðâdire olmaz †ardından ¡âcize olur belki mâdde-i mû≠iye 
ðarî¡a-i bedenden e†râfa §âire olur ve ona bu√rân-ı intiðâl tesmiye olunur. 

Ve her mara∂ ki zâile olur, onun zevâli yâ ¡alâ-sebîli’l-bu√rân olur 
veyâ«ûd ¡alâ-sebîli’l-ta√allül olur, mâdde yesîren yesîren ta√allül edip ted-
rîc ile fâniye olur. Ve bi-√asebi’t-ta√allül mara∂ın zevâli ek&er-i √âlde em-
râ∂-ı müzminede ve mevâdd-ı bâridede olur ve o vechle mara∂ın zevâline 
¡alâmât-ı hâile teðaddüm eylemez ve √arekât-ı §a¡besi olmaz. Ve ke≠âlik her 
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mara∂ ki ¡a†ab ve helâke mü™eddî olur, onun ihlâki dahi ¡alâ-sebîli’l-bu√rân 
olur veyâ«ûd ¡alâ-sebîli’l-i≠bâl olur. ¡Alâ-sebîli’l-i≠bâl ihlâk bu vech üzere 
olur ki ðuvvet yesîren yesîren ta√allül eder √attâ külliyyen fenâ buldukta 
¡a†ab √âdi& olur. 

Ve bu√rânın ef∂ali odur ki tâmm ve mev&ûðun bih olup ve beyyin ve 
₣âhir ve selîmü’l-a¡râ∂ olup o a¡râ∂ eyyâm-ı in≠ârdan bir günde in≠âr olun-
muş ola ve o bu√rân yevm-i ma√mûdda vâði¡ ola. 

Ve bu√rândan her biri yâ ceyyid veyâ«ûd redî olur. Ve ceyyid ve redî-
den her birisi yâ tâmm veyâ«ûd nâðı§ olur. Ve bu√rânın tamâm ve cevdeti 
†abî¡atın mâddeyi def¡-i küllîsi ile olur veyâ«ûd intiðâl ile olur. Ve bu√rân-ı 
nâðı§tandır ta√allül †arîði ile mara∂ın zevâli. Ve eger bi-√asebi’t-tedrîc 
mâdde ta√allül eder ise bu√rân-ı ceyyid nâðı§ olur ve eger bi-√asebi’t-ted-
rîc ðuvvet ta√allül edip i≠bâl eder ise bu√rân redî-i nâðı§ olur. Ve bu√rân-ı 
nâðı§ın yevmi bu√rân-ı †âmmın yevmini in≠âr eder, eger o bu√rân-ı nâðı§ 
gününde bizim ≠ikr ve beyân edeceğimiz vech üzere in≠âr vâði¡ olur ise 
ve o vech bu√rân ve in≠âr beyân olunduğu ma√allde inşâallâhu ta¡âlâ ≠ikr 
olunur. Ve bu√rân-ı nâðı§ yevminin bu√rân-ı tâmm yevmini in≠ârı cemî¡an 
ceyyiyd ve redî bu√rânlarda olur, birine ma«§û§ değildir. Ve emrâ∂ın 
mevâddı √âdde ve raðîða olur ise ve ðuvvet dahi ðaviyye olur ise o mara∂da 
bu√rân-ı tâmm ve def¡-i külliyyeye tevaððu¡ ve inti₣âr olunur. Ve bu√rân-ı 
tâmmın a√vâli dahi mu«telife olur, zîrâ onun mâddesinde olan riððat şedîd 
olur ise ¡arað ile bu√rân eder; eger o mâddenin miðdâr-ı riððati ≠ikr olunan 
miðdârdan dûn olup velâkin √adde olur ise ru¡âf ile bu√rân eder ve eger 
miðdâr-ı me≠kûrdan riððat dûn olup √iddet olmazsa idrâr ile bu√rân eder ve 
eger mâddede riððat yok ise ishâl ile ve ðay™la bu√rân eder. 

Ve ma¡lûm ola ki bi’l-cümle mu«â† ve ü≠ünün meddesi ve ¡aynın 
rema§ ve dem¡ası emrâ∂-ı re™sin bu√rânından ma√sûb olur ve ke≠âlik nef& 
emrâ∂-ı §adrın bu√rânı olur. Ve dem-i bâsûrun infitâ√ı emrâ∂-ı ke&îre-
ye bu√rân-ı ceyyid olur, ek&eriyyâ dem-i bâsûrun bu√rânda infitâ√ı bilâ-
bu√rân infitâ√a mu¡tâdı olanlarda olur. Ve be√ârînin e√addı ve fa§la aðre-
bi ru¡âf olur, zîrâ ru¡âf mevâddı kerre-i vâ√idede nef∂ eylemek meblaπına 
bâliπa olur. Ve ru¡âftan sonra e√add-ı be√ârîn ishâl ve ba¡dehu ðay™ ve 
ba¡dehu bevl ve ba¡dehu ¡arað ve ba¡dehu «urâcât olur ve «urâcât bu√rân-ı 
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intiðâl ðabîlinden olur. Ve ba¡∂ı kerre mü§âdif olup «urâcât bu√rânîyet-
te ¡araðtan aðvâ olup onunla emrâ∂ def¡aten zâile olur eger selîme olur 
ise. Ve eger o «urâc bu√rân-ı redî ise a¡∂âyı imâte eder, zîrâ «urâcât ile 
bu√rânın a§nâf-ı şettâsı olur, demâmîl ve dübeylât ve †avâ¡în ve nemle ve 
cemre ve nâr-ı Fârsiyye ve âkile ve cüderî ve «avânîð ve bedende ke&îren 
vâði¡ olan ðurû√ olur. Ve ba¡∂ı kerre bu√rân veyâ«ûd bu√rândan bir şey™ 
¡a∂al ve ¡a§abı ta¡ðîd ile ve a§nâf-ı cerebden bir §ınf ile ve ðûbâ ve sere†ân 
ve bara§ ve πuded ve ðayl ve devâlî ve intifâ«u’l-e†râf ve o mi&lliler ile 
dahi olur. 

Ve intiðâl a§nâfından olur o bu√rân ki «urâca mü™eddî olmaz belki laðve 
ve teşennüc ve ₣ahr ve verik ve rükbe evcâ¡ına mü™eddî olur ve yereðân ve 
devâ-i ðayl mi&lli fi¡lleri olur. Ve ma¡lûm ola ki intiðâl ile olan bu√rânda 
intiðâl vâði¡ olmadıkça mara∂dan bür™ ve ¡âfiyet √â§ıl olmaz velâkin intiðâl 
√â§ıl oldukta o intiðâlin taðarrür edip ¡u∂vda «urâcın ve «urâc mi&lli nesne-
lerin vað¡ı ba¡∂ı kerre ¡âfiyetten sonra olur. 

Ve a√med-i intiðâlât esfelde intiðâldir. Ve ke≠âlik «urûc ve intiðâlin 
a√medi «ârice olup ba¡de’n-nu∂ci’t-tâmm vâði¡ olanlar ve a¡∂â-i şerîfe-
den ba¡îd olanlardır, nitekim ðal¡ayı mu√â§ara eden ceyş-i a¡dâ ile sul†ân-ı 
√âmînin mu√ârebe ve muðâtelesini müşâhede edenler müşâhede eylediği 
¡alâmâttan sul†ân-ı √âmînin πalebesine veyâ«ûd ne¡û≠ubillâh ¡adüvv-i bâπî-
nin πalebesine istidlâl eylediği gibi ke≠âlik †abîb için dahi a√vâl-i bu√rân-
dan müşâhede eylediği ¡alâmât ile [bu√rânın] cevdeti ve †abî¡atın πalebesi-
ne yâ«ûd bu√rânın redâ™eti [481b] ve mara∂ın πalebesine istidlâl eylemek 
vardır ve nitekim ¡adüvv-i bâπî medîneyi nehb ve πâret ve münâ√aze ve 
mu†â¡anede im¡ân edip mu√âfı₣larını ta∂yîð eylese ve ¡alâ-πafletin min-eh-
lihâ fitne †araf †araf &everân ve vað¡-ı şedîd ¡alâmâtı ₣uhûr edip henüz mu√â-
fı₣-ı √âmînin i¡tâd-ı ¡atâdı ve âlâtını isti¡mâle temekkün ve iðtidârı olmasa 
bu a√vâli müşâhede eden kimse mu√âfı₣ın sû™-i √âli ve redâ™et-i a√vâline 
istidlâl eylediği gibi ve bunun ∂ıddını ya¡nî ¡adüvv πâfil iken vech-i meşrû√ 
üzere sul†ân-ı mu√âmînin ¡adüvvü πâretini müşâhede edenler sul†ân-ı √âmî-
nin cevdet-i √âline müstedell olduğu gibi ke≠âlik mara∂-ı ≠ikri âtî ¡alâmât-ı 
bu√rânı ðable-vuðû¡i’n-nu∂c ta√rîk eylese o ¡alâmâtın ðable’n-nu∂c ₣uhûru 
bu√rân-ı redîye delâlet eder. Ve o ¡alâmâtın ₣uhûrunda nu∂cun-mâ mevcûd 
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ise bu√rân-ı nâðı§a delâlet eder ve eger o ¡alâmât ₣uhûrunda nu∂c tâmm ve 
kâmil ise o ¡alâmât bu√rân-ı tâmm u ceyyide delâlet eder. 

Ve bu√rân-ı tâmm mara∂ın müntehâsında olur ve ba¡∂ı kerre mara∂ın 
in√i†â†ı katında olur ve binâen ¡aleyh berd-i şedîd bu√rân-ı tâmmı ¡âyıð olur, 
zîrâ berd sebebiyle mara∂ın intihaya bülûπu ¡usretli olur ve in√i†â†a bülûπu 
kanda müyesser olur! Ve ek&er-i a√vâlde †abîbe vâcib budur ki berdin ∂ar-
rını telâfî ve tedârük edip mev∂i¡ini tes«în ve marî∂in ba†nına ¡arað ₣uhûra 
bed™ edince ðadar dühn-i √ârr §abb eyleye ve kaçan ¡arað ₣âhir olsa §abb-ı 
dühnden imsâk edip ¡araðı mes√ eder ve mev∂i¡i berdden mu√âfa₣a eder. 

Ve ma¡lûm ola ki kaçan bu√rân vaðt-i mu¡tâdda √areket eylese ya¡nî o 
eyyâm ve evðâtta √areket eylese ki onda bi-i≠nillâhi ta¡âlâ mara∂ın √âline 
ve vaðt ve zamânına i¡tibâr ile müsta₣hiren mara∂ı inhâ∂ eylemekte †abî¡a-
tın ¡âdeti cereyân eyleye, o bu√rân mercû olur. Ve eger o münâha∂a ðab-
le’l-vaðt ya¡nî o mi&lli mara∂ın min-tilðâi nefsihi münâha∂ası vaðtinden 
muðaddem olsa o münâha∂a bir nev¡ münâha∂adır ki onu mara∂ ı∂†ırâb 
√asebiyle i«râc ve i₣hâr eylemiştir. Ve o münâha∂a müzâ√ame-i mara∂ın 
şiddetine ve mâddenin e&ðâline delâlet eder, me&elâ fem-i mi¡deyi mâdde 
î≠â eylese ðay™ √areket eder ve mâdde ða¡r-ı mi¡deyi î≠â eylese ishâl √areket 
eder ve mâddenin su¡âl ve ¡u†âs i√dâ&ı dahi bu minvâl üzere olur. 

Ve ke≠âlik kaçan delâil delâlet eylese ki bu√rân yevm-i mu¡ayyen-i 
ma¡lûmda olur, me&elâ on dördüncü günde olur lâkin o gün üzere teðaddüm 
edip ondan evvel olan eyyâmın birinde mebâdî-i bu√rân ₣âhire olsa, eger 
o yevm-i bâ√ûru ise ya¡nî eyyâm-ı bu√rânda biri ise, me&elâ far∂-ı me≠kûr 
üzere on dördüncü günden muðaddem olan on birinci günde √areket eylese 
delâlet eder ki vâði¡ olan bu√rân nâðı§tır, tâmm değildir. 

Her ne ðadar ba¡∂ı kerre o bu√rân-ı nâðı§ ceyyid olur ise lâkin onda 
delâlet olur ki münâha∂ayı mûcib ve †abî¡atı ta¡cîle √aml eder bir sebeb var-
dır, pes bu bu√rân nâðı§ta mara∂ «abî& ise onda bu√rânın cevdeti recâ olun-
maz ve eger mara∂-ı selîm ise onda olan bu√rân tâmm olmak recâ olunmaz. 
Ve bi’l-cümle her mara∂da müntehâdan ve bu√rânın √arekâtına müste√aðð 
olan günden muðaddem mara∂ın bu√rânı √areket eylese o √areket-i müsta¡-
cile mara∂ın ðuvveti veyâ«ûd √areketin şiddet ve √iddet √asebleriyle olur 
veyâ«ûd o sebeb-i «âric ile olur ki ondan sâkin olan mevâdd ve a¡râ∂ iz¡âc 



208 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

olunup √areket eder, me&elâ me™kûl ve meşrûb ve riyâ∂ette «a†â vuðû¡u gibi 
veyâ«ûd ¡ârı∂-ı nefsânî gibi nesnelerde vâði¡ olan «a†â gibi. 

Ve ¡avârı∂-ı nefsâniyyenin bu√rânı ta√rîkte ve cihetini ta¡yînin da«li 
vardır, zîrâ marî∂e ¡ârı∂ olan feza¡ bu√rânı ishâlî ve ðay™î ve bevlî kılar ve 
marî∂e sürûr ¡ârı∂ olsa bu√rânı ¡araðî olur onun için ki feza¡da rû√ dâ«ile ve 
sürûr da «ârice √areket edip ru†ûbet dahi ona tâbi¡ olur. 

Ve ðable’l-vaðt isti¡câl eden münâha∂a ðuvveti i«âre ve i∂¡âf eyleyip 
o ðuvvet dûne’l-müntehâ &âbite olmasa mevte delîl olur. Ve ðable’l-vaðt 
vâði¡ olan münâha∂ada ðuvvette vaðt-i müntehâya ðadar baðiyye bulunur 
ise onda selâmet olur. 

Ve ma¡lûm ola ki bu√rân dâirenin iðlâ¡ı zamânında ve lâzımenin işti-
dâddan fetreti zamânında πâlib-i √âlde vâði¡ olmaz ve o vaðtlerde bu√râ-
nın vuðû¡u nâdir ve ðalîl olur ve iðlâ¡da vuðû¡u teftîrde vuðû¡undan eðall 
olur. Ve Erkâπânîs nâm †abîb bi’l-cümle be√ârînde zamân-ı iðlâ¡da vuðû¡-ı 
bu√rânı iki def¡a ve Câlînûs bir def¡a rü™yet eylediler. 

Ve ef∂al-i bu√rân o bu√rândır ki müntehâ-ı √aððta vâði¡ ola ve ona 
teðaddüm eden bu√rân mev&ûðun bih ve mu¡teber ve bu√rân değildir ve 
belki √aðð olan budur ki müntehâya teðaddüm eden bu√rân yâ bu√rân-ı 
nâðı§ olur veyâ«ûd redî iz¡âcı olur. Ammâ zamân-ı ibtidâda bu√rân olmaz 
ve eger o vaðtte bu√rân olursa elbette mühlik olur. Ve’l-√â§ıl evâil-i ma-
ra∂da ¡alâmât-ı bu√rânın ¡urû∂u helâke delâlet eder ve zamân-ı tezeyyüd-
de ¡urû∂u eger bu√rân ma√mûd ise bu√rân-ı nâðı§a delâlet eder ve ammâ 
vaðt-i in√i†â†ta bu√rân ða†¡â vâði¡ olmaz. Ve zamân-ı in√i†â†ta mevtin ve 
ke≠âlik bu√râna müşâbih √âlin a√yânen vâði¡ olanların keyfiyyet-i vuðû¡u 
bundan §onra inşâallâh biz beyân eyleriz. 

Ve ma¡lûm ola ki emrâ∂-ı selîmede ba¡∂ı kerre bu√rân vaðtinden 
te™e««ür eder, zîrâ mara∂da olan selâmet √asebiyle †abî¡at için √arec ol-
mayıp tamâm-ı nu∂c √â§ıl olunca ðadar mü§âbere eylemek ona mümkin 
olur. Ve eger mara∂ ðattâle olur ise lâ-ma√âle onun bu√rânı teðaddüm 
eder. Ve sebîl-i ta√allüllde olmayan mara∂ın §â√ibinin ¡uhde-i mara∂ı 
def¡aten münða∂î olmaz illâ istifrâπ-ı ma√mûd ile ve «urâc-ı ma√mûd ile 
olur. Ammâ ta√allül mu«alli§ ve ≠übûl-i mühlik o ikisine a¡râ∂-ı hâile ve 
istifrâπât-ı ma√sûse teðaddüm eylemez. 
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Ve ma¡lûm ola ki emrâ∂ mu√telife olur, onun kimisi ibtidâda √areket 
eder ve sonra hâdî ve sâkin olur ve kimi dahi ¡aks üzere olur. Ve çok vâði¡ 
olur ki mu∂ırr olan cihete mâddenin indifâ¡ıyla bu√rân vâði¡ olacağına 
edille delâlet eder ve o vaðtte vâcib olur ki o cânib ve onda olan ¡u∂v 
taðviye oluna ve ke≠âlik mâdde dahi o cânibin «ilâfı olan cânibe imâle 
oluna. 

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı kerre câî olan bu√rân ₣ann olunur ki yevm-i sâ-
distendir ve ma¡a-hâ≠â o bu√rân yevm-i sâbi¡den olur, pes gerektir ki evvel 
mara∂ ta§√î√ oluna, zîrâ bu√rân-ı ma√mûd altıncı günde nedret ve ðıllet 
üzere olur. 

Ve ma¡lûm ola ki taπayyürât-ı mara∂ın a§nâfı altı §ınf olur, zîrâ mara∂ 
ba¡∂ı kerre def¡aten §ı√√ate veyâ«ûd def¡aten mevte veyâ«ûd ðalîlen ðalîlen 
§ı√√ate veyâ«ûd ðalîlen ðalîlen mevte ve ba¡∂ı kerre iki emr müctemi¡ olup 
§ı√√ate râci veyâ«ûd iki emr cem¡ olup mevte râci¡ olur. 

Ve ma¡lûm ola ki bu√rân ismi mu¡temedün ¡aleyh kimsenin ≠ikri üze-
re lisân-ı Yûnânîden ve o fa§l-ı «i†âbdan müştaððtır, e√ad-ı mütecâdi-
leyn ve e√ad-ı müte«â§ımeyn mu«â§ım-ı â«er üzere onun ile πalebe eder 
ve bu√rân-ı mara∂da dahi ¡uhde-i mara∂dan «urûc ve infi§âl olmakla ona 
bu√rân ı†lâð olundu.

Bu√rân ¡Alâmâtında Olan ¢avl-i Küllîdir

Ve bu√rân üzere ba¡∂ı kerre biraz a√vâl-i hâile teðaddüm edip eger leylî 
ise nehârda ve nehârî ise leylde ðalað ve kerb ve temelmül ve tenaððul94 
ve i«tilâ†-ı ≠ihn ve §udâ¡ ve evcâ¡-ı raðabe ve düvâr ve seder ve iki ¡aynda 
vâði¡ «ayâlât ve devî ve †anîn ve enfte √ikke ve vechin ve ernebe-i enfin 
levninde def¡aten √umrete veyâ«ûd §ufrete taπayyür ve şefehde i«tilâc ve 
¡a†aş ve «afaðân ve fem-i mi¡dede veca¡ ve nefese ∂îð ve ¡usrün baπteten 
¡urû∂u ve şerâsîfin &iðal ve temeddüdü ve veca¡ı ve i«tilâcı ve ₣ahrın veca¡ı 
ve i«tilâc-ı ¡a∂al ve maπ§ ve ðarðara mi&lli ¡alâmât vâðı¡a ve müteðaddime 
olup bu√râna delâlet [482a] eder.95 

94 İntiðâl ma¡nâsına. Ba¡∂ı nüs«ada “te&aððul” &â-i mü&elle&e ile vâði¡dir.
95 Ya¡nî §ı√√at ve helâkten birine taπayyür gece vâði¡ olacak ise gündüz ¡avârı∂-ı 

me≠kûre vâði¡ olur.
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Ve ba¡∂ı kerre dahi nâfi∂ ¡ârı∂ olup vuðû¡-ı bu√râna delâlet eder ve ve-
ca¡-ı i¡yâî dahi ¡ârı∂ olur. Ve nab∂ dahi müteπayyir olup o dahi bu√râna 
delâlet eder ve ¡alâmât-ı leyliyye nehâriyyeden eşedd olur. Ve ba¡∂ı ker-
re istifrâπ şânından olan dem-i †am& ve dem-i bevâsîr ve ke≠âlik i«tilâf 
bi-√asebi’l-bu√rân mu√tebes olup delâlet eder ki bu√rânın √areketi eşyâ-ı 
me≠kûrenin cihet-i √areketinin «ilâfına olur. 

Ve bu√rân üzere ¡alâmât ve delâlâtın teðaddümüne sebeb budur ki mara∂ı 
fâ¡il olan mâdde biraz a¡râ∂ ve delâil olur ki bi-sebebi’l-√areke onda delâlet 
mu«telife olur ve o delâlâtın i«tilâfı mâddede i«tilâf olmakla veyâ«ûd o 
mâddenin cihet-i √areketi mu«telife olmakla olur. 

Ammâ mâddenin i«tilâfı √asebiyle delâletin i«tilâfı bu vech ile olur ki 
kaçan mâddede olan √areket cihet-i fevðe olup ve nev¡-i mara∂ ve sinn ve 
mizâc ve onlar mi&lli edille mâddenin demeviyye olduğuna delâlet eylese 
†abîb-i ¡arîf ru¡âfa tevaððu¡ eder. Ve eger mâdde ke’l-evvel fevðe √areket 
edip velâkin edille-i me≠kûre mâddenin §afrâviyye olduğuna delâlet ederse 
ek&er-i emrde †abîb ðay™a tevaððu¡ eder velâkin ru¡âfa ma«§û§ delâil-i u«râ 
dahi mun∂amme olur ise o dahi ru¡âfa delâlet eder ve ke&îren onun bu√râ-
nı ru¡âf ile olup o bu√rândan muðaddem ona §ufr ve nâriyye olan «ayâlât 
¡ârı∂a olur. Ve hevl-nâk ve me«ûf olan bu√rân ba¡∂ı kerre emrâ∂-ı «abî&e-
nin mevâddını istî§âl ya¡nî küliyyeten istihlâk edip fi’l-√âl ¡âfiyet √â§ıl olur. 

Ve cihet-i √areketin i«tilâfı sebebiyle delâlâtın dahi i«tilâfı bu vech-
le olur ki mâddenin √areketi ba¡∂ı kerre a¡∂â-i re™îse cihetine olur ve ona 
ðurbiyyeti olan a√şâya olur, o mâdde-i müte√arrikeden onların kendileri-
ne ma∂ârr ve ef¡âllerine âfât lâ√ıða olur, me&elâ nâ√iye-i dimâπa √areket 
eden mâdde i«tilâ†-ı ≠ihn ve §udâ¡ ve onlar ile bizim ≠ikr eylediğimiz âfât-ı 
sâireyi i√dâ& eder ve nâ√iye-i ðalbe müte√arrike olan mâdde «afaðân ve 
sû™-i teneffüs ve onlar ile bizim ≠ikr eylediğimiz âfât-ı sâireyi i√dâ& eder. 
Veyâ«ûd mâdde indifâ¡ cânibine √areket eder, o √areket dahi iki vech üzere 
olur: Vech-i evvel budur ki mâdde √areketinde min-külli cihetin ve bu¡din 
indifâ¡ı a«≠ ve bi’l-cümle ₣âhir-i a¡∂âya müteveccihe olur ve onun bu√rânı 
¡arað ile olur. Ve vech-i &ânî budur ki indifâ¡-ı mâdde cihet-i vâ√ideyi a«≠ 
eder ve kaçan mâdde cihet-i vâ√ideye indifâ¡ı a«≠ eylese o mâdde memer-
rinde ba¡∂ı kerre a¡∂â-i re™îseye mürûrdan «âlî olmaz, me&elâ mâdde cihet-i 
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¡âliyeye indifâ¡ı a«≠ eylese memerri olan nevâ√î-i §adra ve a¡∂â-i teneffü-
se ve nevâ√î-i dimâπa mürûrdan «âlî olmaz ve ≠ikr olunan a¡∂âya √are-
ket-i mâdde katında √âdi& olan âfât mevâddın mürûrunda dahi √âdi& olur. 
Ve ba¡∂ı kerre √areket-i mâdde ¡u∂v-ı re™îsten dûn olan ¡u∂v cihetine olur, 
me&elâ bu√rân ile mündefi¡a olan mâdde ðay™ ile indifâ¡ı ða§d eylese fem-i 
mi¡de cihetine √areket eder. Ve ba¡∂ı kerre mâdde o ¡u∂v-ı re™îs cihetine 
müte√arrike olur ki o re™îsin me™ûnet-i √arekete i√timâli olup fesâda sür¡at 
ve mübâdereti olmaz, me&elâ mâdde-i mû≠iye √în-i bu√rânda kebid ciheti-
ne √areket eylese onunla kebid serî¡an fâsid olmaz belki o mâdde me&âne 
veyâ«ûd merâreden mündefi¡a olur. 

Ve her cihette bu√râna medfa¡ olmağa §âli√ birer mev∂i¡ vardır, mi¡de-
de medfa¡-ı ðay™ ve nâ√iye-i re™ste ru¡âfın ve ru¡âf mi&llilerin medâfi¡i ve 
nâ√iye-i kebidde bevlin ve nâ√iye-i em¡âda ishâlin medfa¡i olduğu gibi. Ve 
§ûret-i √âl bu minvâl üzere olduğu müte√aððıða oldu ise ba¡îd değildir ki 
bu√rân-ı ceyyidde mevâdd-ı bu√rânın her cihete √areketi ve indifâ¡ı için bi-
rer ¡alâmet olup delâlet eyleye ki bu√rânda mütevaðða¡ olan indifâ¡ ≠ikr olu-
nan cihâttan cihet-i vâ√ide-i mu¡ayyeneden mündefi¡a olan ðabîlinden ola. 

Ve eger bu√rân redî olur ise onda dahi biraz ¡alâmet olup delâlet eyleye 
ki o bu√rânın cümle-i redâ™etinin nikâyesi evvelâ o medfa¡ olan ¡u∂va ola. 
Ve ba¡∂ı kerre ¡alâmet-i vâ√ide mâdde-i bu√rân medâfi¡inin her birinden 
indifâ¡a delâlete §âli√ olur, me&elâ ¡avârı∂-ı bu√rândan olan «afaðân ba¡∂ı 
kerre mâddenin fem-i mi¡deye indifâ¡ına ve ba¡∂ı kerre dahi mâddeyi ðalbe 
√âmile olduğuna delâlet eder. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡alâmet-i vâ√ide emr-i küllî vâ√id üzere delâlet eder 
ki onun iştirâki ve cüz™iyyât-ı müte¡addidesi olur ve o emr-i küllînin cüz™iy-
yâtını ta¡yîn ¡alâmet-i u«râ ile olur, me&elâ bu√rânî olan §udâ¡ ve ∂îð-ı nefes 
ve şerâsîfin fevð cânibine temeddüdü bu me≠kûrlar bi’l-cümle delâlet eder 
ki mâdde fevðe ta√arrük eder. Ve fevðe ta√arrük eden mâddenin cihet-i 
indifâ¡ı ba¡∂ı kerre †arîð-i ðay™ ve gâh †arîð-i ru¡âf olur ve hangisinden mün-
defi¡ olacağına ≠ikri mürûr eden ¡alâmetler delâlet eylemez belki ¡alâmet-i 
fâ§ıla-ı u«râya cihet-i indifâ¡ı fa§l ve ta¡yîn için √âcet olur. 

Ve ba¡∂ı kerre bir cihetten seyelân-ı mu¡tâdı olan mevâdd o cihetten 
mu√tebese olsa o dahi delâlet eder ki bu√rân cihet-i i√tibâsın «ilâfından 
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vâði¡ olur, me&elâ bu√rân-ı ceyyidin ¡alâmeti katında †abî¡at imsâk üzere 
olsa delâlet eder ki √areket-i bu√râniyye fevðâniyyedir, süflâniyye değildir, 
pes o bu√rân idrâr ile96 veyâ«ûd ðay™ ile veyâ«ûd ¡arað veyâ ru¡âf ile olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi mara∂ın envâ¡ı cihet-i bu√râna delâlet eder, me&elâ 
kebidin cânib-i mu√addebinde olan verem mun«ur-ı eymenden ru¡âf ile 
veyâ«ûd ¡arað-ı ma√mûd ile veyâ bevl ile indifâ¡ına delâlet eder. Ve eger 
kebidin cânib-i muða¡¡arında verem olsa onun bu√rânı i«tilâf ve ðay™ ve 
¡arað bu me≠kûrlardan biriyle olur. Ve ke≠âlik √ummâ-ı mu√rıða ek&er-i 
√âlde ¡arað ve ru¡âf ile bu√rân eder ve onun bu√rânına nâfi∂ teðaddüm eder 
ve ba¡∂ı kerre dahi ðay™ ve i«tilâf ile olur «u§û§an πıbb mi&lli olan mu√-
rıðanın bu√rânı o minvâl üzere olur. Ve ke≠âlik evrâm-ı re™s √ummâsının 
bu√rânı ru¡âf ile ve ¡arað-ı πarîz-i ke&îr ile olur. Ve balπamiyye ve bâride 
olan √ummayâtın bu√rânı elbette ru¡âf ile olmaz. Ve ke≠âlik ≠âtü’r-riye ve 
lî&erπusta dahi ru¡âf ile bu√rân olmaz, ammâ zâtü’l-cenbde bu√rân beyne 
beyne olur. 

Ve çok vâði¡ olur ki mara∂ a§nâf-ı bu√rân ile bu√rân eder, o a§nâfın 
ictimâ¡ı katında bu√rân-ı tâmm olur, me&elâ √ummâ-ı mu√rıða evvelâ ru¡âf 
ve ba¡dehu onun noð§ânını πazâret-i ¡arað ile tekmîl eder ve √âmil olan 
hatunların bu√rânı isðâ† ile olur. 

Ve ma¡lûm buyurula ki her kaçan ¡alâmât-ı bu√rân ðâime olsa ceyyid 
ve redî bu√rânların biri vâði¡ olmağı îcâb eylemez belki o ¡alâmâta tâbi¡ ve 
mutta§ıl onda a§lâ bu√rân olmaz, her ne ðadar o vaðtin πayri olan vaðtte 
ceyyid ve redî bu√rânların birinin vuðû¡undan o ¡alâmât «âlî olmaz ise, zîrâ 
kaçan sen o marî∂de ¡arað ve ðay™ ve i«tilâf ve §udâ¡ ve i«tilâ†-ı ≠ihn ve sû™-i 
teneffüs ve sübât ve onlar mi&llileri rü™yet eylesen onun ile ma¡an bu√rân 
olur veyâ«ûd onun ile bu√rân ma¡iyyet eylemez velâkin bu√rân-ı âtiyeye 
delâlet eder, o dahi iki ðısm olur: Bir ðısmı faða† bu√râna ¡alâmet olur ve 
onda cihet-i bu√râna delâlet olmaz §udâ¡ mi&lli. Ve ðısm-ı â«eri hem bu√râ-
na ¡alâmet ve hem cihet-i bu√râna delîl olur πa&eyân gibi. 

Ve kaçan ¡alâmât-ı bu√rân ₣uhûr edip bu√rân vâði¡ olmasa, Buðrâ†’ın 
≠ikr eylediği üzere o mi&lli bu√rân mevte veyâ«ûd bu√rânın ¡u§rüne delâ-

96 İdrâr ile vâði¡ bu√rânı fevðânî ¡add eylediği Allâhu a¡lem mebde™-i idrâr kebid 
olduğundan olur.
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let eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡alâmât-ı [482b] bu√rân olan umûrdan bir emr 
¡alîle ¡ârı∂ olur ve her ne ðadar eyyâm-ı bu√rândan bir yevmde ¡ârı∂ olur ise 
onun ¡urû∂u bu√rânın işrâfı sebebiyle olmaz belki bu√rânın πayri bir sebe-
bin işrâfı ile olur, onun mi&âli πıbb-ı mute†âvildir ki onun ek&er nevâibinde 
ðable’n-nevbet §u¡ûbet ve ı∂†ırâb olur ve onda bu√râna delâlet olmaz, ammâ 
πıbb-ı «âli§ede eyyâm-ı bu√rânda ðable’n-nevbet vâði¡ olan §u¡ûbet ve ı∂†ırâb 
ðadr-i mu¡tâddan ziyâde olur ise ek&er-i √âlde onlar bu√râna ¡alâmet olur. 

Ve marî∂in selâmet ve mevtine mü™eddî bu√rân vâði¡ olacağına veyâ«ûd 
bu√rân olmayıp mara∂-ı müzmin olacağına delâlet eden sebîl ve †arîðte 
sana reh-nümâ ve hâdî olur mara∂ın √areketine ve ðuvvetine ve †abî¡ata 
ve vaðt-i √â∂ıra mürâ¡ât eylemen, zîrâ bu mürâ¡ât ile senin ma¡lûmun olur 
ki ¡alîlin √âli beyne’l-mâddeti ve’†-†abî¡at mü§âra¡at-ı ðaviyyeyi îcâb edip 
o mü§âra¡at e√adühümânın πalebesine ve §ı√√at ve mevtin birinin √u§ûlü-
ne veyâ«ûd beynehümâda mü§âra¡at-ı ðaviyyeyi o a√vâl îcâb eylemeyip 
mâdde ile †abî¡atın mü§âra¡a-i ∂a¡îfeleri tekâfü™ üzere olup mara∂-ı müzmi-
ne mü™eddî olacağına delâleti vardır. Ve ma¡lûm ola ki cevdet-i bu√rânın 
delâili †abî¡atın istîlâsına delâlet eder ve o delâlette ta«allüf olmaz. 

Ve bu√rânın redâ™et ve noð§ânı edillesi biraz delâildir ki †abî¡atın †abî¡at 
[ile] mü§âra¡a eylediği mevâddın beynlerinde vâði¡ olan mu¡âşeret ve mu¡â-
vaðaya delâlet eder ve senin için o edille ile √ükm-i ða∂iyyeyi ve †abî¡atın 
mü§âra¡a eylediği mâddeyi ðahr edip ona πalebesini cezm √â§ıl olmaz me-
ger ki o edille emr-i ke&îr ü ¡a₣îm ola. 

Ve biz sübât ve suðû†-ı nab∂ ve inðı†â¡-ı ¡arað mi&lli çok ¡alâmât-ı hâile 
rü™yet eyledik ki ba¡de-sâ¡âtin o ¡alâmât bu√rân-ı tâmm-ı ceyyide te™eddî ey-
ledi ve onun sebebi budur ki †abî¡at o mi&lli √âlde bi’l-cümle ef¡âlden i¡râ∂ 
edip bi-külliyyetihâ mara∂a meşπûle olmakla ve i¡râ∂ √asebiyle ¡alâmât-ı 
rediyye ₣uhûr eder ve †abî¡at ðuvvetini bi-külliyyetihâ mara∂a §arf etmekle 
mara∂ı §ar¡ ve mâddesini def¡aten def¡ eder ve ba¡∂ı kerre dahi her ne ðadar 
†abî¡at cüll-i ðuvvetini ve mu¡₣am-ı himmetini mara∂ cânibine §arf eder ise 
†abî¡atın ðuvveti mara∂ı §ar¡a vefâ eylemez ve mara∂ı def¡den ¡âciz olur ve 
onun o mi&lli vaðtte ¡acz-i me≠kûru ke&îrü’l-vuðû¡ olur onun için ki †abî¡at 
külliyyet-i ef¡âlinden ancak emr-i ¡a₣îm ve mara∂-ı cesîm için ta¡a††ul eder 
ve kaçan emr-i mara∂ ðavî olsa ðarîb olur ki onu izâleden †abî¡at ¡âcize ola. 
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Ve ma¡lûm ola ki mütevâliyen iki günde me&elâ yevm-i &âli& ve yevm-i 
râbi¡de bu√rân ¡alâmâtının ¡ale’l-itti§âl &everânı sür¡at-i bu√râna delâlet 
eder. Ve o bu√rân-ı serî¡in cevdet ve redâ™eti ðarîben ≠ikri âtî olan ðarâyin 
ile olur ve «u§û§an nevbet-i √ummâ teðaddüm-i ke&îr ile teðaddüm eylese 
sür¡at-i bu√râna delâlet-i ðaviyye olur ve lâ-siyyemâ nab∂da def¡aten taπay-
yür olsa delâlet aðvâ olur. Ve eger nab∂ın taπayyürü ¡i₣ama olup mün«a-
fi∂a olmasa o ¡alâmeti rü™yet eyledikte sen fer√ân ve mesrûr ol. 

Ve ma¡lûm olsun ki eyyâm-ı mara∂da bedenin yübs ve ðu√ûleti bu√rânın 
bu†™una delâlet eder. Ve cidden yâbise olan mara∂ yâ ðattâl olur veyâ«ûd 
ba†î™etü’l-bu√rân olur. Ve ba¡∂ı kerre bu√rânın evðâtına ve a√vâlinin küllî-
sine ve ¡alâmâtının a√kâmına ek&er-i emrde a√vâl-i mer∂â delâlet eder. 

Ve ma¡lûm ola ki nab∂-ı müşrif bu√rânât-i istifrâπiyye a§nâfına delîl-i 
müşterek gibidir velâkin min-beynehümâ ¡i₣am-ı bu√rânın ¡arað veyâ«ûd 
ru¡âf ile olduğuna delâlet eder. Ve πayr-i ¡a₣îm ve serî¡ √areket bu√rân-ı bâ†ı-
ne olup istifrâπ-ı ðay™ ile ve i«tilâf ile olduğuna delâlet eder. Ve bi’l-cümle 
o nab∂ edille-i istifrâπın cumâ¡ı olur ve onda †abî¡at ðaviyye olmakla şü-
hûð-ı nab∂dan «âlî olmaz. Ve eger nab∂da isti¡râ∂ ve iki câniblere meyl yok 
ise o nab∂ teðavvîden evvel mün«afı∂ ve mün∂aπı† olur. 

Ve ba¡∂ı kerre bu√rânın ₣âhir ve bâ†ına √areketinin ¡alâmetleri ma¡an 
₣âhire olup iki bu√rân cem¡ olur, me&elâ ðay™ ve ¡arað ile veyâ«ûd ðay™ ve 
ru¡âfla bu√rân eder. Ve biz ðavânîn-i bu√rânı çünkü beyândan fâriπ olduk, 
fi’l-cümle taf§îl ve tefrî¡e mübâşeret eyleyelim.

Bu√rânda Mevâddın Fev…e Olan ◊areketin 
¡Alâmeti Beyânındadır

Onun ¡alâmâtının birisi §udâ¡dır, zîrâ §udâ¡ bu«ârın §u¡ûdundan yâ«ûd 
fem-i mi¡deye re™sin müşâreketinden olur, ikisi dahi bu√rânın fevðe √are-
keti vaðtinde olur. Ve ke≠âlik ¡alâmât-ı ðay™ dahi bu√rânın fevðe √areke-
tine ¡alâmet olur. Ve ke≠âlik o ¡alâmâttandır düvâr ve iki §udπlarda &iðal 
ve †anîn ve §amem, zîrâ bu me≠kûrlar bu√rânın fevðe √areketinde def¡a-
ten √âdi& olurlar ve √udû&ta onlara ∂îð-ı nefes ve veca¡-ı ¡unuð ve cihet-i 
fevðe bilâ-veca¡ ve-lâ işti¡âli’r-re™s temeddüd-i merâðð ve şerâsîf muðârin 
veyâ«ûd zamân-ı yesîr müteðaddim olur.
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Ve ma¡lûm ola ki leylen mara∂ ve a¡râ∂ müştedde olur, zîrâ †abî¡at 
leylen bi’l-cümle eşyâdan ve ef¡âlden fâriπa olup bi-külliyyetihâ in∂âca 
meşπûl olur.

Bu√rânın Cümlesinin ¡Alâmâtını Taf§îldir

Eger bu√râna ₣ulmet-i ¡ayn ve πışâve bilâ-tebârîð muðârin olsa ve ke≠â-
lik merâre-i fem ve şefe-i süflânın i«tilâcı muðârin olup o emr fem-i mi¡-
de veca¡ı ve πa&eyân ve ta√allüb-i lu¡âb ve «afaðân ve nab∂ın in∂ıπâ† ve 
in«ıfâ∂ı ile mü™ekked olsa ve «u§û§an onların ¡aðıbında ¡alîle nâfi∂ ve ta√t-ı 
şerâsife berd i§âbet eylese sen √ükm eyle ki bu√rân ðay™ ile olur ve «u§û§an 
mâdde ve √ummâ §afrâviyye ola velâkin mu√rıða olmaya ve «u§û§an o 
√âlde vech dahi mu§ferre ola ve levn sâðı† olmaya. Ve §ıbyânda çok vâði¡ 
olur ki ¡a§abları ∂a¡îfe olmakla ba¡de-&iðali’r-re™s ve veca¡i’l-mi¡de onlara 
¡ârı∂ olan ðay™ teşennüc-i ¡a§abı celb eder. Ve ðay™-ı me≠kûr nisâda olsa 
veca¡-ı er√âmı celb eder onların o veca¡ mu¡tâdı olmak √asebiyle. Ve o 
ðay™ meşâyı«a ¡ârı∂ olsa onlara emrâ∂-ı mu«telife celb eder ðuvâlarının 
∂a¡fı √asebiyle, zîrâ ∂a¡îfü’l-ðuvâ olanlarda mâdde münteşire olup emrâ∂-ı 
mu«telifeye mü™eddî olur. 

Ve eger bu√râna bilâ-veca¡ cihet-i kebid ve †ı√âlde √âdi& temeddüd 
muðârin ise bu√rân e¡âlîden olduğuna delâlet olur, zîrâ †ı√âl e¡âlîye dahi bi-
raz ¡urûð ile müşârik olur ki †ı√âlde olan o ¡urûð cihet-i enfe ve enfin ¡urûðu 
cihetine muðârib olur her ne ðadar onlara itti§âli olmaz ise. Ve §ûret-i 
me≠kûrede ¡alîl ¡aynı mu√â≠îsinde «uyû†-ı √amrâ ve tele™lî ve tebârîð rü™yet 
edip cidden vechi veyâ«ûd enfi veyâ«ûd ¡aynı veyâ«ûd onların birer cânibi 
mu√merre olup def¡aten dem¡i seyelân eylese ve nab∂ında şühûð ve temev-
vüc olsa ve inbisâ†a sür¡at eylese ve enfinde i√tikâk ve re™sinde cidden şedîd 
işti¡âl olsa ve ke≠âlik §udâ-ı¡ ∂arebânî olsa o ¡alîlde bu√rân ru¡âf olacağına 
tevaððu¡ eyle ve «u§û§an onun mâddesi demeviyye olduğuna mara∂ ve sinn 
ve ¡âdet ve mizâc ve sâir delâil delâlet eyleye. Ve ma¡a-hâ≠â ba¡∂ı kerre 
§afrâviyye mara∂ dahi ru¡âf ile bu√rân eder ve onun ¡alâmeti verâ™e’l-¡ayn 
rü™yet olunan tebârîð ve «ay†ıyye ve nâriyye «ayâlât-ı §ufr olur ve ek&er-i 
√âlde bu nev¡ bu√rân √ummâ-ı mu√rıða-i §afrâviyyede olur. Ve ba¡∂ı kerre 
lev√-i şu¡â¡ın ve √ikke-i enfin ciheti ru¡âfın cihetine delâlet eder, eger o 



216 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

¡alâmetler cânib-i yemînde olur ise ru¡âf dahi mun«ur-ı eymenden ve câ-
nib-i eyserde ise ru¡âf mun«ur-ı eyserden ve iki cânibde dahi olur ise ru¡âf 
dahi iki cânibden olacağına delâlet eder. Ve ru¡âfın bu delâiline yevm-i 
bu√rânda i§âbet eden berd ve ba†n ve cildin yübûseti dahi mu¡în olur. Ve 
ba¡∂ı kerre ru¡âfa sinn dahi delâlet eder, zîrâ ek&er-i √âlde ru¡âf sinni otuz 
seneden eksik olanlara [483a] ¡ârı∂ olur. Ve ke≠âlik ≠ikr olunan edille-i 
ru¡âfa §udâ¡ın cidden iştidâdı ve ðay™ ile vâði¡ olan §udâ¡dan ek&er olduğu ve 
o §udâ¡ ile olan âlâm-ı u«râ ve işti¡âl ve √ummâ ve emârât-ı u«rânın cevdeti 
ve ¡alâmât-ı mevtin fıðdânı dahi mu¡în olur ve bu mi&lli ma¡a’l-mu¡ayyenât 
edille-i ₣uhûrunda elbette ru¡âfa tevaððu¡ olunur.

±ikr Olunan ¡Alâmât-ı Müştereke ve 
¡Alâmât-ı »â§§aların A√kâmı Beyânındadır

¡Alâmât-ı müştereke-i me≠kûrelerin kimisinin ru¡âfa delâlet evlâ olur, 
o ¡alâmât dümû¡ ve †anîn ve §amem ve kebid ve †ı√âlin e√ad-ı cânibey-
ninde bilâ-veca¡ şerâsîfin temeddüdü ve işti¡âl mi&lli ¡alâmetlerdir. Ve ki-
minin dahi delâleti ðay™a a«a§§ olur, ∂îð-ı nefes ve şerâsîfin ðuddâmda 
mu†laðan temeddüdü gibi ve onun ek&eri fem-i mi¡dede olan veca¡dan 
√âdi& olur. 

Ve ma¡lûm ola ki ¡alâmât-ı ru¡âfta dâ«il olan ∂îð-ı nefes def¡-i ru¡âfîye 
†abî¡atın isti¡dâdı katında ¡ârı∂ olur ve o isti¡dâd ¡ırð-ı ecvef mümtelî olup 
mâddesini fevð cihetine def¡ ile a¡∂â-i nefese tezâ√ümünden √â§ıl olur. 

Ve ðay™ ve ru¡âftan her birine «â§§ olan ¡alâmet budur ki e√adühümâda 
mevcûd olan ¡alâmet âherin ¡alâmet-i «â§§esinin ∂ıddı ola, me&elâ ta«ayyül 
olunan şu¡â¡ât-ı berrâða ru¡âf ¡alâmâtındandır ve o ¡alâmet ðay™a ¡alâmet-i 
«â§§a olan ¡aynda √âdi&e ₣ulmet ve πışâve ta«ayyülünün ∂ıddı ve naðî∂idir. 
Ve ke≠âlik √umret-i vech ru¡âfın a«a§§-ı edillesindendir ve ðay™ın delîl-i 
«â§§ı olan levnin suðû† ve i§firârı onun ∂ıddıdır. Ve ba¡∂ı kerre e√adühümâ-
ya «â§§ olan ¡alâmetin kimisi â«erde ∂ıddı olur ¡alâmet olmaz, me&elâ i«-
tilâc-ı şefeh ¡alâmât-ı ðay™dadır, ru™âfta onun ∂ıddı olur ¡alâmet yoktur ve 
ke≠âlik √ikke-i enf ¡âlâmât-ı ru¡âftır ve ðay™ ¡alâmâtından ona muðâbil olur 
bir ¡alâmet yoktur.



Tahbîzü’l-Mathûn 217

Mâddenin ¡Ara…a ¡Alâmât-ı Meyli Beyânındadır

Kaçan nab∂da mevciyyet-i şedîde olup cild üzere yed va∂¡ ve imsâk 
olundukta ta√t-ı yedde nedâvet i√sâsı ve yedin √umrete in§ıbâπı olup cild-
de sü«ûnet ek&er bulunsa ve cildde intifâ« ve i√mirâr-ı mu¡tâddan ek&er ve 
bevl mün§abıπ ve πıla₣a mâil olsa «u§û§an bevl yevm-i râbi¡de mün§abıπ 
ve yevm-i sâbi¡de πılâ₣a meyl eylese bu ¡alâmetin ₣uhûrunda zamân-ı âtîde 
olan ¡araðı i√dâs eyle. 

Ve ke≠âlik mara∂ nâfi∂-i ðavî ile bed™ edip ba¡dehu √ummâ müştedde 
velâkin ðuvvet ðaviyye ve ¡alâmât ceyyide olsa sen ¡araða tevaððu¡ eyle 
«u§û§an berâz ve dürûr-ı ðalîl olup o √âl üzere müstemirr ola. 

Ve bi’l-cümle √ummayât-ı mu√rıða ru¡âf ile bu√rân eylemese ¡arað ile 
bu√rân eder ve ona nâfi∂ teðaddüm eder. 

Ve eger marî∂ √ammâm ve âbzen ve onlara isti¡dâdı97 menâmında rü™yet 
eder ise o rü™yet delîl-i ¡arað olur.

Ve bevlin in§ıbâπı delâlet-i evveliyye ile delâlet eder ki mâdde †arîð-i 
¡urûðtan bu√rân eder ve o †arîðten olan bu√rân «âlî olmaz ki yâ ¡arað ve ter 
ile veyâ«ûd idrâr ile olur ve hangisi ile olacağını ta¡yîn ve ta√ðîð bizim ≠ikr 
eylediklerimiz ile olur. 

Ve †abî¡atta isti†lâð πâlib olsa onda ¡arað ile bu√rân tevaððu¡ olunmaz. 
Ve ¡arað ile istifrâπ o zamân tevaððu¡ olunur ki o kimsede √arâretin intişârı 
ve tezeyyüdü ve isti₣hârı98 ve ðuvvetin dahi şiddet-i ðuvveti ola.

Mevâddın A¡∂â-i Bevle Meyli ¡Alâmâtıdır

O meyle &iðal-i me&âne ve i√tibâs-ı berâz ve ðarîben ≠ikri âtî olan 
¡alâmât-ı ishâlin ve ke≠âlik sâbıðu’≠-≠ikr ¡alâmât-ı ðay™ ve ru¡âf ve ¡arað 
¡alâmâtının fıðdânı delâlet eder. Ma¡lûm ola ki &iðal-i me&âne ile ve sâir 
delâil ile i√lîlde √areket olduğu bu√rânın idrâr ile olacağına delîl-i ðavî 
olur. Ve ke≠âlik idrâr ile mütevaðða¡ bu√râna bevlin &everânı ve πıl₣ati-
nin yevm-i bu√rân eyyâmının πayri eyyâm-ı sâirede vuðû¡u ve ke≠âlik o 
eyyâmda rüsûb olduğu delâlet eder ve ba¡∂ı kerre berâz üzere ve berâz 

97 “Onlara isti¡dâd”dan murâd √ammâm ve âbzene girmeğe teheyyi™i mi&lli a√vâldir.
98 “İsti₣hârı” ya¡nî ₣âhir-i bedene «urûcu.
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bâbında ≠ikr olunanlar üzere idrâr ¡ârı∂ olur. Ve ma¡lûm ola ki kaçan 
me&anede ictimâ¡-ı bevl ek&er olup ve in†ılâð-ı ba†nda ðıllet ve o vaðtte 
¡araðta dahi ðıllet olsa veyâ«ûd ðıllet-i ¡araðı ¡alîlin †ab¡ı ve hey™et-i a¡∂âsı 
îcâb eylese ve ₣âhirde cesâvet dahi olsa bevl ile bu√râna tevaððu¡ olunur, 
onun bu√rânı berâz ile ve ¡arað ile olmaz «u§û§an o ¡alâmâtın ₣uhûru ey-
yâm-ı şitâda ola.

Mâddenin ‰arî…-i Berâza Meyli ¡Alâmâtıdır

Berâz ile vâði¡ bu√râna delâlet eder fa∂lın i√tibâsı eger o mu√tebes olan 
fa∂l demevî olmadığı ve ke≠âlik πayr-i demevî olan mu√tebes fa∂lın ke&reti 
olduğu ma¡lûm ise ve o ¡alâmeti te™kîd eder √a§r-ı bevl ¡alâmâtı. Ve cüm-
leten ba†nda mevcûd olan maπ§ ve esfel-i ba†nda olan &iðal ve ¡alâmât-ı 
ðay™ın faðdı ve ¡ademi belki ðarâðırın √udû&u ve √âlibin intifâ«ı ve berâzın 
ðable’l-bu√rân in§ıbâπı ve miðdâr-ı mu¡tâddan ek&er mecî™i ve mâ-dûn-ı 
şerâsîfin ¡ulüvv ve nütû™u ve ðarðaranın veca¡-ı ₣ahra intiðâli bu me≠kûr-
lar cemî¡an ¡alâmet-i bu√rân-ı berâzîyi te™kîd eder. Ve ba¡∂ı kerre o intiðâl 
berâz √asebiyle olur ve ba¡∂ı kerre bevl dürûr eder ve ¡aðıbında delâil-i 
berâz ona mu¡âra∂a eder «u§û§an o ¡alîlde bu mu¡âra∂a vâðı¡a olur ki ona 
ba†nının ¡usr ve §alâbeti mu¡tâd ola ve icâbet üzere olanlar dahi §aπîr ve 
ðalîl olur ve «u§û§an bu √âl havâ-i bâridde ke&îrü’l-¡urû∂ olur ve onda na-
b∂-ı §aπîr ðavî olur, §ulb olmaz ve §ıπarı in«ıfâ∂ √asebiyle olur. Ve ba¡∂ı 
kerre dahi bu√rân-ı ishâlîye delâlet eder ¡alîlin ru¡âfının ve ¡araðının ðıllet-i 
vuðû¡u ve i«tilâfının ke&reti mu¡tâdı olduğu «u§û§an mâ-ı bârid şürbüne 
mu¡tâdı olanlarda o delâlet mu√kem olur. 

Ve ba¡∂ılar dediler ki √ummâ-ı demeviyyede ba¡de’l-bu√rân bevl her 
kaçan ebya∂-ı raðîð olsa onda bir nev¡ i«tilâf olur ki o i«tilâf is√âc eyle-
meğe ðarîb olur, zîrâ mirâr kaçan bevl ile veyâ«ûd πayri ile «urûc eylese 
lâ-ma√âle i«tilâf ile «urûc eder. Ve kaçan ¡araðın ve dürûr-ı bevlin πalebesi 
olsa onda isti†lâð ile bu√rân ðalîlü’l-vuðû¡ olur.

Ba¡∂ı Kerre Bu√rân ‰arîð-i Ra√imden Olur ve Onun ¡Alâmâtı Budur: 
Kaçan sen sâir ¡alâmâtı bulmasan ve istifrâπ-ı ishâli dahi olması ve ra√imde 
ve ða†anda &iðal ve veca¡ ve temeddüd olsa sen √ükm eyle ki onun bu√rânı 
†am& ile olur.
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Mað¡ade ¡Urûðunun İnfitâ√ı ile Bu√rân Vuðû¡unun ¡Alâmâtıdır: Bu√rân-ı 
sâire ¡alâmâtının fıðdânı ve bu nema† ve üslûb üzere seyelâna i¡tiyâd ve 
nevâ√î-i mað¡ade de olan &iðal ve ðuvvete mâil nab∂-ı ¡a₣îm ≠ikr olunan 
infitâ√la bu√rân vuðû¡una delâlet eder.

İntiðâl ile Bu√rân Vuðû¡una Delâlet Eden ¡Alâmâttır: İntiðâl √asebiyle 
olan bu√rânın ¡alâmâtı ma¡a-&ebâti’l-veca¡ √ummânın ðuvveti ve bevl ve 
berâz ve nef& ve ¡arað-ı πazîr ile istifrâπâtın i√tibâsı ve nu∂cun te™e««ürü 
veyâ«ûd ma¡a-§ı√√ati’l-ðuvvet ve cevdeti’n-nab∂ nu∂cun ¡ademi olur ve in-
tiðâle delâlet eder ve «u§û§an emrâ∂-ı selîme vü ba†î™e ve ¡adîmetü’n-nu∂c-
da o ¡alâmâtın delâlet-i me≠kûresi mü™ekkide olur. 

Ammâ cihet-i intiðâle delâlet eden ¡alâmât mev∂i¡-i intiðâlde olan veca¡ 
olduğu ve onun mevâ∂i¡-i «âliyesinde intifâ«-ı ¡urûð ve şiddet-i iltihâb ol-
duğu olur. Ve ke≠âlik cihet-i bu√rân o cihet olur ki onda ¡u∂v ∂a¡îf veyâ«ûd 
o ¡u∂vda evvelâ mefâ§ılda veca¡ veyâ«ûd o cihette ¡u∂v müt¡ib ola. 

Ammâ kaçan şerâsîf temeddüd edip îcâ¡ eylese ondan mev∂i¡-i intiðâlin 
nefsine veyâ«ûd cihetine istidlâl mümkin olmaz, zîrâ temeddüd-i şerâsîf 
ma¡a’l-îcâ¡ bi’l-cümle müyûl beyninde müşterektir ya¡nî mevâdd hangi ci-
hete meyl eder ise onda o ¡alâmet ₣uhûr eder. 

Ve ma¡lûm ola ki cemî¡an intiðâlât ve «urâcât berdde ve fa§l-ı şitâda ve 
sinn-i kühûlette ek&er olur. Ammâ berdde ek&er olduğu berdin [483b] √âbis 
ve mümsik olduğu içindir. Ve ammâ sinn-i kühûlette ek&er olduğu o sinnde 
olan ðuvvetin def¡-i tâmmdan ¡aczi olmak √asebiyledir. Ve ba¡∂ılar dediler 
ki elli yaşını ve belki otuz yaşını tecâvüz edenlerde «urûc ve intiðâl ol-
maz. Ve ba¡∂ın o kelâmına ta¡vîl ve i¡timâd yoktur belki intiðâlin iki sebebi 
vardır: E√adühümâ mâddede olur, zîrâ mâdde-i πalî₣a ek&er-i √âlde def¡-i 
küllîyi ðâbil değildir ve ke≠âlik mâddede ke&ret olsa o dahi külliyyeten 
ma¡a-ðılletin mündefi¡ olmaz. Ve sebeb-i &ânî ðuvvette olur, zîrâ ba¡∂ı kerre 
ðuvvet cidden ðaviyye ve tasallu†u şedîd olmaz ve ke≠âlik ∂a¡îfe dahi ol-
mayıp mütevassı†u’l-√âl ve mütevassı†u’l-ef¡âl olur, onda ¡acz-i küllî olmaz 
belki mevâddı ba¡∂an def¡ eder ve mevâddı bi-külliyyetihâ a¡∂â-i re™îseden 
def¡e def¡aten iðtidârı olmaz ve lâ-ma√âle «urâca √âcet olur. Ve bu esbâb-
dan ikinci sebeb bi-ðısmeyhi evâil-i şey«û«ata cidden münâsib olur, zîrâ 
evâil-i şey«û«atta ðuvvet mütevassı†u’l-√âl ve’l-ef¡âl olur ve çok vâði¡ olur 
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ki ¡alîlde ¡alâmât-ı intiðâl ðâim olur ve ba¡dehu ona istifrâπ-ı ¡a₣îm ¡ârı∂ 
olur ve «u§û§an bevl-i πarîz-i ebya∂ †areyân edip intiðâl vâði¡ olmaz. 

Ve İntiðâlin Esâfile İdiğinin ¡Alâmâtıdır: O intiðâlde esâfile mâil veca¡ 
olur ve iki √âlibde ve veriklerde iltihâb ve intifâ« olur.

E¡âlîye İntiðâlin ¡Alâmâtıdır: O intiðâle re™s ve √avâssın &iðalı delâlet 
eder «u§û§an sem¡de &iðal olur √attâ ba¡∂ı kerre §ameme mü™eddî olur ve o 
√âlde nefesine ∂îð ve nefesinin ni₣âmına taπayyür gelip gâhca nefesi «urûc 
eder ve gâhca sâkin olur. Ve o ¡alâmetlerin √udû&u baπteten olur ve başta 
√udû&u mu¡tâd olan a¡râ∂ yine ¡ârı∂ olur. Ve ke≠âlik ona sübât ¡ârı∂ olsa 
ek&er-i √âlde bu√rân a§l-ı ü≠ünde «urâcla olur ve ke≠âlik dâimâ evdâcda 
dürûr ve iki §udπlarda ∂arebân olup vechinde √umret lâbi&e olsa yine a§l-ı 
¡unuðta «urâc ile bu√rân eder.

Bir Mara∂ın Mara∂-ı Â«ere İntiðâli ¡Alâmâtıdır: Kaçan sen rü™yet eyle-
sen ki mara∂-ı √âdde √âl-i in√i†â†ta teðavvî eder, sen bil ki o mara∂-ı √âddin 
vechi mara∂-ı müzmine olur.

»urâcla Olan Bu√rân ¡Alâmâtıdır: Kaçan ðuvvet §a√î√a ve ¡alâmât cey-
yide olup riððat-i bevl zamân-ı †avîl dâim ve mütemâdî olsa o √âlet «urâcı 
in≠âr eder. Ve ke≠âlik mâdde-i mara∂da √arâret olsa o dahi «urâcı in≠âr 
eder. Ve ke≠âlik bu√rân-ı ₣âhir yok iken bi-√asebi’l-intiðâl ¡alîl iðbâl99 ey-
lese ve ba¡dehu §udπlarda olan iki şiryânının şedîden münbası† ve ke&îren 
∂arebânı olup hüdüvv ve sükûnu olmadığını rü™yet eylesen ve levni √âil ve 
nefesi mütezâyid ve ba¡∂ı kerre dahi su¡âl-i yâbis rü™yet eylesen bu √âlâtın 
§â√ibinin mefâ§ılı «urâca müte¡arrı∂dır. Ve bir mara∂da a¡∂â-i bedenden 
hangi ¡u∂v ziyâde terler ise o ¡u∂vda «urâca tevaððu¡ ek&er olur.

Fa§l-ı şitâ ve sinn-i kühûlet bizim ≠ikr eylediğimiz üzere bu√rânın 
«urûcla vuðû¡u delâilinden ve belki esbâbından olur ve onlarda olan «urâ-
câtın nu∂cu ba†î™e olur velâkin şitâda ve sinn-i şey«û«atta o «urâcâtın mu¡â-
vedesi ve tekerrürü eðall olur, zîrâ şitâda ve sinn-i şey«û«atta olan bürûdet 
mevâddın sükûnunu îcâb eder. Ve ba¡∂ı kerre bizim ≠ikr eylediğimiz üzere 
bu me≠kûrun «ilâfına ≠âhib olurlar. 

Ve kaçan √ummânın §u¡ûdu katında bevl mâî ve ke&îr olsa delâlet eder 
ki esâfil-i bedende veca¡ √âdi& olur. Ve «urâc-ı ðavî ile bu√râna delâlet eden 

99 “İðbâl”den murâd bür™e ve §ı√√ate meyldir.
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edilleden olur bu√rânât-ı u«rânın te™e««üru ve ¡illet te†âvül edip yirmi günü 
tecâvüzü, pes bu mi&lli ¡illet-i müte†âvilede kaçan def¡aten ba¡∂ı mevâ∂i¡de 
veca¡ √âdi& olsa «urâca tevaððu¡ olunur. Ve kaçan √ummayât-ı i¡yâiyye-
de idrâr-ı &e«în ve ru¡âf ve ishâl olmasa «urâc-ı mefâ§ıla tevaððu¡ olunur 
«u§û§an o ¡alâmât yevm-i bâ√ûrîde ₣uhûr eylese. 

Ve yine «urâca edille-i ðaviyyeden olur vâði¡ olan bu√rân ba†î™ olup 
ma¡a-bu†™ihi o bu√rânın tâmm olmadığı ve o bu√rânın mu¡âvedesine ¡alâ-
met-i u«râ olmadığı. Ve √ummayât-ı i¡yâiyye eyyâmından yevm-i râbi¡de 
bevl-i &e«în ile kaçan bu√rân olmasa ru¡âfa tevaððu¡ olunur. 

Ve kaçan müddet dahi †avîle olsa ta¡abı olan mefâ§ılda «urûca tevaððu¡ 
olunur veyâ«ûd iki le√â üzere olan «urâca tevaððu¡ olunur gerekse o i¡yâ 
riyâ∂et ile olsun ve gerek ise min-tilðâi nefsihi olsun lâkin iki le√âda «urâ-
cın vuðû¡u i¡yâ-i temeddîde ek&er olur, zîrâ mefâ§ılda ta¡ab şedîd olmaz ve 
ona binâen mefâ§ılın mevâddı ce≠bi şedîd olmaz ve √ummâ dahi mevâddı 
ta§¡îd eder ve le√â üzere olan la√m-ı rı«v mevâdd-ı müte§a¡¡ideyi sühûlet 
ile ðabûl eder ve lâ-ma√âle o i¡yâ-i temeddüdîde le√âda «urâcın vuðû¡u 
mefâ§ılda vâði¡ olan «urâcdan ek&er olur. Ve ammâ i¡yâ √arekî100 olsa onun 
îcâb eylediği «urâc mefâ§ılda ek&er olur ve çok vâði¡ olur ki ¡alâðat-ı «urâc 
₣uhûr etmekle «urâca tevaððu¡ olunur ve o ¡alâmâtın §â√ibi bevl-i ke&îr ve 
πalî₣-i ebya∂ bevli tebevvül eder ve onunla «urâc mündefi¡a olur. 

Ammâ √ummayâtın bed™i nâfi∂ ile ve iðlâ¡ı ¡arað ile olsa onda «urâc 
ðalîlü’l-vuðû¡ olur, o mi&lli √ummâ πıbb ve rib¡dir. Ve eger mâdde cidden 
ke&îre ise onda dahi «urâca tevaððu¡ olunur. Ve bi’l-cümle nâfi∂-i mu¡âved 
küllü yevmin nef∂i ile mâdde-i ke&îreyi nef∂ ve istifrâπ edip «urâc için 
şey™-i ðalîl bâðî kalır, yalnız nâfi∂de bu √âl olduğu ma¡lûm oldukta nâfi∂ 
ile ¡arað cem¡ olsa «urâc için a§lâ fa∂l kalmadığı ondan ma¡lûm olur. Ve 
ke≠âlik idrâr-ı πalî₣ ile dahi «urâc ðalîlü’l-vuðû¡ olur. 

Ve √ummayât-ı müzmine-i müte†âvilede ek&eriyyâ «urâcât a¡∂â-i süflâda 
ve √ummayât-ı √âdde «urâcâtı a¡∂â-i ¡ulyâda ve beyne’l-√âdde ve’l-müzmi-
ne √ummayâtta cemî¡an ¡ulyâda ve süflâda «urâcât olur. Ve lî&erπusta a§l-ı 
ü≠ünde «urâcât olur. Ve ek&er-i √âlde ≠ikr olunan «urâcât ile bu√rân tâmm 
olur. Ve ≠âtü’r-riye çok kerre «urâcât-ı mefâ§ıl ile bu√rân eder.

100 “İ¡yâ-i √arekî” √areket √asebiyle olan i¡yâdır.
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±ikr Olunan »urâcât Em&âlinin A√kâmı Beyânıdır: »urâcât-ı me≠kûre-
den √âdi& olduktan sonra min-πayri infitâ√in ve inficârin πâib olan «urâcın 
emri iki vech üzere olur: Vech-i evvel budur ki o «urâc-ı πâibe ¡avdet edip 
√acmi √acm-i evvelinden a¡₣am olur. Ve vech-i &ânî budur ki a§l-ı mara∂ 
¡avdet edip onun mevâddı mefâ§ıla ve veca¡a ve müt¡ibe ve ∂a¡îfe olan ¡u∂v-
lardan birine mun§abbe olur. Ve bu «urâcâtın «ayrlısı o «urâcdır ki onunla 
mara∂a «iffet gelir ve ba¡de’n-nu∂c «urûc eder ve «ârice ya¡nî ₣âhir-i be-
dene meyli şedîd ve a¡∂â-i şerîfeden ba¡îd olur ve ≠ikr olunan evrâmdan 
leyyin ve ta√t-ı yedde müte†a™min olanların πâilesi §ulb ve √âdd olanların 
πâilesinden eðall olur lâkin evvelin bür™ü bürûdeti √asebiyle eb†a™ olur ve 
πâilesinin ðılleti ona veca¡-ı şedîd ma§√ûb olmamakla olur. Bu mi&lli ba†î™ 
olan «urâcda √ummâ bâðıye olup «urâc dahi ta√alllül eylemese o «urâc 
ba¡des-sittîn cem¡-i midde eder ve ondan bu†™da dûn olanlar altmış gün ile 
yirmi gün arasında cem¡-i midde eder.

Ve πâilesi eðall olan «urâc o «urâcdır ki onun mev∂i¡i ¡u∂v-ı sâfilde ola 
ve o ¡u∂v ma¡a-kevnihi sâfilen «asîs ve vâsi¡ü’l-mekân olup bi’l-cümle mâd-
deye si¡ası ola, zîrâ cemî¡an mevâdda mekânın si¡ası olmasa fa∂la-i mevâdd 
mev∂i¡-i fesâd uta¡affüne ¡avdet eder ve onda fesâd ve ¡ufûneti ek&er olup 
ba¡dehu yine «urâca şerri ve ¡ufûneti şedîd olduğu √âlde mun§abbe olup 
§â√ibini ðatl eder, nitekim bu √âl †abîb-i [484a] câhilin mâddeyi tebrîd ile 
red¡ ve in§ıbâbdan men¡ eyledike √âdi& olduğu gibi bunda dahi √âdi& olur. 

Ve «urâcât-ı bu√râniyyenin şerrlisi dâ«ile meyli veyâ«ûd dâ«ilde olan 
«urâcdır velâkin «urâca evlâ olan ¡u∂v ∂a¡îf olup onda mara∂-ı müzmin 
olanlardır «u§û§an o mi&lli ¡u∂v esâfilde ola, «urâcı onlar aðbel olur ve 
ke≠âlik seyelân-ı ¡arað onda ek&er ola, lâ-ma√âle «urâc ₣uhûru onda evlâ 
ve eshel olur. 

Ve «urâcâtın ef∂ali ve nüksten eb¡adı münfeti√ olan «urâc olur. Ve nük-
se edell olan «urâc ₣uhûrundan sonra πâib olan «urâc olur.

Teşennüc Vuðû¡unun ¡Alâmâtıdır: Kaçan §ıbyân nevminde ke&ret üzere 
feza¡ edip †abî¡atları dahi mu¡teðıle ve bükâları ke&îre ve √umret ve «u∂ret 
ve kümûdete elvânları mâile olsa onlarda teşennüc √udû&una sen tevaððu¡ 
eyle. Ve §ıbyânda bu √âl dokuz yaşına varınca ðadar müstemirre olur ve her 
ne ðadar §aπîr olursa onda o √âl ek&er olur. Ammâ şübbânın √ummayât-ı 
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√âddede gözlerine √avel gelip †arfları ke&ir olsa ve a¡nâð ve vücûhuna ¡ivec 
¡ârı∂ olsa ve esnânları ta§rîfi ke&îr olsa o şübbânda teşennüc √udû&una sen 
√ükm eyle. Ve çok vâði¡ olur ki evcâ¡-ı raðabe ve &iðal-i re™s bi-√ummâ ve 
bilâ-√ummâ †avîle olur ve kaçan onunla verem dahi olsa ve «u§û§an o ve-
rem-i √ârr veca¡ olan ¡u∂vun √avâlîsinde olsa teşennücü cezm ve ða†¡ eyle.

Nâfi∂ Vuðû¡unun ¡Alâmâtıdır: Kaçan sen √ummayât-ı √âddede selâmet 
¡alâmetini ve bu√rân-ı ceyyid ¡alâmâtını rü™yet eylesen ve bevlde dahi ðıllet 
olsa sen bil ki ðarîben nâfi∂ √âdi& olup onun ile bu√rân vâði¡ olur lâkin 
i¡tidâli mütecâviz ona i«tilâf-ı ba†n ¡ârı∂ olursa nâfi∂-i mev§ûfun √udû&una 
o i«tilâf mâni¡ olur ve eger ¡ârı∂ olan i«tilâf mu¡tedil ise mütevaðða¡ olan 
nâfi∂e mâni¡ olmaz. Ve çok kerre nâfi∂e ¡arað tilv101 olur, zîrâ emrâ∂-ı √âd-
dede nâfi∂ ¡araðın muðaddimesidir.

Bu√rân-ı Ceyyide Delâlet Eden ¡Alâmâttır: Ma¡lûm buyurula ki bu√rân-ı 
fâ∂ılın ecved-i ¡alâmâtı evvelâ nu∂c-ı tâmm ve ba¡dehu o bu√rânın eyyâm-ı 
bu√rândan birinde vuðû¡u olur ve eyyâm-ı bu√rânı ðarîben biz ≠ikr eyleriz 
ve ba¡dehu eyyâm-ı in≠ârdan evvel bu√râna münâsib bir günde o bu√rânı 
in≠ârın vuðû¡udur ve o bu√rânın intiðâl olmayıp istifrâπ ile ve «urâc ile 
vuðû¡udur ve onun istifrâπı dahi «ıl†-ı fâ¡ili ve mâdde-i mara∂ı fâ¡il olan «al† 
ile olduğudur ve istifrâπ dahi cihet-i münâsibden olduğu ve i√timâlin sü-
hûletidir. Ve ba¡∂ı kerre cevdet-i bu√râna †ab¡-ı mara∂dan vü&ûð ve i¡timâd 
olur ve o †abî¡at ba¡∂ı kerre mara∂ın πıbb ve mu√rıða gibi nev¡inde olur, zîrâ 
o √ummâlar kaçan bu√rân-ı münâsiblerini bulsalar onların cevdet-i bu√rân-
larına vü&ûð ve i¡timâd olur. Ve ba¡∂ı kerre o †abî¡at bu√rânın a√vâlinde 
olur, zîrâ hangi mara∂da olur ise olsun emr-i ðuvvet ve emr-i †abî¡at ke-
mâ yenbaπî oldukta o mara∂ın cevdet-i bu√rânına vü&ûð olur. Ve ¡alâmât-ı 
†abî¡iyye ₣uhûru evðâtında ðuvvet ve nab∂ın √âli ðaviyye ve metîne olsa ve 
«u§û§an vaðt vaðt tezâyüd edip ðalîlü’l-i«tilâf ve müstevî olsa o √âl ¡amûd 
olur ve onun tamâmı «iffet ve râ√ata mü§âdife olur ya¡nî §u¡ûbet-i ¡alâmât-
tan «avf olunmaz. Ve ma¡lûm ola ki kaçan ¡alâmât-ı rediyye ictimâ¡ edip ve 
yevm-i ictimâ¡ bâ√ûrî olsa onda recâ «ilâf üzere olanlardan aðvâ ve e§a√√ 
olur ve vâcib olur ki ona i¡timâd oluna. Ve çok kerre ¡alâmât-ı hâile ¡a₣îme 
olur velâkin onda nab∂ı §a√î√ ve ðavî ve müstevî rü™yet edersin. Ve ma¡lûm 

101 “Tilv” bir nesneyi ta¡ðîb eden şey™dir.
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ola ki ceyyidü’l-a«lâ† olan kimse kaçan marî∂ olup o mara∂∂a bevlinde 
nu∂c ₣âhir olsa o marî∂ emîn olur ve her kaçan ¡alâmât-ı hâile ₣âhire ₣uhûr 
eylese ona fera√nâk olmak ziyâde vâcibdir, zîrâ bu√rânı aðrebdir.

Bu√rân-ı Redî ¡Alâmâtıdır: Bu√rân-ı redî ¡alâmâtının u§ûlü ve evâi-
li ¡alâmât-ı ceyyide-i me≠kûreye mu«âlife olan ¡alâmâttır ve o ¡alâmât-ı 
mu«âlife √areket-i bu√rânın nu∂c ve müntehâdan muðaddem vuðû¡u olur 
ve ona İbuðrâ† sâbıðu’s-seyl tesmiye eyledi ve o ¡alâmâtın sebeb-i redâ™eti 
seni ma¡lûmun oldu. 

¡Alâmât-ı rediyyeden olur eyyâm-ı bu√rânın πayri eyyâmda bu√rânın 
vuðû¡u ve nab∂ın bu√rânda suðû† ve §ıπarı a«≠ı. Ve ma¡lûm ola ki kaçan 
¡alâmât-ı bu√rân müntehâdan ve nu∂cdan muðaddem câî olup ona ke&îr ve 
≠erî¡ istifrâπ tâbi¡ olsa ona maπrûr olmak câiz olmaz, zîrâ o istifrâπın vuðû¡u 
bi-√asebi’l-ke&ret olur ve o mi&lli istifrâπ ¡an-¡aczin ve min-πayri tedbîrin 
def¡dir ya¡nî †abî¡at-ı müdebbire onun def¡i için tedbîr edip def¡ etmiştir. 
Ve ke≠âlik min-πayri istifrâπı ₣âhirin marî∂in bulduğu «iffete dahi maπrûr 
olunmaz, zîrâ o «iffet mâddenin sükûnundan ¡ârı∂ olur, mâddenin §alâ√ın-
dan olmaz belki çok kerre mâdde nu∂c bulur ve yine o mâdde-i na∂îceyi 
def¡den †abî¡at-ı ∂a¡îfe ¡âcize olur.

Bu√rân-ı Redîye Delâlet Eden ¡Alâmâtın A√kâmıdır: Ve kaçan 
¡alâmât-ı redîye müctemi¡a olsan nu∂cun ¡ademi ve vâcib olan √âlden 
taπayyürü ve onlar mi&lli ¡âlâmât-ı rediyyeler birikse ve ictimâ¡ √asebiy-
le ¡alîlin mevtine √ükm olunsa onun mevtinin sür¡at ve bu†™una mücer-
red ¡alâmât-ı redî™enin ictimâ¡ı ile √ükm olunmaz belki o √ükm-i &ânîde 
bu√rân için esbâb-ı müteðaddimenin √âlini ta¡arrüfe tevaððuf olunur ve 
bundan aðdem vech-i ta¡arrüfü biz beyân eyledik. Ve onun mi&âli budur 
ki kaçan ¡alâmât-ı rediyye-i me≠kûre cemî¡an ₣uhûr eylese ve rüsûb-i es-
ved mi&lliler dahi mevcûd olsa, eger o a√vâl yevm-i râbi¡de ¡ârı∂a ise 
mevt yevm-i sâbi¡de olur, eger esbâb-ı me≠kûre mevtin teðaddümünü 
îcâb eyler ise mevt yevm-i sâdiste olur.

Nu∂cun ve A√kâm-ı Nu∂cun ¡Alâmâtı Beyânıdır: Nu∂c bevlden ta¡arrüf 
olunur ve onu biz bundan aðdem beyân eyledik. Ve vâcib olur ki bevl-
de rüsûb olmasa bevlin şiddet-i §ıbπına maπrûr olunmaya, zîrâ o bevlin 
şiddet-i §ıbπı nu∂c sebebiyle √âdi& olmamıştır. Ve ðıvâmda olan ¡adem-i 
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nu∂c levnde olan ¡adem-i nu∂cdan a∂arrdır, zîrâ ðıvâmda olan ¡adem-i nu∂c 
¡usr-i indifâ¡a ve nu∂cun ðıvâmda vücûdu indifâ¡ın yüsrüne mü™eddî olur. 
Ve kaçan evvel mara∂da ¡alâmât-ı nu∂c ₣uhûr eylese marî∂ selîmdir ve 
onun selâmetinde şekk olmaz, ammâ nu∂c evvel-i mara∂dan te™e««ür ey-
lese her √âlde «a†ar olmak vâcib değildir, zîrâ ba¡∂ı kerre o √âl üzere olan 
mara∂ †avîl olur ve onda «a†ar olmaz ve o √âl üzere olan mara∂a †avîl olmak 
her √âlde lâzımdır. Ve her kaçan bu√rân ceyyid ola, onda nu∂c mevcûd olur 
velâkin her nu∂cu olan mara∂ın bu√rânı olmak lâzım değildir, belki mara∂ 
ba¡∂ı kerre bilâ-bu√rân ta√allül-i mücerred ile münða∂î olur. 

Ve ma¡lûm ola ki kaçan √ummâda nu∂c ₣âhir olsa o √ummâda §avlet ve 
şiddet olmaz, nitekim mâdde-i veremde nu∂c ₣âhir olsa onda veca¡-ı şedîd 
olmaz ve kaçan nu∂c te™e««ür edip velâkin a¡râ∂ı ceyyide ve ðuvveti &âbite 
rü™yet eylesen nu∂cun √udû&una tevaððu¡ olunur.

Mu†laðan ¡Alâmâtın A√kâmıdır: Levn ve lemsin def¡at-i taπayyürü her 
zamân redî olmaz, ba¡∂ı kerre o taπayyür def¡î «ayr-ı ¡a₣îme ve bu√rân-ı 
nâfi¡a delâlet eder, pes o mi&lli taπayyürü a√vâl-i bedenden ta¡ðîb eden √âle 
i¡tibâr olunur, eger o taπayyürü a√vâl-i se√aneden vech ve e†râfta ≠übûlün 
₣uhûru ta¡ðîb edip ve onun sebebi seher ve ta¡ab ve riyâ∂et ve ishâlden biri 
olur ise o mara∂ selîm olur, iki veyâ«ûd üç günde §alâ√a ¡avdet eder ve eger 
o ¡u∂vların ≠übûlü i√tirâð ve suðû†-ı ðuvvet √asebiyle ise redî olur.

¡Alâmât-ı Ceyyide ±ikridir: [484b] ¡Alâmât-ı ceyyide marî∂in mara∂ı 
i√timâli ve &ebât-ı ðuvvet ve &ebât-ı se√ane olur her ne ðadar a¡râ∂ müş-
tedde olsa ðuvvet ve se√ane ¡alâ-√âlihâ &âbite olur ise ¡alâmet-i ceyyide 
olur. Ve ke≠âlik nab∂ın ðuvveti ve iştidâdı ve inti₣âmı ve nu∂c ¡alâmâtının 
₣uhûru ve incâ√-ı bu√rân ve bu√rân ¡alâmâtının cevdeti ve ¡aðîb-i istifrâπda 
«iffetin vücûdu ve onun ile nab∂ın cevdete iðbâli ve ¡aðîb-i istifrâπda ¡ârı∂ 
olan iðşi¡râr ¡alâmât-ı ceyyideden olur, zîrâ o iðşi¡râr sü«ûnetin iðlâ¡ına ve 
ma¡a-iðlâ¡i’l-mâdde berdin ta¡aððubuna delâlet eder. Ve onun ef∂ali o is-
tifrâπdır ki «ıl†-ı mû≠îyi i«râc eyleye ve i«râcı sühûlet ve istiðâmet üzere 
ola. Ve ma¡lûm ola ki ¡alâmât-ı redîyye ₣uhûrunda ðuvvetin &übû†u recâyı 
îcâb eder ve ke≠âlik ¡aðlın &ebâtı ve teneffüsün cevdeti ve ehvâl-i hâile-i 
πarîbe ¡urû∂unda marî∂in o ehvâli cevdet-i i√timâli ve ¡aðîb-i nevmde «if-
fet-i ¡ârı∂a olduğu bi’l-cümle ¡alâmât-ı ceyyideden olur. Ve yine ¡alâmât-ı 
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ceyyideden olur bi-i¡tidâl-i şehvet ve πıdâyı √üsn-i ðabûl ve πıdânın men-
fa¡ati ve ðuvveti in¡âşı ve tecevvu¡u. Ve ke≠âlik ¡alâmât-ı ceyyideden olur 
se√ane-i †abî¡iyye ve ı∂†ıcâ¡ ve nevm-i †abî¡î ve √arâret bedenin istivâsı ve 
teneffüsün √üsn ve sühûleti. Ve ma¡lûm ola ki ¡alâmât-ı ceyyide §ı√√ât-ı 
ðuvvete muðârin ise ¡âfiyet-i ¡âcileye delâlet eder ve eger ∂a¡f-ı ðuvvete 
muðârin olur ise ¡âfiyet-i ba†î™eye delâlet eder.

¡Alâmât-ı Rediyye A√kâmıdır: Ma¡lûm ola ki πâyet-i redâ™et ile redî olan 
¡alâmât mevti in≠âr eder. Eger πâyet-i redâ™etinde olan ¡alâmâtın ₣uhûrunda 
ðuvvet ðaviyye ise o mara∂ †avîl olup â«ir-i emrde ¡alîli ðatl eyleyeceğine 
delâlet eder. Ve eger o ¡alâmât-ı redîiyye-i bâliπa ₣uhûrunda ðuvvet ∂a¡îfe 
ise min-πayri †ûlin ðatl eder. 

Ve çok vâði¡ olur ki eyyâm-ı rediyyede ¡alâmât-ı mühlike ₣uhûr eder ve 
ba¡dehu bu√rân-ı ceyyid veyâ«ûd mâdde-i mara∂ ¡u∂v-i â«ere intiðâl edip 
selâmete münðalib olur. Ve ¡inde’l-müntehâ vâði¡ olan ¡alâmât-ı ceyyideye 
vü&ûð ve i¡timâd olunmak vâcib olur. Ve ke≠âlik ¡alâmât-ı mühlike ₣uhû-
runda «avf olunmak dahi vâcib olur eger ¡alâmât-ı mühlikede mübâderet ve 
müsâra¡at olur velâkin suðû†-ı ðuvvet rü™yet olunmasa o vaðtte dahi helâk 
cezm olunmaz ve yalnız ðuvvetin suðû†u ¡alâmet-i rediyye olur. Ve bundan 
sonra vâcib olur ki mebde™i ¡u∂v-ı mu¡ayyen olan emrâ∂-ı √âddede o ¡u∂vun 
√âline ri¡âyet oluna, me&elâ ≠âtü’l-cenbde §adrın a√vâline ri¡âyet oluna, zîrâ 
mebde™-i mara∂ olan ¡u∂vun a√vâli a¡∂â-i sâirenin a√vâlinden mara∂ın √âli-
ne edell olur, zîrâ ≠âtü’l-cenbde nef&in nu∂cu mâddenin nu∂cundan selâ-
mete edell olur. 

Ve †abîb-i müteferrise vâcib olur ki vechte ve ¡aynda ve πayri ¡u∂vda 
biraz hey™et rü™yet eylese ki onun ek&eri πayr-i †abî¡î olsa o †abîb evvelâ 
ta¡arrüf eyleye ki o πayr-i †abî¡î ¡avârı∂ o şa«§a ðıyâs ile †abî¡î midir ya¡nî 
†abî¡î olup olmamak eş«â§ın i«tilâfıyla mu«telif olur, ba¡∂ı a¡râ∂ ek&er-i 
nâsa ðıyâsla πayr-i †abî¡î olur velâkin şa«§-ı vâ√ide ðıyâsla †abî¡î olur, mü-
cerred ek&er-i nâsta πayr-i †abî¡î olan ¡avârı∂ı rü™yet etmekle cüzâfen redâ™e-
te √ükm eylemeyip şa√§-ı ¡alîlin †abî¡îsi olduğunu veyâ«ûd πayr-i †âbî¡îsi 
olduğunu ta¡arrüf eyleye √attâ nab∂da dahi şa«§-ı ¡alîlin [nab∂-ı] †abî¡îsini 
ta¡arrüf eylemedikçe redâ™etine √ükm olunmaz. Ve ke≠âlik †abîb-i müte-
ferrise vâcibdir ki rü™yet eylediği hey™et-i πayr-i †abî¡înin ¡urû∂una sebeb 
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o mara∂ olduğunu veyâ«ûd sebebi sebeb-i bâdî olduğunu ta¡arrüf eyleye, 
me&elâ lisân üzere §ıbπ-ı redî ve «uşûnet-i müfri†a ¡ârı∂ olsa ba¡∂ı kerre 
onun ¡urû∂unu îcâb eden bir nesne tenâvülü olur, mara∂ın onda da«li olmaz 
ve onun ile mara∂ın √âline istidlâl olunmaz.

[¡Alâmât-ı Rediyye ±ikridir]: ¡Alâmât-ı rediyye bi-√asebi’l-fi¡l ve bi-√a-
sebi’l-¡u∂v mu«telif olur, lâyıð olur ki onlar ¡ale’t-taf§îl başka başka ≠ikr 
oluna.

Se√aneye ve Levne Müte¡alliða ¡Alâmâttır: Kaçan marî∂de meyyit se√a-
nesı gibi se√ane olup o se√ane ¡urû∂u seher ve cû¡ ve istifrâπ √asebiyle 
olmasa o se√ane ¡alâmet-i rediyye olur ve o vechle vech-i meyyite müşâbih 
ve e§ı√√â vücûhuna mu«âlif olup gözleri πâire ve enfi daðîða ve iki §udπ-
larında la†™ ve teðabbu∂ olsa ve ü≠ünün şa√meleri münðalibe ve cildine 
temeddüd ve levnine kümûdet ve i«∂ırâr ve isvidâddan biri ¡ârı∂ olsa ve 
cildin üzerinde πubret dahi olsa «u§û§an o πubre ðu†n-ı mendûf üzerinde 
olan πubreye müşâbih olsa o √âl mevt-i ¡âcil ¡alâmeti olur. 

Ve ma¡lûm ola ki ðalîlü’l-mara∂ olup ek&eriyyâ §a√î√ olan kimse ka-
çan marî∂ olsa «a†ara delâlet eder. Ve ≠ikr olunan taπayyür mara∂ın πayri 
esbâbdan bir sebeb ile ¡ârı∂ olsa serî¡an o taπayyür √âlet-i †abî¡îsine ¡avdet 
eder her ne ðadar bir gün ve bir gecede olur ise. Ammâ o taπayyür ki mara∂ 
√asebiyle ola, o taπayyür ¡alâmet-i rediyye olur, sühûlet ile √âlet-i ûlâsına 
¡avdet eylemez. Ve ma¡a-≠âlik evvelâ ≠ikr eylediğimiz cû¡ ve istifrâπ ve 
seher mi&lliden √âdi& olan taπayyürü dahi ceyyid olmaz her ne ðadar πayri-
lerden eslem olur ise. Ve eger taπayyür o esbâbdan biri ile emrâ∂-ı √âddede 
¡ârı∂ olsa redî olup delâlet eder ki mara∂ ona ðarîben πalib olur ve ma¡a-
hâ≠â o taπayyür bi-√asebi’l-mara∂ emrâ∂-ı √âddede ¡ârı∂ olan taπayyürden 
eslem olur. 

Ve ke≠âlik vâcib olur ki in«irâ†-ı vech ve taπayyür-i levn rü™yet olun-
dukta onun sebebi fesâd-ı mara∂ olduğu veyâ«ûd seher ve istifrâπ olduğu 
ta¡arrüf ve farð oluna, zîrâ seher ve istifrâπdan olan taπayyürde ke&îren 
be™s olmaz. Ve ke≠âlik bizim ≠ikr eylediğimiz vech üzere ¡aynın taπay-
yürünün esbâb-ı √udû&u dahi farð ve temyîz olunmak vâcib olur, ¡aynın 
taπayyür-i me≠kûru bi-√asebi’s-seher olur ise ecfânda &iðal ve sübâta meyl 
ve nab∂da tevâtür-i şedîd olup o taπayyüre seher-i mû≠î teðaddüm eder. 
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Ve eger taπayyür-i ¡ayn bi-√asebi’l-ishâl ise o taπayyüre ishâl-i müfri† 
teðaddüm eder. Ve eger bi-√asebi’l-cû¡ ise ¡aynın taπayyür-i me≠kûru ted-
rîcle ¡ârı∂ olur, def¡aten olmaz ve o taπayyür bi-√asebi’l-mara∂ olduğunu 
te™kîd eder. ±ikr olunan esbâbın ve ¡alâmâtın fıðdânı ve √ummânın şiddeti 
ve mev∂i¡-i taπayyüre yed va∂¡ olundukta şerârât mi&lli nesnelerin i√sâs 
olunduğu ve ke≠âlik def¡aten levnin i§firârı ¡alâmet-i πayr-i ceyyide olur 
ve baπteten levnin isvidâdı ¡alâmet-i rediyyedir. Ve taπayyürât-ı me≠kû-
renin cümlesinden şerrli ve πarîziyyenin mevtine edell olan isvidâd-ı 
levndir ve ba¡dehu kümûdettir. Ve i§firâr-ı levn ceyyid değildir velâkin 
eslemdir, zîrâ i§firâr ba¡∂ı kerre √arâret ile √âdi& olur, bi-külliyyetihi onun 
√udû&u bürûdet √asebiyle olmaz, binâen ¡aleyh i§firârda πarîziyye mev-
tine delâlet ∂a¡îfe olur. Ve ba¡∂ı kerre i§firâr seher ve cû¡ ve teveccu¡dan 
biri ile √âdi& olur o taπayyür selîm olur ve eger cebhede ve enfte ¡u§ûn102 
olsa ¡alâmet-i rediyye olmaz.

~udâ¡dan Me™«û≠e Olan ¡Alâmât Beyânındadır: Kaçan §udâ¡ dâim ve 
ðuvvet ∂a¡îfe ve mara∂ √ârr olup o √âlde ¡alâmât-ı rediyye ₣uhûr eylese 
mara∂ ðattâl olur, eger ðatl eylemez ise yevm-i sâbi¡e ðadar ru¡âfa tevaððu¡ 
olunur ve ba¡de’s-sâbi¡ enf ve ü≠ünden bir şey™ cereyân eder. Eger yirmi gün 
ðadar dâim olur ise o mara∂ın ru¡âf ile in√ilâli ðalîlü’l-vuðû¡ olur velâkin 
ek&er-i √âlde onun in√ilâli iki mun«ur ve iki ü≠ünden cereyân eden midde 
ile veyâ«ûd «urâcla «u§û§an esfelde vâði¡ «urâcla olur. Ve ek&eriyyâ §udâ¡ 
ibtidâ-i mara∂∂a √âdi& olursa yevm-i râbi¡ ve «âmiste §a¡b olup yevm-i 
sâbi¡de [485a] iðlâ¡ eder, ammâ yevm-i &âli&te §udâ¡ bed™ edip «âmiste §a¡b 
olsa yevm-i tâsi¡de ve √âdî ¡aşerede iðlâ¡ eder. ¡Ulemâ dediler ki bu §ûret-
te ðıyâs yevm-i ¡âşirde iðlâ¡ın vuðû¡udur, zîrâ §udâ¡ın bed™i yevm-i &âli&te 
olmakla yevm-i ¡âşir ona nisbet ile sâbi¡ olur lâkin yevm-i ¡âşir eyyâm-ı 
bu√rândan olmamakla √âdî ¡aşerede iðlâ¡-ı §udâ¡ te™e««ür eder.

Mu§annif der ki bu kelâm benim katımda bir şey™ değildir, zîrâ √isâb 
onların ≠ikr eyledikleri minvâl üzere değildir onun için ki §udâ¡ «âmiste 
ibtidâ eylese râbi¡ ¡aşerede iðlâ¡ eder, eger iðlâ¡ lâyıðı üzere olur ise ma¡a-
hâ≠â râbi¡ ¡aşere «âmise ðıyâsla yevm-i tâsi¡ olur. Ve emrâ∂∂a olan ¡ârı∂a-i 
§udâ¡ın ek&eri √ummâ-ı πıbbda olur.

102 َ ُ َ ج َو َ ْ ُ ِإَذا ا ْ َْ َ ا َ ْ .âmûs¢ أَ
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Min-Ciheti’l-◊iss Vâði¡ Olan ¡Alâmât-ı Rediyye Beyânındadır: Marî∂in 
rü™yet ve sem¡inin olmadığı ve bu†lânı ¡alâmet-i rediyyedir. ¢aviyye olan 
a§vât ve revâyi√ ve elvândan ¡alîlin herebi ¡alâmât-ı rediyyedir, rû√-ı nef-
sânînin ∂a¡fına delâlet eder.

¡Ayndan Me™«û≠ Olan ¡Alâmâttır: İshâl ve seher ve cû¡dan πayri es-
bâbdan √âdi& olan iki ¡aynın πu™ûru ve &iðali ve teðallu§u ¡alâmet-i πayr-i 
ceyyidedir. Ve beyâ∂-ı ¡aynın kümûdeti ve firfîriyyete ve âsmâncûniyye-
te nâ₣ır i√mirârı ¡alâmet-i rediyyedir. Ve iki ¡aynın birinin emrâ∂-ı √âdde 
ve sersâm ve o mi&lli emrâ∂da ta§aππuru cidden ¡alâmet-i rediyyedir. Ve 
¡alîlin mer™iyyâttan bir nesneyi rü™yet eylemediği ¡alâmet-i mühlikedir. Ve 
¡aynın emrâ∂-ı √âddede iltivâsı ve √aveli ¡alâmet-i rediyyedir. Ve o √avel 
min-πayri âfetin fi’d-dimâπ faða† ¡a∂al-i ¡aynda olan teşennüc-i «â§§ √ase-
biyle olur ise onda i«tilâ†-ı ¡aðl mi&lli ¡avârı∂-ı dimâπiyye olmaz. 

Ammâ ¡ayna leme¡ân rü™yetinden me™«ûz olan ¡alâmât, eger lem¡-i sûd 
¡ârı∂ ise ek&er-i √âlde ðay™a delâlet eder. Ve √umr ve berrâð ek&eriyyâ ru¡â-
fa delâlet eder ve demin fevðe meyline dahi delâlet eder ve fevðten cihet-i 
indifâ¡ını ta¡yîne edille-i u«râ delâlet eder. Ve min-πayri irâdetin dem¡in ce-
reyânı «u§û§an ¡ayn-ı vâ√idden seyelânı ¡alâmet-i rediyye olur lâkin o √âlde 
bu√rânı ve ¡âfiyet ¡alâmetleri dahi var ise min-πayri irâdetin seyelân-ı dem¡-
de redâ™et olmaz ve o bu√rân ve ¡âfiyete ¡alâmât-ı ru¡âfiyye-i sâire mevcû-
de olup ¡alâmât-ı u«rânın dahi selâmeti olduğu delâlet eder. Ve dümû¡un 
a√vâli tefaððud ve tefa√√u§ olunup ðıllet ve ke&reti ve riððat ve πıl₣ati ve 
√arr ve berdi ve cereyânının bi-irâdetin ve bi-πayri irâdetin olduğu ta¡arrüf 
olunsun. 

¡Alîlin ∂av™a olan kerâhiyyeti ¡alâmet-i πayr-i ceyyidedir. Ve eger ₣ul-
mete mu√abbet müştedde olsa ðattâl olur lâkin o √âlde imtidâd ve veca¡ 
var ise ðattâl olmaz. Ve eger imtidâd ve veca¡ olmayıp ₣ulmete mu√abbet 
müştedde olsa o √âl rû√-ı nefsânî ðuvvetinin suðû†u için olur ve lâ-ma√âle 
ðatle mü™eddî olur. Ve bilâ-†arf vâðıf olan na₣ar redîdir. Ve ¡aynın √areket-i 
rediyyesi ve şey™en-ba¡de-şey™in rema§ın ke&ret üzere ictimâ¡ı redîdir. Ve 
rema§-ı yâbis cidden redîdir ve rema§-ı yâbis ¡aynın ðuvvet-i πarîziyyesinin 
mâddeyi in∂âcdan ¡aczinden tevellüd eder ve o rema§ §â√ibi i√sâs eder ki 
bir şey™ ¡aynından «urûc eylemeği ða§d edip πarezân eder ya¡nî na«s eder 
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ve o rema§ın sebebi ¡ayne câiye olan ru†ûbette ke&ret olup ke&ret √asebiyle 
in∂âcından †abî¡atın ¡aczi olmak câiz olmaz, zîrâ o rema§ §â√ibi ¡ayn-ı yâbi-
se-i πâiredir ve ¡alâmet-i yübs dahi vâ∂ı√adır, onda ke&ret ta§avvur olunmaz 
ve ona binâen o rema§ serî¡an yâbis olur. Ve buna münâsib ¡alâmâttan olur 
√adeða-i meftû√a üzere nesc-i ¡ankebût gibi bir şey™ müctemi¡ olup ba¡dehu 
şüfreye ya¡nî kipriklerin menbetine tena√√î eder ve o mekânda rema§ olur 
ve bu √âl ondan zâile olmaz ve ¡alîlin ðurb-ı mevtine delâlet eder. 

Ve √iddet-i √ummâda ¡aynın şiddet-i √umreti ve rema§tan neðâsı ¡alâ-
met-i rediyyedir, dimâπda veyâ«ûd fem-i mi¡dede verem-i √ârr olduğuna 
delâlet eder. Ve ¡aynın ta†vîsi ya¡nî reng-âmîz olduğu ve âsmâncûniyyeti 
erde™dir. Ve ¡aynın cu√û₣u ve tebârîðinin ke&reti dahi delîl-i redîdir, zîrâ o 
a√vâl ba¡∂ı kerre mevâdd-ı ke&îre-i √arre √asebiyle ve nevâ√î-i dimâπa ¡ârı∂ 
olan evrâm √asebiyle ¡ârı∂ olur. 

Ve nevmde cefn meftû√an min-πayri ¡âdetin bâðî ðalmak ¡alâmet-i 
πayr-i ceyyidedir. Ve yübs-i ecfân delîl-i redîdir. Ve √âl-i yaða₣ada ¡ayn 
meftû√aten bâðıye kalsa √attâ ona i§ba¡ taðrîb olundukta †arf eylemese o √âl 
delîl-i ðâ†il olur. Ve ¡ayn şedî∂en müttesi¡a olup ∂a¡f ve he≠eyâna muðârin 
olsa o dahi ðâtil olur. Ve deyildi ki ta√t-ı ¡aynda küçük mercimek miðdâ-
rında be&re-i bey∂â ₣uhûr eylese yevm-i ¡âşirde ¡alîl helâk olur ve onda 
√alâvîye şehvet √âdi&e olur.

Cihet-i Enften Me™«û≠ Olan ¡Alâmât Beyânındadır: Enfin iltivâsı redî 
olur ve ðurb-ı mevte delâlet eder, zîrâ o iltivânın sebebi ðattâl olan te-
şennüc-i redî olur. Ve enfin tefer†u√u dahi redîdir. Ve istinşâðta enf ve 
mun«urâna ta¡vîl eylemek ¡alâmet-i rediyyedir. Ve kendi nefsinde misk ve 
semn ve †în râyi√alarından biri bulunmak ve burnundan mâ-ı a§fer teðâ†ur 
eylemek √ummayât-ı √âddede vâði¡ ise ba¡∂ı kerre ðurb-ı mevte delâlet 
eder. Ve mu¡a††ısât ¡alîli ta¡†îs eylemese mevte ve bu†lân-ı √isse delî olur. 
Ve ke≠âlik ¡aðr ve «adş ile ru¡âf olmasa ve min-πayri sebebin enfini tenðıye 
ða§dı ile enfini i§ba¡ı ile il√â√ ve ir¡âf edenler mi&lli marî∂i il√â√ eyledikte 
ru¡âf √âdi& olmasa o √âlât ¡alâmet-i πayr-i ceyyide olur. Ve enften «urûc-ı 
mâ dahi redîdir.

Cihet-i Ü≠ünden Me™«ûz Olan ¡Alâmâttır: Şa√me-i ü≠ünün cefâfı ve 
inðılâbı ve §adefenin teðabbu∂u ¡alâmet-i rediyyedir. Ve deyildi ki vesa«-ı 
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ü≠ün √ulv olsa Câlînûs katında ¡alâmet-i rediyye ve aðdemûn katında ¡alâ-
met-i mühlike olur. Ve «a†ar-nâk olan √ummayât-ı √âdde katında ü≠ünde 
veca¡ √âdi& olsa ðâtil olur lâkin ü≠ünden bir şey™ seyelân edip ba¡dehu sâkin 
olsa o √âl üzere olan veca¡ meşâyı«†a ðâtil olmaz ammâ şübbânda o veca¡ 
tefettu√ ve inficâr mertebesine bülûπa imhâl eylemez, şiddet-i √issleri √ase-
biyle fi’l-√âl ðatl eder.

Cihet-i Esnândan Me™«û≠ Olan ¡Alâmât Beyânındadır: Bir nesne tenâ-
vül eder gibi esnân √ummayât-ı √âddede ða∂ða∂a103 eylese ¡alâmet-i πayr-i 
ceyyidedir. Ve deyildi ki √ummayâtta esnânı lüzûcât πaşy ve setr eylese 
delâlet eder ki onun √ummâsı müştedde olur, zîrâ o √âl √arâret-i şedîdeden 
√âdi& olur. Ve ke≠âlik o √âl ba†î™etü’t-ta√allül olan o mâdde-i leziceye delâ-
let eder ki mer∂â min-πayri i¡tiyâdin tenðıye-i esnâna mu√tâc olur ve o √âl 
¡alâmet-i πayr-i ceyyide olur. 

Ve mu¡tâdı olmayanlarda esnânı ta§rîr ve ta§rîf olsa ba¡∂ı kerre cünûnu 
in≠âr eder; eger evvelâ cünûn ¡ârı∂ olup ba¡dehu ta§rîr ve ta§rîf ¡ârı∂ olsa 
helâke delâlet eder. Ve ¡a∂alât fekklerinde ∂a¡f olanların ednâ sebeb ile es-
nânında ta§rîr olup onlara ta§rîf ¡âdet olur, o mi&lli ta§rîr ve ta§rîf cünûna ve 
mevte delâlet eylemez. Ve &enâyânın i«∂ırârı ¡alâmet-i rediyye olur.

Cihât-ı Lisân ve Fem ve Onları Vely Eden ¡U∂vdan Me™«û≠e Olan 
¡Alâmât Beyânındadır: Emrâ∂-ı √âddede lisânın isvidâdı redâ™ete mâile 
¡alâmettir. Ve fem ve rîðin cefâfları πayr-i ceyyidlerdir ve kaçan o ¡u∂vlar 
evvelâ yâbis olup ba¡dehu vaðt-i intihâda «aşin ve ba¡dehu ona isvidâd ¡ârı∂ 
olsa o mara∂ ðâtildir «u§û§an râbi¡ ¡aşerde ðatli ek&erdir. 

Ve ma¡lûm ola ki emrâ∂-ı √âddede fem [485b] şedîden müntin olsa 
helâke delîl olur, zîrâ a«lâ†ın bi-külliyyetihâ fesâdına delâlet eder. İki şe-
felerin biri şefe-i u«râ üzere min-πayri «ilðatin ¡âlî olmak ¡alâmet-i re-
diyyedir. Ve √ummayât-ı √âddede şefe iltivâsı ¡alâmet-i rediyyedir. Ve 
√ummayâtta iki şefenin teşaððuðu far†-ı iltihâba delâlet eder ve iki şe-
fenin teðallu§u ve berdi redî olur. Ve emrâ∂-ı √âddede femin meftû√an 
beðâsı delîl-i redî olur. Ve lisân ifrâ† üzere yâbis olmak ¡alâmet-i πayr-i 
ceyyidedir.

103 ُ ــ َ َ ْ َ ْ َــ alâ-vezni¡) [el-ða∂ða∂at] اَ َ ْ  .i₣âmı kesr etmenin âvâzı¡ ([ez-zelzelet] اَ
Vankulu.
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Ve deyildi ki lisân üzere √ummâ-ı √âddede miðdâr-ı √ımma§a ve √abb-ı 
«ırva¡ mi&lli bir şey™-i esved ₣âhir olsa mevt ðarîb olur ve ona eşyâ-ı √ârreye 
şehvet ¡ârı∂ olur. Ve «uşûnet-i lisân ve ke≠âlik lisânın yübsü delîl-i bersâm 
olur. Ve lisânın «uşûnetinin ve levninin taπayyüründe sen fa∂l-ı te™emmül 
ile te™emmül eyle, zîrâ câizdir ki lisânın taπayyür-i levni şey™-i §âbiπ tenâ-
vülünden ola. Ve ma¡lûm ola ki lisân «ıl†-ı πâlib √asebiyle her√âlde mün§a-
bıπ olmaz. Ve eger «ıl†-ı §âbiπ bi-cevherihi ve bi-bu«ârihi lisânın müşâre-
keti olduğu ba¡∂ı a¡∂âdan lisâna teraððîsi ve te§a¡¡udu olur ise o zamân lisân 
mün§abıπ olur.

◊alð ve Merî ve Nevâ√îleri Cihâtından Me™«û≠ ¡Alâmâttır: Eyyâm-ı 
bu√rândan mâ-¡adâ yevmlerde baπteten i«tinâð ¡ârı∂ olsa ¡alâmet-i rediy-
yedir. Ve bilâ-zebed √âdi& olan i«tinâð e«aff olur, zîrâ ezbâd o zamân ¡ârı∂ 
olur ki onda √arâret-i ðalb bir meblâπa bâliπ olur ki o mertebede sü«ûnet-i 
ðalb riye ve √icâbın ef¡âlini ta¡†îl etmekle bi’l-istivâ™ redd-i nefese onların 
isti†â¡ati ve iðtidârı olmaz. Ve bilâ-verem bu mi&lli i«tinâð √alðta ancak 
emr-i ¡a₣îm ile √âdi& olur ve bu mi&lli i«tinâð ke&îren ve belki ek&eriy-
yâ bi-sebebi’d-dimâπ ¡ârı∂ olur. Ve bi’l-cümle ðaviyye olan √ummâda 
«avânîð-i §a¡be √âdi&e olsa o kimsede mevt §abâ√lar, zîrâ √ummâ-ı ðaviy-
yede ðalb şiddet-i √arâret √asebiyle nesîm-i bârid-i ke&îri istid¡â eder ve 
«unâð-ı §a¡bede nesîm-i bâridin sebîli mesdûd olmakla ðalb mültehib olur 
ve sû™-i mizâcı ifrâ† üzere olup √ayâtı i√timâl eylemez. Ve ke≠âlik raðabeye 
ma¡a-imtinâ¡i’l-bel¡ i¡vicâc ¡ârı∂ olsa onun ¡urû∂u yâ zevâl-i feðârdan olur 
veyâ«ûd şiddet-i yübsten olur ve eyye mâ-kâne √ummâda ikisi dahi §a¡b 
olur ve onlardan şerrli bir nesne olmaz. Ve ke≠âlik bel¡in sâyiπ olmayıp 
kedd ile olduğu delîl-i redîdir. Ve ke≠âlik su içtikte şerað104 √âdi& olup içtiği 
su burnundan «urûc eylese her bâr rîðini ibtilâ¡ eyledikte πu§§a105 √âdi&e 
olsa onlar dahi ¡alâmet-i πayr-i ceyyide olur.

Mi¡de ve Fem-i Mi¡de Cânibinden Me™«ûze Olan ¡Alâmâttır: Emrâ∂-ı 
√âddede ¡ârı∂ olan füvâð delîl-i redîdir «u§û§an ¡aðîb-i ishâlde ¡ârı∂ ola. Ve 
ke≠âlik mi¡dede iltihâb olsa ve «afaðân-ı mi¡adî √arâret-i √ummâ katında 
¡ârı∂ olsa onlar dahi delîl-i redî olur.

104 “Şerað” iki fet«a ile bel¡ eylediği rîð ile boğulmak.
105 Ve πu§§a etmek ek&er πammdan √âdi& olur.
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A¡∂â-i Teneffüsten Me™«û≠e Olan ¡Alâmâttır: Emrâ∂-ı √âddede ¡ârı∂ olan 
nefes-i bârid ¡alâmet-i rediyyedir, πarîzenin mevtine delâlet eder. Ve ke≠â-
lik nefes-i mu√telif dahi redîdir. Ve bâkînin nefesine müşâbih ve munða†ı¡ 
ve onda istinşâð-ı havâ olan teneffüs dahi redîdir. Ve ke≠âlik i«tilâ†-ı ¡aðl 
√asebiyle olan sû™-i teneffüs dahi dahi redîdir velâkin nevâ√î-i §adrda olan 
verem √asebiyle √âdi& olan sû™-i teneffüs erde™ olur. Ve mu√†a∂ır olan kim-
senin bu†ûnları büyür ve ¡âlî olur ve nefeslerinde ma¡a-∂a¡f tetâbü¡ olur ve 
teneffüs-i §u¡adâ ederler.

Hey™et-i ¡Urûðtan Me™«û≠e Olan ¡Alâmâttır: Buðrâ† dedi ki cebîn ve cefn 
ve terðuve katında olan evride-i §ıπâr munta§ıbe ve istiðâmet üzere olsa 
redî olur.

İstir«â-i Bedenden ve Sû™-i İstilðâdan ve ∞a¡ftan Me™«û≠e Olan ¡Alâmât-ı 
Rediyye Beyânındadır: İstir«â-i beden ve sû™-i istilkâ ve ∂a¡f ba¡∂ı kerre 
a√şâda a«lâ†-ı πalî₣anın ke&ret üzere olduğundna olur ve ba¡∂ı kerre dahi 
bedenin yübsünden ve a«lâ†ın şiddet üzere ðılletinden olur ve ba¡∂ı kerre 
dahi ðuvvet-i ¡a∂alin far†-ı ∂a¡fından olur. Ve bu iki sebeb beyninde olan 
farð bir ðavmin ₣annı üzere bedenin πıl₣ati ve ne√âfeti √asebiyle değildir, 
zîrâ ba¡∂ı kerre nâ√ilin a√şâsı rü†ûbât ile memlüvve olur ve çok kerre dahi 
beden-i semînin ¡a∂ali ðuvvesi ∂a¡îfe olur belki onların ¡alâmât-ı fârıðası 
mevâ∂i¡-i u«râda ≠ikr olunanlar olur.

Hey™et I∂†ıcâ¡dan Me™«û≠e Olan ¡Alâmât-ı Rediyye Beyânındadır: Firâş 
üzere hey™et-i istilðâ mu«teli†e olup vech-i mu¡tâd üzere olmasa ¡alâmet-i 
rediyye olur «u§û§an marî∂ ðalîlen ðalîlen firâşından mün√adir olup her 
kaçan onu tesviye ve nu§be mu¡tâdesine i¡âde eyleseler, onda ðarâr eyleme-
yip belki ¡alâ-₣ahrihi münðalib ola ve e†râfını keşf edip †ar√-ı πayr-i †abî¡î 
ile †ar√a cidden √arâret-i ₣âhire yok iken mu√abbet eyleye ve ona sebeb 
kerb-i ¡a₣îm olur. Bu bâbda bir emr vardır ki ona ri¡âyet vâcib olur, zîrâ 
ba¡∂ı kerre insân ¡able ve ∂a«me ve &aðîlü’l-beden olup serî¡ü’l-istir«â olur, 
√âl-i §ı√√atinde dahi küllü vaðtin ≠ikr olunan hey™et-i πayr-i †abî¡î üzere 
istilðâya mu√abbet eder veyâ«ûd onda istilðâdan πayri bir sebeb ile √âdi& 
veca¡ olup hey™et-i πayr-i †abî¡î üzere istilðâsına mü™eddî olur, bu §ûretlerde 
o istilðâ √udû&undan ¡a₣îmen «avf olunmaz. Ve √âl-i §ı√√atinde mu¡tâd ol-
mayan istilðâ ve imtidâd ve onlar mi&lli nu§belerin küllîsi emrâ∂-ı √âddede 
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redîdir. Ve ma¡lûm ola ki istilðâya mu√abbet a√şâda olan ke&ret-i a«lâ† ile 
veyâ«ûd yübs ve ta√allül-i a«lâ† ile ∂a¡f-ı ¡a∂al √udû&u ile olur veyâ«ûd 
cihet-i u«râdan ¡a∂ale ∂a¡f √udû&undan olur. Ve eger ¡alîl ı∂†ıcâ¡ ve istilðâ 
ve πayri nu§belere ðâdir olmayıp belki ðu¡ûdu iştihâ eder ise delîl-i redî 
olur ve o √âlin ek&er-i √udû&u a¡∂â-i teneffüste evrâm ve âfât olduğundan 
√âdi& nefesin ¡inde’l-ı∂†ıcâ¡ ¡i§yânından olur ve o √âl bundan aðdem senin 
ma¡lûmun oldu. Ve eger nâstan i¡râ∂ edip √âyı†a ve duvara müteveccih olur 
ise o dahi delîl-i πayr-i ceyyiddir. Ve mu¡tâdı değil iken ¡ale’l-ba†n nevme 
meyli redîdir, zîrâ meyl-i me≠kûreye i«tilâ†-ı ¡aðldan veyâ«ûd ba†nda elem 
olduğundan olur. 

Ve ı∂†ıcâ¡-ı ra†b ma√mûddur ve ı∂†ıcâ¡-ı ra†b ona derler ki vaðt-i ı∂†ıcâ¡-
da mefâ§ılı bi-sür¡atin ðâbil-i te&niye ola ya¡nî a¡∂â-i mefâ§ılını ðab∂ ve bas† 
sühûletli ola.

Cildden Me™«û≠e Olan ¡Alâmât: Kaçan cilde yübûset ¡ârı∂a olup cild 
yübûsette bir meblaπa bâliπa olsa ki yed ile cild medd olunsa √âlet-i ûlâsına 
ric¡at eylemeye ve bu miðdâr cildin yübûseti delîl-i redî olur. Ve bu«ârın 
cildden «urûcu nefeste dahi bürûdet olur ise delîl-i helâk olur ve o √âl ancak 
√arâretin fenâsı √asebiyle ¡ârı∂a olur.

Ba†ndan ve Nevâ√î-i Şerâsîften Me™«û≠e ¡Alâmâttır: Emrâ∂-ı √âddede 
ba†nın intifâ«ı ve ðıllet-i inhi∂âmı olup onda isti†lâð dahi olsa ¡alâmet-i 
mevttir «u§û§an ba†nda be&r-i vâsi¡ ve kemidü’l-levn ₣âhir olup şerâsîf dahi 
temeddüd eylese ve ba†nının iki câniblerinden biri â«erden ente™ ve erfa¡ 
olsa redîdir. Ve ke≠âlik mevâ∂i¡-i ba†ndan nütû™ ve irtifâ¡da ve in«ıfâ∂ ve 
in√i†â†ta müstevî olan ikişer mevâ∂i¡den her biri â«erler üzere nütû™da ek&er 
olsa o dahi redîdir. Ve ke≠âlik ba†nın leyyin ve §alâbette melmesi mütefâ-
vit olup bir cânibi leyyin ve cânib-i â«eri §ulb olsa o dahi delîl-i redîdir. 
Ve bilâ-rî√ merâðð müntefi« olsa ve onda ðu√ûlet ve yübs dahi olsa onun 
dâ«ilinde verem vardır ve o verem √asebiyle yübûset ¡ârı∂ olmuştur ve eger 
dâ«ilde [486a] verem olmasa idi yübûset olmaz idi. Ve şerâsîfin temeddüdü 
eger îcâ¡ ve îlâm ederse mâdde esfele mâiledir ve eger temeddüdde veca¡ 
yok ise mâdde fevðe mâiledir.

Mað¡adeden Me™«û≠e ¡Alâmât Beyânındadır: ◊ummayât-ı √âddeden 
mað¡ade min-ðibeli nefsihâ bürûz eylese delîl-i redî olur.
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¢a∂îb ve Ün&eyândan Me™«ûz Olan ¡Alâmât: İki «u§yelerin leyyin oldu-
ğu ¡alâmet-i rediyyedir ve ke≠âlik emrâ∂-ı √âddede teverrümü dahi rediy-
yedir. Ve ün&eyânın ve ≠ekerin teðallu§u ve teðabbu∂u dahi πarîziyyenin 
mevtine veyâ«ûd veca¡-ı şedîde delâlet eder. Ve i√tilâm evvel-i mara∂da 
†ûle delâlet eder ve mara∂ın â«irinde a√med olur.

Er√âmdan Me™«û≠e ¡Alâmet: ◊ummayât-ı √âddede ra√im ve ðubülün 
bürûzu delîl-i redî olur.

E†râftan Me™«û≠e Olan ¡Alâmet-i Rediyye: E†râfın keyfiyyâtı cihâtından 
olan ¡alâmet eger √ummâ-ı √âddenin √arâreti &âbite ve πayr-i muðli¡a iken 
e†râfta bürûdet olsa ¡alâmet-i πayr-i ceyyide olur, ammâ müzmine √um-
mâda bürûdet e†râf πayr-i münker olur. Bürûdet e†râfın √ummayât-ı √âd-
dede sebebi cevfte olan teverrüm-i ¡a₣îm veyâ«ûd πarîziyyenin †uf™ü olur 
veyâ«ûd πaşyin mu†ıll ve müşrif olduğu ve in√ilâl olduğu olur. Ve √um-
mayât-ı √âddede berd-i e†râfın helâke aðvâ delâili o berd olur ki o mara∂da 
e†râfa ¡ârı∂ ola ve ke≠âlik berd-i e†râf tes«în ile müsa««ane olmasa o dahi 
helâke delâlet eder. Ve bu ¡alâmâtın küllîsi delâlet eder ki verem √asebiyle 
dem münhezim olup ba†ına §âyirdir. 

İki yedin ve iki riclin i§ba¡larının ve tırnaklarının kümûdeti helâke 
¡alâmâttır. Ve e†râfın i√mirârı ve def¡aten teferfürü106 kümûdetten aðteldir; 
eger o √âlde &iðal dahi olur ise mevt ðarîbdir, zîrâ &iðal ðuvvet-i nefsâ-
niyyenin ∂a¡fına delâlet eder. Ve kümûdet √arâret-i πarîziyye ∂a¡fına ve 
√umret fesâda ve a«lâ†ın πalebesine delâlet eder ve sevâd kümûdet ve √um-
retten «ayrlı olur. Ve bunların küllîsi ile kaçan marî∂de ¡alâmât-ı ceyyideyi 
ke&îren rü™yet eylesen ba¡îd değildir ki marî∂ mara∂dan selîm olup o e†râf-ı 
müteπayyire sâðı†a ola. Ve e†râfın ve cildin i√tirâðı ma¡a-bürûdeti’l-bâ†ın 
mevte delîl olur. 

Ammâ e†râfın cihet-i ev∂â¡ından me¡«û≠ olan delîl budur ki ba¡∂ı ker-
re e†râfta teşennüc olur «u§û§an ¡aðîb-i ishâlde olursa onlar ðattâl olur ve 
ma¡a’l-he≠eyân küzâz ve şiddet-i √ummâ olsa delîl-i mevt olur.

Nevm ve Yaða₣a Cihetinden Me™«û≠e ¡Alâmât Beyânındadır: Nehâren 
nevm olup leylen olmadığı ¡alâmet-i πayr-i ceyyidedir. Leyl ve nehârdan 
birinde dahi nevm olmadığı şerrli olur, zîrâ onun sebebi dimâπın fesâdı 

106 “Teferfürü” demek baðlatu’l-√amðâ levni üzere olursa demektir.
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olur o fesâd ne vech üzere olursa olsun. Ve nevm-i nehârînin eslemi evâil-i 
nehârda olan nevmdir. Ve bunların küllîsi nevâib-i √ummânın müntehâsın-
da şerrli olur, ammâ ibtidâ-i nevâibde ba¡∂ı kerre onlar mu∂ırr olmaz. Ve 
sübât ¡ârı∂ olup nab∂da ∂a¡f olsa redîdir, zîrâ o vech üzere ¡ârı∂ olan sübât 
ru†ûbet-i dimâπ √asebiyle değildir belki ∂a¡f-ı ðuvvet sebebiyle ¡ârı∂dır ve 
onda i«tilâ†-ı ¡aðl dahi olur ise redâ™et ek&er olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o sübât 
«ıl†-ı bâridin ¡ufûneti √asebiyle olur ve ¡illette ðadr-i √âcetten ek&er olan 
nevmi i«tilâ†-ı ¡aðl ta¡ðîb edip onda berd-i e†râf dahi olsa redî olur, nitekim 
nevmi «iffet ta¡ðîb eylese o nevm ceyyid olur.

A¡mâl-i Yedden Me™«û≠e Olan ¡Alâmât-ı Rediyyedir: Zi™bir iltiðâ†ı ve 
ke-enne iltiðâ† eder gibi nefsinde ve √âyi†ten bir nesneye ta¡arru∂ ¡alâmet-i 
rediyyedir; [sebebi] eb«ırenin dimâπa ta§a¡¡ud edip ondan ¡ayna ve ru†ûbet-i 
bey∂iyyeye in√idârı √asebiyle vücûdu olmayan nesneleri ta«ayyüldür.

Evcâ¡dan Me™«û≠e ¡Alâmâttır: ◊ummayât-ı √âddede a√şâda veca¡-ı şe-
dîd √udû&u ¡alâmet-i rediyyedir, i√tirâð-ı şedîde ve verem-i ¡a₣îme veyâ«ûd 
«urâca delâlet eder. Ve kaçan ba¡∂ı a¡∂âda veca¡ şedîd olup baπteten sâkin 
olsa o dahi ¡alâmet-i rediyyedir.

~avt ve Kelâm ve Sükûttan Me™«û≠e Olan ¡Alâmâttır: ~avt-ı ðavî cey-
yiddir ve kelâm-ı munta₣am dahi ceyyiddir, bunların «ilâfı redîdir. ¡Ale’l-
ek&er sükût-ı †avîl vesvâsa delâlet eder veyâ«ûd ¡a∂al-i lisânın ve √ancerenin 
istir«âsına veyâ«ûd teşennücüne veyâ«ûd mebde™-i kelâm olan ta«ayyülün 
≠ehâbına delâlet eder. Ve kaçan marî∂ bu√rânda tekellüm eylese ceyyid olur. 
Ve bi’l-cümle kelîm olan kimsenin sükûtu sübâtın ve vesvâsın ve bizim ≠ikr 
eylediğimiz sâir nesnelerin ibtidâsına delâlet eder. Ve sikkît olan kimsenin 
ke&ret-i kelâmı he≠eyânın ve i«tilâ†-ı ¡aðlın ibtidâsına delâlet eder.

¡Aðldan Me™«û≠ Olan ¡Alâmettir: He≠eyân ¡ârı∂ olup onda √areket ve 
∂arebân-ı re™s ve ∂arebân-ı mun«ur olsa, o ¡alâmet-i selîme olur, ammâ 
vaðâr ve sekînet ile olan he≠eyân ðattâl olur.

◊arekâttan Me™«û≠e Olan ¡Alâmâttır: İ«tilâ† ve ðalaðın ke&reti ¡alâmet-i 
πayr-i ceyyiddir, zîrâ eb«ırenin re™se ke&ret-i irtifâ¡ına delâlet eder. Ve ¡alî-
lin küllü sâ¡atin ve&be edip cülûs eylediği delîl-i redîdir, zîrâ o ve&be kerb 
veyâ«ûd i«tilâ†-ı ¡aðl veyâ«ûd ∂îð-ı nefes ve «unâð ve ≠ât-ı riyeden biri ile 
√âdi& olur ve sebeb-i a«îr ile √âdi& olan erde™ olur. Ve ve&be-i mev§ûfenin 
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ek&eri «unâð ve ∂îð-ı nefes sebebiyle olur her ne ðadar esbâb-ı u«râ ile dahi 
¡ârı∂ olur ise. Ve ke≠âlik a¡∂â √areketten &aðîl olsa o dahi delîl-i redî olur. 
Ve kaçan e₣âfîr kemidü’l-levn olsa mevt √â∂ırdır. Ve ra¡şe ¡alâmet-i rediy-
yedir eger bu√rân-ı ceyyid √asebiyle ¡ârı∂ değil ise.

Evhâmdan Me™«û≠e ¡Alâmettir: Ve kaçan marî∂in mevt ve helâkten 
«avfi ke&îr olsa «a†ardır.

Te&â™üb ve Tema††îden Me™«ûze A√kâmdır: Te&â™üb ve tema††îden her 
biri fa∂lı def¡ için †abî¡atın a¡∂â-i ¡a∂âlâniyyeyi ta√rîki sebebiyle √âdi& olur. 
Ve mâdâm ki ¡u∂v-ı sa«îf veyâ«ûd mâdde ðalîle ve mücîbe ola def¡-i fa∂l 
için te&â™üb tema††îye √âcet olmaz belki onlara i√tiyâc o iki √âlin ∂ıddı bu-
lundukta olur ve eger onlar ile ya¡nî tema††î ve te&â™üb ile √arrdan berde 
intiðâl olup o √âl †abî¡ata red™ ve mu¡în olup reddi ¡alâmete olur, zîrâ ke&î-
ren delâlet eder ki †abî¡at ta√lîlden ¡âciz olup ke&ret-i mevâdd veyâ«ûd ∂a¡f 
√asebiyle lîfin me¡ûnetine mu√tâc olur.

A√lâmdan Me™«û≠ Olan ¡Alâmât: Marî∂ olan kimse ek&eriyyâ menâ-
mında bu√rânî cinsinden olan nesneleri rü™yet eder, me&elâ ¡arað ile bu√rânı 
olur ise o kimse rü™yâsında √ammâma dâ«il olur ve du«ûle teheyyü™ eder.

Şehevât ve ¡A†aştan Me™«û≠ Olan ¡Alâmettir: Emrâ∂-ı müzminede şeh-
vetin zevâli ¡alâmet-i rediyyedir; √âdde dahi müzmine gibidir lâkin mara∂-ı 
√âdde şehvetin suðûtunun redâ™eti müzminede olan suðû†un redâ™etinden 
dûndur. Ve bi’l-cümle şehvetin zevâli a«lâ†-ı fâsideye veyâ«ûd ðuvvet-i 
nefsâniyyenin ve †abî¡iyyenin mevtine delâlet eder. Ve kaçan √ummâ-ı 
mu√rıðada ¡a†aş bâ†ıl olsa delîl-i redî olur «u§û§an lisân esved ola.

Yereðândan Me™«û≠e Olan A√kâm ve İstidlâlâttır: ¢able’l-yevmi’s-sâbi¡ 
ve ðable’n-nu∂c yereðân ¡ârı∂ olsa berdi olur lâkin ba¡∂ıların zu¡mu üzere 
o vaðtte onun ma∂arratını ishâl tedârük ve telâfî eder ise redî olmaz. ðıyâs 
dahi onun üzerinedir. Ve’l-√â§ıl yevm-i sâbi¡den muðaddem olan bu√rân, 
bu√rân-ı ma√mûd olmaz [486b] ve o bu√rân mâdâm ki ¡alâmât-ı u«râya 
muðârin olmadıkça selîm olmaz. Ve eger sâbi¡de veyâ«ûd tâsi¡de veyâ«ûd 
râbi¡ ¡aşerde ma¡a-¡alâmetin ma√mûdetin yereðân ¡ârı∂ olup nâ√iye-i ke-
bidde âfet ve §alâbet ve evrâmdan biri olmasa o yereðân ma√mûd olur ve 
çok kerre o mi&lli yereðân bu√rân-ı tâmm olur ve onun ma√mûd olduğuna 
yereðân ¡urû∂undan sonra «iffet √â§ıl olduğu delâlet eder ve ondan sonra 
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«iffet √â§ıl olmaz ise re∂â™etine delâlet eder. Ve ke≠âlik redâ™et-i yereðâ-
na onda i«tilâf-ı mirâr ke&îr olup «âric olan mirârın πaleyânı dahi delâlet 
eder. Ve ke≠âlik eşyâ-ı zebediyye-i mu√rıðanın «urûcu dahi delâlet eder ve 
bu mi&lli yereðândan «avf olunur lâkin o «avfi ishâl-i bâliπ ü münaððînin 
√udû&u tedârük eder. Ve ke≠âlik ¡arað-ı sâbiπ ¡ârı∂ olup ðuvvet dahi ðaviy-
ye olur ise bi-sür¡atin «iffet ¡ârı∂ olup onun ma∂arratı tedârük olur.

Evrâmdan Me™«û≠e Olan Delâildir: ◊ummayât-ı √âdde evvelâ √âdi&e 
olup ba¡de evrâm meπâbin ve e†râfa o √ummâ te™eddî eylese redîdir ve 
onun redâ™eti evvelâ evrâm-ı me≠kûre √âdi&e olup ba¡dehu bi-sebebi’l-¡ufû-
net √ummayâta te™eddî edenlerin redâ™etinden ek&er ve erde™ olur. Ve a§l-ı 
ü≠ünde evrâm olup o verem nu∂c ve teheyyüc eylemez ve veremi istifrâπ 
dahi ta¡ðîb eylemese redî olur, ammâ bu me≠kûrlardan biri olmayıp nu∂c 
ve ¡aðıbında istifrâπ-ı ðavî olmasa ¡alâmet-i rediyye olur. Ve kaçan «urâca 
ve sâir a«lâ†-ı πayr-i na∂îceye nu∂c ¡ârı∂ olsa o nu∂c seni maπrûr eylemek 
câiz olmaz, zîrâ o nu∂c muπnî değildir, bu mi&lli √âl ek&eriyyâ √âdi& olup 
₣ann olunur ki vaðt vaðt in√i†â† ve helâkten emn zamânıdır ve ma¡a-hâ≠â 
onlar yine ðâtil olur. Ve be&r ve veremden her biri ₣âhir olup ba¡dehu πâir 
olsa redî olur lâkin ba¡de’l-πu™ûr yine ₣uhûra ¡avdet eylese ðuvvet-i †âbî¡ate 
delâlet eder ve ba¡∂ı kerre o ₣uhûr ve πu™ûr †abî¡atinde olan bir nesne √ase-
biyle insâna mu¡tâd olur ve onda redâ™et-i şedîdeye delâlet olmaz.

Hey™et-i Bü&ûr Mi&llilerden Me™«û≠e ¡Alâmâttır: ◊ummayât-ı √âddede 
√ımma§a miðdârı be&re-i esved ₣uhûr eylemek cidden redî olur ve kaçan o 
be&reler i&âre olunsa o kimse yevm-i &ânîde ke&îren helâk olur. Ve ðurû√-ı 
bedenin hu∂ret ve sevâd ve âsmâncûniyyet ve §ufret işbu elvândan birine 
isti√âlesi ¡alâmet-i rediyye olur velâkin §ufrete isti√âlenin redâ™ete delâleti 
sâir elvân-ı me≠kûreye istihâlenin redâ™etine delâletinden e«aff olur. Ve de-
yildi ki marî∂in rükbesi üzere ¡ineb-i esved mi&lli bir şey™ ₣âhir olup e†râfı 
a√mer olsa o marî∂ ¡âcilen helâk olur; eger elli gün miðdârı √ayâtı müm-
tedde olur ise onun ¡alâmet-i mevti sovuk ter döktüğü olur. Ve eger ¡unuðta 
olan verîd üzere √abb-ı √ırva¡ şebîhi bir nesne olup onunla dahi √a§af-ı 
ebya∂ ke&îren ₣uhûru olup ona eşyâ-ı √ârreye şehvet ¡ârı∂ olur ise o kimse 
yevm-i ¡işrînde helâk olur. Ve lisânda ₣uhûr eden bü&ûr-i mühlikeyi biz 
≠ikr eyledik. 
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Ve deyildi ki √ummâda eyyü √ummen-kâne iki yedin cemî¡an e§âbi¡i 
üzere √abb-ı kirsenne mi&âlinde verem-i esved ₣uhûr edip veca¡-ı şedîd olsa 
o kimse râbi¡de helâk olur ve ona &iðal ¡arı∂ olur ve sübât eger †abî¡at mu¡-
teðıle ise onda sersâm dahi √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre onun i¡tiðâli bir meb-
laπa bâliπ olur ki †abî¡atı isti√câr eder.

Hey™et-i ¡Urûðtan Me™«û≠ Olan ¡Alâmâttır: İbuðrâ† dedi ki cebîn ve 
cüfûn ve terðuve katlarında vâði¡ evride-i §ıπâr munta§ıb olup istiðâmet 
üzere olsa redî olur. ¡Urûð-ı ₣âhirenin levni olduğu √âlden ta†vîse ve ferfîri-
yeyte taπayyür eylese ve ke≠âlik πavrda olup rü™yeti mu¡tâd olmayan «ârice 
₣uhûr etmekle mu†avvesen rü™yet olunsa o dahi redî olur.

Nâfi∂den Me™«û≠e ¡Alâmâttır: Kesîrü’l-mu¡âvede olan nâfi∂ ma¡a-∂a¡fin 
√ummâ-ı §a¡bede mühliktir ve o mi&lli nâfi∂ ma¡a-&ebâti’l-ðuvve √ummâ 
ile ðal¡ olunmazsa o dahi ceyyid değildir. Ve cümlesinden erde™ o nâfi∂dir 
ki ona necâ√ ve necâta mü™eddî olmayan istifrâπ tâbi¡ ola ve o istifrâπ √um-
mâyı teskîn eylemeye, zîrâ o istifrâπ delâlet eder ki onda «ıl† müte√arriktir, 
def¡inden †abî¡at ¡âcizdir, pes o nâfi∂ redîdir. Ammâ min-πayri mu¡âvedetin 
¡ârı∂ olan nâfi∂ onda fa§l-ı √ükm §ı√√ate ðârîb olmaz ve bilinmez ki merre-
ten vâði¡ olan nâfi∂ ðuvvetin ifrâ†-ı ∂a¡fı √asebiyle mi vâði¡dir yâ«ûd â«er 
sebeb ile mi ¡ârı∂dır ma¡lûm olmaz.

İstifrâπın A√kâmıdır

İshâl ve ðay™ ve πayri ile olan istifrâπdan nâfi¡ olan istifrâπ ba¡-
de’n-nu∂c olanlardır. Ve istifrâπa lâyıð olan, «ıl†-ı mû≠iyi istifrâπdır ve 
sühûlet ile √â§ıl olup ¡aðıbında «iffet √âdi& olan istifrâπdır. Bi-devâin ve 
bi-πayri devâin vâði olan istifrâπın «ıl†-ı mû≠iyi ifnâ eylediğinin ¡alâmâtı 
müstefriπin «ıl†-ı â«eri istifrâπa bidâyesi olur. Ammâ istifrâπ gâhca olur 
ki «ıl†-ı mû≠îyi istifrâπdan «urâ†aya ve cürâde ve dem-i esved ve «ıl†-ı 
müntin istifrâπına intiðâl eder ve yâ«ûd ðay™ ile «ıl†-ı §ırf istifrâπına in-
tiðâl eder. 

Ve kaçan istifrâπda ðu§ûr olsa vâcib olur ki ona i¡ânet oluna. Ve kaçan 
nu∂c-ı ₣âhir yok iken istifrâπda ifrâ† olsa onun nef¡ine vü&ûð ve i¡timâd 
olunmaz. ¡Arað ve ru¡âf ve πayriler ile vâði¡ olan istifrâπ-ı ∂a¡îf delâlet 
eder ki †abî¡at mâddeyi def¡ için √areket eyledi velâkin def¡e ðavî olma-
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yıp tamâmen istifrâπdan ¡âcize oldu. Bu §ûrette ¡alâmât-ı u«râ dahi seyyi™e 
olur ise mevte delâlet eder ve eger ¡alâmât-ı seyyi™e olmaz ise †ûl-i mara∂a 
delâlet eder.

A√kâm-ı ¡Ara…tır

Emrâ∂-ı √âddede ve müzminede ve ke≠âlik balπamiyyede ve «a†arlı ev-
râmda ve evrâm-ı a√şâda ¡arað ile bu√rân ni¡me’l-bu√rân olur.

Sebeb-i Ke&reti’l-¡Arað: Ke&ret-i ¡arað esbâbı mâddenin ke&reti veyâ«ûd 
mâddenin riððati veyâ«ûd ðuvve-i dâfi¡anın iştidâdı veyâ«ûd ðuvve-i mâ-
sikenin istir«âsı veyâ«ûd ðuvve-i dâfi¡anın iştidâdı veyâ«ûd esbâbından bir 
sebeb ile mecârî-i ¡araðın ittisâ¡ı cemî¡an bu me≠kûrlar ke&ret-i ¡araða sebeb 
olur. Ve ðıllet-i ¡araðın esbâbı ke&ret-i ¡arað esbâbının a∂dâdı olur. Ve ka-
çan «urûc eden ¡arað mes√ olunsa artıp ek&er olur ve terk olunsa munða†ı¡ 
olur.

¡Araðta A¡∂â Mu«telif Olduğunun Beyânıdır: Ba¡∂ı kerre a¡∂ânın ta¡ar-
ruðu mu«telif olur, kiminin ¡araðı ke&îr ve kiminin noð§ân veyâ«ud ¡adîm 
olur. ¡Arað mara∂ı fâ¡ile olan mâddenin bulunduğu ¡u∂vda ke&îr olur ve bir 
¡u∂vda mâdde-i fâ¡ile olmasa veyâ«ûd onun mesâmmâtında esbâbdan bir 
sebeb ile ∂ayyið olsa onda ¡arað ðalîl olur. Ve bu ðabîlden olup dâimâ bir 
cânibe ı∂†ıcâ¡ eden kimsenin cânib-i ı∂†ıcâ¡ının ðıllet-i ¡araðı, zîrâ cânib-i 
me≠kûrda mesâmmât ı∂†ıcâ¡ √asebiyle mün∂aπı† olup câffe olur ve ru†ûbât 
ona ve ondan «ârice seyelân eylemez ve «alfte ya¡nî ensede olan a¡∂âda 
me&elâ ₣ahrda ¡arað ke&îr olur ve ₣ahrın ¡araðı §adr mi&lli ðuddâmda olan 
¡u∂vun ¡araðından ek&er olur. Ve e¡âlî-i bedenin ¡araðı esâfil-i bedenden 
ek&er olur «u§û§an ¡arað-ı re™sin ke&reti ezyed olur.

Ta¡arruðta ve ∏ayride Vâði¡ Olan İ«tilâf A√vâlidir: Nevmde ¡arað 
yaða₣ada olan ¡araðtan ek&er olur, zîrâ √ârr-ı πazîrinin ru†ûbâtta ta§arru-
fu nevmde ek&er olur, yaða₣ada ta§arrufu ondan eðall olur, zîrâ yaða₣ada 
nefsin e≠âsı su¡ûbetli olur ve §u¡ûbet-i e≠â mevâddı bâ†ına ta√rîk eder. 
Ve İbuðrâ† dedi ki mûcib-i ¡arað yok iken nevminde ke&îren terleyen 
kimsenin ke&ret-i ¡araðı delâlet eder ki o kimse ta√ammülünden ek&er 
bedenine πıdâ ta√mîl eylemiştir ve eger o √âl vâði¡ olup §â√ibinin nâil-i 
πıdâ olmadığı ma¡lûm olursa sen bil ki o kimse istifrâπa mu√tâcdır, zîrâ 



Tahbîzü’l-Mathûn 241

§a√î√u’l-ðuvve olanlarda ke&ret-i ¡arað ancak ke&ret-i mâdde [487a] 
√asebiyle olur, zîrâ mevâddın ke&reti katında †abî¡at onu def¡e ta§addî 
eder. Ve mevâddın ke&reti ba¡∂ı kerre sebeb-i ðarîb ile olur imtilâ-i ðarîb 
gibi ve imtilâ-i ðarîb me†¡ûmât-ı vaðtiyeden olur ve bu imtilâyı def¡ eder 
cû¡ veyâ«ûd riyâ∂et veyâ«ûd ¡arað-ı †abî¡î ve mevâddın ke&reti ba¡∂ı ker-
re dahi sebeb-i ba¡îd-i müteðâdim ile olur ve o imtilâ fu∂ûl-i sâbıða ile 
olur ve onu ancak bedeni münaððî olan istifrâπ def¡ eder. Ammâ ¡arað 
ba¡∂ı kerre o mevâddın la†îfini ve raðîð ve ðalîlini def¡ edip fâsid ve ¡â§î-
yi bedende terk eder ve †abî¡at o «ıl†-ı fâsidin &iðali ta√tında kalıp ∂a¡îfe 
olur. Ve ma¡lûm ola ki √arâret-i πarîziyye ne miðdâr aðvâ olursa bi-√a-
sebihâ ta√allül dahi a«fâ olur ve onda ¡arað olmaz meger ki ona esbâb-ı 
u«râ √asebiyle ¡arað ¡ârı∂ ola ve ona binâen ¡arað †abî¡attan «âric olur ise 
yâ imtilâ™ ve ke&retten veyâ«ûd şiddet-i ittisâ¡-ı mesâmmdan ¡ârı∂ olur 
veyâ«ûd ha∂m-ı ceyyidden ðuvvetin ¡aczinden veyâ«ûd şiddet-i √areket-
ten olur.

¡Araðın Ke&ret ve ¢ılleti Eyyâmı Beyânıdır: Emrâ∂-ı √âddede ¡araðın 
ke&reti günü yevm-i &âli& ve yevm-i «âmistir, yevm-i râbi¡de ¡arað ðalîl 
olur ve belki emrâ∂-ı √âdde yevm-i râbi¡de vücûh-ı u«râ ile dahi bu√rân 
eylemez illâ nâdiren o günde bu√rân olur. Ve mücerribûnun zu¡mu üzere 
yirmi yedi ve otuz bir ve otuz dört işbu eyyâmda marî∂in ta¡arruðu ðalî-
lü’l-vuðû¡ olur.

¡Araðtan Me™«û≠ Olan Vücûh-ı İstidlâlâttır: ¡Arað melmesi √ase-
biyle √arâret [ve] bürûdetten birine ve melmesi √asebiyle §âf olduğuna 
veyâ«ûd §ufret ve «u∂retten birine meyli olduğuna ve †a¡mı √asebiyle 
√ulv veyâ«ûd mürr veyâ«ûd √umû∂ata mâil olduğuna delâlet eder. Ve 
râyi√ası √asebiyle müntine ve √âmi∂e ve √ulve ve †a¡m-ı sâireden birinin 
râyi√asına delâlet eder. Ve aðvâmı √asebiyle raðabeti veyâ«ûd lezic ol-
duğuna delâlet eder. Ve miðdârı √asebiyle ke&îr ve ðalîl olduğuna delâ-
let eder. Ve mev∂i¡i √asebiyle sâyiπ veyâ«ûd ðâ§ır olduğuna ve hangi 
¡u∂vdan olduğuna delâlet eder. Ve vaðti √asebiyle ibtidâ ve intihâ ve 
in√i†â† zamânlarının hangisinde vâði¡ olduğuna delâlet eder. Ve ¡âðıbeti 
√asebiyle «iffet ve e≠â ve nâfi∂ ve ðuşa¡rîret ve onlar mi&lli nesnelerin 
hangisi ¡araðı ta¡ðîb eylediğine delâlet eder.
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Min-Ciheti’l-¡Arað Me™«û≠e Olan ¡Alâmâttır: ◊arâret-i √ummâ katın-
da olan ¡arað-ı bârid cidden ¡alâmet-i rediyyedir «u§û§an re™s ve raðabeye 
ma«§û§ ola, o ¡arað √ârr olsa dahi πaşyi in≠âr eder; bârid olur ise ne key-
fiyyette olduğunu ona ðıyâs eyle. ◊ummâ-ı √âddede o ¡arað-ı bârid a§nâf-ı 
¡araðın erde™i olur, zîrâ o ¡arað πaşy-ı sâbıða delâlet eder, πaşy-ı âtîye onun 
delâleti yoktur; eger o ¡arað-ı bârid §â√ibinin √ummâsı ¡a₣îm ise mevt ðarîb 
olur. ¡Arað-ı bârid ancak √arâret-i πarîziyyenin suðû†unda olur ve suðû† 
√asebiyle √arâret ru†ûbâtı √ıf₣dan ¡âcize olup ru†ûbâtın sebîlini ta«liye eder 
ve √arâret-ı πarîbe ona istîlâ edip ru†ûbeti tefrîð ve teb«îr eyledikten sonra 
πarâbeti √asebiyle o √arâret müfâraðat eyledikte o ¡arað bâriden «urûc eder. 

Ve ¡arað-ı munða†ı¡ redîdir. Ve ¡arað-ı ke&îr mâddenin ke&reti √asebiyle 
†ûl-i mara∂a delâlet eder. Ve ¡arað-ı bârid §â√ibine ∂a¡fına binâen fa§d ve 
ishâl muvâfıð olmaz belki ona √uðun-ı leyyine muvâfıð olur. 

Ve kaçan ¡araðı «iffet ta¡ðîb eylemese ¡alâmet-i ceyyide değildir. Eger 
¡aðîb-i ¡araðta e≠â ziyâde olursa ¡alâmet-i redî™e olur, her ne ðadar o ¡arað 
cemî¡an bedeni istî¡âb dahi ederse. 

Ve evvel-i mara∂da müsâri¡an ₣uhûr eden ¡arað redîdir, ke&ret-i mâd-
deye delâlet eder meger ki o ¡araðın müsâra¡ası ke&ret-i em†âr √asebiyle 
havânın ru†ûbeti sebebiyle ola, o mi&lli sebeb ile √âdi& olan ¡arað-ı bârid 
dahi her ne ðadar redî olur ise onun redâ™eti mara∂ √asebiyle olan ¡araðın 
redâ™etinden eðall olur. 

Ve çok vâði¡ olur ki mara∂ ¡araðile ibtidâ edip ba¡dehu ona √ummâ tâbi¡a 
olur ve o √ummâ †avîle olur. Ve eger ¡arað ile iðşi¡râr ¡ârı∂ olur ise cey-
yid olmaz belki redî olur. Ve onun sebebi budur ki iðşi¡râr mû≠î ve redî 
olan «ıl†ın bedende intişârına delâlet eder ve intişâr dahi a«lâ†-ı redî™eden 
bi-mu«âla†ati’r-ru†ûbât meksûretü’l-√iddet olup tenðıye olunmayan ru†û-
bâtın ¡arað ile ta√allülüne delâlet eder ve yine delâlet eder ki mâdde ke&îre 
olmakla istifrâπ-ı ¡araðî ile tamâmen ta√allül etmemekle mâdde-i bâðıye 
iðşi¡rârı i√dâ& eylemiştir. 

Ve kaçan ðuvvet ve nab∂ ∂a¡îf olup cebîninde ¡arað ðalîl olsa ¡alâmet-i 
rediyyedir. Ve eger nab∂ sâðı† olur ise mevt √â§ıldır. 

Ve o ¡arað-ı ceyyid ki onunla tamâmen bu√rân ola, ancak yevm-i 
bu√rânîde olup cemî¡an bedeni istî¡âb eder ve onda ke&ret ve πazâret olur 
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ve o ¡araðtan sonra marî∂a «iffet √â§ıla olur. Ve ondan sonra ceyyid olan 
¡arað o ¡araðtır ki cemî¡an bedene ¡âmm olmaz velâkin ondan sonra marî∂a 
«iffet gelir. 

Ve bi’l-cümle ¡araðın a√vâli tefaððud ve tefa√√u§ olunur, √arâret ve 
bürûdet keyfiyyetleri ve levn ve râyi√a ve †a¡m keyfiyyetleri ve kemmiy-
yetinin ðıllet ve ke&reti ve «urûcunun ezminesi ya¡nî ibtidâ ve intihâ ve 
in√i†â† zamânlarının hangisinde «urûc eylediği ve ke≠âlik muðârin olduğu 
√ummânın ðuvvet ve ∂a¡fı ve ¡arað ¡aðîbinde «iffet ve &iðalden hangisinin 
√u§ûlü vardır ta¡arrüf olunur.

Ve ma¡lûm ola ki nâðıhın ¡araðı ke&îr olur mâddenin beðâyâsı √asebiyle 
ve be™s yoktur ki ondan fa§d-ı yesîr oluna.

Cihet-i Nab∂dan Me™«û≠e Olan ¡Alâmâttır: Ma†raðî ve nemlî ve minşâ-
riyyet-i şedîde ve mevciyye cemî¡an bu nab∂lar redîlerdir ve ma¡a’∂-∂a¡f 
πazâlî dahi redîdir. Ve o nab∂-ı mu«telif ki onda evvelâ inðı†â¡-ı şedîd ve 
√arekât-ı ∂a¡îfe olup ba¡dehu tedârük için nab∂-ı ðavî a«≠ oluna ve o tedârük 
mütevâliyen ve mütedâriken olmayıp vaðt vaðt ola, işbu minvâl üzere olan 
nab∂ cidden redî olur. Ve e†ıbbâ dediler ki cânib-i eyserin nab∂ı mütevâtir 
olup nab∂-ı eymen mütefâvit olsa ve onda ∂a¡f dahi olsa delîl-i redî olur. 

Ve ma¡lûm ola ki nâstan çok kimselerin min-πayri mara∂in nab∂-ı †abî¡î-
si mu«telif-i redîdir, pes o nab∂ rü™yet olundukta vâcib olur ki o redî nab∂ 
†abî¡î midir yâ«ûd mara∂ √asebiyle ¡ârı∂ mıdır ta¡arrüf oluna.

Ru¡âf A√kâmıdır

Sersâm ve kebidin evrâm-ı √ârresi ve ta√t-ı şerâsîfte olan evrâm-ı √ârre 
cemî¡an bu mara∂lar ru¡âf ile bu√rân-ı tâmm ederler. Ammâ sersâm iki 
mun«urların her birinden bu√rân eder ve ammâ â«erleri verem cânibinde 
olan mun«urdan bu√rân eder. Ve ke≠âlik √ummayât-ı mu√rıða dahi ru¡âf 
ile tamâmen bu√rân edip sersâm gibi min-eyyi mun«urın kâne bu√rân eder: 
Ammâ ≠âtü’r-riye ru¡âfla bu√rân eylemez. Ve ≠âtü’l-cenbin emri ru¡âf ile 
bu√rân «u§û§anda emr-i vasa††ır. Ve ba¡∂ı kerre πıbb dahi ru¡âf ile bu√rân 
eder. Ve ek&er-i √âlde nâfi¡ olan ru¡âfın ¡urû∂u tek günlerde ve ifrâdda 
olur ve yevm-i râbi¡de vuðû¡u nâdir olur ve onun vuðû¡u yevm-i «âmis ve 
yevm-i sâbi¡ ve tâsi¡de olur. 
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Ve kaçan marî∂de ru¡âf-ı «ayr me™mûl ve mercû olsa velâkin marî∂ 
∂a¡îf olsa Buðrâ†’ın ta¡lîmi üzere o marî∂in ru¡âfına i¡ânet olunup re™sine 
mâ-ı √ârr §abb olunur ve re™sine kimâd dahi va∂¡ olunur. Ve ke≠âlik ru¡â-
fın ifrâ†ından «avf olunsa mâ-ı bârid ile ve ke≠âlik ru¡âf hangi mun«urdan 
«urûc eder ise onun cânibinde olan şerâsîf ta√tına mi√ceme va∂¡ olunmakla 
ru¡âf men¡ olunur. 

Ve ru¡âfın ecvedi şıðð-ı ¡alîl cânibinden olan ru¡âftır; cânib-i ¡illetin «ilâ-
fı cânibinden vâði¡ olan ru¡âf o cevdette olmaz, cevdeti ondan dûn [487b] 
olur. Ve ru¡âf bu√râna elyað olan evrâm fevða’s-sürre olan verem olur. 
Ve verem-i balπamîden ve ta√accür edip †ûl-i müddet bâðî olan veremden 
tefettü√ ve inficâra tevaððu¡ olunur, ondan ru¡âf mi&lli bu√rân me™mûl ol-
maz. Ve dimâπda vâði¡ evrâm-ı bârideden ve ke≠âlik ≠âtü’r-riyeden ru¡âf 
ile bu√rân tevaððu¡ olunmaz.

Ru¡âftan Me™«û≠e Delîl Beyânındadır: Ru¡âf-ı ðalîl redî olur ve ru¡âf-ı 
redînin ek&eri esvedü’d-dem olur. Dem-i a√mer-i müşrıð u berrâð ile olan 
ru¡âf redî ve ðalîlü’l-vuðû¡ olur. Ve yevm-i râbi¡de vâði¡ olan ru¡âf ¡usr-i 
bu√râna delâlet eder belki bu√rân-ı ru¡âfiyyenin ecvedi ifrâdda vâði¡ olur.

¡U†âstan Me™«û≠e Olan Delâildir: Zamân-ı intihâda vâði¡ olan ¡u†âs cey-
yid olur ve zamân-ı ibtidâda vâði¡ olan ¡u†âs zükâma ve «ıl†-ı le≠≠â¡a delâlet 
eder.

Berâz A√kâmıdır

Kitâb-ı evvelde kelâm-ı küllî vü mu«ta§ar ile berâzda biz tekellüm ey-
ledik, bize şimdiki √âlde vâcib olan budur ki berâz bâbında ≠ikr olunan o 
aðvâli fa∂l-ı işbâ¡la işbâ¡ ve iş¡âb eyleyeyüz ve emrâ∂-ı √âddede ona mü-
te¡allið olan kelâmı bas† eyleyeyüz. Ve ma¡lûm ola ki ¡arað-ı ke&îr ile ta¡ar-
ruð eden kimsede i«tilâf-ı tâmm ile bu√rân olmaz.

Berâzdan Me™«û≠e Olan ¡Alâmâttır: Berâz ile «urûc eden eşyânın i«-
tilâf-ı elvânı iki vaðtte ma√mûd olur, evðât-ı sâirede ma√mûd olmaz. E√a-
dühümâ budur ki o vaðtte vâði¡ olan i«tilâfı bu√rân olan ve ¡aðîb-i nu∂cda 
ve yevm-i bâ√ûrîde vâði¡ ola ve onda bu√rân-ı ma√mûd ¡alâmetleri ola. Ve 
&ânîsi budur ki mu«telif-i ðavî olan i«tilâf-ı şürb-i müshil ¡aðıbında ola. 
İşbu iki şurû†u câmi¡ olan i«tilâfta vâði¡ elvân-ı mu«telife bedenden mü-
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tevaððı¡ olan neðâya delâlet eder, ammâ bu iki §ûretin πayride berâzın i«-
tilâf-ı elvânı i√tirâða ve ≠evebâna ve a«lâ†-ı fâsidenin ke&retine delâlet eder. 

Ve berâz-ı §ıbyâna ve ¡iðy-i e†fâle ya¡nî †ıflın √âl-i vilâdetinde ba†nından 
«urûc eden nesneye şebîh olan berâz redîdir. Ve evvel-i mara∂da berâz-ı 
mirârî mirârın πalebesine delâlet etmekle πayr-i ceyyid olur, ammâ berâz-ı 
mirârî â«ir-i mara∂da ve ¡inde’l-in√i†â† ₣uhûr ederse delâlet eder ki beden 
onunla müstenðî olur ve ¡alâmet-i ceyyidedir. Ve kaçan berâz-ı mirârî ke&î-
ren munfa§ıl olup mara∂a «iffet ¡ârı∂a olmasa ¡alâmet-i rediyye olur ve 
¡alâmet-i rediyyeden ve suðû†-ı ðuvvetten sonra i«tilâf-ı ke&îr olup onun 
¡aðıbında «iffet ¡ârı∂a olmasa delîl-i mevt olur. 

Her ne ðadar √ummâ muðli¡a dahi olur ise düsûmetli e†¡ime tenâvül 
eylemeyen kimsenin berâzı üzere düsûmet rü™yet olunsa a¡∂â-i a§liyyenin 
≠evebânına delâlet edip delîl-i redî olur velâkin helâke delâlet eylemez, zîrâ 
mer™î olan zevebân ba¡∂ı kerre la√mın ≠evebânı olur. Ammâ √ummayât-ı 
√âddede berâz üzere §adîde müşâbih bir şey™ olup levni a§fer-i müşabba¡ 
olsa ve netn dahi πâlib olsa mühlik olur. Ve şol i«tilâf ki nevâ√îsinde şey™-i 
raðîð ola delâlet eder ki o şey™ §adîd olup mebde™i nevâ√î-i kebid olur ve o 
§adîd le≠¡i √asebiyle berâzı bi-sür¡atin i«râc eder ve ba¡∂ı kerre o §adî∂ va√-
dehu «urûc eder. Ve kaçan berâz ile türmüs ðuşûru gibi nesne «urûc eylese 
bi’l-cümle emrâ∂da ¡alâmet-i mühlike olur.

A√kâmu’l-¢ay™

Ve yine kitâb-ı evvelde ðay™ bâbında bizim ðavlimiz sebðat eyledi ve 
bize vâcib olur ki bu maðâmda onlardan ve πayrdan biraz maðâl îrâd eyle-
yeyüz ki onlar bu maðâma mülâyim ola. Ve biz deriz ki ðay™ın enfa¡ı o ðay™-
dır ki onun ile «urûc eden balπam ile mirâr şedîden mu«teli† ola ve πıla₣ı 
şedîd olmaya. Ve ðay™ her ne ðadar §ırf olursa erde™ olur, zîrâ §ırfen «urûc 
eden mirâr ise şiddet-i √arârete delâlet eder ve baπam-ı §ırf «urûc eder ise 
şiddet-i berde delâlet eder.

¢ay™dan Me™«û≠e Olan ¡Alâmâttır: Levni ðay™-ı mu¡tâdın levnine mu«â-
lif olan ðay™ redî olur ve o levn-i mu¡tâd ebyâ∂-ı mâî ve levn-i a§ferdir 
ve ona mu«âlif olan ðay™ a«∂ar ve kürrâ&î ve «u§û§an müntin olanlardır 
ve ke≠âlik sılðî ve a√mer-i ðânî ve kemiddir ve ziyâde şerrlisi zencârî ve 
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esveddir ve eger onda baπteten teşennüc dahi olur ise fi’l-√âl ðatl eder ve 
eger o √âlde ðuvvet bâðıye ise ba¡∂ı kerre iki gün ðadar mütemâdî olur. 
Ve o levn-i redîler ₣uhûrunda vâcib olur ki levn-i me≠kûrun ¡urû∂u şey™-i 
me™kûlden olmadığı dahi tefa√√u§ ve ta√arrî oluna. Ve ≠ikr olunan elvânı 
cemî¡an ðay™ cidden redî olur ve ðay™-ı müntin dahi cidden redîdir ve bizim 
≠ikr eylediklerimiz üzere ðay™-ı §ırf dahi redîdir.

A√kâm-ı Bevldir

Kitâb-ı evvelde a¡râ∂ ≠ikr olunduğu ma√allde ve fenn-i evvelde bevle 
müte¡allið eðâvîl-i külliyyenin ≠ikri bizden teðaddüm eyledi, şimdiki √âlde 
biz onlardan ve πayrilerden ≠ikri maðâma elyað olanları beyân eyleriz. Ve 
biz deriz ki bevlde nu∂c-ı ðavî ¡alâmeti rü™yet olunmamakla marî∂in helâki-
ne √ükm ve ða∂â câiz olmaz, zîrâ ba¡∂ı kerre marî∂de cihâttan bir cihet ile 
istifrâπ-ı ðavî √âdi& olup mevâdd-ı na∂îce ve πayr-i na∂îceyi i«râc etmekle 
¡alîl «alâ§ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi †ûl-i mühlet ile «ıl† ta√allül eder veyâ«ûd 
«urâc ile bu√rân eder ve «u§û§an «ıl† şedîdü’r-redâ™et olmasa o √âller vâði¡ 
olur ve ma¡a-hâ≠e’l-i√timâl na∂îc olmayan bevl aπleb-i √âlde redî olur ve 
mara∂ın ðuvvetine delâlet eder ve eðallu mâ-yekûn †ûl-i mara∂a delâlet 
olur. Ve ke≠âlik marî∂ olan kimsenin evðât-ı mara∂ının küllîsinde elvân-ı 
bevli §ı√√âtinde olan bevlin elvânı gibi olsa o bevl dahi redî olur. Ve eger 
mara∂ §u¡ûd üzere iken bevlin levni dahi taπayyürü a«≠ eylese o mara∂ es-
lem olur. Ve ba¡∂ı kerre emrâ∂-ı vebâiyyede bevl ceyyid olup ðıvâmında ve 
levninde ve rüsûbunda vech-i †abî¡î üzere olur ve ma¡a-hâ≠â o bevlin §â√ibi 
helâk olur. Ve ma¡lûm ola ki çok kerre marî∂ olan kimseler ðıvâmında ve 
levninde ve â«er «u§û§unda redî olan bevl ile tebevvül eder ve o bevl nef∂-i 
bu√rânî olur «u§û§an o bevl emrâ∂-ı √âddede olup sebebi kebid ve nevâ√î-i 
bevl olursa nef∂-i bu√rânî olmak aπleb olur.

Bevlin ¢ıllet ve Ke&retinden Me™«û≠ Olan ¡Alâmât Beyânındadır: Bir 
mara∂da bevl ba¡∂ı kerre ke&îren ve ba¡∂ı kerre ðalîlen «urûc eylese ve 
ba¡∂ı kerre dahi bevl mu√tebes olup marî∂ a§lâ bevl eylemese ¡alâmet-i re-
diyye olur. Ammâ o √âl-i √ummayât-ı √âddede ¡ârı∂ olur ise beyne’l-mara∂ 
ve’†-†abî¡at mücâhede-i şedîde vuðû¡una delâlet eder, mâddenin πıla₣ı ve 
nu∂cu ¡usr-i ðabûlü √asebiyle gâh πâlib ve gâh maπlûb olup ¡usret ve şiddet 
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√â§ıla olur, ammâ o √âl √ummayât-ı hâdiyede †ûlü in≠âr eder «ıl†ın πıla₣ı 
√asebiyle 

Riððat-i Bevlden Me™«û≠e ¡Alâmât Beyânındadır: Bevl-i raðîð ba¡∂ı 
kerre ≠iyânî†is mi&llide vâði¡ olur ve onda devâm-ı ¡a†aş ve sür¡at-i ðıyâm 
ve sühûlet-i «urûc olur ve ba¡∂ı kerre riððat-i bevl fecâcet √asebiyle ve 
bi-√asebi’s-süded «urûc-ı mevâdda mâni¡ olmak ile olur ve ba¡∂ı kerre dahi 
ðuvve-i muπayyirenin ∂a¡fından mâddede ma¡a’s-suhûle «urûc olmamakla 
olur ve bu vechle riððatin redâ™eti ≠iyânî†iste olan riððat-i bevlin redâ™e-
tinden eðall olur. Ve kaçan emrâ∂-ı √âddede bevl-i raðîð &âbit olup birkaç 
eyyâm mütemâdî olursa i«tilâ†a delâlet eder. Ve kaçan i«tilâ†ın ¡urû∂undan 
sonra dahi riððat dâim olursa mevt-i serî¡e delâlet eder, zîrâ o √âl üzere olan 
marî∂in mevâddı dimâπa √aml olunmuştur ve o sebebden nefsi müte¡a††ıl-
dır. Ve kaçan o bevl-i raðîð πıla₣a isti√âle edip ba¡de’l-isti√âle «iffet ¡ârı∂ 
olmasa ba¡∂ı kerre bevlin o πıl₣ati ≠evebân-ı a¡∂â √asebiyle olur ya¡nî redî 
olur. Ve √ummâ-ı külliyyenin vaðt-i §u¡ûdunda ve tezeyyüdünde bevl-i mâî 
ke&îr olsa esâfilde √udû&-ı vereme delâlet eder ve onda ve ba¡dehu olanlar-
da levne mu«âli† olan ðıvâm-ı bevle dahi na₣ar eyle.

Ve ma¡lûm ola ki bevl-i raðîða sevâd mu«âli† [488a] olmaz. Ve kaçan 
sen bevl-i raðîðte sevâd rü™yet eylesen sen bil ki onun sevâdı bevl-i §âbiπ 
√asebiyle veyâ«ûd mâddede mü™e&&ire olan keyfiyyet-i mara∂iyyenin şid-
det-i ðuvveti √asebiyle olur.

¢ıvâm-ı Bevlin ∏ıla₣ından ve Levninin Küdûretinden Me™«û≠e Olan 
¡Alâmâttır: Kaçan bevl-i raðîð bevl-i πalî₣e √ummâ-ı lâzımede isti√âle ey-
lese ve onda ¡alâmât dahi ceyyide olsa bi-¡araðin bu√râna delâlet eder ve ka-
çan o √âlde ¡alâmât-ı ceyyide olmasa ve √ummânın i√tirâðı dahi şedîd olsa 
ðalb ve kebidden birinde işti¡âl olduğuna delâlet eder. Ve ðable’l-bu√rân 
bevl-i πalî₣in §afâsı πayr-i ceyyiddir, zîrâ o bevl mâddenin i√tibâsına ve 
def¡inden †âbî¡atin ¡aczine delâlet eder. Ve bevl πalî₣ ve kedir olup onda 
rüsûb olmasa ve o bevl §âf dahi olmasa √arâret-i πarîbenin şiddeti √ase-
biyle πaleyân-ı a«lâ†a delâlet eder ve πarîziyye-i mün∂icenin ∂a¡fına ¡alâ-
met olup redî olur. Ve bevl-i &e«în ile «u§û§an râbi¡de olan bevl-i &e«în ile 
√ummayât-ı i¡yâiyyenin bu√rânı ke&îrü’l-vuðû¡ olur «u§û§an o bevl-i &e«îne 
ru¡âf dahi muðârin ola.
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Emrâ∂-ı ◊âddede Vâði¡ Bevl-i Ebya∂ Beyânındadır: Emrâ∂-ı √âddede 
bevl-i ebyâ∂ mâddenin cihet-i ¡urûðun ve âlât-ı bevlin «ilâfına meyl eyledi-
ğine delâlet eder ve o §ûrette ba¡∂ı kerre mevâdd dimâπa meyl edip §udâ¡ ve 
sersâm i√dâ& eder ve gâhca dahi ba¡∂ı a√şâya meyl edip vereme delâlet eder 
ve o §ûrette eger ¡alâmette selâmet var ise ðalîlen delâlet eder ki mevâdd-ı 
√ummâ ðay™la «urûc eder ve ek&er-i √âlde ve «u§û§an ¡alâmet-i ðay™ olma-
dıkta mevâddın ishâl ile «urûcuna ve o ishâli sa√cin ta¡ðîbine delâlet eder. 
Ve √ummâ-ı √âddede evvelâ bevl-i ebya∂ raðîð olup ba¡dehu küdûret ve 
ma¡a-beyâ∂ihi πıla₣ ¡ârı∂ olsa teşennüce ve mevte delâlet eder.

Emrâ∂-ı ◊âddede ªuhûr Eden Bevl-i Esved Beyânındadır: Ma¡lûm ola 
ki emrâ∂-ı √âddede sevâd-ı bevlle helâke √ükm ve ða†¡ eylemek câiz olmaz 
her ne ðadar √add-i ≠âtında bevl-i esved ¡alâmet-i rediyye ise ve her ne ðadar 
bevl-i esved-i me≠kûre ¡alâmet-i u«râ-yı sâire mu§â√ib ve mu¡â∂ıd olursa 
dahi yine helâke √ükm olunmaz eger ¡alîlde ðuvvetin ðaviyye ve istifrâπât-ı 
mu«telifeye iðtidârı olduğunu rü™yet eder isen ve min-külli cinsin vâði¡ olan 
o istifrâπât-ı mu√telifeyi istirâ√at ta¡ðîb eylediğini dahi rü™yet eder isen. Ve 
bu √âlle nisvânda †am& ile istifrâπ katında min-külli cinsin a«lâ†-ı rediyye-i 
mu«telifeyi istifrâπ vâði¡ olur ve binâen ¡aleyh bevl-i me≠kûr nisâda eslem 
olur, zîrâ ba¡∂ı kerre onlara bevl-i esved mevâddı †arîð-i √ay∂dan istifrâπ 
sebebiyle ¡ârı∂ olur. 

Ve ma¡lûm ola ki bevl-i esved her ne ðadar ðalîlü’l-kemmiyye olsa 
bi-√asebi ðilletihi şerri ve redâ™eti ziyâde olur ru†ûbetin fenâ bulduğuna 
delâlet eylediği için. Ve ke≠âlik emrâ∂-ı √âddede bevl her ne ðadar πalî₣ 
olsa şerri o miðdâr ziyâde olur. 

Ve kaçan bevl-i esved riððate ve le†âfete mâil olup onda &üfl-i müte¡al-
lið mevcûd ve râyi√ası √âdde olsa ve o bevlin vuðû¡u dahi √ummayât-ı 
√âddede olsa §udâ¡a ve i«tilâ†a delâlet eder. Ve onun a§la√-ı a√vâli ru¡âf-ı 
esvede delâlet olur, zîrâ onun mâddesi ¡âliye ve πâlibedir. Ve ba¡∂ı kerre 
onda √arâret ifrâ† üzere olmayıp ðalîlü’l-kemmiyyet ve ¡a∂al cânibine mün-
defi¡ ise √arâret-i πayr-i müfri†a √asebiyle ¡arað dahi olur ve onun ¡araðına 
ðuşa¡rîret teðaddüm eder. 

Ve kaçan bevl esved olup onda ta¡alluð-ı esved müstedîr ve müctemi¡ 
olsa ve o bevle ¡adem-i râyi√a ve iki câniblerin temeddüdü ve ta√te’ş-şerâsîf 
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vâði¡ olan verem ve ¡arað muðârin olsa mevte delâlet eder. Ve şerâsîfte olan 
temeddüd-i me≠kûr teşennüce delâlet eder ve ¡arað-ı me≠kûr ∂a¡f √asebiyle 
√âdi& olur. 

Ve sevâda ∂ârib olan bevl-i raðîð-i mâî riððati √asebiyle †ûl-i mara∂a 
ve sevâdı √asebiyle redâ™ete delâlet eder. Ve deyildi ki esved-i el†af olan 
bevlin §â√ibi †a¡âmı iştihâ eylese helâk olur. Ve kaçan bevl-i raðîð-i esved 
şuðret ve πıla₣a isti√âle eylese √arâretin107 noð§ânına ve ha∂mın vuðû¡una 
delâlet eder ve ona «iffet yâ §o√bet eder veyâ«ûd onu ta¡ðîb eder. Eger 
isti√âle-i me≠ðûre olup §o√bet ve ta¡ðîb-i me≠kûrlardan biri bulunmazsa 
delâlet ki mevâdd kebide lu√ûc edip ve istinðâ eylemeyip süded i√dâ& eyle-
miştir ve belki o mevâdd √ârre ise verem i√dâ& eylemiştir. 

Ve √ummayât-ı √âddede zamân-ı †avîl ðalîlen ðalîlen vâði¡ olan bevl-i 
la†îf-i esved re™s ve raðabe veca¡larına muðârin olur ise bi-tedrîcin ≠ehâb-ı 
¡aðla delâlet eder ve o √âl nisâda vâði¡ olur ise eslem olur.

Emrâ∂-ı ◊âddede Olan A√merü’l-Levn Bevl Beyânındadır: Kaçan bevl 
a√mer-i raðîð olup ¡alâmât-ı ma√mûde üzere vâði¡ olur ise sür¡at-i bu√râ-
na delâlet eder ve o bevl-i a√mer ¡aks üzere olur ise ya¡nî πalî₣ veyâ«ûd 
πayr-i ma√mûd ¡alâmet üzere ₣uhûr ederse sür¡at-i mevte delâlet eder. Ve 
bi’l-cümle bevl-i a√mer şiddet-i iltihâba delâlet eder. 

Ve emrâ∂-ı √âddede a√mer-i raðîð bevl §udâ¡a ve i«tilâ†a delâlet eder. 
Ve bevl-i a√mer-i πalî₣ ke≠âlik emrâ∂-ı √âddede eger «urûcu ðalîlen ðalîlen 
ve mütevâtiren olup onda netn dahi olur ise «a†ra delâlet eder, zîrâ delâlet 
√arâret-i şedîde ve ı∂†ırâba ve ¡acz-i †abî¡ata olur ve lâ-ma√âle onlar «a†arlı 
olurlar. Ve eger ≠ikr olunan bevlin «urûcu πazîr ve ke&îren olup onda &üfl-i 
ðe&îr olursa ifrâða108 ve §ı√√ate tevcîhe delâlet eder ve «u§û§an o bevl √um-
mayât-ı mu«teli†ede vâði¡ olur ise delâlet-i ðaviyye olur. 

Ve emrâ∂-ı √âddede dem-i §ırf bevli ðattâl olur, zîrâ onun delâleti √arâ-
ret-i şedîde ve ı∂†ırâb ve ¡acz-i †abî¡ata olur ve lâ-ma√âle onlar «a†arlı olur-
lar ve eger ≠ikr olunan bevlin «urûcu πazîr ve ke&îr olup onda &üfl-i ke&îr 

107 “◊arâret”ten murâd √arâret-i πarîbedir.
اُق 108 َ ْ ِْ  asta iyiliğe yüz tutmak. Bir a¡râbî bir a¡râbîye» (hemzenin kesri ile) [el-ifrâð] اَ

eyitti ki: ــאُء َ َ ــאَل ا َ َ ُروِد  ْ ــ َ ْ اِق ا َ ــ ْ ــאُر ِإ َ ــא أَ َ  Ya¡nî «asta ifâðat bulmasının ¡alâmeti nedir 
dedikte, ٌق َ ــ َ  [¡arað]tır dedi. Ve ــאُء َ َ  râ-i mühmelenin ∂ammı ve √â-i [™ru√a∂â] ُر
mühmelenin fet√i ile ve ∂âd-ı mu¡ceme ile ٌق َ ــ َ  [¡arað] ma¡nâsınadır. Vankulu.
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olur ise ifrâða ve §ı√√ate tevcîh delâlet eder ve «u§û§an o bevl √ummayât-ı 
mu«teli†ede vâði¡ olur ise delâlet-i ðaviyye olur. Ve emrâ∂-ı √âdede dem-ı 
§ırf bevli ðattâl olur, zîrâ o bevl delâlet eder ki √iddet-i πaleyânı olan im-
tilâ-i demevî-i şedîd vardır ve ondan tecâvî-f ðalbde vâði¡ olan i«tinâð mi&l-
li i«tinâð vuðû¡undan «avf olunur eger mevâdd ðalbe meyl eder ise ve eger 
mevâdd-ı dimâπa mâile ise sekteden «avf olunur. 

Ve √ummayât-ı i¡yâiyyede cidden a√mer olan bevl πıla₣a meyl edip ve 
ba¡dehu &üfl-i ke&îr ₣uhûr edip velâkin o &üfl rüsûb eylemese ve onda §udâ¡ 
dahi olsa †ûl-i mara∂a delâlet eder, zîrâ onda olan mâdde ¡a§iyedir ve ¡i§yân 
√asebiyle evvelâ onda πıl₣at √âdi& olmamıştır ve πıl₣at √udû&undan sonra 
dahi bi-sür¡atin rüsûb √udû& etmemiştir velâkin o mi&lli bevl bu√rânın ¡arað 
ile olduğuna delâlet eder mevâddı ¡urûða meyl eylediği için ve bu mi&lli 
bevl yereðânî bevle müşâbih olup beynehümâda farð yereðânî bevlin i§âbet 
eylediği &evbi ı§bâπı ve bu bevlin ¡adem-i ı§bâπı olur. 

Ve bi’l-cümle cevheri ve &üflü a√mer olan bevl nehve ve fecâcete ve †ûl-
i mara∂a delâlet eder ve «u§û§an √umret-i şedîde olmaya ve küdûrete mâil 
ola. Ve √ummayât-ı √âddede bevl-i aşðar beyâ∂a veyâ«ûd sevâda isti√âle 
eylese redî olur, zîrâ bevl-i ebya∂ mâddenin re™se §u¡ûduna ve bevl-i esved 
keyfiyyet-i mara∂ın i√tidâdına delâlet eder.

Rüsûbdan Me™«û≠e Olan ¡Alâmât Beyânındadır: Levn ve ðıvâmda mu«-
telif olup a«lâ†-ı mu«telifenin ke&retine delâlet eden rüsûb redî olur ve o 
rüsûbun erde™i a§πarü’l-eczâ olanlardır ve delâlet eder ki †abî¡at mevâddı 
def¡e evvelâ ðâdire olmayıp ona ðudret-i mâddenin te§aππurundan sonra 
gelmiştir. Ve ek&er-i √âlde rüsûbun melâsetinin «ayra delâleti rüsûb-ı eb-
ya∂ın «ayra delâletinden ek&er olur, zîrâ çok vâði¡ olur ki √umrete mâil olan 
rüsûb ebya∂ olmakla onun §â√ibi ta¡ayyüş eder. Ammâ melâseti olmayan 
&üfl-i ebya∂ın §â√ibi helâk olur, zîrâ melâseti olmayıp cerîş i«tilâfı gibi 
mu√telif olan &üflde ðıvâm olmamakla indifâ¡ı ðâbûle §alâ√iyyet olmaz ve 
sühûlet-i indifâ¡ ðıvâm-ı §âli√te levn-i §âli√i olan mevâddın sühûlet-i in-
difâ¡ından ek&er olur. 

Ve ke≠âlik eczâsı §aπîr rüsûb dahi delâlet eder ki mara∂dan a√lâ† ke&îren 
münfa¡il olmamıştır, nitekim rüsûb-ı ceyyidin eczâsı §aπîre olsa o rüsûb 
delâlet eder ki †abî¡atın onda cidden fi¡li ve te™&îri [488b] olup mara∂ın onda 
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fi¡li olmamıştır. Rıπvî ve zebedî olan rüsûb-ı ebya∂ın beyâ∂ı mu√âla†a-i 
havâ √asebiyle «âricen ¡ani’†-†abî¡a cidden redî olur. Ve rüsûb-ı «âm dahi 
redîdir. Ve e¡âlîsi müstedaðð ve müte√arrik olan rüsûb e¡âlîsi mütesa††a√-ı 
câmid ya¡nî πayr-i müte√arrik olan rüsûbdan ef∂al olup mara∂ın √âdd ve 
serî¡ü’l-müntehâ olduğuna dahi edell olur. 

Ve evvel-i emrde min-πayri sebðin riððatin ve fıðdânin vâði¡ olan &üfl 
delâlet eder ki onda «ıl†-ı ke&îr vardır ve onun «ıl†ın na∂îc olduğuna delâ-
leti olmaz belki nu∂cdan sonra olan rüsûb vaðt-i ibtidâda bevl raðîð ve 
rüsûb ðalîl olmakla olur ve bu şurû† bulunmasa delâlet eder ki o marî∂de 
mevâdd-ı &üflüyye-i πalî₣a ke&îre ve mara∂ &aðîldir. Ve ke≠âlik min-πayri 
rüsûbin §ıbπın şiddeti «ayra ve nu∂ca delâlet eylemez, zîrâ ba¡∂ı kerre şid-
det-i §ıbπ elem ve şiddet ve √arâret ve cû¡la √âdi& olur ve câyi¡in §ıbπ-ı bevli 
ziyâde ve &üflü ðalîl olur. 

Ve rüsûb-ı a√mer demin ke&retine ve nu∂cun te™e««ürüne delâlet eder ve 
o rüsûb-ı a√meri √ummayât-ı mu√rıðada kerb ve πamm müsta§√ıb olur ve 
eger kırk πüne ðadar mütemâdî olsa ¡illet †avîle olup bu√rân ondan bu√rân 
altmış günde dahi recâ olunmaz. Ve fevðe meyli olan &üfl-i a√mer-i mü-
te¡allið emrâ∂-ı √âddede vâði¡ bevl-i la†îfte olursa i«tilâ†-ı ¡aðla delâlet eder 
ve eger o √âl mütemâdî olursa ondan ¡a†ab ve helâk «avf olunur. Ve eger 
bevl πıla₣a mâil ðıvâmı a«≠ ederse ve ta¡alluð dahi rüsûbu ve tebayyu∂u 
a«≠ ederse selâmete delâlet eder. 

Ve √ummayât-ı √âddede la√m ðı†¡ası gibi olan rüsûb onda delâil-i nu∂c 
yok ise a¡∂ânın incirâdına delâlet eder ve o incirâd külyeden değildir. Ve 
eger o rüsûbda nu∂c mevcûd ise ve √ummâsı yok ise √âl-i külyeden senin 
bildiğin nesnelere delâlet eder. Ve eger ðuşûr-ı semeke müşâbih rüsûb olup 
onda ¡alâmet-i nu∂c olmasa ve √ummâ dahi √âdde olsa o rüsûb √ummânın 
¡a§abı ve ¡i₣âmı ve ¡urûðu ceredinden olur ve ammâ √ummâ-ı √addenin 
πayrilerinde me&âne incirâdınandır ve rüsûb-ı nu«âlî dahi ona delâlet eder 
ve dahi delâlet eder ki √ummâ ¡umðtan tecrîdi a«≠ eyledi. Ve me&âne cürâ-
desi ile cürâde-i ¡umðun farðı budur ki me&ânî cerâdesinde me&ânede elem 
olur ve nu∂c olup onda πıla₣ olur.

Levn ve ¢ıvâm Sebebleri ile Bevlde Olan A√vâlden Me™«û≠e ¡Alâmât-
tır: Ve o ¡alâmetlerin evvelkisi ebvâl-i dühniyyedir. O bevl-i dühnî ki onun 
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levn ve ðıvâmı dühn levnine ve ðıvâmına müşâbih olur, o bevl her ne ða-
dar redî ise lâkin delâil-i u«râ selâmete delâlet ederse onun şey™-i mekrûha 
delâleti olmaz velâkin rüsûb zeytî olur ise cidden redî olur ve bi’l-cümle 
zeytî-i «âli§ rüsûb redî olur. Ve zeytî-i «âli§ o levndir ki onda ma¡a-§ufret ve 
«u∂ret levn-i dühn rü™yet olunur. Ve kaçan zeytî bevl-i esvedden sonra ¡ârı∂ 
olsa Rûfus-ı √ekîmin şehâdeti üzere «ayra delîl olur. Ve zeytînin erde™i ev-
vel-i mara∂da olan zeytîdir. Ve kaçan mara∂ın redâ™etine edille delâlet edip 
râbi¡de bevl-i zeytî ₣uhûr eylese yevm-i sâdiste ¡alîlin mevtini in≠âr eder. 

Ve ¡alâmât-ı ma√mûdesi olan bevl def¡aten ¡alâmet-i me≠mûmeye 
taπayyür eylese eger o taπayyür emrâ∂-ı √âddede ise mevte delâlet eder, 
zîrâ o taπayyür §u¡ûbet-i emrâ∂ √asebiyle ðuvvetin suðû†una delâlet eder. 
Ve ba¡∂ı kerre bevl-i dühnî i«tilâ†-ı ¡aðla delâlet eder, zîrâ cefâf √âdi& olur. 

Ve √ummâ-ı √âdde olup lisâna yübûset ¡ârı∂ olsa ve bevlde dahi dem-i 
câmid gibi ðı†¡alar olsa ¡alâmet-i rediyye olur ve bu √âl üzere olan bevl 
esved olur ise erde™ olur. Ve √ummâ-ı √âdde[de] bevl ile demin seyelânı 
ancak şiddet-i √arâfet ile ve ev¡iyenin ve cedâvilin inficârı ile olur ve bu 
demin cmûdu şiddet-i √arâret ile olur. 

Ve o bevl-i ebya∂ u raðîð ki onda zebed ve se√âbe-i §afrâ ola onun 
«a†ar-ı şedîde delâleti olur, zîrâ o √âl ı∂†ırâba ve mâddenin şedîdetü’l-√id-
det olduğuna delâlet eder. 

Ve bevl-i esved-i raðîðte olan ðavl-i kâfî bundan aðdem ≠ikr olundu. 
Ve bevl-i raðîð eşðar √ummayât-ı √âdde ibtidâsında ile’l-πıla₣ ve’l-

beyâ∂ isti√âle eylese ve ba¡dehu bevl-i √ımâr mi&lli mütekeddiren ve mü-
te¡akkiren bâðî kalsa ve min-πayri irâdetin «urûcu a«≠ eylese ve o maðâm-
da ðalað ve seher olsa delâlet eder ki ¡alîlin iki câniblerinde teşennüc √âdi& 
olup mevte mü™eddî olur eger o ¡alâmete πâlib ¡alâmet-i ceyyid bulunmas 
ise, zîrâ şuðret levni üzeri olan bevl raðîð olur ona «ıl†-ı §afrâvî-i √ârr πa-
lebe eylemek √asebiyle ve eger raðîð değil ise onun πıl₣at ve &e«în olduğu 
mara∂da §u¡ûbet ve mâddede ı∂†ırâb olmakla olur. 

Ve e†ıbbâ dediler ki levn-i dem üzere «urûc eden bevl-i ðalîl redîdir 
«u§û§an ma√mûm olan o bevlin §â√ibinde ¡ırð-ı nesâ ola.

İnfi§âl-i Bevlin Keyfiyyeti Cihetinden Me™«û≠e Olan ¡Alâmâttır: ◊um-
mâsı √âdde olan ma√mûmda bevle temekkün ancak ðalîlen ðalîlen olup 
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bilâ-veca¡ âlât-ı bevlinde ður√a ve verem olsa ve nab∂ında dahi tevâtür 
ve ∂a¡f olsa ¡alâmet-i rediyye olur. Ve √ummâ-ı dâime ve §udâ¡-ı şedîd ve 
¡arað ke&îr oldukta bevl mu√tebes olsa küzâza delâlet eder. Ve √ummâ-ı 
sâkinede bevl teðâ†ur eylese ru¡âfa delâlet eder ve o teðâ†ur-ı bevl √ummâ-ı 
√âdde-i mu√rıðada olsa dimâπa √arâret-i rediyye i§âbetine delâlet eder. Ve 
eger √ummâ-ı mu√rıða hâdiye ise imtilâ ke&ret üzere olup †abî¡atın mâddeyi 
def¡inden ¡aczine delâlet eder. Ve √ummayât-ı √âddede min-πayri irâdetin 
bevl-i «âricin sebebi ðuvvetin ∂a¡fı ve dimâπda âfetin vücûdu olur ve o √âl 
ancak mevâddın √âdde ve müsa««ene olup dimâπa te§a¡¡udünden ve a¡∂â-i 
¡a∂aliyyenin dimâπa iştirâkinden olur.

Bevlde Olan ¡Alâmât-ı Rediyye-i Müte¡addide Beyânındadır: Mâî bevl 
ve esved, müntin ve πalî₣ redîyyedir. Ve o ðârûre ki esfelinden a¡lâsına 
du«ân gibi bir şey™ bürûz ve ₣uhûr eyleye ¡an ðarîb mühliktir. Ve ke≠âlik 
bevl-i desimin levni mâ-ı la√m levni üzere olup onda netn πâlib olsa o dahi 
ðattâl olur.

Marî∂de Ecnâs-ı A¡râ∂-ı Mu«telifenin İctimâ¡ı ◊asebiyle ªuhûr Eden 
¡Alâmât-ı Rediyyelerdir ki Onun Redâ™eti ◊ummâya ve ∏ayri Mara∂lara 
¡Âmm Olur: Ve kaçan ðay™ ve maπ§ ve i«tilâ†-ı ¡aðl bir ¡alîlde cem¡ olsa 
¡alâmet-i ðattâledir. Ve kaçan beden melmesinde ve levninde ve ðay™ ve 
istifrâπ eylediği nesnelerde müteπâyir ve mu«telif olsa o √âl delâlet eder 
ki †abî¡at a«lâ†-ı mu«telife ile memnüvve ve emrâ∂-ı mu«telife ile maðhûre 
olup ibtilâ olunan emrâ∂ın küllîsine muðâvemete ve muðâbeleye √âcet ol-
makla lâ-ma√âle †abî¡at muðâvemetten ¡âcize olmuştur. 

Ve kaçan √ummâ-ı πayr-i müfârıðada ya¡nî √ummâ-ı lâzımede berd-i 
₣âhir ile i√tirâf-ı bâ†ın ve iştidâd-ı ¡a†aş cem¡ olsa o ictimâ¡ ðattâl olur. 

Ve kaçan §arîr-i esnân ile ta«lî†-i ¡aðl cem¡ olsa marî∂ ¡a†aba müşârif ve 
muðâribdir. 

Ve marî∂a def¡aten ma¡a-√urðatin ve le≠¡in ishâl-i sevdâ ¡ârı∂ olsa ve 
ða†anında elem-i mu√rıð ve «afaðân ve πaşy olsa o √âlâtın ictimâ¡ı ¡alâmet-i 
mevt olur. 

Ve cebîn ¡arað-ı bârid ile ta¡arruð edip a₣fâr sararsa ve mu«∂arra ve mü-
teπayyire olsa ve lisânı dahi teverrüm eylese ve lisân ve beden üzerlerinde 
be&r-i πarîb ₣uhûr eylese mevt ve helâk ðarîb olur. 
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Ve nevâ√î-i şerâsîfte ma¡a’l-√ummâ ∂arebân ve i«tilâc olup ve 
ma¡a-≠âlik ¡aynda √areket-i münkere olsa redâ™et-i √âle tevaððu¡ vâcib 
olur, zîrâ √âlet-i me≠kûre riyâ√-ı nâfi«aya delâlet eder. Ve ∂arebân dahi 
verem-i şedîd √asebiyle ve ¡ırð-ı kebîrin şiddet-i nab∂ı √asebiyle olur. 
Ve kaçan nab∂ şedîdü’∂-∂arb ve mütelâ√ıð ve cidden ¡a₣îm olsa cünûnu 
müsta§√ıb olur. Ve ba¡∂ı kerre ∂arebân ve i«tilâc a√şâya πâi§ olmaz belki 
₣âhir-i merâððta [489a] olur ve bu mi&lli ∂arebân ve i«tilâc ∂ârr olmaz-
lar her ne ðadar vereme muðârin olurlarsa meger ki o verem ifrâ† üzere 
olup cidden ¡a₣îm ola, pes vâcib olur ki o ∂arebân ve i«tilâcda cidden 
te™emmül oluna √attâ «a†arı ¡a₣îm olan ∂arebân ve i«tilâc ¡a₣îmü’l-a∂râr 
olmayanlardan farð oluna. Ve eger ≠ikr olunan √âl yirmi gün miðdârı 
mütemâdî olup o verem ve √ummâ teskîn olmasa infitâ√ ve inficâra delâ-
let eder. Ve ba¡∂ı kerre o mara∂∂an marî∂e selâmet √â§ıl olur bevl-i πazîr 
ü ke&îr ¡ârı∂ olmakla veyâ«ûd mâddenin e†râfa intiðâli ile ve «u§û§an 
ricleyne intiðâli ile. 

Ve kaçan mara∂dan ∂a¡îf olan kimselere evvel-i mara∂da nefes-i mü-
tevâtir ve πaşy ¡ârı∂ olsa o marî∂ mevt ve helâke muðâribdir ve onun baðiy-
ye-i √ayâtı dört sâ¡ati tecâvüz eylemez. 

Ve kaçan bir insânda √ummâ-ı mu√rıða olup bir miðdâr «iffet ve baπ-
teten √arâretine sükûn gelse ve onda istifrâπla veyâ«ûd intiðâl ile bu√rân 
₣âhir olmasa ve ke≠âlik ta†fi™eye bâliπa ve min-havâin ilâ-havâin belde-i 
vâ√idede veyâ«ûd iki beldede intiðâl dahi olmasa ve nab∂da olan sür¡at 
dahi sâkin olsa ve o marî∂de râ√at mi&illi bir √âl dahi bulunsa sen √ükm 
eyle ki o marî∂ serî¡an helâk olur. 

Ve bir insânda dahi √ummâ olup baπteten onun ðalbine «afeðan ¡ârı∂ 
olsa ve onu füvâð dahi a«≠ edip bilâ-sebebin ma¡rûfin ba†nı mu¡teðıl olsa o 
kimse helâk olur. 

Ve kaçan mara∂-ı √âddı olan kimsenin bevli evvelâ aşðar-ı la†îf olup 
ba¡dehu taπallu₣ eylese ve ba¡dehu &everân edip ebya∂ olsa ve &everânı dahi 
bâðıye olup bevl-i √ımâra müşâbih olsa ve onun tebevvülü bi-πayri irâdetin 
olsa ve onda seher ve ðalað dahi olsa delâlet eder ki onun iki câniblerinde 
temeddüd √âdi& olup ba¡dehu helâk olur. 
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Ve ba¡∂ılar dediler ki kaçan bevl ebya∂ iken sonradan mirrî olup üzerin-
de dahi mi&lü’z-zebed bir şey™ olsa ve iki mun«urlarından dahi dem-i esved 
seyelân eylese o a¡râ∂ şerr ve redî olur. 

Ve bir nev¡ ¡alâmet dahi vardır ki onu e†ıbbâdan bir ðavm ≠ikr ederler ve ona 
ðıyâs ancak ¡usret ile müteveccih olur, o ¡alâða budur ki kaçan bir insânın raða-
besinde olan verîd üzere √abb-ı ðar¡a müşâbih be&r-i ₣âhir olup onda √a§af-ı 
ebya∂-ı ke&îr dahi olsa ve ona eşyâ-ı √ârreye şehvet dahi ¡ârı∂ olsa o kimse 
helâk olur. Ve ke≠âlik deyildi ki bir insânın §udπ-i eyserinde be&r-i a√mer ü 
§ulb ¡ârı∂ olsa ve o √âl üzere olan kimsenin iki ¡aynına √ikke-i şedîd ¡ârı∂ olsa o 
kimse yevm-i râbi¡de olur. Ve deyildi ki iki ¡aynlarının altında ¡ades mi&lli be&r 
₣âhir olsa yevm-i ¡âşirde helâk olur ve bu veca¡ın §â√ibi √elvâya iştihâ eder. Ve 
ke≠âlik deyildi ki her hangi ¡illet ki baπteten şiddet üzere ¡ârı∂ olup ve ba¡dehu 
ona ðay™ veyâ«ûd «ilfe ¡ârı∂ olsa delîl-i mevt olur. Ve deyildi ki ma√mûma 
veyâ«ûd marî∂-i â«ere evrâm ve ðurû√-ı leyyine ¡ârı∂ olup ¡aðlı ≠âhib olsa 
helâk olur. Ve yine deyildi ki bir insânın yüzünde ve burnunda terehhül olup 
onda veca¡ olsa ve ona o terehhül evâilinde √ikke-i enf ¡ârı∂ olsa yevm-i &ânîde 
veyâ«ûd yevm-i &âli&te helâk olur. Ve ke≠âlik deyildi ki bir insânın rükbesinde 
müdevver ¡ineb gibi bir şey™-i esved ₣âhir olup onun e†râfı ve √avâlîsi kırmızı 
olsa o kimse ¡âcilen helâk olur ve onun mevtine elli güne ðadar inti₣âr olunur 
ve onun ¡alâmet-i mevti ¡arað-ı bârid ile ¡alîlin ta¡arruðu olur.

‰ûl-i Mara∂ ¡Alâmâtıdır: Ve ma¡lûm ola ki †ûl-i mara∂ın sebebi πıla₣-ı 
a√şâ veyâ«ûd tedbîrde olan ta«lî† olur ve eyye-mâ kâne onlarda mi¡de ∂a¡îfe 
olur mi¡deye o sebebden hüzâl ¡ârı∂ olmak √asebiyle. Ve hüzâl-i mi¡denin 
dahi ¡alâmeti nu∂cun bu†™ üzere √â§ıl olduğu olur, zîrâ bu†™ ile mi¡de a√vâ-
line istidlâl olunur. Ve ke≠âlik &üfl-i müte¡allıðın bevlde bu†™-ı rüsûbu ve 
rüsûb-ı a√merin devâmı ile istidlâl olunur. 

Ve ke≠âlik †ûl-i ¡illet ¡alâmâtından olur ∂umûrun ðıllet-i ₣uhûru ve 
ma¡a-√iddeti’l-mara∂ nab∂-ı ¡a₣îm ve vech-i semîn ve şerâsîf münfeti«a ve 
πayr-i ∂âmire okuğu ve bu √âlât ðıllet-i ta√allüle ve †ûl-i mara∂a delâlet eder. 

Ve kaçan bu√rân ¡alâmâtı ðable’n-nu∂c †ârî ve ¡ârı∂ olup o marî∂in ðuv-
veti sâðı†a olmasa ve onda ¡alâmet-i mevt dahi √âdi& olmasa †ûl-i mara∂a 
delâlet eder. Ve ma¡lûm ola ki bu√rânın tehvîlâtı ve âlâmı nef¡ ve ∂arrdan 
birine mü™eddî olmasa ve o ehvâl-ı hâile bâðıye kalsa mara∂ †avîl olur. 
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Ve mara∂∂a ke&ret-i i«tilâc †ûl-i mara∂a delâlet eder «u§û§an evvel-i 
mara∂∂a o i«tilâc ₣uhûra bed™ eylese, ammâ mara∂ın â«irinde olan i«tilâc 
a§la√ olur. 

Ve ¡araðın ke&reti †ûle delâlet eder. 
Ve ru¡âf ve ¡arað ve istifrâπât-ı sâire ðalîlü’l-kemmiyyet olmakla mâd-

deyi onlar ta√rîk edip velâkin bi’t-tamâm def¡inden ¡aczi olduğuna delâlet 
eylese ve o istifrâπla ¡alâmât-ı ceyyide-i u«râ olsa veyâ«ûd ¡alâmât-ı rediy-
ye ma¡dûm olsa o √âl †ûle delâlet eder. 

Ve kaçan rüsûb-ı a√mer kırk [güne ðadar] bâðî kalsa †ûlü in≠âr eder ve 
ondan bu√rân ve inðı∂â recâ olunmaz ne ðadar müddeti altmış güne bâliπ 
olur ise. 

Ve evvel-i mara∂da i√tilâm ¡ârı∂ olsa †ûle delâlet eder. 
Ve kaçan †ûl-i mara∂ ¡alâmâtı eyyâm-ı müteðaddimede rü™yet olun-

sa onun †ûle delâleti eyyâm-ı müteðaddimeden sonra rü™yet olunan †ûl-i 
¡alâmâtının †ûle delâleti gibi değildir belki ek&erdir. Ve kaçan o ¡alâmâtı ey-
yâm-ı müteðaddimede rü™yet edip vasa†-ı eyyâmda veyâ«ûd â«ir-i eyyâmda 
¡alâmât-ı müteðaddime-i me≠kûrenin mü∂âddesi olan ¡alâmâtı rü™yet ey-
lesen sana gerektir √ükm-i in≠ârda te™emmül edip ta¡arrüf eyleyesin ki o 
¡alâmât hangi günde vâði¡ olmuştur ve o gün dahi hangi günü in≠âr eylemiş-
tir ve onlar ma¡lûm oldukta o in≠ârda olan şerâi†e ri¡âyet eyleyesin ve sinn 
ve fa§l ve mizâca ve mara∂ın keyfiyyet ve kemmiyyette olan √arekâtının 
a√vâlinde ve mara∂ın evðâtında ve «u§û§an √ummayât-ı √âddenin mün-
teheyâtında ve †ûl ve ðı§arında ve √areket ve sükûndan hangisine meyli 
olduğunda dahi te™emmül edip onların delâlet eylediği miðdâr mara∂ın †ûl 
ve ðı§ârına √ükm eyleyesin.

Bu√rân ve Ta√allül ile Mün…a∂î Olan Mara∂ların 
¡Alâmâtı Beyânındadır

Kaçan ðuvvet ðaviyye ve mara∂ √âdde ve nevâib kemm ü keyfte mütezâ-
yide ve sinn ve mizâc ve fa§l √arekete mâile olup sükûna meyli olmasa ve 
nu∂c veyâ«ûd ¡adem-i nu∂c ¡alâmeti dahi bulunsa onlar bu√rânın ta√allül ile 
olacağına ¡alâmât-ı müsta¡ciledir. Ve eger eşyâ-i me≠kûre ∂ıdd üzere olursa 
ve ¡alâmât-ı bu†™ dahi mevcûde ise mara∂ †avîl olup â«irü’l-emr ta√allül ile 
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ðatl eder veyâ«ûd ta√allül ile mara∂ zâil olur. Ve ammâ o eşyâ mu«telife ise 
ya¡nî kiminin kendi ve kiminin ∂ıddı bulunur ise bu√rânât onda nâðı§a ve 
müte™a««ire ve intiðâliyye olduğuna istidlâl olunur. Ammâ √ayât ve mevte 
a√vâl-i ðuvvet ve §ı√√at ve mevt ¡alâmâtının biriyle istidlâl olunur.

Nüks A√kâmıdır

Erde™-i nüks esra¡ olup ∂a¡f-ı ðuvvet ile olan nükstür, bu §ûret-i nüks bu 
minvâl üzere oldukta ya¡nî ednâ sebeb ile ¡illet serî¡an nüks edip ðuvvet 
dahi ziyâde oldukta o nükse ¡alâmet-ı ¡a†ab u helâk §o√bet eder. Ve tedbîr-
de «a†â vuðû¡uyla olan nüks «a†â olmayıp §avâb üzere tedbîr olunmuşken 
mara∂ın kendiliğinden olan nüksünden eslem olur. Ve tedbîrde «a†â budur 
ki o ¡alîle müsa««inât saðy olunur ve cevdet-i şehvet ve cevdet-i ha∂m içip 
ona cülencebîn-i ¡aselî [489b] ve verd aðrâ§ı ve onların em&âli saðy olunur. 

Ve bu√rândan bâðıye kalan mevâdd nüks-i ¡âcili celb eder meger ki 
tedârük oluna. Ve nüks a§l-ı mara∂dan şerrli olur, zîrâ vebâl ¡âyiddir ve 
ðayyım dahi mu¡yâdır ya¡nî mevâdd-ı fâ¡ile ¡avde müsta¡iddir, o mevâddı 
ðahr ve def¡ edecek †abî¡at yorgundur. Ve kaçan mevâdd fâ¡ile ¡avd ve rücû¡ 
eylese o mevâdd √ükmünü bi-tamâmihâ icrâ ve marî∂i ı∂nâ eder.

Nüks ¡Alâmâtıdır: Kaçan bu√rân-ı tâmm ile √ummâ sâkin olmasa yevm-i 
bu√rânda nüksten «avf olunur. Ve eger √ummâ bilâ-bu√rân sâkine olsa o 
√ummâya nüks lâzım olur. 

Ve cüderî ve yereðân ve cereb ve bi’l-cümle bi-sebebin cildiyyin vâði¡ 
olan emrâ∂ın bu√rânında ∂a¡f ve ðuvvet ve ∂a¡f-ı şehvet ve πa&eyân ve 
«ub&-i nefes ve ðıllet-i ha∂m ve mi¡dede †a¡âmın √umû∂ata ve du«âniyyete 
fesâdı ve şerâsîf ve nevâ√î-i kebid ve †ı√âlin intifâ«ı ve fesâd-ı nevm ve †ûl-
i seher ve cemî¡an bunlar ile nükse istidlâl olunur. 

Ve ¡a†aşın şiddeti ve tehebbüc-i vechin şiddeti nükse ¡alâmet-i ¡a₣îmedir 
«u§û§an o tehebbüc cefn-i a¡lâda ola ve cefn-i a¡lâ teverrüm edip vech dahi 
mütehebbic olup tehebbücün zevâlinden sonra verem bâðî kala. 

Ve ke≠âlik nükse delâlet eden ¡alâmâttan olur beden †a¡âmı ðabûl-i 
√asen ile ðabûl eylemeyip bedenin hüzâli me™kûl olan †a¡âm ile zâil olmaya 
ve «u§û§an a¡râd-ı müteðaddime dahi yok iken ₣âhir ola ve mevcûde ise 
mara∂ın nevâibinde o a¡râ∂-ı mevcûde müştedde ola. 
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Ve ke≠âlik nükse nab∂dan dahi istidlâl olunur. Eger tevâtür ve sür¡at zâil 
olmazsa ba¡de’l-ifâða onların beðâsı nükse delî olur. 

Ve «urâcât-ı bu«râniyyenin πavrından ve πaybetinden ve ke≠âlik bevlen 
dahi nükse istidlâl olunur eger bevlde §ufret ve şuðret ve √umret işbu elvâ-
nın birinden §ıbπ-ı ke&îr bâðî kalsa veyâ«ûd bevl ficc olup onda ta¡alluð ve 
rüsûbdan bir nesne olmasa ve ¡alîlin bevli bevl-i †abî¡îye benzemese onlar 
ile nükse istidlâl olunur. 

Ve fu∂ûlün ba¡∂ısı ba¡∂ı â«erden nükse edell olur, zîrâ √irrîf olan fa∂lda 
fu∂ûl-i sâireden nüks ek&er olur.

Ve edille-i nükse delâlette cins-i mara∂ dahi mu¡ayyen olur, me&elâ 
√ummâ-ı veremiyyede √ummâ zâil olup a√şâda √arâret ve telehhübü bâðı-
ye kalsa. Ve ke≠âlik §ar¡ ve seder ve külâ ve kebid ve şaðîða ve bey∂a ve 
nevâzil ve nevâzilden mütevellid remed ve πayrisi ve emrâ∂-ı nefes cemî¡an 
bu me≠kûrlar nükse mu¡în olur.

Esbâb-ı Mevt Beyânındadır

Mevt iki sebebin biri ile olur: Evvelkisi o sebebdir ki mizâc-ı kalb onun-
la fâsid olur. Ve ikincisi o sebebdir ki onunla ðuvvet mün†afi™e olur ta√allül 
√asebiyle. Ve mizâc-ı ðalbi ifsâd eden sebeb elem-i şedîd olur veyâ«ûd 
keyfiyyât-ı ma¡lûmeden bir keyfiyyetin ifrâ†ı olur ya¡nî √arâret ve bürû-
det ve ru†ûbet ve yübûsetten birinin ifrâ†ı olur veyâ«ûd keyfiyyet-i πar-
biyye-i semmiyye olur veyâ«ûd mizâc-ı ðalbi ifsâd eden nefesin i√tibâsı 
olur ve ek&er-i √âlde mübersimûn ¡adem-i nefes ile ölürler, binâen ¡aleyh 
onlar müstelðıyen terk olunmak ve √ulûðlarına cefâf ¡ârı∂ olunca ðadar terk 
olunmak câiz olmaz.

Evðât-ı ◊ummayâtta ¡Ârı∂a Olan A§nâf-ı Mevt ve Mevt-i ¡Alîlin Keyfiy-
yeti ¡Alâmâtı Beyânındadır: ◊ummayâtta ¡ârı∂ olan mevtten olur o mevt ki 
√ummânın ibtidâ nevbetinin vaðt-i tezeyyüdünde veyâ«ûd devrinde ma√mû-
ma ¡ârı∂ olur ve bu nev¡ mevt evrâm-ı bâ†ına √ummâlarında def¡aten evrâm-ı 
bâ†ıneye fa∂l mun§abbe oldukta olur ve ke≠âlik evrâm-ı «abî&e √ummâla-
rında dahi olur, zîrâ †âbî¡at bi-ðuvvetin evvel-i √areketinde münhezime olur 
«u§û§an †abî¡atta ∂a¡f olursa inhizâm ek&er olur ve bi’l-cümle bu §ınf mevt 
i«tinâð ile olan mevt gibi olur ve nâr üzere ilðâ olunan √a†ab-ı ke&îrin nâr-ı 



∂â¡îfi i†fâsı gibi olur. Ve ke≠âlik yine o mevt ðabîlinden olur nevâib-i √um-
mânın müntehâsında olup †abî¡atın inhizâmı √asebiyle olan mevt. 

Ve a§nâf-ı mevtin üçüncüsü √ummânın vaðt-i in√i†â†ında olan mevt-
tir ve bu §ınf mevt nâdirü’l-vuðû¡dur ve onun dahi ek&eri in√i†â†-ı cüz™îde 
olur, in√i†â†-ı küllîde olmaz. Ve onun sebebi budur ki vaðt-i in√i†â†ta †abî¡at 
emîn gibi olur ve onun için mara∂a müteveccih olmaz, pes o vaðt-i emnde 
√arâret-i πarîbe-i bâðıye müteferriða olup evâil-i evðâ†-ı √ummâda √âcet 
olan mâsik müfâraðat eder ya¡nî †abî¡atın πafleti √asebiyle ¡alîlin meskesi 
ve ðuvveti noð§ân üzere olmakla √arâret-i bâðıye münteşire bedeni ifnâ 
eder ve bu mevtin ek&eri πaşy ile olur ve def¡aten ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ıları dahi 
tedrîc ile helâk olurlar. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi in√i†â†-ı devrde ya¡nî küllî in√i†â†ta helâk vâði¡ olur 
ðuvvetin istir«â§ı ve √arâret-i πarîziyyenin ta√allülü √asebiyle velâkin o 
in√i†â† bi-√asebi’₣-₣ann in√i†â†tır, √aðîðî in√i†â† değildir. Ve bu iki in√i†â†ta 
ya¡nî bi-√asebi’₣-₣an olan küllî ve cüz™î in√i†â†larda nab∂ mu«telif olur, zîrâ 
o nab∂ √aðîðatte ðavîdir ve onun bi-√asebi’₣-₣âhir istir«â§ı bâ†ıldır ya¡nî 
nab∂ πavrda olmakla ðuvveti √iss olunmaz; ðavî olduğu √akk ve müster«î 
ve ∂a¡îf olduğu bâ†ıldır. Ve ke≠âlik o iki in√i†â†a nab∂-ı √aðîðî müstevî olur, 
ammâ bâ†ılda mu«telif ve ni₣âmdan «âricdir. Ammâ in√i†â†-ı küllîde olan 
ya¡nî √aðð olan küllî in√i†â†ta mevt ancak esbâb-ı ¡anîfe-i «âriciyye ile olur. 

∞a¡îf olan marî∂in √areket ve ðıyâm ve πa∂abı gibi ¡anîf sebebler «âric-
den ¡ârı∂ oldukta mevte mü™eddî olur ve bu mi&lli sebeb-i «âricî ile evvel-i 
mara∂da dahi mevt √âdi& olur ve bu sebeb ile olan mevte yesîren ¡arað-ı 
lezic teðaddüm eder. 

Ve çok vâði¡ olur ki cüderîde insân vaðt-i in√i†â†ta helâk olur ve ona 
çok kerre berde mâil ¡arað-ı πayr-i müstevî teðaddüm eder. Ve ba¡∂ı kerre 
o ¡arað re™s ve raðabe ve §adrın her birinde yalnız vâði¡ olur. Ve kaçan cild 
nez¡ katında yâbis-i mütemeddid olsa o cild §â√ibinin mevti ¡araðile olmaz 
ve mevti ¡arað ile olacak kimselerin cildi onun ∂ıddı üzere olur. 

Ve emrâ∂-ı ðattâlede mevt emrâ∂-ı selîmede bu√rân-ı ceyyid ile √âdi& 
olan vücûh-ı mevtin bir vechi ile olur, me&elâ ¡illet ezvâcda109 oldu ise mevt 
dahi ezvâcda olur ve ¡illet efrâdda ise mevt dahi efrâdda olur. 

109 İlletin ezvâcda ve efrâdda √udû&ünden murâd ayın tekinde ve çiftinde √udû&üdür.
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Ve ma¡lûm buyurula ki mu√rıða ve mu√rıðaya müşâbih olan emrâ∂ ¡in-
de’l-müntehâ mine’n-nevbe mevti celb eder ve o vaðtte onunla a¡râ∂-ı re-
diyye olur, i«tilâ†-ı ¡aðl ve iştidâd-ı kerb ve sübât ve i√timâl-i √ummâdan 
√âdi& ∂a¡f mi&lli a¡râ∂ olur ve ba¡dehu §udâ¡ ve ₣ulmet-i ¡ayn ve veca¡-ı fu™âd 
ve ðalað √âdi& olur. 

Ve √ummâ-ı balπamiyye evvel-i nevbette mevti celb eder ve onda berd-i 
müte†âvil olup sü«ûnet olmaz ve nab∂ cidden §aπîr-i redî olur ve sübât ve 
kesel müştedd olur. Ve bi’l-cümle o √ummâ mevti o sâ¡atte celb eder ki 
onda marî∂a iştidâd ¡ârı∂ olur gerek ise o sâ¡at vaðt-i ibtidâ ve gerek ise 
vaðt-i tezeyyüd ü §u¡ûd veyâ«ûd vaðt-i müntehâ olsun. Ve vaðt-i tezeyyüd-
de mevt ðalîl olur. Ve vaðt-i ¡alâmât-ı mevti te™emmül eyledikte o evðâ†ın 
birinde o ¡alâmâtı bulmasan o √ummâdan sen «avf eyleme ve eger evðâ†-ı 
me≠kûrenin birinde sen ¡alâmât-ı mevti bulursan mevtin âtiye olacağını sen 
i√dâs eyle ve onun ile ¡alâmât-ı rediyye-i me≠kûreden bir şey™ dahi bulur-
san mevte cezm eyle. Ve ek&er-i √âlde nevâib efrâd ise mevt sâbi¡de olur 
ve nevâib ezvâc ise mevt sâdiste olur «u§û§an ki marî∂ serî¡ü’l-√areket ola.

Bilâ-Bu√rân Vâði¡ Olan Mevt Delâili [490a] Beyânındadır: O delâil-
den olur ðuvvet ∂a¡îfe olmakla mara∂ın muðâvemetinden ¡aczi ve ¡aâmât-ı 
nu∂cun elbette te™e««ürü ve ma¡a-bu†™i’l-√areke mara∂ın ðuvveti. Ve bu 
me≠kûrların her birisi bilâ-bu√rân mevte delîl olur ve cemî¡an mevcûde 
olur ise mevte edell olur.

Nâ…ıha ¡Ârı∂a Olan A√vâl Beyânındadır

Nâðıhlara ba¡∂ı kerre nüks ¡ârı∂ olur bizim bâbu’n-nükste ≠ikr eyledik-
lerimizden biri bulunur ise. Ve onlara ðuvvetin iştidâdı ve ∂a¡fı dahi ¡ârı∂ 
olur bizim tedbîr-i nâðıhta ≠ikr eylediklerimiz nesneler √asebiyle. Ve on-
lara mütenâvelleriyle ¡adem-i intifâ¡ dahi ¡ârı∂ olup tenâvülden bedenlerine 
ðuvvet gelmez. Ve onlara «urâcât dahi ¡ârı∂ olur bedenleri a«lâ†-ı rediy-
yeden bi-√asebi’l-istifrâπ tenðıye olunmadıkta. Ve onların ba¡∂ı a¡∂âlarına 
fesâd dahi ¡ârı∂ olur o ¡u∂va mevâdd mündefi¡a olmak √asebiyle. Ve onlara 
mara∂-ı a§lîlerinin mü∂âddesi olan mara∂ dahi ¡ârı∂ olur mara∂-ı a§lîsine 
mu¡âlece katında o mara∂ın a∂dâdını ifrâ† üzere isti¡mâl eyleseler, me&elâ 
onlara &iðal-i lisân ve fâlic ve ðûlınc-ı bârîd ve sekte ve §ar¡ ve §udâ¡-ı lâzım 
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ve şaðîða ve onlara müşâbih nesneler ¡ârı∂ olur eger mara∂-ı a§lîsinin a∂-
dâdı olan tebrîd ve ter†îb ðadr-i ma¡rûftan ziyâde ifrâ† üzere isti¡mâl olunsa. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi onlara ke&îren √ikke ¡ârı∂a olur ve onların √ikkesini 
mâ-ı fâtir izâle eder. Ve ba¡∂ı kerre onların eş¡ârı ebya∂ olur onların πıdâya 
şu¡ûru olmayıp ve sevâd-ı şa¡rı imsâk ve iðâmet eden √arâret-i πarîziyye-
nin tefeşşîsi √asebiyle. Bunun na₣îri o ≠er¡dir ki kaçan ona cefâf ¡ârı∂ olsa 
ebyâ∂ olur ve kaçan a√vâli √asen kılınıp ter†îb olunsa o eş¡âr-ı bey∂â yine 
esved olur, nitekim cefâf √asebiyle tebeyyu∂ eden ne ≠ürû¡ kaçan suvarılıp 
ter†îb olunsa yine «a∂râ olur.

Tedbîr-i Nâ…ıh Beyânındadır

Vâcib olur ki küllü şey™in nâðıh terfîð oluna ve ona aπdiye-i &aðîle îrâd 
olunmaya ve ke≠âlik √arekât ve √ammâmât ve esbâb-ı müz¡ice √atte’l-a§vât 
ve onlar mi&lli bir şey™ dahi îrâd olunmaya. Ve riyâ∂et-i mu¡tedile vü raðîða 
ile be-tedrîc tervî∂ oluna, bu vech üzere onlara riyâ∂et cidden nâfi¡ olur. 

Ve sana vâcib olur ki onların demini tek&îr eden nesnelere meşπûl olasın. 
Ve vâcib olur ki onları de¡a ve sükûn üzere kılıp tefrî√ eyleyesin ve sürûr 
üzere kılasın ve istifrâπâttan «u§û§an cimâ¡la istifrâπdan mücânib kılasın. 

Ve nâðıha i¡tidâl üzere olan şarâb-ı la†îf-i raðîð bi-√asebi’†-†ıbb nâfi¡ 
olur. 

Tevessü¡-i tedbîrden √acr ve men¡ olunmağa evlâ ve a√râ olan nâðıh o 
nâðıhtır ki onun √âl-i mara∂ında olan bu√rânı «afî olmuş ola, zîrâ o mi&lli 
nâðıh nükse müsta¡idd ve müteheyyi™dir. Ve o mi&lli nâðıh ba¡∂ı kerre is-
tifrâπa mu√tâc olur ve onun a§vebi ishâl-i la†îf ile istifrâπ olur «u§û§an ona 
√âcet müştedde olur eger o nâðıhın berâzı mirârî olup mâdde-i mara∂ı ve 
√ummâsını fâ¡il olan «ıl†ın levnine ve ðıvâmına o berâzın levni ve ðıvâmı 
mâil ola ve şehvette «alel dahi rü™yet oluna. Ve kaçan o √âl üzere olan nâðı-
hın istifrâπını sen ðasd eylesen nâðıhı istirâ√atte kıl ve rıfð ile ðuvvetini 
taðviye eyle ve ba¡dehu istifrâπ eyle. Ve ba¡∂ı kerre √âcet olur ki onu is-
tifrâπ katında ðuvveti dahi taπdiye ile taðviye oluna ve o §ûrette onun müs-
hili aπdiye-i devâiyye-i müshile kılınır veyâ«ûd onun aπdiyesine edviye-i 
müshile-i muvâfıða ðuvâları mezc olunur, iccâ§ ve şîr«ışt ve terencebîn ve 
onlar gibi nesnelerin ðuvveti «al† olunur eger o nâðıh a§hâb-ı mirârdan ise. 
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Ve ba¡∂ı kerre onlar idrâr ile intifâπ ederler ¡urûðları idrâr ile tenðıye olun-
makla ve bu fi¡li ba¡∂ı kerre müdirrât-ı ma¡rûfe ve ke≠âlik şarâb-ı memzûc 
dahi işler. 

Ammâ nâðıhın fa§da √âceti ðalîlü’l-vuðû¡ olur. Ve fa§da nâðıhın √âceti-
ne se√ane ve ¡alâmât-ı dem delâlet eder «u§û§an ¡urûðta √ummâdan baðiy-
ye ve şefede dahi bü&ûr rü™yet oluna. Ve ba¡∂ı kerre dahi a«lâ†-ı rediyyeden 
bâðî kalan remâdiyyet ile demde mevcûde olan redâiyyet dahi nâðıhı fa§da 
mu√tâc eder ve lâzım olur ki onun dem-i redîsi i«râc olunup ve dem-i cey-
yidi ziyâde kılına ve ona evlâ olan i√râc ve ik&âr-ı me≠kûrlardan her birisi 
rıfð ile işlene, def¡aten ve ðaviyyen olmaya. 

Ve ba¡∂ı kerre nâðıha nevm-i nehâr mu∂ırr olur ve ma∂arratı ir«â§ı √ase-
biyle olur, ammâ nevm-i nehâr √ummâsı ve tes«îni √asebiyle nâðıha nâfi¡ 
olur. Ve eger nâðıha nevm-i nehâr muvâfıð olmaz ise ba¡∂ı kerre o nevm 
√ummâyı celb eder tefcîci ve √ârr-ı πarîzînin ðuvvetini kesri √asebiyle. 

Ve bedenleri naðî ve πayr-i naðî olan cemî¡an nâðıhînde i√tiyâ† olan 
budur ki onun tedbîri iki veyâ«ûd üç gün ðadar veyâ«ûd onlara ðarîb olan 
günlerde √âl-i mara∂da olan tedbîr gibi olup mara∂a muvâfıð müzevvere ve 
πayr-i müzevvere tedâvî ile tedbîr oluna.

Ve’l-√â§ıl nâðıhın marî∂ tedbîri gibi tedbîr eylediği eyyâmın miðdârı 
yevm-i §ı√√at110 ile yevm-i §ı√√atten muðaddem olan yevm-i bâ√ûrî bey-
ninde vâði¡ eyyâm miðdârı ola. Ve kaçan nâðıhın tedbîri miðdâr-ı me≠kûr 
eyyâmda müzevverât mi&lli kılındıktan sonra tedrîcle onun πıdâsı e§ı√√â 
πıdâsı gibi kılınır. 

Ve bedeni naðî ve √ummâsı selîme olan nâðıha vâcib olur ki tedbîrini 
tel†îf eylemeye, zîrâ tel†îf-i tedbîr onlara √ummâyı isticlâb edip √âli seyyi™e 
olur. 

Ve vâcib olur ki nâðıhın ∂umûr ve hüzâli az vaðtte «ı§b ve simene redd 
oluna, zîrâ onlarda ðuvvet &âbitedir, ednâ ¡inâyet ile «ı§b ve simen √â§ıl 
olur ve i¡ânet olunmasa «ilâfı olur. 

Ve eger nâðıh bir nesne iştihâ eylemezse onda imtilâ vardır. Ve eger πı-
dâyı iştihâ edip me™kûlü ile simen gelmese o nâðıh nefsine kendi †âðatinden 

110 “Yevm-i §ı√√at”ten murâd nâðıh olduğu yevmdir, zîrâ Şeyh beyne’§-§ı√√at 
ve’l-mara∂ vâsı†ayı inkâr eder.
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ve †aðât-ı †abî¡atinden ek&er πıdâ ta√mîl eylemiştir, ona binâen me™kûlünü 
istimrâ™ ve ha∂mdan ve bedene tefrîð ve tevzî¡den †abî¡at ¡âciz olur veyâ«ûd 
o kimsenin a«lâ†-ı bedeni ke&îre olmakla †abî¡at ona meşπûl olur veyâ«ûd 
mi¡desinin ðuvveti veyâ«ûd cemî¡an bedeninin ðuvveti ve √arâret-i πarî-
ziyyesi sâðı†a olmakla πıdâyı i√âleye ðâdir olmaz ve mi¡de ve √arâret πı-
dâ-ı mütenâveli i√âle eylememekle †abî¡at dahi ondan imtiyâza ve bi’l-fi¡l 
πıdâ kılmağa ðâdir olmayıp simen i√dâ& eylemez ve bu √âl üzere olanlar 
evâil-i √âllerinde her ne ðadar †a¡âm iştihâ ederler ise onlara â«ir-i √âllerin-
de ¡adem-i iştihâ ¡ârı∂ olur, zîrâ a«lâ†tan √âdi& olan âfât ve imtilâ â«ir-i em-
rlerinde ðaviyye ve zâide olur ve evâil-i √âlinde iştihâ olmayıp sonra şehvet 
olmak ¡aksinden «ayrlı olur. Ve kaçan iştihâ dâim olup beden müteπayyir 
olmasa ve onda ¡abâlet111 ve ðuvvet √âdi& olmasa delâlet eder ki şehvetin 
ðuvveti ve âlâtı cemî¡an §a√î√lerdir lâkin ha∂mın ðuvveti ve âlâtı ∂a¡îfler-
dir. Ve nâðıhı taπdiyede evlâ olan tedrîc olunup †ayhûcdan ve ferrûcdan 
bed™ olunup cedye varınca ðadar müderrecen taπdiye olunur. Ve mâdâm ki 
¡urûðta ∂îð vardır, onlara sikencebîn saðyı ba¡∂ı kerre sa√ca mü™eddî olur. 
Ve √avâmı∂-ı sâire dahi sikencebîn gibidir. 

Ve nâðıhînin tedbîrinden olur onları oldukları havâdan o havânın 
mü∂âddesi olan havâya naðl eylemek. Ve ke≠âlik nâðıhînin tedbîrinden 
olur mara∂ının nev¡inden olan nesnelerden ta√arrüze mürâ¡ât olunmak, 
me&elâ mübersimînde vâcibdir ki «uşûnet-i §adrdan «avf olunup onu îcâb 
eden nesnelerden ta√arrüz oluna. 

Ve nâðıhı √ammâmda ta¡rîð câiz olmaz onların la√m-ı ∂a¡îfi ta√allül ey-
lemesin için. Ve nâðıhın ¡araðı ke&îr olsa onda fa∂l [490b] olduğuna delâlet 
eder ve mûsâ ile başın tırâş eylemek onlara mu∂ırr olur ≠ikri mürûr eylediği 
üzere.

Nâ…ıhı Taπdiye Beyânındadır

Vâcib olur ki onların πıdâları keyfiyyeti bu vech üzere ola ya¡nî √ase-
nü’l-keymûs sehlü’l-inhi∂âm ola. Ve vâcib olur ki nâðıh cû¡a ve ¡a†aşa 
mü§âbere eylemeye. Ve ba¡∂ı kerre o aπdiye keyfiyyette ¡illet-i sâlifenin 

111 “¡Abâlet” bâ-i muva√√ade ile ∂a√âmet ma¡nâsınadır.
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keyfiyyet-i mizâcının «ilâfı üzere kılına ¡illet-i sâbıðadan e&er ve baðiyye 
var ise ∂ıdd ile muðâbele ve muðâvemet √â§ıl olsun için ve eger ¡illet-i 
sâbıðadan e&er yok ise i√tiyâ† için. 

Ve ma¡lûm ola ki ra†be ve seyyâle olan aπdiyenin taπdiyesi esra¡ olur; 
πalî₣a ve &e«îne olan aπdiye ∂ıdd üzere olup taπdiyesi ba†î™e olur gerek ise 
o aπdiye e†¡ime olsun ve gerek ise eşribe olsun. Ve eger mara∂-ı nâðıhta 
√arâret terk eylemedi ise vâcib olur ki ona bâridât ta√mîl olunmaya belki 
onlara mu¡tedil ve √arâret-i la†îfesi olup ha∂mı sür¡at ile ðabûl eden ve ru†û-
bet-i kâmilesi olan πıdâlar ile tedbîr oluna. Ve ke≠âlik vâcibdir ki onların 
πıdâsının kemmiyyeti ha∂mı ve infi§âli √asen olacak miðdârı kılınır ve πı-
dâsı tedrîc üzere ziyâde kılınır eger onda &iðal ve ðarâðir ve sür¡at-i in√idâr 
ve cidden bu†™-ı in√idâr olmaz ise. Ve me≠kûrlardan bir şey™ münker olursa 
πıdâsı noð§ân kılınır. 

Ve kaçan nâðıh def¡aten mümteli™e olup mi¡desi mütemeddid olsa ba¡∂ı 
kerre ma√mûm olur. Ve ke≠âlik vâcib olur ki def¡aten şürb dahi eylemeye, 
zîrâ ba¡∂ı kerre def¡aten şürbde «a†ar olur. Ve ammâ nâðıhın vaðt-i πıdâsı 
¡aşiyyât-ı §ayfta vaðt-i i¡tidâl-i havâda olur ve şitâda vaðt-i ₣ahâyirde olur 
meger ki taπdiyeye dâ¡î bir nesne isti¡câl eyleye. Ve vâcib olur ki onun 
miðdâr-ı πıdâsı tefrîð oluna ya¡nî ona şiba¡ına ðarîb πıdâ ðalîlen ðalîlen 
verile. Ve şedîdü’l-berd olan mâdan nâðıha ictinâb eylemek vâcib olur, zîrâ 
şedîdü’l-berd olan mâ ba¡∂ı kerre a√şâya √ıml olur ve ba¡∂ı kerre teşennüce 
mü™eddî olur ve mâ-ı bârid şürbünden helâk olmuş kimseyi biz rü™yet ey-
ledik. 

Ve ma¡lûm ola ki nâðıhın şehveti ba¡∂ı kerre bi-√asebi’∂-∂a¡f ðalîl olur. 
Ve ba¡∂ı kerre onun ðıllet-i şehveti mi¡dede mevcûd olan a«lâ† √asebiyle 
olur ve ona ek&er-i √âlde πaşy gibi nesne ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
ðıllet-i şehvet kebidin πıdâyı ðıllet-i ce≠bi sebebiyle ¡ârı∂ olur ve levnde 
ve berâzda raðîð-i ebya∂ ₣âhir olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi a«lâ†-ı me≠kûre 
[cemî¡an] bedende olup to«me olmakla ðıllet-i şehvet ¡ârı∂a olur veyâ«ûd 
ðuvvet-i bedenin ve √arâet-i πarîziyyenin ∂a¡fı olmakla veyâ«ûd «â§§aten 
mi¡de ðuvvetinin ∂a¡fı olmakla ðıllet-i şehvet olur ve ≠ikr olunan ðıllet es-
bâbına bildiğin tedbîrlerden mümkin olanların erfaðı ile her birine başka 
başka sen tedbîr eyle. 



Tahbîzü’l-Mathûn 265

Ve ma¡lûm ola ki sikencebîn-i sefercelî nâðıhlara ni¡me’d-devâ olur 
«u§û§an onların şehvetleri fem-i mi¡delerinin ∂a¡fı √asebiyle sâðı†a olmuş 
ola ve o sikencebînin mi¡dede sa√c i√dâ&ından dahi emn ola ve ammâ on-
dan es«an olup mi¡deyi muðavvî olanlardan ður§-ı verd ve ona müşâbih 
nesneler ba¡∂ı kerre nükse mü™eddî olur.

Emrâ∂ın ◊arekâtı Beyânındadır

Ve mara∂ın cüz™iyye ve külliyye olan evðât-ı erba¡ası senin ma¡lûmun 
oldu. Ve şimdiki √âlde ma¡lûm ola ki edvârda a¡râ∂ın √arekâtı bi-√ase-
bi’l-¡unf mütezeyyide olur ise onun tezeyyüdü intihâya delâlet eder ve 
ba¡∂ı kerre mütenâðı§ olur ve onun tenâðu§u in√i†â†a delâlet eder. Emrâ∂ın 
[ve a¡râ∂-ı emrâ∂ın] leylen iştidâdı olur †abî¡atın in∂âc-ı mâddeye iştiπâli 
olup min-mâ-¡adâ i¡râ∂ı √asebiyle. İşbu bu√rân √aððında olan fenn-i &ânî-
den maðâle-i ûlâ tamâm oldu. el-◊amdü lillâhi ¡ale'l-itmâmi ve’§-§alâtu 
ve’s-selâmu ¡alâ-seyyidi’l-enâmi ¡adede mâ-yüktebü bi'l-aðlâmi mâ dâ-
me’l-ibtidâu ve’l-i«titâmu. Allâhümme yessir itmâmehu bi-√ürmeti fa«-
ri'l-enâmi.

Ma…âle-i ¿âniye Bu√rânın Ev…ât ve Eyyâmı ve 
Edvârı Beyânındadır

Fa§l İbtidâ-i Mara∂ ve Yevm-i Bu√rân Hangi Va…tten ◊isâb 
Olunmakla Ta¡yîn Olunduğu Beyânındadır

O evvel-i mara∂ ki ondan √isâba ibtidâ olunmakla eyyâm-ı bu√rân han-
gi gün olduğu ma¡lûm olur, pes o mebde™-i √isâb mara∂ın evvel vaðtidir 
ki onda e&er-i mara∂ evvelâ i√sâs olunur. Ve nâstan ba¡∂ılar dediler ki o 
√isâb ≠ikr olunan vaðtten değildir belki o vaðtten √isâba bed™ olunur ki 
¡alîl o vaðtte nefsini †ar√ eder ve ef¡âl-i †abî¡iyyede ∂arar ₣âhir olur ya¡nî 
§â√ib-i firâş olur. Ve bu i«tilâfın &emeresi baπteten √adi& olmayan √um-
mayâtta ₣âhir olur, ammâ baπteten ¡ârı∂ olan emrâ∂da evvel-i vaðt «afî 
olmaz, me&elâ baπteten √âdi&e olan √ummâda evvel-i emrde √ummâ ₣âhire 
olup e&er-i √ummâyı i√sâsla ¡alîlin nefsini †ar√ı ve ef¡âl-i †abî¡iyyeye ∂ararı 
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ma¡an ₣âhir ve evðâtları mütte√ide olur, binâen ¡aleyh onda &emere-i «ilâf 
olmaz, zîrâ ba¡∂ı kerre insân bilâ-₣uhûri e&eri’l-√ummâ §a√î√-i tâmm olup 
onda muðaddimât-ı √ummâdan bir e&er ve ðalbe yok iken o kimse nâim 
olur veyâ«ûd √ammâma dâ«il olur veyâ«ûd ta¡abda olup ¡aðıbında √um-
mâ-ı ₣âhir onu a«≠ eder. 

Ammâ o √ummayât ki ona tekessür-i a¡∂â ve §udâ¡-ı re™s ve o mi&lli a¡râ∂ 
teðaddüm eyleye onda &emere-i «ilâf ₣âhire olur velâkin evlâ olan mebde™-i 
√isâb ibtidâ-i √ummâdan i¡tibâr olunmaktır. Ve nefs-i √ummânın ibtidâsın-
da √âlet-i †abî¡iyyeden «urûc ₣uhûr-ı beyyin ile ₣uhûr eder. 

Ammâ nefs-i √ummâya teðaddüm eden §udâ¡ ve tekessüre ve ke≠âlik 
ı††ırâ√ ve nevme i¡tibâr olunmaz «u§û§an ı††ırâ√ a§len mev&ûðun bih de-
ğildir, zîrâ ba¡∂ı kerre nefs-i √ummâ ¡ârı∂a olur ve yine ¡alîl kendiyi †ar√ 
eylemez. 

Ve va∂¡-ı √am eden mer™eyi ba¡de müddet-i √ummâ a«≠ eylese o √um-
mânın mebde™-i √isâbı √ummânın a«≠ı vaðtinden olur, vaðt-i vilâdetten 
√isâb olunmaz velâkin bir ðavm vaðt-i vilâdet mebde™ olmasına ≠âhib oldu-
lar, onların me≠hebleri bâ†ıldır. Ve nüfesâya i§âbet eden √ummânın ek&eri 
yevm-i vilâdetin ikinci veyâ«ûd üçüncü gününde ¡ârı∂a olur.

Bu√rân Eyyâmının ve Edvârının Sebebi Beyânındadır

Ek&er-i nâs emrâ∂-ı √âdde bu√rânâtında ezmine taðdîrine sebeb ðamer 
cihetindendir derler, zîrâ ðamerin ðuvveti ru†ûbât-ı ¡âlemde sârî bir ðuvvet-
tir, o ðuvvet ru†ûbâtta a§nâf-ı taπayyür îcâb eder, bi-√asebi isti¡dâdi’l-mâd-
de kiminde nu∂c ve ha∂ma mu¡în olur ve kiminde «ilâfına mu¡în olur.112 Ve 
ðamerde ðuvvet-i sâriye olduğuna onlar medd ve cezeri ve edmiπa ile istid-

112 Ma¡lûm ola ki eyyâm-ı bu√rânın mebnâsı ðamerin şemse itti§âl-i me≠kûru ol-
duğu mara∂ evvel-i şehrde √âdi& olur ise ₣âhirdir velâkin eyyâm-ı sâirede √âdi& 
olan emrâ∂-ı sâire dahi o ðâ¡ide üzere cereyân eylediği bi-√asebi’t-tecribe &âbit 
olmakla biz deriz ki ðamerin itti§âli gibi nücûm-ı sâiren birinin şemse mara∂ın 
√udû&ü katında itti§âli vardır ve o itti§âl devr-i √amer √isâbı üzere o bu√rânâtı 
iðti∂â eder. Ve sebeb-i bu√rân nûr-ı ðamerin tezâyüd ve tenâðu§u değildir belki 
bu√rânı îcâb eden itti§âldir ve zamân-ı itti§âl ðamerin nûru ile ma¡lûm olduğun-
dan nûra müsâma√at nisbet ederler. Ve mu√aððıðîn dediler ki bu√rânı mûcib 
olan şemsin mu¡addile itti§âlidir lâkin o itti§âl ðamerin şemse itti§âlinden ₣âhir 
olmakla ðamerin şemse itti§âline nisbet ederler.



Tahbîzü’l-Mathûn 267

lâl ederler, zîrâ edmiπa ðamerin nûru ziyâde oldukta zâide olur. Ve ke≠âlik 
&emerât-ı şeceriyye vü baðliyyenin ðamer bedr oldukta sür¡at-i nu∂cu ile 
dahi istidlâl ederler ve onlar derler ki bedenin ru†ûbâtı ðamerden münfa¡ile-
dir, binâen ¡aleyh a√vâl-i ðamerin i«tilâfı ile ru†ûbât-ı beden dahi mu«telife 
olur; √âl-i ðamerde ₣uhûr-ı i«tilâf müştedd oldukça beden-i [491a] insânda 
olan ru†ûbâtta ₣uhûr i«tilâf dahi müştedd olur. 

Ve ðamerde olan i«tilâfın eşeddi √âl-i muðâbilede olan «ilâf olur ve on-
dan sonra eşedd-i «ilâfı vaðt-i terbî¡de olan «ilâf olur. Bunun beyânı budur 
ki devr-i ðamer evvelâ nı§fa taðsîm olunur ve o nı§ftan her birisi dahi nı§fa 
taðsîm olunup mecmû¡-ı devre dört ðısm olur. Ve o †âife dediler ki ðamerin 
devri yirmi dokuz gün ve bir günün &ülü&ü nihâyetinde taðrîben tâmm olur 
ve ðamerin şemsle ictimâ¡ı zamânında fi¡li olmamakla ber-vech-i taðrîb 
devre-i †âmmenin eyyâm-ı me≠kûresinden yevm-i ictimâ¡ olan iki buçuk 
gün ve bir günün dahi &ülü&ü i«râc olundukta bâðî kalan yirmi altı buçuk 
gün taðsîm-i me≠kûra muðassem kılınır ve o muðassemin nı§fı on üç gün 
ve bir günün rubu¡u olur ve o nı§fın nihayeti yevm-i muðâbile i¡tibâr olu-
nur ve onun rubu¡u altı buçuk gün ve bir günün dahi &ümünü olur ve o gün 
yevm-i terbî¡ i¡tibâr olunur ve o muðassemin &ümünü üç kâmil gün ve bir 
günün dahi rubu¡u ve ke≠âlik &ümünü olur ya¡nî bir günün sekiz bölükte üç 
bölüğü olur ve o ðısm devre-i ðamerin merâtib-i mu¡teberesinin mertebe-i 
§uπrâsı olur. 

Ve o †âife ba¡∂ı kerre taðsîmi vech-i â«er üzere ederler ve o taðsî-
min √isâbı hi§âb-ı me≠kûrdan ðalîlen ek&er ve ðalîlen enða§ olur velâkin 
onda ta¡assüf olmakla ≠ikr olunan müded ya¡nî muðâbile ve terbî¡ ve 
te&mîn müddetleri bu bâbda mu¡tebere olur ve onları her birinde marî∂de 
i«tilâfât-ı ¡a₣îme olur ve o günler edvâr-ı §uπrâ eyyâmı olur. Ve kaçan 
müddet ibtidâ eylese onda mâdde §âli√a olur ise müddet-i mübtedânın 
intihâsında §alâ√a taπayyür-i ¡a₣îm olur ve kaçan ibtidâ-i müddette mâd-
de ve a√vâl fâside olur ise o müddet-i mübtedânın i«titâmında fesâda 
taπayyür ₣âhir olur. 

Ammâ emrâ∂ müzmine olup bir şehri mütecâviz ezmâna mâile ise onun 
eyyâm-ı bu√rânâtı şemsle i¡tibâr olunur ðamerin devre-i vâ√idesinin ona 
si¡ası olmamakla. Ve ≠ikr olunan taðrîr ve tecribede şükûk ve mevâ∂i¡-i 
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ba√& vardır ve onlara iştiπâl ¡ilm-i †abî¡î ¡ulemâsına gerektir ve onlara iş-
tiπâl †abîbe nâfi¡ olmaz, ancak †abîbe gerekli olan tecârîb-i ke&îre ile i«râc 
olunan nesneleri ta¡arrüf olur, nesnelerin ¡illetini bilmek onlara gerekli de-
ğildir, zîrâ onların ¡illetini tefa√√u§ †abîbî §ınâ¡a-i u«râya i«râc eder. Belki 
eyyâm-ı bu√rânda olan ðavl ¡alâ-sebîli’t-tecribe olan ðavl veyâ«ûd ¡alâ-se-
bîli’l-ev∂â¡ ve’l-mü§âderât113 olan ðavl olmak gerektir. 

Ve ma¡lûm ola ki ek&er-i e†ıbbâ devr diye o günlere tesmiye ederler ki 
onu ta∂¡îf etmekle √â§ıl olan mecmû¡-ı eyyâm kendi cinsinden ola ya¡nî 
kendi yevm-i bu√rân olduğu mu∂â¡afı dahi yevm-i bu√rân ola. Onun mi&âli 
râbû¡ ve sâbû¡ olur, zîrâ râbû¡ üç gün ve bir günün dahi rubu¡u ve nı§f-ı 
&ümününe ı†lâð olunur ve ta∂¡îf olundukta altı gün ve bir günün dahi nı§fı 
ve &ümünü olur. Ve ba¡∂ı emrâ∂da dördüncü gün yevm-i bu√rân olduğu 
gibi onun mu∂â¡afı olan yevm-i sâbi¡ dahi yevm-i bu√rân olur ve o dört 
ve yedi günlerin her birine birer devr tesmiye olunur. Ve ke≠âlik sâbû¡ altı 
gün ve bir günün nı§fı ve &ümününe ı†lâð olunur ve ta∂¡îf olundukta on üç 
gün ve bir günün dahi rubu¡u olur. Ve yedinci gün ba¡∂ı emrâ∂da eyyâm-ı 
bu√rân olduğu gibi on dördüncü gün dahi yevm-i bu√rân olur ve yedi gü-
nün ve on dört günün her birinin mecmû¡una birer devr ı†lâð olunur. Pes 
edvâr-ı ceyyide-i a§liyyenin evvelkisi devr-i erâbî¡ ve ikincisi devr-i esâbî¡ 
olur ve bu devrlerin her birisi devr-i tâmm olur ve bu edvârın üçüncüsü 
bi-√asebi √areketi’ş-şems emrâ∂-ı müzminede i¡tibâr olunan ¡işrîniyyâttır 
ve ¡işrîniyyât edvârın cümlesinden etemm olur. Ve erba¡ûn ve sittûn ve 
&emânûn bunların küllîsi eyyâm-ı bu√rândan olur ve iki evvelki devrler 
devr-i &âli&ten enða§ olur, zîrâ onlarda ≠ikri mürûr eylediği üzere kesr vâði¡ 
olur ve o küsûra mürâ¡ât olunmakla onların devri &âli&inci devrden enða§ 
olur ve enða§ olduğuna binâen &elâ&e-i esâbî¡ yirmi bir gün i¡tibâr olunmak 
vâcib iken yirmi gün i¡tibâr olundu. Ve râbû¡-ı evvel devri dört gün i¡ti-
bâr olunup yevm-i râbi¡ yevm-i bu√rân i¡tibâr olundu ve ma¡a-hâ≠â vâcib 
olan bu idi ki o devr üç gün ve bir günün dahi rubu¡u ve nı§f-ı &ümünü 
i¡tibâr oluna. Ve râbû¡-ı &ânîde kesr cebr olunup yedinci gün yevm-i sâbi¡ 
bu√rân kılındı, zîrâ o iki râbû¡ bir sâbû¡dur ve taðsîm-i sâbıð üzere devr-i 

113 “Mü§âderât” o mesâildir ki onun delîli ₣annîdir ve eimme-i ₣aniyyeye taðlîd ile 
ma∂bû†adır.
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sâbû¡ sitte-i eyyâm ve bir yevmin dahi nı§fı ve &ümünü i¡tibâr olunur ve 
yevm-i sâbi¡in ek&eri o dörtten olmakla yevm-i sâbi¡ tamâmen sâbû¡dan ve 
râbû¡ &ânîden ¡add olunur ve ona binâen o iki râbû¡ mev§ûl ve mutta§ıl ¡add 
olunur. Ve râbû¡-ı &âli& yevm-i &âminden ibtidâ edip √âdî ¡aşer «itâmı ve 
yevm-i bu√rânı olur munfa§ıl i¡tibâr olunmakla, zîrâ yevm-i sâbi¡de cebr 
olmakla râbû¡-ı &âli&in evveli yevm-i &âminden i¡tibâr olunup râbû¡-ı &âli& 
√âdî ¡aşerin rubu¡u ve nı§f-ı &ümünü olur ve o kesr ðalîl olmakla râbû¡-ı 
râbi¡den ¡add olunup sâbû¡un ta∂¡îfi ya¡nî sâbû¡-ı &ânî onun ile cebr olunur 
ve sâbû¡-ı &ânîde yevm-i bu√rân on dördüncü gün olur ve sâbû¡-ı &âlî& dahi 
cebr olunsa yevm-i bu√rân yirminci gün olur, zîrâ iki evvelki sâbû¡ların 
mecmû¡u on üç gün ve bir günün rubu¡u eder ve rubu¡ ðalîl olmakla cebr 
olunup sâbû¡-ı &âli& ona va§l olunur ya¡nî râbi¡ ¡aşer üsbû¡-ı &ânîden ¡add 
olduğu gibi üsbû¡-ı &âli&in evveli dahi râbi¡-i ¡aşerden ¡add olunup yirminci 
gün yevm-i bu√rân olur. Ve bi’l-cümle râbû¡ât mev§ûl ve mutta§ıl i¡tibâr 
olunur ya¡nî yevm-i râbi¡ râbû¡-ı evvelin â«iri ve râbû¡-ı &ânînin evveli i¡-
tibâr olunup iki râbû¡un mecmû¡u sittete eyyâm ve nı§f ve &ümün i¡tibâr 
olunur. Ve râbû¡-ı &ânî ile râbû¡-ı &âli& munfa§ıl i¡tibâr olunur, zîrâ yevm-i 
sâbi¡den râbû¡-ı &ânînin √i§§esi nı§f ve &ümün olmakla ek&er-i yevm küll 
√ükmünde kılınıp tamâmen râbû¡-ı &ânîden ¡add olunur. Ve râbû¡-ı &âli&in 
bidâyesi yevm-i &âminden i¡tibâr olunup râbû¡-ı &âli& râbû¡-ı &ânîden mun-
fa§ıl kılınır ve râbû¡-ı &âli& ile râbû¡-ı râbi¡ mev§ûl kılınır, zîrâ yevm-i √âdî 
¡aşerden râbû¡-ı &âli& bir rubu¡ ve nı§f &ümün a«≠ eder ve o miðdâr kesr 
nı§f-ı yevmden ðalîl olmakla √âdî ¡aşer râbû¡-ı &âli&in â«iri ve râbû¡-ı râbi¡in 
evveli i¡tibâr olunup ve râbû¡-ı râbi¡ râbû¡-ı &âli&e va§l olunup yevm-i râbi¡ 
¡aşer yevm-i bu√rân olur ve râbi¡ ¡aşeri tecâvüz eyledikte onda beyne’l-e†ıb-
bâ «ilâf vâði¡ olur. Ve onu taðrîr keşf ve î∂â√a mu√tâc olmakla mu§annifin 
¡ibâretini bi-¡aynihâ ta√rîr edip şer√ eyleyelim:

ف ــ ــ ا ــ  ــ و ــ  ــ  ا ــאوز ا ن  ــ ــאل   Emrâ∂ın on dört gün gelince ey-
yâm-ı bu√rânı ≠ikr olundu ve o eyyâmda «ilâf yoktur ve kaçan on dört günü 
tecâvüz eylese onda «ilâf vardır. Efâ∂ıldan Buðrâ† ve Câlînûs ma¡a-et-
bâ¡ihâ yirminci günü yevm-i bu√rân i¡tibâr eder ve Erkâπânis yirmi birinci 
günü yevm-i bu√rân i¡tibâr eder. Ve ≠ikri âtî beynehümâda «ilâf-ı â«er dahi 
vardır.
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ل ــ א ؤوا  ــ س ا ــ א اط و ــ ــ  ــ  א א  Ma¡lum ola ki eyyâm-ı bu√rân 
√isâbında vâði¡ olan kesr nı§f-ı yevmden eðall olur ise yevm kesr ðablinde 
olan devrden ¡add olunduğu gibi ba¡dinde olan devrden dahi ¡add olunup 
yevm-i vâ√id iki devrden dahi cüz™ kılınıp ve devr-i &ânî devr-i evvele va§l 
olunur gerek ise o iki devr erâbî¡ veyâ«ûd esâbî¡ veyâ«ûd biri erâbî¡den ve 
â«eri esâbî¡den olsun. Ve eger kesr nı§f yevmden eðall olmaz ise fa§l olunup 
yevm-i kesr ðabline il√âð ve ba¡dinde olan devr-i &ânî yevm-i kesrin ba¡din-
de olan yevm ile ibtidâ eder pes o efâ∂ıl eyyâm-ı bu√rânı taðrîre mev§ûl ile 
ibtidâ ederler.

ا כــ ــאم  ــ ا ن  ــכ  Pes o [491b] efâ∂ıl katında tertîb-i eyyâm-ı bu√rân 
≠ikri âtî minvâl üzere olur. Bu kelâm iki vech üzere √aml olunmak mümkin 
olur: Yâ demek olur ki yevm-i râbi¡ ¡aşereyi tecâvüz eyledikte tertîb bu min-
vâl olur, buna göre râbi¡ ¡aşere gelince ðadar mevcûd olan eyyâm-ı bu√rân 
taðrîri dahi o efâ∂ılın taðrîri olur veyâ«ûd ma¡nâ bu olur ki cemî¡an eyyâm 
taðrîrinde o efâ∂ıl bu vech üzere mev§ûl ile ibtidâ ederler, bu ma¡nâ üzere 
râbi¡ ¡aşere gelince ðadar eyyâm-ı bu√rân tertîbi mu§annifin mu«târı olur, 
her ne ðadar bi-√asebi’l-me™âl iki taðrîr dahi mütte√id ise râbi¡ ¡aşerden 
muðaddem olan eyyâm-ı bu√rânı tertîb-i sâbıð üzere beyân fehme ðarîb ve 
ba¡dehu olan eyyâm-ı bu√rânda olan i«tilâfı fehme tertîb-i âtî ðarîb olur.

ــ ــ  ا ل ا ــ ــ  ــא وا -Ma¡lûm ola ki taπayyürât-ı bu√râniy ا
yenin sebebi ðamerin eşkâl-i vâ∂ı√ası ve eşkâl-i «afiyyesi olur. Ve onun 
eşkâl-i vâ∂ı√ası sekiz şekl olur ve onun dördü ðavî ve dördü ∂a¡îf olur. 
Ammâ ðavî olanlar istihlâl ve istiðbâl ve terbî¡-i evvel ve terbî¡-i &ânî 
olur ve ∂a¡îf olanlar ðamerin beyne’ş-şems ve’t-terbî¡i’l-evvel tavassu†u 
ve beyne’ş-şems ve’t-terbî¡i’&-&ânî tavassu†u ve beyne’t-terbî¡i’l-evvel 
ve’l-muðabele ðamerin tavassu†u ve beyne’l-muðâbele ve’t-terbî¡i’&-&ânî 
tavassu†u olur. Ve ðamerin eşkâl-i «afiyyeleri dahi sekiz şekldir, o şekller 
budur: ¢amerin şemse muðârenetinden bir gün muðaddem ve muðârene-
tinden bir gün mu™a««ar ve muðâbeleden bir gün muðaddem ve muðâbe-
leden bir gün mu™a««ar ve terbî¡-i evvel ve terbî¡-i &ânîden birer gün 
muðaddem ve birer gün mu™a««ar olan eşkâl-i ðamerdir ki onlar ∂a¡îfe 
olmakla onlarda bu√rân ðalîlen vâði¡ olur ve onlara ≠ikri âtiye olduğu 
üzere el-vâðı¡atu fi’l-vasa† tesmiye olunur.
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Ve ma¡lûm ola ki eyyâm-ı bu√rânı ta¡yîn iki †arîð üzere olur, e√adü-
hümâ †arîð-i ta∂¡îf ve â«eri †arîð-i tan§îf olur; râbi¡ ¡aşere gelince ðadar 
≠ikr olunan †arîð-i ta∂¡îf idi ve bundan sonra o efâ∂ılın ≠ikr eyledikleri 
†arîð †arîð-i tan§îftir. Ve †arîð-i tan§îf budur ki devre-i ðamer eyyâmından 
ictimâ¡ günleri i«râc olunduktan sonra bâðî kalan yirmi altı gün ve bir 
günün nı§fı idi ki ondan yirmi yedinci yevm yevm-i bu√rân olur ve o mec-
mû¡ tan§îf olundukta nı§fı on üç gün ve bir günün dahi rubu¡u olur, pes 
rubu¡ yevm-i ðalîl olmakla kesri olan yevm-i vâ√id iki nı§ftan dahi i¡tibâr 
olunup sâbi¡ ve ¡işrûn râbi¡ ¡aşere va§l olunur ve on dördüncü gün o iki 
nı§fın her birinden cüz™ kılınır.

ــ ــ ا אت  ــא ــ ا א ون  ــ ــ وا ا  ¡Ve †arîð-i ta∂¡îften olan sâbû وا
mef§ûlen cem¡ olunsa o mecmû¡ yirmi bir olur, üçü yediye ∂arbdan √â§ıl 
yirmi bir olmakla

ــ ــ ا ــ  ــ  א ــא  ــ  ــ  ــ ا  Ya¡nî o üç sâbû¡dan 
sâbû¡-ı evvel sâbû¡-ı &ânîden munfa§ıl olup ve sâbû¡-ı &âli& sâbû¡-ı &ânîye 
mev§ûl olmakla üç sâbû¡ yirmi günde tamâm olur ve bu√rân yirminci gün 
vâði¡ olur. Ve ≠ikri mürûr eylediği üzere sâbû¡-ı evvel altı gün ve bir günün 
dahi nı§fı ve &ümünü olur. Ve küsûrun miðdâr-ı me≠kûru nı§f-ı yevmden 
ek&er olmakla sâbû¡-ı &ânî fa§l olunup yevm-i &âminden i¡tibâr olunur ve 
&âbû¡-ı &ânî munfa§ılen sâbû¡-ı evvele ∂amm olundukta bu√rân on üç gün 
ve bir günün dahi rubu¡u tâmamında olur ve o kesr nı§f-ı yevmden eðall 
olmakla va§l olunup râbi¡ ¡aşer sâbû¡-ı &âli&ten i¡tibâr olunup ve yirminci 
günde üç sâbû¡ tâmm olup o gün yevm-i bu√rân olur.

ون ــ ــ وا ا ــ ا ــ و ــ ا ــ  ــ   Ya¡nî hisâb-ı me≠kûr üzere yirminci 
günde olan kesr nı§f yevmden ek&er olup ona bir râbû¡ dahi ∂amm oldukta 
fa§l olunup yirmi dördüncü gün yevm-i bu√rân olur.

ــ  ــא وا  Ya¡nî yirmi dördüncü günün kesri olan üç &ümün  ا
nı§f-ı yevmden eðall olmakla ona bir râbû¡ dahi va§l olunup yirmi yedinci 
gün dahi bu√rân olur.

ــא ــ ا ــ  ت  ــ ن  ــ ــ وا ا ــ ا  Ya¡nî yirmi yedi gün dört sâbû¡-
dur, sâbû¡-ı evvel sâbû¡-ı &ânîden munfa§ıl olmakla i¡tibâr olunmayıp bâðî 
üç sâbû¡a mef§ûlen bir râbû¡ dahi ∂amm oldukta otuz birinci gün yevm-i 
bu√rân olur.
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ت ــ ن  ــ ــ وا ا ــ ا  Otuz birinci güne bir râbû¡ dahi va§l olunup 
otuz dördüncü [gün] yevm-i bu√rân olur.

ــ ن ار כــ ــ  ع  ــ ــ ا  Ve otuz dörde bir üsbû¡ mufa§§alen ∂amm olun-
dukta kırk gün olur, zîrâ üsbû¡-ı vâ√idin eyyâm-ı tâmmesi altı gün eder ve 
onda kesre i¡tibâr olmaz, zîrâ kırktan sonra mu¡teber olan nesne şemsiyye 
olup onların bu√rânları emrâ∂-ı müzmine bu√rânı olur ve emrâ∂-ı müzmi-
ne erba¡înde vâði¡ olan bu√rân emrâ∂-ı √âddede dördüncü günde vâði¡ olan 
bu√rân menzilesinde olur ve bundan sonra bu√rân üç üsbû¡un ¡ale’l-itti§âl 
ictimâ¡ından √â§ıl olan yirmi günün yirminci günü olur, me&elâ kırktan sonra 
yevm-i bu√rân altmışıncı gün ve ba¡dehu dahi sekseninci gün yevm-i bu√rân 
olur ve ba¡dehu ¡işrîn dahi ta∂¡îf olunup yüz yirminci gün yevm-i bu√rân olur. 
Ve ≠ikr olunan eyyâm-ı bu√rân aralarında dahi ke&îren bu√rân vâði¡ olur, 
ona bi-√asebi’l-iltifât bu√rân derler, o günler yevm-i bu√rân olmadığı için 
bu ≠ikr olunanlar erba¡ûna gelince ðadar efâ∂ıl-ı me≠kûrenin ittifâðları üzere 
olur ve ba¡de’l-erba¡în yalnız İbuðrâ†’ın ðavli üzere olan eyyâm-ı bu√rân idi. 
Ammâ Erkâπânîs ve â«erler dediler ki yevm-i bu√rân râbi¡ ¡aşerden sonra 
&âmin ¡aşerdir ve ba¡dehu √âdî ve ¡işrûndur ve ba¡dehu &âmin ve ¡işrûndur 
ve ba¡dehu &ânî ve &elâ&ûn ve ba¡dehu bi-tevâ§îl-i üsbû¡ &âmin ve &elâ&ûndur. 
Ve bir ðavm dahi kırk ikinci ve kırk beşinci ve kırk sekizinci günleri bu√rân 
eyyâmından ¡add edip vechinde ta¡assüf ve tekellüf irtikâb eylediler. 

Ve sana gerektir ki e†ıbbâ erâbî¡ ve esâbî¡ a√kâmını taf§îl edip birbir-
lerinden ne keyfiyyette fa§l eylediler onda fikr ve na₣ar edip bilesin ki 
eyyâm-ı bu√rândan erâbî¡ için yirmi güne varınca ðadar ðuvvet-i ðaviyye 
vardır ve yirmi günden sonra ðuvvet otuz dördüncü güne varınca ðadar 
erâbî¡den esâbî¡e intiðâl eder. Ve emrâ∂-ı müzminede kaçan marî∂ yirmi 
günü tecâvüz eylese onda sâbû¡ât münfaðıd olur ya¡nî hangi gün sâbû¡ ol-
duğunu ta¡yîninde i«tilâf vâði¡ olur, zîrâ Erkâπânis katında yirmi birinci 
günde bu√rân-ı ceyyid yirminci günde olan bu√rândan ek&er vâði¡ olur. Ve 
sâbi¡ ¡aşrın &âmin ¡aşr üzere taf∂îli ancak yirminci günün yevm-i bu√rân 
olduğunun şehâdetiyle &âbit olmakla yevm-i bu√rân yirmi birinci gün ol-
dukta bilâ-şâhid kalıp on sekizinci gün yevm-i bu√rân olmak on yedin-
ci gün yevm-i bu√rân olmaktan ef∂al olur, zîrâ Buðrâ† ve Câlînûs yevm-i 
sâbi¡-i ¡aşerin &âmin ¡aşerden bu√rân olmağa elyað ve ef∂al olduğunu ¡iş-
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rûndan buldular. Ve ke≠âlik sâbi¡ ve ¡işrûn ve &âmin ve ¡işrûnda olan «ilâf 
dahi bu minvâl olur, zîrâ o günler bu√râna e√aðð olmakta Erkâπânis’in 
ðavli İbuðrâ†’ın ve Câlînûs’un ðavline muπâyirdir, zîrâ Erkâπânis &âmin 
ve ¡işrîni taf∂îl eder ve o efâ∂ıl ≠ikri mürûr eylediği üzere sâbi¡ ve ¡işrî-
ni taf∂îl ederler. Ve ke≠âlik vâ√id ve &elâ&în ile &ânî ve &elâ&în beyninde 
i«tilâfları ve râbi¡ ve &elâ&în ile «âmis ve &elâ&în beyninde i«tilâfları ve 
erba¡ûn ile &ânî ve erba¡ûn beyninde [492a] i«tilâfları minvâl-i mu√arrer 
üzeredir. Efâ∂ıl-ı me≠kûre yevm-i müteðaddimi tercî√ ve Erkâπânis yevm-i 
müte™a««iri tercî√ edeler. 

Ve ma¡lûm ola ki emrâ∂-ı müzmineden ba¡∂ı mara∂ın bu√rânı şühûr-ı se-
b¡ada ve belki yedi yılda ve on dört yılda ve yirmi bir yılda bu√rân eder. Ve 
ba¡∂ı nâs ₣ann ederler ki kırk günden sonra istifrâπ-ı ðavî ile bu√rân vâði¡ ol-
maz lâkin vâðı¡u’l-√âl onların ma₣nûnları gibi değildir. Ve ba¡de’l-erba¡în olan 
bu√rânda mara∂da √iddet veyâ«ûd nüks veyâ«ûd emrâ∂-ı sâire dahi √âdi&e 
olup mara∂-ı sâbıð onlar ile terkîb olunmak vâcib olmaz. Ve mara∂-ı müz-
minde mümteni¡ değildir ki †abî¡at onu in∂âcdan «âlî ve zâil olmayıp def¡a-
ten istifrâπ eyleye velâkin bu vechle istifrâπ ðalîlü’l-vuðû¡ olur, onların ≠ikr 
eyledikleri ke&îrü’l-vuðû¡dur. Ve ek&er-i √âlde fa∂lın ba¡de’l-erba¡în indifâ¡ı 
bu√rân-ı nâðı§ ile veyâ«ûd ba†î™ü’l-√areke «urâcla veyâ«ûd ta√allül ile olur. 

Ve Buðrâ† dedi ki eyyâm-ı bu√rânın kimisi ezvâc ve kimisi efrâd olur; 
efrâdın bu√rânı ek&er-i emrde ve ¡adedleri ek&er olanlarda aðvâ olur. Ve 
ezvâcın mi&âli râbi¡ ve sâdis ve &âmin ve ¡âşir ve râbi¡ ¡aşer ve ¡işrûndur. 
Ve bizim ≠ikr eylediğimiz ezvâc iki me≠hebe dahi muvâfıðtır. Ve efrâdın 
mi&âli &âli& ve «âmis ve sâbi¡ ve tâsi¡ ve √âdî ¡aşer ve sâbi¡ ¡âşer ve el-√âdî 
ve’l-¡işrûn ve el-vâ√id ve’&-&elâ&ûn olur velâkin Câlînûs, Buðrâ†’ın &âmin 
ve ¡âşiri eyyâm-ı bu√rândan ta¡dâdını istinkâr edip dedi ki Buðrâ†’ın ezvâc 
olan be√ârîni ta¡dâdında &âmin ve ¡âşiri îrâd eylediği u§ûlüne mu«âliftir ve 
mercûdur ki onun ta¡dâd-ı me≠kûru esâs u§ûlünü te™sîsten muðaddem ve 
eyyâm-ı bu√rânda me≠hebi müsta√kem olmazdan aðdem ola yâ«ûd onun 
katında bizim bilmediğimiz bir te™vîl ola. 

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı kerre eyyâm-ı müte¡addide be√ârînde birbirine 
mutta§ıl olup yevm-i vâ√id gibi olur ve ek&eriyyâ o itti§âl ba¡de’l-işrîn olan 
be√ârînde olur gerek ise o be√ârîn istifrâπla ve gerek ise «urâcla olsun. 
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Ve ma¡lûm ola ki kaçan bu√rân-ı ceyyid günlerinde ¡alâmât-ı rediye 
₣âhir olsa erde™ olur ve eger √âlde mevte delâlet eder, me&elâ bu√rân-ı cey-
yid günü olan sâbi¡de ve râbi¡ ¡aşerde ¡alâmât-ı rediyyeden bir şey™ ₣âhir 
olsa delâlet-i me≠kûre mevcûd olur.

Eyyâm-ı Bu√rânın ¢uvvet ve ∞a¡fta Birbirine Münâsebeti ve 
O Eyyâmın Emrâ∂a Mu…ayesesi Beyânındadır

Eyyâm-ı bâhûriyyenin ba¡∂ısı ðaviyye olup onun ðuvveti πâyete bâ-
liπa olur √attâ o mi&lli yevm-i bâ√ûrîde ðarîb olur ki her dâim bu√rân 
vâði¡ ola. Ve eyyâm-ı bâ√ûrînin kimisi dahi cidden ∂a¡îf olur ve kimisi 
dahi beynehümâda mütevassı† olur, biz inşâallâhu ta¡âlâ bundan sonra 
onları beyân eyleriz. Ve şimdiki √âlde deriz ki o be√ârîn yevm-i râbi¡dir 
ve ma¡a-≠âlik yevm-i râbi¡de bu√rân vuðû¡u ke&îr olmaz ve belki râbi¡ 
sâbi¡i mün≠ir olur, ammâ yevm-i sâbi¡ ceyyid ve ðavîdir, ona binâen râbi¡ 
ile in≠âr olunur. Ve câiz olur ki yevm-i sâbi¡ eyyâm-ı be√ârînin †abaða-i 
¡âliyesinin evvelinde kılına. Ve ke≠âlik √âdî ¡aşerin ðuvveti râbi¡ ðuvveti 
meblaπına bâliπa olmaz lâkin πıbb gibi nevâibi efrâdda gelen emrâ∂da 
√âdî ¡aşer cidden ðavî olur √attâ râbi¡ ¡aşerden dahi aðvâ olur. Ve râbi¡ 
¡aşerin ðuvveti şol meblaπa bâliπ olur ki ona πayr-i münâsib olan ne ðadar 
eyyâm-ı bu√rân var ise onların cümlesinde bu√rân a√kâmı ve selâmeti 
πâyet-i ðuvvette olmaz ve o bu√rânların ¡adem-i tamâmını ona ðıyâs eyle. 
Ve sâbi¡ ¡aşer dahi yevm-i ðavîdir ve sâbi¡ ¡aşere münâsib olan eyyâm 
aðvâ olur. Sâbi¡ ¡aşerin ¡işrûna münâsebeti √âdî ¡aşerin râbi¡ ¡aşere münâ-
sebeti gibi olur. Ve &âmin ¡aşer ðalîlü’l-vuðû¡ olan bu√rân eyyâmından 
bir gün olur velâkin eðall-i √âlde onun bu√rânı √âdî ve ¡işrîn bu√rânına 
münâsib olur. Ve râbi¡ ve ¡işrûn ve vâ√îd ve &elâ&ûn eyyâm-ı bu√rân-ı 
ðalîledendir ve sâbi¡ ve &elâ&ûn onların ikisinden dahi eðall olur ve ke-en-
ne sâbi¡ ve &elâ&ûn yevm-i bu√rân değildir. Ve yevm-i erba¡în râbi¡ ve 
&elâ&ûndan aðvâdır ve ma¡a-hâ≠â râbi¡ ve &elâ&ûn §âli√u’l-ðuvve ve vâ√id 
ve &elâ&ûndan aðvâdır. 

Ve ma¡lûm olsun ki πıbb mi&lli efrâdda nâibe olan emrâ∂ ve ke≠âlik 
ek&er-i emrâ∂-ı √âddenin bu√rân-ı serî¡ olur ve efrâ∂da vâði¡dir. Ve bu√râna 
πıbbda √âdî ¡aşerde inti₣âr olunur, râbi¡ ¡aşerde ona inti₣âr ðalîlü’l-vuðû¡ 
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olur her ne ðadar nevbet-i sâbi¡a râbi¡ ¡aşer nevbetinden ðalîle mün√a††a 
olur ise. Ammâ ezvâcda nâibe olan emrâ∂ eb†a™ olur ve onun bu√rânı ek&e-
riyyâ ezvâcda olur. 

Ve †abaða-i ¡aliyede olan eyyâm-ı bâ√ûriyye sâbi¡ ¡aşer ve râbi¡ ¡aşer 
ve √âdî ¡aşer ve ¡işrûn olur. Ve ba¡∂ı kerre bir nev¡ mara∂ın edvârı mara∂-ı 
â«erin eyyâmına muvâfıð olur πıbbın seb¡a-i edvârı mu√rıðanın seb¡a-i ey-
yâmına muvâfıð olduğu gibi. Ve ba¡∂ı kerre dahi emrâ∂-ı müzminede şü-
hûr-ı sinînin ¡adedinin √âli emrâ∂-ı √âddenin eyyâmı √âli üzere olur √attâ 
rubu¡un seb¡a-i eşhürü emrâ∂-ı √âddenin seb¡a-i eyyâmı mi&lli olur ve se-
b¡a-i eşhür bu√rânının yevm-i in≠ârı seb¡a-i eyyâm in≠ârının ðıyâsı üzere 
cereyân eder. Ve seb¡a-i eşhürde olan in≠âr ve bu√rânın iltifâtı ve teðaddüm 
ve te™e««ürü seb¡a-i eyyâmda olan bu√rân ve in≠ârın teðaddümü ve te™e««ü-
rü ðıyâsı üzere olur, inşâallâhu ta¡âlâ onları biz ≠ikr eyleriz.

Eyyâm-ı Bu√rân-ı Me≠kûre Vasa†ında Vâ…i¡ Olan 
Eyyâm Beyânındadır

Bizim bundan aðdem me≠kûrumuz olan eyyâm-ı bu√rânın eyyâm-ı a§-
liyyesi idi. Ve ba¡∂ı kerre eyyâm-ı bu√râna li-sebebin mine’l-esbâb isti¡câl 
edip eyyâm-ı a§liyyeye teðaddüm eylemek veyâ«ûd ondan te™e««ür eyle-
mek ¡ârı∂ olur ve o sebeb-i «âricden veyâ«ûd nefs-i mara∂dan olur, zîrâ 
emrâ∂ın √areketi serî¡a olsa yevm-i bu√rân teðaddüm eder ve ba†î™e olur 
ise te™e««ür eder veyâ«ûd sebeb √âl-i beden olur, bedenin ðuvveti ve ∂a¡fı 
i¡tibârı ile yevm-i bu√rân teðaddüm ve te™e««ür eder veyâ«ûd ¡avârı∂-ı be-
den √asebiyle teðaddüm ve te™e««ür √âdi& olur müshir-i «âricîden ¡ârı∂ olan 
seher-i şedîd gibi veyâ«ûd teðaddüm ve te™e««ürü mûcib olan esbâb-ı bede-
niyye vü nefsâniyyenin ifrâ† üzere şedîd olanlarıyla teðaddüm ve te™e««ürü 
olur. 

Velâkin el-vâðı¡u fi’l-vasa† tesmiye olunan be√ârîn-i me≠kûre vaðtiy-
le olan bu√rân-ı a§liyye-i me≠kûre maðâmına ðâim olmaz belki onlardan 
enða§ olur, eger teðaddüm ve te™e««üre mü™eddî ðavî sebeb olmasa idi onun 
bu√rânı vaðtinde olup tâmm olur idi ve teðaddüm ve te™e««ür edip nâðı§ ol-
maz idi. Velâkin bilâ-vaðt bu√râna sebeb sebeb-i ðavî ise bu√rân mün√arif 
olup vaðt-i a§lîsine teðaddüm veyâ«ûd te™e««ür eder. Ve eger o sebeb ∂a¡îf 
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ise bu√rânda ¡usret olup onun tamâmına mâni¡ olur ve o mün√arif ve mül-
tefit olan bu√rân eyyâmına el-vâðı¡atu fi’l-vasa† tesmiye olunur. Ve onlar 
için cihet-i mâddeden eyyâm-ı bu√rân a√kâmı vardır ve o günler üçüncü ve 
beşinci ve altıncı ve dokuzuncu ve on üçüncü günlerdir ve &âli& ve «âmis 
râbi¡in câniblerinde olurlar ya¡nî râbi¡de olacak bu√rân ≠ikr olunan esbâbın 
biri ile o iki cânibden birine iltifât ederler ve dokuzuncu yevm-i sâbi¡ ile 
√âdî ¡aşer beyninde olurlar ya¡nî yevm-i sâbi¡ bu√rânı te™e««ür edip tâsi¡de 
vâði¡ olur ve √âdî ¡aşer bu√rânı teðaddüm edip yevm-i tâsi¡e iltifât eder. 
Ve ba¡∂ı kerre el-vâðı¡u fi’l-vasa† yevmi iki cânibde olan iki yevmin birine 
evlâ olur ve ba¡∂ı kerre dahi yevm-i bu√rân iki cânibinde olan iki el-vâðı¡u 
fi’l-vasa† yevmlerinden birine e√aðð olur, me&elâ √âdî ¡aşerin tâsi¡e isti¡câli 
sâbi¡in tâsi¡e te™e««üründen e√aðð olur fi’l-√aðîða her birinde ne ðadar ke&-
ret var ise.

el-Vâ…ı¡atu [492b] Fi’l-Vasa† Eyyâmının ¢uvvet ve 
∞a¡fı Beyânındadır

Ve ma¡lûm ola ki yevm-i tâsi¡ yevm-i ðavîdir, eger onda olan bu√rân 
√âdî ¡aşerin bu√rân-ı müteðaddimi ise ve ba¡dehu «âmis ve ba¡dehu &âli& 
ðavîdir. Ve &âli& râbi¡den ðu§ûr-ı beyyin ile ðâsır değildir ve &âli& ¡aşer ∂a¡fı 
√asebiyle eyyâm-ı bu√râdan değil gibidir. Ammâ sâdis yevm-i bu√rân olur 
velâkin onda vâði¡ olan bu√rân redî olur ve eger onun redâ™eti olmaz ise lâ-
eðall «afî ve ¡asîr ve nâðı§ olup «a†ardan selîm olmaz ve ₣ann olunur ki sâdis 
onda vuðû¡-ı bu√rân[ın] ðılletinde ve onda ma¡a-ðılletin vâði¡ olan bu√rânın 
redâ™etinde veyâ«ûd bu√rânının πayr-i henî™ olmasında sâbi¡in ∂ıddı olur. 
Ve yevm-i sâdis bu√rânını yevm-i râbi¡ bi-şerrin in≠âr eder ve râbi¡in sâ-
disi «ayr ile in≠ârı ðalîlen tamâm olur ve onda dahi ¡usret olup onda dahi 
¡alâmât-ı hâile olur sekteler ve πaşyler vuðû¡u gibi «u§û§an yevm-i sâdis-i 
me≠kûr bu√rânı istifrâπla ola, o §ûrette ðay™ ile πaşy elbette vâði¡ olur; o 
istifrâπla ðuvvetin suðû†u ve irti¡âd ve ra¡şe ve bu†lân-ı nab∂ ¡ârı∂ olur, 
eger o günde ¡arað ₣âhir olursa o ¡arað müstevî olmaz. Ve ba¡∂ı kerre onda 
bu√rân-ı istifrâπî nâðı§ olup onun tamâmı «urâc-ı redî ve yereðân ile olur 
ve redâ™et-i rüsûb ile bevli dahi redî olur. Bu a√kâm-ı me≠kûre sâdisin selâ-
meti √âletinde olan a√kâm idi, ¡adem-i selâmeti a√kâmını sen ona ðıyâs 
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eyle. Ve sâdis vaðt-i selâmette mi¡ra∂-ı nükstür. Ve Câlînûs dedi ki yevm-i 
sâbi¡ melik-i ¡âdil gibidir ve sâdis müteπallib-i câir gibidir ve yevm-i &âmin 
a√kâmda sâdise ðarîb olur.

Eyyâm-ı Bu√rândan A§liyye Olanlardan ve Ke≠âlik el-Vâ…ı¡atu 
Fi’l-Vasa†tan ve Eyyâm-ı İn≠ârdan Eyyâm-ı Fâ∂ıla ve Eyyâm-ı 

Rediyyenin ¡Ale’t-Tertîb Beyânındadır

Eyyâm-ı bu√rânın ef∂ali yevm-i sâbi¡ ve râbi¡ ¡aşerdir ve ba¡dehümâ 
yevm-i tâsi¡ ve sâbi¡ ¡aşer ve ¡işrûndur ve ba¡dehâ «âmis ve ba¡dehu râbi¡ ve 
ba¡dehu &âmin ¡aşer ve ba¡dehu &âli& ¡aşerdir. 

Ve ma¡lûm ola ki eyyâm-ı bu√rândan ve’l-vâðı¡u fi’l-vasa†tan ve onların 
eyyâm-ı in≠ârından ðaviyyü’l-a√kâm olanlar eyyâm-ı müteðaddime olan-
lardır, her kaçan o eyyâmda bu¡d ve im¡ân olsa onun hüðmü ∂a¡îf olur.

Min Külli Vechin Gerek ¢a§d-ı Evvel ve Gerek ¢a§d-ı ¿ânî ile 
Bu√rân Olmayan Eyyâm Beyânındadır

O eyyâm-ı evvel ve &ânî ve ¡âşir ve &ânî ¡aşer ve sâdis ¡aşer ve tâsi¡ ¡aşer 
ve ke≠âlik «âmis ¡aşer dahi o cümledendir. Ta¡accüb olunacak umûrdan-
dır ki bu me≠kûrların ek&eri eyyâm-ı bu√rânı vely ederler ya¡nî ma¡a-hâ≠â 
bi-√asebi’l-iltifât ve’l-ða§dı’&-&ânî onlarda bu√rân vâði¡ olmaz.

Eyyâm-ı İn≠âr Beyânındadır

Eyyâm-ı in≠âr o eyyâmdır ki onda biraz â&âr ₣uhûr eder ki o â&ârın 
₣uhûru mâddenin taπayyürüne delâlet eder veyâ«ûd e√ad-ı mütekâfi√ay-
nın114 â«er üzere πalebesine ya¡nî mara∂ ve ðuvvetten birinin â«er üzere 
πalebesine delâlet eder veyâ«ûd †abî¡at ile ¡illetin o münâha∂a-i «afiyyesine 
delâlet eder ki o münâha∂ada her biri heyecâna bed™ edip onunla fa§l ða§d 
eylemezler, ammâ taπayyür-i mâddeye delâlet eden â&âr-ı nu∂c veyâ«ûd 
¡adem-i nu∂cun delâili olur. Ve ¡alâmât-ı nu∂c ðârûrede olan πamâme-i 
√amrâ veyâ«ûd beyâ∂a ∂ârib πamâmedir ve ¡adem-i nu∂cun delâili dahi 
ma¡rûfedir. 

114 “Mütekâfi√ayn” müteðâbileyn ma¡nâsınadır.
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Ammâ mara∂ ve ðuvvetin mükâfa√a ve mu¡âra∂a edip e√adühümânın 
πalebesine delâlet eden delâil o günde şehvetin ₣uhûr-ı ðuvveti veyâ«ûd 
suðû†-ı ðuvveti ve √areketin «iffeti veyâ«ûd √areketin &iðleti olur. Ve ammâ 
beyne’†-†abî¡a ve’l-¡illet ibtidâ-i münâha∂a delâili §udâ¡ ve kerb ve ∂îð-ı 
nefes ve ¡arað-ı πayr-i ¡âmm ve istifrâπ-ı πayr-i tâmm olur. Ve kaçan ≠ikr 
olunan â&âr eyyâm-ı in≠ârda ₣uhûr eylese onu tâlî olan eyyâm-ı bu√rân-ı 
ma¡lûmede bu√rân vâði¡ olur ve o a&âr yevm-i râbi¡de vâði¡ olup ¡alâmât 
dahi ceyyide olursa yevm-i sâbi¡ bu√rânını in≠âr eder. Ve eger yevm-i râbi¡ 
in≠ârında ¡alâmet-i rediyye var ise yevm-i sâdisi in≠âr eder ve «â§§aten 
mu√rıðada ve nâibede yevm-i râbi¡ ek&eriyyâ yevm-i sâbi¡ bu√rânını in≠âr 
eder ve fi’l-eðall tâsi¡i in≠âr eder velâkin πıbbda sâdisi in≠ârı ke&îr olur. Ve 
o â&âr-ı mün≠ire yevm-i sâbi¡de ₣uhûr eder ise √âdî ¡aşeri ve ¡ale’l-ek&er 
râbi¡ ¡aşeri in≠âr eder ve o â&âr √âdî ¡aşerde ₣uhûr eder ise râbi¡ aşeri in≠âr 
eder ve râbi¡ ¡aşerde ₣uhûr eden â&âr-ı me≠kûre sâbi¡ ¡aşeri veyâ«ûd &âmin 
¡aşeri veyâ«ûd ¡işrîni veyâ«ûd vâ√id ve ¡işrîni in≠âr eder ve ke≠âlik sâbi¡ 
¡aşer dahi ¡işrûnu ve vâ√id ve ¡işrûnu in≠âr eder ve &âmin ¡aşer dahi vâ√id 
ve ¡işrûnu in≠âr eder ve yevm-i ¡işrûn erba¡ûnu in≠âr eder, ammâ el-vâðı¡a 
fi’l-vasa† olan eyyâmdan yevm-i &âli& «âmisi in≠âr eder ve eger yevm-i 
&âli& in≠ârında redâ™et olur ise sâdisi in≠âr eder ve yevm-i «âmis tâsi¡i in≠âr 
eder, eger «âmisin in≠ârı ¡alâmet-i rediyyeye maðrûn olur ise &âmini in≠âr 
eder.

Ve ma¡lûm ola ki delâil-i in≠ârât ba¡∂ı kerre eyâm-ı bu√rân ma«§û§a-
sından mün√arife olur bu√rânâtın eyyâmından in√irâfa ve ðabl ve ba¡di-
ne iltifâta mü™eddî esbâb √asebiyle. Ve ma¡lûm ola ki eyyâm-ı in≠ârı tâlî 
olan yevm-i &ânîde yevm-i in≠ârda vâði¡ olan â&âr ₣uhûr eylese mara∂ 
serî¡ü’l-√arekettir. Ve sana gerektir ki ¡alât-ı mu¡accile ve ¡alâmât-ı mü™a««i-
rede te™emmül eyleyip eyyâm-ı in≠ârda yevm-i bu√rânın teðaddümüne ve 
te™e««ürüne √ükm eyleyesin.

Eyyâm-ı Bu√rândan Müşkil Olanları Ta¡arrüf Beyânındadır

A¡râ∂-ı ke&îre √asebiyle eyyâm-ı bu√rânı ta¡arrüfe √âcet olur, zîrâ 
yevm-i bu√rân ðable-mecî™ihi ma¡lûm oldukta eger ðarîb ise ona tedbîr 
olunmak vâcib olur ve eger ba¡îd ise ona tedbîr-i â«er olunur. Ve yevm-i 
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bu√rânın kendide ve ðarîb oldukta vâcibdir ki marî∂e tedbîr-i «â§§ ile ted-
bîr edip devâ ile mara∂ı ta√rîk eylemeyesin, zîrâ mara∂ı devâ ile ta√rîk 
†abî¡ata mu¡în olup istifrâπ ifrâ†-ı şiddet üzere olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi devâ 
mevâddı †abî¡atın ta√rîki cihetinin «ilâfı ve mü∂âdde olan cihete def¡ edip 
iki def¡ tekâfü¡ etmekle istifrâπ √â§ıl olmaz. Ve bu√rân ile istifrâπ olmama-
ğın ma∂arratı ₣âhir ve beyândan πanî olur. 

Ve eyyâm-ı bu√rânı ta¡arrüfte vâcib olur ki eyyâm-ı bu√rânı taπyîr eden 
umûr-ı muπayyire-i ma¡lûmeye dahi mürâ¡ât oluna. Ve bu√rânda iki cihet-
ten ta¡arrüfe √âcet vardır: E√adühümâ mu†lakâ mara∂ın bu√rânıdır ve ikin-
cisi müddet-i bu√rân cümlesinden hangisi yevm-i bu√râdır, zîrâ ba¡∂ı kerre 
a√vâl-i bu√rân iki ve üç gün ðadar mütemâdî olur ve o günlerin hangisi 
bu√râna nisbet olunduğunu ta¡yîn ve ta¡arrüfe mu√tâc olur ta¡yînde işkâl 
olmakla. Ammâ vech-i evvele ya¡nî mu†laðâ mara∂ın bu√rânına iki vech 
üzere istidlâl olunur: Biri mara∂ın †ûl ve ðı§arı ile istidlâldir ve â«eri em-
râ∂ın †abâyi¡i ve ðuvâsı ile istidlâldir. Ammâ †ûl ve ðısar ile istidlâl mara∂ın 
inðı∂âsına istidlâl √asebiyle olur, me&elâ ba¡∂ı mara∂ râbi¡de ve râbi¡i vely 
eden günde münða∂î olmak mümkin olmaz velâkin sâbi¡de ve sâbi¡den son-
ra münða∂î olmak mümkin olur. Bu mi&lli mara∂∂a yevm-i râbi¡e vely eden 
vaðtte ¡alâmât-ı nu∂c ceyyiden ₣uhûr eylese recâ olunur ki sâbi¡de bu√rân 
eyleye ve bâbında ≠ikr olunan †ûl-i mara∂ ¡alâmâtı ₣âhir olur ise ma¡lûm 
olur ki onun bu√rânı te™e««ür eder veyâ«ûd onun ¡aðıbında bu√rân olmaz. 
Ve eger mara∂ın †ûl ve ðı§arı ¡alâmâtından biri ₣uhûr eylemese recâ olunur 
ki sâbi¡ ile râbi¡ arasında mara∂ münða∂î olur. 

Ammâ †abâyi¡-i emrâ∂∂an mu†lakâ mara∂ın bu√rânına istidlâl bu vech-
ledir ki mara∂ın ibtidâ-i √areketi yevm-i ferdde olursa senin bundan aðdem 
bildiğin üzere bu√rân dahi yevm-i ferdde olur ve √ârre ve √âdde olan ma-
ra∂ın bu√rânı dahi yevm-i ferdde olur. 

Ammâ vech-i &âniye istidlâl ya¡nî bu√rânı ta¡yîne istidlâl vücûh-i mü-
te¡addide ile olur, ðıyâs-ı edvârdan ve evðât-ı bu√rânın [493a] ¡adedinden 
ve zamân-ı bu√rândan ve isti√ðâðat-ı eyyâm ve ðuvâ-yı eyyâmdan istidlâl 
olunur. 

Ammâ ðıyâs-ı edvârdan istidlâl senin bildiğin gibi yevm-i zevc bir nev¡ 
mara∂a ve yevm-i ferd mara∂dan nev¡-i â«ere evlâ olur. 
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Ammâ zamân-ı bu√rândan istidlâl ya¡nî bu√rânda ₣uhûr eden a√vâl ve 
a¡râ∂ iki gün mütemâdî oldukta o günlerden bu√rân hangi güne müntesib 
olduğuna istidlâl onlarda tefekkür ve ta¡arrüf olunup mu¡ânât ya¡nî şiddet 
ve meşaððat hangi günde ek&er olursa onunla bu√rân o güne nisbet olun-
mağa istidlâl olunur meger ki o delîlden aðvâ onun «ilâfına delîl ola. Ve 
yine bu ðabîlden olur ¡avârı∂-ı bu√rân üç gün mütemâdî olup bu√rânın 
yevm-i evsa†a nisbet olunduğu ya¡nî şiddet yevm-i evsa†ta ise o yevme 
nisbet olunur ve illâ iki †arafta olan günlerin hangisinde ise o güne nisbet 
olunur, mücerred yevmin vasa††a bulunduğu ≠ikr olunan istidlâle πâlib 
ve ðavî delîl olmaz. Ammâ ta¡yîn-i eyyâm-ı me≠kûreye eyyâmın ðuvve-
tinden ve †abâyi¡inden istidlâl leyle-i sâbi¡ada ¡arað ibtidâ edip yevm-i 
&âminin nehârının küllîsinde o ¡arað zâil olmamakla olur ve onunla istid-
lâl olunur ki yevm-i bu√rân sâbi¡dir her ne ðadar √ummânın iðlâ¡ı yevm-i 
&âminde olur ise &amin yevm-i bu√rân değildir. Ve bu √ükmün «ilâfı 
üzere √ükm olunur eger ¡arað &âli& ¡aşerde ibtidâ edip râbi¡ ¡aşere ðadar 
marî∂ ¡araðtan «âlî olmasa ve √ummânın iðlâ¡ı dahi râbi¡ ¡aşerde olsa bu 
§ûrette bu√rân râbi¡ ¡aşere nisbet olunur, zîrâ §ûret-i ûlâda yevm-i &âminin 
ðuvveti yevm-i &âli& ðuvveti meblaπına ve §ûret-i &âniyede &âli& ¡aşerin 
ðuvveti râbi¡ ¡aşer ðuvveti meblaπına bâliπ olmaz ve ðavî olmayanlardan 
«ayr me™mûl olmaz ve mevt sâdise sâbi¡den evlâdır ve ke≠âlik mevt ¡âşire 
tâsi¡en evlâdır. 

Ammâ a√kâmın ictimâ¡ından istidlâl ≠ikri sâlif olduğu üzeredir onun 
mi&âli bizim ≠ikr eylediğimiz üzere râbi¡ ¡aşerdir ¡arað ve iðlâ¡ onda ma¡an 
cem¡ olur. 

Ammâ eyyâm-ı mün≠ireden olan istidlâl em&ile-i me≠kûreden yevm-i 
râbi¡den in≠âr var mıdır ona na₣ar olunur, eger yevm-i râbi¡de in≠âr bulu-
nursa bu√rân yevm-i sâbi¡de olur ve eger in≠âr yevm-i sâbi¡de veyâ«ûd √âdî 
¡aşerde bulunursa bu√rân râbi¡ ¡aşerde olur.

Ek&er-i Emrâ∂a Bu√rânın Nisbeti Beyânındadır

Senin ma¡lûmun oldu ki cidden √adde olan emrâ∂ın bu√rânı sâbi¡e nis-
bet olunur. Ve √âdd olan mara∂ın ya¡nî √âdd-ı mu†lað olan mara∂ın bu√rânı 
vâcibdir ki râbi¡ ¡aşere veyâ«ûd ¡işrûna nisbet oluna ve onu vely eden emrâ∂ 
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be√ârîni ya¡nî müzmine-i √âdde bu√rânları erba¡ûna nisbet olunur ve ondan 
sonra olan be√ârîn mu†laðan müzmine olan bu√rânları olur. 

Ve eger mu√rıða ezvâcda müştedde olur ise ¡alâmet-i rediyye olup 
ek&er-i √âlde &âli&te ðatl eder ve onu râbi¡ in≠âr eder ve onda ¡arað-ı bârid 
ve o mi&lli ¡ara∂ olur. Ve sersâm mi&llilerin bu√rânı ek&er-i emrde √âdî 
¡aşere nisbet olunur ve ma¡a-hâ≠â sersâm emrâ∂-ı √âddedendir, zîrâ sersâm 
mara∂ının cüllü ve mu¡₣amı &âli& ve râbi¡den sonra olur ve sonra üsbû¡da 
bu√rân eder. Temme’l-ðavlu fi’l-√ummayâti. el-◊amdü lillâhi ¡ale’l-itmâm 
ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ-seyyidi’l-enâm ¡adede mâ yuktebu bi’l-aðlâm 
mâ dâme’l-ibtidâu ve’l-i«titâm.





KİTÂB-I RÂBİ¡İN FÜNÛN-I SEB¡ASININ FENN-İ 
¿ÂLİ¿İ EVRÂM VE BÜ¿ÛR VE ONLARIN 

MU¡ÂLECÂTINDA OLAN KELÂM-I KÜLLÎDİR 
O DAHİ ÜÇ MA¢ÂLE ÜZERE MÜRETTEBEDİR

Ma…âle-i Ûlâ ◊ârre ve Fâside Evrâm ve 
Bü&ûr Beyânındadır

[Fa§l] Fi’l-◊ârreti Mine’l-Evrâmi ve’l-Bü&ûr

Biz kitâb-ı evvelde kelâm-ı küllî ile evrâm ve bü&ûrda tekellüm eyledik, 
şimdiki √âlde kelâm-ı cüz™î ile tekellüm eyleriz. Bizim kelâmımızı istimâ¡ 
edip ðavâ¡ide †atbîð murâd edenler kitâb-ı evvele mürâca¡at eylesinler. Ve 
biz deriz ki bi’l-cümle evrâm yâ √ârre veyâ«ûd πayr-i √ârre olur ve verem-i 
√ârr dahi demden ve dem mecrâsına cârî olandan veyâ«ûd §afrâdan ve §afrâ 
mecrâsına cârî olandan olur. Ve demden olan verem dahi dem-i ma√mûd-
dan veyâ«ûd dem-i redîden olur ve dem-i ma√mûddan olan dahi ma√mûd-ı 
πalî₣ veyâ«ûd ma√mûd-ı raðîð olur. Pes dem-i ma√mûd-ı πalî₣den √âdi& 
olan verem o filiπamûnîdir ki la√mı ve cildi ma¡an a«≠ eder ve ∂arebânı 
dahi olur. Ve ma√mûd-ı raðîð demden o filiπamûnî √âdi& olur ki yalnız 
cildi a«≠ eder ve ona şerâ tesmiye olunur ve onda ∂arebân olmaz. 

Ammâ dem-i πalî₣-i redîden envâ¡-ı «urâcât-ı rediyye √âdi&e olur ve 
redâ™eti ve i√tirâðı müştedde ise ondan √umret √âdi& olup o i√tirâð √ase-
biyle «uşkrîşet √âdi& olur ve onun şerrlisi nâr-ı Fârsî olur. Ve dem-i raðîð-i 
redîden ma¡a-redâ™etin ve «ub&in √umrete mâil filiπamûnî √âdi& olur. Ve 
eger o dem-i redînin riððati ziyâde olursa ondan √âdi& olan verem √umret-i 
filiπamûniyye olur ve eger onda redâ™et ziyâde olur ise o dem-i eraððın 
i√dâ& eylediği √umrette nüfâ«ât ve nüfâ†ât ve i√tirâð ve «uşkrîşet olur. 

Ammâ verem-i §afrâvî eger onun mâddesi cidden raðîð ve la†îf §afrâ 
olup cildin ₣âhiri dâ«ilinde mu√tebese olmazsa ve √irrîfe ise o mâdde nem-
le i√dâs eder ve yalnız sâ¡iye olan nemle el†af olur ve sâ¡iye-i ekkâle re-
diyye olur. Ve eger verem-i §afrâvî ≠ikr olunan §afrâdan aπla₣ olur ise ve 
√arâfeti eðall olup §ûret-i ûlâya ðıyâsla cildin dâ«ilde mu√tebes olur ise 
ve ona balπam dahi mu«teli† ise ondan nemle-i câversiyye √âdi&e olur ve 
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onun iltihâbı eðall ve in√ilâli eb†a™ olur. Ve eger o §afrâ aπla₣ ve erde™ olur 
ise nemle-i ekkâle i√dâ& eder. Ve eger o §afrânın πıl₣ati √addi tecâvüz edip 
dem ðıvâmına bâliπ olur [ise ve redâ™eti var ise ondan √umret-i rediyye 
√âdi&e olur.] Ve verem-i §afrâvînin bi’l-cümle envâ¡ında evvelâ mâdde re-
diye ve la†îfe olup ve ≠ikr olunan i«tilâf sonradan ¡ârı∂ olup ve le†âfetine 
binâen bir mev∂i¡de mu√tebese olmaz, onun i√tibâsı ₣âhir-i cildde ve cilde 
ðarîb olan mev∂i¡de olur. 

Ve kaçan verem-i √ârrın mâddesi ke&îr olup verem cidden ¡a₣îm olur ise 
o verem evrâm-ı †â¡ûniyye-i ðattâle zümresinden olur ve ke≠âlik ≠ikr olan 
ðabîlden olur terâðıyâ denmekle ma¡rûf olan verem. Ve bu a§nâf-ı rediyye-i 
me≠kûre ve onlara müşâbih olanlara vebâ senesinde ke&îrü’l-vuðû¡ olur. 

Ve evrâm-ı √ârreden redî olan verem odur ki onda in√i†â†a bülûπ √ase-
biyle lîn ve ∂umûr olmaz ve cem¡-i midde dahi eylemez belki o verem 
ifsâd-ı ¡u∂va mü™eddî olur ve o redâ™et dâimâ ke&ret-i mevâdd ve ¡i₣am-ı 
veremle olmaz belki ba¡∂ı kerre «ub&-i mâdde √asebiyle redâ™et √â§ıla olur. 

Ve ma¡lûm ola ki evrâm-ı müfrede ðalîlü’l-vuðû¡ olur ve evrâm-ı mü-
rekkebe ke&îrü’l-vuðû¡dur. Ve ma¡lûm ola ki ₣âhirde olup bilâ-∂arebân olan 
veremin küllîsi teðayyu√ eylemez, ammâ bâ†ında olan evrâmda biz tekel-
lüm eyledik.

Filiπamûnî Beyânındadır

Filiπamûnînin mâhiyyetini ve ¡alâmâtının iltihâb ve ziyâde √acmi oldu-
ğundan ve temeddüd ve müdâfa¡a ve ∂arebân olduğunu bildirdik velâkin 
∂arebân o filiπamûnîde olur ki πâi§ ola [493b] ve şerâyîn ðurbünde ola ve 
onun ma√alli olan ¡u∂vun ona âtî ¡a§ab olmakla √issi ola, ek&er-i a√şâ gibi 
πayr-i √assâs olmaya ve her ne ðadar onun şiryânı a¡₣am ve ek&er ise onun 
∂arebânı ve îcâ¡ı eşedd ve ta√allülü ve cem¡i esra¡ olur. Ve kaçan filiπamûnî 
¡u∂v-ı √assâsta olsa ona keyfe mâ-kân veca¡-ı şedîd tâbi¡ olur ve onda olan 
¡urûð-ı §ıπâr-ı «afiyye ₣uhûr edip âşikâr olur. 

Ve ma¡lûm ola ki lüπat-i Yûnânîde “filiπamûnî” ismi mu†laðan iltihâbı 
olan eşyâya ı†lâð olunur ve ba¡dehu verem-i √ârra ı†lâð olundu ve ba¡dehu 
min-beyni’l-evrâmi’l-√ârre §ıfat-ı me≠kûre üzere olan verem-i √ârra ı†lâð 
olundu. Ve o verem-i «â§§ dahi iltihâbdan «âlî olmaz dem-i mu√tebes olup 
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menâfis mesdûde olduğu için. Ve filiπamûnînin basî†î ðalîlü’l-vuðû¡ olur, 
ek&er-i √âlde √umrete veyâ«ûd §alâbete veyâ«ûd tehebbüce muðârin olur. 

Ve filiπamûnînin esbâbı vardır: Biri bedeniyye-i müteðaddimedir imtilâ 
ve redâ™et-i a«lâ† gibi eger o √âlde ¡u∂v-ı ðâbilin ∂a¡fına muðârin olursa 
veyâ«ûd yalnız ¡u∂v-ı ðâbilin ∂a¡fı sebeb olur her ne ðadar imtilâ ve re-
dâ™et-i a«lâ††an bir nesne bulunmazsa. Ve o esbâbın kimisi sebeb-i bâdîdir, 
fes« ve ða†¡ ve kesr ve «al¡ mi&lliden biri gibi veyâ«ûd sebeb o ðurû√ olur ki 
¡u∂vda ke&îr olup ona mâdde meyl eder ðurû√-ı ke&îrede veca¡ ve ∂a¡f ek&er 
olmakla. Ve ba¡∂ı kerre ðurû√a mevâdd seyelân edip ∂a¡îf olan mesâlikte 
mu√tebese olup o verem √âdi& olur mûlim olan ðurûh ve cerebde o sebeb 
ile mevâ∂i¡-i «âliyede evrâm √âdi& olduğu gibi. 

Ve onun ezmine-i erba¡asından zamân-ı tezeyyüdü veremin √acminin ve 
temeddüdünün tezeyyüdü ile mütebeyyin ve ₣âhir olur ve zamân-ı intihâsı 
√acmi ve temeddüdün tezeyyüdü intihâsı ile ₣âhir olur. Ve kaçan müntehî 
olsa midde cem¡ eder eger verem cem¡-i middeye müsta¡idd ve müteheyyi™ 
ise. Ve veremin zamân-ı in√i†â†ı veremin lîn ve ∂a¡fı a«≠ıyla ma¡lûm olur. 
Ammâ o verem redî olur ki in√i†â†ı a«≠ eylemez ve cem¡-i midde eylemez, 
o mi&lli verem mevt-i ¡u∂va ve ¡u∂vun ta¡affününe mü™eddî olur. Ve ≠ikr 
olunan √âlet-i veremde ek&eriyyâ veremin ¡i₣amı ve mâddenin ke&retiyle ve 
ke&îren mâddesi «ub&ü ile dahi olur her ne ðadar verem §aπîr olursa.

Ve verem-i filiπamûnînin fâş olup dağılacağını ∂arebânın hüdüvvünden 
ve lehîbin sükûnundan ve cem¡-i midde edeceğini ∂arebânın ve √arâretin 
izdiyâd ve &ebâtından ve ta¡affününü ¡usr-i nu∂cdan ve kümûdet-i levnden 
ve şiddet-i temeddüdden sen bilirsin. Ve ma¡lûm ola ki kaçan bü&ûr-i düm-
meliyye tecâvüz eylese ve dümmel-i √âdi&i in≠âr eder. Ve vâcib olur ki 
evrâm-ı bâ†ıne a§√âbına mâ-ı hindebâ ve mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb «ıyârşenber 
fülûsuyla saðy oluna.

Filiπamûnî ¡İlâcı Beyânındadır

Sebeb-i bâdîden √âdi& olan filiπamûnî «âlî olmaz ki onun i§âbetinde 
beden yâ naðî veyâ«ûd mümtelî olur. Eger beden naðî ise o filiπamûnî 
ancak veremin min-√ay&ü √üve verem ¡ilâc-ı ma¡lûmuna mu√tâc olur ve 
o ¡ilâc veremi i√dâ& eden mâdde-i πarbiyyeyi veremden i«râc eylemekle 
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olur ve mâdde-i πarbiyyeden i«râc-ı mür«iyât ve mu√allilât-ı leyyineden 
olup mâ ile ve dühn ile ma†bû« daðîð-i √ın†a ∂ımâdıyla olur. Ve ba¡∂ı ker-
re veremi şar† eylemek kifâyet edip ¡ilâc-ı sâireden muπnî olur «u§û§an 
mâdde ke&îre ola. 

Ve eger filiπamûnî i§âbetinde beden mümtelî ise vâcib olur ki vereme 
mür«iyât ile mess olunmaya, zîrâ mess olunur ise mevâdd-ı vereme fevðe 
mâ-yete√allel münce≠ibe olur ve bedeni mümtelî kılan mevâdd fa§d ile is-
tifrâπ oluna. Ve ba¡∂ı kerre imtilâ §ûretinde ishâle dahi √âcet olur ve ka-
çan istifrâπ-ı me≠kûr ile beden imtilâdan ta«allu§ eylese mür«iyât isti¡mâl 
eyle, pes bu imtilâ katında ¡ârı∂ olan veremin ¡ilâcı imtilâ sebebi ile ¡ârı∂ 
olan emrâ∂ ¡ilâcına ðarîb olur ve beynehümâda farð budur ki ibtidâ-i emrde 
bi-sebebi’l-imtilâ ¡ârı∂ olan mara∂ın râdi¡e i√tiyâcı ðadar bunda i√tiyâc ol-
maz belki bunun râdi¡e i√tiyâcı ðalîl ve ondan dûn olur. 

Ve eger filiπamûnî sebeb-i πayr-i bâdîden √âdi& ise vâcib olur ki istifrâπ 
ile ibtidâ oluna ve fa§d ve ishâl ile istifrâπ istîfâ oluna. Ve istifrâπa √âcet 
o vaðt olur ki onda beden πayr-i naðî ola veyâ«ûd ¡illet-i ¡a₣îme ola, bu 
§ûretle istifrâπ edip mâddeyi taðlîl ve cihet-i «ilâfa ce≠be √âcet olur her 
ne ðadar beden ke&îrü’l-fu∂ûl değil ise, zîrâ verem ile ¡u∂va ∂a¡f ¡ârı∂ olup 
bedende mevcûde mevâdd ona münce≠ibe olur her ne ðadar o mevâdd fa∂l 
olan mevâdd değil ise. 

Ve mu¡âlecâtta mürâ¡âtı vâcib olan şerâi†e ri¡âyet olunmak vâcib olur, 
o şerâi† sinn ve beled ve fa§l ve sâir şerâi†-i ¡aşreden ma¡lûm olanlardır. 
Ve onun mu¡âlecâtında revâdi¡ le bed™ olunur velâkin onda kitâb-ı evvel-
de ≠ikr olunan şar†a ri¡âyet olunur ve ba¡dehu vaðt-i tezeyyüdde revâ-
di¡e mür«iyât id«âl olunup tezeyyüdün im¡ânı miðdârınca ðalîlen ðalîlen 
mür«iyât dahi ziyâde ve im¡ân olunur. Ammâ vaðt-i müntehâda ve vaðt-i 
vuðûf ve √acm ve temeddüdün πâyete bülûπu katında mür«iyât taπlîb olu-
nur. Ve mür«iyâttan müceffif olanlar müntehiyâtta müberri™e olurla,r ammâ 
mür«iyât-ı mura††ıbe mesâmmı tevsî¡ ve veca¡ı iskân için isti¡mâl olunur; 
müberri™ olup midde olmağa §âli√ bir şey™ bâðî kalmaktan mâni¡ olan ancak 
müceffif olanlar olur. Ve eger müceffif √asebiyle berâ™et-i tâmme √â§ıl ol-
mayıp bir nesne bâðî kalsa o bâðî kalan şey™ ðalîl olmakla onu √iddeti olan 
nesneler ta√lîl eder. Ve ba¡∂ı kerre red¡den şiddet-i veca¡ √â§ıl olur, zîrâ red¡ 
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ile mevâdd mu«teniða ve ¡u∂v mürtekiz olur ve ba¡∂ı kerre red¡ ile mevâdd 
a¡∂â-i re™îsiyyeye irtidâd eder ve ba¡∂ı kerre dahi veremde §alâbet i√dâ& 
eder ve ba¡∂ı kerre dahi «u∂ret ve sevâd i√dâ& eder «u§û§an ki o vereme 
â«ir-i emrde veremin vaðt-i intihâya ðurbünde mu¡âlece oluna. 

Ve ma¡lûm ola ki şiddet-i veca¡ bilâ-ce≠b seni ir«âsı olan edviyeye 
mu√tâc eder. Ve ba¡∂ı kerre o mür«î devâya ir«âya mâni¡ olmayan mü-
berrid «al† olunur. Ammâ mevâddın a¡∂â-i re™îseye irtidâdından istifrâπla 
emn √â§ıl olur lâkin vereme gelen mevâdd a¡∂â-i re™îsenin def¡i ile olup ve 
mâdde™-i medfû¡ayı ðâbil olan [¡u∂v] a¡∂â-i re™îseye müfriπ olur ise o vaðtte 
elbette red¡e sebîl olmaz, biz bunu mev∂i¡inde ta√ðîð eyledik. 

Ve eger veremin §alâbete meylinden «avf eder isen bi-ðuvvetin ter†îb ve 
tes«îni olan mür«iyâtı isti¡mâl eyle. Ammâ edviye-i râdi¡adan mütevassı† 
olan buðûl-i bâride ¡u§ârâtıdır ki biz onları mevâ∂i¡-i u«râ-yı ke&îrede ≠ikr 
eyledik ki onlar baðlatu’l-√amðâ ve ðar¡ ve hindebâ ve ¡a§a’r-râ¡î ve onlar 
mi&llilerdir «u§û§an ¡inebü’&-&a¡leb ¡u§ârâtı mu§lı√a-i medðûða olan ecrâmı 
ile ∂ımâd-ı «â§§a nâfi¡dir. Ve ke≠âlik bezr-i ða†ûnâ ¡u§âresi ve mâ-ı bârid 
ile ðayrû†î isti¡mâli dahi nâfi¡dir. Ve ba¡∂ı kerre o veremin emr ve «a†bına 
«alle ve mâ-ı bâride maπmûse olan isfence kifâyet eder ve vaðt-i ibtidâda 
kâkünec ðavî olur. Ve ke≠âlik ðuşûr-ı rummân ve √ayy-ı ¡âlem ve cidden 
ma†bû« olan sevîð-i şa¡îr ve «u§û§an «all-i memzûc ile veyâ«ûd summâð ile 
†ab« olmuş ola, nâfi¡dir. Ve ke≠âlik ona †u√lub dahi ceyyid olur. Eger ondan 
aðvâya √âcet olur ise §andal ve aðâðıyâ ve mâmî&â ve fûfel ve benc ziyâde 
kılınır. Ve onların tecfîf ve ðab∂ına ba¡∂ı kerre za¡ferânla i¡âne olunur. 

Ve evrâmı ibtidâda ter†îb «a†arlı olur. Ve kaçan verem ifrâ† üzere tebrîd 
olunsa ba¡∂ı kerre ¡u∂vun fesâdına ve ke≠âlik veremde ma√ðûn olan «ıl†ın 
fesâdına mü™eddî olup verem «u∂ret ve sevâdı a«≠ eder. Ve bunların birin-
den «avf edersen o mev∂i¡i daðîð şa¡îr ile ve leblâb ile ve ir«âsı ek&er olan 
nesneler ile ∂ımâd eyle ve eger o «a†arlardan bir şey™ ₣uhûr eder ise mev∂i¡i 
şar† ve şer√ eyle ve nu∂c ve cem¡e inti₣âr eyleme. Ve bilâ-inti₣âr şar† ve 
şer√ o [494a] vaðt olur ki vereme mun§abb olan mevâdda ke&ret göresin, 
zîrâ ke&ret-i in§ıbâb ¡u∂vu imâte eder. Ve şar† iki ðısmdır: Birisi a₣her olur 
ya¡nî ₣âhir-i verem şar† olunur ve ikincisi aπverdir ve onun πavrı veremin 
mekânı ve ¡u∂vun √âli √âsebiyle olur. Ve kaçan veremi sen şar† eylesen onu 
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mâ-ı ba√r ile ve sâir miyâh-ı mâli√a ile ten†îl eyle ve ir«âsı olan edviye ile 
ta∂mîd eyle ve eger reşş ve na†la √âcet yok ise mür«iyât üzere iðti§âr eyle.

Ve ma¡lûm ola ki evvel-i veremde ðaviyyetü’r-red¡ olan edviye isti¡mâli 
ve â«irinde ðaviyyü’t-ta√lîl olan edviye isti¡mâli redî olur, mehmâ-emken 
√a≠er lâzım olur, zîrâ tebrîd-i şedî∂ senin bildiğin mefâside mü™eddî olur ve 
onun gibi mâ-ı bâridden tevaððî dahi lâzım olur lâkin √umret mi&lli verem-
de berdden tevaððî olunmaz ve ta√lîl-i şedîd veca¡ i√dâ& eder. 

Ve kaçan zamân-ı ibtidâda teskîn-i veca¡ için tedbîr murâd olunsa ona 
mâ-ı √ârr taðrîb olunmasın ve edhân-ı mür«iye ve onlar mi&lli edviyeden 
mütte«a≠e ∂ımâdât dahi isti¡mâl olunmasın, zîrâ onlar mevâdda mâni¡-i 
in§ıbâb olan nesnelere şedîdü’l-mü∂âdde olur velâkin †în-i Ermenî mâ-ı bâ-
ridde √all ve idâfe olunup isti¡mâl olunsun veyâ«ûd †în-i Ermenî ma¡a-düh-
ni’l-verd isti¡mâl olunsun. Ve dühn-i verdin ef∂ali verd ve zeytten mütte«a≠ 
dühndür, zîrâ zeytte ta√lîlün-mâ vardır veyâ«ûd ibtidâ-i veremde teskîn-i 
veca¡ için ma†bû« olan ¡ades veyâ dühn-i verd ile mürdâsenc isti¡mâl olun-
sun. Ve eger bu me≠kûrlar ve o mecrâya cârî olanlar nâfi¡ ve nâci¡ olmaz 
ise leblâb isti¡mâl olunur, zîrâ veremin ibtidâ ve intihâ zamânlarına leblâb 
şedîdü’l-muvâfaða olur. Ve ke≠âlik sermað ve √asek ve kerefs ve bâdrûc 
dahi ibtidâ ve intihâ zamânlara şedîdü’l-muvâfıða olur. Ve çok kerre dühn-i 
verd ile şarâb-ı √ulv isti¡mâli veca¡ı teskîn eder ve belki ¡aðîd-i ¡ineb ve ðalîl 
şem¡ §ûf üzere kılınıp isti¡mâl olunsa veyâ«ûd §ûf-ı zûfâ §ayfta müberreden 
ve şitâda müfetteren isti¡mâl olunsa veyâ«ûd şarâb-ı ðâbı∂da ve «all ve 
mâ-ı bâridde maπmûse olan isfence isti¡mâl olunsa cemî¡an bu me≠kûrlar 
teskîn-i veca¡ eder. 

Ve kaçan sen rü™yet eylesen ki verem †arîð-i «urâca sülûk üzeredir, o 
zamân tebrîdi terk edip mün∂ic ve müfetti√ †arîðini a«≠ eyle. 

Ammâ verem müntehî olsa lâzımdır ki şibt ve bâbûnec ve «a†mî ve 
bezr-i kettân mi&lliler isti¡mâl oluna ve belki diyâ«liyûniyye ve bâsilîðûniy-
ye merâhimi isti¡mâl olunur. Ve ðulðu†âr merheminde min-πayri veca¡in te-
cfîf vardır, ona binâen filiπamûnîden leheb sâkin oldukta onu isti¡mâl §âli√ 
olur eger cem¡ «avf olunmaz ise. Ve ecved olan o merhemin üzerine şarâb-ı 
ðâbı∂da maπmûse bir ðı†¡a §ûfe fevðten va∂¡ oluna. Ve la√mın tecfîfe √âceti 
¡a§abın tecfîfe √âcetinden eðall olur, zîrâ tecfîf-i yesîr ile mizâc-ı a§lîsine 
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rücû¡ eder. Ve ve min-beyni’l-lu√ûm tecfîfe √âceti ðalîl olan la√m kendi-
de şerâyîn eðall olan la√mdır. Ve çok kerre o veremde ðable’n-nu∂c şar†a 
√âcet olur ve çok kerre biz i√tiyâl edip veremi ¡u∂v-ı şerîften ¡u∂v-ı «asîse 
cevâ≠ib ile ce≠b eyleriz ve ba¡dehu mu¡âlece edip teftî√e mu√tâc olanla-
rı fet√ eyleriz. Ve evrâm-ı √ârreden teftî√e mu√tâc olanların re™si bezr-i 
ða†ûnâ ile ve e†râfı mu†fiyât ile ∂ımâd olunur ve a†liye ve ∂ımâdât rîşe ile 
va∂¡ olunur, zîrâ i§ba¡ mûlime olur.

◊umret ve A§nâf-ı ◊umret Beyânındadır

Kitâb-ı evvelde √umreti ve a§nâfını sen bildin ve √umretin filiπamûnî-
den vech-i imtiyâzı budur ki √umret vereminin levninde √umret olur ve 
√umreti en§a¡ olur ve filiπamûnîde olan √umret sevâda ve «u∂rete mâile 
olur ve deminin ek&er-i levni πavrda kâmin olur. Ve √umret vereminde olan 
levn-i √umret ona mess ile mekân-ı messte bâ†ıl olup o mekân ebya∂ olur 
mâdde-i √umret la†îfe olup mess ile mâdde teferruð eylemediği için ve i§-
ba¡ı ba¡de’r-ref¡ yine levni ¡avdet eder, ammâ √umret-i filiπamûnî onun gibi 
değildir. Ve √umretü’l-√umrette za¡ferâniyyet rü™yet olunur ve §ufretün-mâ 
vardır, ammâ √umret-i filiπamûnîde o §ufret yoktur. Ve verem-i √umret an-
cak ₣âhir-i cildde olur ve filiπamûnî la√mda πâirdir ve ₣âhirde dahi olur. Ve 
√umret-i «âli§ada debîb olur, filiπamûnîde o debîb olmaz. ◊umret-i §adî-
diyyede nüfâ†ât olur ve filiπamûnîde nüfâ†ât ðalîle olur. Ve √umret-i «âli§a 
yedi def¡ eylemez ve filiπamûnî yedi müdâfa¡a eder ve §afrâ üzere demin 
πalebesi miðdârı müdâfa¡a a₣her ve ziyâde olur ve veca¡ ve ∂arebân eşedd 
olur. ◊umretin √ummâyı celbi filiπamûnînin √ummâ celbinden eşedd olur. 
Ve ba¡∂ı kerre √umrette olan √arâret beşereyi i√râð mertebesine bâliπ olup 
cemre tesmiye olunan ¡illete isti√âle eder, filiπamûnî √arârette o meblaπa 
bâliπ olmaz. Ve √umretin iltihâbı filiπamûnî iltihâbından eðall değildir bel-
ki ezyeddir velâkin filiπamûnînin temeddüdü ve bi-sebebi’t-temeddüd îcâ¡ı 
ba¡∂ı kerre ek&er olur ve temeddüd √umrette ðalîl olmakla veca¡ dahi ðalîl 
olur. Ve √umretin ek&er-i ¡urû∂u yüzde olur, ernebe-i enften ibtidâ edip ve-
rem ziyâde olur vechin küllîsinde münbası† olur. Ve kaçan √umret inkisâr-ı 
¡a₣m √asebiyle √âdi& olsa redî olur. Ve bu mev∂i¡in πayri mev∂i¡de dahi 
filiπamûnî ile √umretin i«tilâfını sen bildin.
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◊umretin ¡İlâcı Beyânındadır

◊umret ¡ilâcında vâcibdir ki ishâl-i §afrâ ile beden istifrâπ oluna ve fa§-
da √âcet var ise fa§d dahi oluna ve o √înde fa§dın ona cidden menfa¡ati olur 
ki mâdde beyne’l-cildeyn ola. Ve eger mâdde πâir olursa onun nef¡-i ðalîl 
olur ve belki fa§d ce≠b-i mâddeye sebeb olup verem ziyâde olur. Ve eger 
ba¡de’l-fa§d ishâli i¡âdeye √âcet olursa i¡âde olunur ve i¡âdeye i√tiyâc ve 
¡adem-i i√tiyâc dem ile §afrâ ta«mîn olunmakla ma¡lûm olur. Ve bunlardan 
sonra filiπamûnî bâbında ≠ikr olunan müberridât-ı ðaviyye-i ma¡lûme ile 
tebrîde iðbâl olunup levn-i verem müteπayyir olunca ðadar verem üzere 
mâ-ı bârid §abb olunur, zîrâ √umret-i ma«∂anın kaçan levni müteπayyir 
veyâ«ûd nâðı§ olsa o √umret bâ†ıl olur. Ve √umrette lehîb ve veca¡ iltihâbı 
ek&er olmakla onu tebrîd ziyâde vâcib olur ve filiπamûnîde istifrâπ âked ve 
evceb olur, zîrâ filiπamûnîde mâdde aπla₣ ve a¡§âdır. 

Ve müberridât isti¡mâl eyledikte evvelâ vâcib olur ki onun müberri-
dâtı ðaviyyetü’l-ðab∂ olup ðab∂ı berdi üzere ziyâde olmağa ðarîb ola ve 
ma¡a-≠âlik mâddenin ¡u∂v-ı bâ†ına ve ¡u∂v-ı şerîfe irtidâdından i√tirâz olu-
nur ve ke≠âlik isvidâdından ve kümûdetinden ve †arîð-i fesâdda olmama-
sından dahi i√tirâz olunur. O ðab∂ ve tebrîd ile o a√vâlden biri rü™yet olunur 
ise mu¡âlecede ðab∂ ve tebrîd †arîðinin πayri bir †arîða sülûk olunur. Ve 
eger √umret cild üzere debbâbe olur ise «abe&-i re§â§ ve şarâb-ı ¡afı§ ile 
mu¡âlece olunur bu vech ile ki varað-ı sılð evvelâ şarâbla kaynatılır ba¡de-
hu o şarâbla «abe&-i re§â§ kaynatılıp isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik o debbâbe 
√umrete ma¡a’t-tebrîd ðavî ta√lîli ve tecfîfi olan edviye ile mu¡âlece olunur, 
o keyfiyyâtı olan devâ budur: Min-πayri πaslin §ûf-ı ¡atîð a«≠ olunup ba¡-
de’l-i√râð o mu√raðtan on iki buçuk dirhem ve fa√m ve şecer §anevber ðal-
bi o mi&lli ve şem¡ on beş dirhem ve «abe&ü’r-re§â§ dokuz dirhem ve şa√m-ı 
mâ¡iz-i ¡atîð u maπsûl on beş dirhem, dühnü’l-âs beş ûðıyye; bu mecmû¡dan 
terkîb olunan devâ ona nâfi¡ olur. Ve ondan bu nüs«a e«aff olur ki «abe&-i 
re§â§ se≠âb ¡u§ârâtıyla ve şem¡ ve dühn ile merhem kılınır.

Nemle ve Câversiyye Beyânındadır

Nemle be&re-i vâ√ide veyâ«ûd bü&ûr-i müte¡addidedir ki onda verem-i 
yesîr olur ve sa¡y eder ve ba¡∂ı kerre teðarru√ eder veyâ«ûd min-πayri 
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teðarru√in ta√allül eder ve onların her birinin sebebini sen bildin. Ve nem-
lenin levni §ufrete ∂âribdir ve mültehibe olup &ü™lûliyyü’l-ðıvâm olur ve 
müstedîre dahi olur ve ek&er-i √âlde müsta¡ri∂adır lâkin bir nev¡i vardır ki 
müstedaððu’l-a§l olup mu¡allað gibi olur, ona efrû«ûrûden derler. Ve her 
nemlede ¡a∂∂-ı nemle gibi √âlet i√sâs [494b] olunur. Ve bi’l-cümle cildde 
olan verem ki sâ¡î olup πav§ı olmaz ona nemle derler ve onun bir §ınfı câ-
versiyye ve bir §ınfı ekkâledir ve kaçan ðurû√ olup ta¡affün eder ise o ður√a 
ism-i ta¡affüne «â§§ olur.

¡İlâcu’n-Nemle: Nemlede ve nemle mecrâsına cârî olan ¡ilelde vâcib 
olur ki evvelâ mu¡âleceye o ¡illeti îcâb eden «ıl†ı istifrâπla bed¡ oluna ve 
¡alâ-mâ hüve’l-vâcib «ıl† istifrâπ oluna ve eger bilâ-istifrâπ ður√aya ¡ilâc 
olunsa mev∂i¡-i mu¡âlecede her ne ðadar berâ™et √â§ıla olur ise ona ðarîb 
ma√allde o ður√a ¡avdet eder veyâ«ûd ba¡de’l-berâ™et yine o mev∂i¡den ¡av-
det eder ve cilde eklen ba¡de-eklin te™ekkülden zâil olmaz. Ve onu istifrâπ-
da saðmûnyâ mâ-ı cübn ile nâfi¡ olur. Ammâ nemlenin †arîð-i mu¡âlecesi 
ekkâl olan nemle §â√ibi mu¡âlecesinde √umrette isti¡mâl olunan mura††ıbât-
tan ictinâb oluna, zîrâ ter†îb ðurû√a mülâyim olmaz ve onun evvelinde «ass 
ve nîlûfer ve √ayy-ı ¡âlem ve †u√lub ve recle mi&lliler isti¡mâl olunmak 
câiz olmaz. Eger onda bir nesne isti¡mâli gerekli olur ise ¡inebü’&-&a¡leb 
ve «u§û§an ¡inebü’&-&a¡lebin yâbis-i medðûðu onda tecfîf olmakla isti¡mâl 
olunur veyâ«ûd lisânü’l-√amel ve ¡ulleyð ve ¡ades min-ba¡d isti¡mâl olunur. 
Ve ke≠âlik sevîð-i şa¡îr ve ðuşûr-ı rummân ve ðu∂bânu’l-kerm isti¡mâl olu-
nur. Ve kaçan onun te™ekkül ve teðarru√undan «avf olunur ise ≠ikr olunan 
müberridât ile ¡asel mi&llilerden bir şey™ isti¡mâl olunur veyâ«ûd diðâð-ı 
kündür ma¡a-«all isti¡mâl olunur. Kermin ra†b «aşabı i√râð olundukta on-
dan seyelân eden suyu isti¡mâl ceyyid olur. Ve ma¡a’l-«all ba¡r-ı ma¡z ve 
fî-nüs«atin “ma¡z” bedeline πanem vâði¡ olmuştur ve ke≠âlik a«&â-ı baðar 
ma¡a’l-«all dahi ceyyid olur.

Ve eger nemlede teðarru√ ve te™ekkül ₣uhûr ederse onda enderûn aðrâ§ı 
şarâb-ı ðâbı∂ ile veyâ«ûd «all-i memzûc ile isti¡mâl olunur veyâ«ûd ðı&&â-i 
√ımâr ma¡a’l-mil√ ve merâretü’t-teys ve se≠âb ma¡a’n-na†rûn ve’l-fülfül 
veyâ«ûd bevl-i §abî ile na†rûn isti¡mâl olunur. Ve Câlînûs nemleyi ða†¡ı is-
ti§vâb edip dedi ki rîşe ve rîşe mi&llinin †arafından ünbûb gibi bir şey™ itti«â≠ 
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olunup onun †arafı nemleyi iltiðâm edecek miðdârı kılınıp o †araf keskin ve 
mu√added kılınır ve ba¡dehu onun √iddeti √asebiyle nemle √avâlîsinde o 
†araf tenfî≠ ve ¡umða varınca ðadar id«âl olunup kökünden nemle ðal¡ ve 
i«râc olunur. Ammâ §ıbyân mi&llilerin nemlesi onlar √ammâma id«âl olu-
nup √ammâmın havâsı onlara ∂arb ve te™&îr eyledikte sür¡atle i«râc olunup 
dühn-i verd ve mâ-ı verd ile †ılâ olunmakla zâile olur.

A§nâf-ı Nemleden Câversiyye ¡İlâcıdır: Câversiyyenin ¡ilâcı ≠ikr olunan 
nemleye şebîh olur velâkin câversiyyenin mevâddı ishâl olundukta onnun 
müshilinde türbüdden bir ðuvvvet olup onda müshil-i §afrâ dahi olmak lâ-
zımdır ve eger o müshilde eftîmûndan bir ðuvvet olursa ecved olur, zîrâ 
onun mâddesi §afrâya mu«âli† sevdâ ve balπamdır ve bundan sonra ¡af§ ve 
kezmâzek ve §andal ve ðuşûr-ı rummân ve †în-i Ermenî a«≠ ve «all ile ve 
mâ-ı verd ile o edviyenin küllîsi cem¡ olunur ve «alle «al† olunan mâ-ı verd 
«allin le≠¡ini izâle edecek miðdâr kılınır ve o mecmû¡dan rîşe ile câversiyye 
üzere †ılâ olunur. Ve bu ¡illetin ¡ilâcına leben-i √alîb şedîdü’l-mülâyemet 
olur. 

Ve kaçan câversiyye vaðt-i evveli tecâvüz eylese vâcib olur ki ona 
semek-i melî√ re™si i√râð olunup onun √urâðası şarâb-ı ¡afı§ ile †ılâ oluna. 
Ve tecfîf-i belîπe √âcet olup ≠ikr olunan edviyeden aðvâ devâya i√tiyâc 
olursa varað-ı bâdrûc a«≠ ve daðð ve onda ðalðadîs dahi kılınıp isti¡mâl 
olunur. Ve ondan dahi aðvâ olur zencâr ve kibrît-i a§fer-i mu√rað, ondan 
şarâbla veyâ«ûd «aşeb-i kermden ¡inde’l-i√râð «urûc eden su ile le†û« 
itti«â≠ olunur.

Resmi Cîm Olan Cemre ve Nâr-ı Fârsî ve 
Onlar Gibi Olan ¡İlel Beyânındadır

Cemre ile nâr-ı Fârsî iki ismlerdir ki münaffi† ve mu√rıð ve √arð ve 
keyyin i√dâ& eylediği «uşkrîşeti mu√di& olan be&re ı†lâð olunur. Ve ba¡∂ı 
kerre nâr-ı Fârsî nemle cinsinden o be&re ı†lâk olunur ki ekkâl ve mu√rıð ve 
münaffi† olup onda sa¡y ve ru†ûbet olup §afrâviyyetü’l-mevâdd ola ve sev-
dâ onda ðalîl ve tað¡îri dahi ðalîl ola ve onun ma¡iyyetinde bü&ûr-i ke&îre-i 
§aπîre ola ve o mekânda ke&îrü’l-πaleyân ve’l-be&r «ıl†-ı √ârr ola. Ammâ 
ism-i cemre mekânı tesvîd ve min-πayri ru†ûbetin ¡u∂vu fa√m gibi edip ve 
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sevdâviyyeti ke&îre ve πâi§a ve be&resi ðalîle olup √acmi kebîr ve türmüsî 
olana ı†lâð olunur. Ve ba¡∂ı kerre onda elbette be&r olmaz belki bilâ-be&r 
cemre ibtidâr eder ve onların cümlesi cereb gibi √ikke ile ibtidâ eder. 

Ve ba¡∂ı kerre nâr-ı Fârsî ve cemreden her biri teneffu† edip mekâvî-i 
mu√raðtan seyelân eden ru†ûbet gibi ondan dahi bir şey™ seyelân eder ve 
mev∂i¡i levnde remâdî-i esved olur ve ba¡∂ı kerre dahi re§â§î olur ve onun 
e†râfını lehîb-i şedîd i†âfe eder velâkin o lehîb §âdıðu’l-√umret olmaz belki 
onun √umretinde sevâda meyl olur. 

Ammâ o be&relerden ism-i cemreye «â§§ olan «urâcda a§l cür√ esved 
olup nâriyyete meyli olur ve onda cemre berîði gibi berîð olur ve onlardan 
nâr-ı Fârsiyyenin ₣uhûru ve √areketi esra¡ ve cemre eb†a™ ve aπver olur. 

Ve cemrenin mâddesi be&r ve ðûbâ mâddesidir velâkin o mâdde nâr-ı 
Fârsîde e√add olur ve onların her birinden la√ma ¡ârı∂ olanları serî¡ü’t-ta√al-
lül olur ve ¡a§abe ¡ârı∂ olanları e&bet ve ta√allülleri eb†a™ olur ve ona binâen 
onların her birinde sevdâdan √âdi& olan «uşkrîşet olur. Ve nâr-ı Fârsîde 
§afrâviyyet eşedd ve cemrede sevdâviyyet eşedd olur, pes bu iki verem 
ba¡∂ı «u§û§ta müşterek olmakla o emr-i câmi¡ i¡tibârıyla ikisine dahi cemre 
tesmiye edip ba¡dehu her birine ma«§û§ olan «avâ§§ i¡tibârıyla iki ðısma 
taðsîm eylemek senin için câiz olur. Ve ke≠âlik emr-i câmi¡-i me≠kûr için 
ikisine dahi nâr-ı Fârsî tesmiye edip ba¡dehu iki ðısma taðsîm eylemek dahi 
câizdir ve ba¡de’t-taðsîm o iki ðısmdan her birine birer münâsib ism tesmi-
ye eylemek câizdir. Ve bunların küllîsi †arîð-i meslûkedir, her birine birer 
†âife sülûk eylemiştir ve onlarda farð-ı ke&îr yoktur. 

Ve ba¡∂ı kerre cemre ve nâr-ı Fârsî ve nemle-i câversiyye-i rediyye a§nâ-
fı ile cemî¡an şedîdetü’r-redâ™et ve ðattâle √ummâ olur. Ve bu ¡illetler ba¡∂ı 
kerre vebâ √asebiyle √âdi& olur. Ve çok kerre ibtidâ-i emrde filiπamûnîye 
müşâbih olup sevâda meyl eder [495a] ve «u§û§an sene-i vebâda o müşâbe-
heti olan cemre ve nâr-ı Fârsî ke&îrü’l-vuðû¡ olur.

Cemre ve Nâr-ı Fârsî Mu¡âlecâtıdır: Onların mu¡âlecâtında vâcibdir ki 
dem-i §afrâvîyi istifrâπ için fa§d oluna ve eger ¡illet hâile olursa πaşy ðarîb 
olunca ðadar demi ðat¡ olunmaz. Ve ba¡∂ı kerre onlarda ve «u§û§an cemrede 
şar†-ı ¡amîða √âcet olur semmiyyeti olup onda mu√teðın olan demi i«râc için 
ve eger mâddenin §afrâviyyete meyli var ise ≠ikr olunan şar† câiz olmaz. 
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Ammâ onların ¡ilâc-ı mev∂i¡îsi budur ki ona √umret mu¡âlecesi gibi 
¡ilâc olunur velâkin bunlarda müsta¡mel olan le†û« √umret le†û«u gibi 
şedîdü’l-berd kılınmaz, zîrâ bunlarda mâdde πıla₣a mâildir ve ke≠âlik o 
mâddede semmiyyet olmakla onun ðalîlinin bâ†ına irtidâd eylemek i√timâ-
li yoktur. Ve ke≠âlik cemrede ve nâr-ı Fârsîde şedîdü’l-ðab∂ olan edvi-
ye isti¡mâl olunmaz, zîrâ onların mevâddı πalî₣ ve ba†î™ü’t-ta√allüldür. Ve 
onlarda mu√allil edviye dahi isti¡mâl olunmaz. Onların evvel-i ₣uhûrunda 
ve ke≠âlik iltihâbın sükûnu katında mu√allilât isti¡mâl olunsa mâddesinin 
keyfiyyeti zâide olup mu∂ırr olup belki onlarda isti¡mâl olunacak o edviye-i 
müceffifedir ki ma¡a-def¡in onda tebrîd ve ta√lîlün-mâ ola o ∂ımâd gibi ki 
onun itti«â≠ı lisân-ı √amel ve ¡ades ve ke&îrü’n-nu«âle «ubzdan ola ve o 
«ubz el†af olur. Ve aðrabâdînde mu√arrer olan ona müşâbih a∂mide dahi 
nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik «all-i «amr ile ¡af§ ve «all ile şebb isti¡mâli dahi nâfi¡-
dir. Ve edviye-i ceyyidedendir o vaðtlerde ve ba¡dehu rummân-ı √âmi∂ a«≠ 
olunup şaðð ve «all-i «amr ile leyyin olanca ðadar †ab« ve sa√ð olunduktan 
sonra bir ðı†¡a ðu†n üzere a«≠ olunup isti¡mâl olunmak ve o devâ küllü vað-
tin nâfi¡ olup o ¡illeti ibtidâda ve intihâda ðal¡ eder. Ve ba¡∂ı kerre o vaðtin 
edviyelerine cevz-i †arî ve cevzin varaðı id«âl olunur. Ve ke≠âlik sevîð ve 
zebîb ve tîn şarâb ile ve «aş«âş-ı esved dühnü ile id«âl olunur ve bu edvi-
yelerden cümleten ∂ımâd itti«â≠ı ecved olur. 

Ve ke≠âlik o ¡illetlerin ek&er-i evðâtında edviye-i §âli√adan olur: Af-
yûn, aðâðıyâ, zâc-ı sûrî, ðuşûr-ı rummân her birinden ikişer dirhem, zehre-
tü’n-nu√âs bir dirhem, bezrü’l-benc bir dirhem ve bu mi&lli devâlar o ¡ille-
tin müteðarri√ olmayanlarında isti¡mâl olunur. Ammâ müteðarri√ olanlarda 
devâ-i enderûn ve ferâsiyûn ve aðrâ§-ı bûlvânderûs ve devâ-i ðayşûr şarâb-ı 
√ulv ile ve meybu«tec ile ve cemre-i müteðarri√ada ve nemle ve câversiyye 
de ≠ikr olunan sâir edviyelerden tecfîf-i ðavîsi olan devâlar isti¡mâl olunur. 
Ve o ¡illetlerin üzerine va∂¡ olunan edviye beher yevm iki def¡a ve beher 
leyle bir veyâ«ûd iki def¡a va∂¡ olunmak vâcib olur ve ðudret miðdârında 
mu¡âffinât isti¡mâl olunmaz mu¡affinât redâ™et ¡illeti ik&âr etmekle. 

Ve vâcib olur ki mev∂i¡-i veca¡ı ve mev∂i¡-i i√râðı «all ve mâda idâfe 
olunan †în-i Ermenî eble ve sâir red¡ ve tebrîdi olanlar ile i√â†aya te¡âhüd 
eyleyeler. Ve onlara ðarîb olur şarâbda maπmûs olan §ûf-ı zûfâ ile te¡âhüd 



Tahbîzü’l-Mathûn 295

olunmak. Ve kaçan iltihâb sâkin olup ðurû√u bâðî kalsa ona merâhim-i re™-
siyye ve merhem-i diyânû†âmen ve aðrabâdînde me≠kûr ður√a-i müte™ekki-
le edviyeleri ile ¡ilâc olunur. Ve vaðt-i me≠kûrda nâr-ı Fârsîye cevz-i ¡atîð 
dehîn-i §âli√ olur.

Nüfâ†ât ve Nüfâ«ât Beyânındadır

Nüfâ†ât iki vech üzere √âdi& olur: E√adühümâ budur ki a«lâ† πaleyân 
edip mâiyyetini ta§¡îd ve def¡aten vâ√ideten ta√t-ı cilde def¡ etmekle olur, 
zîrâ o mâiyyet-i mündefi¡a cildi cildin ta√tında olup nüfûz eylediği nes-
nelerden ek&ef bulur ve ek&efe nüfû≠ edemeyip nüfâ†ât olduğu √âlde bâðî 
kalır. Ve ikinci vech budur ki πaleyân √asebiyle ta√t-ı cildde mündefi¡ olan 
dem olup ta√t-ı cildde teðayyu√ eder.

el-Mu¡âlecât: Onların ¡ilâclarından bedeni tenðıye ve fa§d ve o mi&lli 
nesneler senin bildiğin vech üzeredir ve onda isti¡mâl olunan tedbîr ve πıdâ 
dahi bizim ≠ikr eylediğimiz vech üzeredir. Ve onlar ₣uhûra ðarîb olduk-
ta üzerine mâ ile ma†bû« ¡ades mi&lli ve ðuşûr-ı rummân mi&lli veyâ«ûd 
rummânın ðuşûr-ı aπ§ânı mi&lliler mâ-ı rummân †ab« ve telyîn olunup fâti-
ren va∂¡ olunur. Ve eger nüfâ†ât «urûc eyledikten sonra onun kendiye ¡ilâc 
murâd eylesen onun cildi πalî₣ olup veca¡ı dahi var ise onlar ibre ile yırtılıp 
fað™ olunur ve içinde olan mâdde isâle olunur. Ve eger cildi raðîð ise bi-nef-
sihi kendisi tefaððu™ eder ve açılır ve onu dahi ishâl ve ihmâl eylemek câiz 
olmaz, fað™ edip içinde olanı ¡a§r-ı refîð ile ðalîlen ðalîlen i«râc eylemek 
vâcib olur ve ba¡de’l-fað™ onlar «âlî olmaz ki yâ berâ™et üzere olur veyâ«ûd 
müteðarri√ olurlar. Eger teðarru√ ederse onlara isfîdâciyye ve mürdâsen-
ciyye merâhim ve o mi&lliler ile ¡ilâc olunur ve o merâhimde «u§û§an îresâ 
vâði¡ ola ve onlarda sa¡y ve te™ekkül var ise cemre ve nemle merâhimi dahi 
va∂¡ olunur.

Devâ-i Mürekkeb: Mürdâsenc bir rı†l, zeyt-i ¡atîð bir buçuk rı†l, zernî« 
bir rı†l. Mürdâsenc zeyt ile †ab« olunur ilti§âð eylemeyecek ðadar ve ba¡de-
hu üzerine ≠ernî« §abb olunur. 

Ve ke≠âlik bu devâ dahi nüfâ†âttan me≠âkîr ve şefe ve o mi&lli ¡u∂v-
lar üzere vâði¡ olanlara ve bi’l-cümle tecfîfe √âceti ek&er olan ¡u∂vların 
nüfâ†âtına nâfi¡ olur: ¢ulðu†âr, ðalðadîs her birinden sekizer, bûrað iki; bu 
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devâlar su ile sa√ð olunup isti¡mâl olunur ve ke≠âlik ¡asel ile ba¡r-ı mâ¡iz 
dahi isti¡mâl olunur. 

Ve kaçan onlardan «uşkrîşât ve la√m-ı fâsid sâðı† ve la√m-ı §a√î√ ₣âhir 
olsa «urâcât-ı basî†a mu¡âlecâtı ile ¡ilâc olunur ve «uşkrîşeti müsðı† olunan 
devâ-i ma¡rûf ile «uşkrîşet isðâ† olunur. Ve İskenderiyye’de «uşkrîşeti o 
√aşîşe ile isðâ† ederler ki ona sârâðıyâs derler ve nâr«as ve †armâ«as115 ile 
dahi isðâ† ederler. Ve «uşkrîşet dühn-i uð√uvân ile ceyyiden isðâ† olunur. 
Ve’l-√â§ıl evvelâ «uşkrîşet isðâ† olunup ba¡dehu bâðî kalanlara «urâcât-ı 
§a√î√a ¡ilâcı ile mu¡âlece kılmak cidden §avâb olur.

¢udemânın Mücerrebi ve Mu√de&înin İnti√âl Eyledikleri Bu Devâ Dahi 
Ceyyiddir: Anzerût, §abır, kündür, isfîdâc, zencâr veznleri berâber ve mec-
mû¡ları miðdârı †în-i Ermenî işbu devâlar a«≠ olunup onlardan benâdıð it-
ti«â≠ olunur ve vaðt-i √âcette onların biri «all ve mâdde √all olunup mev∂i¡i 
üzere †ılâ olunur ve bir kerre †ılâ olunduktan sonra üzerine bir dahi †ılâ 
olunur √attâ ondan taðbî∂-i şedîd √âdi& ve «uşkrîşet √â§ıla ðılınır ve eger 
«uşkrîşet ta√tında ru†ûbet var ise bi-nefsihâ sâðı†a olur veyâ«ûd «uşkrîşet 
suðû††a √akka √âcet olur ve cemî¡an nüfâ†ât §âðıta olunca ðadar ≠ikr olunan 
†ılâ ile mirâren ta†liye olunur.

Şerâ Beyânındadır

Şerâ bü&ûr-i §ıπâr-ı müsa††a√a ve nüfâ«ât gibidir ve olduğu ðadar √um-
rete mâildir, √akkâke ve mükerribedir. Ek&er-i emrde def¡aten √âdi& olur ve 
ba¡∂ı kerre ondan ru†ûbet seyelân eder ve ba¡∂ı kerre demeviyye olur. Ve 
ek&eriyyâ leylen müştedd olur ve kerb ve πammı dahi leylen müştedd olur. 

Ve şerânın √udû&una sebeb bu«âr-ı √ârrın bedende def¡aten &everânı 
olur ve o bu«âr dem-i mirrîden veyâ«ûd balπam-ı bûraðîden √âdi& olur. Ve 
demeviyyenin √umret ve √arâreti eşedd olur ve ₣uhûru esra¡ olur. Ve bu 
a¡râ∂-ı me≠kûrenin cümlesinde balπamî demevîden eðall olur ve balπamî-
nin leylen iştidâdı demevînin leylen iştidâdından ek&er olur. 

Ve kaçan şerâ mev∂i¡-i vâsi¡i a«≠ eylese eger fa§d olunmazsa √ummâ-ı 
πıbbdan «avf olunur ve vâcib olur ki şerânın ibtidâsı zamânı ile mev∂i¡-i 
vâsi¡i a«≠ı arasında fa§d oluna.

115 “‰armâkîs” nüs«a.



Tahbîzü’l-Mathûn 297

¡İlâc-ı Şerâdır: Şerâyı fâ¡il mâddede dem πâlib ise vâcib olur ki fa§da 
mübâderet oluna ve ba¡dehu §afrâ ishâl oluna. Eger ðuvvette i√timâl var 
ise. Ve onun müshili bu terkîb üzere kılına: Helîlec iki cüz™, eyâric bir cüz™; 
şerbet-i vâ√idesi üç dirhemdir, sikencebîn ile saðy olunur. 

Ve şerânın teskîni temr-i Hindî ve mâ-ı rummâneyn bi-ðışrihimâ [495b] 
veyâ«ûd mâ-ı rummân-ı mizz bi-ðışrihi ve naðî¡-i mişmiş ve mâu’r-râib ve 
mâ-ı rummânla aðrâ§-ı †abâşîr-i kâfûriyye olur. Ve yevm-i vâ√idde mirâren 
mâ-ı √ârr saðyı şerâya nâfi¡ olur ve §â√ib-i şerânın †abî¡atını telyîn eder. 

Ve şerâyı müsekkinâttan olur summâðın naðî¡-i mu§affâsı, o naðî¡-i 
mu§affâdan üç ûðıyye saðy olunur. Ve §â√ib-i şerânın aπdiyesindendir †ıfşîl 
ve «all, zeyt bi-dühni’l-levz ve «all, zeyt bi-mâi’l-√ı§rım ve’r-râib. 

Ve eger «ıl†-ı bûraðî şerâyı fâ¡il ise beden istifrâπ olunur ve onun müs-
tefriπi helîlec ve helîlecin nı§fı miðdârı türbüd kılınır ve şerbet-i vâ√idesi 
üç dirhem ðadar kılınır ve ¡alîle ra†b cevz-i servden bir ûðıyye, bir dirhem 
§abır ile verilir ve ¡u§fur a«≠ ve sa√ð olunup «all-i √âmi∂ ile ∂arb olunup 
saðy olunur veyâ«ûd mâ-ı maπre veyâ«ûd âcürre-i cedîde suyu saðy olunur. 

Ve balπamî olanlara kebâbe bir dirhem, sükker üç dirhem veyâ«ûd üç 
dirhem bezr-i fencengüşt leben-i √alîb ile saðy olunur. 

Ve bi-√asebi’t-tecribe a§nâf-ı şerânın küllîsine muvâfıð olan edviyeden 
olur: Fûtenec iki dirhem, †abâşîr iki dirhem, verd-i a√mer yarım dirhem, 
kâfûr bir ðîrâ†, mâ-ı rummân-ı √âmi∂∂e saðy olunur veyâ«ûd ¡ale’r-rîð eb-
hel saðy olunur.

Âkile ve Fesâd-ı ¡U∂v ve ∏ânπarâyâ ile 
Şı…â…ulûs Arasında Olan Far…ı Beyân Eder

Bu eşyâlarda kelâm ≠ikri sâlif olan umûra min-vechin münâsibdir. Biz 
deriz ki ba¡∂ı kerre ¡u∂va fesâd ve ta¡affün ¡ârı∂ olur o ¡u∂vda olan rû√-ı 
√ayvânînin fesâdı √asebiyle veyâ«ûd rû√-ı √ayvânîyi ðalbden ¡u∂va vu§ûle 
mâni¡ bir nesnenin vücûdu √asebiyle veyâ«ûd iki sebebin ictimâ¡ı ile ve 
ke≠âlik rû√-ı √ayvânîye bi-√asebi’l-cevher mü∂âdde olan sümûm-ı √ârre ve 
sümûm-ı bâride √asebleriyle ve ke≠âlik semmiyyetli ve rediyye ve sâ¡iye 
evrâm ve bü&ûr ve ðurû√ √asebleriyle ve ke≠âlik ðurû√ ve ne₣âirleri üzere 
«a†â vürûdu √asebiyle dahi ¡u∂v fâsid ve müte¡affin olur, me&elâ ðurû√-ı 
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πâire üzere dühn-i §abî gibi, zîrâ dühn la√mi ta¡fîn eder ve evrâm-ı √ârreyi 
tebrîd-i şedîd gibi, zîrâ tebrîd-i şedîd mizâc-ı ¡u∂vu ifsâd eder. Ammâ ¡u∂va 
rû√-ı √ayvânî vü§ûlüne mâni¡ südde olur ve o südde ¡ara∂iyye ve bâdiye 
olur, me&elâ bir ¡u∂vu a§lından şedd-i ve&îð ile şedden √âdi& südde gibi, 
zîrâ şedd-i ve&îð ¡u∂v üzere dâim olsa ¡u∂vu ifsâd eder, rû√-ı √ayvânînin 
¡u∂vdan i√tibâsı veyâ«ûd ðuvve-i nefsiyyeden ðalbe münteşire olan ðuvve-
tin ¡u∂vda mevcûd rû√-ı √ayvânîye sü†û¡undan i√tibâsı ile ¡u∂v fâsid olur, 
zîrâ o i√tibâs ile mizâc-ı ¡u∂v fâsid olup helâk olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
fesâd-ı ¡u∂va sebeb südde-i bedeniyye olur, √ârr ve redî ve ¡a₣îm ve &âbit ve 
πalî₣ü’l-mâdde verem olup menâfi≠i ve medâ«il-i nefesi sedd eder ve ¡u∂va 
rû√-ı √ayvânî o nefes †arîðinde vâ§ıl olmakla mesdûde oldukta mizâc-ı 
¡u∂vu ifsâd eder. Ve bu vücûh ile ¡u∂vda ₣uhûr eden fesâd evvel-i ₣uhûrun-
da ve √issî olan ¡u∂vun ðuvve-i √assâsesi henüz bâðıye olduğu vaðtte ona 
πânπarâyâ tesmiye olunur «u§û§an o ¡u∂v-ı fâsidin «urâc ve veremi ibtidâ 
√âlinde filiπamûniyye ola. Ammâ fesâd-ı ¡u∂v müsta√kem olup o ¡u∂v-ı 
√assâsın √issi bâ†ıl oldu ise ve la√m ve la√mı vely eden ¡u∂v a§lı √attâ ¡a₣m 
fâside oldu ise gerek bu a√vâl ibtidâen veyâ«ûd ¡aðîb-i veremde √âdi& olsun 
ona şıðâðulûs tesmiye olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre πânπarâyâ şıðâðulûsa taπayyür eder ve belki şıðâðulûs 
√udû&una πânπarâyâ bir †arîð olur ve bunların küllîsi la√mda ve ¡a₣mda ve 
a¡∂â-i sâirde ¡ârı∂ olur. Ve kaçan o fâsidin fesâdı ¡u∂vda sa¡y eylese o fâsid 
olan mev∂i¡e ve fesâda mü™eddî olan sebebden √âdi& vereme cemî¡an âkile 
tesmiye olunur ve onda olan cüz™-i müte¡affine mevt ı†lâð olunur; eger onun 
mâddesinde πıl₣at olmasa idi o mâdde ¡u∂vda mu√tebese olmayıp münde-
fi¡a olur idi.

el-Mu¡âlece: Ammâ πânπarâyâ evvel-i ₣uhûrunda mu¡âleceyi ðabûlü 
recâ olunur. Ve kaçan onun fesâdı la√mda müsta√kem olsa cemî¡an onu 
a«≠ vâcib olur. Ve kaçan ¡u∂vu müteπayyir görsen o ¡u∂v †arîð-i taπayyürde 
olur, pes vâcib olur ki mâni¡-i ta¡affün olan †în-i Ermenî ve †în-i ma«tûm 
ve «all ile la†«aya mübâderet oluna, eger o le†û« nâfi¡ ve nâci¡ olmazsa 
vücûhla mu«telif mevâði¡-i müte¡addidede şar†-ı πâire √âcet olur ve irsâl-ı 
¡alaða ve ona ðarîb olan ¡urûð-ı §ıπârdan fa§da dahi mübâderet olunur ve 
onun küllîsi dem-i redîyi a«≠ içindir. Mev∂i¡in e†râfını ≠ikr olunan a†liye 
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ile i†âfe eylemek ile §ıyânet olunup ve mev∂i¡in kendiye ¡ufûnete mâni¡ ve 
mü∂âdde edviye va∂¡ olunur ve ¡ufûnete mü∂âdde olan edviye πav§ı aðvâ 
olup daðîð-i kirsenne ile sikencebîn veyâ«ûd daðîðu’l-bâðılâ ve «u§û§an 
mil√ ile ma«lû† olanları olur. Ve onların üzerine †ılâ olunan devâlardandır 
√ıltît ve bezr-i ðurray§ mi&lliler ve ke≠âlik zerâvend-i müda√rec ve varað-ı 
vecc ¡u§âresi her birinden birer cüz™, zencâr yarım cüz™; bu edviyeler ¡asel 
&i«anında olunca ðadar mâ ile sa√ð olunur ve ður√anın kendi ve √avâlîsi 
onun ile †ılâ olunur. 

Ve âkileye mâni¡ edviyeden olur zencâr, ¡asel, şebb veznleri berâber a«≠ 
olunup onunla tel†î« olunmak, zîrâ o le†û« âkileyi men¡ eder ve müte¡affini 
isðâ† ve √avâlîsini √ıf₣ eder. 

Ammâ onun √âli verem √âlini ve fesâd-ı levn √âlini tecâvüz eylese ve 
terehhül ve tera††ubu a«≠ eylese onun o √âli †arîð-i ta¡affünü √âlidir ve vâcib 
olur ki o √alde onun üzerine zerâvend ve ¡af§ veznleri berâber a«≠ olunup 
teceffüf edince ðadar ne&r oluna. Ve ke≠âlik zâc ve ðulðu†âr dahi ceyyidler-
dir «u§û§an «all ile ola. Ve cevz varaðı ve ðı&&â-i √ımâr ve ðı&&â-i √ımârın 
¡u§âresi ile †ılâ olunmak nâfi¡dir. 

Eger ba¡∂ı la√m fâsid olur ise o la√m-ı fâsid ða†¡ olunur veyâ«ûd aðrâ§-ı 
enderûn ile la√m-ı fâsid isðât olunur; aðrâ§-ı enderûn[dan] aðvâ olur felde-
fiyûn. Ve kaçan la√m-ı fâsiden bu devâlar ile bir †abaða sâðı†a olsa üzerine 
semn va∂¡ olunmakla o devâların ∂ararı tedârük olunup ba¡dehu la√m-ı fâ-
sidden †abaða-ı u«râ dahi isðâ† olunur ve la√m-ı §a√î√a müntehî olunca o 
vech ile isðâ† olunmaktan «âlî olmazlar. Ve zâc-ı a√meri terehhül ve ta¡af-
fün üzere nü&ûr ceyyiddir. 

Ve kaçan ¡ufûnet ₣âhire olsa o ¡ufûneti ða†¡ ve ibâne ile müdâfa¡a olun-
maz ve eger ða†¡ ve ibâne ile müdâfa¡a olunursa onun «a†bı ve şânı ¡a₣îm 
olur. Ve kaçan cüz™-i müte¡affinin √avâlîsinde verem-i ¡a₣îm olsa onda ¡u§â-
retü’l-benc ile ile sevîð isti¡mâli med√ olundu. Mu§annif der ki benim ka-
tımda onları isti¡mâl ceyyid değildir, belki vâcib olur ki o devâlar mev∂i¡-i 
§a√î√ üzere sirâyeti ve te™ekkülü men¡ ve red¡ için va∂¡ oluna. 

Ve kaçan ¡u∂v-ı müte¡affin ða†¡ olunsa vâcib olur ki ma√all-i ða†¡ın e†râfı 
nâr ile keyy oluna ve nâr ile keyy hazmdır ya¡nî ðavî tedbîrdir veyâ«ûd ed-
viye-i kâviye-i mu√rıða ile keyy olunur «u§û§an √arâret √asebiyle veyâ«ûd 
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mecrâ-yı fu∂ûl olan me≠âkîr ve dübür mi&lli ¡u∂vlara mücâveret √asebiyle 
¡ufûneti serî¡ü’l-ðabûl ¡u∂vlarda keyy olunmak mü™ekkeden gerekli olur. 
Bu maðâmda kelâmımız bu miðdârdır ve bizim ðurû√-ı müte¡affine bâbın-
da gelecek aðvâlimize bu bâba i∂âfe olunmağa lâyıð aðvâl bulursun.

‰avâ¡în Beyânındadır

¢udemâ-ı Yûnâniyyûn evvelâ bu ¡illete lüπat-ı Yûnân üzere bir ism 
ile tesmiye eylediler ki onun lisân-ı ¡Arab üzere tercemesi †â¡ûn olur. 
Ve o ¡illet bir veremdir ki la√m-ı πudedîsi olan ¡u∂v-ı «âlîde olur ve o 
¡u∂vun kimisi √assâse olur bey∂ ve &edyde ve a§l-ı lisânda olan lu√ûm-ı 
πudediyye gibi ve kimisi πayr-i √assâse olur, ib†te ve ürbiyyelerde olan 
lu√ûm-ı πudediyyeler [496a] gibi. Ve ba¡dehu ondan o ismi naðl edip o 
şurû††an mâ-¡adâ √arâreti olan vereme ı†lâð eylediler ve ondan dahi naðl 
edip onlardan ðattâl olana ve ba¡dehu o ðattâlin dahi bi-√asebi’s-sem-
miyyet ðatli olanlara «â§§ kıldılar. Ve bi-√asebi’s-semmiyyet ðatl o 
veremde olur ki onun mâddesi cevher-i semmîye isti√âle eder ve mâd-
de-i müsta√île ¡u∂vu ifsâd ve o veremin √avâlîsi levnini taπyîr eder. Ve 
ba¡∂ı kerre ondan dem ve §adîd mi&lli nesne dahi teraşşu√ eder ve †arîð-i 
şerâyînden ðalbe keyfiyyet-i rediyyesini te™diye edip ðay™ ve «afaðân ve 
πaşy i√dâ& eder ve kaçan a¡râ∂ı müştedde olsa ðatl eder. Bu ≠ikr olunan 
§uverden §ûret-i a«îre ₣ann olunur ki evâilin ve ðudemânın ðûmâ†â tes-
miye eyledikleri ¡illettir. 

Ve vâcib olur ki ≠ikr olunan verem-i ðattâl ek&er-i emrde âbâ† ve ür-
biyye ve «alf-i ü≠ün mi&lli olan a¡∂â-i ∂a¡îfe ¡ârı∂ ola. Ve o üç mev∂i¡de 
olan †avâ¡înin erde™i âbâ†ta ve «alf-i ü≠ünde «urûc edenlerdir, zîrâ onların 
riyâseti eşedd olan a¡∂âya ðurbiyyeti vardır. Ve ðattâle olan †â¡ûnun eslemi 
levn-i veremi a√mer olanlardır ve ba¡dehu a§fer olanlardır, ammâ esved 
olanlardan bir e√ad «alâ§ olmaz. 

Ve †â¡ûn vaðt-i vebâda ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve bilâd-ı vebe™iyyede dahi 
ke&îr olur. Ve biraz esmâ-ı Yûnâniyye vardır ki onların her birini mü-
semmeyâtı †avâ¡îne müşâbih olur, †arafîres (س ــ ) ve ðûmâ†â (ــא א ) ve 
fûmâ«alâ ( א א ) ve yûðûs (س ) mi&lli. Mu§annif der ki benim katımda 
bu evrâmları taf§îl edecek kelâm yoktur.
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el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı fa§d ile veyâ«ûd vaðtin i√timâl ve îcâb eylediği 
nesneler ile istifrâπ ve «ıl†-ı ¡afini i«râc olur ve bu istifrâπ vâcibdir. Ve 
bundan sonra dahi vâcib olur ki iðbâl olunup ðalb mu√âfa₣a oluna ve 
tebrîdi ve ¡ı†riyyeti olan nesnelerle ðalb taðviye oluna, me&elâ √ummâ∂-ı 
ütrücc ve leymû ve tuffâ√ ve sefercel rubbları mi&lliler ile ve √ummâ∂-ı 
√âmi∂ ile taðviye oluna ve verd ve §andal ve kâfûr işmâm oluna ve πı-
dâları «all ile ¡ades ve cidden √âmi∂ olup lu√ûm-ı †ayâhîc ve cidâdan 
mütte«a≠ me§û§ ola. 

Ve ¡alîlin me™vâsı ve mekânı cemed-i ke&îr ve varað-ı «ilâf ve benefşec 
ve verd ve nîlûfer ve o mi&lliler ile teklîl ve tezyîn oluna. Ve ðalb üzere 
a†liye-i müberride vü muðavviyeden «afaðân-ı √ârr a§√âbına ve a§√âb-ı ve-
bâya va∂¡ olunan edviye-i ma¡lûme va∂¡ oluna. Ve’l-√â§ıl a§√âb-ı †avâ¡îne 
havâ-ı vebâiyyede olunan tedbîr gibi tedbîr olunur. 

Ammâ †â¡ûnun kendiye ve †â¡ûn mecrâsına cârî olan esmâ-ı me≠kûrele-
rin müsemmeyâtına mebde™-i ₣uhûrunda tebrîdi ve ðab∂ı olan edviye ile ve 
mâ ve «allde maπmûse olan isfence ile veyâ«ûd dühn-i tuffâ√a maπmûse 
olan isfence ile veyâ«ûd şecere-i ma§†akî ve dühn-i âs ile ¡ilâc olunur ve bu 
me≠kûrlar ile √âl-i ibtidâda tedbîr olunur. Ve eger mümkin ise şar† olunup 
içinde olan mevâdd isâle olunur ve tecemmüd edecek ðadar terk olunmaz, 
zîrâ tecemmüd ile semmiyyeti tezâyüd eder. Ve mi√ceme isti¡mâline √âcet 
var ise rıfð ile ma§§ olunur.

Ve eger ma†¡ûnun †â¡ûnu «urâciyyü’l-cevher ise onun vaðt-i intihâsında 
veyâ«ûd intihâya ðurbiyyeti vaðtinde teftî√ isti¡mâl olunmak vâcib olur. 
Ve eger onda √ummâ var ise tebrîdde te™ennî gerektir ilâ-«alfin mevâddı 
mürtedde olmasın için. Ve onu teftî√ mâ-ı bâbûnec ve şibt mi&lliler ile ten†îl 
olunmakla olur ve sâir ebvâb-ı «urâcâtta ≠ikri âtî müfetti√ât-ı la†îfe ile olur. 

Ve ðudemâ dediler ki ammâ ðûmâ†â ve maðleyûs (س ــ ) ismleri ile 
müsemmâ olanlara bu ∂ımâd nâfi¡ olur, o ∂ımâd budur ki bersiyâvuşân ve 
sermað ve leblâb ve a§l-ı «a†mî ve üşşec-i ðalîlden mütte«a≠ olur ve şarâb-
la ¡asel ve rîtînâcla dıbð ve ðayrû†î ve küvâretü’n-na√l vesa«ı ve «allde 
münaðða¡ türmüs ve ¡ilk-i bu†m ile ðı&&â-i √ımâr ve tîn ile na†rûn veyâ«ûd 
«amîr ile na†rûn nâfi¡ olur.
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∏udedde ◊âdi&e Olan Evrâm Beyânındadır

O evrâm-ı πudediyye ki †avâ¡în mecrâsına câriye olmaz, onlar ba¡∂ı ker-
re be√ârînde lüðû¡116 mevði¡inde vâði¡ olur ve ba¡∂ı kerre dahi a¡∂â-i a§liy-
yeden düfû¡ mevði¡inde vâði¡ olur ve ba¡∂ı kerre dahi o evrâm-ı √âdi&eyi 
ðurû√ ve evrâm-ı sâireler o e†râfa celb eder ki ona mevâdd cereyân edip 
†arîðinde lu√ûm-ı πudediyye-i me≠kûreye sülûk edip ona teşebbü& eder, 
nitekim ürbiyye ve âbâ†ın teverrümünde cereb ve iki riclde ve iki yedde 
verem √udû&u olur ve ba¡∂ı kerre dahi o evrâm-ı πudediyye bedende olan 
imtilâ ile ve ba¡∂ı kerre bilâ-imtilâ™ olur. 

Ve o evrâmın ¡ilâcı senin ma¡lûmun olduğu üzere evrâm-ı sâire ¡ilâcına 
mu«âlif olur, zîrâ bu evrâmda def¡ ile ¡ilâca bed™ olunmaz ve mevâddını 
ref¡ ve red¡de isti¡câl olunmaz belki fa§d ile ve ishâl ile istifrâπ gerekli olur. 
Ammâ o evrâm-ı πudediyyenin ¡ilâc-ı sâiresi √âl müstebîn olunca ðadar 
te™«îr olunur. 

Eger o evrâm ¡alâ-sebîli’l-bu√rân veyâ«ûd ¡u∂v-ı re™îsten ¡alâ-sebî-
li’d-def¡ √âdi& oldu ise onun def¡i elbette câiz olmaz belki mümkin olursa 
onun mevâddı velev bi’l-me√âcim ¡u∂v-ı â«ere ce≠b olunur. 

Ve eger o evrâmın √udû&u ke&ret-i imtilâ √asebiyle ise ona ¡ilâcda a§l-ı 
viðâ¡da istifrâπ ve πıdâyı taðlîl ve tel†îf olur ve onlarda dâfi¡ât ve râdi¡ât 
isti¡mâl olunmaz belki onlarda isti¡mâl olunacak mür«iyât olur ve ma¡a-
hâ≠â mür«iyât dahi min-πayri istifrâπin isti¡mâl olunmaz, zîrâ min-πayri 
istifrâπin mür«iyât isti¡mâl olunsa ba¡∂ı kerre ¡u∂v-ı müteverrime mâdde-i 
ke&îre ce≠b eder ve belki mür«iyât isti¡mâl olundukta onunla ma¡an istifrâπ 
olunmak ve mevâddı cihet-i «ilâfa ce≠b eylemek gerekli olur. 

Ve dâfi¡ât ve mür«iyât isti¡mâllerinin her birinde «a†ar vardır. Ammâ 
dâfi¡ât isti¡mâlinin «a†arı budur ki onunla mevâdd a√şâya ve a¡∂â-i re™îseye 
mürtedde olur ve mür«iyâtın «a†arı mevâdda ke&îreyi celb ve ce≠b olur. Ve 
istifrâπ ile ve mâddeyi cihet-i u«râya imâle ile mür«iyâtın ma∂arratından 
emân √â§ıl olur. 

Ve kaçan o veremde veca¡ müştedde olsa o veca¡ı teskînden lâbüdd olur 
ve onun teskîni zeyt-i √ârrda meblûle olan §ûfa mirâren va∂¡ olunup â«irin-
de mil√ dahi ziyâde olunmakla olur ve bu kimâd veca¡ teskîn olunca ðadar 

116 “Lüðû¡” remy ve def¡ ma¡nâsındadır.



tekrâr olunur, zîrâ o kimâd evvel-i emrde veca¡ı ziyâde kılarsa bi’l-â«ere 
ta√lîli √asebiyle veremi teskîn eder. Ve kaçan beden naðî olsa veyâ«ûd 
mümteli™e olup sen bedeni tenðıye eylesen veremi sen ta√lîl eyle ve â«er 
nesneden mübâlât eyleme ve ba¡∂ı kerre daðîð-i √ın†a ta√lîlde nâfi¡ olur ve 
daðîð-i şa¡îr ondan eslem olur. Ve ba¡∂ı kerre mu√allil-i ðavî veremi ¡a₣îm 
eder ve ona binâen onu isti¡mâle √âcet olmadıkça mu√allil-i ðavî isti¡mâl 
olunmaz ve ona i√tiyâc o vaðtte olur ki mevâddın ¡u∂v-ı re™îse in§ıbâbından 
«avf olunup ta√arrüzen ¡anhü ¡u∂v-ı re™îs cihetinden mâdde verem cânibine 
mu√allil-i ðavî ile ce≠b olunur. 

Ve evrâm-ı πudediyyeyi vaðt-i ibtidâda ek&er-i emrde zeyt-i müsa««an 
tebri™e eder verem-i me≠kûr üzerine yalnız §abb olunmakla. Ve eger o ve-
rem ¡u∂v-ı şerîf üzere olan la√m üzere olursa me&elâ &edy ve «u§yeler üzere 
olan verem gibi ve o veremi mev∂i¡-i me≠kûrundan men¡ âfete mü™eddî 
olur diye «avf eylemezsen onu sen men¡ ve red¡ eyle. Ve eger o veremin 
§alâbete meylini i√sâs edersen verem hangi mev∂i¡de olursa olsun onu sen 
telyîn eyle.

»urâcât-ı ◊ârre Beyânındadır

Min beyni’d-dübeylât «urâc odur ki evrâm-ı √ârreden cem¡-i midde ey-
lemiş ola ve dübeyle ismi o veremin küllîsine ı†lâð olunur ki onun bâ†ınında 
mev∂i¡-i fâriπ ü «âlî olup ona mevâdd mun§abbe ola hangi mâdde olur ise 
olsun ve o mâdde o mev∂i¡-i fâriπde bâðî kala. Ve o cümleten √ârr olup 
cem¡-i midde eden evrâma «urâc ı†lâð olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre verem-i √ârr evvel-i ₣uhûrunda ve ibtidâ-i √âlinde cem¡-i 
midde ve itti§âl-i [496b] bâ†ını tefrîð eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi o vech üzere 
₣uhûr ve bed™ eylemez belki ibtidâ-i emrde o evrâm-ı √ârre §a√î√a olmak 
üzere ₣uhûr eder ve müntehâda onun emri cem¡ ve tefrîðe mü™eddî olur. Ve 
a«lâ†-ı mu«â†iyyeyi ve ca§§iyyeyi ve √a§aviyyeyi ve şa¡riyyeyi ve o mi&lli 
a«lâ†ı mu√teviye olan dübeylât-ı bârîdede olan kelâmı biz te™«îr eyleyelim. 
Ve nâsın ba¡∂ısı a«lâ†-ı me≠kûre mu√teviye olan evrâma dübeyle ismini 
«â§§ kıldılar ve cem¡-i midde eden evrâma dübeyle ı†lâð eylemediler ve 
şimdiki √âlde biz cem¡-i midde eden evrâmda tekellüm eyleriz. Ve o evrâm 
bu vechle √âdi& olur ki †abî¡at mâddeyi def¡ eder ve o mâddeye cilde nüfû≠ 
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mümkin olmaz ve la√m dahi onu πıl₣ati √asebiyle teşerrüb eylemeyip la√-
mı tefrîð-i ₣âhir ile tefrîð eder ve √âdi& olan «alel ve fercde müstekinn olur 
ve ek&er-i emrde onun re™s-i mu√addedi olur «u§û§an ki mâdde √âdde ola 
ve o «urâcât ibtidâ edip cem¡-i midde eder ve ba¡dehu mâddeyi in∂âc ve 
ba¡dehu tefcîr eder. Ve in∂âc ve tefcîrinde ba¡∂ı kerre ona taðviyeye √âcet 
olur ve ba¡∂ı kerre taðviyeye √âcet olmaz. Ve her ne ðadar «urâcın irtifâ¡ı 
eşedd ve i√mirârı ve re™si e√add olur ise onu i√dâ& eden «ıl†ın √arâreti o 
miðdâr eşedd ve nu∂c ve ta√allül ve inficârı dahi o miðdâr esra¡ olur ve 
«u§û§an nâtî ve bâriz ve §anevberiyyü’ş-şekl olanlarda o √âlât ziyâde olur. 
Ve ≠ikr olunan ev§âfın «ilâfı üzere olup müsta¡ri∂ ve πâi§ ve ðalîlü’l-√um-
ret olanların mâddesi πalî₣a ve rediyye ve bâ†ına mâile ve ðalîlü’l-veca¡ ve 
&aðîlü’l-√areket olur ve bunun erde™i bâ†ına münfecir olup memerrini ifsâd 
edenlerdir. Ve ba¡∂ı «urâcâtın inficârı iki cânibe olur ya¡nî hem ₣âhire ve 
hem bâ†ına münfecir olur ve bâ†ına münfecire olan «urâcâtın a√med-i in-
ficârı o «urâc bulunduğu ¡u∂vun tecvîf-i «â§§ına münfecir olup onun dahi 
«ârice mesîli olmakla «ârice müteveccih olan inficâr olur mi¡de «urâcı gibi, 
zîrâ mi¡denin mi¡de bâ†ınına münfecir olan «urâcı ₣âhir-i mi¡deye münfecir 
olan «urâcdan ve ke≠âlik mi¡de «urâcının merâððın mu√î† olduğu tecvîfe 
inficârından «ayrlı olur. Ve ke≠âlik dimâπda √âdi& olan veremin muðad-
demde olan iki tecvîfe inficârı a√med olur, zîrâ onların «ârice menfe≠leri 
vardır, enf ve ü≠ün ve feme vâ§ıl ðam¡ gibi. Ammâ verem-i dimâπî dimâπı 
mu√î† olan fe∂âya veyâ«ûd ba†n-ı mu™a««are münfecir olsa «ârice menfe≠i 
olmamakla ∂arar-ı şedîd ile ı∂râr eder. 

Ve her ¡u∂v «urâca §âli√ olmaz, me&elâ mefâ§ılda «urâcın «urûcu ðalî-
lü’l-vuðû¡ olur, zîrâ onda a«lâ†-ı mi«â†iyye vardır ve mekânı vâsi¡dir ve o 
mekân-ı vâsi¡ mâddeyi «ânıð ve √âbis değildir ki √attâ onda ¡afen √âdi& ola. 
Ve eger mefâ§ılda «urâc √âdi& olur ise emr-i ¡a₣îm √asebiyle √âdi& olur. Ve 
«urâcâtın a«be&i ve şerrlisi o «urâcdır ki a¡§âb-ı ke&îre olan ¡a∂alin e†râfında 
«urûc eyleye. 

Ve midde «urâcın müddet-i nu∂cu mu«telife olur ve o i«tilâf middenin 
le†âfeti ve πıl₣ati √asebiyle ve mizâcın √arr ve berdi ve i¡tidâli √asebiyle ve 
fa§l ve sinn ve cevher-i ¡u∂v √asebleriyle olur. Ve «urâcın ¡adem-i nu∂cu 
ve ðay√a isti√âlesi ¡u∂vda √ârr-ı πarîzînin ðılleti √asebiyle olur veyâ«ûd 
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cevher-i mâddenin πıl₣ati √asebiyle ðay√a isti√âle eder ve o πıl₣at ile ðay√a 
isti√âle ba¡∂ı kerre bâ†ında olup √isse ₣âhir olmaz ðay√ bi-√asebi’l-πıl₣at 
πu™ûr etmekle. Ve ba¡∂ı kerre middenin nu∂cuna ve ¡adem-i nu∂cuna serî¡an 
vuðûf √â§ıl olmaz, zîrâ cevher ba¡∂ı kerre πalî₣ olmakla her ne ðadar nu∂c 
bulsa sür¡at üzere onda lînet olmaz, ammâ midde raðîða olur ise «urâc dahi 
sür¡at ile leyyin olur. Ve ke≠âlik midde üzere olan la√mın ðıllet ve ke&reti 
√asebiyle dahi nu∂ca vuðûf sür¡at ve bu†™da mu«telif olur. 

Ve «urâc ₣uhûrunun ve midde ile vuðû¡unun sebebi imtilâ olur ve mâd-
denin ke&ret-i kemmiyyeti ve fesâd-ı keyfiyyeti olur ve esbâb-ı me≠kûrenin 
dahi esbâbı to«me ve riyâ∂et-i rediyye ve hümûm ve πumûm gibi âfât-ı 
nefsâniyyenin demi ifsâdı olur ve o emrâ∂ dahi olur ki onun istifrâπ-ı ₣âhir 
ile bu√rânı olmaya. 

Ve «urâcâttan bir nev¡ «urâc vardır ki ona †aramîsûs (س ــ ) tesmiye 
olunur ve ba¡∂ı nüs«ada †armediyûs (س ــ ) vâði¡ olmuştur ve o «urâc 
münfecir olup middesi tamâmen «urûc eder √attâ ta√tında la√m-ı ceyyid 
₣âhir olur sonra midde-i â«eri dahi ₣âhir olur. Ve ke≠âlik bir nev¡ «urâc 
dahi vardır ki ona tîn tesmiye olunur, o «urâc ður√î ve müstedîr ve a√mer-
dir ve ek&er-i emrde o «urâcın §â√ibi √ummâdan ¡ârî ve «âlî olmaz ve onun 
re™ste √udû&u ek&er ve a¡∂â-i sâirede eðall olur.

Veremin »urâc Olduğunun Delâilidir: Kaçan veremde sen ∂arebân-ı 
ke&îr ve ðâ¡ide-i veremde §alâbet ve √arâret rü™yet eylesen ₣an eyle ki ve-
rem «urâca §ayrûret †arîðindedir.

Nu∂cun Delâili ve ¡Alâmâtı Beyânındadır

Ve kaçan «urâcda lînün-mâ ve veca¡ında sükûn rü™yet eylesen sen bil ki 
o «urâc †arîð-i nu∂cdadır.

A√kâm-ı Midde Beyânındadır

Ceyyide olan midde bey∂â™ ve melsâ olur ve onda râyi√a-i kerîhe olmaz, 
zîrâ onda √arâret-i πarîziyye ta§arruf eder her ne miðdâr √arâret-i πarîbe-
nin dahi mu¡âveneti olur ise √ükm πarîziyyenin olmakla netn √âdi& olmaz. 
Ve midde melâsetinin hükmü budur ki onunla ma¡lûm olur ki gerek mu†î¡ 
ve gerek ¡â§î middenin eczâsı ðuvve-i hâ∂ımeden infi¡âlde müttefiða ve 
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müsteviyedir. Ve râyi√anın netn ve kerâhetinin ¡ademinin √ükmü budur ki 
onunla ma¡lûm olur ki midde ¡ufûnetten ba¡îd olmuştur. Ve e†ıbbâ dediler 
ki middenin bey∂â olduğundan ma†lûb olan √ükm budur ki a¡∂ânın levni 
ebya∂ olmakla middeyi a¡∂â-i a§liyye levnine teşbîhe ancak ðuvveti olan 
†abî¡at ðâdire olur. Ve kaçan middede levn-i ebya∂ rü™yet olunsa †abî¡at 
fi¡lini icrâya ðâdire olduğu ma¡lûm olur. Ve midde-i rediyye müntine olup 
¡ufûnete delâlet eden midde olur, zîrâ netn ve ¡ufûnet nu∂cun ∂ıddıdır ve 
√arâret-i πarîbenin istîlâsına dahi delîldir. Ve kaçan «urûc eden middenin 
eczâsı ðıvâmı mu«telif ve elvânı mütenevvi¡ ve mütefennin olsa o dahi 
midde-i ceyyideye mu«âlif olan cinsten olur. Ve bedende √â§ıla olan mid-
deye lâzımdır ki onda ¡ufûnet veyâ«ûd nu∂c veyâ«ûd teberrüd edip na√v-i 
â«ere isti√âle eyleye.

»urâc-ı Bâ†ınî Delâilidir: Kaçan a√şâda verem-i √ârr √âdi& olup onda 
ðuşa¡rîrât ve bilâ-tertîb √ummayât olup veca¡ müştedde ve müddet-i ðu-
şa¡rîret evâilde †avîle ve ba¡dehu bi-√asebi’t-tedrîc ða§îre olsa ve &iðal 
ziyâde olsa sen bil ki o verem «urâca §âire olur ve √âlâ cem¡-i midde 
†arîðindedir. Ve onun veca¡ı evâilde eşedd olup zamân-ı intihâda veca¡ 
noð§ân üzere olduğunun sebebi budur ki veremin temezzuðu «urâcın 
evâilinde olur ve şiddet-i veca¡ temezzuð ve teferruð-ı itti§âl √âsebiyle 
olur ve vaðt-i intihâda temezzuð ve teferruð ðalîl olmakla veca¡ sâkin 
olur. Ve ke≠âlik mâdde middeye isti√âle eyledikte dahi √ummâ ve iltihâb 
her ne ðadar şedîde ise sâkin olur ve ðalbin müşâreketi √asebiyle olan 
√ummâ dahi sâkine olur. 

Ve ma¡lûm buyurula ki nab∂ın §alâbeti veremin «urâca §âire olduğu-
na büyük ve ðavî şâhid olur. Ve kaçan a√şâda olan «urâc ve dübeylenin 
¡alâmâtı ₣âhire olup velâkin nab∂da §alâbet olmasa mücerred ¡alâmât-ı sâi-
renin ₣uhûru ile bâ†ında «urâc olduğuna √ükm ve cezm olunmaz, zîrâ o 
mi&lli «urâc ba¡∂ı kerre a√şâyı mu√î† olan §ıfâðta olur. Ve &iðal hangi câ-
nibde olduğunu i√sâs eylesen «urâc dahi o cânibde olduğunu i√dâs eyle ve 
ke≠âlik veca¡ cânibi ile «urâc cânibini i√dâs eyle.

Nu∂c-ı Bâ†ınî Delâilidir: Evvelâ «urâc-ı bâ†ınî edillesi ¡ârı∂ olup ve ba¡-
dehu onun √ummâ ve ðuşa¡rîret ve evcâ¡ı sükûn-ı tâmm ile sâkin [497a] 
olup velâkin &iðali bâðî kalsa midde müsta√kem ve nu∂c √â§ıldır.
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Ve »urâc-ı Bâ†ının ¢urb-ı İnficârı Delâilidir: Kaçan evcâ¡ ¡avdet edip 
na√s ve le≠¡ eylese ve &iðal müştedd olup √ummayât müteşâbih olsa inficâr 
ðarîb olmuştur. Ve kaçan baπteten nâfi∂ ¡ârı∂ olup &iðal ve veca¡ sâkin olsa 
o «urâc bi’l-fi¡l münfecirdir «u§û§an istifrâπ-ı midde ₣uhûr edip memerrini 
le≠¡ ederek «urûc eylese. Ve √âl-i inficârda ðuvvete ∂a¡f ve ≠übûl gelmek 
lâzım olur. 

Ve «urâc-ı bâ†ın kaçan def¡aten münfecir olup ondan şey™-i ke&îr «urûc 
eylese ba¡∂ı kerre ona «afaðân ve πaşy ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre dahi ðuvve-
tin in√ilâli √asebiyle mevt ¡ârı∂ olur ve ðay™ ve ishâl dahi ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı 
kerre dahi def¡aten midde-i ke&îre nef& eder eger «urâc §adrda olur ise ve 
ba¡∂ı kerre i«tinâð ¡ârı∂ olur def¡aten §adra şey™-i ke&îr münfecir olur ise.

»urâcât-ı ªâhire Mu¡âlecâtı Beyânındadır

İstifrâπât ve evrâm-ı √ârreye olunan mu¡âlecât-ı ma¡lûme «urâcât-ı 
√ârre ile evrâm-ı √ârre-i πayr-i «urâciyye beynlerinde emr-i müşterektir 
velâkin o mu¡âlece mevâddın ¡u∂v-ı şerîfe rücû¡u «avf olunan «urâc ve 
evrâmda isti¡mâl olunmaz ve onlarda o mu¡âleceleri cühhâl-ı e†ıbbâ is-
ti¡mâl edip «a†â ederler. Ve onlardan mâ-¡adâ «urâca ma«§û§ mu¡âlece ve 
tedbîr budur ki «urâcda müctemi¡a olan midde iki vechin biri ile tedbîr 
olunup ta√lîl olunur: 

O tedbîrin biri eger mara∂ vech-i mu¡tâddan ke&îren «urûc eylemedi ise 
sedâd üzere cereyân eden tedbîr olur ve o tedbîr budur ki evvelâ mâddeyi 
in∂âcda bir müddet i√tiyâl olunup ba¡dehu «urâcı tefcîrde i√tiyâl oluna ve 
ðuvvete ve ðuvveti dahi √ıf₣a veca¡ ile ve def¡aten inficâr ile sâðı†a olmasın 
için mürâ¡ât oluna, zîrâ nâstan ke&îre ≠übûl-ı ðuvvet √asebiyle mevt ¡ârı∂ 
olur belki eyyühe’†-tabîb sana vâcib olur ki ðuvvet ne keyfiyyette taðviye 
olunur ise senin bildiğin muðavviyât ve mu√âfi₣ât ile √ıf₣ ve taðviyeye 
mürâ¡ât eyleyesin. Ve vâcib olur ki a§hâb-ı dübeyle aπdiye-i ceyyide ile 
taπdiye oluna lâkin «urâc a√şâda olur ise bi-√asebi’∂-∂arûre tel†îf-i πıdâya 
√âcet olur. 

Ve iki tedbîrin ikinci tedbîri budur ki o tedbîrde dâire-i sedâddan «urûc 
olunup ∂arûret-i √âle i¡tibâr olunur, me&elâ mara∂ ¡a₣îm ve «urâc mu¡tâdı 
¡i₣amda mücâviz olmakla nu∂ca inti₣âr ile isti¡câl-i emrden «avf olunsa 
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veyâ«ûd ðuvvetin cemî¡an mevâdd-ı «urâcı in∂âca ðadar vefâ eylemeyece-
ği ma¡lûm olsa o zamân «urâc ba†† olunmak lâzım olur. Ve eger o «urâcın 
ðurbünde a¡∂â-i kerîme olup ona √adîdin mümâssesi mu∂ırre olursa vâcib 
olur ki ona √adîd i§âbetinden tevaððî ve ictinâb oluna. Eger ¡adem-i vefâ 
§ûretinde in∂âca ðadar mu¡âlece ve ba†† te™«îr olunsa in∂âcdan ¡âcize ðuv-
vet te™&îr-i â«er ile te™&îr eder. Ve ke≠âlik kaçan sen i√sâs eylesen ki mâd-
de πıl₣ati √asebiyle ðuvvetten münfa¡ile olmaz ve nu∂cu ðabûl eylemez 
veyâ«ûd «urâcı olan ¡u∂vun √ârr-ı πarîzîsi ðalîl olduğu veyâ«ûd πarîzînin 
ve ðuvvetin ihmâl ve taðsîri olduğu ve in∂âc-ı √aððtan in√irâfı veyâ«ûd 
«urâc mefâ§ıl ðurbünde veyâ«ûd a¡∂â-i re™îse ðurbünde olmakla nu∂ca ða-
dar ¡ilâcı te™«îr olunsa ¡u∂vu ifsâdı i√sâs ve i√dâs olunsa o zamân te™«îr 
olunmayıp ba†† olunur, zîrâ ba†† olunmayıp muπarriye ve mün∂ice olan 
edviyeye ta¡vîl ve i¡timâd olunsa ba¡îd olmaz ki edviye-i muπarriye nesî-
mi mesâmmda nüfû≠dan men¡ eyleye ve edviye mün∂ice √arâret-i ∂a¡îfeyi 
ta√rîk eyleye. 

Ve ≠ikr olunan men¡ ve ta√rîkin her birisi ta¡fîne mu¡în olmakla lâ-ma√â-
le mu∂ırr olur, bu mi&lli olan «urâc şar†-ı πâir ve ba††-ı ¡âmið ile şar† ve ba†† 
olunmak lâzımdır. Ve şar† ve ba††tan sonra πâyet-i ta√lîli ve tecfîfi olan 
edviye onlara itbâ¡ olunur. Ve vâcib olur ki ba†† ve şar†ın her birisi o ¡u∂v-
da olan ¡a§ablar elyâfının †ûlü meslekine sülûk eyleye lâkin teşennücden 
«avf olunup o ¡u∂vun fi¡lini ib†âl ða§d olunur ise o zamân lîf ¡ar∂an ða†¡ 
olunur, «avf olunan teşennücden emn ve selâmet ta√§îl olunur. Ve elyâfın 
ek&erinde †ûl bedenin †ûlünün va∂¡ı gibidir velâkin a¡∂â-i ma«§û§a a¡§âbı 
elyâfının †ûlü †ûl-i bedene mu«âlif olur ve ke≠âlik cebhe mi&lli olan ¡u∂v-
lardan mâ-¡adâda olan elyâfın †ûlünü o a¡∂ânın esürre ve πu∂ûnu kesr eder 
bulursun. 

Ve meşrû† ve meb†û† olan kimselere vâcib olur ki mâ ve dühn ve şa√-
miyyeti olan nesneler taðrîb olunmaya. Ve eger πasl olunmağın iðti∂â eder-
se mâ ve ¡asel ile veyâ«ûd mâ ve şarâb ile veyâ«ûd mâ ve «all ile πasl 
olunur. Ve ba¡de’l-ba†† verem ve iltihâb müştedd olur ise ¡ades ile ta∂mîd 
olunur ve eger onlara √âcet yok ise mül√imât ve merâhim isti¡mâl olunur. 
Ve ma¡lûm ola ki ≠ikr olunan ba††, §adîd ve ve∂ar ve nâ§ûru müvellid olur 
velâkin ba††a √âcet oldukta onları ¡adem-i tevlîde çâre yoktur ve ona çâre 
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için işlenen nesnelerin evlâsı mevâ∂i¡-i la√miyyeden ¡a§ab ve ¡urûðu ðalîl 
olan mev∂i¡leri in∂âc eylemektir. 

Ve ma¡lûm ola ki §anevberiyyü’ş-şekl mürtefi¡ ve mu√addedü’r-rü™ûs 
olan «urâc ba††a ðalîlen mu√tâc olur ve ek&er-i √âlde ðable’n-nu∂c ve ba¡-
de’n-nu∂c onun ba††a i√tiyâcı olmaz.

Tedbîr-i İn∂âc ve Te…ayyu√-ı »urâc İ√tiyâli Beyânındadır

Vâcib olur ki edviye-i mün∂icenin √arâreti √arâret-i bedene ðarîb ola 
ve onda taπriyetün-mâ ola. Ve mün∂icâtın derece-i ûlâlârından olur mâ-ı 
fâtir ile ten†îl ve daðîð-i √ın†a veyâ«ûd daðîð-i şa¡îr ile ta∂mîd olunmak. Ve 
√ın†a-i mem∂ûπanın in∂âcı ecved olur. Ve ke≠âlik derece-i ûlâda mün∂ic 
olandan olur «ubz mâ ve zeyt ile veyâ«ûd şem¡ ve za¡ferân ve diðâð-ı kün-
dür ve zift dühn-i verd ile veyâ«ûd şa√m-ı «ınzîr ile ve ke≠âlik «a†mî ve 
bezr-i kettândan mütte«a≠ olan ∂ımâd ve ke≠âlik yâbis ve √ulv ve desim 
ve semîn olan yalnız tîn ile veyâ«ûd ma¡a-daðîði’ş-şa¡îr ∂ımâd veyâ«ûd 
daðîð-i şa¡îr ile ve «u§û§an içine zûfâ ve sa¡ter-i berrî id«âl olunan daðîð-i 
şa¡îr ve ke≠âlik o daðîð-i şa¡îr ki mâ ile ve min-πayri ifrâ†in mil√-i ðalîl ile 
cem¡ olunup ∂ımâd oluna ve ba¡∂ı kerre onun içine şa√m ve dühn dahi id«âl 
ve ziyâde kılınır. Ve bu me≠kûrlardan aðvâ olur √urf ¡ilk-i bu†m ile ∂ımâd 
olunsa.

Ve in∂âca nâfi¡ edviye-i mürekkebedendir: Zeyt ve mey¡a ve kınne 
ve mürr ve lâ≠en ve râtiyânec ve semn ve ma§†akî ve zûfa’r-ra†b ve a§l-ı 
ði&&âi’l-√ımâr ve a§l-ı demü’l-a«aveyn. Ve ke≠âlik min-πayri şem¡in mer-
hem-i Câlînûs dühn-i «ırva¡la ve «u§û§an o merhem zeytte idâfe olunsa 
in∂âcı ke&îr olur. Ve ke≠âlik Dûlûs merhemi ve bâsilîðûn merhemi ðavî 
mün∂icdir. Ve ke≠âlik ceyyid mün∂icdir √acer-i mârðaşî&â üşşec ile «urâc 
üzere va∂¡ olunsa ve kendiliğinden suðû† edince ðadar üzerinde terk olsa 
ceyyid olur.

Nu∂c Bulan »urâcât-ı ªâhire Tedbîri Beyânındadır

Kaçan sen cild-i «urâcı πalî₣ bulsan ondan mâddesi her ne ðadar nu∂c 
buldu ise dahi inficâr ümîd ve recâ olunmaz ve o πıl₣at delâlet eder ki o 
mevði¡de ¡urûð ve evtâr ve a¡§âb vardır. Ve vâcib olur ki o «urâc ba†† oluna, 
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zîrâ ba†† eylemeyip middeyi onda terk eylersen fâsid olup onu dahi ifsâd 
eder ve ¡urûðu ve lîf-i ¡a§abı ekl eder. Ve o «urâcın eşeddi ðurb-ı mefâ§ıl-
da olan «urâc olur ve onu ba†† eylemek murâd eyledikte mev∂i¡-i middeyi 
†aleb ve ta¡arrüf edip o mev∂i¡i ba†† eyle ve ictihâd eyle ki mümkin oldukça 
ba††ın bâbı süfle mü§âdif ola. Ve eger «urâc üzere semîn olursa ve sen onu 
şaðð murâd eder isen faða† bâbı şaðð eyle, zîrâ semnin verâsına iltizâðı ol-
maz ve mücerred bâbı şaðð eylemek midde i√râcında kifâyet eder ve ammâ 
ba†† olunacak «urâc na√îf ise «urâcın cümlesi †ûlen şaðð olunur.

Ve ma¡lûm [497b] ola ki midde olan mev∂i¡ ba¡∂ı kerre mess ile ₣âhir ve 
mütebeyyin olur «u§û§an ki i§ba¡-ı vâ√id ile «urâc üzere sen kebs edip velev 
fî-yedin u«râ i§ba¡-ı u«râ ile mürâ¡ât eylesen ve kebs ile middeden bir nesne 
mündefi¡ olduğunu ta¡arrüf eylesen. Ve mev∂i¡-i midde levnin beyâ∂a ∂âbir 
olduğundan dahi ma¡lûm olur. Ve nu∂cu olmayanların levni √umrete mâil-
dir. Ve mev∂i¡-i middenin ba¡∂ı kerre levni «u∂rete ve §ufrete mâil olur eger 
midde ceyyide değil ise velâkin bu ¡alâmetlerden mu¡temed olan ¡alâmet-i 
lemstir, ba§ar değildir ve ma¡a-hâ≠â ba§arın lemse i¡âneti vardır. 

Ve kaçan o «urâc şaðð olunsa vâcib olur ki esürrenin «u†û†-ı †abî¡iyye-
sine muvâfıð şaðð oluna, lâkin «urâc o ¡u∂vda olsa ki onun †ûl-i lîfi esür-
re †ûlüne mu«âlif olur, pes onun şaððı bi-√asebi’∂-∂arûret esürre †ûlüne 
mu«âlif kılınır †ûl-i lîfe muvâfıð olsun için. Cebhe «urâcında şaðð murâd 
olunsa esürre †ûlüne mu«âlif kılınır, zîrâ esürrenin †ûlü vefðince şaðð olun-
sa lîf munða†ı¡ olup cebhenin cildi sâðıt olur vech üzere nüzûl eder. 

Ve ammâ ürbiyyelerde olan «urâc cildin ¡ara∂ına şaðð olunup esürreye 
muvâfıð kılınır, zîrâ onda lîften ve esürreden her birinin †ûlü cildin ¡ara∂ına 
mev∂û¡a olur. Ve kaçan minvâl-i mu√arrer üzere «urâcı şaðð edip ve içinde 
olan middeyi i«râc eylesen sana vâcib olur ki mübâderet edip cildi la√ma 
il§âð eyleyesin, zîrâ cilde la√ma il§âðta mübâderet olunmasa cild ta√arrüf 
edip müte§allib olur, bir dahi il§âðı ðâbûl eylemeyip onda me«âbî117 √udû& 
eder ve mümtelî olmaktan zâil olmayıp o mi&li olan mev∂i¡de yine «urâc 
¡âid olur. Ve her kaçan o me«âbîyi sen tenðıye eylesen yine mümtelî olur 
ve fi’l-√aðîða o me«âbî nevâ§îr cinsinden olur velâkin vaðtinde bi-sür¡atin 

117 ُ َ ْ َ ْ  şol yerdir ki iki yağmur yağan (ânın fet√i ve vâvın sükûnu ile») [el-«avbet] اَ
yerlerin beyninde ola, yağmur değmeye. Vankulu.
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cildi la√ma il§âð ba¡de’t-tenðıye olmak vâcib olur. Ve eger √âcet olur ise 
meb†û† olan «urâcın mev∂i¡-i ba††ını «ırða-i «aşineden ma§nû¡ mirved id«âl 
edip onunla tenðıye ve √akk ve ba¡dehu ribâ†-ı kühûfla bizim inşâallâhu 
ta¡âlâ ≠ikr edeceğim minvâl üzere şedd etmekle ∂ab† edersen ve senin bu 
fi¡lin emr-i §avâb olur. 

Ve ba†† murâd edenlere vâcibdir ki bizim ≠ikr eylediklerimiz şerâyi†e 
ri¡âyetten sonra «urâcın en∂ac ve ke&îrü’l-la√m olan ve şerâyînden ve 
¡urûð-ı evrideden ve evtârdan ba¡îd olan mev∂i¡den ba†† eyleye.

An†alîs118 √eðîm dedi ki kaçan «urâc re™ste olsa o «urâc şaðð-ı müstevî 
ile şaðð olunur ve şa¡rın a§l-ı nebâtının ma¡iyyeti üzere kılınıp mu¡teri∂ 
kılınmaz. Bu minvâl üzere şaðð olunan «urâcın mevði¡ini ba¡de’l-bür™ eş¡âr 
setr edip ¡aybı ₣âhir olmaz. Ve yine o √ekîm dedi ki eger «urâc a§l-ı ¡aynda 
olursa biz onu mu¡arra∂an şaðð eyleriz. Ve eger «urâc enfte «urûc eyledi 
ise biz onu müsteviyen †ûl-i enf ðadarı üzere şaðð eyleriz. Ve eger «urâc 
¡ayna ðarîb mev∂i¡de olur ise biz onu re™s-i hilâle müşâbih ba†† ile ba†† ey-
leriz ve onun i¡vicâcını cânib-i esfele kılarız. Eger «urâc iki fekkte olursa 
onu müsteviyen şaðð eyleriz, zîrâ o mev∂i¡de olan terkîb müstevîdir ve 
onun istivâsı ecsâd-ı şüyû«ta ₣âhir olur. Ammâ «alf-i ü≠ünde olan «urâcı 
müsteviyen şaðð eyleriz, ammâ ≠irâ¡ân ve mirfaðân ve yedân ve enâmil ve 
ürbiyyetân onların her birinin «urâcını †ûlen şaðð eyleriz. Ve yine o √ekîm 
dedi ki eger «urâc iki fa«i≠in ðurbünde ise onu ba††-ı müstedîr ile ba†† eyle-
riz. Ba††-ı müstedîr ona derler ki onda †ûl ma¡a-şey™in mine’l-¡ar∂ a«≠ oluna. 
Ve o √ekîm dedi ki ≠ikr olunan mev∂i¡ vech-i mu√arrer üzere müstedîren 
ba†† olunmasa mümkin olur ki onda mevâdd müctemi¡a olup nâ§ûr ola. Ve 
ke≠âlik mað¡ade ðurbünde √âdi& olan «urâc dahi onlar gibi müstedîren ba†† 
olunur mekân-ı ru†ûbet olmakla. Ve cenb ve a∂lâ¡da olan «urâc müverreben 
ve «u§yelerde ve ða∂îbde olan müsteviyen ba†† olunur. Ve yine o √ekîm 
dedi ki ba†† eden kimse √arî§ olup dâimâ mümkin oldukça ba††ını şekl-i 
küyânîye119 müşâbih kıla, ammâ sâðlar ve ¡a∂udlarda olan «urâcın şaððı †ûl 
üzere kılınır ve ¡a§abe i§âbet-i √adîdden i√tirâz olunur. 

118 “An†îlûs” nüs«a.
119 ُ ــ ْ َכ ْ  bir et pâresidir ki nisâ tâ™ifesinin (kâfın fet√i ve yânın sükûnu ile) [el-keyn] اَ

fercinin dâ«ilinde olur, bez mi&âlinde. Vankulu
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Ve ma¡lûm ola ki ba†† mev∂i¡i √asebiyle mu«telif kılınır: Eger ¡ayn ka-
tında olan «urâc ba†† olunur ise onun ba††ı va∂¡-ı ¡ayn şibhi üzere muðar-
ren kılınır. Ve enfte olan «urâc enfin †ûlü üzere şaðð olunur. Ve fekkte 
ve ðarîb-i ü≠ünde müstevî kılınır, zîrâ o mev∂i¡in terkîbi müstevîdir ve 
onun isitvâsı ecsâd-ı meşâyı«tan ma¡lûm olur. Ve «alf-i ü≠ünde olan ba†† 
müstevî kılınır. Ve ≠irâ¡ ve sâð ve fa«i≠ ve ¡a∂ud bunların cümlesinin ba††ı 
müstevî ve †ûle §âir kılınır ve ke≠âlik ¡a∂al-ı ba†n «urâcının ba††ı onun 
gibi müstevî ve †ûle §âir kılınır. Ve ₣ahr ve ürbiyye ve ib†te olan «urâcı 
ba††a ¡ar∂dan dahi ba†† olunur, me«âbî olup nâ§ûr olmasın için ve ke≠âlik 
mað¡ade ðurbünde olan «urâcın dahi ¡ara∂ından a«≠ olunur vech-i meşrû√ 
üzere ma«bâ ve nâ§ûr olmasın için. Ve ün&eyeynde ve ða∂îbde müstevi-
yen bi’†-†ûl ba†† olunur. Ve cenb ve a∂lâ¡ «urâcının ba††ı muðarrenen olsun 
için √a≠ve’l-a∂lâ¡ hilâlî kılınır, zîrâ a∂lâ¡ın va∂¡ı ve üzerinde olan la√mın 
va∂¡ı hilâlîdir. Ve yine An†alîs √ekîm dedi ki sen dâimâ mev∂i¡-i «urâcın 
la√mı ve ¡a∂alinin lîfi va∂¡ını tefaððud ve tefa√√u§ eyle, zîrâ bizim ba††a 
√ır§ımız mev∂i¡e ittibâ¡ iledir, zîrâ mev∂i¡-i ittibâ¡ olunmasa onda kehf ve 
πâr √udû&u «avf olunur ve ittibâ¡ olundukta ondan emn √u§ûlünden mâ-¡a-
dâ ilti√âm dahi mû√iş olmayıp √asen olur ve senin her √âlde hemmin ve 
¡inâyetin √în-i ba††a şiryândan ve ¡ırð-ı ¡a₣îmden ve ¡a§abe ve lîf-i ¡a∂aldan 
birinin ða†¡ olunmamasına olsun. 

Ve ba†† «urâcın ¡i₣amı ve §ıπarı √asebiyle kılınır. Eger «urâc §aπîr olup 
mev∂i¡-i vâ√idin ba††ı ile tenðıye √â§ıl ve mevâddı cemî¡an sâile olur ise 
onun şaððı mev∂i¡-i vâ√idden olur ve eger «urâc ¡a₣îm ise onun ba††ı tedrîc-
le ziyâde kılınır. Ve ba¡∂ı nüs«ada ــ ــ  ــ   vâði¡ olmuştur, iki nüs«anın 
me™âli mütte√iddir. Pes ba††-ı evvelden sonra yed-i yüsrânın sebbâbe i§ba¡ı 
ile √adîd a«≠ olunup ve mev∂i¡-i ba††a id«âl olunup &âniyen ba†† olunur 
ve bu minvâl üzere bi-√asebi’t-tedrîc mev∂i¡-i middeye vâ§ıl olunca ðadar 
ba†† tekrâr olunur. Ve eger midde-i «urâc mev∂i¡-i süflânîde ictimâ¡ edip 
o mev∂i¡ vech-i meşrû√ üzere ba†† olundukta midde cemî¡an ondan «urûc 
etmek mümkin ise o mev∂i¡ ba†† olunur. Ve eger mev∂i¡-i middenin şek-
li müstedîr veyâ«ûd mev∂i¡-i vâ√idden ba†† ile middenin cemî¡an «urûcu 
mümkin olmayan eşkâlden bir şekl üzere ise o mev∂i¡in cihet-i süflânîsinin 
iki veyâ«ûd bi-√asebi’l-√âce üç mev∂i¡inden ve dahi ezyed mevâ∂i¡inden 
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bi-√asebi mâ-yu¡lem ba†† olunur eger «urâcda olan mevâ∂i¡-i me≠kûrenin 
cümlesi nu∂c bulmakla seyelânı ðâbil ise. Ve yine An†alîs √ekîm dedi ki 
eger «urâc maf§alda veyâ«ûd ¡u∂v-ı şerîfte veyâ«ûd ¡a₣mda veyâ«ûd πışâya 
ðarîb olan mev∂i¡de ise ðable en-yüsta√keme nu∂cuhu biz onu ba†ta isrâ¡ 
eyleriz, zîrâ ðay√ o ¡u∂vlardan bir şey™ ifsâd eder. 

Biz deriz ki ≠ikr olunan vücûh-ı ba†† ile tedbîre √âcet o vaðt olur ki 
ondan bi-nefsihi inficâr veyâ«ûd edviye ile inficâr recâ olunmaya. Eger o 
iki vechten biri ile inficâr recâ olunur ise o «urâc ba†† olunmaz, bi-nefsihi 
münfecir olunca ðadar inti₣âr olunur veyâ«ûd edviye ile tefcîr olunur ve 
ba¡∂ı edviye-i müfeccirde ba†† maðâmına ðâim olan devâyı sen bulursun. 
Ve çok kerre «urâc ba†† olunup ondan bir şey™ a«≠ olunduktan sonra üzerine 
edviye müfeccire va∂¡ olunur ve o devâ aπva§ olup «urâcın [498a] &uðbesi 
aπver olur.

»âricden »urâcı Tefcîr Eden Edviye Beyânındadır

Ke&ret-i redâ™eti olmayan «urâcât-ı selîme mi&lliler mâ-ı √ârr ile taðyî√ 
ve tefcîr olunur, ammâ müte¡affine olan «urâc mâ-ı √ârrdan ta∂arrur-ı 
şedîd ile muta∂arrır olur mev∂i¡-i â«erden mevâddı «urâca ce≠b eylediği 
için. Ve kaçan mâ-ı √ârrın «urâcı ı§lâ√ı rü™yet olunur ise onun cevdetine 
sen i¡timâd eyle. Ve ma¡lûm ola ki a§l-ı nerces her §a¡b olan «urâcı tefcîr 
eder «u§û§an o a§l ¡asel ve mâ ile mecmû¡an dühn-i sûsen içinde iπlâ olu-
na veyâ«ûd ða§âbın a§l-ı †arîsi ¡asel ile veyâ«ûd zift-i yâbis kevârîr-i ¡asel 
ile veyâ«ûd merhem-i evbûselûs tefcîr-i «urâcda isti¡mâl olunur veyâ«ûd 
şem¡ ve rîtiyânec ve semn her birinden birer rı†l ve zift-i yâbis ve ¡asel nı§f 
rı†l, zencâr üç ûðıyye ve zeyt ðadr-i kifâye bu mecmû¡ isti¡mâl olunmakla 
tefcîr olunur. Ve devâ-i &ûm cidden ceyyid olur veyâ«ûd uşşað altı ûðıyye 
bu†m dört ve şem¡ dört, kibrît-i a§fer üç, na†rûn üç ondan merhem itti«â≠ 
olunur. 

Ve bizim tecribe eylediğimiz müfeccirâttandı ðu†n √abbının lübbü ve 
cevzü’z-zenc ve «amîr ve kerneb-i ma†bû« ve ba§al-ı ma†bû« ve «ardal ve 
≠erðu’l-√amâm bu me≠kûrlardan ∂ımâd itti«â≠ olunur ve sür¡at ile münfecir 
olur. Ve ke≠âlik diyâ«aylûn lu¡âb-ı «ardalda idâfe olunup ve §âbûn tibn ile 
√all olunup isti¡mâl olunur.
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Ve ba†† maðâmına ðâim olan edviye-i müfeccireden olur o merhem ki 
onun itti«â≠ı bu vech üzeredir: ¡Asel-i belâ≠ur, zift-i ra†b bu ikisi veznleri 
berâber nâr ile ma¡an cem¡ olunur ve nı§f yevm o mecmû¡ «urâc üzere va∂¡ 
olunmakla tefcîr olunur. 

Ve müfeccirât-ı ðaviyyedendir ðıly, nûre-i πayr-i mu†fî ve o devâları 
setr edecek miðdârın bir buçuğu miðdâr su içinde iπlâ olunduktan sonra 
ta§fiye olunur ve yine o mu§affânın içine ðıly ve nûre tekrâren ilðâ olunup 
ba¡dehu a«≠ ve bir ða§¡a-i nu√âs içine va∂¡ olunup o ða§¡a cemr üzere va∂¡ 
olunur ve cemr üzere iken mün¡aðid olup mil√ olur ve o mil√ten bir şey™ ve 
onun rubu¡u miðdârı nüşâdur a«≠ olunup lu¡âb-ı √urf içine va∂¡ olunur ve 
onda ¡asel-i belâ≠urdan bir şemme kılınıp isti¡mâl olunur veyâ«ûd ≠erârî√ 
a«≠ olunup sa√ð olunur ve mes√ûðu zeyt-i ¡atîð içine konulup nâr-ı cemr 
üzere va∂¡ olunur ve cemî¡an mütte√id olduktan sonra merhem gibi sa√ð 
olunup ondan ∂ımâd itti«â≠ olunur «u§û§an üzerine ¡asel-i belâ≠ur dahi va∂¡ 
olunur ise ve «u§û§an ≠erð-ı bâzî veyâ«ûd ≠erð-ı ¡a§âfîr veyâ«ûd ≠erð-ı ba†† 
va∂¡ olunur ise ziyâde ðavî olur ve ba¡∂ı e†ıbbâ dahi kebûngeç120 va∂¡ını 
dahi ≠ikr eylediler. 

Ve edviye-i mu√allileden olur √âdd ve mu√allil olan devâların küllîsi 
beher yevm mev∂i¡ üzere iki def¡a va∂¡ olunmakla velâkin o mu√allilâtın 
va∂¡ı ¡u∂vu tes«îf ve «al«ale ile olur ya¡nî o se«âfet ve «al«aleyi fâ¡il olan 
kimâdât va∂¡ olunup evvelâ ¡u∂v tes«îf olunur ve ba¡dehu mu√allilât-ı 
√âdde va∂¡ olunur ve onu fâ¡il kimâdât ru†ûbât-ı √ârresi olan edviyelerdir. 
Ve bu mu√allilât ve kimâdât ile «urâcın mevâddı ta√allül eyledikçe va∂¡ ve 
tekmîdin mirârı noð§ân kılınır. 

Ve vâcib olur ki ona kılınan tedbîrde müleyyinât id«âlinden «âli olun-
maya √attâ onda §alâbet √udû& eder ise onu o müleyyin telyîn eyleye ve 
midde dahi tecemmüd eylemeye. Ve eger midde zâile olup ta√allül eylese 
ve onda §alâbet bâðıye kalsa yalnız müleyyinât isti¡mâli vâcib olur. Ve ≠ikr 
olunan edviye-i mu√allile cinsi bûrað ve «ardal ve ziblü’†-†ayr ve zernî« ve 
nûre ve ðardemânâ mi&llilerdir, onlar kündür ve ¡ilk-i bu†m ve ma§†akî ve 
dıbð mi&llilerle «al† olunur ve «all ve zeyt-i ¡atîð ile cem¡ olunur. Ve ke≠âlik 
o mu√allil &ûm ile mütte«a≠ devâ ve uð√uvân ile mütte«a≠ devâdır ve ke≠â-

120 Kebîkectir.
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lik o devâdır ki ¡âðırðar√â ve mîvîzec ve bûraðtan ¡asel ile itti«â≠ olunur. 
Ve bu devâları isti¡mâl katında evvelâ mev∂i¡ mâ-ı √ârr ile tan₣îf olunup 
ba¡dehu devâ va∂¡ olunur. 

Ve ke≠âlik mu√allilâtın biri dahi devâ-i mârðaşî&âdır ve onun nüs«ası 
budur ki √acer-i mârðaşî&â on iki dirhem ve uşşað o mi&lli ve daðîð-i bâðılâ 
altı dirhem; bu me≠kûrlar a«≠ olunup râtînec-i ra†b ile «al† olunur ve cild 
üzere tel†î« ve midde üzere bi-≠âtihi suðû† edince ðadar va∂¡ olunur. Ve vâ-
cib olur ki terkîb olunduğu sâ¡âtte o devâ isti¡mâl oluna, zîrâ serî¡ü’l-cefâf-
tır. Ve ke≠âlik o mu√allilin biri dahi devâ-i nûşâ≠urdur:

Nüs«a-i Devâ-i Nûşâ≠ur: Nûşâ≠ur bir cüz™, bâzerd rubu¡ cüz™, mertek 
bir cüz™ ve &ülü& cüz™, zeyt-i ¡atîð bir cüz™ ve bir cüz™ün dahi iki &ülü&ü; bu 
edviye a«≠ olunup ondan le†û« itti«â≠ olunur. Ve eger bu edviyeler nâfi¡ 
olmazsa bizim ≠ikr eylediklerimiz üzere ba†† ve keyyden birine √âcet olur.

»urâcât-ı Bâ†ıne Tedbîri Beyânındadır

Vâcib olur ki dübeylât-ı bâ†ıne istifrâπ ile tedbîr oluna «u§û§an berâz 
ve bevl ile «urûc eden mirâr cemî¡an demin redâ™etine delâlet eyleye. Ve 
eger bevl ve berâz §âli√ler olup cevdet-i demi †abîb √ads ederse ve «urâca 
mündefi¡ olan demden mâ-¡adâda ¡adem-i fesâd ma¡lûmu olur ise istifrâπ-
dan sonra vâcib olur ki edviye-i mu¡tedile ile dem in∂âc oluna. Ve şarâb-ı 
raðîð-i la†îf ðalîlen ðalîlen şürb olunsa in∂âc eder. Müsta¡§î olan mevâddı 
in∂âcda i¡timâd edviye-i müla††ıfe-i müceffifeyedir, mürr ve dâr-ı §înî ve 
efâviye-i sâire gibi ve onlara şarâb-ı raðîðin beyâ∂a mâil olanları ittibâ¡ olu-
nur. Ve mürekkebâttan tiryâð ve me&rûdî†ûs ve emrûsiyâ isti¡mâl olunur.

Demâmîl Beyânındadır

Demâmîl ya¡nî çıbanlar dahi «urâcât cinsindendir ve ek&eri redâ™et-i 
ha∂mdan ve ¡ale’l-imtilâ √areketten ve o mecrâya cârî olan esbâbdan olur 
ve demâmîl her ne ðadar aπver olur ise erde™ olur.

el-¡İlâc: Kaçan dümmel zâhir olsa üç güne ðadar onun ¡ilâcı evrâm-ı 
√ârre ¡ilâcıdır ve ba¡dehu ta√lîl ve in∂âca iştiπâl olunur. Ba¡∂ı kerre ta√allül 
eder ve onun ta√allülü ðalîlü’l-vuðû¡ olur ve ba¡∂ı kerre dahi nu∂c bulur. Ve 
¡ilâc-ı dümmelden teπâfül eylemek câiz olmaz, zîrâ teπâfül olunsa «urâc-ı 
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¡a₣îme râci¡ olur. Ve kaçan bi-ðadri’l-vâcib fa§d ve ishâlle istifrâπ olunsa 
«urâca §âyir olmak «a†arından emn √â§ıl olur. Ve eger çıbanda ∂arebân 
olup a§l ve ðâ¡idesi olur ise ona nu∂c lâbüdd olur ve sana gerektir ki o nu∂-
ca i¡ânet eyleyesin. 

Demâmîl ke&ret üzere «urûc eden kimselerin «alâ§ı ishâlle ve tes«îf-i 
cild ile olur ve tes«îf-i cild √ammâm isti¡mâline müdâvemet ve riyâ∂et ile 
olur. Ve demâmîli in∂âc eder leben ile medðûð veyâ«ûd ma¡a’t-tîn ve’l-¡a-
sel121 medðûð olan bezr-i merv ve ke≠âlik bilâ-merv tîn ve ¡asel. Ve ammâ 
√ın†a-i mem∂ûπanın in∂âcı ceyyid olur. Ve ke≠âlik bûrað ile ma¡cûn kılınan 
zebîb veyâ«ûd dühn-i sûsen ile ma«lû† tîn ma¡a’l-«ardal ve ke≠âlik devâ-i 
dümmelî ve devâ-i cümmeyzü’l-ma¡rûf in∂âc eder. Ve bu §ıfat üzere olan 
devâ dahi rıfð ile in∂âc eder: Semn bir ûðıyye ve buçuk ûðıyye, «amîr-ı 
√âmi∂ iki ûðıyye, medðûð bezr-i merv ve bezr-i ða†ûnâ her birinden birer 
buçuk ûðıyye, şîrec, tîn üç ûðıyye, √ulbe, bezr-i kettân her birinden beşer 
dirhem; bu me≠kûrlar a«≠ ve lebende ba¡de’†-†ab« isti¡mâl olunur ve mu¡-
tedil in∂âcı olur. 

Ve kaçan dümmelin nu∂cu ¡usretli olsa ve √arâreti sâkin olup &aðîl olsa 
o dümmeli saðy eden ¡ırðı sen fa§d eyle ve ba¡dehu mev∂i¡ üzere sen √acâ-
met eyle velâkin zamân-ı ibtidâsında o fa§∂ ve √acâmet işlenmez. Eger 
zamân-ı ibtidâda fa§d ve √acâmet olunsa dem-i §adîdî «urûc eder ve dem-i 
πalî₣ mu√tebes olup ður√a-i §ulbeye mü™eddî olur. 

Ve kaçan dümmel nu∂c bulup münbası† ve münfecir olmasa sen onu 
ba†† eyle yâ edviye veyâ«ûd √adîd ile «urâcât bâbında ≠ikr olunduğu üzere. 
Ve dümmeli müfeccirât-ı ceyyideden olur bezr-i kettân ≠erðu’l-√amâm ve 
«amîr. [498b]

Tû&e Beyânındadır

Tû&e verem-i ður√îdir ve la√m-ı zâid cinsindendir, la√m-ı sa«îfte ¡ârı∂ 
olur ve ek&er-i √udû&u mað¡adede ve fürûcda olur ve onun ba¡∂ısı selîm ve 
ba¡∂ısı «abî& olur.

121 “«ardal” nüs«a.
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Fenn-i ¿ali&in Ma…âle-i ¿âniyesi Evrâm-ı Bâride ve 
Onların Mecrâsına Cârî Olanların Beyânındadır

Fa§l-ı Evvel Evrâm-ı Bâridenin Keyfiyyet-i Tevellüdü Beyânındadır

Bedende olan a√lâ†-ı bâride ve a«lâ†-ı bâride mecrâsına cârî olanlar 
balπam ve sevdâ ve rî√ ve onlardan mürekkeb olanlardır, sen onların a§nâ-
fını cemî¡an bildin. Pes evrâm-ı bâride yâ balπamiyye olur veyâ«ûd sev-
dâviyye olur veyâ«ûd rî√iyye olur veyâ«ûd mürekkebe olur. Ve evrâm-ı 
balπamiyye dahi balπam-ı sâ≠ecden olur ve ona evrâm-ı rı«ve tesmiye 
ederler veyâ«ûd mâiyye olur, nitekim ba¡∂ı a¡∂âya mâın ictimâ¡ı ¡ârı∂ olup o 
¡u∂va ma«§û§ istisðâ mi&lli bir √âlet ¡ârı∂ olur veyâ«ûd evrâm-ı balπamiyye 
dübeylât-ı leyyine olur, sila¡-ı leyyine gibi veyâ«ûd leyyine olmayıp müs-
ta√§ıfe olur «anâ≠îr ve sil¡a-i §ulbe gibi. Ve evrâm-ı sevdâviyye yâ saðîrûs 
veyâ«ûd sere†ân olur ve sen beynehümâda olan farðı vaðt-i â†îde bilirsin. 
Ammâ evrâm-ı rî√iyye tehebbüc veyâ«ûd nef«a olur; ammâ rî√ten teheb-
bücün √udû&u rî√-i münteşireye bu«âriyyetin mu«âla†ası ile olur, ammâ 
nef«anın √udû&u fe∂â-ı vâ√idde riyâ√ müctemi¡a ve mürtekize olmakla 
olur. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan evrâm-ı bârideden ba¡∂ılar ba¡∂ı â«er-i bâ-
rid ile ve ke≠âlik evrâm-ı √ârr ile terekküb eder.

Rı«v ve Balπamî olup Û≠îmâ Tesmiye Olunan Verem Beyânındadır

Û≠îmâ o veremdir ki ebya∂ ve müster«î olur onda √arâret olmaz, her ne 
ðadar mâddesi eraðð-ı vâbil olur ise re«âvet-i verem o miðdâr eşedd olur ve 
i§ba¡ın πamz olunduğu ma√alle nüfû≠u eshel olur, ma¡a-hâ≠â o veremde olan 
i§ba¡a veremin mümâna¡atı ve müdâfa¡ati olur ki o mümâna¡at tehebbücde 
olmaz ve her kaçan mâdde aπla₣ olsa §alâbet ve berde meyli ek&er olur ve çok 
kerre verem-i rı«v bu«âr-ı balπamdan √âdi& olup tehebbüc ðabîlinden olur. 
Ve û≠îmâ verem-i sevdâviyyeden ðıllet-i §alâbet ve ðıllet-i kümûdet ile müfâ-
rıð olur. Ve kaçan verem-i rı«v ∂arbeden ve ∂arbe ne₣âirinden √âdi& olursa 
mev∂i¡-i ∂arbeye ek&er-i √âlde balπamdan πayri münce≠ib olur mevâdd ol-
maz. Ve verem-i me≠kûr ba¡∂ı kerre ∂arbe katında ðalîlen balπamın πayriden 
dahi √âdi& olur ve onda verem veca¡dan «âlî olmaz.
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Verem-i Rı«vın Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Ammâ balπamî olan [verem-i] rı«vda ishâlle istifrâπ ve müvellidât-ı 
balπam olan edviyeden √ımye ile balπam tevellüdünden ictinâb her √âlde 
lâzım ve lâyıð olur. Ve kaçan onlara mürâ¡ât olunsa vâcib olur ki zamân-ı 
ibtidâda onda isti¡mâl olunan râdi¡ tecfîf ve ta√lîli câmi¡ ola. Ve vâcib olur 
ki evvelâ mev∂i¡ ve mekân menâdîl ile, §alâbet ile o verem delk olunup 
ba¡dehu üzerine müceffifât va∂¡ oluna ve ona mâ mess olunmaya. 

Ve û≠îmânın ibtidâsında isti¡mâli ceyyid olan edviyeden olur o isfence-i 
cedîde ki «all-i memzûca veyâ«ûd mâ-ı bûraða ve mâ-ı remâda maπmûse 
ola cevher-i isfencede tecfîf ve ta√lîl olmakla. Ve her kaçan ¡illet vaðt-i 
tezeyyüdde olsa isfence πams olunan «all ðalîlen a√≠að ve kaçan zamân-ı 
intihâya bâliπ olsa o «allin √a≠âðati πâyete iblâπ olunur ve «all isfence ile 
yalnız isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi şedîdetü’t-ta√lîl olan edhân ile 
ma¡an isti¡mâl olunur ve o mi&lli vaðtte ya¡nî vaðt-i intihâda yalnız isfence 
remâd-ı tîn ve remâd-ı kerm ve bellû† ve o mi&lli remâd sularına maπmû-
seten isti¡mâl olunur. Ve vâcib olur ki isfencât veremin cemî¡-i cevânibi-
ni iktinâf ve istî¡âb eyle, zîrâ bir cânibe ≠ikr olunan isfence va∂¡ olunsa 
mevâdd isfence olmayan mev∂i¡e meyl eder. Ve ba¡∂ı kerre isfence olma-
yan bilâdda ve mekânda isfence maðâmına «ırað ikişer kat kılınıp mâ-ı 
remâd ile isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre vâ√ideten-ba¡de-vâ√idetin devâm 
üzere verem-i rı«va o «ırað va∂¡ olunsa kifâyet eder velâkin mâ-ı nûre mâ-ı 
remâddan aðvâ olur. 

Ve ke≠âlik nâfi¡ olan devâlardan olur dühn-i verd «all ile ve mil√ ve 
kibrît-i mu√rað ile ve kibrîtin kendi dahi yalnız isti¡mâl olunsa ceyyid olur 
ve √ımma§ mâ-ı kerneb ile ¡acîbü’n-nef¡ olur. 

Ve zamân-ı ibtidâda mâmî&â va√dehu veyâ«ûd ba¡∂ı müceffifât-ı √ârre 
ile isti¡mâl olunsa ceyyid devâ olur. Ve o veremde mâdde πalî₣a olmazsa 
onu ribâ†la şedd eylemek nâfi¡ olur ve onun rab†ında vâcib olur ki fevðten 
bed™ olunup süfle nüzûl oluna. Ve zamân-ı ibtidâda âs ¡u§âresi ceyyide olur 
ve zamân-ı ibtidâdan sonra isti¡mâl olan edviye o ¡u§âre ile ma¡cûn kılın-
mak dahi ceyyid olur. 

Ve kaçan verem ¡u∂v-ı ¡a§abî vü ke&îfte veyâ«ûd ribâ† ve evtârda olsa 
onun edviyesine muða††ı¡ ve müleyyin devâlar «al† olunur. Ve ma¡a-≠âlik 
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deyilen esbâbdan bir sebeb ile onda veca¡ dahi olsa vâcib olur ki evvelâ 
veca¡ teskîn oluna zûfâ-i ra†b ve meyfu«tec ve zeytten itti«â≠ olunan ðay-
rû†ıyât ile ve şarâb-ı esved-i ðâbı∂ ile ten†îl olunmakla ve ba¡dehu mâ-ı 
remâd mi&lli [ile] ten†îl olunmakla. 

Ve a†liye-i ceyyideden olur: Mürr ve √u∂a∂ ve su¡d ve §abır ve za¡ferân 
ve aðâðıyâ ve miðdâr-ı ðalîl †în-i Ermenî a«≠ olunup «all ve mâ-ı kerneb ile 
ma¡cûn kılınan ∂ımâd. Ve ke≠âlik veca¡-ı müteðâdimi olan verem için ve-
sa«u’l-√amâm a«≠ ve iπlâ olunup nûre ile taðvîm olunur ve ona nûre ¡acîn-i 
rı«v ðıvâmında olunca ðadar va∂¡ olunur, ba¡dehu †ılâ olunur. Ve ke≠âlik 
o verem mev∂i¡i †ılâ olunup üzerine «all şürb eden isfence veyâ«ûd §ûfe 
üzerine va∂¡ olunup mev∂i¡-i me≠kûra şedd olunur. Ve devâ-i cümmeyz 
isti¡mâli dahi nâfi¡dir. 

Ve yine nâfi¡ olan devâlardandır varað-ı sûsen a«≠ olunup nâ¡imen selð 
olunduktan sonra ¡a§r olunup veremin üzerine va∂¡ olunmak, onun te™&îri 
¡acîbdir. Ve ke≠âlik şebb ve √u∂a∂ «all ve mâ-ı remâd ile daðð olunup is-
ti¡mâl oluna. 

Ve ðaviyyetü’l-menfa¡at a†liyeden olur: Şebb, a«&â-ı baðar, kündür, 
mey¡a, üşne, ða§abu’≠-≠erîre, sünbül, efsentîn; onların cümlesi nâfi¡ ve cey-
yiddir. Ve anðrabâdînde evrâm-ı me≠kûre cedâvilinde ≠ikr olunan devâla-
rın küllîsi nâfi¡dir. 

Ve √âmil hatunların ayaklarında ₣uhur eden terehhüle nâfi¡ olur süpürge 
itti«â≠ olunan ða§abın fiðâ√ı «alle πams olunup mev∂i¡-i müterehhil üzere 
va∂¡ olunmak ve ba¡de’d-daðð va∂¡ olunur ise ecved olur. Ve ke≠âlik ðay-
mûliyâ «all ve şebb ile ecved olur. Ve ona nâfi¡ olan ne†ûlâ† o sudur ki onda 
kerneb veyâ«ûd şibt †ab« olmuş ola veyâ«ûd ðuşûr-ı ütrücc †abî«î ile ten†îl 
olunur. Ve ammâ istisðâya veyâ«ûd mara∂-ı â«ere tâbi¡ olan terehhülün 
¡ilâcı o sebebe olan ¡ilâc olur.

Sila¡ Beyânındadır

Sil¡a o dübeyledir ki a«lâ†-ı balπamiyyeyi mu√tevî olur veyâ«ûd ken-
disi balπamdan mütevellid olup la√m veyâ«ûd ¡a§îd veyâ«ûd ¡asel ve o 
mi&lli nesneler gibi olur ve «u§û§an bâ†ın-ı mefâ§ılda veyâ«ûd bir §ulb 
olan mev∂i¡de √âdi& olan sil¡a ba¡îd olmaz ki sevdâvî olanlara il√âð oluna, 
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zîrâ ben o sil¡a-i §ulbeyi dahi balπamî kılıp derim ki o §alâbetin a§lı dahi 
balπamdır ve ona cefâf †arî olmakla πıl₣at ¡ârı∂a olmuştur. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi ¡a§ab mün¡aðid olup sil¡aya müşâbih olur ve ma¡a-hâ≠â o mün¡aðid 
sil¡a değildir. Ve ¡a§ab-ı mün¡aðid ile sil¡anın farðı ve mâ-bihi’l-imtiyâzı 
budur ki ¡a§ab min-külli cânib mev∂i¡inden izâle ða§d olundukta zâil olmaz 
belki yemneten ve yesreten izâle [499a] olunur, †ûlen ona zevâl olmaz. Ve 
çok vâði¡ olur ki ∂arbeden sil¡a mi&lli bir nesne ¡ârı∂ olur ve ona evvel-i 
₣uhûrunda şedd ile ¡ilâc olunsa zâil olup ta√allül eder.

el-¡İlâc: Sila¡dan §ınf-ı πudedî mu¡âlecesi ba†† ve ða†¡ olur, o §ınf §il¡a 
onların πayri ¡ilâcı ðabûl eylemez ve ke≠âlik sila¡ın ¡aselî mi&lli §ınfı dahi 
ba†† ve ða†¡dan πayri ¡ilâcı ðabûl eylemez. Ve An†alîs √ekîm sil¡a ða†¡ının 
tedbîrinde dedi ki sil¡a fevðinde olan cildeyi evvelâ kendi yed-i yüsrân ile 
veyâ«ûd «âdim-i â«er yedi ile [medd eyle] velâkin o medd rıfð üzere kılınıp 
keş† katında keş†ı istið§âdan kîs-i sil¡a imtinâ¡ eylemesin için ¡unf ile medd 
olunmaz. Ve kaçan cilde-i me≠kûreyi rıfð ile kendi cânibine nâ¡imen ce≠b 
eylediğinde rıfð ile cildeyi şaðð eyle, zirâ sil¡anın √icâbı ya¡nî kîsi mümkin 
olur ki fevðânî cilde medd olundukta √icâb dahi ona tâbi¡ olup mümtedd 
ola. ¡Unf ile şaðð olunup şaððta ta√arrî ve rıfð olunmasa o √icâb dahi şaðð 
olunup keş†te istið§â olunmaz. Pes cümle-i fevðâniyye bu vech üzere şaðð 
olundukta cilde-i meşðûðanın iki şefeleri iki §ınnâre ile medd olunup kîsi 
la√mdan keş†e şürû¡ olunur, zîrâ ba¡∂ı kerre o vech ile kîsi keş† mümkin 
olur ve ba¡∂ı kerre kîs la√ma mülte§ıð olup keş†i mümkin olmaz. Pes kîsin 
mu√tevî olduğu nesne §a√î√an «urûc eylesin için ðamâ≠eyn ــ אذ  ile kîs 
sel« olunur ve o vech üzere sel« mümkin mertebenin a√kemi olur.122 

Ve kaçan sen sil¡ayı i«râc eylesen na₣ar olunur, sil¡a §aπîre olup cild-i 
meşðûð mev∂i¡-i şaððı setr edecek miðdârdan fâ∂ıl değil ise o mev∂i¡de olan 
dem mes√ olunup ve mâ-ı ¡asel ile cür√ πasl olunduktan sonra o cildeyi «ay† 
ve il√âm eyle ve eger cilde mev∂i¡i setr edecek miðdârdan sil¡anın kiberi 
√asebiyle ke&îren fâ∂ıla ise fa∂lın küllîsi ða†¡ olunup ba¡dehu mu¡âlece olunur. 

122 Ke-enne mu§annif keş† ile müteberrî olan kîsi bilâ-isti¡mâl-i âlet el ile i«râcı 
murâd eyledi ve sel« ile âlet ile o mültezıð olan kîsi yüzmeği murâd eyledi. ªâhir 
budur ki “ðamâ≠eyn” âletin ismi ola veyâ«ûd cemî¡an nüs«alarda her ne ðadar 
“ðamâ≠eyn” ise «ðuffâzeyn”den mu√arref ola. “¢uffâzîn” eldivenler demektir, 
“ðuffâzeyn” te&niyesidir ve “a√kemi” dediği dahi ona şâhiddir.
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Ve eger sil¡a ¡a§abe veyâ«ûd ¡ırða mücâvir ise ona na₣ar olunur, eger 
o sil¡a keş† olunan ðabîlden ise onu keş†te be™s yoktur ve eger ðuma≠eyn 
ile sel«e mu√tâc ise ve sen ¡ırð ve ¡a§abdan bir nesnenin inðı†â¡ından «avf 
edersen o sil¡adan «urûcu mümkin olanları i«râc eyle ve bâðîsi üzere devâ-i 
√âdd va∂¡ eyle ve onu il√âm eyleme devâ-i √âdd ile o kîsten bir nesne kal-
madığı sana ma¡lûm olunca ðadar, zîrâ ondan velev ðalîlen bir nesne bâðî 
kalsa yine o sil¡a ¡âid olur. Ve eger sil¡a ¡a₣îme olup onu sen a«≠ eylesen o 
gün onun mev∂i¡ine ðu†ndan √aşv id«âl eyle ve devâ ile mu¡âlece eyle. 

Ve eger sen sil¡ayı ba†† edersen vâcib olur ki onun kîsini bi-tamâmi-
hi a«≠ eyleyesin ve onu a«≠i ne ðadar §anânîr ile olur ise, zîrâ ondan bir 
cüz™ velev ðalîlen terk olunsa yine ¡avdet eder ve eger mümkin ise kîs sel« 
olunup ma¡a’s-sil¡a a«≠ olunur ve kîsi ma¡a’s-sil¡a a«≠ ecved olur. Ve eger 
kîsten bir nesne bâðî kalır ise o bâðînin üzerine devâ-i √âdd va∂¡ olunur ve 
ba¡dehu devâ-i √âdd fi¡lini işledikten sonra semn il√âð olunur ya¡nî devâ-i 
√âddın ma∂arratı semn isti¡imâliyle tedârük olunur. 

Ve sila¡ «urâcâtı a§nâfından ¡aselî §ınfında vâcib olur ki ictihâd olunup 
kîsi mün«arið kılınmaya ve kîsi i«râcda i√tiyâl oluna, zîrâ o sil¡anın kîsi 
mün«arið olsa i«râcı §a¡b olur; ammâ ona in«ırâð ¡ârı∂ olsa sen onu içinde 
olan nesne üzerine dikmek §avâb olur. Ve kaçan ¡u∂vdan sil¡a sel« olunsa 
meslû«un ¡anhü olan ¡u∂vun eczâ-ı müteferriðası cem¡ olunup ribâ†âtla şedd 
olunur. Eger ondan şey™-i ke&îr seyelân eyledi ise onun §â√ibine vâcib olur 
ki muðavviyât-ı la†îfeye mürâ¡ât eyleye ve ¡inde’n-nevm √ıf₣ üzere ola. Ve 
ba¡∂ı kerre ona πaşy mübâderet eder ve ona vâcib olur ki πaşyin ¡urû∂u «avf 
olunanlara πaşyin ¡urû∂unu men¡ için olunan mu¡âlece ile ¡ilâc oluna. 

Ve a§√âb-ı sila¡dan çok kimseler sel«i i√timâl eylemezler ve edviye-i 
√âddeyi dahi i√timâl eylemezler mara∂larının ¡i₣amı √asebleriyile ve 
mizâcları √âsebleriyle ve onlar ba†tan mâ-¡adâ bir nesneyi i√timâl eylemez-
ler, o mi&lli kimselerin vâcib olur ki sil¡aları ba†† olunup i«râcı vâcib olan 
nesneler i«râc olunduktan sonra kîse ta¡arru∂ olunmaya belki o kîste müc-
temi¡ olanlar küllü yevmin i«râc olunup müfettiren dühn-i semn va∂¡ oluna, 
o dühn ile kîs ta¡affün edip bi-nefsihi sâðı† olur. 

Ve a§nâf-ı sila¡dan ¡aseliyye-i şehdiyyenin mu¡âlecât-ı ciyâdındandır: 
¡İlâca bed™ olunup evvelâ bi-şey™in √ârrin kimâd oluna ve ba¡dehu men-
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zû¡u’l-¡acem zebîb ile ∂ımâd oluna. Ve evlâ olan budur ki cild keş† olunup 
üzerine merhem va∂¡ oluna ve ba¡∂ı kerre devâ-i √âdd cildi keş†te meblaπ-ı 
ma¡lûme bâliπ olur o devâ-i √âdd nûre ve §âbûn ve remâd ve onlar mecrâ-
sına cârî olan devâ-i √âdd gibi, biz oları müfeccirât-ı «urâcda ≠ikr eyledik. 
Ve ke≠âlik nûre dört, «amrın dürd-i mu√raðı iki dirhem, na†rûn iki dirhem, 
maπre bir dirhem; bu edviyeler a«≠ olunur ve mâ-ı remâd içinde πalyât-ı 
ðalîle ile kaynatılır ve re§â§tan bir √oðða içine va∂¡ olunup kurumasın için 
dâime tendiye olunur. 

Ve bu devâ™ sil¡a-i me≠kûreye §âli√ olduğu gibi &e™âlîle ve πudede ve 
onlar gibi olan nesnelere dahi devâ-i §âli√ olur, o devâ budur: »arbað-ı 
zernîð-i a√mer iki cüz™, ðuşûr-ı nu√âs dört cüz™; bu me≠kûrlar a«≠ olunup 
ondan dühn-i verd ile le†û« itti«â≠ olunur veyâ«ûd bezr-i encüre, ðuşûr-ı 
nu√âs, zernî« dühn-i verd ile isti¡mâl olunur. 

Ve sil¡a-i ¡aseliyyeye ve «urâcât-ı sâireye ve √ârreye ve «ılt-ı leyyini 
olanların cümlesine a∂mide-i ceyyideden olur: Lâ≠en, ðınne, uşşað, muðl, 
vesa«-ı kevârîrü’n-na«l, ¡ilkü’l-bu†m veznleri berâber a«≠ olunup ondan 
merhem itti«â≠ olunur. 

Ve ≠ikri âtî devâ bilâ-ke&îrin le≠¡in mü≠evvebât-ı nâfi¡adandır, o devâ-i 
mü≠evveb budur: Bûrað ve bûraðın nı§fı miðdârı «arbað bunlar a«≠ olunup 
ve şem¡ ile ve dühn-i verd ile mûm-ı rûπan itti«â≠ olunur.123 Ve ke≠âlik nûre 
bir cüz™ ðulðu†âr ve ≠ernî« her birinden bir cüz™. 

Ammâ o πuded ki sil¡alara müşâbih olur, onlar ta¡aððuddan bir §ınftır 
eger onu i«râc mümkin olursa ve ¡a§abdan veyâ«ûd ¡a§ab mi&lli ¡u∂vlardan 
civârında vâði¡ olan a¡∂â onu i«râcdan muta∂arrır olmazsa o mi&lli πuded 
sil¡a gibi i«râc olunur. Eger o πuded yed ve ricl mi&lli ¡u∂vlarda ve ¡a§ab 
ve evtâra mutta§ıl mev∂i¡de olursa onun i«râcına ta¡arru∂ olunmaz, zîrâ 
ta¡arru∂ olunursa teşennüce mü™eddî olur belki o mi&lli πuded ra∂∂ olunup 
üzerine &iðali olan bir nesne şedd olunur o mer∂û∂ πuded ha∂m oluncaya 
ðadar. Ve bu mi&lli πudedin ¡alâmâte budur ki onun üzerine πamz olunsa 
o πamz ¡u∂vu ta«dîr eder ya¡nî ¡u∂vun «ader-i me≠kûru πudedin a¡§âb ve 
evtâra mücâvir olduğuna ¡alâmet olur.

123 Ya¡nî ¡ameli mûm-ı rûπan gibi kılınır.
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∏uded Beyânındadır

Ba¡∂ı a¡∂âda ba¡∂ı kerre verem-i πudedî miðdâr-ı bunduða vü cevze ¡ârı∂ 
olur ve ek&eriyyâ o verem keff ve cebhe üzere ¡ârı∂ olur. Ve o verem evvel-i 
√udû&unda bir √âl üzere olur ki onun üzerine πamz olunsa teferruð eder ve 
ba¡de’t-teferruð ðable’l-πamz olan √âline ke&îren ¡avdet eder ve ba¡∂ı kerre 
dahi ¡avdet eylemez. Onun ¡ilâcı sil¡a ¡ilâcı cinsinden olur. 

Ve ba¡∂ı kerre o [499b] verem-i πudedî ra∂∂ ve fed¡ ya¡nî telyîn olu-
nup ba¡dehu üzerine üsrüb-i &aðîl şedd olunmakla ðaly olunur124 πuded-i 
mer∂û∂ u mefdû¡ ha∂m olunca ðadar «u§û§an ta√t-ı üsrübde ma¡lûm olan 
†ılâ hâ∂ım ola. Ve ke≠âlik vech-i mu√arrer üzere πuded ha∂m olunduktan 
dahi şedd-i me≠kûr terk olunmamak vâcib olur mu¡âvededen i√tirâzen.

Bü&ûr-i ∏u∂ediyye Beyânındadır

Ve ba¡∂ı kerre a¡∂âya bü&ûr-i πu∂ediyye-i §aπîre dahi ¡ârı∂ olur. Onun 
¡ilâcı şed« ve ¡a§r edip üzerine üsrüb va∂¡ etmekle olur.

Füce&lâ

Fûce&lâ dahi evrâm-ı πudediyye cinsinden olur ve benzer ki bu ism «alf-i 
ü≠ünde olan vereme «â§§tır ve o mecrâya cârî olanlarda biz kelâm-ı küllî-
leri ≠ikr eyledik. Ve onun ¡ilâcı πuded evrâmında ve «alf-i ü≠ün evrâmında 
≠ikr olunan ¡ilâclar olur. Ammâ fûce&lâya «â§§ olan ¡ilâc remâd-ı √ale≠ûn 
πayr-i melî√ olan şa√m-ı ¡atîð ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunmakla olur ve 
o devâ na₣îri olmayan devâlardan olur. Ve ke≠âlik ibn ¡urs remâdı dühn-i 
sûsenden mütte«a≠ ðayrû†î ile «al† olunup üzerine zamân mürûr etmekle 
¡atîð olduktan sonra isti¡mâl olunur ve o devâ fûce&lâya nâfi¡ olduğu gibi 
«anâzîre dahi nâfi¡ olur.

»anâzîr Beyânındadır

»anâzîr sıraca denmekle ma¡rûf olan ¡illetir. Onun sil¡aya müşâbeheti 
vardır ve beynehümâda fark budur: »anâzîr ¡u∂vdan müteberriye değildir, 
ammâ sil¡a müteberriyedir; «anâzîr la√ma ta¡alluð ve teşebbü& eylemiştir 

124 “¢aly olunur” ya¡nî kavrulur ve pu«te kılınır.
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ve «anâzîrin ek&er-i ¡urû∂u la√m-ı rı«ve olur ve onun dahi √icâb-ı ¡a§abîsi 
olur ve ¡a₣mı şedîd olmuş «ınzîr ðalîlü’l-vuðû¡ olur. Ve «anâzîrin ba¡∂ı ker-
re birinden «anâzîr-i ke&îre tevellüd eder ve onlar &e™âlîle müşâbih olur ve 
ba¡∂ı kerre o √âdi& olan «anâzîr-i ke&îre ¡uðde ¡uðde olup olup ðılâde na₣mı 
gibi munta₣am olur. Ve bundan sonra bir ¡ibâret vardır ki onda nüs«alar 
mu«telifedir: Birinde د ــ ــ ا ــ   vâði¡ olmuştur, ma¡nâsı: “Benzer ki o وכ
munta₣am olan «anâzîr ¡ıðd ve ðılâde cinsinden ola.” Ve nüs«anın ikisinde 
د ــ ــ ا ــ  -vâði¡ olmuştur, onun ma¡nâsı demektir ki “O «anâzîr-i mun وכ
ta₣ame benzer ki §alðım cinsindendir.”

Ve bi’l-cümle «anâzîr πuded-i saðîrûsiyyedendir. Ve ba¡∂ı «anâzîr var-
dır ki ona veca¡ §o√bet eder ve veca¡ı olan «anâzîre verem-i √ârr veyâ«ûd 
mâdde-i √arre mu«âli†tir. Ve ba¡dı «anâzîrde veca¡ olmaz veca¡ı olmayan 
«anâzîrin ¡ilâcı ziyâde ¡usretli olur. 

Ve «anâzîr ¡ilâcında ba¡∂ı kerre ba††a ve ba¡∂ı kerre ta¡fîne √âcet olur. 
Ve nâsın «anâzîre şedîden müsta¡idd olanları raðabeleri ða§îre ve mizâcları 
mer†ûb olanlar olur. Ve raðabede ve ib†te «anâzîr tevellüdü a¡∂â-i sâirede 
tevellüdünden ek&er olur. Ve ₣ann olunur ki bu ¡illete «anâzîr tesmiyesi 
«ınzîre o ¡illetin ke&ret-i ¡urû∂u √asebiyledir ve ke&ret-i ¡urû∂u şedîdü’l-√ır§ 
olduğu √asebiyledir ve yâ«ûd «anâzîr ¡urû∂una müsta¡idd olanların raðabe-
si «ınzîr raðabesine müşâbih olmakladır. Ve «anâzîrin eslemi §ıbyâna ¡ârı∂ 
olanlardır ve a¡ser-i «anâzîr şübbâna ¡ârı∂ olanlardır.

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcında ta¡vîl ve i¡timâd istifrâπa ve tel†îf-i tedbîre olur. 
Ve istifrâπ-ı fâ∂ıldandır ðay™ ile istifrâπ ve balπam-ı πalî₣i ishâl dahi lâzım-
dır «u§û§an vâ§ılî tesmiye olunan √abb ile ishâl ziyâde fâ∂ıldır. Ve ke≠âlik 
türbüd, zencebîl, sükker veznleri berâber a«≠ olunup iki dirheme varınca 
ðadar şürb olunur ve o şerbet balπam-ı πalî₣i ı†lâð eder ve ma¡a-hâ≠â onda 
tes«în olmaz ve sa√c dahi i√dâ& eylemez. Ve ke≠âlik fa§d dahi nâfi¡dir ve 
vâcib olur ki lâ-ma√âle onun fa§dı ðîfâlden ola. 

Ammâ onun ¡ilâcında tel†îf-i tedbîr bu vech iledir ki onlar aπdiye-i πalî₣a 
tenâvül edip üzerine şürb-i mâdan ve ke≠âlik to«meden ve imtilâdan ictinâb 
eyleyeler ve √asbe mâ-emken cû¡ üzere olup re™si mâdde ile mümtelî eden 
aπdiye tenâvülünden dahi ictinâb eyleyeler. 
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Ve «anâzîre müsta¡idd ve müteheyyi™ olan kimselere vâcib olur ki 
mevâddı re™se imâle eden nu§belerden re™sini §avn üzere olalar †avîle olan 
rükû¡ ve sücûd ve visâde-i lâ†i™e nu§beleri gibi ve ke≠âlik mevâddı re™se 
ce≠b eden ke&ret-i kelâm ve §udâ¡ ve ∂acer mi&lli ef¡âlden dahi §avn üze-
re olalar. Ve ek&er-i emrde a§√âb-ı «anâzîre muvâfıð olmayan √acâmetten 
dahi √a≠er eyleyeler, zîrâ o √acâmet mevâdd-ı «anâzîri istifrâπ eylemez 
belki √acâmet-i me≠kûre mevâddı «anâzîre ce≠b edip taπlî₣ eder mevâdd-ı 
raðîða-i demeviyye o √acâmet ile istifrâπ olunmak √asebiyle. Ve belki çok 
vâði¡ olur ki ≠übûl ve ta√allülü a«≠ eden «anâzîr √acâmet olunmakla yine 
√âlete ûlâsına ¡avdet eder. 

Ve bi’l-cümle «anâzîrin tedbîri saðîrûs tedbîrine müşâkil olur nefs-i ¡il-
let cihetinden. Ve eger «anâzîr ¡a₣îme ise cerrâ√lar ona √adîd ile ve devâ-i 
√âdd ile ¡ilâcdan ictinâb ederler, zîrâ o mi&lli «anâzîre √adîd ile ve devâ-i 
√âdd ile ¡ilâc «anâzîri taðrî√ ve ifsâda mü™eddî olur, pes gerektir ki ona ve 
onun em&âline istifrâπ ve tenðıye ve tel†îf-i πıdâ ile tedbîr oluna ve rıfð ile 
mu√allil olan edviye isti¡mâl oluna. Ve «anâzîr-i ðadî√a-i müteðarri√ada si-
kencebîne mensûb olan merhem-i rüsül için biz e&er-i ¡a₣îm bulduk velâkin 
rıfð ve müdârât olunmakla. ±ikr olunan terceme ba¡∂ı nüsa«ta ta§√î√ olu-
nan ¡ibâretin tercemesidir, ammâ a§l nüs«anın ¡ibâreti ب ــ ــ ا ــ ا  و

ــכ ا ــ   vâði¡ olmuştur, ma¡nâsı: “Sikencebîn müşerreb olunan mer-
hem-i rüsülün e&er-i ¡a₣îmi vardır” demek olur. 

Ve «anâzîrde isti¡mâli ma√bû& olan merâhimdendir diyâ«aylûn merhe-
mi. Ve ba¡∂ı kerre o merheme edviye-i â«er dahi «al† olunup ¡ameli ziyâde 
olur, me&elâ bi’l-«â§§a o bâbda nâfi¡ olan a§l-ı sûsen «al† olunur ve ke≠âlik 
ba¡r-ı πanem ve ba¡r-ı mâ¡iz ve √urf ve ðı&&â-i √ımârın a§lı ve zebîb-i cebel 
ve ðable’n-nu∂c sâðı† olup kuruyan tîn ve daðîð-i bâðılâ ve levz-i mürr ve 
muðl; bu edviyeler diyâ«aylûn merhemi ile cem¡ olunup isti¡mâl olunur. 

Ve merâhim-i ceyyidedendir bu §ıfat üzere olan merhem: Daðîð-i şa¡îr 
ve daðîð-i bâðılâ ve şa√m-ı ivezz her birinden birer cüz™, a§l-ı √an₣al, şebb-i 
Yemânî, a§l-ı sûsen, zift-i ra†b her birinden yarımşar cüz™; bu edviye a«≠ 
ve cem¡ ve zeyt-i ¡atîð ile sa√ð-ı ma¡lûm üzere sa√ð olunur velâkin şa√m ve 
zift zeyt içinde i≠âbe olunduktan sonra sa√ð olunmak gerektir. Ve ≠ikr-i âtî 
olan merhem dahi §ulb olan «anâzîri bir üsbû¡da ve §alâbeti dûn olanları üç 
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günde ta√lîl eder ve onu Câlînûs ¢â†âcânis’inde va§f eyledi ve o merhem 
budur: »ardal, bezr-i encüre, kibrît, zebedü’l-ba√r, zerâvend, muðl, uşşað, 
zeyt-i ¡atîð, şem¡; bu edviyelerden merhem itti«â≠ olunur. 

Ve «anâzîr üzere va∂¡ olunan edviyeden olur zift daðîð ile ma¡cûn olun-
sa veyâ«ûd ma¡a-¡un§ul ma¡cûn olunsa yâ«ûd mes√ûð olan a§l-ı kerneb ile 
ma¡cûn olunsa. Ve ke≠âlik a§l-ı keber ma¡a’l-muðl ve türmüs ma¡a’l-«all 
ve’l-¡asel veyâ«ûd keber a§lı sikencebîn ile veyâ«ûd a«&â-ı baðar ile cem¡ 
olunup veyâ«ûd †ab« olunup isti¡mâl olunur ve terâkîb-i me≠kûrede şa√m-ı 
«inzîr veyâ«ûd zeyt olmak lâzımdır.

Devâ-i Ceyyid: ◊ulbe dört cüz™, nûre, na†rûn her birinden birer cüz™; on-
lar ¡asel ile cem¡ olunur. Ve ke≠âlik ðı&&â-i √ımâr a§lı, varað-ı πâr daðð olu-
nup ¡ilk-i bu†m ile veyâ«ûd o iki devânın remâdı ¡ilk-i bu†m ile cem¡ olunup 
isti¡mâl olunur veyâ«ûd daðîð-i kirsenne, ba¡r-ı mâ¡iz, ba¡r-ı πanem «u§û§an 
onlardan cebelî olanların ba¡rı bevl-i §abî ile cem¡ olup ondan le†û« itti«â≠ 
olunur. Ve ke≠âlik bu devâ dahi nâfi¡dir: Mürr on, üşşec yedi, dıbðu’l-bel-
lû† beş, ðınne ya¡nî bârzed, vesa«u’l-kevâir her birinden birer cümlesi cem¡ 
olunup daðð olunur. Ve ke≠âlik dıbð-i mem∂ûπ, rîtiyânec her birinden birer 
[500a] rı†l, kınne üç ûðıyye; bu me≠kûrlar hâvende cem¡ olunup le†û«-ı 
ceyyid kılınır. 

Ve yine edviye-i ceyyidden olur: Şem¡, §amπ-ı §anevber, şa√m-ı «ınzîr-i 
πayr-i mümella√, ferâsiyûn, zencâr veznleri berâber a«≠ olunup ondan le†û« 
itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik rîtiyânec bir cüz™, ðuşûru’n-nu√âs iki cüz™, şebb-i 
Yemânî, zernî« her birinden dörder cüz™ o edviyelerden letû« itti«â≠ olunur. 

Ve edviye-i ceyyideden olur devâu’l-ða†rân ve devâ-i ðı&&âu’l-√ımâr ve 
devâu’l-kündüs ve ba¡∂ı nüs«ada devâ-i kündür vâði¡ olmuştur ve o devâ ki 
ona isnedûs - وس ــ  .tesmiye olunur ا

Ve √ayyâttan mütte«a≠e edviye dahi isti¡mâl olunur ve onun sâ≠ec devâ-
sı budur ki √ayye-i meyyite a«≠ olunur ve bir ðıdrın içine va∂¡ olunup o 
ðıdrın ağzı †în-i √ikmet ile ta†yîn olunur ve mescûr olan bir tennûra va∂¡ 
olunup o √ayye teremmüd eyledikten sonra «all ve «allin bir mi&li ¡asel ile 
√ayyenin remâdı ma¡cûn kılınır. 

Ve ke≠âlik ðardemânâ, √urf, zibl-i √amâm zeyt ile «al† olunur. Ve bun-
ların her birisini başka başka isti¡mâl eyleseler bu bâbda nâfi¡ olur ve ke≠â-
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lik daðîð-i kirsenne ile ma¡an veyâ«ûd va√dehu isti¡mâl olunsa nâfi¡ olur 
velâkin va√dehu isti¡mâl olundukta «all ¡asel ile veyâ«ûd zift-i şem¡ zeyt ile 
isti¡mâl olunur. 

Ve ke≠âlik zebîb-i cebel na†rûn ve râtiyânec ve daðîð-i kirsenne a«≠ 
olunup ¡asel ve «all ile cem¡ olunur veyâ«ûd a§l-ı sûsen ve bezr-i kettân a«≠ 
olunup şarâbla kaynatılır ve ba¡de’l-πaleyân içine zibl-i √amâm müşâhede 
ik†i∂â eylediği miðdârı125 katılıp ondan ∂ımâd gibi bir nesne itti«â≠ olunur 
ve onun nef¡i ¡acîb olur. 

Be bu ¡illette mücerreb devâlardandır cemel-i a¡râbînin bevli ve o bevlin 
¡aðîdi ∂ımâden veyâ«ûd merhemen isti¡mâli. Ve o bevle edviye-i «inzîriyye 
«al† edip onun isti¡mâli nâfi¡ olur; muπâ& dahi a∂mide-i ¡acîbedendir. 

Ve Kindî zu¡m eyledi ki ðarn-ı mâ¡izin müşâşı126 i√râð olunup beher 
yevm ikişer dirhem bir hafta mütevâliyeten saðy olunsa berâ™et-i ¡illete 
bâ¡i& olur ve vâcib olur ki beher şehr bir üsbû¡ o devâ vech-i meşrû√ üzere 
saðy oluna. Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı «anâzîrde sere†âniyyetün-mâ olur ve o 
mi&lli «anâzîrde vâcib olur ki me≠kûr olan edviye-i √ârre dühn-i verd ile 
ma¡cûn kılınıp birkaç eyyâm o ma¡cûn terk olunduktan sonra isti¡mâl oluna, 
ammâ o «anâzîr ki onun mizâcı e√arr ola onun edviyesinde ce≠≠âb olan 
devâ ifrâ† üzere kılınmaz belki sevîð mi&lli ile iktifâ olunup sevîð-i √ın†a 
mâ-ı küzbere ile isti¡mâl olunur. Ve ondan aðvâ olur mürr iki ∂ı¡fı √u∂a∂ ile 
a«≠ ve cem¡ olunup mâ-ı küsfüre ile ma¡cûn kılınır ve verem «anâzîre na₣ar 
olunur, eger müşâhede edviyeyi mâ-ı küsfüreye πâlib kılmak îcâb ederse 
edviye taπlîb olunur ve eger müşâhede mâ-ı küsfüreyi taπlîb eylemek îcâb 
ederse mâ-ı küsfüre edviye üzere taπlîb olunur ve ke≠âlik taπlîb iltihâbın 
şiddet ve ∂a¡fı √asebiyle dahi kılınır. Ve o ¡illete nâfi¡ olan devâlardandır 
nevât-ı «av« -ı muðaşşere vü mu√raða dühnü ile isti¡â† eylemek.

Ve eger «anâzîr ¡ilâcında √adîd √âcet olursa vâcib olur ki ¡urûð-ı ke&î-
reye ve ¡urûð-ı şerîfeye ve ¡a§aba mücâvir olan «inzîrde √adîd isti¡mâlî i√-
tiyâ† ve taðıyye ile ola, zîrâ bir kimse «anâzîri ba†† eyledi ve ba¡∂ı «anâzîri 
ba†nda «a†â edip √adîdi ¡a§abe i§âbet etmekle meb†û†un §avtını ib†âl eyledi 
ve ba¡∂ı kerre dahi o civârda olan «inzîri ba†† ¡a§aba i§âbet eylemez velâkin 

125 Ya¡nî müşâhede olunan ¡illetin iðti∂â eylediği miðdâr.
כ ا 126 א رأس ا ا א  .âmûs¢ ا
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üzerinde olan setrleri izâle edip perde-i ¡a§abı keşf eder ve berd i§âbetinde 
mizâc-ı ¡a§ab seyyi™ olup fi¡li bâ†ıl olur o ¡a§ab tes«în olunmakla mizâc-ı 
evveline redd olunca ðadar. Ve ba¡∂ı kerre ba††â† «a†â edip vidâca √adîd 
i§âbet i «a†arlı olur ve √adîd i§âbet eden evdâcın şerrlisi vidâc-ı πâir olur 
ve ona binâen vâcib olur ki cânib-i selîmden «anâzîr keş† ve a«≠ olunup 
âfet olan cânibin keş†i terk oluna ya¡nî o mi&lli ve ¡urûð ve a¡§âb ve evtâr 
cânibinde olan «ınzîr keş† olunmayıp belki onu ta√lîl eden devâ-i √âdd va∂¡ 
olunmakla iktifâ oluna.

Evrâm-ı ~ulbe Beyânındadır

Evrâm-ı §ulbe beyninden saðîrûs-ı «âli§ o §ulb veremdir ki onda √iss ve 
elem olmaz eger o veremde velev ðalîlen √issün-mâ olur ise eger saðîrûs-ı 
«âli§ ı†lâk olunmaz. Ve πayr-i «âli§ olup √issün-mâsı olan veremde dahi 
veca¡ olmaz. Ve saðîrûs ba¡∂ı kerre yalnız o sevdâdan √âdi& olur ki o sevdâ 
¡ikriyye ve a§liyye olur ve o veremin levni ibârî olur. “İbâr” re§â§-ı mu√-
raðadırlar ve ¡alâ-ðavlin â«erin üsrübe derler. Ve ba¡∂ı kerre saðîrûsun 
mâddesi balπam ile ma«lû† sevdâ olur ve bu veremin levni levn-i bedene 
emyel olur. Ve ba¡∂ı kerre yalnız balπamdan dahi saðîrûs ¡ârı∂ olur balπam 
ta§allüb edip sevdâ-i πayr-i †abî¡î olmakla. 

Ve «âli§ olan saðîrûsun ek&er-i √âlde levni levni-i üsrüb gibi olur ve 
temeddüd ve §alâbeti şedîd olur ve ba¡∂ı kerre üzerinde zeπab olur ve bu 
mi&lli olan saðîrûsta bür™ olmaz. Ve saðîrûstan bir nev¡ vardır ki onun 
levni cesed levni üzere olur ve bir ¡u∂vdan ¡u∂v-ı â«ere intiðâl eder ve 
ona ðû&ûs tesmiye olunur. Ve ba¡∂ı kerre levn-i cesed üzere §ulb ve ¡a₣mî 
verem √âdi& olup ðâbil-i bür™ olmaz ve bir mev∂i¡den mev∂i¡-i â«ere in-
tiðâl eylemez. 

Ve saðîrûsun küllîsi yâ mübtedi™e olur ve o saðîrûs bir verem-i §ulbdür 
ki ðalîlen ðalîlen √âdi& olur ve tezâyüd eder veyâ«ûd πayriden müsta√îl 
olur, me&elâ filiπamûnîden veyâ«ûd √umretten ve mev∂i¡-i «âlîde «urûc 
eden «urâcdan isti√âle eder. Ve a√şâda √âdi& olan §alâbet ek&er-i √âlde ve-
rem-i √ârrdan sonra √âdi& olur ona edviye ve aπdiyeden müberridât-ı lezice 
ile tedbîr ve ¡ilâc olunmakla. Ve ba¡∂ı kerre saðîrûs tesar†un eder ya¡nî se-
re†ân √ükmünde olur ve saðîrûsun sere†âna ðurb ve bu¡dü iltihâbın ke&reti 
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ve ðılleti el ve ∂arebânın ₣uhûr ve «afâsı ile ve saðîrûs √avâlîsinde olan 
¡urûðun ₣uhûru ve ¡adem-i ₣uhûru ile olur.

el-¡İlâc: Vâcib budur ki bu veremden √issî olanlar mu¡âlece oluna ve 
onun mu¡âlecesinde i¡timâd evvelâ tenðıye edip ba¡dehu «ıl†-ı fâ¡ili i«râca 
ola. Ve ba¡∂ı kerre tenðıye-i me≠kûre fa§d ile olur eger onun deminde sevdâ 
ke&îre ise ya¡nî deme ma«lû†a olan sevdâ edviye ile ta√lîl ve telyîn olun-
mağı ðâbile olan sevdâdan ek&er ise ve o mertebede olan sevdâ §â√ibi fa§d 
olunmayıp mu√allil ve müceffif devâlar ile mu¡âlece olunsa «avf olunur ki 
la†îf ta√allül edip πalî₣ ta√accür etmekle §alâbet-i şedîde ola. Ve vâcib olur 
ki onun mu¡âlecesi deverân ile olup devr-i vâ√idde müdârâtla ke&îrü’t-te-
cfîf olmayan mu√allilât ile mu¡âlece oluna ve mu√allilâtın küllîsinde tecfîf 
vardır velâkin onun tecfîfi ke&ret ve ðıllet ile mütefâvite olmakla mu√allilât 
isti¡mâl olundukta min-beyni’l-mu√allilât ðalîlü’t-tecfîf olan mu√allil i«-
tiyâr oluna, zîrâ mura††ıbâttan mu√allil ðalîlü’l-vuðû¡ olur. Ve vâcib olur 
ki isti¡mâl olunan mu√allilin √arâreti derece-i &âniyeden &âli&eye ðadar ola 
ve tecfîfi derece-i ûlâda ola. Ve ammâ mu¡âlecât-ı me≠kûre deverânından 
devr-i â«erde müleyyinât isti¡mâl oluna ve o iki devr müte¡âðib ve müte¡â-
vin kılına. Ve vâcib olur ki mu√allil isti¡mâl olunan devrde verem olan 
¡u∂v tecvî¡ oluna onun πıdâsı muðâbilinde olan ¡u∂va naðl olunmakla ve 
naðlin †arîði ¡u∂v-ı muðâbil evvelâ tecvî¡ olunur ve ba¡dehu ta√rîk ve tervî∂ 
olunmakla olur. Ve ke≠âlik vâcib olur ki telyîn devrinde ¡u∂v-ı verem işbâ¡ 
oluna πıdâyı ona ce≠b etmekle ve ona πıdâyı ce≠b ¡u∂vu delk etmekle ve 
delk mi&lliler ile ve ziftle [500b] †ılâ etmekle olur. 

Ve ¡u∂vun ta«al«ul ve tekâ&üfü ve §alâbetin şiddet ve ∂a¡fı ile edviye-i 
mu√allile ve müleyyineye √âcet mu«telife olur, o devâların kimi ðavîsine 
ve kimi ∂a¡îfine mu√tâc olur. Ve ke≠âlik vâcib olur ki terkîb olunan edvi-
yede iki ðuvvet ola ya¡nî ta√lîl ve telyîni câmi¡ ola. Ve onlara vâcib olur 
ki √ammâmı istik&âr eylemeyeler, zîrâ ke&ret-i isti√mâm la†îfi ta√lîl eder 
ve ke&îfi cem¡ eder, ke&îfi telyîn eylemeğe ðuvveti bâliπa olmaz. Ve ta√lî-
lün-mâsı olan müleyyinât bunlardır: şu√ûm-ı decâc ve ivezz ve ¡acâcîl ve 
&îrân ve «â§saten eyâyil şa√mları ve mi«â«ı ya¡nî ilikleri ve tüyûs şa√mı ve 
√ımâr şa√mı dahi ceyyiddir ve ke≠âlik şu√ûm-ı sibâ¡ ya¡nî arslan ve kurt ve 
kaplan ve ayı ve o mecrâya cârî olan tilki ve sırtlan mi&llilerin şu√ûmu ve 
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sibâ¡-ı †uyûrun şu√ûmu saðîrûsa cemî¡an nâfi¡dir. Ve vâcib olur ki o şu√ûma 
üşşec, muðl, ðınne, mey¡a ve ma§†akî «al† olunur eger o şu√ûm ta√lîl için 
isti¡mâl olunursa ve telyîn için isti¡mâl olunan şu√ûm yalnız isti¡mâl olunur. 
Ve ≠ikr olunan şu√ûmdan ef∂al olan şa√m şa√m-ı esed ve şa√m-ı dübbdür. 
Ve lu¡âb-ı √ulbe vü kettânda ta√lîl ve telyîn vardır. Ve vâcib olur ki ≠ikr 
olunan şu√ûmda ve onların em&âli olan müleyyinât-ı sâirede mil√ olmaya, 
zîrâ mil√ müceffef ve mu§allibdir belki vâcib olur ki şemsin şem¡i telyîn ve 
te≠vîb eylediği gibi o şu√ûm dahi §alâbeti telyîn ve te≠vîb eyleye velâkin 
tecfîf eylemeye. 

Ve ke≠âlik telyînün-mâsı olan mu√allilâttandır muðl-i ~aðlebî ve zeyt-i 
¡atîð ve dühn-i √ınnâ ve dühn-i sûsen ve ðınne ve lâ≠en ve mey¡a ve zûfâ-i 
ra†b ve zûfânın ecvedi ¡ıtðı ve cefâfı eðall ve ru†ûbeti eşedd olanlarıdır ve 
ma§†akî dahi o me≠kûrlara menfa¡at-ı me≠kûrede muðârib olur. Ve dühn-i 
√ınnâ ve dühn-i sûsen ve tîn-i Büstî ve «ırva; bu me≠kûrlarda ma¡an ta√lîl 
ve telyînden mâ-fevða’l-kifâye ðuvvet vardır. Ve müleyyinâttan ba¡∂dır 
bezrin ¡akeri ve «allin ¡akeri a«≠ olunup ikisi ma¡an ceyyiden kaynatıldıktan 
sonra üzerine elye ihâli §abb olup isti¡mâl olunmak. 

Ve §alâbet-i me≠kûreye ceyyiden olan edviyeden olur ðı&&â-i √ımâr ve 
«a†mi kökü a«≠ olunup onlardan le†û« itti«â≠ olunmak ve eger onların ma¡iy-
yetinde mey¡a dahi olur ise ecved olur. Ve ke≠âlik onda lîn ₣âhir olur ise 
o saðîrûs[a] lînin ₣uhûrundan sonra «all-i &iððîf ile eyyâm-ı ke&îrede üşşec 
√all olunup ba¡dehu tel†î« olunur ve ba¡dehu telyîn mu¡âvede olunur veyâ«ûd 
ðınne ve câvşîr ile tel†î« olunur. Ve ke≠âlik o ¡illete edviye ceyyideden olur: 
¢ınne, uşşað, muðl bu me≠kûrlar a«≠ olup cemî¡an sa√ð olunur. Ve dühn-i 
bân ve dühn-i sûsen ve lu¡âb-ı √ulbe ve kettândan bir şey™ ile lett olunup 
merhem gibi bir nesne itti«â≠ olunur. Ve vesa«u’l-√amâm şedîdedü’n-nef¡ 
edviyeden olur merâhim-i evrâm a«lâ†ına id«âl olunur ise. Ve eger vesa«-ı 
√amâm bulunmaz ise onun bedeline «a†mî ve na†rûn isti¡mâl olunur. 

Ve vaðt-i ta√lîlde a∂mide-i ceyyideden olur «anâzîr bâbında bizim ≠ikr 
eylediğimiz a∂mideler. Ve ∂ımâd yâyûs127 ve ðûtâvun. 

Ve kaçan verem şedîdü’l-πıla₣ olur ise «allden lâzım olur, zîrâ «allde 
tað†î¡ vardır ve ¡u∂vun ðuvvetine dahi vehn verir «u§û§an o ¡u∂v ¡a§abî ola. 

127 “Yârîs” nüs«a.
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Ve ðuvvet-i ¡u∂vun vehni √asebiyle o ¡u∂vu veremi izâle için isti¡mâl olu-
nan devâya teslîm ve beynehümâyı ta«liye etmekle «âricden isti¡mâl olunan 
sebeb-i mü™e&&irin te™&îri eşedd olur velâkin vâcib olur ki edviyeye id«âl ile 
«alli isti¡mâl â«ir-i emrde ola ve evvel-i emrde ve telyînde mübâlaπa ða§d 
olunduğu vaðtte olmaya. Ve telyînde feterât ða§d olunup edviyeye «all 
id«âl olunur ise rıfð üzere id«âl oluna, zîrâ «all isti¡mâline rıfð olunmasa 
¡a§aba ta√cîri √asebiyle ∂arar verir. Ve †abîbin «all isti¡mâline ziyâde cür™et 
edeceği verem-i §ulb ¡u∂v-ı la√mîde olan verem olur †ı√âl mi&lli. Ve ba¡∂ı 
kerre mev∂i¡ «all ile †ılâ olunur hem teb«îr olunur ve ba¡dehümâ câvşîr ile 
ve ba¡dehu uşşað ile †ılâ olunur ve evvelâ ðalîlü’l-miðdâr ve raðîðü’l-ðıvâm 
olanlar isti¡mâl olunur ve ba¡dehu ðuvveti ziyâde kılınır ve ba¡dehu telyîne 
tedrîc olunur. 

Ve vâcib olur ki verem-i me≠kûr üzere bilâ-ðab∂ olan dühn-i leyyin is-
ti¡mâl oluna ve onu isti¡mâl mâyı isti¡mâlden ziyâde evfað olur ve «u§û§an 
ra†t şibtin dühnünü isti¡mâl ziyâde evfaðtır.

Ve evtâr ve ¡a§abda olan §alâbâta muða††ı¡ât ile mu¡âlece olunur ve on-
lara mu¡âlecât-ı ceyyideden olur √ıcâre-i re√â kızdırılıp onunla bir nesne 
teb«îr olunmak. Ve onunla teb«îr olunacak nesnelerin ef∂ali «all olur ve 
mâ-yüteba««aru ¡anhün ef∂ali mârðaşî&â √âceri olur. Ve teb«îr ve ted«înde 
¡arað ₣âhir olunca ðadar mübâlaπa olunmak lâzımdır. Ve ba¡∂ı kerre √acer-i 
mârðaşî&â «all ile sa√ð olunup †ılâ olunur ve o †ılâ nâfi¡ olur ve bu §ûretle 
dahi «alli isti¡mâlde rıfð vâcib olur «all ve onun la†îfini tefrîð ve ke&îfini 
ta§lîb eylemesin için ve ¡a§abın ðuvvetini ifrâ† üzere ifsâd eylemesin için. 

Ve «all ibtidâ-i veremde redîdir ve «alli isti¡mâl feterâtla olmak gerektir, 
ya¡nî iki def¡a mütevâliyen «all isti¡mâl olunmayıp beynehümâda müleyyinât 
isti¡mâl olmak gerektir. Evvelâ bizim ≠ikr eylediğimiz minvâl üzere teb«îr ile 
ve a†liye-i muvâfıða ile †atliye eyle ve bu §alâbet ¡u∂v-ı la√mîde eslem olur.

~alâbetü’l-Mefâ§ıl

Ba¡∂ı kerre mefâ§ıla §alâbet ¡ârı∂ olup mefâ§ılı sühûlet üzere √areketten 
men¡ eder velâkin √issini ib†âl eylemez ve ba¡∂ı kerre mefâ§ıl ¡a§abî olup 
ma¡iyyetinde «ader olur ve ba¡∂ı kerre dahi mefâ§ıl la√mî olur ve ¡ilâcları 
senin ma¡lûmun üzere olur.
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Mesâmîr Denmekle Ma¡rûfe ¡İllet Beyânındadır

Mismâr o ¡uðdedir ki mismâr re™si gibi müstedîr ve bey∂â olur ve şücûc-
da ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve ek&er-i vuðû¡u esâfilde ve ricl ve e§âbi¡-i riclde 
olup meşye mâni¡ olur. Ve vâcib olur ki mev∂i¡-i mismâr şaðð olunup i«râc 
oluna ve i«râcı mümkin değil ise dâimâ yed ile fed¡ olunup üzerine üsrüb 
ilzâm oluna. Ve mesâmîrden terk terk olunup mu¡âlece olunmayanlar çok 
kerre sere†âna §âire olur.

Sere†ân Beyânındadır

Sere†ân bir nev¡ verem-i sevdâvîdir ki sevdâ-i i√tiraðiyyeden tevellüd 
eder ve onun i√tirâðı madde-i §afrâvîden olur veyâ«ûd o mâddenin i√-
tirâðından olur ki onda ma«lû† §afrâ ola; sevdâ-i §ırf-ı ¡akerîden ya¡nî sev-
dâ-ı †abî¡îden sere†ân tevellüd eylemez. 

Ve sere†ânın saðîrûstan farðı bu olur ki sere†ânda veca¡ ve √iddet olur ve 
∂arebânun-mâ olur ve mâddesinin ke&reti ile serî¡an ziyâde olur ve intifâ«ı 
dahi vardır onun için ki mâddesi munfa§ıl olup mev∂i¡-i ¡illete teveccüh 
eyledikte πaleyân üzere müteveccih olur ve onda sere†ân denmekle ma¡rûf 
olan √ayvânın ercülü gibi ricller olur ki o veremin √avâlîsinde onlar ¡urûð-ı 
mürseledir velâkin filiπamûnîde olduğu gibi a√mer olmaz belki sevâda ve 
kümûdet ve «u∂rete mâil olur. Ve saðîrûstan farð-ı â«eri dahi budur ki se-
re†ânın √udû&u evvelâ ve ibtidâen olur, ammâ saðîrûs πâlib-i √âlde verem-i 
√ârrdan intiðâl †arîði üzere olur. Ve yine saðîrûs-ı √aððta ya¡nî sevdâ-i §ırf-
tan tevellüd eden saðîrûsa sere†ân müfârıð olur √iss sebebiyle, zîrâ sere†ân-
da √iss olur ammâ saðîrûs-ı √aððta √iss mün¡adimdir. 

Ve sere†ân ek&er-i √âlde ¡u∂v-ı müte«al«ile ¡ârı∂ olur, ona binâen nisâ †âi-
fesinde ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve a¡∂â-i ¡a§abiyyede dahi √âdi& olur. Ve sere†ân 
evvel-i ¡urû∂unda «afiyyü’l-«âl olur, ek&er-i emrde sere†ân ibtidâ ₣uhûr ey-
ledikte onun emri müşkil olup farð olunmaz ve sonra ¡alâmetleri ₣âhir olur. 
Ve sere†ân evvel-i ₣uhûrunda miðdârı bâðılât-ı §aπîre ðadrinde ₣uhûr edip 
§ulbe ve müstedîre ve kemidetü’l-levn olup onda √arâretün-mâ olur. 

Ve sere†ânın kimisi şedîdü’l-veca¡ olur ve kimis ðalîlü’l-veca¡ ve sâkin 
olur. Ba¡∂ısı teðarru√a te™eddî eder eger §afrâ-ı ma√∂â √arrâðasından √â§ıl 
olan mâdde-i sevdâviyyeden olur ise [501a] ve ba¡∂ısı dahi √âli üzere &âbit 
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olup teðarru√ eylemez. Ve ba¡∂ı kerre müteðarri√ olan sere†ân, πayr-i mü-
teðarri√a intiðâl eder ve ba¡∂ı kerre sere†ânı taðrî√e √adîd ile ¡amel redd 
eder, zîrâ √adîd onda şifâh-ı aπla₣ u a§leb i√dâ& eder. 

Ve ₣ann olunur ki bu nev¡ vereme sere†ân tesmiyesi iki emrin biriyledir: 
Biri budur ki sere†ân tesmiye olunan √ayvân §ayyâdın ¡u∂vuna teşebbü& ve 
ta¡alluð eylediği gibi o verem dahi onun gibi ¡u∂va ta¡alluð ve mev∂i¡e te-
şebbü& eder veyâ«ûd bu verem bi-√asebi’§-§ûret o √ayvâna müşâbih olmak 
√asebiyle sere†ân tesmiye olunmuştur, o √ayvân gibi sere†ân veremi müs-
tedîr ve levni ile mütelevvin ve √avâlîsinde ercüle müşâbih ¡urûð-ı «ârice 
vardır.

el-¡İlâc: Onun mu¡âlecâtından vâcibü’t-tevaððu¡ olan mu¡âlece budur ki 
kaçan sere†ân ₣uhûra ibtidâ eylese mümkin olur ki o §aπîr sere†ân √âl-i 
§ıπarı üzere ibðâ olunup √acmi tezâyüdden men¡ oluna ve hem mümkindir 
ki mu√âfa₣a olunup teðarru√a te™eddî eylemeye. Ve a√yânen vâði¡ olur ki 
sere†ân için evvel-i ₣uhûrunda berâ™et √â§ıl ola, ammâ müsta√kem olduktan 
sonra ona berâ™et olmaz. 

Ve çok kerre bâ†ında sere†ân olup «afî olur ve ona §âli√ olur ki o sere†ân 
ta√rîk olunmaya, zîrâ ta√rîk olunur ise helâke mü™eddî olur ve eger mu¡â-
lece olunmayıp terk olunur ise müddet-i âfet †avîle olur lâkin onda selâ-
metün-mâ olur «u§û§an ¡alîlin aπdiyesi ı§lâ√ olunup müberrid ve mura††ıb 
cinsinden kılınsa ve mevâdd-ı hâdiye vü sâlimeyi tevlîd eden πıdâlar ile 
taπdiye olunsa; o πıdâlar mâ-ı şa¡îr ve semek-i ra∂râ∂î ve §ufretü’l-bey∂in 
nîm-birişti ve o mi&lliler gibi. Ve eger onda √arâet olur ise me«î∂-i baðar 
küllemâ yüm«a∂ ve yu§affâ saðy olunur ve buðûl-i ra†beden mütte«a≠ 
√attâ ðar¡dan mütte«a≠ olan aπdiye dahi i†¡âm olunur. Ve ba¡∂ı kerre se-
re†ân-ı §aπîr dahi ðâbil-i ða†¡ olur. Ve eger o sere†ân ibtidâ-i ₣uhûrunda ve 
§aπîr iken bir nesne ile ib†âl olunur ise ða†¡-ı şedîd ile ða†¡ ve istî†âl olu-
nup cemî¡an onu saðy edip ercül me&âbesinde olan ¡urûðdan bir nesne terk 
olunmamak üzere i«râc ve istî§âl olunduktan sonra ondan dem-i ke&îr isâle 
etmekle ib†âl olunur. Ve ba¡∂ı kerre ða†¡-ı me≠kûr üzere tenðıye-i beden 
taðdîm olunur, fa§d ve ishâl ile mevâdd-ı rediyye bedenden izâle olur ve 
ba¡de’t-tenðıye bedenin neðâsı ceyyidetü’l-kemm ve’l-keyf aπdiye tenâvül 
etmekle mu√âfa₣a ve ¡u∂vun dâfi¡ası taðviye olunur. Ve ma¡a-≠âlik ek&er-i 
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evðâtta ða†¡ şerri ziyâde eder ve ba¡∂ı kerre ða†¡dan sonra keyye √âcet olur 
ve ba¡∂ı kerre keyyde «a†ar-ı ¡a₣îm olur eger sere†ân a¡∂â-i re™îse ve a¡∂â-i 
nefîse ðurbünde olur ise. 

Ve ba¡∂u’l-evvelîn √ikâye eylediler ki †abîbin birisi sere†ânı olan &edyi 
a§lından ða†¡ eyledi ve sere†ân-ı â«er ile o mev∂i¡ tesar†un eyledi. Mu§an-
nif der ki mümkin olur ki mev∂i¡-i ða†¡ &edyi ða†¡dan muðaddem †arîð-i 
tesar†unda olup onun ₣uhûru zamân-ı ða†¡ ¡aðıbına mü§âdif ola ve ða†¡-ı 
evvel &ânî sere†ânın ₣uhûruna sebeb olmaya. Velâkin ₣âhir olan budur ki 
sere†ân-ı evvele müteveccih olan mâdde o mev∂i¡e intiðâl etmekle sere†ân-ı 
&ânî ¡ârı∂ olmuştur.

A§√âb-ı Sere†ân İshâli Tedbîrinin ±ikridir: Dört mi&ðâl eftîmûn mâ-ı 
cübn ile veyâ«ûd mâ-ı ¡asel ile veyâ«ûd †abî«-i eftîmûn sikencebîn ile saðy 
olunur. Ve nâstan ðavî olanlara eyâric-i «arbað saðy olunur ve †arîð-i saðy 
budur ki ≠ikr olunan miðdâr devâ-i me≠kûr ya¡nî eftîmûn-ı mev§ûf ve ne₣â-
yiri mirâren saðy olunur velâkin her iki saðyın beyninde eyyâm-ı ðalîle ile 
fa§l olunur.

Sere†ânın Edviye-i Mev∂i¡iyyesi ±ikridir: Sere†ânın edviye-i mev∂i¡iy-
yesinde erba¡a-i aπrâ∂ vardır: Evvelkisi sere†ânı ib†aldir, bu πara∂ı edviye 
ile ta√§îl §a¡bdır. İkinci πara∂ sere†ânı ziyâdeden men¡dir. Üçüncü πara∂ se-
re†ânı teðarru√tan men¡dir. Dördüncü πara∂ müteðarri√ olan sere†ân mu¡â-
lecesidir. 

Ammâ ib†âl-ı sere†ân için olunan tedbîr budur ki onda o edviye cânibine 
ða§d olunur ki veremde √â§ıl olan mâdde-i rediyyeyi ta√lîl ola ve √u§ûle 
müsta¡idd olan mâddeyi ¡u∂vdan def¡ ðuvvesi ola velâkin ðuvveti şedîd olup 
mevâdd-ı sâireyi ta√rîki olmaya, zîrâ ðuvveti ðaviyye olan edviye şerr-i 
sere†ânı ziyâde eder. Ve ke≠âlik edviye-i me≠kûre ðaviyyetü’l-ðuvve olma-
dığı gibi le≠≠â¡a dahi olmaya, binâen ¡aleyh sere†ân edviyelerinden ma¡denî 
ve maπsûl olan devâlar isti¡mâle evlâ ve a√râ olur, me&elâ tûtiyâ maπsûlü 
gibi devâlar edhândan dühn-i verd ve dühn-i «îrî «al† olunup ma¡an isti¡mâl 
olunur. 

Ammâ sere†ânın tezâyüdünü men¡ ða§d olunan tedbîr mâddeyi √asm 
ve πıdâyı ı§lâ√ ve ¡u∂vu taðviye ile olur ve ¡u∂vu taðviye edviye-i râdi¡a-i 
ma¡rûfe ile olur. Ve ke≠âlik le†û«ât-ı ma¡deniyye olan √acer-i re√â ve √acer-i 
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misenne √ukâkeleri le†û«uyla olur ve ke≠âlik üsrübden mütte«a≠ olan fihr-i 
§alâye üzere dühn-i verd veyâ«ûd mâ-ı küsfüre mi&lli ru†ûbet §abb olduktan 
sonra o §alâyeye √akk olunup beynehümâda √â§ıl olan √ulâle ile ¡u∂v tel†î« 
olunur ve ke≠âlik √ı§rım-ı medðûð ile ta∂mîd dahi nâfi¡dir.

Ammâ men¡-i teðarru√ için isti¡mâl olunan edviye sere†ânı tezâyüdden 
men¡ eden le†û«ât-ı me≠kûredir, eger le≠¡ yok ise o le†û«ât cemî¡an men¡-i 
teðarru√ta dahi nâfi¡dir «u§û§an o le†û«âta üsrübiyye olan fihr ve §alâye 
beyninde √â§ıl √ulâle-i me≠kûre «al† oluna; eger o cümlede †în-i ma«tûm 
veyâ«ûd †în-i Ermenî veyâ«ûd zeyt-i ünfâð ve mâ-ı √ayy-ı ¡âlem veyâ«ûd 
isfîdâc ma¡â-¡u§âreti’l-«ass veyâ«ûd bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı veyâ«ûd üsrüb ve 
isfîdâc olur ise terkîb-i ceyyid olur. Ve menfa¡at-i belîπası olan ∂ımâddan 
olur sere†ân-ı nehrinin †arîsi ile ta∂mîd eylemek «u§û§an iðlîmiyâ ile ma¡an 
ta∂mîd oluna.

Ammâ teðarru√-ı sere†âna ¡ilâc için isti¡mâl olunan devâlar, onlardan 
ceyyid olan tedbîr budur ki bir ðı†¡a kettân «ırðası ¡inebü’&-&a¡leb suyuna 
πams olunup sere†ân veremi üzere ilðâ olunur ve o «ırða her kaçan kurusa 
üzerine mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb reşş olunur veyâ«ûd lübb-i ðam√ ve lübân ve 
isfîdâcu’r-re§â§ her birinden birer dirhem ve †în-i Ermenî ve †în-i ma«tûm 
ve §abır-ı maπsûl her birinden ikişer dirhem; bu me≠kûrlar a«≠ ve cem¡ ve 
sa√ð olunur ve müteðarri√ olan sere†ân ra†b ise o mes√ûð ≠erûren isti¡mâl 
olunur ve eger yâbis ise o edviye-i me§√ûðadan dühn-i verd ile merhem 
itti«â≠ olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre sere†ân-ı müteðarri√te remâd-ı sere†ândan dühn-i verd 
ile ðayrû†î itti«â≠ olunup isti¡mâl olunmak nâfi¡ olur ve o ðayrû†înin ecvedi 
a«lâ†ına iðlîmiyâ «al† olunanlardır. Ve ba¡∂ı kerre o müteðarri√ sere†âna 
devâ-i tûtiyâ veyâ«ûd mâ-ı recle ile maπsûl tûtiyâ veyâ«ûd lu¡âb-ı bezr-i 
ða†ûnâ dahi nâfi¡ olur.

Evrâm-ı Rî√iyye ve Nüfâ«ât-ı ¡A∂aliyye Beyânındadır

Evrâm-ı rî√iyyenin a§nâfındandır o verem ki bu«âr-ı selisten √âdi& olup 
tehebbüce müşâbih ve tehebbüc mecrâsına cârî olur. Ve bir §ınfı dahi bu«âr-ı 
rî√îden √âdi& olup ona nef«a tesmiye olunur ve onda müdâfa¡a ve tezaððuð 
vardır ve onun ba¡∂ı kerre ona yed ile ∂arb olundukta §avtı olur «u§û§an rî√ 
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mi¡de vü mi¡â gibi fe∂âsı ve tecvîfi olan ¡u∂vlarda müctemi¡ olsa ve ke≠âlik 
¡i₣âmı i†âfe ve i√â†a eden aπşiye aralarında müctemi¡ olsa veyâ«ûd ¡i₣âmla 
πışâsı arasında veyâ«ûd ¡a∂al ile πışâsı arasında olsa §avt ek&er olur; evtârı 
mu†îfe olan πışâ dahi onlar gibidir. Ve o tecâvîf ve ef∂ıyede müctemi¡ olan 
riyâ√ ba¡∂ı kerre o fe∂âda ta√allül eylemez belki o fe∂âya mutta§ıl olan ¡u∂vu 
temzîð edip ¡u∂va dâ«il olur ve ba¡∂ı kerre dahi o a¡∂âda tekevvün edip ken-
diye mekân kılmak için ¡u∂vu temzîðe mu√tâc olur. Ve a¡∂âda rî√in beðâsı 
rî√in ke&âfeti ve πıla₣ı ve rî√i mu√î† olan ¡u∂vun πıla₣ı ve mesâmmının ∂îðı 
√asebiyle olur. Ve ba¡∂ı kerre rükbe mi&lli ¡u∂vlarda verem olup insân ₣ann 
eder ki o verem ba††a mu√tâc verem «ıl†ı olur ve onu ₣annına binâen ba†† eder 
ondan [501b] ri√ten πayri bir nesne «urûc eylemez.

el-Mu¡âlecât: Verem-i rî√îden tehebbüce müşâbih olanların ¡ilâcı teheb-
büce olunan mu¡âlecât olur. Ammâ nef«aya o mu¡âlecât olunur ki onun 
edviyelerinin fi¡li cildi müte«al«il kılmak ve ta√t-ı cildde olanları ta√lîl ey-
lemek ola ve o edviyenin mev∂i¡ üzere †ûl-i müddet beðâsı mümkin ola ve 
hem o edviyenin le†âfeti πâyete bâliπa ola √attâ eczâlarının le†âfeti √asebiy-
le ona bâ†ın-ı ¡u∂va πav§ mümkin ola. Ve ba¡∂ı kerre o nef«aya mu¡âlece 
bilâ-şar† va∂¡-ı me√âcime mu√tâc olur ve onu me√âcim fâş edip dağıdır. 
Ve edviye-i mev∂i¡iyyeleri edhân-ı √ârredir, me&elâ la†îfü’l-eczâ™ olan zeyt 
içinde se≠âb ve kemmûn ve büzûr-ı müla††ıfeden bezr-i kerefs ve enîsûn ve 
nân«âh ve onların ne₣âiri †ab« olunup onunla mev∂i¡ tedhîn olunur. 

Ve nef«aya nâfi¡ merâhim-i mu√alliledendir «u§û§an a¡∂â-i veteriyye vü 
¡a∂aliyyede olan verem-i rî√îlere nâfi¡ olanlardandır vesa«u’l-√amâm a«≠ 
olunup †ancere içine su ile va∂¡ olunduktan sonra üzerine ðıvâmı †în ðıvâmı 
gibi olunca ðadar nûre-i πayr-i mu†fât §abb olunup ve onunla mev∂i¡ tel†î« 
olunur ise. Ve ba¡∂ı kerre o le†û« √umer ile nûreden itti«â≠ olunur. Ve ¡atîð 
nüs«anın birinde “√umer” bedeline “ðafr” vâði¡ olmuştur.128

Merhem-i Ceyyid ü Mu¡tedile: Zûfâ-i yâbis a«≠ ve sa√ð olunduktan son-
ra o ðayrû†î üzere ≠erûr kılınır ki onun itti«â≠ı şem¡ ve dühn-i şibt ile olur ve 
onun mecmû¡undan le†û« kılmak için merhem itti√â≠ olunur.

128 O iki nüs«anın me™âli vâ√iddir her ne ðadar √umer”in ma¡nâsı ¡ale’l-eşher temr-i 
Hindî ise ba¡∂ı kerre ðafru’l-yehûda dahi ı†lâð olunur; “ðafr” ðârdır, ða†rân cin-
sindendir. 
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Ammâ ¡a∂ale ra∂∂ ¡ârı∂ olmak √asebiyle nef«a ¡ârı∂ olsa vâcib olur ki 
o nef√a §â√ibi cidden √ârr veyâ«ûd √irrîfe olan edviyeden ictinâb eyleye o 
edviyeyi a¡∂â istî√âş edip müşme™izze olmasın için belki o mi&lli nef«aya 
mu√allilât ile ¡ilâc olundukta ona müsekkinât-ı veca¡ olan edviye √al† oluna, 
o ma«lû† senin meyfu«teci zeyte meπmûs olan sûfeye ∂arb edip isti¡mâl ey-
lediğin devâdır. Ve eger onlara √arâretün-mâ var ise dühn-i verd sûfe-i zûfâ 
πams olunur veyâ«ûd dühn-i verd içinde zûfâ-i ra†b √all olunup isti¡mâl 
olunur ve onların cemî¡isi √arârete mâil teftîr ile teftîr olunup isti¡mâl olu-
nur, bârid olunca ðadar terk olunmaz, zîrâ bürûdet o mi&lli ¡illete ∂ârr olur. 

Ve eger nef«a a§√âbında ibtidâ-i emrde veca¡ var ise onun üzerine tes-
kîn-i veca¡ edip ve zamân-ı ibtidâda √âdi& olan ¡avârı∂-ı sâireyi men¡ eden 
edhân eden va∂¡ olunur ve o dühn dühn-i şibtten bir miðdâr ðuvvet a«≠ 
eden benefşec dühnü ve verd dühnüdür. 

Ve kaçan ¡alîle ba¡∂ı «iffet ¡ârı∂ olsa edviyeden ðuvvet-i ta√lîli ziyâ-
de olanlar ya¡nî na†rûn ve «all mi&lli olanlar isti¡mâl olunur ve sonra mâ-ı 
remâd ve ba¡dehu merâhim-i me≠kûre gibi mu√allile olan merâhim isti¡mâl 
olunur.

¡Ir…-ı Medenî Beyânındadır

¡Irð-ı medenî ¡illetinde a¡∂â-i beden[den] bir ¡u∂vda evvelâ be&retün-mâ 
₣uhûr edip müntefi«a olur ve ba¡dehu müteneffi†a olur ve ba¡dehu mü-
te&aððıbe olur ve ba¡dehu ondan sevâda mâil bir şey™-i a√mer «urûc eder 
ve o şey™ azar azar †avîl129 olmaktan zâil olmaz. Ve ba¡∂ı kerre ta√t-ı cild-
de √areket-i dûdiyye i√sâs olunur, ke-enne o müte√arrik √ayvândır130 ve 
ke-enne o √ayvân-ı müte√arrik dûddur √attâ ba¡∂ılar ₣ann eylediler ki o 
müte√arrik fi’l-√aðîða √ayvândır, ta√t-ı cildde tevellüd eylemiştir ve ba¡∂ı 
â«er ₣ann eylediler ki o şey™ lîf-i ¡a§abdan bir şu¡bedir, ta√t-ı cildde fâsid 
olup taπallu₣ eylemiştir. 

Ve o ¡illetin ek&er-i ¡urû∂u sâðlarda olur ve ben o ¡illetin yedlere ve 
cenbe ¡ârı∂ olduğunu rü™yet eyledim ve §ıbyânda iki cenbler üzere ke&îren 

129 ◊attâ bir şibr ðadar ve dahi ziyâde üzere.
130 Ve ¢arşî o nesne √ayvân idiğine cezm ve o √ayvânı rü™yet eylediğini da¡vâ 

eyledi.
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¡ârı∂ olur. Ve kaçan o şey™-i †avîl medd olunup munða†ı¡ olsa o ¡illetin «a†bı 
ve elemi ¡a₣îm olur ve belki onu medd eylemek îlâm ve îcâ¡ eder, her ne 
ðadar munða†ı¡ olmaz ise. Ve Câlînûs dedi ki onun emrinden vâ∂ı√ ve mu¡-
temed bir nesne √â§ıl olmadı ya¡nî meczûmen ona ¡ilm √â§ıl olmadı velâkin 
bi-√asebi’₣-₣ann dedi ki ¡ırð-ı medenînin sebebi o demdir ki √ârr ve redî ve 
sevdâvî olur veyâ«ûd sebeb balπam-ı mu√teriðtir, yübs-i mizâc √asebiyle 
iştidâd gelip mu√tedd olur. 

Ve ke≠âlik ba¡∂ı kerre o ¡illeti ba¡∂ı miyâh ve buðûl tevlîd eder ve tevlî-
di onlarda onları müvellide «â§sıyyet olmakla olur. Ve aπdiyeden onları 
tevlîd eden ek&er-i √âlde câff ve yâbis olan πıdâlardır ve her ne ðadar onu 
müvellide olan mevâdd-ı beden e√add olsa veca¡ı eşedd olur. Ve ba¡∂ı kerre 
beden-i vâ√idden mevâ∂i¡-i müte¡addidede ve kırk ve elli ¡aded mevâ∂i¡de 
¡ırð-ı me≠kûr √âdi& olur ve ma¡a-≠âlike’l-ke&ret o ¡illet yine ¡ilâcı ðabûl eder. 
Ve o ¡illet ebdân-ı ra†bda ve isti√mâm ve aπdiye-i mura††ıbe ve bi-ðadrin 
şarâb isti¡mâl edenlerde ðalîlü’l-vuðû¡ olur. 

Ve ek&er-i vuðû¡u medîne ahâlîlerinde olur, onun için medîneye nisbet 
olunup ¡ırð-ı medînî denir.131 Ve ba¡∂ı kerre dahi bilâd-ı ◊ûzistân’da ve 
bilâd-ı sâirede olur ve bilâd-ı Mı§r ve bilâd-ı â«erde ke&îrü’l-vuðû¡dur.

[el-¡İlâc:] ¡Irð-ı medenî tevellüdü ke&îr olan [bilâdda] ahâlîlerinin ve 
ke≠âlik onun müvellidi olan aπdiyeyi tenâvül edenlerin o ¡illetten ðable-√u-
dû&ihâ mu√âfa₣aları o ¡illete sebeb olan eşyânın mü∂âddesini isti¡mâl ile 
olur ve o mü∂âdde bâsilîðten dem-i redîyi fa§d ile i«râc veyâ«ûd §âfinden 
bi-√asebi’l-mev∂i¡ dem-i redîyi i«râc ile olur. Ve demi iki nev¡ helîlec ve 
eftîmûn †abî«î şürbüyle ve «â§§aten ðûðıyâ √abbı şürbüyle tenðıye olur ve 
ke≠âlik senâ ve şâhterec ile mütte«a≠ ı†rîfîl isti¡mâliyle ve bedeni aπdiye-i 
mura††ıbe ile ve isti√mâmât ile ve sâir mura††ıb ma¡lûm tedbîrler dahi o 
¡illetin esbâb-ı √udû&una mü∂âdde olur. 

131 Semerðandî ve Nefîsî ¡ırðın mensûbun ileyhi olan “medîne”yi medîne-i Resûlul-
lâh’a √aml ederler velâkin ¢ânûn nüs«alarının mu§a√√af olan ba¡∂ı nüs«asında 
“medînî” vâði¡ olmuştur, pes o nüs«anın nûndan evvel yâ ile resminden fehm 
olunur ki “medîne”den murâd medîne-i Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellemin 
πayri medînedir, zîrâ mu§arra√tır ki Resûlullâh›ın medînesinin nisbeti “medenî” 
ve u«râ medînenin nisbeti “medînî” gelir.
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Bu ≠ikr olunan tedbîrler ðable-₣uhûri’l-¡illet mu√âfa₣a için olunan ted-
bîrler idi, ammâ o ¡illetin e&erinin evvel-i ₣uhûrunda tedbîr-i §avâb odur ki 
a∂mide-i müberride-i mura††ıbe ile ¡u∂v tebrîd oluna, me&elâ ¡u§ârât-ı bâri-
de-i ma¡lûme ma¡a’§-§andeleyn ve’l-kâfûr ba¡de-tenðıyeti’l-beden isti¡mâl 
oluna ve mev∂i¡ üzere irsâl-ı ¡alað ile isti₣hâr oluna. 

Ve a†liye-i ceyyideden olur §abır ve §andal ve kâfûr ve mürr ve bezr-i 
ða†ûnâ ve leben-i √alîbden mütte«a≠ olan †ılâ. Ve eger onlar nâfi¡ olmayıp 
velâkin teneffu†u a«≠ eylese onu teneffu††an ba¡∂ı kerre men¡ ve §arf eder. Ve 
onun «a†bını ve şânını ta«fîf eder o ¡illet §â√ibine üç gün ¡ale’l-vilâ beher gün 
birer dirhem §abır saðy eylemek veyâ«ûd yevm-i evvelde yarım dirhem ve 
yevm-i §ânîde bir dirhem ve yevm-i &âli&te bir buçuk dirhem §abır saðy eyle-
mek ve o mev∂i¡ üzere §abırın kendiyi veyâ«ûd o ¡illetin ağzına §abırın ra†b 
ve lezic ru†ûbetini †ılâ eylemek ve bu tedbîr o ¡illetin evvel-i ₣uhûrunda ba¡∂ı 
kerre nâfi¡ olur. Eger o tedbîrden müte™e&&ir olmayıp ¡ırð-ı medenî «urûc eder 
ise onun üzerine şedd olunacak bir nesne √â∂ırlanıp üzerine rıfð ile ðalîlen 
ðalîlen leff olunur √attâ o ¡ırð ilâ-â«irihi min-πayri inðı†â¡in «urûc edince ða-
dar. Ve a√sen olan o şedd olunacak lifâfe re§â§tan itti«â≠ olunup o re§â§ leff 
olundukta ¡ırð-ı me≠kûr o re§â§ın &iðali ile min-πayri inðı†â¡in bi-tamâmihi 
«urûc eder, onu i«râcda ce≠be √âcet kalmaz. 

Ve vâcib olur ki o ¡ırðın «urûcunda ictihâd olunup sühûletine i¡ânet 
oluna ¡ale’d-devâm ¡u∂vu tes«îf etmekle ve mâ-ı √ârr ile ten†îl edip ¡u∂vu 
«al«ale ile ve lu¡âbât-ı müberride ve edhân-ı müleyyineden √arâreti la†îfe 
ve bâridesi olan edviyeyi isti¡mâl etmekle. Ve ba¡∂ı kerre o mi&lli tedbîr 
ile dahi sühûlet-i «urûc olmaz belki dühn-i «îrî ile tel†î«e ve belki dühn-i 
zanbað ile ve belki bân ile tel†î«e √âcet olur ve o edhân üzerine merhem-i 
zift isti¡mâl olunur. [502a] 

Ve eger √ads îcâb ederse ki onu ba††la o ¡ırð bi-külliyyetihi «urûc eder 
ve ba††tan dahi mâni¡-i mevcûd yoktur diye onu ba†† eylemek ve ¡ırðı i«râc 
eylemek sana câiz olur. Ve eger onu vech-i me≠kûr üzere ce≠b ile i«râc sehl 
ve mümkin olmayıp ve ke≠âlik ba†† olunmak dahi mümkin olmasa sen onu 
semn ile ta¡fîn eyle, zîrâ o ¡ırð bi-külliyyetihi ta¡affün edip «urûc eder. Ve 
sana √a≠er eylemek gerektir o ¡illette edviye-i √âdde isti¡mâl eylemekten, 
onlarda edviye-i √âdde isti¡mâli âkileye mü™eddî olur. Ve o ¡ırðın evâ«iri 
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üzere mil√ ile ðalîlen ðalîlen delk olunmağa idmân olunsa ve «alften dahi 
rıfð ile delk olunup o ¡ırð lu†f ile ma«recinden medd olunsa bi-külliyyetihi 
ma«recinden «urûc eder «u§û§an onun ense ve «alf cânibinden eb¡ad olan 
mev∂i¡ şaðð olunup ve o şaððın alt †arafından ve ta√tından bir mîl id«âl olu-
nup def¡ olunsa ve devâm üzere ona mes√ olunsa ve o ¡ırð mil√ ile ðalîlen 
ðalîlen rıfð üzere «urûc eder. Kaçan ≠ikr olunan tedbîr işlendikte o ¡ırðın 
cemî¡isi «urûc eder lâkin o ¡ırð munða†ı¡ olup kâmine olsa ona ba†† olun-
maktan lâzım ve lâbüdd olur ve onu tekrâr ba†† olunan mev∂i¡den §ayd ve 
a«≠ edip rıfð üzere i«râc olunur ve mev∂i¡-i şaðð «urâcât mu¡âlecâtıyla ¡ilâc 
olunur ve leblâb-ı medðûð ile ona †ılâ olunmak enfa¡-ı edviye olur, cidden 
§âli√tir. Allâhu a¡lemü bi’§-§avâb ve ileyhi’l-merci¡ü ve’l-me™âb.

Üçüncü Ma…âle Cü≠âmda Kelâm-ı Müşebba¡dır

Fa§l-ı Evvel Cü≠âmın Mâhiyyeti ve Sebebi Beyânındadır

Cü≠âm bir ¡illet-i rediyyedir ki mirre ve sevdânın külliyyen bedende 
intişâr edip a¡∂ânın mizâcını ve hey™etini ifsâd eder ve ba¡∂ı kerre â«irinde 
a¡∂ânın itti§âlini dahi ifsâd eder √âttâ a¡∂ânın te™™ekkül ve teðarru√ olup ¡u∂v 
sâðı† olur. Ve cü≠âm cemî¡-i bedenin sere†ânı olur, ba¡∂ı kerre müteðarri√ 
ve ba¡∂an πayr-i müteðarri√ olur. Ve cü≠âm ¡illetinin ba¡∂ısı zamân-ı †avîl 
§â√ibinde bâðî kalır. Ve ba¡∂ı kerre sevdâ ¡u∂v-ı vâ√ide mündefi¡ olur ve 
ondan §alâbet veyâ«ûd saðîrûs veyâ«ûd sere†ân √âdi& olur o «ıl†ın a√vâl ve 
keyfiyyâtının i«tilâfı √asebiyle. Ve eger sevdâ raðîð ve πâlibe ise ondan 
âkile √âdi& olur ve eger o «ıl† cildin sa†√ına mündefi¡ olur ise cilde ¡ârı∂a 
olan behað-ı esved ve bereş ve ðûbâ mi&lli ma¡rûf nesneler i√dâ& eder. Ve 
ba¡∂ı kerre sevdâ cemî¡an bedene münteşire olur, eger o münteşire sev-
dâ bedende ta¡affün ederse √ummâ-ı sevdâviyye i√dâ& eder ve o sevdâ-i 
münteşire bedende mürtekim ve müctemi¡ olup velâkin ta¡affün eylemese o 
sevdâ cü≠âm i√dâ& eder. 

Ve cü≠âmın aðdem olan sebeb-i fâ¡ilîsi cidden √arârete ve yübûsete mâil 
kebidin sû™-i mizâcı olur veyâ«ûd küllü bedenin sû™-i mizâcı olur veyâ«ûd 
sû™-i mizâc ma¡an bi’l-cümle bedende ve kebidde olur ki onlara berd i§âbeti 
ile dem ke&îf olur. 
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Ve cü≠âmın sebeb-i mâddîsi aπdiye-i sevdâviyye olur ve aπdiye-i balπa-
miyye tenâvülü dahi mâdde-i cü≠âmı tevlîd eder eger mâdde to«me √ase-
biyle birikip ve o müctemi¡ olan balπamla √arâret te™&îr ve la†îfini ta√lîl et-
mekle mâdde-i balπamı tek&îf ve sevdâviyye i√âle ederse. Ve bi-¡aynihi bu 
¡illet √asebiyle dahi ke&ret-i imtilâ™ât ve ¡ale’ş-şiba¡ ke&ret-i ekelât me™kûlü 
sevdâya i√âle edip o ¡illete sebeb-i mâddî olur. 

Ve ammâ cü≠âmın esbâb-ı mu¡înesi mesâmmâtın münsedde olup √ârr-ı 
πarîzînin i«tinâðı ve demin teberrüdü ve taπallu₣u olur «u§û§an ki †ı√âl 
südedi ve ∂a¡îf olmakla demden sevdâyı ce≠b ve tenðıyeye ðuvveti olma-
ya veyâ«ûd a√şâda olan ðuvvet-i dâfi¡anın sevdâyı ¡urûð-ı müte¡addideye 
veyâ«ûd ¡urûð-ı ra√ime def¡den ∂a¡fı olsa ve mesâmmlar dahi mesdûde olsa 
cü≠âma onun i¡âneti ek&er olur. Ve ke≠âlik havânın √add-i ≠âtında fesâdı 
veyâ«ûd mec≠ûmîne mücâveret √asebiyle havânın fesâdı dahi i¡ânet eder, 
zîrâ bu ¡illet sârîdir ta¡addî eder ve hem ir& ile dahi intiðâl eder. Ve ba¡∂ı 
kerre dahi mizâc-ı nu†fe √asebiyle o nu†feden √â§ıl olan veled mec≠ûm olur 
gerek o nu†fenin mizâcı a§len fâsid olsun veyâ«ûd o nu†fe §a√î√ü’l-micâc 
munfa§ıl olup ra√im-i ümmde onun mizâc-ı fâsidi mükteseb osun, me&ele 
nu†fe ra√ime √ey∂ vaðtinde vâði¡ olsa o nu†fenin mizâcı ra√imde fâsid olur. 
Ve kaçan √arâret-i havâ redâ™et-i πıdâ ile müctemi¡ olsa, me&elâ eyyâm-ı 
ðay₣da semek ve la√m-ı ðadîd ve lu√ûm-ı πalî₣a ve la√m-ı √amîr ve ¡ades 
mi&lli e†¡ime tenâvül olunsa onda cü≠âm vâði¡ olmak layıð ve √arîdir; bu 
sebeb ile İskenderiyye’de cü≠âm ke&îrü’l-vuðû¡ olur. 

Ve kaçan sevdâ deme mu«âla†a eylese o mu«âli† olan sevdâ her ne ðadar 
ðalîl ise ke&îren dem-i sevdâvî tevlîdine i¡ânet eder iki vechten için: Evvelki 
vech budur ki sevdâ-i mu«âli† demi taπlî₣ eder cevheri √asebiyle ve √âdi& 
olan dem ke&îren πalî₣ olur. Ve ikinci vech sevdânın berd-i mücemme-
di demi taπlî₣ eder ve ru†ûbeti tenðî§ eder ve √arâret-i beden ile o mi&lli 
dem teceffüf edip sevdâ olması sühûletli olur. Ve ba¡∂ı kerre mec≠ûmların 
deminin πıl₣ati o ðadara bâliπ olur ki onlardan fa§d olundukta rimâl gibi 
nesneler «urûc eder. 

Ve bu ¡illete dâü’l-esed tesmiye olunur. Ve ba¡∂ılar vech tesmiyesini 
beyân edip dediler ki bu ¡ilet esede ke&îren ¡ârı∂ olur ve binâen ¡aleyh esede 
i∂âfet ile dâü’l-esed tesmiye olunur. Ve ke≠âlik deyildi ki bu ¡illet, §â√ibi-
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nin vechini müstedîr eder ve onun se√anesi esed se√anesi gibi olur, onun 
için dâü’l-esed tesmiye olunur. Ve yine deyildi ki esed mülâðî olduğu kim-
seyi iftirâs edip ihlâk eylediği gibi bu ¡illet dahi i§âbet eylediği kimsenin 
¡u∂vunu parçalar ve ihlâk eder. 

Ve bu ¡illetin ∂a¡f üzere olanlarına mu¡âlece ¡usretli olur, ammâ müsta√-
kem ve ðavî olan cü≠âma ¡ilâc olunmaz, onun ¡ilâcından e†ıbbâ me™yûslar-
dır. Ve bu ¡illete zamân-ı ibtidâda aðbel ve ercâ olur ve râsi« olduktan sonra 
o ¡illet a¡§â olur. 

Ve §afrâdan olan sevdâ ile √âdi& cü≠âm ehyec olur ve e≠âsı ek&er ve 
a¡râ∂ı a§¡ab ve i√râðı ve taðrî√i eşedd olur velâkin ¡ilâc ðabûlü §afrâvî cü≠â-
mın ek&er olur. Ammâ &üfl-i demden olan sevdâdan √âdi& cü≠âm eslem 
ve esken olur ve onda ður√ olmaz. Ve ammâ sevdâ-i mu√teriðadan olan 
cü≠âm a¡râ∂ında §afrâya müşâbih olur velâkin ¡ilâcı ðabûlü bu nev¡ cü≠â-
mın §afrâvîden √âdi& olan cü≠âmın ðabûlünden eb†a™ olur. 

Ve bu cü≠âm mara∂ı a¡∂ânın mizâcını ifsâddan «âlî olmaz, zîrâ bu ¡illet 
a¡∂âda √ayâta muvâfıð olan keyfiyyetin mü∂âddesi olan bir keyfiyyet i√dâ& 
eder ya¡nî √arâret ve ru†ûbete mü∂âdde olan bürûdet [502b] ve yübûset 
keyfiyetlerini i√dâ& eder ve kaçan o keyfiyyet-i mü∂âdde a¡∂â-i re™îseye 
bâliπ oldukta o zamân ðatl eder. Ve o ¡illet evvelâ leyyine olan a¡∂âdan ve 
e†râftan ₣uhûra ibtidâ eder ve o ma√allde tüyler münteşire olur ve o ma√al-
lin levni müteπayyir olur ve ba¡∂ı kerre o mev∂i¡ teðarru√ eder ve ba¡dehu 
bi’l-cümle bedene yesîren yesîren debâbı ve sereyânı olur. 

Ve bu ¡illetin her ne ðadar evvel tevellüdü a√şâda olur ise lâkin [o ¡ille-
tin te™&îrinin evvel-i] ₣uhûru e†râfta olur e†râfın ∂a¡fı olmak √asebiyle. Ve 
ba¡∂ı kerre vâði¡ olur ki cü≠âmın πâile-i ₣âhiresi a√şâya ve a¡∂â-i re™îseye 
vâ§ıl olmazdan muðaddem mec≠ûm helâk olur ve onun mevti keyfiyyet-i 
rediyye-i me≠kûrenin a√şâya ve a¡∂â-i re™îseye mün¡akis olduğundan olmaz 
belki nefs-i cü≠âm ve sû™-i mizâc sebeb-i helâki olur. 

Ve kaçan ¡u∂v-ı vâ√idin cü≠âmı mesâbesinde olan sere†ândan müsta√-
kem olanlar için bür™ olmadığı bundan aðdem senin ma¡lûmun olduysa 
cemî¡an bedenin sere†ânı me&âbesinde olan cü≠âmın √akkında senin ₣annın 
ne minvâl üzere olur! Velâkin cü≠âmda bir şey™-i fâ∂ıl vardır ki sere†ânda 
olmaz, o şey™ bu olur ki cü≠âmda mara∂ bi’l-cümle bedende fâş olur. Ve 
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kaçan edviye-i ðaviyye isti¡mâl olunsa bi’l-cümle bedende olan mara∂a o 
ðaviyye mu¡âlecât meşπûl olur, yalnız ¡u∂v-ı vâ√ide ta√mîl olunmaz ve se-
re†ân bu ma¡nâda cü≠âm gibi değildir.

el-¡Alâmât: Kaçan cü≠âm ₣uhûra ibtidâ eylese levn sevâda ∂ârib √um-
rete ibtidâ eder ve ¡aynda √umrete ∂ârib kümûdet ¡ârı∂ olur [ve nefse ∂îð 
¡ârı∂ olur] ve §avta bu√√a gelir riyenin ve ða§aba-i ri™enin te™e≠≠îsi √aseb-
leriyle ve onda ¡u†âs-ı ke&îr olur ve enfine πunne ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre 
onda südde ve «aşem olur ve tüyler diððati ve ðılleti a«≠ eder ve §adrında 
ve nevâ√î-i vechte ¡arað ₣uhûra bidâyet eder ve bedeninde râyi√a olur ve 
«u§û§an ¡araðının ve nefesinin râyi√ası netne mâil olur ve onda a«lâð sev-
dâya √âdi& olur, tîh ve √ıðd gibi melekeler √âdi& olur ve nevminde a√lâm-ı 
sevdâviyye olur ve nevminde i√sâs eder ki ke-enne kendi bedeni üzere 
&iðal-i ¡a₣îm vardır. Ve bunlardan sonra onların şa¡rında intişâr ve temerru† 
olur ¡ale’l-«u§û§ vech üzere [ve nevâ√î-i vech üzere olan] eş¡ârda intişâr ve 
temerru† ek&er olur. Ve ba¡∂ı kerre mevâ∂i¡-i şa¡r müteðalli¡a ve a₣fâr mün-
şaðða olur ve §ûreti semâceti ve vech cehâmeti a«≠ eder ve levn esved olur 
ve dem mefâ§ılda cümûdu a«≠ eder ve ta¡affün olur ve ∂îð-ı nefesi şedîd 
olur √attâ onun ∂îðı ¡usr-ı şedîd ve bühr-i ¡a₣îme mü™eddî olur ve §avtında 
πâyet bu√√a olur ve iki şefeleri taπallu₣ eder ve lisânı sevâd üzere olur ve 
bedeninde zevâid-i πudediyye ¡ârı∂ olur ve o zevâid o √ayvâna müşâbih 
olur ki ona Yûnânî lüπatinde sâ†ûs derler ve ba¡dehu teðarru√u a«≠ eder 
eger cü≠âm πayr-i sâkin ise. Ve enfin πu∂rûfu te™ekküle bed™ edip ba¡dehu 
enf ve e†râf suðû† eder ve §adîd-i müntin seyelân eder ve §avt «afâya ¡âid 
olur ve bedende bir şa¡r bâðî kalmaz ve levn cidden sevâd levni üzere olur. 
Mec≠ûmun nab∂ı ∂a¡îf olur ∂a¡f-ı ðuvveti √asebiyle ve nab∂a √âcetin ðıl-
leti ile. Mara∂ bârid olmakla nesîm-i bâride √âcet-i ðalîle olur. Ve ke≠âlik 
cü≠âmın nab∂ı ba†î™-i πayr-i serî¡ olur, berdin ∂a¡fı ile velâkin mec≠ûmun 
nab∂ı mütevâtir olur sür¡at ve ¡i₣am olmamak ile.

el-¡İlâc: Cü≠âmın mu¡âlecesinde vâcib olur ki mara∂ın taπallu₣undan 
muðaddem istifrâπa ve tenðıyeye mübâderet ve müsâra¡at oluna. Ve eger 
onda dem ke&îr ve fâsid olduğu müte√aððıð oldu ise vâcib olur ki mübâde-
ret olunup velev min-yedeyn fa§d-ı belîπ olunur. Ve eger dem-i mev§ûf-ı 
me≠kûrun vücûdu müte√aððıð değil ise ondan fa§d câiz olmaz, zîrâ onda 
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¡urûð-ı kibâr fa§d olunsa ba¡∂ı kerre o fa§dın ma∂arratı menfa¡atinden cid-
den ke&îr olur velâkin bu vech ile ¡urûð-ı kibârı fa§ddan «avf olunur ise 
¡urûð-ı §ıπârın tefârîðlerinden fa§da emr olunur eger dem-i bârid ₣âhir-i 
bedende olduğu ma¡lûm ise. Ve bu vech üzere olan fa§dın menfa¡ati √acâ-
metten ve irsâl-i ¡alað menfa¡atinden eblaπ olur ve a√şâya ∂ararı eðall-ı 
eðall olur ve o tefârîð ¡urûð-ı §ıπâr ¡ırð-ı cebhe ve ¡ırð-ı enf mi&llilerdir. Ve 
bu ¡illetin ek&er-i a√vâlinde fa§da √âcet olur ve fa§da sebeb-i i√tiyâc nefesin 
∂îðı ve ¡usreti olur. Ve ba¡∂ı kerre bu√√atü’§-§avtın iştidâdından ve i«tinâð-
tan «avf √asebiyle vidâcın fa§dına dahi √âceti olur. 

Ve kaçan mec≠ûm fa§d olundukta vâcib olur ki ba¡de’l-fa§d bir üsbû¡ 
miðdârı o ¡alîl istirâ√atte kılınıp ba¡dehu eyâric-i lûπâ≠iyâ ve eyâric-i şa√m-ı 
√an₣al ile istifrâπ oluna ve ke≠âlik ma†bû«ât ile ve ke≠âlik ≠ikri âtî √ubûbât 
ile istifrâπ oluna, o √abbin nüs«ası budur: Eftîmûn, us†û«ûdus, besfâyec, 
helîlec-i esved, helîlec-i Kâbülî, «arbað-ı esved, lâciverd, √acer-i Ermenî; 
bu me≠ðûrlardan terkîb olunan √ubûb ile istifrâπ olunurlar ve onların içine 
şa√m-ı √an₣al «al† olunsa ∂ararı olmaz ve ke≠âlik saðmûnyâ «al†ının dahi 
∂ararı olmaz ve «u§û§an onda §afrâ ola ve o √abba §abır ðı&&âu’l-√ımâr 
dahi i∂âfe olunur. Ve sâderî†ûs mec≠ûmîne ceyyid olur ve eyâric-i feyðarâ 
dahi onlara ceyyiddir «u§û§an saðmûnyâ ile taðviye olunursa mec≠ûmûnun 
ceyyid müshilâtından olur «u§û§an o müshile «arbaðtan bir şemme işmâm 
olunsa veyâ«ûd onda √acer-i Ermenî kılınsa. Ve eyyâm-ı §ayfta vâcib olur 
ki tecfîf olunup onlara saðy olunan ma†bû«lara taðviyesi olan edviye ilðâ 
olunmaya, zîrâ muðavvî «ıl†ı mevâ∂dı i&âre ve neşr eder.

Bu«tec li’l-Mec≠ûmîn: İhlîlec-i a§fer ihlîlec-i esved her birinden onar 
dirhem, nân«âh beş dirhem, √ıltît-i †ayyib yarım dirhem, menzû¡u’l-¡acem 
zebîb yarım ba†man; bu me≠kûrlar a«≠ olunup üç ibrîð su içinde &ülü&ü ka-
lınca ðadar kaynatılıp ¡a§r ve ta§fiye olunur ve ba¡dehu ona beş dirhem ¡asel 
«al† olunup mec≠ûma saðy olunur. Ve mec≠ûmun cesedi semn ile temrî« 
olunup şemste iclâs olunur cesedde o semn πaleyân edince ðadar veyâ«ûd o 
mec≠ûma ba¡de’t-tedhîn yetmiş «u†ve ile adımlatılır ve yemînden şimâle ve 
₣ahrdan ba†na münðalib kılınır ve ona «ubz ve ¡asel i†¡âm olunur ve bu devâ 
yedi gün ðadar va§f-ı me≠kûr üzere saðy olunur ve devânın †ab«-ı me≠kûru 
minvâl-i mu√arrer üzere tecdîd olunur. 
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Ve cü≠âmı müsta√kem olmayanlara istifrâπ-ı vâ√id kifâyet eylemez 
belki küllü şehrin iki def¡a veyâ«ûd bir def¡a bi-√asebi’l-müşâhede istifrâπ 
olunur ve onun istifrâπı edviye-i mu¡tedile ile kılınır. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
küllü yevmin ve bi-rıfðin bir meclis ve iki meclis onları ishâl eden edviye-i 
me≠kûreden mütte«a≠ şerbât-ı nâðı§a ile kırk gün miðdârı ¡ale’l-vilâ ishâl 
olunur. Ammâ cidden ðaviyye olan «arbað ve «arbað mi&lli müshilât ve 
ke≠âlik vezni ve kemmiyyeti ke&îr olan müshilât isti¡mâli merreten «arîfte 
ve merreten rebî¡de olmak kifâyet eder veyâ«ûd ondan dahi ek&er ishâl olu-
nur. Ve vâcib olur ki onların dimâπlarını πarπara ile ve se¡û†ât-ı ma¡rûfe ile 
emrâ∂-ı re™s bâbında ≠ikr olunduğu üzere tenðıye eyleyeler.

Nüs«a-i Se¡û†: Dâr-ı fülfül, mâmîrân, şey†arec, cevf-i birinc her birinden 
birer dirhem, cevz-i bevvâ, müşk-†arâmşî¡ her birinden yarımşar dirhem, 
fencengüşt ¡u§âresi üç ðavâ†îl, dühn-i √all üç ðavâ†îl; bunlar a«≠ olunup 
†ab« olunur suyu zâil olunca ðadar ve ba¡dehu ta§fiye olunup bir zücâce 
içinde mu√âfa₣a olunup [503a] mec≠ûmun mun«urlarına mun«urlarının 
si¡ası ðadar o edviye ile isti¡â† olunur ve miðdârı ke&îr oldukta ona se¡û†ât-ı 
mura††ıbe itbâ¡ olunur. 

Ve vâcib olur o ¡ilel §â√ibleri müceffifât isti¡mâlinden ve ru†ûbet-i πarî-
ziyyeyi ta√lîl edenlerden men¡ olunalar ve onlara ta¡ab ve πamm √arâm 
kılınır. Ve ke≠âlik onlara vâcibdir ki bir havâdan onun mü∂âddesi olan 
havâ-ı â«ere intiðâl eyleyeler. Ve tenðıye olunduktan sonra vâcib olur ki 
onlara edhân saðy oluna, me&elâ dühn-i levz, ¡a§îr-i ¡ineb ile saðy oluna 
ve onun saðyı mirâren istifrâπdan sonra ola. Ve vâcib olur ki onlar küllü 
πadâtin em¡âdan fu∂ûlî müdâfa¡adan sonra riyâ∂et eyleyeler, §avt-ı ¡âlî ile 
ref¡-i §avta ve ve&beye ve mü§âra¡aya tekellüf eyleyeler. Ve kaçan onlara 
¡arað ¡ârı∂ olsa onların ¡araðları neşf olunur. Pes bu vech üzere riyâ∂et ve 
tedbîrden sonra onlara edhân-ı mu¡tedile ile ya¡nî √arr ve berdde mu¡tedil 
olan ve ek&er-i emrde mura††ıb olan edhân ile ve ek&er-i emrde muðavvî 
olan dühn ile tedhîn olunurlar, zîrâ mec≠ûmîn evvel-i emrde helîlec mi&lli 
muðavviyâta ve ke≠âlik ¡af§ı «all ile isti¡mâle mu√tâc olurlar. Ve onların 
üzerlerine ba¡∂ı kerre leben-i nisâ ile dühn merû«unu isti¡mâle dahi mu√tâc 
olurlar ve ke≠âlik onlarda yübs ke&îr oldukta vâcib olur ki leben-i nisâ ile 
isti¡â†, eyleyeler ve onlara πa&eyân hâyice olsa onlar ðay™ ettirilir. 
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Ve ecved olan budur ki onlarda √ammâm isti¡mâl olunur ve ba¡de-
hu temrî« olunur. Ve kaçan onlar isti√mâm eyleseler, onların merû«âtı 
bu edhân kılınır: dühn-i âs ve’l-ma§taðî, dühn-i fiðâ√u’l-kerm ve dâr-ı 
şîşe¡ân ve e†râfına dühn-i ðus† temrî« olunur ve ba¡dehu bir sâ¡ât mið-
dârı ¡alîl râ√atta kılınıp rîşe ile ¡alîl ðay™a ¡ar∂ olunur ve üzerine efsentîn 
saðy olunur. Ve ba¡∂ı kerre müla††ıfât-ı mu√allile ile √ammâmda temrî«e 
mu√tâc olurlar ki onun içinde na†rûn ve kibrît ve √abb-ı πâr ve πırâ-ı 
neccâr ola ve belki «ardal ve sa¡ter ve fülfül ve dâr-ı fülfül ve ¡âðırðar√â 
ve mîvîzec ve §abır ve fûtenec dahi ola ve onlar edviye-i me≠kûreler ile 
ev§âllerine ta∂mîde dahi mu√tâc olurlar ve belki ferfiûn mi&lliye dahi 
mu√tâc olurlar. Ve bu me≠kûrlar o vaðt isti¡mâl olunur ki ¡alîlîn fu∂ûlünü 
ta√lîl ve ta¡rîð için √ammâma √âcet ola. Ve cü≠âm mu¡âlecesinde mec≠û-
mu ta¡rîð ðânûn-ı ceyyid olur. Ve ba¡∂ı kerre onlar tiryâð ile ve şelî&â ile 
ve heftârπân ile temrî« olunurlar ve ba¡∂ı kerre o merû«ât ile şemste √âr-
rede temrî« olunmağa √âcet olur. Ve onların √ammâmda πasûlâtlarının 
«ayrlısı o †abî«tir ki onun içinde √ulbe ma¡a’§-§âbûni’l-ceyyid ve’†-†ayyib 
†ab« olmuş ola. 

Ve mec≠ûma vâcib olur ki cimâ¡dan a§len ictinâb eyleye. Ve ammâ 
onlara saðy olunan eşyânın efâ∂ıl-ı edviyeleri o tiryâð-ı fârûðtur ki onun 
itti«â≠ı lu√ûm-ı efâ¡îyle ola. Ve ke≠âlik tiryâðu’l-erba¡a ve’l-hefyârcân 
ve debîd-i kibrît olur ve onunla ba¡∂ı kerre isti¡â† dahi ederler. Ve ke≠âlik 
efâ∂ıl-ı mesâðîleri va√dehâ aðrâ§-ı efâ¡îdir ve o aðrâ§ birer mi&ðâl saðy 
olunur, şarâb-ı πalî₣den veyâ«ûd †ılâdan birer ûðıyye içinde saðy olunurlar. 
Ve ke≠âlik aðrâ§-ı ¡un§ul saðyı dahi nâfi¡dir. 

Ve ma¡lûm ola ki efâ¡înin la√mı veyâ«ûd o la√mın ðuvvetini a«≠ eden 
sâir devâlar cü≠âm edviyesinin ecelli ve enfa¡ıdır. Ve vâcib olur ki la√mı 
isti¡mâl olunan ef¡î seba«iyye olmaya ve ke≠âlik ezîfiyye132 ve raððıyye 
ve şa††ıyye efâ¡îlerinden biri dahi olmaya, zîrâ ≠ikr olunan efâ¡î a§nâfının 
menfa¡atleri ðalîl olur ve ek&erinin lu√ûmunda πâile-i ta¡†îş ü itlâf vardır 
belki min-beyni’l-efâ¡î isti¡mâle lâyıð ve mu«târ olan cebeliyye ve «u§û§an 
cebeliyyenin bey∂â olanlarıdır ve onların rü™ûs ve e≠nâbları def¡aten vâ√i-
deten ða†¡ olunur ve o ða†¡ ile ondan dem-i ke&îr seyelân edip ve zamân-ı 

132 [“Ezîfiyye” yerine ekinli yer anlamında “rîfiyye” beklenirdi’]
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†avîl √ayye bâðıye ve o müddette ı∂†ırâb-ı ke&îr ile mu∂†arib olur ise onun 
la√mı isti¡mâl olunur ve bu şurû† onda mevcûde değil ise o ef¡î terk olunur, 
isti¡mâl olunmaz ba¡de’≠-≠eb√ ke&ret-i seyelânı ve ke&ret-i ı∂†ırâbı olan ef¡î 
isti¡mâle evfað olur, pes o muvâfıð ef¡î ba¡de’≠-≠eb√ tan₣îf olunur ve bizim 
≠ikr edeceğimiz minvâl üzere †ab« olunup ondan mec≠ûm tenâvül ve ekl 
eder ve onun meraðasından dahi tenâvül eder. 

Ve √ikâye olundu ki «amr içine ef¡î düşüp içinde helâk oldu veyâ«ûd ef¡î 
o «amrdan ker¡ eyledi. Ve mec≠ûmînden bir †âifenin kimisi bi-√asebi’l-it-
tifâð o «amrdan şürb eylediler bilmedikleri √asebiyle ve kimine ðatl ða§dı 
ile sâðî saðy eyledi, ¡alîl veyâ«ûd müdâvî istirâ√at eylesin için ve kimisi 
dahi rü™yâsında görmekle ona ittibâ¡ edip şürb eylediler ve şürb edenlerin 
cümlesi ¡âfiyet buldular.

Ammâ efâ¡îden şûrbâce †ab«ı bu vechledir ki efâ¡înin rü™ûs ve e≠nâbları 
vech-i me≠kûr üzere ða†¡ olunduktan sonra ef¡î a√şâsından tenðıye olunur 
ve ba¡dehu o ef¡î kürrâ& ve şibt ve √ımma§ ve miðdâr-ı ðalîl mil√ ile selð 
olunup mâ-ı ke&îr ile teherrî edince ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu ¡i₣âmın-
dan la√mı tenðıye olunup la√mı ekl ve meraðası te√assî ve «ubz-ı semîd 
üzere kılınmakla isti¡mâl olunur ve ba¡∂ı kerre onunla firâ«-ı √amâmdan 
ef¡îyi ta†yîb edecek miðdârı bir şey™ †ar√ olunur. Ve bu tedbîrin nef¡i ba¡∂ı 
kerre evvel-i emrde ₣uhûr eylemeyip sonra def¡aten ₣uhûr eder. Ve ba¡∂ı 
kerre bu tedbîrler ile ¡âfiyet vuðû¡undan birkaç eyyâm muðaddem ¡aðl zâil 
olur. Ve la√m-ı ef¡î isti¡mâlinin fâidesi ₣uhûrunun ¡alâmeti ve fâidenin vaðt 
ve zamânı geldiğinin ve ke≠âlik o la√mı tenâvül eylemek câiz olmadığı 
zamânın geldiğinin ¡alâmeti budur ki mec≠ûm olan kimse intifâ«a bed™ eder 
ve ba¡dehu ba¡∂ı kerre ¡aðlı mu«teli† olur ve sonra münseli« olup ba¡dehu 
¡âfiyet gelir. Ve o tedbîrden sonra ¡alîle seder ve intifâ« ¡ârı∂ olmasa tedbîr-i 
me≠kûr târeten u«râ tekrâr olunur. 

Ve cü≠âm ¡illeti için va§f eyledikleri üzere isti¡mâli nâfi¡ olan tedbîr-
dendir ki esved-i sâli« ≠eb√ olunup tedevvüd edince ðadar defn olunur ve 
ba¡dehu ma¡a-dûde medfeninden i«râc olunup tecfîf olunur ve ifrâ† üzere 
cü≠âmı olanlara üç gün miðdârı küllü yevmin birer dirhem ondan şarâb-ı 
¡asel ile saðy olunur. Ve ef¡îden bir ðuvvet a«≠ eden merû«ât ile temerru« 
onlara nâfi¡dir, me&elâ içinde ef¡î †ab« olunan zeyt ile temrî« nâfi¡dir. 
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Ve ke≠âlik nâfi¡ devânın biri dahi budur: Esved-i sâli« a«≠ olunur ve bir 
ðıdr içine va∂¡ olunur ve üzerine «all-i &iððîften sekiz ûðıyye ve sudan bir 
ûðıyye ve şîrec ve a§l-ı lûf her birinden ikişer ûðıyye §abb olunup içinde 
√ayye teherrî edince ðidr nâr-ı leyyine üzere †ab« olunur ve ba¡dehu mec≠û-
mun re™s ve li√yesi √alð olunduktan sonra onun ile tedellük olunur, üç gün 
miðdârı o dülûk isti¡mâl olunur. 

Ve kaçan mec≠ûmlar ef¡avî devâlar isti¡mâl eyleseler onlardan cild-i 
fâsidleri münseli« olur ve bedeline la√m ve cild-i §a√î√ler nâbit olur. Ve 
ke≠âlik mec≠ûmlar mu¡tediletü’l-√arâret olan mura††ıbât ile temerru« ey-
lese yübsün şiddeti vaðtinde nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik dühn-i benefşec içine 
miðdâr-ı ðalîl dühn-i «îrî «al† edip iştidâd-ı yübs katında onunla isti¡â† eyle-
mek nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik sibâ¡ ve &evrler şu√ûmu ve şa√m-ı †uyûr ile isti¡â† 
olunur. Ve dühn-i ðus† ve dâr-ı şîşe¡ân ve dühn-i sûsen ile delk olunmak ile 
ba¡de’t-tenðıye e†râf √ıf₣ olunur ve ammâ tenðıyeden muðaddem temrî« 
olunmaz mesâmmı sedd eylemesin için. 

Ve mec≠ûmûna nâfi¡ olan meşrûbâttandır bezr-i celî ve devâ-i sülâ«a. 
Ve onlara enfa¡-ı mu¡âlecâttandır leben saðyı «u§û§an nefeslerine ∂îð ve 
¡usr ve §avtlarına bu√√a ¡ârı∂ olduktan sonra beyne’l-istifrâπât isti¡mâl olu-
nan leben ziyâde menfa¡atli olur ve vâcib olur ki leben-i √alîb √albi fev-
rinde saðy oluna. Ve o ¡illete leben-i ∂a¡n enfa¡-i eşyadandır ve vâcib olur 
ki onun lebeni şürbü ha∂m eyleyeceği [503b] miðdâr ola ve yalnız lebeni 
şürb edip onunla ðanâ¡at eder ise cidden nâfi¡ olur. Ve eger lebene ðanâ¡at 
mümkin olmayıp â«er πıdâya dahi √âcet olur ise «ubz-ı naðîden ve lu√ûm-ı 
√ımlân ile mütte«a≠ isfîdbâcât ve bizim ≠ikr edeceğimiz o mi&lli nesneler-
den mâ-¡adâ leben ile bir şey™ ziyâde eylemez. Ve kaçan nefsi §alâ√a ¡avdet 
eylese evlâ olan leben terk olunup eşyâ-ı √irrîfeye ðay™ için iðbâl oluna, on-
lardan πayri ile teðayyü™ eylemeyip ≠ikri mürûr eden müstefriπ ile istifrâπ 
isti¡mâl eyleye ve ba¡de’l-istifrâπ √âcet olur ise yine lebeni i¡âde eyleye 
nefes ı§lâ√ olunca ðadar ve tedbîr-i me≠kûr senede mirâren i¡âde ve tekrâr 
olunmak vâcib olur.

Ammâ cü≠âmdan müsta√kem olanın mu¡âlecesinde fa§da ve edviye-i 
ðaviyye ile ishâle iştiπâl olunmaz, zîrâ onlar fu∂ûlü ta√rîk eder velâkin 
mev∂i¡inden munfa§ıl olmaz ve belki onların mevâddı rıfð ile cihet-i em¡â-
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ya imâle olunur ve onlarda mevâddını fâş ve ta√lîl eden edviye «âricden 
va∂¡ olunmağa iştiπâl olunur. 

Ve onlara §âli√a eşribeden olur bu şerbet: »all bir buçuk ûðıyye ve 
ða†rân «all ûðıyye, niyy ve berrî olan kerneb ¡u§âresi üç ûðıyye; bu me≠kûr-
lar a«≠ ve «al† olunup πadât ve ¡aşiyyde onlara saðy olunur veyâ«ûd ¡âc 
bürâdesinden on ðîrâ† a«≠ olunup üç ûðıyye şarâb ve semn içinde saðy 
olunur veyâ«ûd √ıltî† cevze miðdârı ¡asel ile saðy olunur veyâ«ûd ¡un§uldan 
on ðîrâ† a«≠ olunup le¡ûð gibi muðavvim şarâb-ı ¡asel içinde saðy olunur 
veyâ«ûd beş dirhem miðdârı kemmûn a«≠ olunup le¡ûð ðıvâmında olacak 
miðdârı ¡asel ile isti¡mâl olunur. ¡U§âre-i fûtenec onlara cidden ceyyide 
olur, üç ðuvâ&ûstan olatı ðuvâ&ûsa varınca ðadar isti¡mâl olunur. Ve a√yâ-
nen semek-i mâli√ isti¡mâl eylemek onlara vâcib olur devâ isti¡mâl eylemek 
vâcib olduğu gibi. 

Ve cidden √irrîf olan eşyâyı ðay™ için isti¡mâlinden mâ-¡adâ isti¡mâlden 
onlara tecennüb vâcib olur. Ve cidden √irrîf onlara †ab« olunan †a¡âmların-
da ebârîz mevði¡inde isti¡mâl olunmak câiz olur. 

Ve a§√âb-ı cü≠âmın a¡∂âsına keyy-i müteferrið ile tekviye olunur, me&elâ 
yâfû«â ve dürûz-i re™s ve a§l-ı «ancere ve §udπayn ve ðafâ ve mefâ§ıl-ı ye-
deyn ve mefâ§ıl-ı ricleyn bi’l-cümle bu mevâ∂i¡-i müteferriða üzere keyy 
ile onlar mu¡âlece olunurlar. Ve ba¡∂ılar dediler ki cü≠âm lü√ûðunda evvel-i 
emrde muðaddem-i re™sten yâfû«tan erfa¡ ma√all üzere keyye-i vâ√ide olu-
nur ve bir keyye dahi yâfû«tan esfele olunur ve ¡inde’l-ðı§â§ ve fevða’l-√â-
cib dahi ve yemîn-i re™sten ve yesâr-ı re™sten ve «alften fevða’n-nuðre birer 
keyye kılınır ve iki keyye dahi iki dürûza ðışreler üzere ve bir dahi †ı√âl 
üzere kılınır ve bu ≠ikr olunan keyyeler mikvât-ı «afîfe ile olunur. Ve kaçan 
baş üzere keyy olunsa vâcib olur ki o keyy ¡a₣ma bâliπ ola √attâ ¡a₣m-ı re™s 
keyy √asebiyle taðaşşür eyleye velev bi-mirârin ke&îretin taðaşşür-i ¡a₣m 
√â§ıl olmadıkça keyy terk olunmaya, ammâ o keyyde dimâπ mu√âfa₣a 
olunmak vâcibdir keyyin e&eri dimâπdan bir cümle üzere vâði¡ olup mizâc-ı 
dimâπı ifsâd eylesin için, zîrâ bu ma¡nâya câhil olup yedi «afîf olmayan 
kâvîler ba¡∂ı kerre onları keyy ile ðatl ederler.

Onlara Nâfi¡ Edviye-i Mürekkebe ~ıfatıdır: O devâ-i mürekkebler bezr-i 
celî ve bîşî devâlarıdır ki onlar cüzâm ¡illetinde la√m-ı efâ¡î maðâmına ðâim 
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olur. Ve o mürekkeb devânın biri dahi devâ-i sülâ«adır. Ve bezr-i celî için 
nüs«a™-i ke&îr vardır ve o nüs«ayı e†ıbbâ-ı Hind ≠ikr eylediler ve tecribe 
kıldılar ve bezr-i celînin §ıfat-ı ma¡rûfesinden biri budur ki helîlec-i esved, 
şey†arec her birinden on dirhem, dâr-ı fülfül beş dirhem, bîş-i ebya∂ iki bu-
çuk dirhem; bu me≠kûrlar a«≠ olunup daðð olunduktan sonra sem-i baðar 
ile lett olunur ve ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi bir mi&ðâl-
den iki dirheme varınca ðadardır, tenðıye-i bedenden sonra isti¡mâl olunur; 
onunla bir mi&li miðdârı devâ-i misk a«≠ olunur ise bezr-i celînin πâilesin-
den emân √â§ıl olur ve devâ-i misk bezr-i celînin fâd-zehri olur.

Bezr-i Celî ile Müsemmâ Civânderân Ma¡cûnunun ~ıfatı Budur: O devâ 
cü≠âm ve bara§ ve behað ve ðûbâ ve mâ-ı a§fer ve √ikke ve cereb-i ¡atîð 
bi’l-cümle emrâ∂-ı me≠kûreye nâfi¡dir ve ¡aðlı i&bât ve nisyânı i≠hâb eder 
ve √ıf₣a ceyyid ve πaşye nâfi¡ olur ve o devâyı ¡ulemâ-ı Hind mülûkleri için 
itti«â≠ eylediler, onun a«lâ†ı budur: Helîlec, belîlec, emlec, şey†arec-i Hindî 
her birinden on dörder dirhem, cevz-i bevvâ, «îr-i bevvâ, ðuşûr-ı kündür, 
mû, fû, fülfül, dâr-ı fülfül, fülfülmûye, nâr-ı ðay§ar, nâr-ı müşk, kündüş 
¡u§âre-i isðîl, sâ≠ec-i Hindî her birinden sekizer mi&ðâl, bîş-i azrað-ı ceyyid 
dört mi&ðâl; edviye-i me≠kûre daðð olunup elekten geçirilir ve bîş başka 
başta sa√ð olunur ve daðð eden kendi enfini ve femini ve mun«urlarını 
sedd eder ve ðable’s-sa√ð mun«urlarını semn-i baðar ile tedhîn dahi eder 
ve ba¡dehu o mes√ûðu edviye-i sâire üzere ne&r eder.

Ve fânî≠-i «azâinî-i ceyyidden veyâ«ûd fânî≠-i Siczîden menn-i Baπdâdî 
ile iki buçuk menn a«≠ olunup ra∂∂ olunur ve ðıdr-ı √adîd içre fânî≠ ilkâ 
olunup ve üzerine fânî≠ i≠âbe edecek miðdâr su §abb olunur ve kaçan fânî≠ 
nâr üzere i≠âbe olunsa ðıdr nârdan inzâl olunur, üzerine ≠ikri mürûr eden 
edviyeyi sen ekip ¡acn-i ceyyid ile onu ma¡cûn eyle ve ondan her bunduða 
birer mi&ðâl olmak üzere benâdîð itti«â≠ edip küllü yevmin ondan ¡ale’r-rîð 
mâ-ı fâtir ile veyâ«ûd nebî≠ ile birer bunduða saðy eyle.

Ma¡cûnu’s-Sülâ√a: Bu ma¡cûn ma¡cûn-ı kebîr ü Hindîdir ve bezr-i celî 
†arîðindedir. Bu dahi tenâ&ür-i eşfâr ve beyâ∂u’ş-şa¡r ve bühr ve «afaðân ve 
fütûr-ı şehvet ve ishâl-i ≠erî¡ ve istisðâ ve yereðân ve ðıllet-i zer¡ ve bâsûr 
ve şüyû«ûn şebâbına ve bi’l-cümle bu me≠kûrlara nef¡i olur ve √ikkeye ve 
ðurû√a dahi nâfi¡dir. Ammâ sülâ«ânın mâhiyyeti budur ki fi’l-a§l sülâ«a 
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bir nev¡ §a«rın ismidir, tüyûs-ı cebeliyye eyyâm-ı heyecânında o §a«ra te-
bevvül ederler ve onların bevliyle o §a«r esved olur ve ke-enne ðâr-ı desim 
ü raðîð gibi olur ve ma√allinin ismi ile o şey™-i esvede sülâ«a derler. Ve o 
sülâ«a ma¡cûnunun terkîbi budur: Münaððât ve maπsûle olan sülâ«adan iki 
yüz altmış mi&ðâl a«≠ olunur ve ke≠âlik ihlîlec, belîlec, emlec, fülfül, dâr-ı 
fülfül, dehmest, «îr-ı bevvâ, ðurfe, besbâse, ¡ûd ve bâle, deşkâre, †abâşîr 
ekitmekt, turunc, nâr-ı ðay§ar, mârðîş her birinden dörder mi&ðâl, muðl 
iki yüz altmış mi&ðâl, sükker-i †aberzed yüz otuz dört mi&ðâl, ≠eheb-i a√-
mer, fı∂∂a-i §âfiye, nu√âs-ı a√mer, √adîd, ânük, fûlâ≠ her birinden sekizer 
mi&ðâl; bu me≠kûrlar a«≠ olunurlar ve cevâhirler i√râð olunur ve onların 
√urâðaları edviye-i sâire ile daðð olunup elekten geçirilir ve semn ve ¡asel 
ile cemî¡an cem¡ olunup bir püstûða-i «a∂râ içinde √ıf₣ olunur; şerbet-i 
vâ√idesi bir mi&ðâl olur leben-i ma¡z veyâ«ûd mâ-ı fâtir ile isti¡mâl olunur 
ve ona menzû¡ü’r-rıπve ¡aselden altmış yedi mi&ðâl ve semnden otuz dört 
mi&ðâl ziyâde kılınır. Ve eger †ab« eder isen «ayrlı olur, zîrâ †ab«la ona 
nemâ gelip yirmi bir günde idrâk eder.

İ√râð-ı Fûlâ≠ ~ıfatıdır: ◊adîd ∂arb olunmakla §afâyi√ kılınır ve ba¡dehu 
helîlec, belîlec, emlec †ab« olunup mâı ta§fiye olunur ve o mâ-ı mu§affâ 
nu√âs ðıdr içine konulup ta√tında nâr-ı ceyyide [504a] îðâd olunur ve fûlâ≠ 
tes«în olunur kızarınca ðadar ve kaçan tes«în olunmakla fûlâ≠a i√mirâr 
√â§ıl oldukta o fûlâ≠ ≠ikr olunan mâya πams olunup ba¡dehu yine fûlâ≠ 
tes«în ve kızarınca ðadar ta√miye olunur ve kaçan mu√merre olsa yine ≠ikr 
olunan suya πams olunur, bu minvâl üzere ta√mîr ve taπmîs yirmi bir kerre 
tekrâr ve i¡âde olunur ve ba¡dehu o su ta§fiye olunup πamsât-ı me≠kûrelerde 
suya rüsûb eden &üfl a«≠ olunur ve ðıdrı yine nâr üzere i¡âde olunup içine 
bevl-i baðar konulup ve §a√âyif kılınan √adîd-i me≠kûr kızdırılıp o bevl-i 
baðara yirmi bir def¡a πams olunur, minvâl-i müteðaddim üzere onun rüsû-
bu dahi a«≠ olunur √attâ fûlâ≠ın rüsûbu sekiz mi&ðâl ve √adîdin rüsûbu 
sekiz mi&ðâl olunca ðadar rüsûblar a«≠ olunur. Ve ke≠âlik nu√âsın dahi 
&üflü √adîd &üflü gibi sekiz mi&ðâle bâliπ olunca ðadar a«≠ olunur. Ammâ 
fı∂∂a mibred ile ibrâd olunup türâb gibi kılınır ba¡dehu √adîdden miπrefe 
içinde mâ-ı mil√ ile ceyyiden i√râð olunca ðadar i√râð olunur; eger i√râðı 
ðabûl eylemezse miπrefenin içine kibrît-i a§ferden şey™-i ðalîl kılınır √attâ 
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fı∂∂a mu√terið olunca ðadar ve mu√terið oldukta ondan dahi sekiz mi&ðâl 
a«≠ olunur ve cemî¡an o me™«û≠ sekizer mi&ðâl √urâðalardan her biri me-
dðûð ve men«ûl a«≠ olunur. Ammâ ≠ehebin i√râðı bu vech üzere olur ki 
o ≠eheb mibred ile ibrâd olunup türâb gibi kılınır ve bürâde-i ≠ehebe bir 
mi&ðâl ânük ya¡nî üsrüb bürâdesi katılıp ikisi ma¡an te≠vîb olunur ve bir 
sâ¡at miðdârı terk olunur yine onlar ibrâd olunur ve üzerine bir mi&ðâl ânük 
ziyâde kılınıp o dahi ibrâd olunur ve onlar miπrefeye ilðâ olunup üzerine 
mâ-ı mil√ §abb olunur ve o mâ zâil olup ≠eheb ve ânük bâðî kalınca ðadar 
kaynatılır ve sonra hâvende nâ¡imen daðð olunur ve ≠erîre gibi oldukta o 
≠eheb ≠ikr olunan edviye-i sâireye «al† olunur.

Ammâ Sülâ«anın Ta§fiyesi Bu Vech İledir: Sülâ«a inâ-ı √adîd içine va∂¡ 
olunur ve mâ-ı √asek bevl-i baðar ile a«≠ olunup sülâ«ayı setr edecek ðadar 
sülâ«anın üzerine §abb olunur ve şems-i √ârrda bir sâ¡at terk olunup ba¡de-
hu delk-i şedîd ile delk ve inâ-i √adîd içinde mâiyyetinden ta§fiye olunur, 
üç gün ðadar şemste terk olunur ve ba¡dehu yine ta§fiye olunup &üfl-i «â&iri 
a«≠ olunur ve yine üzerine mâu’l-√asek ve bevl ya¡nî bevl-i baðar §abb olu-
nup evvelâ tedbîr olunduğu gibi tedbîr olunur ve üç def¡a bu minvâl üzere 
işlenip ba¡dehu yirmi bir gün miðdârı şemste va∂¡ olunur √âtta o günlerde 
¡asel ðıvâmında taπallu₣ eder ve siyâhlanıp ðâr gibi olur.

Sülâ«a Ma¡cûnunun ~uπrâsının ~ıfatıdır ki Onun Menfa¡ati Kübrâ Men-
fa¡ati Üzeredir: Sülâ«a-i mu§affâttan bir cüz™, kevr dört cüz™ a«≠ olunup 
kevr daðð olunur ve ona bir mi&li ¡asel ve bir mi&li sükker ve ¡aselin nı§fı 
mi&lli semn-i baðar «al† olunup bir ðârûre içinde ref¡ olunur ve şerbet-i 
vâ√idesi bir mi&ðâl olur, leben-i baðar ile fâtiren saðy olunur.

Cü≠âma Nâfi¡ Devânın ~ıfatıdır: Helîlec-i esved-i münaððâ, helîlec-i 
a§fer-i münaððâ, zencebîl her birinden on birer dirhem, nân«âh beş dirhem, 
√ıltît-i †ayyib üç dirhem, zebîb-i münaððâ nı§f mekkûk, üç zevrað su ile 
†ab« olunur √attâ &ülü&ânı gidip &ülü&ü bâðî kalınca ðadar. Ve ≠evrað rı†l-ı 
Baπdâdî ile dört rı†l sudur. Ve †ab«-ı me≠kûrdan sonra o ma†bû« ¡a§r ve ta§-
fiye olunup ve mu§affa üzere ¡aselden kifâyet miðdârı ilkâ olunup ondan bir 
rı†l miðdârı saðy olunur. Ve beden-i ¡alîlden mev∂i¡-i cü≠âm semn-i baðar 
ile tedhîn olunup şemste terleyince ðadar iclâs olunur. Ve eger ¡alîl mu†îð 
ise yetmiş «u†ve ile ta«a††î eyle diye emr olunur, bir kerre cenb-i eymen 
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üzere ı∂câ¡ olunur ve bir kerre dahi cânib-i eysere ve merreten ba†n üzere 
ve târeten u«râ ₣ahr üzere ı∂câ¡ olunur ve ða§d ve irâde olunduğu mikdâr 
«ubz ve ¡asel ona yedi gün ðadar i†¡âm olunur ve her gün onun edviyesi tâze 
ve †arî itti«â≠ olunur.

Cü≠âm İçin Nâfi¡ ‰ılânın ~ıfatı Budur: Esved-i sâli« a«≠ olunup ≠eb√ 
olunur ve bir ðıdr içine va∂¡ olunup üzerine «all-i &iððîften sekiz ûðıyye ve 
sudan bir ûðıyye ve a§l-ı lûf ve şey†arec-i ra†b her birinden ikişer ûðıyye 
işbu eşyâ esved-i sâli«-i me≠kûrun üzerine §abb olunup √ayye teherrî edin-
ce ðadar nâr-ı leyyine üzere †ab« olunur ve ba¡dehu bir «ırða ile ta§fiye olu-
nup sonra la√mı ¡a₣mından tebri™e ve temyîz olunur ve &üflü zücâcdan bir 
inâ içine va∂¡ olunur. Ve kaçan onunla ¡alîle mu¡âlece ðas∂ eylesen başını 
ve kaşını tıraş ve √alð eyle diye ¡alîle emr edersin ve ona üç gün miðdârı o 
&üfl ile †ılâ edersin.

~ıfat-ı ‰ılâ-ı Â«er: Mîvîzec, helîlec-i esved-i münaððâ, emlec her bi-
rinden birer cüz™ a«≠ olunup zeyt-i ünfâðla kaynatılıp ondan le†û« itti«â≠ 
olunur ve mev∂i¡ ¡avsec ve cüllenâr †abî«i ile πasl olunduktan sonra onun 
ile tel†î« olunur.

‰ılâ-ı Â«er: Helîlec ve ¡af§ i√râð olunup «all ile ve o √urâða ile mev∂i¡ 
†ılâ olunur. 

Ammâ onların aπdiyeleri ha∂mı serî¡, keymûsu √asen olan aπdiye olur, o 
mi&lli †a¡âm †uyûr-ı ma¡rûfeden mütte«a≠ isfîdbâce ve ra†b ve «afîfü’l-la√m 
olan semek gibi ve o πıdâda dahi ebârîzden lâzım olur. Ve πıdâlarının «ay-
rlısı «ubz-ı şa¡îr-i [naðî ve «ubz-ı] «anderûs ve o «ubzlardan mütte«a≠ olan 
a√sâ ve buðûl-i ra†bedir. Ve ba¡∂ı kerre onlara sılð ve fücl ve kürrâ& «al† 
olunmağa √âcet olur. 

Ve onlara vâcib olur ki onlar muða††ı¡ât isti¡mâlinden πâfil olmaya-
lar «u§û§an ðable’t-tenðıye isti¡mâlinden a§lâ πâfil ve ≠âhil olmayalar. O 
muða††ı¡ât keber, râziyânec ve kürrâ& gibilerdir, zîrâ onlar mec≠ûmînin πı-
dâlarını fu∂ûlden tenðıye eder ve fu∂ûlü dahi indifâ¡a müsta¡idd kılar ve 
kaçan sen bu ¡illetle edviye-i ma√mûde isti¡mâl eylesen onda ≠ikr ü beyân 
olunan tedbîri dahi isti¡mâl eyle. 

Ve bu cü≠âm bâbında semek-i mâli√ tenâvülü onlara cidden nâfi¡dir. 
Mu§annif der ki ammâ biz kaçan mec≠ûmînin ðay™ını ve ishâline ða§d eyle-
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sek onlara semek-i mâli√ i†¡âmına √arî§ oluruz. Ve onlara kerneb bi’l-«â§§a 
nâfi¡ olur. Ve ma¡a’l-leben ve’l-¡asel «ubz onlara nâfi¡dir ve ke≠âlik tîn ve 
¡ineb ve zebîb ve levz-i maðlüvv ve ðır†ım ve √abbu’§-§anevber ve onlar ile 
itti«â≠ olunan e†¡ime o ¡illete muvâfıð olur. Ve onların ha∂mlarında ðuvvet 
olanlara vâcib olur ki beher yevm iki def¡a taπaddî eyleyeler, zîrâ bir def¡a 
taπaddî ile iktifâ onlara mu∂ırr olur. 

Ve o ¡illet a§√âbı ¡illetlerinin heyecânı katında şarâb şürb eylemezler ve 
şürbü lâbüdd olur ise ðalîlen şürb ederler. Ammâ ¡illetin sükûnu katında 
¡atîð olmayan şarâb-ı daðîðten ðadr-i mu¡tedil şürb ederlerse onlar mu∂ırr 
olmaz. 

Ammâ mec≠ûmların kaşlarının iş¡ârı suðû†una mu¡âlece dâ™-i &a¡leb 
mu¡âlecesidir ve sâir bâb-ı zînette ≠ikr olunan ona muvâfıð mu¡âlecelerdir. 
Ma¡a-maðâlâtihi fenn-i &âli& tamâm oldu. Ve √aðð-ı √amd ile √amdimiz 
Allâhu ta¡âlâya ma«§û§tur. [504b]



KİTÂBU’R-RÂBİ¡ FÜNÛN-I SEB¡ASINDAN 
DÖRDÜNCÜ FENN CEBR VE KESRDEN MÂ-¡ADÂ 

TEFERRU¢-I İTTİ~ÂLDE OLAN KELÂM-I KÜLLÎDİR 
O DAHİ DÖRT MA¢ÂLE ÜZERE MÜRETTEBEDİR

Ma…âle-i Ûlâ Cirâ√ât Beyânındadır

a§l-ı Evvel Teferru…-ı İtti§âl Beyânındadır

Biz kitâb-ı evvelde bu mi&lli maðâmda bilinmesi vâcib olan minvâl üze-
re teferruð-ı itti§âlin a§nâfını beyân eyledik, şimdiki √âlde biz murâd eyle-
riz ki teferruð-ı itti§âlin ¡ale’l-icmâl a√vâline beyândan murâd eylediğimiz 
nesnelerin emâmında işâret eyleyeyüz. Ve biz deriz ki a¡∂âda vâði¡ olan 
teferruð-ı itti§âlin ba¡∂ısında biz ða§d eyleriz ki o teferruðu mu¡âlece ile 
√âlet-i ûlâsına redd eyleyeyüz ve o ða§dımız la√mda vâði¡ olan teferruðta 
olur ve ba¡∂ı ¡u∂vda olan teferruðun iki şefelerinin mümâssesini ve mu¡âle-
ce ile mu√âfa₣asını ða§d eyleriz her ne ðadar √âlet-i ûlâsına reddi mümkin 
olmaz ise. Ve bu nev¡ teferruð-ı ¡a₣mın teferruð-ı itti§âli olur lâkin e†fâlin 
ve §ıbyânın ¡i₣âmlarının teferruð-ı itti§âllerinde √âlet-i ûlâsına istirdâdı recâ 
olunur, ammâ a¡§âb ve ¡urûðun teferruð-ı itti§âllerinde e†ıbbâdan ba¡∂ı ðavm 
≠âhib oldular ki onlar √âlet-i ûlâsına ¡avdet eylemezler belki bi-√asebi’l-√â-
fı₣ ba¡∂ı kerre mümâssesi ve ilti§âðı bâðî kalır ve ilti√âmı ve itti§âli olmaz. 
Ve ðavm-i â«er dediler ki ilti√âmı mümkin olmayan şerâyînin tefrîðidir; 
¡urûð ve a¡§âb-ı sâire mülte√im olurlar. Ammâ Câlînûs onların «ilâfına 
≠âhib olup dedi ki şerâyînin dahi ilti√âmı ve √âlet-i ûlâsına ¡avdi tecârîb ile 
ve hem ðıyâsla câizdir. Ammâ müşâhede ile câiz olduğunun beyânı budur 
ki Câlînûs ta√t-ı bâsilîðte olan şiryânın √âlet-i ûlâsına ¡avdini ve ke≠âlik 
şerâyîn-i §udπ ve şerâyîn-i sâðın ilti√âmını rü™yet eyledi, ammâ ðıyâsen o 
¡u∂vların ilti√âmı mümkin olduğunun beyânı budur ki ¡a₣m §alâbetin †araf-ı 
a¡lâsındadır, onun ilti√âmı câiz olmaz lâkin §ıbyânda ve e†fâlde ðalîlen 
mülte√im olur ve la√m-ı leyyinin †arafında olmakla mülte√im olur, ammâ 
şerâyîn ve ¡urûð beyne’l-¡i₣âm ve’l-la√m leyyin ve §alâbette mütevassı†adır 
ve vâcib olur ki onların √âli dahi mütevassı†a ve beyne beyne olup ilti√âmı 
ðabûlü la√mdan eðall ve ¡a₣mdan ek&er ve eshel olup şaðð ve teferruð ðalîl 
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ve §aπîr ve beden ra†b ve leyyin olur ise mülte√am ola ve «ilâf üzere olur 
ise mülte√im olmaya. Câlînûs’un bu kelâmı i√ticâcdan bir nev¡dir ki ona 
«i†âbî derler ya¡nî «a§mı ilzâm eylemez ve muðteni¡îne bâ¡i&-i ðanâ¡at olur; 
bu da¡vâyı i&bâtta ta¡vîl ve i¡timâd tecribeye olur.

»urâcâtta Kelâm-ı İcmâlîdir

A¡∂âdan bir nev¡ ¡u∂v vardır ki onda «urâc vâði¡ olsa ∂ararı ¡a₣îm olur 
ve ek&er-i emrde ðatl eder ve nâdiren ðatl eylemez, o ¡u∂v me&ane ve külâ 
ve dimâπ ve em¡â-ı diðâð ve kebid gibi ¡u∂vlardır. Ve kebid üzere «urûc 
eden «urâc «afîfe olur ise ondan selâmet mümkin olur ve ammâ «urâc-ı 
ðalbden selâmet tevaððu¡ olunmaz. Ve ba†nında cirâ√at olanların ek&eri 
tehevvu¡ veyâ«ûd füvâð veyâ«ûd isti†lâð-ı ba†n ¡ârı∂ oldukta helâk olur-
lar. Ve eger «urâc mevâ∂i¡-i müte¡addidede olur ise vâcib olur ki onda 
veca¡ müştedd ola ve ke≠âlik ¡a∂alin rü™ûsunda veyâ«ûd evâ«irinde verem 
olur ise onda dahi veca¡ müştedd olur «u§û§an ¡u∂v ¡a§abânî ola. Ve ka-
çan veca¡ şedîd olup ≠ikr olan âfetlerin biri olmasa o veca¡ delâlet eder 
ki onun bâ†ınında âfet vardır ve mevâdd mev∂i¡-i âfete §âire olmuştur ve 
cirâ√at-i ₣âhire îcâb eder fa∂l bâðî kalmamıştır. Ve vâcib olur ki bizim 
bâb-ı ðurû√ beyânında ≠ikr edip ve ðurû√ ile cirâ√at arasında müşterek 
olan a√kâmı bizim ≠ikr eylediğimiz vech üzere te™emmül eylediler ve 
mâ-hüve’l-evfaða ₣afer bulalar.

Cirâ√ât ¡İlâcında Kelâm-ı Küllîdir

Cirâ√ât-i la√miyye şaððı «âlî olmaz ki yâ şaðð-ı basî†-i müstaðîm olur 
veyâ«ûd şaðð-ı müdevver veyâ«ûd ≠ât-ı a∂lâ¡ veyâ«ûd noð§ân-ı la√m ile 
şaðð olur. Ve ba¡∂ı kerre cirâ√at-i πâire nâfi≠ olur ve ba¡∂ı kerre mekşûf 
olur. Ve bu a§nâf-ı cirâ√atin her birisi için tedbîr vardır, dem-i sâil tedbîrin-
de cümlesi müşterektir ve biz o tedbîr için bir bâb kıldık. 

Ve ba¡∂ı kerre cirâ√âtten seyelân eden ðadr-i mu¡tedil dem, cirâ√ate nâfi¡ 
ve verem ve bü&ûr ve √ummâ √udû&unu mâni¡ ve dâfi¡ olur, zîrâ cirâ√ât ¡ilâ-
cında ¡inâyet olunan nesnelerin ef∂ali teverrümü men¡e olan ¡inâyet olur, 
zîrâ cirâ√atte kaçan verem olmasa onun ¡ilâcı mümkin olur ve cirâ√atte 
verem ve ra∂∂ ve fes«ten biri olsa ve fürcelerinde dem müctemi¡ olup tever-
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rüm ve teðayyu√u ða§d eylese onun mu¡âlecesi mümkin olmaz mâdâm ki 
o veremin mâddesi tedbîr olunmadıkça. Ammâ ra∂∂ olunan mev∂i¡de dem 
mu√teðın ise onu ta√lîlde ¡acele olunmak gerektir o mev∂i¡de mu√teðın 
olan dem miðdâr-ı mu¡teber ise ve temdîdi dahi var ise ve o demi ta√lîl 
ðay√a i√âle ile olur ve demi ðay√a i√âle bundan aðdem ma¡lûm olan √ârr-ı 
leyyin ile olur ve cür√e tedbîr demi ba¡de’l-i«râc olmak lâzım olduğundan 
demin seyelânında ðu§ûr olsa onu isâleye i¡ânet olunur. 

Ve ≠ikri sâbıð cür√ün aðsâmından ðısm-ı evvelde ya¡nî cür√ün şaððı 
basî† ve müstaðîn olup ondan bir nesne sâðı† olmayanlarda onu şedd ve rab† 
eylemek ve ondan dühniyyeti ve mâiyyeti men¡ ve ke≠âlik beyne’ş-şefeteyn 
şa¡r mi&lli ve πayr bir nesnenin du«ûlünü ve ta«allülünü men¡ ona tedbîr-i 
kâfî olur eger sen mizâc-ı ¡u∂vu mu√âfa₣a edersen ve ¡u∂v-ı mecrû√a dem-i 
†abî¡îden πayri bir mâdde münce≠ib olmamasına sa¡y ve ictihâd edersen. 

Ammâ cür√ ¡a₣îm olup e†râfı ve şefeleri birbiriyle telâðî eylemezse 
şaððın müstedîr ve mütebâ¡id olduğundan için veyâ«ûd şekli mu«telif 
veyâ«ûd o cür√ten miðdâr-ı ðalîl ve πayr-i ke&îr la√mın suðû† ve ≠âhib 
olduğundan için, pes o mi&lli cür√ün ¡ilâcı «ıyâ†a ve ictimâ¡-ı ru†ûbete 
mâni¡ müceffifât-ı râdi¡ayı o cür√ün içine id«âl ve isti¡mâli ve ≠ikri âtiye 
mül§ıðât isti¡mâli ile olur. Ve eger cür√ πâir ise onu dahi ke’l-evvel şedd 
ek&er-i √âlde il§âð ve il√âm eder, o πâir cür√ü keşfe √âcet olmaz ve ba¡∂ı 
kerre mümkin ise keşfe √âcet olur eger ribâ†-ı vâ&iða ile o cür√ şedd olu-
nup nâci¡ ve nâfi¡ olmadıysa ve onu biz zamân-ı âtîde beyân eyleriz ve 
«u§û§an o cür√-i πâirin πavrını ceyyiden şedd mümkin olmazsa, zîrâ o 
§ûrette mevâdd πavra mun§abbe olur ∂a¡f √asebiyle ve veca¡ ve sâir bizim 
bâbu’l-ðurû√ta ≠ikr edeceğimiz nesneler √asebiyle. Kaçan keşfe √âcet 
olsa lâzım olur ki ru†ûbete cür√ü neşf için füvvehesine ðu†ne veyâ«ûd 
ðu†ne mecrâsına cârî olan şey™-i nâşif va∂¡ oluna «u§û§an ðarîben bizim 
≠ikr eylediğimiz üzere a§l-ı cür√e şeddi îðâ¡ mümkin olmaya veyâ«ûd o 
cür√ün nu§besi bir nev¡ nu§be ola ki ondan mevâdd-ı rediyye mun§abbe 
olmak mümkin olmaya veyâ«ûd o cür√te ¡a₣m ola veyâ«ûd «azîne bağ-
layıp nâ§ûr olmuş ola veyâ«ûd onda cidden rediyye olan ru†ûbet ola, bu 
sûretlerde cirâ√at kendi √ükmünden «urûc edip ðurû√ √ükmüne girmekle 
keşf olunmağa √âcet olur. 
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Ve şedd-i cür√te mahâreti olan ¡âkim133 ve ¡âlim dedi ki cür√te iki şefele-
rini câmi¡ olan rab†a o zamân √âcet olur ki o şedd ile ilzâð ve il§âð ve il√âm 
ða§d olunsa, ammâ o cür√te inbât-ı la√ma √âcet olup mücerred ilzâð ða§d 
olunmasa onda vech-i meşrû√ üzere şedd ve rab†a √âcet olmaz belki [505a] 
inbât-ı la√ma √âceti olan cür√ bir kerre onda olan ve∂arı §abb için şedd-i ri-
bâ†a mu√tâc olur ve bir kerre dahi üzerine va∂¡ olunan devâyı imsâk edecek 
miðdârı ribâ†a √âcet olur. 

Ve yine o ¡âlim-i ¡âkim dedi ki gerektir ki ta√arrî olunup o cür√te dâimâ 
vedarın bi-†ab¡ihi seyelân edecek bir mev∂i¡den bir füvvehe fet√ oluna o 
mi&lli ma√allden cür√ ba†† olunmakla veyâ«ûd o cür√ün şeklini taπyîr edip 
şekl-i â«er-i me≠kûrda kılmakla olur. Ve ben çok cür√ü sağalttım ve ibrâ™ 
eyledim ki onun πavrı rükbede ve ağzı fa«i≠de idi ve onda ben †araf-ı es-
felden rükbe katında ba†† ile füvvehe-i u«râ keşf eylemedim ve belki fa«i≠i 
bir nu§be üzere kıldım ki rükbede olan πavr fevðte ve fa«i≠de olan füvvehe 
ta√tta vâði¡ olup ve∂ar bi-†ab¡ihi seyelân eyledi, cihet-i rükbede esfelden 
füvvehe-i u«râ fet√ ve keşfine √âcet kalmadı ve ke≠âlik cür√ keffte ve fem-i 
sâ¡idde olanların cirâ√atini dahi sağalattım sâ¡idini ve keffini ta¡lîð edip 
dâimâ füvvehe esfelde ve cür√ ¡ulüvvde olmağı iðti∂â eden nu§be üzere 
kılmakla. Ve bu ≠ikr eylediğimiz o ¡âlimin ðavlidir.

Ve ben derim ki ba¡∂ı kerre cirâ√at bir mevði¡de vâði¡ olur ki onda olan 
cirâ√at-i ¡u∂vun bi’t-tamâm ða†¡ını sana îcâb eder, ammâ ≠ikr olan aðsâm-ı 
cirâ√atten la√m-ı ke&îr munða†ı¡ ve zâil olan cirâ√at tedbîrinde münbitât-ı 
la√m isti¡mâline √âcet olur ve ≠ikri müteðaddim olan müceffif ve mâni¡-i 
in§ıbâb nesne isti¡mâli ona kifâyet eylemez ve belki o mi&lli cür√e mücef-
fif ve mâni¡ olan nesneler mu∂ırr olur, zîrâ red¡i √asebiyle münbit-i la√m 
olan dem-i §âli√i dahi in§ıbâbdan men¡ eder. Ve ba¡∂ı kerre cür√ün ¡i₣amı 
√asebiyle πavrı noð§ân üzere kalır, tamâmen dolmaz ve ba¡∂ı kerre dahi 
vâcibden ziyâde la√m nâbit olur. 

Ve vâcib olur ki cirâ√atinde inbât-ı la√m murâd olunan mecrû√un πıdâsı 
ma√mûd ve ceyyidü’l-keymûs nesneler kılına. Ve ba¡∂ı münbit olan devâ 
vardır ki o devâ la√mı inbât eder ve cild bi-külliyyetihi munða†ı¡ omakla 
onu inbât eylemez belki cild mevði¡inde la√m-ı §ulb inbât edip üzerinde 

ٍب 133 ْ َ ِ ُه  َ  ُ ُ ِכ ْ َ َאَع  َ ْ َ ا َכ َ  ¢âmûs.
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şa¡r inbât olunmaz, ammâ ¡urûð ba¡∂ı kerre onun şu¡abı tevellüd eder ve 
la√mın nebâtı gibi nâbite olur. 

Ve bir nev¡ cirâ√at vardır ki «a†ar-nâk ve me«ûftur, o cirâ√at a¡§âbda 
ve e†râf-ı ¡a∂alde vâði¡ olan cirâ√at gibilerdir ve biz a√vâl-i ¡a§ab ≠ikr ey-
lediğimiz bâbda o cirâ√atin «a†arını beyân eyleriz. Ve çok vâði¡ olur ki o 
cirâ√ate a¡râ∂-ı münkere-i rediyye tâbi¡a olur, me&elâ †araf-ı ¡a∂alde vâði¡ 
olan cirâ√ate taπayyür-i levn ve suðû†-ı nab∂ tâbi¡ olduğu gibi. O cirâ√at 
§â√ibinin evvelâ nab∂ı §ağîr ve mütevâtir olup ba¡dehu nab∂ı sâðı† olur ve 
πaşye ve suðû†-ı ðuvvete dahi mü™eddî olur ve ba¡∂ı kerre ¡a§ab ve e†râf-ı 
¡a∂al cirâ√atına teşennüc tâbi¡ olur ve ≠ikr olan cirâ√at gibi rükbenin ðud-
dâmında ra§fe134 katında vâði¡ olan cirâ√ate dahi a¡râ∂-ı münkere-i rediyye 
tâbi¡ olur ve ondan ta«allu§ ðalîlü’l-vuðû¡ ve ðâtildir. 

Ve cirâ√at-i ¡a∂al ile kaçan teşennüc ¡ârı∂ olup o teşennüc o sebebden 
¡ârı∂ olan i«tilâ†-ı ¡aðl ða†¡dan πayri bir şey™ ile ðâbil-i ¡ilâc olmasa onun ¡ilâ-
cı ¡a∂aleyi ¡ara∂ından ða†¡ edip onun fi¡linin bu†lânına rı∂âdır velâkin o vech 
üzere ¡a∂aleyi ða†¡ ða§d oldukta vâcib olur ki onu ða†¡da ¡acele olunmaya, 
teşennüce ¡ilâc mümkin oldukça o ¡ilâc oluna. Ve cirâ√at-i rükbe mi&lliler 
ba¡∂ı kerre şaðð-ı §alîbî ile şaðða ve î∂â√a mu√tâc olur. Ve onun evrâmında 
ve ðurû√ ve cirâ√atinde fa§da ve ishâle ve men¡-i ilti√âma dahi √âcet olur ve 
onun ilti√âmı tenðıye-i mübâlaπa ile √â§ıl olduktan sonra kılınır. 

Münbit ve Mül√im ve »âtim ve Ekkâl Olan Edviyeler Beyânındadır

La√mı münbit olan o devâdır ki dem-i §âli√i ¡aðd edip la√m kıla. Ve 
hangi devâda tecfîf-i şedîd var ise dem-i vâridi men¡ ve red¡ eder ve mâd-
de-i la√m olmaz. Ve devâda cilâ-i şedîd ðuvvesi olsa demi izâle edip akıtıp 
la√mı münbit olan mâdde mefðûde olur ve ona binâen vâcib olur ki münbi-
tü’l-la√m olan devânın tecfîfi ilâ-√addin olup o devâ ke&îrü’t-tecfîf olmaya 
ve cilâsı dahi cidden şedîd olmayıp ðalîlü’l-cilâ ola ve o ðadre bâliπ ola ki 
onun ile min-πayri le≠¡in ve ve∂arı câlî ola. Ve ke≠âlik edviye-i mül√imede 
mu¡teddün bih olacak miðdâr ðab∂a √âcet olmaz ve belki onun √arâret ve 
bürûdeti cirâ√at ve ður√a mizâcı √asebiyle olmak gerektir. Eger onların 

134 ٌ ــ ْ -İki nesneyi birbirine ∂amm etmeğe dahi derler. Vankulu. [Tercüme [ra§f] َر
de beklenen kelime diz kapağı anlamında “ra∂fe” idi.]
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mizâcı mizâc-ı la√mdan zâil oldu ise zevâli ðadar ∂ıdd üzere olan edviye 
onda inbât-ı la√m eder; eger mizâc-ı evvel zâil değil ise müşâkil devâ ile 
inbât-ı la√m olunur, me&elâ cidden √ârr olan mizâcda la√m cidden √ârr olan 
edviye ile inbât olunur ve cidden bâridü’l-mizâc olan bedende cidden bârid 
olan edviye ile inbât olunur. Ve münbitâtta devânın mev∂i¡inde olan te™&îri-
ne dahi ri¡âyet olunur, eger o münbit devâ mev∂i¡in cidden isâ™et-i mizâcına 
mü™eddî olur ise onun mu§lı√ı münbit devânın a«lâ†ına id«âl olunur. 

Ammâ edviye-i mül√ime o edviyedir ki onun fi¡li iki cür√ün mütebâ¡id 
şefelerini cem¡ eder ve onun ancak sa†√ında ta§arruf eder ve iki şefeleri 
bâ†ınında mül√im edviye ta§arruf eylemez belki onların kaynayıp ke’l-ev-
vel itti§âli o lu√ûmun cevherinde olan nedâvet ile olur. Ve eger cirâ√atte 
dem-i √â∂ır var ise o edviye dem-i √â∂ırı tecfîf-i serî¡ ile tecfîf edip ðable 
en-yeteðayya√ serî¡an cür√ün ilti§âðına kifâyet eder eger o edviyede ðuv-
vet-i tecfîf ziyâde ve ek&er ise. Ve vâcib olur ki o müceffif-i ðavî devâda 
cilâ ðuvvesi olmaya, zîrâ cilâda o edviyeden ma†lûb olan πara∂ın «ilâfı 
vardır. O edviyeden mað§ûd olan πara∂ dem-i √â§ılı πırâ ve lü§ûð kılmaktır 
ve cilâ ile dem ¡u∂vdan ba¡îd olup kendiden πıreviyyet ümîd olunur mâd-
de ¡u∂vda bâðıye kalmaz. Ve edviye-i mül√imede tecfîften noð§ân olma-
ğa √âcet olmaz; edviye-i münbitenin noð§ân-ı tecfîfe i√tiyâcı gibi değildir. 
Ve beynehümâda farð budur ki edviye-i münbite fi¡li icrâda ¡u∂va mâdde 
seyelânına mu√tâc olur √attâ edviye ile o dem mün¡aðid olup la√m ola ve 
tecfîf-i seyelâna mâni¡ olmakla fi¡line mu∂ırr olur; ammâ edviye-i mül√i-
mede seyelân-ı deme √âcet olmaz ve tecfîfin red¡i ona mu∂ırr olmaz belki 
mül√imeye nâfi¡ olan tecfîf-i aðvâsı ve ðab∂-ı yesîri olan devâlardır. 

Ve müdemmil ve «âtim olan edviyenin ðab∂a i√tiyâcı münbit ve 
mül√im olan edviyenin ðab∂a i√tiyâcından ek&er ve ezyed olur, zîrâ mü-
demmil ve «âtim devâlar bi’†-†ab¡ şedîdü’l-cefâf olan cildi tecfîfe mu√tâc 
olur. Ve ke≠âlik müdemmil ve «âtimde ru†ûbet-i πarîbeyi ve ru†ûbet-i a§liy-
yeyi tecfîf-i şedîd ile tecfîfe √âcet olur. Ammâ münbit ve mül√im edviyede 
ru†ûbet-i πarîbeyi tecfîf ek&ere ve ru†ûbet-i a§liyyeyi bi-ðadr-i mâ yuπrî ve 
yuπalli₣ tecfîf edip cevherinden bir nesne noð§ân olmamakla √âcet olur. 

Ammâ o edviye-i ekkâle ki la√mı noðsân üzere kıla, onda vâcib olur ki 
onun devâsında olan cilâ cidden şedîd ola. 
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Ve kaçan cirâ√at ba†† olunsa onun ¡ilâcında §avâb olan budur ki cirâ√at-i 
¡alîle su taðrîb olunmaya; eger suyu isti¡mâl lâbüdd ve lâzım olup ve ¡alîl 
terk-i isti√mâma §abr ve ta√ammül eylemezse o zamân lâyıð olur ki o 
cirâ√atin üzerine merâhim ve ke≠âlik dühn ile [505b] meblûle olan «ırða-
lar va∂¡ olunup bir √âl üzere ba†† oluna ki cirâ√ate suyun vu§ûlünü o şedd 
mâni¡ ola veyâ«ûd mânın cirâ√ate vu§ulüne mâni¡ √île-i u«râ ile i√tiyâl olu-
nup √ammâmda ba¡dehu id«âl oluna. 

Ve Keşfe İ√tiyâc Katında Cür√ü ve 
Ne@âirini Ba†† Ne Vech Üzere Olduğunu Bildirir

Câlînûs dedi ki vâcib olur ki cür√ o mev∂i¡den ba†† oluna ki onda nütû™ 
ve riððat ziyâde ola ve ba†tı tevcîh o nâhiyeye ola ki ondan ðay√ın seyelânı 
mümkin ola ve esürre ve πu∂ûna135 ≠ikri mürûr eylediği üzere √în-i ba††a 
mürâ¡ât oluna lâkin «urâcât ve dübeylât bâblarında isti&nâ olunan mevâ∂i¡ 
ba†† olundukta esürre-i πu∂ûna mürâ¡ât olunmaz. 

Ammâ ürbiyye ve ib† üzere olan cür√ün ba††ı cildin †ab¡ında kılınıp ed-
viye-i müfrede cedâvilinde îrâd olunan min-πayri le≠¡in müceffifât-ı cür√ün 
üzerine va∂¡ olunur; bu bâbda diðâð-ı kündür kündürden evlâ ve enfa¡ olur, 
zîrâ diðâðın ðab∂ı eşeddir. 

±âtü’l-Evcâ¡ ve’l-Evrâm Olan Cirâ√âtin Tedbîrleri Beyânındadır

O mi&lli cirâ√ât rıfða mu√tâcdır ve i¡tiðâd olunmak gerektir ki mâdâm ki 
verem sâkin olmaya cirâ√ât elbette mündemile olmaz. Ve indimâl o edviye 
ile olur ki onda fî evveli’l-emr tebrîd olup &âniyede ir«âsı ola. Ve evrâmda 
isti¡mâl olunan ¡ilâc cemî¡an cirâ√atte dahi isti¡mâl olunur, ammâ cirâ√âte 
«â§§ olup menfa¡ati küllü ¡u∂vin mine’l-ðarn ile’l-ðadem ¡âmm olan tedbîr 
ve ¡ilâc budur ki bir ¡aded rummâne-i √ulve şarâb-ı ¡afı§ ile †ab« olunup 
mev∂i¡ onunla ∂ımâd olunur.

Ve vâcib olur ki veremin √âli neye §âir ve âil olacağında te™emmül olu-
na. Ve eger sen cür√te merhem-i esved isti¡mâl eylesen ve rü™yet eylesen ki 

135 “∏u∂un” πayn ve ∂âd-ı mu¡ceme ile derinin ve dir¡in büküm yerine derler; cem¡i 
“πu∂ûn” gelir. Ve “esurre” “serer”in cem¡idir. “Serer” el ayasında ve alında olan 
«a††lardır.
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onun √umreti tezâyüd eder veyâ«ûd teneffu† eder, o zamân müberridâta ve 
merhem-i ebya∂a sen meyl edersin. Ve ammâ evvelâ merhem-i ebya∂ is-
ti¡mâl edip ba¡dehu rü™yet eylesen ki o ¡u∂v terehhül veyâ«ûd ta§allüb i√dâ& 
eder, o merhem-i ebya∂ isti¡mâli terk olunup merhem-i esved veyâ«ûd πayr 
merâhim isti¡mâl olunur. 

A√şâda Olan Cirâ√atlere Bâ†ından ve 
ªâhirden Mu¡âlece Beyânındadır

Kaçan tevehhüm olunsa ki bâ†ında olan bir ¡u∂v şaðð ve §ad¡ olunmuş-
tur, ona o nesne ile mu¡âlece olunmak gerektir ki ondan πara∂ il√âm ola 
ve bâ†ında dem cümûd edecek ðadar terk olunmaya ve ondan nezf-i dem 
men¡ oluna. İki evvelki πara∂larını ya¡nî il√âmı ta√§îl ve cümûd-ı demi 
men¡ belâbis136 «allde †ab« olunup veyâ«ûd ðan†uriyûn-ı kebîr bir dirhem 
miðdârı saðy olunmakla √â§ıl olur. Ve †în-i ma«tûm için o menfa¡atte πınâ-ı 
¡a₣îm vardır. 

Ammâ men¡-i nezf için saðy olunacak nesne bezr-i bencdir, ondan bir 
buçuk dânıð mâ-ı ¡asel ile saðy olunur ve ke≠âlik demi nezf ve nef& için ≠ikr 
olunan sâir edviye dahi saðy olunur. 

Ammâ cür√ ve şaððtan ₣âhirde olanların ¡ilâcında o ¡âlim dedi ki eger 
merâðð-ı ba†n mün«arið olup ba¡∂-ı em¡â «urûc eylese bilinmek vâcibdir ki 
o «âric olan mi¡â ne keyfiyyette ∂amm olup dâ«il-i merâðða id«âl olunur 
ve ke≠âlik &erbden bir şey™ «urûc eylese bilinmek gerektir ki o şaðð ribâ†-ı 
ve&îð ile rab†a mu√tâc olur mu veyâ«ûd olmaz mı ve onun cirâ√ati «ıyâ†a 
olunmağa mu√tâc mıdır ve onu «ıyâ†anın keyfiyyet-i sebîli ve †arîði nedir 
cemî¡an bu me≠kûrlar ma¡lûm olmak gerektir. Ve Câlînûs merâððın teşrî-
hini ≠ikr eyledi ve biz dahi bâbu’t-teşrî√te ≠ikr eyledik. Ve ke≠âlik o ¡âlim 
dedi ki √a§rda olan in«ırâð «a†arı mev∂i¡-i bührede olan in«ırâð «a†arından 
eðall olur. “Bühre” vasa†-ı bedene derler ve iki †araftan bühreye dört par-
mak ðarîb olan mev∂i¡e “√a§r” derler. 

Ve o ¡âlim dedi ki √a§rın in«ırâðı «a†arı ðalîl ve behre in«ırâðı ondan 
«atarlı olduğu onun içindir ki şaðð kaçan bührede olsa o şaððtan mi¡â mið-

136 “Belâbis” “bülbûs”un cem¡idir, yaban soğanı ma¡nâsınadır.
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dâr-ı ke&îr «urûc eder ve ke&ret miðdârı olan mi¡âyı şaððtan bâ†ına id«âl a¡-
ser olur. Ve onun tav∂î√ ve tebyîni budur ki em¡âyı mu√âfa₣a ve ∂ab† eden 
o iki ¡a∂aledir ki onlar †ûl-i bedende §adrdan ¡âneye varınca ðadar mün√adir 
olurlar ve binâen ¡aleyh her kaçan o iki ¡a∂aleden biri mün«ariða olsa elbet-
te ba¡∂ı em¡â «urûc edip o «arðtan nütû™ eder, pes «â§ırenin ¡a∂al-i me≠kûru 
em¡âyı ∂ab† etmekle «â§ırede olan «arðtan em¡ânın «urûcu ðalîlü’l-miðdâr 
olur. Ammâ vasa††a bühre mev∂i¡inde em¡âyı ∂ab† edecek miðdâr ðuvvet 
§â√ibi ¡a∂al yoktur ve li-hâ≠â «urûc eden mi¡ânın miðdârı çoktur ve eger 
bühre mevði¡inde olan cirâ√at ¡a₣îme olmağa teheyyü™ eylese em¡âdan bir-
kaçı mi¡â «urûc ederler ve lâ-ma√âle em¡â-ı müte¡addideyi id«âl ¡usretli 
olur. Ammâ cirâ√ât-i §ıπârdan «urûc eden mi¡âyı id«âle mübâderet olun-
masa onda rî√ tevelüd eder, müntefi« ve πalî₣ olup bir dahi o «arðtan du«ûl 
eylemez, o sebeblerden merâððta vâði¡ olan cirâ√ât-i «ârıðâdan §ıπarda ve 
¡ı₣amda mu¡teddün leh olanlar eslem olur. 

Ve yine o ¡âlim dedi ki bu cirâ√atler tedbîrde eşyâ-i müte¡addideye 
mu√tâc olur: Evvelkisi bâriz olan mi¡âyı kendiye ma«§û§ olan mev∂i¡-i 
a§lîsine istirdâddır. İkincisi o mev∂i¡-i in«ırâðı «ıyâ†attır. Üçüncüsü üzeri-
ne devâ-i muvâfıð va∂¡ıdır. Dördünücüsü ictihâd edip o cirâ√at ve in«ırâð 
√asebiyle a¡∂â-i şerîfeden bir ¡u∂va «a†ar getirmemektir, me&elâ tenzîl ve 
far∂ olunsa ki vâði¡ olan «arð ve cirâ√at §aπîr olup ondan «urûc eden mi¡â-i 
bâriz ma√alline redd olunmak mümkin olamaz, onu dâ«ile id«âl için mi¡â-i 
«âricde tekevvün eden rî√ ta√lîl olunur veyâ«ûd «arð-ı §aπîr-i me≠kûr tevsî¡ 
olunur. Ve eger sen rî√-i mi¡âyı ta√lîle ðâdir isen onu ta√lîl evlâ ve «arðı 
tevsî¡den ecved olur. Ve mi¡ânın intifâ«ına sebeb havânın bürûdeti olur ve 
onu ta√lîlde lâzım olur ki isfence mâ-ı √ârre πams olunup o mi¡â-i «âricin 
üzerine ¡a§r oluna ve o isfence ile kimâd oluna. Ve şarâb-ı ðâbı∂ is«ân olu-
nup mâ-ı √ârr ile ¡amel olunduğu gibi onunla dahi ¡amel olunsa bu mev∂i¡de 
nâfi¡ olur, zîrâ mâ-ı √ârrın tes«îninden ezyed ðâbı∂ şarâbda tes«în olduğun-
dan mâ-¡adâ em¡âyı taðviye eder. Ve bu ¡ilâc rî√-i em¡âyı ta√lîl eylemez 
ise o zamân tevsî¡-i cirâ√at isti¡mâl olunur ve onu tevsî¡de isti¡mâl olunan 
âlâtın evfaðı miba††-ı nevâ§îr denmekle ma¡rûf olan âlettir. Ammâ ba††ın o 
sikkînleri ki iki vechi dahi √âdde ve re™si dahi mu√added olur, ondan √a≠er 
olunmak lâyıðtır. 
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Ve o marî∂in nu§besi ve şeklinin a§la√ı odur ki cirâ√atin teveccühü 
süfl nâ√iyesine ise şekl ve nu§besi fevðe müttecih kılınır ve eger cirâ√a-
tin teveccühü ve itticâhı fevð cânibine ise esfele müttecih ve müteveccih 
olan şekl ve nu§be ona evfað olur ve ¡ale’t-taðdîreyn gerektir ki senin ðas∂ 
ve πara∂ın mi¡â-i «âric üzere sâir em¡ânın ¡adem-i vuðû¡u ola, zîrâ onların 
vuðû¡u mi¡â-i bârizeyi &aðîl eder. Ve kaçan sen o πara∂ı iltizâm eylesen 
sana lâyıð olur ki eger marî∂in cirâ√ati sağ cânibinde ise ¡alîli sol cânibine 
imâle eyleyesin ve eger cirâ√at sol cânibde ise ¡alîli sağ cânibe imâle eyle-
yesin ve senin dâimâ ða§dın cirâ√at olan nâ√iyeyi muðâbili olan nâ√iyenin 
fevðinde olmağa ola ve cemî¡-i cirâ√atte bu ða§d üzere olmak sana gerektir. 

Ammâ em¡âyı dâ«ile reddinden sonra bâ†ında [506a] olan mev∂i¡-i 
«â§§ında mu√âfa₣anın †arîði budur cirâ√at ¡a₣îme ise ona bir cezl ve cerî 
«âdim lâzımdır ki o «âdim mev∂i¡-i cirâ√ati iki yedleriyle «âricden a«≠ ve 
∂amm ve cem¡ eyleye ve me™«û≠undan ðalîlen ðalîlen o cirâ√ati «ıyâ†a eden 
kimseye şey™en ba¡de şey™in o cirâ√ati ibrâz ve keşf eyleye ve o «ıyâ†ın ðalî-
len ðalîlen «ıyâ†a eylediği mevâ∂i¡i o «âdim ða§d ve ¡amd edip rıfð üzere 
∂amm ve cem¡ eyleye ve o va§f üzere cirâ√atin küllîsi «ıyâ†a oluna. 

Ve ben sana ba†n «ıyâ†alarından ecvedi beyân eyleyip derim ki eger 
«ıyâ†adan πara∂-ı ma†lûb §ıfâðla merâðð beynini va§l ise lâyıð olur ki onu 
«ıyâ†atta bed™ olunup ibre cilde «âricinden dâ«iline id«âl olunur. Ve ibre 
cildeye ve †ûl-i ba†nda ¡alâ-istiðâmetin ≠âhibe olan ¡a∂alenin küllîsine nüfû≠ 
eylese §ıfâðın o cânibi terk olunup ona o cânibde ibre ondan ziyâde tenfî≠ 
olunmaz belki ibre §ıfâðta olan cânib-i â«erin dâ«ilinden «âricine tenfî≠ 
olunur. Kaçan bu vech üzere ibreyi tenfî≠ eylesen yine o cânibde olan √âf-
fe-i merâððın «âricinden dâ«iline ibreyi tenfî≠ edip o cânibde olan §ıfâð 
√âffesine ibreyi tenfî≠ eyleme belki o cânibin √âffe-i merâððı dâ«ilinden 
«âricine tenfî≠ ile §ıfâðın √âffe-i ûlâsında olduğu gibi. Ve kaçan bu vech 
üzere ibre tenfî≠ olunsa yine o cânibin merâððı «âricinden ibre tenfî≠ olu-
nup kemâ-bed™ evvelâ ibre cildeye ve ¡a∂ale-i me≠kûreye «âricden id«âl 
olunup o cânibde olan √âffe-i §ıfâða id«âl olunmaz belki cânib-i â«erde 
olan √âffe-i §ıfâðın dâ«ilinden ibre tenfî≠ olunup o cânibde olan merâðða 
dahi ma¡an bi-tamâmihi tenfî≠ olunur ve yine o cânibin «âricinden minvâl-i 
sâbıð üzere «ıyâ†aya bed™ olunup «âric-i cildeden †ûl-i bedende ≠âhibe olan 
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¡a∂alenin ¡umðuna tenfî≠ olunup o cânibde olan √âffe-i §ıfâð terk olunur ve 
belki cânib-i muðâbil √âffe-i §ıfâða min-dâ«ilin ilâ-«âricin tenfî≠ olunup 
merâððın o cânibde olan √âffesinden ya¡nî cildeden i«râc olunur ve cirâ√at 
mev∂i¡inin i√tirâðı merreten-ba¡de-u«râ o vech üzere tamâmen √ıyâ†at olu-
nur. 

Ammâ iki πarze arasında vâði¡ olan bu¡dda vâcib olur ki onun si¡asında 
ve ∂îðında isrâf olunmaya, zîrâ mâ-beyne’l-πarzeteyn evsa¡ kılınsa vech-i 
lâyıð üzere o «ıyâ†a ba†nı ∂ab† eylemez ve eger teferrüz olunsa kıvrılsa 
ve ∂ayyið değilse ondan ru†ûbet seyelân eder ve «ay† dahi o minvâl üzere 
leyyin ve §alâbette mu¡tedil kılınıp ne veterî ve ne rı«v kılınır, zîrâ kiriş 
gibi §ulb ve meftûl kılınsa tefezzüze137 mü™eddî olur ve eger rı«v kılınsa 
munða†ı¡ olur, pes gerektir ki onun «ay†ı beyne’§-§alâbet ve’l-lîn mu¡tedi-
lü’l-ðıvâm bir «ay† ola. Belî eger πarzeyi ta¡mîð edip cirâ√atin ¡umðundan 
«ıyâ†a eylesen tefezzüzden ba¡îd olur lâkin o §ûrette «ay† dâ«il-i cirâ«atte 
kalıp mülte√im olmaz, onda dahi i¡tidâle mürâ¡âtı √ıf₣ eyle. 

Ve yine o ¡âlim dedi ki ba†nı «ıyâ†a eylediğinde cüll-i πara∂ını ve 
mu¡₣am-ı ¡inâyeni §ıfâðı merâðða ilzâða §arf eyle, zîrâ onlar ¡u∂v-ı ¡a§abî 
olmakla onların ilti§âða ðurbiyyeti olmaz ve ilti√âmdan ba¡îd olurlar, pes 
onun ta√§îlinde §ırf ¡inâyete √âcet olur. Ve bir ðavm dahi vech-ı â«er üzere 
«ıyâ†at ederler ve derler ki lâyıð olur ki ibre «âric-i merâðð √âşiyesine πarz 
olunup dâ«il-i merâððtan i«râc oluna lâkin §ıfâðın iki √âşiyesine ta¡arru∂ 
olunmayıp belki yine merâððın dâ«ilinden «âricine redd olunur ve ba¡dehu 
ibre o cihetin «ilâfı cihetinden §ıfâðın iki √âşiyesine tenfî≠ olunur ve ba¡-
dehu ibre merâððın √âşiye-i [u«râsına] tenfî≠ olunur ve bu minvâl üzere 
ilâ-â«irihi «ıyâ†a olunur ve «ıyâ†adan bu ∂arb «ıyâ†a-i ¡âmmiyeden ef∂aldir. 

Ve o ¡âmmiyye «ıyâ†a budur ki iki merâððtan ve iki §ıfâðtan cemî¡an 
dört ¡aded √avâşî bir πarzede şell138 olunup o vech üzere tamâmen «ıyâ†a 
oluna. Ve ≠ikr olunan «ıyâ†a «ıyâ†a-i ¡âmmiyyeden ef∂al olduğunun vec-
hi budur ki o sâbıð «ıyâ†ada dahi §ıfâð merâððın verâsında müstetir olur 

137 “Tefezzüz” yaradan ðay√ın seyelânıdır. Evvelâ me≠kûr olanda râ-i mühmele ve 
zâ-i mu¡ceme ile tefezzüzdür &evbin kenârını kıvırmaktır; iki dahi fâ iledir, πayn 
değildir.

ــ 138 َ  [şell] bezi terzi olan kimse iylemeğe dahi derler; tekûlu: ُ ــ َ ْ ِ َب ِإَذا  ْ ــ ُ ا ْ َ ــ َ  
ً ــ َ ِ َ  ً َــ א َ

ِ  Vankulu.
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√ıyâ†a-i ¡âmmiyyede müstetir olduğu gibi velâkin o «ıyâ†anın verâsında is-
titârı ve itti§âli «ıyâ†a-i ¡âmmiyyede olan itti§âlden mu√kem olur. 

Ve yine o ¡âlim dedi ki bu vücûhtan biri ile «ıyâ†a olunduktan sonra üze-
rine edviye-i mül√ime va∂¡ olunur ve bu mi&lli cirâ√atte ribâ†a √âcet eşedd 
olur ve Merπazî §ûfu ðalîlen zeyt ile ıslatılıp ib†lere ve √âliblere leff olunur 
ve onun leffi tedvîr olunduğu gibi √arâreti bâðıye iken kılınır ve edhân ve 
el¡ibeden müleyyen bir nesne ile i√tiðân olunur. Ve eger ba†n üzere vâði¡ 
olan cirâ√at em¡âya vâ§ıl olup onu dahi tefrîð eyledi ise onun dahi tedbî-
ri bizim ≠ikr eylediğimiz olur velâkin bu §ûrette lâyıð olur ki ona şarâb-ı 
esved-i ðâbı∂ ile fâtiren i√tiðân oluna «u§û§an o cirâ√at mi¡ânın verâsına 
bâliπ veyâ«ûd nâfi≠ olmuş ola. Ve kaçan cirâ√at mi¡â-i §âime i§âbet eylese 
ona berâ™et elbette √â§ıla olmaz §âimin riððat-i cirmi olup ve onda ¡urûð-ı 
ke&îre olduğu ve ke≠âlik onun †abî¡atı ¡a§ab †abî¡atına ðarîb olduğu için ve 
ona ke&îren mirâr mun§abbe olup ve kebide dahi ðarîb olmakla √arâreti 
şedîde olduğu için. Ve ammâ esâfil-i ba†nın †abî¡atı la√m †abî¡atı üzere ol-
makla onun müdâvâtında &iða ve i¡timâdımız vardır. 

Câlînûs, ◊îletü’l-Bür™ kitâbında dedi ki kaçan ba†nın merâððı ve §ıfâðı 
ma¡an mün«arið olup itti§âlleri müteferrið olsa gerektir [ki] onun tedbîrin-
de senin πara∂ın ve ¡inâyetin merâðð ile §ıfâðı ma¡an dikmeğe ve «ıyâ†ına 
ma§rûf ola o vech ile ki o «ıyâ†a ile §ıfâð merâðða ilzâð ve il§âð oluna, zîrâ 
merâðð ¡u∂v-ı ¡a§abî olmakla «ıyâ†ın πayri tedbîr ile merâðð §ıfâð ile mül-
te§ıð olmaz ve onun «ıyâ†ası bizim ≠ikr eylediğimiz nev¡le «ıyâ†a olunur, 
zîrâ onunla merâðð §ıfâð ile cem¡ olur ve §ıfâða mülâzım ve mülâzıð olur. 

Ve yine Câlînûs dedi ki kaçan em¡â «urûc eylese şarâb-ı esved-i ðavî 
a«≠ ve tes«în olunup bir ðı†¡a §ûf içine πams olunduktan sonra «urûc eden 
em¡â üzere va∂¡ olunup onda mevcûd olan intifâ«-ı em¡â tebdîd ve tefrîð 
olunup ∂amm olunur. Ve eger şarâb-ı esved bulunmazsa ðâbı∂a ve ða-
viyye olan ba¡∂ı miyâh-ı müsa««inât isti¡mâl olunur; o mi&lli miyâh dahi 
√â∂ır olmazsa mi¡â-i «âric ∂umûr edince ðadar mâ-ı √ârr ile tekmîd olu-
nur ve bu mi&lli tedbîr ile mi¡â-i bâ†ına du«ûl eylemezse o mev∂i¡in «arðı 
tevsî¡ olunur.

Fâ∂ıl İbuðrâ† dedi ki kaçan ba†ndan &erb cirâ√at √asebiyle «urûc eylese 
lâyıð olur ki ondan «urûc eden &erb ta¡fîn oluna. Ve kaçan zamândan mið-
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dâr-ı ðalîl «âricde leb& ve mek& eylese onun ma∂arratı «âric olan em¡ânın 
ve ke≠âlik e†râf-ı kebidin «urûcu ma∂arratından eşedd olur onun için ki 
em¡â ve e†râf-ı kebid †ûl-i müddet «âricde mek& eylemez ve ona binâen 
onların teberrüdü şedîd omaz ve ke≠âlik ba†na du«ûl edip cür√ mülte√im 
olduktan sonra o ¡u∂vlar ya¡nî em¡â ve e†râf-ı kebid †abî¡at-ı a§liyyesine ¡avd 
ve rücû¡ eder. Ammâ &erbin «âricde müddet-i mek&i her ne ðadar ðalîl olur 
ise dahi ba†na du«ûlünden sonra ona ta¡affün etmek ¡ârı∂ olur ve o sebeb-
den için onu e†ıbbâ ða†¡a mübâderet ve müsâra¡at ederler ve &erbden «ârice 
«urûc edenleri elbette ba†na id«âl eylemezler. Velâkin a√kâm-ı me≠kûre 
&erbin ¡âlînin a√kâmıdır, onun mu«âlifi olan &erb dahi vardır [506b] velâkin 
πâyetle nâdirdir ve ðarîb olur ki vuðû¡u olmaya.

Pes kaçan &erbden bir şey™ «urûc eylese bilinmek ve ta¡arrüf olunmak 
gerektir ki evvelâ onu ða†¡ lâyıð mıdır yoksa değil midir, ke≠âlik onu dik-
mek mi yâ«ûd dikmemek mi lâyıðtır ve «ıyâ†ası dahi ne vech üzere olmak 
gerektir cemî¡an onları ta¡arrüf eylemek gerektir. 

Eger cirâ√at bührede ya¡nî ba†nın vasa†ında vâði¡ olur ise onun «a†a-
rı ek&er olur, zîrâ ba†nı muπaşşî ve sâir olan ¡a∂alin e†râfı bührede olur 
eger √a§riyyette olur ise ya¡nî vasa†-ı bedenin iki cenblerinde yemîninde ve 
şimâlinde vasa†a dört parmak miðdârı ðurbiyyeti olan ma√allerde cirâ√at 
olur ise o cirâ√at eslem olur, zîrâ o ma√allde ¡a∂al-ı ¡a§abî e†râfından bir 
nesne yoktur, ammâ mev∂i¡-i bühre onun dahi «ıyâ†ası ¡usretlidir, zîrâ em¡â 
nütû™ ve müntefi« olup o ma√allden «urûc eder mün«arið ise ve o «ârici 
dâ«ile redd §u¡ûbetli olur. Ve onun §u¡ûbetli olduğunun beyânı budur ki o 
ma√allin a√şâsını ∂ab† ve rab† eden ve ma∂mûm ve müctemi¡a kılan †ûl-i 
bedende memdûd olan iki ¡a∂ale-i la√miyyelerdir ki onlar §adrdan mün√a-
dir olurlar, rükbe ya¡nî ¡a₣m-ı ¡âneye vâ§ıl ve nâzil olurlar, binâen ¡aleyh 
her kaçan bühre mevði¡inde cirâ√at vâði¡ olup o ¡a∂aller munða†ı¡ olsalar 
mi¡ânın nütû™u ve irtifâ¡ı ek&er olur, zîrâ «a§rlerde olan ¡a∂aller √u§rde olan 
retði ∂aπ† edip mi¡ânın «urûcuna min-vechin mâni¡ olur, ammâ bührelerde 
o mi&lli ðavî ¡a∂aller olmamakla mi¡âyı imsâk ve «arðı ∂amm eder nesne 
olmaz. Eger bu √âlât ile vasa†-ı bedende olan cirâ√at ¡a₣îm olmağa müte-
heyyi™ ise o mev∂i¡ münşaðð olup ondan em¡â-ı müte¡addide «urûc eder ve 
ona binâen onu id«âl ¡usretli olur. 
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Cirâ√âtın Keyfiyyet-i Rab†ı Beyânındadır

Kaçan sen cür√-i ₣âhir ve şaðð-ı ₣âhirden her birinin ilti√âmın murâd 
eylesen sana vâcib olur ki bu §ınâ¡a ¡ulemâsından ¡âlimin ðavli ile ¡amel 
eyleyesin ve o ¡âlim dedi ki bu mi&lli şaððda sen her kaçan ilti√âm ða§d 
eylesen bu vechle ribâ†ı ona ilzâm eyle ki o ribâ†ın iki re™si ola. İki re™sli 
ribâ† §ûretidir

Ve onda ≠ikri âtî rifâde olmağa √âcet yoktur. Ve eger şaðð ¡a₣îm olur-
sa ona mü&elle&etü’ş-şekl rifâde ilzâmına √âcet olur. Ve eger mev∂i¡-i 
şaðð mümtelî ise «ıyâ†aya √âcet olur. Ve zevâid-i mü&elle&esi olan rifâde 
şaððı cem¡de zevâid-i murabba¡ası olan rifâdeden «ayrlı olur, zîrâ o rifâde 
şaðð üzere ma∂bû†a olur ve onun rab†ının tarîði budur ki iki ¡aded mü&el-
le&ü’ş-şekl rifâde itti«â≠ olunup her birisi şaððın bir cânibine va∂¡ olunur 
o vech üzere ki şaðð iki rifâde arasında «a††-ı müstaðîm gibi bâðî kalır ve 
iki rifâdenin birine “b” tesmiye olunur ve â«ârına “c” tesmiye olunur. Bu 
†arîð üzere mü&elle& va∂¡ı murabba¡ rifâde va∂¡ından iki re™sli ribâ†la rab† 
olundukta mev∂i¡-i şaððı şedîden ∂ab† eder ve tehendümü ziyâde olur ve 
∂amm-ı cür√te iki re™sli ribâ†tan πayri ribâ† isti¡mâl olunmaz. O refâid-i 
mü&elle&enin şekli ve şeddinin şekli budur:

◊îletü’l-Bür™ nâm kitâbda deyildi ki bir recülde bir nev¡ cür√ var idi ki 
onun πavrı ürbiyyeye ðarîb ve füvvehesi rükbeye ðarîb idi ve onu biz bilâ-
ba†† sağalttık, ona bür™ √â§ıl oldu ve tedbîrlerimiz bu idi ki onun rükbesi 
ta√tına mi«âd va∂¡ edip cür√ün nu§besi bir vech üzere kıldık ki füvvehesi 
bi-sühûletin man§ûbe oldu; ke≠âlik sâð ve sâ¡idde olan sâir cürû√a bu min-
vâl üzere bizim tedbîrimiz ile cemî¡an onlara dahi bi-sühûletin bür™ √â§ıl 
oldu. Mu¡ânât-ı tecribe ile a√vâl-i cirâ√âtı mu¡âyene eden erbâb-ı tecârîbe 
ma¡lûmdur ki hangi cirâ√atin demini middeye i√âleye √âcet ola o demin 
dâ«ilinde ve ma¡iyyetinde olan dimâ-i sâire ile müteπayyirler olunca ðadar 
mek&i ecved ve taπayyürü esra¡ olur ve o cirâ√at ki müteberriye ve iki şe-
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fesi birbirinden mütebâ¡ide ola, onun iki şefelerini ribâ†la cem¡e √âcet olur 
velâkin cem¡-i me≠kûr ile veca¡ √âdi& olur ise veyâ«ûd o cirâ√at vârime 
olup rab†ı veca¡a mü™eddî olursa o vaðtte rab† olunmaz her ne ðadar o rab† 
rıfð ile olunur ise. Ve ke≠âlik ¡a∂ale ¡ar∂an münbetire ve müteferriða olsa 
onun dahi şefeleri ribâ†la cem¡ olmaz belki ilti√âmdan «avf için iki şefele-
rin vasa†ına fetîle va∂¡ olunur ve eger fetîle va∂¡ olunmasa cilde mülte√ime 
olup ¡a∂ale πayr-i mülte√ime olduğu √âlde bâðî kalır. Ve ke≠âlik kaçan 
biz cilde-i re™si şaðð eylesek iki şefelerin vasa†ına bir şey™ va∂¡ eyleriz ki o 
şey™ vasa†ı doldurur, bu §ûrette cilde-i müteşaððıðanın şefeleri ba¡∂ı kerre 
dâ«il-i ður√aya münðabı∂a ve münce≠ibe olur ise o cildenin şefeleri «ârice 
münce≠ibe olsun için ribâ† ile mu√kem rab† olunur. Kaçan cirâ√at †ûlen 
vâði¡ olsa cem¡-i mu√kem ile şefeleri cem¡e ribâ† vefâ eder. Ve kaçan ¡ar∂an 
vâði¡ olsa «ıyâ†ata mu√tâc olur ve bi-ðadr-i πavri’l-cür√ «ıyâ†a πâire ile 
«ıyâ†a eylemek teşrî√i ziyâde eylemekten evlâ olur.

Ve yine ◊île-i Bür™ kitâbında dedi ki ba¡∂ı kerre cür√ na«ise olup biz 
«avf eyleriz ki πavr √asebiyle cür√ün a¡lâsı mülte√im olur ve ða¡rı πayr-i 
mülte√im kalır, o zamân mu∂†arr olup cür√ün si¡asını ziyâde eyleriz. Ve 
ke≠âlik ¡u∂v-ı mecrû√ √în-i cür√te bir şekl-i πayr-i müstevî üzere olsa ki o 
¡u∂v şekl-i istivâya i¡âde olunsa cür√ün middesi seyelân ve «urûc eylemez 
ve eger √în-i cür√te olan şekli üzere o ¡u∂v ibðâ olunsa veca¡ heyecân eder, 
pes bu §ûrette dahi mu∂†arr olup cür√ü şaðð-ı muvâfıð ile şaðð eyleriz. 

¡Ale’l-icmâl sana ma¡lûm olsun ki kaçan cirâ√at ¡a∂alin ¡ar∂ında olsa 
[507a] ek&er-i √âlde o cirâ√atin şefeleri birbirinden ba¡îd olmağa elyað olur 
ve ona binâen o cirâ√at şefeleri cem¡ murâd olundukta ictimâ¡ı ¡usretli olur 
ve onun cem¡inin tedbîrinde istið§âya √âcet olur ve ba¡∂ı kerre onun istið§â-
sı «ıyâ†ata ve refâid-i mü&elle&e isti¡mâline mu√tâc olur ¡ale’l-«u§û§ ¡a∂ali 
ve ¡ar∂ı olan cirâ√atin la√minde noð§ân vâði¡ ola. Ve eger cirâ√at ¡a∂alin 
†ûlünde vâði¡ oldu ise ≠ikr olunan istið§âya o cür√ün √âceti ðalîl olur.

el-Edviyetü’l-Mül√ime Li’l-Cür√

Bundan aðdem o edviyelerin ev§âf-ı ðuvvetini ve itti§âlı mevâ∂i¡ini biz 
beyân eyledik. Ve şekk olunmaz ki o edviyelerden zerûrât edhânla isti¡mâl 
olunanlardan ve ðayrû†ıyâttan bi-√asebi’l-ðuvve eðall olur; o edviyenin 
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edhânla «al† olunup ðayrû†î itti«â≠ına √âceti edviyenin yübûseti sebebiyle 
olur «u§û§an o edviye-i yâbise mürdâsenc mi&lli ve sâir ma¡deniyyât mi&lli 
devâlar ola, zîrâ o devâlar ða¡ra πâyi§a ve mesâmme nâfi≠e olmaz. Ka-
çan edhânla terkîb olunup onlardan ðayrû†î itti«â≠ olunsa dühnün seyelânı 
√asebiyle murâd eylediğimiz mevâ∂i¡e bâliπ olur. Ve o edviye-i mül√ime-
nin kimisi ma¡deniyyâttan olur ve nebâtâttan ve √ayvânâttan dahi olur ve 
her §ınftan dahi olur: 

Ve ma¡deniyyâttan isfîdâc mi&lliler dühn-i âs ve şem¡ ile isti¡mâl olunur. 
Nebâtât evrâðından evrâð-ı bellû†u’≠-≠eker ∂ımâden isti¡mâl olunur ve 

«ilâf ve kerneb ve şecer-i tuffâ√ varaðları ve şecer-i tuffâ√ li√âlarının ðışrı 
ve ke≠âlik lisân-ı √amel ve √alfâ evrâðı «all ile veyâ«ûd şarâbdan bir şey™ 
ile nað¡ olunup nüðû¡u isti¡mâl olunur «u§û§an onlara ≠eker ve ün&â §anev-
ber şecerinin evrâðı «al† oluna ve o şecerin li√âsı ile o cür√ rab† olunur. 
Ve ke≠âlik servin varaðı ve aπ§ânı ve evrâð-ı fey†âflûn ma¡a-¡asel edviye-i 
mül√ime-i nebâtiyyedendir. 

Ammâ §umûπun mül√imesi ¡ilk-i bu†mdır «u§û§an o ¡ilk a¡§âb-ı ke&îre 
ðurbünde olan cür√ü ziyâde il√âm eder. 

Ve &emerât ve √ubûbdan edviye-i mül√ime cevz-i †arîdir, o cevz 
mes√ûðan mâ ve mil√ ile veyâ«ûd şarâb-ı varað-ı √ummâ∂ veyâ«ûd varað-ı 
sılð ve varað-ı «ass ve berrî kümme&rânın varaðı işbu a§nâf-ı evrâðın biri 
ile muπlâ itti«â≠ olunup o şarâb isti¡mâl olunur ve o şarâb mül√im olduğu 
gibi nezleyi men¡ eder. Ve ke≠âlik edviye-i mül√ime cevz-i serv ve &ûm-ı 
mu√rað ve πubâr-ı re√â ve şa¡îr-i mu√rað mi&llilerdir «u§û§an meşâyı«ın 
cirâ√atına ma¡a-şem¡ ve dühn-i verd ziyâde nâfi¡dir. Ve ezhârdan mül√im 
olan edviye zehr-i zu¡rûre ve zehr-i √aşîşe, ≠enebü’l-«ayle müşâbih olan 
zehrâttır «u§û§an ¡a₣m ve la√mdan √aşvi olanların civârında vâðı¡a cirâ√ate 
ziyâde nâfi¡dir. Ba¡∂ı nüs«ada “¡a₣m” bedeline “¡u∂v” vâði¡ olmuştur. Ve 
ke≠âlik o edviye «u§û§an rü™ûs-ı ¡a∂ale ðarîb olan cirâ√ate dahi enfa¡dır. 

Ve √ayvânâttan me™«û≠ olan mül√imâttan leben-i √âmı∂ cirâ√at-i ¡a₣î-
meyi cidden il§âð eder. 

Ve mürekkebâttan mül√im olan edviye diyârûfus ve ≠ehebiyye ve 
suðûlâvus devâsı ve müşk-†arâmşî¡le mütte«a≠ olan cüllâb devâları ve mer-
hem-i kettândır.
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Cirâ√âti Müdemmil ve »âtim Olan Edviyeler ve 
Sâir Edviyeler Beyânındadır

Bu edviyelerin bundan aðdem †abâyi¡i senin ma¡lûmun oldu ve ke≠âlik 
sen bildin ki bu edviyelerden mütte«a≠ olan ≠erûrde vâcib budur ki onun 
ðuvveti merâhimde vâði¡ olan o edviye ðuvvetlerinde olmaya. Ve şimdi-
ki √âlde bilinmesi vâcib olur ki onların isti¡mâl olunacak mev∂i¡in la√m-ı 
§ulbü cilde ile ma¡an tesviye olunup onların sa†√ı πâyet istivâ üzere kılına. 
Ammâ la√m-ı ra†b ba¡∂ı kerre müstevî ve †abî¡îsi üzere olur ve ba¡∂ı kerre 
†abî¡îden ziyâde olup artar ve istivâsı gider ve cefâf geldikte yine nüzûl 
eder, pes bu mi&lli la√m-ı ra†bde edviye-i me≠kûre isti¡mâli o zamân olur ki 
o la√m-ı ra†ba cefâf ¡ârı∂ olup nüzûl eylese müstevî ola, vaðt-i cefâfta melâ-
seti ve istivâsı nâil olmaya. Ve la√m-ı ra†bın √âl-i ru†ûbetinde ba¡de’l-cefâf 
istivâ üzere olacağı √ads ile ma¡lûm olur.

Ve vâcib olur ki devâ-i müdemmil o zamân isti¡mâl oluna ki cirâ√at 
bi-†ab¡ihâ inbât-ı la√m edip istivâyı izâle mertebesine bâliπ olmaya, zîrâ 
edviye o mertebeye bâliπ olsa müdemmile ðuvve-i inbâtı taðviye edip in-
bât-ı la√m idmâlde vâcib ðadri tecâvüz etmekle müdemmilât isti¡mâlinden 
ma†lûb olan πara∂ fevt olur belki cirâ√atte müdemmil isti¡mâli o vaðt olmak 
vâcib olur ki cefâf gelse ve edviye fi¡lini işlese †abî¡at idmâle muvâfıð in-
bât edip πâyet-i idmâlden ek&er inbât eylemeye ve la√m ma¡a’l-cild √add-ı 
istivâyı tecâvüz eylemeye. Ammâ bu şurû†a ri¡âyet olunmasa ðarîb olur ki 
e&er-i cirâ√at cilde üzere ¡âlî olup ¡u∂v ðabî√u’l-man₣ar ola. 

Ve «âtim isti¡mâl olundukta vâcib olur ki o «âtim o isti¡mâlde ra†b ola 
ve ba¡dehu ðarîb-i «atm oldukta yâbisen isti¡mâl oluna †araf-ı meyl ile cür√ 
üzere ifrâz olunmakla. Ve o edviye-i müdemmile bunlardır: şecere-i §anev-
ber li√âsı ve dühn-i verd ve dühn-i âs ðayrû†îleriyle ve râziyânec-i yâbis 
ve ðayşûr-ı meşvî ve ðuşûr-ı nu√âs ve diðâð-ı kündür ve mürdâsenc ve 
ðan†uriyûn-ı §aπîr ve ¡urûð-ı ceyyide ve ¡i₣âm-ı mu√raðadır ve zerâvend-i 
mu√rað şedîdü’l-idmâldir ve ke≠âlik şebb ve ¡af§-ı ficc ve varaðu’t-tîn dahi 
şedîdü’l-idmâldir.

E†ıbbâ dediler ki bu mev∂i¡de İbuðrâ† ricl-i ¡að¡að diye ≠ikr eylediği ne-
bât ile bi-†arîði’l-kinâye varað-ı tîn murâd eylemiştir lâkin ₣âhir budur ki 
Buðrâ†’ın ricl-i ¡að¡aðtan murâdı ricl-i πurâb denmekle ma¡rûf olan nebâttır. 
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Ve ke≠âlik kemik tenâvül eden kelbin ca¡rı ya¡nî kuru necâseti ve ∂abbın 
ba¡rı dahi müdemmildir lâkin ba¡r-ı ∂abbın √alâveti ca¡r-ı kelb √alâvetin-
den ek&er olmakla onun √alâvet keyfiyyetini kesre √âcet olur ve ðavâbı∂ 
ile kesr olunur. Ve ke≠âlik âsmâncûnî sûsen a§lı ve a§l-ı câvşîrin li√âsı ve 
tûtiyâ dahi müdemmildir. 

Mizâc-ı √ârra ve müteverrime olan ðurû√ta münbitât-ı ¡acîbeden olur 
§andal ve nîlûfer ve §abır «u§û§an o ður√a nâ√iye-i mað¡adda ve me≠âkîrde 
ola. Ba¡∂ı nüs«ada vâði¡dir ki ve devâ-i zerâvenden merhem itti«â≠ olunsa 
o dahi nâfi¡ olur. Ve o ður√anın edviyesine ba¡∂ı kerre zâc ve ðulðu†âr 
dahi id«âl olunur, zîrâ zâc ve ðulðu†âr her ne ðadar edviye-i ekkâleden 
olup la√mı noð§ân ederse lâkin ba¡∂ı kerre şedîdetü’r-ru†ûbet olanları id-
mâl eder ve «u§û§an onlar i√râð olunsalar idmâli eklinden eðall olmaz ve 
«u§û§an πasl olunsa idmâle emyel olur. Ammâ o ður√alarda zencâr ve sâir 
şedîdü’l-ekl olan edviyeleri isti¡mâl câiz değildir meger ki tedbîr-i ðavî 
ile tedbîr oluna ve ba¡∂ı şedîdü’r-ru†ûbet olan ður√alarda isti¡mâl oluna. 
Ammâ nu√âs-ı mu√rað kaçan πasl olunsa idmâlde ceyyid olur ve kaçan 
idmâl için merâhim itti«â≠ olunmağa ða§d olunsa min-beyni’l-müdemmilât 
idmâli aðvâ olan edviyeden itti«â≠ olunur iðlîmiyâ mi&llilerden «u§û§an 
onun mu√raðından ve ðulðu†âr-ı mu√raða ve mertekten ve isfîdâc mi&lli-
lerden itti«â≠ oluna. Ammâ onlar merhem itti«â≠ının keyfiyyeti budur ki 
mürdâsenc ve isfîdâc sirke ile √all olunur ve ba¡dehu isti¡mâl olunur ve 
iðlîmiyâ sa√ð olunur. Ecved olan budur ki iðlîmiyâ i√râð olunup ba¡dehu 
ðulðu†âr ile «al† oluna ve o ma«lû†a «all ile dühn-i âs işrâb oluna veyâ«ûd 
şarâb-ı ðâbı∂ işrâb olunup merhem kılına ve ba¡∂ı kerre o eczâlar üzere 
zâc-ı mu√rað ve cüllenâr ve ¡af§ ziyâde kılınır. Ve eger cirâ√at ve ður√a-
nın ru†ûbeti şedîde ise ceyyid ve ¡acîb olan merhem-i [507b] kettânın §ıfatı 
budur: Maπsûle na₣îfe olan «ırða-i kettân a«≠ olunup πubâr ve ku√l mi&lli 
olunca ðadar daðð olunur ve ba¡dehu ðaviyyü’l-ðab∂ olan zeyt veyâ«ûd dü-
hn-i âs a«≠ olunup içine ðınneden şey™-i yesîr katılıp o dühnde i≠âbe olunur 
ve ba¡dehu «ırða-i medðûða-i me≠kûre dahi üzerine ilðâ olunur ve ondan 
merhem itti«â≠ olunup ¡acîb olur. Ve ba¡∂ı kerre merhem-i esved dahi inbât 
eder. Ve eger inbâtı ðavî olduğun ða§d edersen onun içine kündür ve câv-
şîr ve zerâvend bu mecmû¡un veznlerini berâber edip id«âl edersin; ammâ 
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bu üç devânın mecmû¡unun veznini merhem-i esvedin a«lâ†-ı erba¡asının139 
mecmû¡u vezninde kılarsın.

±erûr-ı »afîf ~ıfatıdır: İsfîdâc, mürdâsenc her birinden birer cüz™, 
«abe&-i re§â§, mürr, ¡af§ her birinden nı§f cüz™ a«≠ olunup onlardan ≠erûr 
itti«â≠ olunur.

Â«er: ~adef-i mu√rað on iki, şecerinden suðû† eden rummân-ı §ıπar, 
cüft, ðalðadîs her birinden on altı, ðarn-ı iyyel-i mu√rað, ðayşûr, iðlîmiyâ, 
râtiyânec, a§l-ı sûsen her birinden dörder, kündür diðâðı, şecere-i §anevber 
li√âsı her birinden altışar, ðuşûr-ı rummân, isfîdâc, şebb her birinden sekiz, 
¡af§ bir.

±erûr-ı Â«er: Füvve, ¡i₣âm-ı mu√rað, mürdâsenc her birinden ikişer dir-
hem, kündür, §abır her birinden üçer, ¡anzerût, mâmî&â her birinden birer 
dirhem; bu mecmû¡dan ≠erûr itti«â≠ olunur.

±erûr-ı Â«er: Verd, isfîdâc, re§â§, cüllenâr, bezrü’l-verd, şebb bu edvi-
yeler veznleri berâber kılınıp onlardan ≠erûr itti«â≠ olunur.

Â«er: A§l-ı sûsen, a§l-ı câvşîr veznleri berâber, zerâvend iki mi&ðâl, 
diðâð-ı kündür bir mi&ðâl.

Ebdân-ı Meşâyı« Cirâ√âtine Nâfi¡ Merhem ~ıfatı Budur: Şa¡îr a«≠ ve 
i√râð olunup dühn-i verd ile veyâ«ûd isfîdâc-ı re§â§ ile dühn-i âstan ðayrû†î 
itti«â≠ olunur. 

Cürû√ ve ¢urû√ta Münbit-i La√m Olan Edviyedir: Bundan aðdem mün-
bitü’l-la√m olan edviyenin «â§§ıyyeti senin ma¡lûmun oldu ve o edviyenin 
mizâcı ne keyfiyyette olmak gerektir onu dahi sen bildin.

Ve vâcib olur ki la√mı münbit olan edviye mev∂i-i devâ olan cirâ√at ve 
ðurû√ evsâ«tan ve evsâ« mi&&lilerden naðî iken isti¡mâl oluna; eger ðâ¡ide-i 
cirâ√at ¡a₣m ise o ¡a₣m dahi tenðıye ve πâyete bâliπ yübûset ile yâbis kılına 
ve ¡a₣mda kümûdet ve fesâddan bir nesne terk olunmayıp taðşîr ve tenðıye 
olunur ve ¡a₣mda olan ru†ûbâttan dahi bir şey™ terk olunmayıp tecfîf olunur 
ve «u§û§an ðâ¡ide-i cirâ√at ve ður√a ¡a₣m-ı re™s olur ise bu şurû†a ri¡âyet 
mü™ekkeden vâcib olur, zîrâ ¡a₣m-ı re™ste melâset olmakla onun ru†ûbeti ne-

139 Ve ma¡lûm ola ki merhem-i esvedin a«lâ†ı ¢ânûn’un anðrabâdînde ≠ikr eylediği 
üzere üç ¡aded eczâdır: mürdâsenc, «all ve şebbdir. Bu maðâmda “a«lâ†-ı erba¡a” 
yazıldığı kâtibden sehvdir veyâ«ûd merhem-i esvedin nüs«a-i u«râsıdır.
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bât-ı la√ma mâni¡ olan esbâbın biri olur. Ve kaçan ¡a₣m √akk olunup ta«şîn 
olunsa mevâdd-ı πıdâiyyeden o ¡a₣ma §âire olan mâddeden nâbit olan la√m 
e&bet olup ber-ðarâr olur.

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı devâ vardır ki ba¡∂ı bedende veyâ«ûd a¡∂â-i be-
denden bir ¡u∂vda la√mı inbât eder ve â«erde inbât-ı la√m eylemez, zîrâ ba¡∂ı 
beden veyâ«ûd ba¡dı ¡a₣m tecfîfi ðâbil olur ve ba¡∂ı â«er tecfîfi ðâbil olmaz 
mizâclarının i«tilâfları √asebiyle ve senin bildiğin vücûh-ı sâire √asebiyle. 
Ve idmâl ve inbât için tedâvî olundukta ba¡∂ı ebdânın cilâsında ifrâ† olunur 
ve ba¡∂ı â«erde ifrâ† olunmaz velâkin külliyyen cilâdan «âlî dahi kılınmaz, 
zîrâ onun devâsında lâ-ma√âle tecfîfün-mâya ve cilâun-mâya √âcet vardır, o 
cilâ mu†lâð değildir belki bi-√asebi’l-beden muðayyeddir, kiminde ziyâde ve 
kiminde noð§ân üzere kılınır, ðadr-i lâyıðı üzere olmak gerektir; ziyâde ve 
noð§ân kılınsa ve ðadr-i lâyıða muvâfıð olmasa o şey™-i muðadderin te™&îri 
ve bedenin ondan infi¡âli mu«telif olur. Ve ke≠âlik inbât için isti¡mâl olunan 
devânın tecfîfi gerektir ki bedenin tecfîfinden nâðı§ olmaya; eger nâðı§ olur 
ise inbâtı dahi nâðı§ olup ðadr-i lâyıð üzere olmaz ve ona binâen ebdân yübû-
sette ðadr-i i¡tidâli tecâvüz eylese onda kendi la√m inbât eylemez. 

Ve devânın muvâfaðatini tecribenin †arîði devânın beden-i ra†bda cefâf 
i√dâ&ı ve beden-i yâbiste yübûsetin beðâsı ve ¡ale’l-istimrâr la√mı inbâtı ve 
cirâ√atin tevessu«u olur. Ve eger sen isti¡mâl eylediğin devâdan cirâ√atin 
cefâfını müşâhede eylesen velâkin inbât-ı la√m eylemese o devâyı ðalî-
len ter†îb edersin. Ve eger devâ-i müsta¡mel cirâ√atte vesa« i√dâ& eder ise 
devâ-i yâbisi ziyâde edersin ve eger ¡ale’l-istimrâr inbât-ı la√m eder ise onu 
√âli üzere ibðâ edip keyfiyyetini taπyîr eylemezsin. 

Ve ba¡∂ı edviyenin ba¡∂ı ebdâna muvâfaðatı olur lâkin vech-i münâ-
sebetleri nu†ð ile edâ olunmaz, binâen ¡aleyh vâcib olur ki edviye-i şettâ 
birbirleriyle ∂a¡îf ve ðavî ma¡an terkîb oluna. Ammâ merhem itti«â≠ı ve 
merâhime i√tiyâcın sebebi bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu. 

Ve vâcib olur ki bu bâbda isti¡mâl olunan devâların keyfiyyet-i tecfîf ve 
ter†îblerine na₣ar ða§r olunmaya ve belki bizim ≠ikrini taðdîm eylediğimiz 
vech üzere keyfiyyet-i fâ¡ilelere ya¡nî √arâret ve bürûdete dahi mürâ¡ât olu-
na ve ke≠âlik iki fâ¡ile ve iki münfa¡ileye ya¡nî √arâret ve bürûdet ve yübû-
set ve ru†ûbete dahi na₣ar ða§r olunmaya belki onlara mürâ¡âttan mâ-¡adâ 
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ve ður√a ve beden a√vâlleri beyninde olan muðâyeseye dahi mürâ¡ât oluna, 
zîrâ ba¡∂ı kerre mizâc-ı beden ra†b ve ður√a yâbis olur ve ba¡∂ı kerre dahi 
mizâc-ı beden yâbis ve ður√a ra†b olur veyâ«ûd ikisi ma¡an ra†b veyâ«ûd 
ikisi ma¡an yâbis olur. ~ûret-i ûlâda kündür ve daðîð-i bâðılâ ve daðîð-i 
şa¡îr mi&lli ∂a¡îfe olan edviye isti¡mâl olunur. Ve eger beden yâbîs ve ður√a 
cidden ra†b ise münbitetü’l-la√m olan edviyeye ðıyâs ile tecfîfi şedîd olan 
edviyeye √âcet olur, o edviye zerâvend ve a§l-ı câvşîr ve zâc-ı mu√rað mi&l-
li devâlardır. Ve §uver-i bâðıyede edviye-i mütevassı†a olan îresâ ve daðîð-i 
türmüs mi&lli devâlara √âcet olur. 

Ve bi-√asebi’l-ittifâð ba¡∂ı edviyede bir nev¡ «a§let olur ki o «a§let √ase-
biyle inbât-ı la√mda tefrî†i ve tað§îri olan devâlar ona mu√tâc olur, me&elâ 
münbitü’l-la√m olan edviyenin tecfîfi şedîd olup ve∂atı √abs eylese ve 
mâddeyi dahi men¡ eylese. Ve ke≠âlik far†-ı cilâsı √asebiyle ekkâl olsa in-
bâtta ðu§ûr üzere olur ve kaçan mü∂âddı olan edviye ile «al† olunsa keyfiy-
yetini kesr ve ta¡dîl eder ve o mecmû¡-ı mu¡addil vech-i lâyıð üzere inbât-ı 
la√m eder, me&elâ zencâr inbât-ı la√m için isti¡mâl olunsa ona şem¡ ve zeyt 
«al† olunur ve onlar cirâ√ati ter†îb ve tevsî« ederken ve zencârın tecfîfine 
ve şiddet-i cilâsına ter†îb ve tevsî« √asebiyle muðâvemet edip müdemmil 
olurlar. Ve vâcibdir ki zencâr eybesü’l-ebdânda isti¡mâl olunsa ðayrû†înin 
on cüz™ünden bir cüz™ü ola ve er†ab-ı ebdânda isti¡mâl olunan zencâr ðay-
rû†înin on iki cüz™ünden bir cüz™ü ola. Ve ba¡∂ı nüs«ada mes™ele-i me≠kûre 
§ûret-i vâ√ide üzere ≠ikr olunmuştur, o dahi me≠kûrun «ilâfı üzere vâði¡ 
olmuştur, onun ¡ibâreti budur: ــ اء  ــ ة ا ــ ــ  ءا  ــ ــאر  ن ا כــ ــ ان   و
ــ ، إ ــ ــ ار ــ  ان ا ــ ــ ا ــ  ــ اذا ا و  Mütercim ¡abd-i faðîr der ki bu ا

nüs«a-i &âniyede §ûretin birisi [508a] ihmâl olunmakla iðti∂â eder ki onda 
sâðı†a elfâ₣ olup o sâðı†ı i&bât ile nüs«a-i &âniye nüs«a-i ûlâya ta†bîð oluna. 
Velâkin on cüz™den bir cüz™ on iki cüzden bir cüz™den ek&er olmakla ebdân-ı 
yâbisede râbi¡ada √ârr ve yâbis olan zencârın miðdâr-ı isti¡mâlini ebdân-ı 
ra†bede isti¡mâl olunan miðdârdan ek&er kılmak «ilâf-ı ðâ¡ide sâbıðadır, 
pes bu ma¡nâya na₣ar ile nüs«a-i &âniyede iki §ûretin biri her ne ðadar 
metrûk ise lâkin ðavâ¡id-i me≠kûreye mu†âbıðtır ve nüs«a-i ûlâ §a√î√a olur 
ise lâ-ma√âle onda ta√rîf vardır, er†ab mevði¡ine eybes ve eybes mevði¡ine 
er†ab yazılmıştır, intehâ.
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Mu§annif der ki zencârın miðdâr-ı me≠kûruna ri¡âyet vâcib olduğu gibi 
ke≠âlik vâcib olur ki imti√ân-ı sâbıða dahi ri¡âyet oluna ya¡nî devânın ra†b 
cirâ√ati tecfîfine ve cirâ√at-i yâbisin yübsünü ibðâya ve ¡ale’l-istimrâr la√-
mı inbâtına dahi na₣ar ile devânın muvâfaðatı imti√ân olunur. Ve meşâ-
yı« bu bâbda √arâreti ek&er ve ce≠bi aðvâ olan edviyeye mu√tâc olurlar ve 
onlarda isti¡mâl olunan edviyeye zift ve kündür ve daðîð-i şa¡îr ve daðîð-i 
bâðılâ ve daðîð-i kirsenne ve a§l-ı sûsen ve zerâvend ve iðlîmiyâ ve câv-
şîr √aşîşesi id«âl olunur. Ve bir nev¡ müsta¡mel olan devânın nef¡i olmasa 
onu terk edip â«ere meyl eyle. Ve eger cirâ√at ¡u§ûbetli olup ¡i§yân ederse 
ðurû√a «â§§ olan edviye ile mu¡âlece eyle.

Cirâ√ât-i Şicâc Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Ammâ bu nev¡ cirâ√atte ¡a₣mın tedbîri ve onun a¡râ∂-ı me«ûfesinin 
tedbîri bâbu’l-¡i₣âm ve’l-cebrde ≠ikr olundu. Ve ammâ onun mül√imât-ı 
ðurû√u devâsı eger o ður√anın keyfiyyet-i «âricesi ednâ olursa müceffif-i 
«afîf devâlar olur, onun üzerine devâ-i re™sî ≠erûru zerr olunur. 

Devâ-i Re™sî: ~abır ve mürr ve kündür ve dem-i a«aveyn devâlarından 
terkîb ve itti«â≠ olunur ve ke≠âlik cirâ√atte me≠kûr olan edviye-i «afîfeden 
terkîb olunur. Eger o şeccede seyelân-ı dem olur ise nezf-i dem bâbında 
bizim ≠ikr eylediklerimiz mu¡âlecât ile ¡ilâc olunur. 

Ve vâcib olur ki a§√âb-ı şicâca edmiπa-i decâc-ı meşviyye i†¡âm oluna 
mümkin oldukça, zîrâ bir ðavmin şehâdeti üzere edmiπa-i decâc dimâπı 
muðavvî ve nezf-i demi √âbis olur her ne ðadar bu bâbda re™y-i â«er dahi 
var ise ve ke≠âlik may«oş rummân dahi i†¡âm olunur ve ¡a§a’r-râ¡î ile ∂ımâd 
olunur. 

Cirâ√at ve deme edviye-i ceyyideden olur «amîr-i mu«ammi∂-i yâbis 
a«≠ ve sa√ð olunup cirâ√atin üzerine ekilir ve ter†îb olunmaz. Ammâ mâ-
ni¡-i verem olan ¡ilâc-ı daðîð şa¡îr ve semîd, zûfâ-ı ra†b ile ma¡cûn kılınıp 
∂ımâd olunur ve ke≠âlik sevîð-i şa¡îr fûtenec ile şicâcın ra∂∂asına nâfi¡ olur. 
Ve şeccenin tedbîr-i sâirleri bâbu’l-¡i₣âmda ≠ikr olunan tedbîrlerden a«≠ 
olunur. el-◊amdü lillâhi ¡ale’l-itmâmi ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ-seyyi-
di’l-enâmi ¡adede mâ-yüktebü bi’l-aðlâmi mâ dâme’l-ibtidâu ve’l-i«titâmu. 
Allâhümme yessir itmâmehu bi-√ürmeti fa«ri’l-enâmi.
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Ma…âle-i ¿âniye Sa√c ve Ra∂∂ ve Fes« ve Ve&y ve Sa…†a ve 
~adme ve ◊ar… ve Nezf-i Dem ve 

O Mi&llilerin Beyânındadır

Mu…addime

Hetk ve fes«in ma¡nâsını kitâb-ı evvelde sen bildin. Ammâ ve&yin 
ma¡nâsı budur ki ¡u∂v maf§aldan zevâl-i πayr-i tâmmla zâil olup ₣uhûr-ı 
beyyin ile ₣uhûr eylemektir, eger tâmm veyâ«ûd ₣âhir olursa ona «al¡ der-
ler.140 Ammâ vehn, ve&yden dahi dûn ve ∂a¡îf olur, ke-enne vehn ile ¡u∂v 
müte™e≠≠î olmuştur, maf§alın ve maf§alı mu√î† olan la√mda vâði¡ olan te-
meddüd √asebiyle o vehnde zevâlden bir nesne yoktur; eger onda ednâ 
zevâl olursa ona ve&y ı†lâð olunur vehn ı†lâð olunmaz. Ve nâsın ba¡∂ısı 
vehne ve bizi ve&y tesmiye eylediğimiz ma¡nâya ism-i ¡âmm ı†lâð ederler 
ve ba¡∂ı nâs dahi maf§alın e√ad-ı cevânibinden infi§âle ve&y dediler, me&elâ 
ka¡b ve rusπ birer cânibden munfa§ıl olup cânibe â«erlerinde lüzûm olsa 
ona ve&y ı†lâð eylediler her ne ðadar infi§âlden ₣uhûr √âdi& olur ise. Ve 
bizim onlardan evvelâ ≠ikrini murâd eylediğimiz ¡a∂alin vasa†ına ¡ârı∂ olan 
fes« ve ¡a∂alin e†râfına ¡ârı∂ olan hetktir.

Fi’l-Fes« ve’l-Hetk

Kaçan ¡a∂aleye tefessu« ¡ârı∂ olsa o ¡a∂alenin eczâları beynlerinde te-
ferruð-ı ke&îr ¡ârı∂ olup fürcelerine lâ-ma√âle dem-i ke&îr mun§abb olur ve 
bilâ-şübhetin o ¡a∂ale müteverrime olur ve o ¡a∂alenin a√vâli lâ-eðall dem-i 
ke&îrin onda ictimâ¡ı olur. Ve onda müctemi¡ olan demin me™âli iki emrin 
biridir: yâ ta¡affün eder veyâ«ûd menâfisten «urûc ve ta√allül eder. Velâ-
kin onun ta¡affünü ta√allülden ziyâde recâ olunur «u§û§an «âricden onu 
fes« eden fâsi«in ∂aπ†ı ve dâ«ilden veremin ∂aπ†ı √asebleriyle mesâmm ve 
menâfis-i ∂ayyið ile ola, onda lâ-ma√âle ta¡affün recâsı ta√allül recâsından 

140 Ma¡lûm ola ki maf§al iki ¡u∂vun, kemiklerin mülteðâsıdır, ek&er-i √âlde e√adü-
hümânın †arafı â«erin †arafına du«ûl eder ve o †araf-ı dâ«il bi-cümletihi «urûc 
eder ise veyâ«ûd bir †arafı «urûc edip â«er †arafta lüzûm olur ise ona «al¡ derler 
eger o «urûc eden ¡araf √isse mütebeyyin ise ve eger ₣âhir ve mütebeyyin değil 
ise ona ve&y derler.
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ek&er olur, binâen ¡aleyh emr-i fes«in tedârükü olunmasa o fes« fesâd-ı 
¡u∂va mü™eddî olur. 

Ve ba¡∂ı kerre fes«e ve sað†aya ve §admeye πudde tebe¡iyyet eder ve 
onların ¡ilâclarına mübâderet vâcib olur ve eger mübâderet olunmasa se-
re†ân edip «a†arlı olur. Ammâ hetkte lîf-i munða†ı¡ın i¡âde-i itti§âline iştiπâl 
olunmaz belki veca¡ı teskîn olunur.

el-¡İlâc: Bu ¡ârı∂anın a√vâl-i ke&îresinde fa§d lâzım ve lâbüdd olur belki 
a§√âb-ı §ınâ¡a fa§da mübâderet ederler, her ne ðadar beden naðî olursa fa§dı 
te™«îr eylemezler. 

Ve kaçan fa§ddan sonra dahi edviye-i mâni¡a vü müşeddide ile ta∂mîde 
mübâderet olunsa o âfetlerden i√tifâle ve ¡inâyete mu√tâc emr-i â«er ¡ârı∂ 
olmaz ve o a∂mide müberrid ve ðâbı∂ devâlar ile olur, zîrâ ðab∂ ve tebrîd 
veyâ«ûd yalnız biri in§ıbâba mâni¡ olur. 

Ammâ fa§d ve ta∂mîd te™«îr olunup «alel-i teferruða dem mübâderet ey-
lese ve sen âfât-ı me≠kûrelerden «avf eylesen onun ¡ilâcında dem-i me≠kû-
ru [508b] isti«râca mu√tâc olursun o teferruðun itti§âle ¡avdeti dem ¡avð ey-
lemesin için. Eger o dem ðâbil-i ta√allül ise onun isti«râcı mesâmmı tes«îf 
eden ne†ûlât ile olur, o ne†ûlât-ı se«ife mâ-ı √ârr mi&llilerdir.Ve ba¡∂ı kerre 
bizim ≠ikr edeceğimiz ¡u∂v-ı ma∂rûb üzere müsta¡mel olan edviye dahi bu 
bâbda isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik dem-i meyyiti müfeşşiye olan edviye ve 
i¡yâyı ta√lîl eden edhânla dahi mu¡âlece olunur. Ve ke≠âlik onlara meşrû-
bât-ı nâfi¡a saðy olunup «âricden ta√lîl ile o meşrûbun fi¡line i¡ânet olunur 
ve o meşrûb-ı mu√allil isti¡mâline mu¡âlece ða§r olunur. Ve o fi¡le mu¡în 
ve dem-i müctemi¡i müfeşşî olan devâlar muðl-ı yehûd ve ðus† ve ðan†u-
riyûn-ı πalî₣ sikencebîn ile isti¡mâl olunur ve bu bâbda sikencebîn dahi o 
fi¡le mu¡în olur tað†î¡i √asebiyle.

Ammâ dem-i meyyiti müfeşşî olan devâlar daðîð-i şa¡îr, zûfâ-ı ra†b, su 
ile ma¡cûn olan semîddir. Ve o edviyeden ðavî olanlar bunlardandır fû-
tenec-i cebelî sevîð ile «u§û§an re™ste vâði¡ fes« ve hetk mi&llilere ziyâde 
nâfi¡dir. Ve’l-√â§ıl √arâret-i la†îfe √asebiyle ir«âsı olan edviye ta√lîl-i la†îf 
ile ta√lîl eder ve o √arâreti olan tecfîf-i la†îfi √asebiyle dahi ta√lîli-i la†îf ile 
ta√lîl eder, ammâ ta√lîl ve tecfîf şedîd olursa te™&îrde ¡acele edip tecfîfi ile 
ve mesâmmı sedd ile la†îfi ta√lîl ve ke&îfi √abs eder. 
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Ve eger o teferruð-ı itti§âlât cilde ðarîb ve ₣âhirde olup πayr-i πâyi§a 
olur ise onun me™ûnetine ≠ikr olunan mu¡âlece kifâyet eder. 

Ammâ teferruðât πâi§a ve ke&îre ve ₣âhirden ba¡îde olur ise onun √âlini 
ðurû√-ı rediyye ve evrâm √âli üzere kılıp onu şar† eylemek lâzım olur ve 
onun √âli ma∂rûb √âli gibi olmaz, zîrâ ma∂rûbda mâdde ₣âhire münce≠i-
be olur ve onda cild †arîð-i teðarru√ta olur ve §ûret-i müteðaddime tefer-
ruð-ı itti§âl πâi§ ve πâirdir, ona binâen mu†î¡ olmaz ve ce≠≠âbât-ı ðaviyye 
ve me√âcim ve şar† isti¡mâline mu√tâcdır. Ve ba¡∂ı kerre emr ondan dahi 
a¡₣am olup ¡u∂v teverrüm-i ¡a₣îm ü √ârr ü √âdde §âir olur ve cem¡-i mâdde 
eder, bu §ûrette taðyî√e ve mevâdd-ı müctemi¡ayı middeye i√âleye √âcet 
olur, teðayyu√ ile veca¡ sâkin ve teftî√ ile mâdde ta√allül eylesin için, zîrâ o 
mi&lli teferruð-ı müteverrim bi’l-â«ere teðayyu√ eder ve me¡ûnet-i ¡ilâcla o 
teðayyu√ta isrâ¡ eslem olur. Ve ba¡∂ı kerre onu edviye-i müfetti√a min-πay-
ri teftî√in ta√lîl eder √arâret-i πarîziyye ve si¡a-i menâfis o edviyeye i¡ânet 
eder ise. Ve bunlardan sonra bâbu’s-sað†a ve’§-§admede me≠kûr olan edvi-
yede dahi te™emmül eyle.

Ammâ füsû« üzere isti¡mâl olunan ribâ†, onun §ıfatında deyildi ki kaçan 
bedenden bir mev∂i¡e ra∂∂ ve fes«ten biri ¡ârı∂ olsa onu sen rab† eyle o vech 
üzere ki mev∂i¡-i ra∂∂ u fes« üzere o ribâ†ı leff ve rab† cidden şedîd ola 
ve ribâ†ın fevð cânibine ≠ehâbı ke&îr ve cânib-i esfele ribâ†ın ≠ehâbı ðalîl 
ola. Ba¡∂ı nüs«alarda fevð cânibi “nâ√iye-i kebid” ile tefsîr olunmuştur 
fe’fhem. Ve o ribâ†ta cebâir ve refâid ziyâde olunmaz ve üzerine edviye-i 
cebbâre ile ya¡nî teferruðu cebr ve il√âm eden edviye ile ta†liye olunmaz, 
onlar kendilerde mevcûd olan dem-i meyyitin ta√allülüne mu√tâc olur ve 
cebr serî¡an o ta√allüle mâni¡ olur. Ve ribâ†ın fevðe ≠ehâbını im¡ân ve ib¡âd 
eylemek elyað olur o mev∂i¡e mevâdd-ı mun§abbe olmasın için. Ve fevð 
cânibine ≠âhib olan ribâ† ir«â olur ve o ribâ† raðîða olup §ulb olan «ırðadan 
itti«â≠ olunur şedde müte√ammil ve ona ne†ûlün itti§âli serî¡ olsun için. Ve 
onun nu§besi nezf-i demde olunduğu gibi fevð cânibine kılınır ve bu ribâ† 
ile mu¡âlece ¡u∂v-ı müteverrim olmazdan aðdem olur, zîrâ kaçan ¡u∂v mü-
teverrim olsa rab†-ı mu¡tedilden πayri rab†ı i√timâl etmez, fe-keyfe ki rab†ta 
πamz-ı şedîd ola! Ve ona binâen o bâbda ve ¡u∂v-ı mefsû«ta verem oldukta 
ðavm ¡ilâca a∂mide ile ve mâ-ı √ârr §abbını muvâ§ale ile ederler. Ve ammâ 
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füsû«a tâbi¡a olan πuded artıp büyümesin için üzerine üsrüb va∂¡ı ile tedbîr 
olunur ve ba¡∂ı kerre üsrüb va∂¡ı ile πudde tefedduπ ve tefessu« eder. 

◊acer ve ◊âi† ve Onlar Gibi Nesneler İle Ebdân-ı İnsân Üzere 
Vâ…i¡ Olan ~ademât ve Sa…a†ât Beyânındadır

Sað†a ve §adme mûlimdir, fes« ve ra∂∂a mü™eddî olur ve onlarda 
mu«â†ara vardır ¡a₣mın ve a√şâda olan aπşiyenin ve ¡a§abiyyetin ve ¡urûð-ı 
kibârının teferruð-ı itti§âline mü™eddî olmak √asebiyle ve ke≠âlik şiddet-i 
elem √asebiyle dahi onda mu«â†ara vardır. Ve her ne ðadar cü&&e ekber ve 
a¡₣am olur ise onda «a†ar ziyâde olur ve ona binâen e†fâlin saða†âtında e≠â 
bâliπlerin saða†âtı e≠âsından eðall olur. 

Ve saða†ât ve §ademât ve ∂arabâtta πuded ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve vâcib 
olur ki o πuddenin mev∂i¡inde ≠ikr eylediğimiz üzere tedârükü rü™yet oluna.

Ve ba¡∂ı kerre dahi sað†a ve §admeden âfât-ı ¡a₣îme olan ðalbin ve mi¡de 
nevâ√îsinin inðı†â¡ı o sebebden fevren ¡alîlin mevti √âdi& olur. Ve ke≠â-
lik onlardan bevl ve berâzın i√tibâsı veyâ«ûd bi-πayri irâdetin «urûcu dahi 
¡ârı∂ olur. Ve ke≠âlik saðta ve §adme ile re™s veyâ«ûd kebid veyâ«ûd †ı√âl 
¡urûðundan biri munða†ı¡ olup ondan ðay™-ı dem ve ru¡âf-ı şedîd ¡ârı∂ olur. 
Ve ke≠âlik intifâ«-ı ba†n ve şiddet-i nefes ve §avt ve kelâmın inðı†â¡ı dahi 
¡ârı∂ olur. 

Ve §adme ve ∂arbe ve saðta ve o mi&lli nesneler i§âbet edip ve o mu§âbın 
kelâmı munða†ı¡ ve re™si müntekis ve nefsine ≠übûl gelse ve cebhesi terleyip 
vechi mu§ferr veyâ«ûd mu«∂arr olsa o kimse fi’l-√âl meyyittir. Ve eger 
onlara veyâ«ûd men«ûsa veyâ«ûd ∂arb-ı müberri√ ile ma∂rûba o vaðtte 
ðay™-ı dem ve lîn-i †abî¡at ¡ârı∂ olsa o dahi mâittir. Ve onların eslemi †a¡âmla 
ma«lû† dem ðay™ edenler olur «u§û§an onun ₣âhirinde verem dahi ola. Eger 
verem bâ†ına ¡ârı∂ olup ba¡dehu verem sâkin olsa ve ba¡de’s-sükûn ðay™-ı 
midde eylese o kimse ¡alâ-mekânihi helâk olur. 

Ve her kimse ki §ımâ«ı üzere suðû† edip onun §ımâ«ından ya¡nî &uðbe-i 
ü≠ününden dem-i ke&îr seyelân eylese o sað†a onu tevrîm edip ðatle mü™ed-
dî olur. ¡Alâ-re™sihi suðû† ek&er-i √âlde ona tekellüm eylememek ¡ârı∂ olur 
eger üç güne varınca ðadar sağ kalır ise ve onun √âleti ziyâde ve noð§ân 
olmayıp bir ðarâr üzere vâðıfe olursa üçüncü günde ona i√tiðân olunup 
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yevm-i sâbi¡e ðadar inti₣âr olunur ve o iki gün ya¡nî &âli& ile sâbi¡ arasında 
bir şey™ ile ta√rîk olunmaz. Ve sað†a §â√ibinin mev∂i¡-i sað†ası mu√merr 
olmasa delâlet eder ki o mev∂i¡ ¡a§abîdir.

el-¡İlâc: Eger sað†ada ve ne₣âirinde kesr ve «al¡ ve nezf-i demden biri 
bulunmazsa vâcib olur ki mübâderet olunup ma§dûm ve sað†a ile mevhûn 
olan ¡u∂vlar üzere onları şedd eden nesneler va∂¡ oluna. Ve ma¡a-≠âlik o 
mu¡âlece eden kimseye vâcib olur ki va∂¡ eylediği edviye-i müşeddide üze-
re &âbit olup ¡alîlin bâ†ınında sebeb-i mütlif olmadığı ₣âhir olunca ðadar 
â«er ¡ilâca ta§addî eylemeye. Ve eger ≠ikr olunan müşeddid devâ va∂¡ından 
ek&er ile isti₣hâra √âcet var ise ve ¡alîlin √âli o isti₣hârı îcâb ederse vâcib 
olur ki mübâderet olunup fa§d oluna ve √uðne-i leyyine vü raðîða ile dahi 
i√tiðân oluna ve ke≠âlik mev∂i¡de şaðð var ise o şaðð mümkin ise bizim 
≠ikr edeceğimiz edviye ile mübâderet olunup şedd oluna. Ve onun mu¡âle-
cesinde √âcet edviye müşeddideye ve müseddide-i muπarriyye ve rıfð ve 
ir«â [509a] ile mu√allilâta olur fes«te o edviyeye √âcet olduğu gibi ve edvi-
ye-i mül√imeye ve «âric ve dâ«ilden mül§ıð olan edviyeye dahi √âcet olur. 

Ve onların ecved-i πıdâları mâş ve √ımma§ olur. Ve fes« ve §adme ve 
sað†a a§√âbına tenâvülü vâcib edviyenin ef∂ali ve aðdemi mûmiyâ-ı «âli§ 
olur ve o mûmiyâ zanbað denmmekle ma¡rûf dühn ve şarâbla saðy olunur 
ve ba¡∂ı kerre √uðundan bir şey™ ona ittibâ¡ olunur veyâ«ûd ona rîvend-i 
§înî füvvehü’§-§ıbπından bir mi&ðâl ile şarâb içinde saðy olunur ve ba¡dehu 
Lânî-i141 Ermenî ve summâð saðy olunur. Ve ba¡∂ı nüs«âda vâv ile “Lânî 
ve Ermenî” vâði¡ olmuştur. Ve ¡anzerût onların il√âmına cidden nâfi¡dir ve 
il§âðı vardır, şedd eder ve onun şiddet-i nef¡i vardır. Ve zernî«in o ¡illetin 
mu√tâc olduğu il√âm ve ta√lîl-i dem ve men¡-i verem ve men¡-i dem ve 
men¡-i âfet mi&lli nesnelerin cümlesine nef¡-i ¡acîbi vardır saðy ile isti¡mâl 
olunursa. Ve ¡u§âre-i ðan†uriyûn-ı ekber ve rîvend ve ðus† ve muðlun küllî-
sinin sikencebîn ile şürbü nâfi¡dir. Ve o ¡ilelde telyîn ve ı†lâð için «ıyârşen-
ber ve dühnü’l-levz şürb olunur.

141 “Lân” Ermeniyye semtinde biraz bilâdın ve ðavmin ismleridir, ¡avâmm πala† 
edip “¡Alân” derler. Ve bir def¡a ¢ânûn’da “†în-i ma«tûm ve Lânî ve Ermenî” 
diye ≠ikri âtî olur ve iðti∂â eder ki “Lânî” a†yândan ola ve †în-i Ermenînin bir 
nev¡i ola. Ammâ â«iri mîm ile olan “lâmî” bir nev¡ ¡urûð-ı Hindiyyedir.
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¢ur§-ı Ceyyid: Rîvend-i §înî, lükk, füvve dörder, †în-i ma«tûm üç; bu 
mecmû¡dan aðrâ§ itti«â≠ olunup mâ-ı √ımma§ta saðy olunur. Ve o âfetlerin 
mevâ∂i¡i [üzere] va∂¡ olunan edviyedendir ≠erîre mürr ve ma§†akî ile.

Ve muπâ& ile kaçan ∂ımâd olunsa kesr ve «al¡ ve ve&y ve fes« ve ∂arbe 
ve sað†a ve §admede «â§§ıyyeti ceyyide olur, zîrâ muπâ& o ¡ileli sağaltır ve 
serî¡an il√âm ve veca¡ı teskîn eder ve eger kesrde düşbü≠ nâbit oldu ise onu 
taðviye ve ta§lîb eder. 

Ve edviye-i müşeddededendir aðâðıyâ; onun şeddi ¡acîbdir ve cebri dahi 
vardır. Ve §abır ve †în-i Ermenî vü Lânî ve ma«tûm ve mâş ve summâð ve 
ca§§-ı meyyit ve nûre-i meyyite ve erüzz-i mes√ûð bu edviye dahi müşed-
dede olur. Ve mül§ıðât devâlardan olur anzerût.

Ve kimâdât-ı ceyyidedendir zanbað ile ma†bû« ve ma¡§ûr varaðu’s-serv 
ve ke≠âlik varað-ı e&l; o iki kimâdda şebb dahi kılınır ise ceyyid olur.

~ıfat-ı Devâ-i Mürekkeb: Muπâ& üç cüz™, «a†mî-i ebya∂, anzerû† her bi-
rinden birer cüz™, za¡ferân miðdâr-ı ðalîl; bu mecmû¡ ∂ımâd-ı ceyyid ve 
πavre nâfi≠dir. 

Ammâ ∂arbe veca¡ îcâb edip onda a¡râ∂-ı sâire olmasa, ancak veca¡ı 
şedîd olsa ve neðâ-ı beden √asebiyle verem-i ¡a₣îmde ve teðayyu√ ve te-
fettü√ten ve teðarru√tan dahi «avf olunmasa ve onun nevâ√îsinde ¡u∂v-ı 
me«ûf dahi olmasa zeyt-i müsa««an ve zeyt-i müsa««an mi&lli ile o ¡u∂vu 
ir«âya mübâderet olunur. Ve bu ðabîldendir ₣ahr üzere ve ke≠âlik yed ve 
fa«i≠ üzere vâði¡ olan ∂arbe ve ≠ikr olunan tedbîr bu mi&lli ∂arbe veca¡ını 
teskîn eder.

Ba†n ve A√şâ Üzere Vâ…i¡ Olan ~adme ve ∞arbe Beyânındadır

Kitâb-ı &âli&te bizim onları beyânımızdan πınâ √â§ıldır, o me≠kûr ile 
¡amel vâcibdir. Ve onların πıdâsı leblâb ve sermað ve «ubbâzâ gibi mü-
leyyin ve müberrid nesneler kılınır ve lisân-ı √amel gibi muπarrîlerle dahi 
taπdiye olunur. Ve ke≠âlik onlara evvel-i emrde ¡u§ârât-ı müberrideye mü-
leyyin «al† olunup saðy olunur ¡a§îr-i ¡inebü’&-&a¡leb gibi ve lisânü’l-√amel 
gibi veyâ«ûd «ıyârşenber ile hindebâ gibi ¡a§îrler saðy olunur. 

Ve bu bâbda tecribe olunan nesnelerdendir: Medðûð bezr-i ða†ûnâdan 
bir cüz, lükk, kehrübâ her birinden birer cüz™ün nı§fı ve rubu¡u ya¡nî &elâ&e-
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te erbâ¡ı, za¡ferân sübü¡ cüz™; bu mecmû¡dan devâ itti«â≠ olunur ve şerbet-i 
vâ√idesi iki dirhem kılınıp mâ-ı √ârr ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik bu §ıfat üzere olan ður§a saðy olunur, o ður§a budur: Kehrü-
bâ on cüz™, verd on cüz™, aðâðıyâ-ı maπsûl bir ûðıyye, sünbül-i Hindî altı, 
iklîl-i melik on cüz™, ma§†akî dört cüz™, ðuşûr-ı kündür dört, †în-i Ermenî 
yedi, za¡ferân altı, cevz-i serv sekiz; bu me≠kûrlardan mâ-ı lisânü’l-√amel 
ile ður§ itti«â≠ olunur ve o ður§ muvâfıð olur «u§û§an ki ¡illet zamân-ı ev-
veli tecâvüz eyleye. 

Ve onlara bu cins ∂ımâd ta∂mîd olunur, o ∂ımâd budur: Tuffâ√-ı Şâmî 
ma†bû« rey√ânıyla nu∂c bulunca ðadar †ab« olunup daðð-ı nâ¡im ile daðð 
olunur ve ondan yüz dirhem ve lâ≠en yirmi dirhem, verd on altı dirhem, 
sünbül, ma§†akî, aðâðıyâ-ı maπsûl her birinden on dörder cüz™; bu me≠kûr-
lar ma¡§ûr serv ve lisânü’l-√amel suyuyla ma¡cûn kılınır, mâ-ı küzbere ile 
ma¡cûn kılınmak bana e√abb olur ve dühn-i sûsen «al† olunmak dahi câiz 
olur ve ba¡dehu onunla ta∂mîd olunur. 

Siyâ† İle ve Siyâ† Mi&lli İle Ma∂rûbun ◊âli ve 
Mu¡âlecesi Beyânındadır

Vâcib olur ki ma∂rûb bi’s-siyâ†ın †a¡âmı √ımma§-ı muðaşşer-i mer∂û∂ 
ve muðaşşer lûbiyâ-i a√mer kılına ve ona su yerine mâ-ı √ımma§-ı menðû¡ 
saðy oluna ve §â√ib-i §adme vü saðta edviyeleri dahi saðy oluna, ¡ale’l-
«u§û§ †în-i Ermenî saðy oluna ve ke≠âlik râvend ve zencebîl ikisinin mec-
mû¡undan bir buçuk dirhem mâ-ı √ârr ile saðy oluna. Ammâ mev∂i¡ üze-
rine va∂¡ olunacak edviyenin ef∂ali budur ki mislâ«-ı şât vaðt-i sel«te a«≠ 
olunup √arâreti bâðıye iken mev∂i¡-i ∂arbe ilzâð olunur ve üzerinde terk 
olunup a«≠ olunmaz. Ba¡dı kerre olur ki va∂¡-ı mislâ«-ı me≠kûr ile yevm-i 
&ânîde bür™ √â§ıl olur, veremi ta√lîl ve ¡ufûneti def¡ eder «u§û§an ki o mis-
lâ«ın ta√tına şedîdü’s-sa√ð mil√ten bir şey™ ≠erûr kılına. Ve mev∂i¡ üzere 
«azef-i medðûð ve türâb-ı ettûn ve o mi&lli nesneler dahi ≠err olunur. Ve 
ke≠âlik mürdâsenc ve isfîdâc veznleri berâber a«≠ olunup onlardan dühn-i 
verd ve şem¡le ∂ımâd-ı ðayrû†î itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik ke&îrâ, za¡ferân 
veznleri berâber a«≠ olunup onlardan †ılâ itti«â≠ olunur ve ba¡de’l-bür™ o 
mev∂i¡de siyâ††an e&er bâðî kalır ise o e&eri zernî« ve √acer-i fülfül ib†âl 
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eder. Ve ba¡∂ılar bu maðâmda mevt-i demi ≠ikr ederler, ammâ biz mevt-i 
demi bâb-ı zînette ≠ikr eyleriz. 

Ve&y Beyânındadır

Mu¡âlecât-ı ve&yin ef∂ali elye ve temrdir, mev∂i¡-i ve&yin üzerine va∂¡ 
olunup üzerinde terk olunur ve ondan bi-meşiyyetillâhi ta¡âlâ bür™ √â§ıl 
olur. Ve kesr-i ¡i₣âm bâbında biz biraz edviye ≠ikr eyledik ki onun her birisi 
ve&yde isti¡mâle §âli√ olur, o maðâma mürâca¡at olunsun. Ve eger mev∂i¡-i 
ve&yde veca¡ var ise onu şedde müdârât eyle ve eger veca¡ yok ise şedde 
mübâlât eyleme, onu mu√kem bağlamakta «a†ar yoktur.

Sa√c ve Sa√c-ı »ıff Beyânındadır

Sa√c bir inðışârdır ki bir nesnenin mümâssesinden sa†√-ı cildde ¡ârı∂ olur. 
Ba¡∂ı kerre o inðışârın ¡urû∂u ma¡a-verem ve ba¡∂ı kerre bilâ-verem olur ve 
ba¡∂ı kerre sa√c cildin küllîsinde olup cild munða†ı¡ olur yâ«ûd cild tedellî 
edip sarkar ve il§âðla mu¡âlece olunmağa √âcet olur ve bâbu’l-cirâ√atte ≠ikr 
olunan mul§iðât ile mu¡âlece olunup il§âð olunur. 

Ve vâcib olur ki √asbe mâ-emken cild ða†¡ olunmaya belki ¡u∂v üzerine 
o cilde-i mütedelliye merreten-ba¡de-u«râ bas† oluna, zîrâ o cilde evvel-i 
emrde il§âðı ðabûl eylemese dahi bi’l-â«ere mülte§ıð olur. Ve eger bas†-ı 
mücerred ile il§âðı ðabûl eylemese bu şânda mütte«a≠e olan merâhim ile 
il§âð olunur. 

Ve eger ma√all-i sa√c-ı me≠kûr ¡u∂v-ı mekşûf ise evlâ ve elyað olan onu 
¡adem-i rab†tır lâkin bilâ-rab† o ¡u∂v-ı mekşûf üzere va∂¡ olunan devânın 
mek&i mümkin olmazsa o §ûrette rab† olunur. Ve ¡adem-i rab†ın fâidesi bu-
dur ki edviye cild-i mebsû†u tecfîf eder ve havâ dahi onun tecfîfine i¡ânet 
eder ve o tecfîf il§âða nâfi¡ ve ecved olur. 

Ammâ sa√c «afîf olur ise onun müfred olanlarına [509b] ve «u§û§an 
sa√c-ı «ıffa edviye-i ceyyide budur ki riye ya¡nî akciğer a«≠ «u§û§an ri-
ye-i √amel a«≠ olunur ve sa√cın üzerine il§âð olunur ve berâ™et ondan √â§ıl 
olur ve eger verem yok ise köhne ve «alıð cilde i√râð olunur, üzerine va∂¡ 
olunmakla ¡ilâc olunur veyâ«ûd verd zernî«-i a√mer ile mu¡âlece olunur. 



Tahbîzü’l-Mathûn 385

Ve ðar¡-ı mu√raðın nef¡i cidden ¡acîb olur ve onun te™&îri mev&ûðun bihtir 
«u§û§an sa√c-ı «ıffta te™§îri ek&er ve a₣herdir. Ve edviye-i ðâbı∂anın küllî-
si «âtim ve mül√im ve müdemmildir ve onlar aðâðıyâ ve ¡af§ mi&llilerdir 
¡ale’l-«u§û§ onların mu√raðlarında o keyfiyyât ek&erdir. Ve kaçan bu ted-
bîrlerle se√anede olan su√uc-ı «afîfe vü «ıffîye tedbîr olunsa onlara kifâyet 
eder ve ba¡∂ı kerre merhem-i ebya∂ isti¡mâli dahi kifâyet eder. Ve aðvâ 
edviyedendir isfîdâc ve uşşað ve dühn-i verd ve dühn ya¡nî dühn-i «ırva¡ ve 
dühn-i sûsen bu me≠kûrlar a«≠ olunup uşşað mâ ile veyâ«ûd şarâbla √all 
olunur ve onlardan merhem itti«â≠ olunur. Ve ba¡∂ı kerre yalnız mürdâsenc 
şarâbla isti¡mâl olunsa kifâyet eder. Ve sa√c-ı «afîf ü «ıffîye ve se√anîyi 
summâð tecfîf eder ve vereme dahi mâni¡ olur. 

Ve ne†ûlât dahi nâfi¡ olur «u§û§an tesellu«-ı cild √asebiyle şiðâð ¡ârı∂a 
olsa ve o ne†ûlât bunlardır: Mâ-ı ¡ades ve †abî«-i kirsenne ve ¡ades ile mâu’l-
ba√r müftiren isti¡mâl olunur ve onlara dürdî-i yâbis ile dahi ta∂mîd olunur.

Ammâ cild bi-külliyyetihi zâil olsa onun tedbîri budur ki edviye-i mü-
ceffife ve «âtim-i aðvâ ile verem men¡ olunur ve onun ¡ilâcı a§¡ab olur. 

Va«z ve »ar… ve Ke≠âlik Şevk ve Sihâm-ı ¡İ@âmdan Bedende 
Mu√tebes Olan Eşyâyı İ«râc Beyânındadır

 Va«z ve «arðın mâhiyyetleri birbirlerine müteðâriblerdir, zîrâ ikisi dahi 
cism-i √âdd ü §ulbün bedene nüfû≠undan √â§ıl olur ve onların i«tilâfları 
nâfi≠ olan cismin i«tilâfı √asebiyle olur. Ve müşâbih olur ki va«z daðîð 
ve §aπîr olan cismin nüfû≠u ile ve «arð zâ-i mu¡ceme ile o cism-i nâfi≠in 
≠û-√acm ve ¡a₣îm olanlarının e&eri olur. Ve ke≠âlik müşâbih olur ki va«z 
cism-i §aπîrin o e&eridir ki cildi ke&îren ta¡addî eylemeyip nüfû≠u ða§îr olur 
ve bu mi&lli va«≠ın ma∂arratı «afîfe olur, onun mu¡âlecesine ta¡arru∂ olun-
masa bi-nefsihi berâ™et √â§ıl olur her ne ðadar o va«z §â√ibinin la√mı redî 
olur ise velâkin onun redâ™eti şedî∂e ise va«z-ı me≠kûrun mev∂i¡i teverrüm 
edip ondan ∂arebân √âdi& olur ve «u§û§an o πarz ve va«z dahi müştedd olup 
la√ma vâ§ıl na«sı ola, pes bu mi&lli va«zın ekber-i ¡ilâcı veremi ve veca¡ı 
teskîn olur ve onun tedbîr-i cirâ√ate i√tiyâcı olmaz. 

Ammâ «arð tedbîr-i cirâ√ate mu√tâcdır ve onda cemî¡an tedbîr-i cirâ√at 
ve tedbîr-i verem ü veca¡ isti¡mâl olunur. Ve cirâ√at ve verem tedbîrlerin-
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de ðadr-i kifâye bundan aðdem tekellüm olundu, bize bu mev∂i¡de gerekli 
olan va«z ve «arð tedbîrlerinden şey™-i vâ«iz ü «ârıðtan şevk ve na§l ve 
onlara müşâbih nesnelerin bedende mu√tebes olanlarını i«râcı tedbîrlerin-
de tekellümdür. Ve onları i«râc ba¡∂ı kerre o âlâtla olur ki onunla bedende 
mu√tebes olan o şey™e teşebbü& olunup ce≠b olunur ve ba¡∂ı kerre o mev∂i¡i 
¡a§r ile ve ¡a§ra müşâbih nesne ile şey™-i mu√tebes «urûc eder ve ba¡∂ı kerre 
dahi edviye-i √âdde-i ce≠≠âbe ile i«râc olunur, zîrâ o edviyelerin ba¡∂ısında 
bir nev¡ ðuvve-i câ≠ibe olur ki kelbetânın ce≠b eylemediği nesneleri o câ≠ib 
devâ ce≠b eder. 

Ammâ âlât ile ce≠bin ðânûnu budur ki eger nu§ûl mi&llilerin müberridiy-
yetü’r-rü™ûs ve şedîdü’n-nüfûs olan kelbetân ile a«≠ ve ce≠b edip isti«râcı 
ða§d olunsa vâcib olur ki ðab∂ olunan şey™-i mu√tebesin dâ«il-i bedende in-
kisârından tevaððî ve ictinâb oluna ve o âletin şey™-i menzû¡a vu§ûlü †arîði 
müvessa¡ kılına, zîrâ mu∂ayyað olsa âletin onu nez¡i cevdet üzere olmaz 
cevdet nez¡e temekkün ve si¡at-ı †arîð ile olur. Ve ke≠âlik o şey™-i mu√tebe-
si i«râcda eshel-i †arîð †aleb oluna, eger o şey™-i mu√tebes iki cânibe nâfi≠ 
ise o şey™in hangi cânibden i«râcı eshel ise o cânib bi-ðadri’l-√âce tevsî¡ 
olunur. O şey™-i nâşib ü mu√tebesin nez¡ ve i«râcı katında ¡adem-i inkisârı 
için √île budur ki o şey™-i mu√tebes âlet ile evvel-i a«≠da baπteten ta√rîk-i 
ðavî vü şedîd ile ta√rîk olunmaz belki ðab∂ olunup bir nev¡ hezz ve √areket 
ile ta√rîk olunur ki onunla o şey™-i nâşibin miðdâr-ı nüşûbu ve nüfû≠u ve 
ke≠âlik o nâşibin &âbi† ve müteşebbi& ve râsi« veyâ«ûd müteðalðıl ve mü-
te√arrik olduğu ma¡lûm olur, ba¡dehu ¡ale’l-istiðâmet ce≠b olunur. Ve çok 
kerre dahi o nâşib müteşebi& ise i«râc olunmayıp bi-nefsihi √areket eylesin 
için birkaç eyyâm ¡alâ-√âlihi terk olunur. 

Ve bu §an¡atta ba¡∂ı ¡ulemâ bir ðavl dediler, biz o ðavli ¡alâ-vechihi îrâd 
eyleriz o ðavl budur: Sihâm intizâ¡ından muðaddem gerektir ki sihâmın en-
vâ¡ı ma¡lûm ola, zîrâ sihâmın ba¡∂ısı √aşebden ve ba¡∂ısı ðasabdan olur ve 
ezicceleri √adîdden ve nu√âstan ve re§â§-ı ðal¡îden ve ðurûndan ve ¡i₣âmdan 
ve √ıcâreden ve «aşebden ve ða§abdan olur; o eziccelerin ya¡nî temrenlerin 
kimisi müstedîr ve kimi dahi üç zâviyeli ve dört zâviyeli ve kiminde sinn 
olup iki veyâ«ûd üç lisân olur ve kiminde zücc olur ve kiminde zücc olmaz 
ve züccü olanların dahi züccü kiminde «alfe mâil olur o sehm «ârice ce≠b 
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olundukta cisme ta¡alluð ve teşebbü& eylemesin için ve kiminin dahi ðuddâ-
ma olur mündefi¡ olsun için ve kiminin eziccesi levlebe142 müşâbih olup bir 
şey™ ile √areket eder, kaçan «ârice sehm ce≠b olsa o levleb münbası† olup 
sehmi «urûcdan men¡ eder ve kiminin züccesi ¡a₣îm olup üç i§ba¡ miðdârı 
†arafı olur ve kimisi bir i§ba¡ miðdârı olur, cona ≠enebâniyye tesmiye olur 
ve ba¡∂ısı basî† ya¡nî sâde olur ve kiminin daðîð ve √adîd üzerinde zevâyidi 
olur ve kaçan o zücce nâşib olduğu cismden i«râc olunsa o daðîð zevâyid 
münkesire olup içinde kalır ve ba¡∂ı zücce sehme maπrûz ve kakılmış olur 
ve ba¡∂ı züccenin dahi ünbûbu olur, sehmin †arafı o ünbûba id«âl olunur ve 
ba¡∂ı sehmin züccesinin terkîbi ve&âðat üzere olur ve ba¡∂ısı πayr-i ve&îð 
olur, ce≠b olundukta sehm «urûc edip zücce bâ†ın-ı cisminde kalsın için ve 
ba¡∂ısı mesmûm ve ba¡∂ısı dahi πayr-i mesmûm olur. 

Ve sehmin «urûcu iki nev¡ üzere olur bir nev¡i ce≠b ile ve â«eri def¡ ile 
olur. Onun beyânı ve tav∂î√i budur ki kaçan sehm ancak ₣âhir-i cesede 
nüşûb ve nüfû≠ eylese onun i«râcı ce≠b ile olur. Ve ke≠âlik sehm cildin 
¡umðuna nüfû≠ edip sehmin ðubâlesinde ya¡nî önünde olan mev∂i¡den «avf 
olunsa ki eger sehm ce≠ble i«râc olunmayıp ve def¡le †araf-ı â«erden i«râc 
olunsa o mev∂i¡de nezf-i dem mühlik olur ve e≠â-yı şedî∂ √âdi& olur, o 
§ûrette dahi sehm ce≠ble i«râc olunur. Ve kaçan sehm la√ma nüşûb edip o 
sehme istiðbâl eder ecsâm-ı ðalîle ve o ecsâm-ı ðalîleyi şaðða mâni¡ ¡a§eb 
ve ¡a₣m ve onlara müşâbih bir şey™ dahi olmasa o zamân sehm def¡le i«râc 
olunur. Ve eger ¡u∂v-ı ma«rûc kemik ise onu cer√ eden sehmi dahi ce≠b ile 
i«râc eyleriz. Ve eger sehm ₣âhir ise lâ-ma√âle biz onu ce≠b eyleriz. 

Ve eger sehm «afî ve müstetir ise lâyıð olur ki İbuðrâ†’ın ðavli ile ¡amel 
oluna, o ðavl budur ki mümkin olursa mecrû√ √în-i cer√te olan hey™eti ve 
nu§besi üzere kılınır ve o hey™etten sehmin mev∂i¡ine istidlâl olunur ve 
eger ¡alîli o hey™et üzere kılmak mümkin olmaz ise ¡alîl mümkin olduğu 
şekl üzere istilðâ olunup teftîş ve ¡a§r olunmakla sehmi mu«tefînin mev∂i¡i 
ta¡arrüf olunur ve mev∂i¡i ta¡arrüften sonra eger nüşûbu ve sehm-i nâşibin 
mev∂i¡i la√mda ise sehm yed ile ce≠b olunur ve «aşebi sâðıt değil ise «aşe-
biyle ce≠b olunur «u§û§an o «aşeb ða§ab olmaya. Eger «aşebi sâðı† ise kel-
beteyn veyâ«ûd minðâş veyâ«ûd ihrâc-ı sihâma «â§§ âlet ile zücce ðâb∂ ve 

142 “Levleb” mizved ma¡nâsınadır ya¡nî zâd va∂¡ olunan sofradır ki dürülür ve açılır.
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ce≠b olunur. Ve ba¡∂ı kerre zücce şaðð-ı evvelden i«râc olunmak mümkin 
olmamakla şaðð-ı evvel tevsî¡ olunur. Ve eger sehm şaðð-ı evvelin ðubâ-
lesinde olsa ve sehm dâ«il olduğu cihetten «urûcu §u¡ûbetli olsa lâyıð olur 
ki o mev∂i¡ cihet-i ðubâleden şaðð olunup o şaðð-ı cedîdden ce≠b veyâ«ûd 
def¡le i«râc oluna. Eger «aşebe-i zücce zücce üzere ise «aşebe ile ve eger 
sâðı†a ise şey™-i â«er ile [510a] zücce «ârice def¡ olunur. 

Ve lâyıð olur ki bizim o zücceyi «ârice def¡imiz ile ¡a§ab ve şiryândan 
bir nesne ða†¡ olunmaya. Eger bizi teftîşimiz ile züccede ≠enb olduğu ₣âhir 
ve âşikâr olsa lâyıð olur ki o ≠enb-i sehmi def¡ için şaðða id«âl eylediğimiz 
âletin ünbûbesi içine id«âl oluna ve ba¡dehu def¡ oluna. Ve kaçan zücc «urûc 
edip ve o züccde mevâ∂i¡-i ma√fûre rü™yet olunup ondan o züccde fi’l-a§l 
zevâid-i u«râ olup √în-i i«râcda münkesir olup küsâresi dâ«il-i cür√te bâðıye 
olmak tevehhüm olunsa o vaðt dahi cür√ teftîş olunur, eger √adîdden bir nes-
neye i§âbet olunur ise ≠ikr olunan √île ile ya¡nî ünbûbe-i âlet ile i«râc olunur 
ve eger züccün şu¡ab-ı mu«telifesi olsa ve «urûca icâbet eylemese lâyıð olur 
ki biz onun şaððını tevsî¡ eyleyeyüz eger ðurbünde me«ûf olan bir ¡u∂v yok 
ise. Ve kaçan şaðð olunup zücce münkeşife olsa onu biz rıfð ile i«râc eyleriz. 
Ve ba¡∂ı nâs o şu¡abı ünbûbe içine id√âl ederler, ma¡an la√mı dahi «urûcun-
da i«râc eylemesin için. Ve ba¡dehu eger cür√ sâkin olup onda verem-i √ârr 
olmazsa ona evvelâ «ıyâ†atı isti¡mâl eyleriz ve sonra münbitü’l-la√m olan 
mu¡âlecâtı isti¡mâl eyleriz. Ve eger cür√e verem-i √ârr i§âbet eylediyse lâyıð 
olur ki onda ten†îl isti¡mâl oluna ve a∂mide ile dahi mu¡âlece oluna. 

Ammâ sehm-i «âric mesmûme olsa lâyıð budur ki sehmin i§âbet eyle-
diği mev∂i¡-i semmin te™&îri miðdârı mümkin ise taðvîr oluna ve o mev∂i¡ 
la√mının taπyîri ile ma¡lûm olur, zîrâ la√m-ı mesmûm la√m-ı §a√î√a levn-
de muπâyir ve levn-i meyyit gibi kemidü’l-levn olur. Ve eger sehm ¡a₣ma 
münπariz olur ise âlet ile i«râc olunur. Ve eger ¡a₣mdan âlet ile i«râca 
la√mdan bir nesne mâni¡ olur ise lâyıð olur ki o nesne taðvîr veyâ«ûd şaðð 
oluna. Ve eger sehm ¡umð-ı ¡a₣ma münπariz olup sehmin &ebâtından ¡umða 
inπizârı ta¡arrüf olunur ise ve bizim o sehmi ta√rîk ile sehm √areket ey-
lemezse bize lâyıð olur ki o ¡a₣mı fevð-ı sehmden evvelâ mað†a¡ ile ða†¡ 
eyleyeyüz veyâ«ûd mi&ðab ile sehmin e†râfını eger ¡a₣m &e«în ise &aðb 
edip sehmi ta«lî§ eyleyevüz. Ve eger sehm a¡∂â-i re™îseden birine münπariz 
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me&elâ dimâπ ve ðalb ve ba†n ve em¡â ve ra√im ve kebid ve me&âne işbu 
a¡∂â-i şerîfeden birine πarz olunup onlarda mevt ve helâk ¡alâmâtı ₣âhir 
oldu ise lâyıð olur ki o sehm ce≠b olunmaya, zîrâ ce≠b ile ðalað-ı ke&îr ¡ârı∂ 
olur ve eger ce≠b olunsa o ce≠b ile ¡alîlin ðalað ve ı∂†ırâbından mâ-¡adâ 
†abîbe cehele †arafından †a¡ne ve bî-vech kelâmla şemâtete mü™eddî olur 
ve ma¡a-hâ≠â o ce≠bin nef¡i dahi ðalîl olur. Ve eger ¡alâmât-ı mevt onlarda 
₣âhir olmazsa o inπirâzdan √udû&u «avf olunan nesneleri biz i«bâr eyle-
yip ek&er-i √âlde ondan √âdi& olan ¡a†abı taðdîm eyleyelim ve ba¡dehu ¡ilâc 
beyânına şürû¡ eyleyelim, zîrâ o a¡∂âlarına sehm i§âbet eden kimselerden 
«ilâf-ı me™mûl çok kimseler selâmet-i ¡acîbe ile selîm oldular ve o sehm 
√asebiyle mu§âb olanların kebidinden bir cüz™ ve ba†n üzere olan §ıfâð ve 
&erbden birer şey™ ve ra√imin küllîsi ba¡∂ı kerre «urûc edip yine onlar «alâ§ 
oldular, o cirâ√at ile helâk olmadılar ve ¡ale’l-«u§û§ o sehm i«râc olunmasa 
dahi onlar helâk olmaları muðarrerdir, üzerinde sehmi terkin nef¡i olmaz ve 
o terki biz ðıllet-i mer√amete √aml ve nisbet eyleriz, zîrâ sehmi nez¡ ba¡∂ı 
kerre selâmete mü™eddî olur. 

O Sehmi Câ≠ibe Edviye Beyânındadır

Vâcib olur ki sehm-i nâşib mev∂i¡ine ðavî câ≠ib olan uşşað va∂¡ oluna 
veyâ«ûd a§l-ı ða§ab a«≠ olunup daðð oluna ve onun medðûðu ile ∂ımâd 
oluna ve ba¡∂ı kerre ¡asel ve «ubz ile o a§l-ı medðûð ma¡cûn kılınır. Ve 
ke≠âlik varað-ı «aş«âş-ı esved ve varað-ı şecerü’t-tîn sevîð ile ta∂mîd olu-
nur ve ke≠âlik bezrü’l-benc ðalðadîsle ∂ımâd olunur ve benc &emeresi ile 
bi-√âlihâ ∂ımâd olunur ve «îrî a§nâfının küllîsi ile ve zerâvend ve ba§al-ı 
nerces ile dahi ∂ımâd olunur. 

Ve edviye-i √ayvâniyyeden dahi çok devâ vardır ki onlar ile ∂ımâd olu-
nur, onlardan ∂ıfdı¡-ı meslû«un ¡i₣âmda olan nâşibe menfa¡ati cidden ¡acîb 
olur ve o ∂ıfdı¡-ı meslû« esnânı dahi ðal¡ eder ve mes√ûðan sere†ânı isti¡mâl 
dahi onun gibidir ve ke≠âlik irbiyân ve enâfi«143 dahi o mi&llidir. Ve deyildi 

143 “Enâfi«” “infe«a”nın cem¡idir, peynir mayasuı ma¡nâsına. Ammâ irbiyân √ay-
vân-ı mâdan bir nev¡dir, sere†ândan §aπîr olur. İbn Kütbî der ki o √ayvâna “rû-
biyân” derler, ona “irbiyân” ı†lâðı πala†tır belki “irbiyân” hemze ile bahâr ma¡nâ-
sınadır.
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ki ¡a₣âye dedikleri √ayvân bir nâşib üzere şedd olunsa ve ba¡∂ı nüs«ada 
şed« olunsa vâði¡dir, onun şedd ve şed«i o nâşibi şedîden ce≠b eder. Ve 
edviye-i câ≠ibe-i mürekkebedendir ¡a₣âyenin re™si zerâvend-i †avîl ve a§l-ı 
ða§ab ve ba§al-ı nerces ile. Ammâ ðurû√-ı mündemilenin ta√tından ¡i₣âm-ı 
fâsideyi ce≠bi biz bâbu’l-¡i₣âmda ≠ikr eyleriz. 

◊ar…-ı Nâr ¡İlâcı ¢ânûnudur:

◊arð-ı nâr ¡ilâcı iki πara∂ √asebiyle olur: Evvelki πara∂ teneffu†u def¡ ve 
ikincisi mu√terið olan ¡u∂vu ı§lâ√tır. Ve teneffu†u men¡de bilâ-le≠¡ tebrîd 
eden edviye isti¡mâline √âcet olur. Ammâ √arðı ı§lâ√ için bilâ-ke&ret ve 
bilâ-ledπ tecfîfün-mâsı olup √arr ve berdde mu¡tedil olan edviye-i câliyeye 
mu√tâc olur. Ve eger o tedbîrlere ma¡an √âcet olur ise evvelâ müberrid ile 
¡ilâc olunup √âcet kalır ise sonra ¡ilâc-ı &ânî ile dahi tedbîr olunur, ammâ o 
√arð idrâk ve teneffu† eylediyse vâcib olan tedbîr-i &ânî olur. 

Ve edviye-i √arðiyye ðaymûliyâ ve √afîfetü’l-√acm a†yân ve ¡ades-i ma†-
bû« ve midâd-ı Hindî ve o mi&llilerdir. Ammâ kündür ve kündürün em&âli 
olan düsûmât ve ¡ilk bu bâbda devâ-i §âli√ olmaz, zîrâ onların ba¡∂ısı ðadr-i 
lâyıðtan es«an olur ve ledπı dahi olur ve ba¡∂ısı dahi ðadr-i lâyıðtan er†ab olur. 

∏ara∂-ı evvel için ya¡nî tenfî†i def¡ için isti¡mâl olunan edviye-i √arðıyye 
bunlardır: ~andal ve fûfel-i ebya∂ u cedîd, âcürr veyâ«ûd «azef bu me≠kûr-
lar a«≠ olunup ¡ineb-i &a¡leb suyuyla ve mâ-ı verd ile †ılâ olunur veyâ«ûd 
yumurta sarısı ve dühn-i verdden merhem itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik hinde-
bâ, şa¡îr-i maπsûl daðîði, mu««-ı bey∂ ve dühn-i bey∂ ile ve ke≠âlik ¡ades-i 
meslûð ma¡a’l-verd dühn-i verd ile ve ke≠âlik †în-i Ermenî «all; bu me≠kûr-
lardan ¡alâ-mâ-yenbaπî merhem itti«â≠ olunup sonra onda πasl-ı tâmm ile 
maπsûl nûre-i isfîdâc, beyâ∂-ı bey∂ ve lebenden bir şey™ dahi kılınır. Ve 
ke≠âlik «ubbâzâ varaðı mâ-ı ¡a≠b ile mü™ekkeden selð olunup sa√k olunur 
ve «ubbâzâ eşyâ-i «ay†iyyesinden dahi tenðıye olunur ve ba¡dehu o mes√ûð 
«ubbâzâ mürdâsenc-i mürebbâ ve isfîdâc-ı ðal¡iyy her birinden ikişer buçuk 
cüz¡, dühn-i verd dört cüz™, mâ-ı ¡ineb-i &a¡leb, mâ-ı küzbere her birinden 
birer cüz™ işbu me≠kûrlarla o «ubbâzâ cem¡ olunur. 

Ve πara∂-ı &ânî için ya¡nî ı§lâ√-ı √arð için isti¡mâl olunan edviye bun-
lardır: O edviyenin ecvedi merhem-i nevredir, o merhem budur: Nûre a«≠ 
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olunup √iddetinin küllîsi zâil olsun için yedi kerre πasl olunur ve ba¡dehu 
dühn-i verd ile veyâ«ûd zeyt ve ðalîl-i şem¡le eger √âcet olursa ∂arb olunur, 
ba¡∂ı kerre dahi o eczâlar üzere †în-i ðaymûliyâ ve beyâ∂-ı bey∂ ve «all-i 
√amrdan miðdâr-ı ðalîl dahi ziyâde olunur.

Nüs«a-i U«râ Li-Merhemi’n-Nûre: Ma¡lûmun olduğu vech üzere nûre 
πasl olunur ve ondan varað-ı sılð ve varað-ı kerneb ve dühn-i verd ve şem¡le 
merhem itti«â≠ olunur. 

Ve bu bâbda eger tebe&&ür ve teneffu†tan «avf olunmaz ise §âli√ olur 
varað-ı e&l-i mu√rað ve «arnûb-ı mu√rað sa√ð olunup isti¡mâl olunmak. 

¢alîlü’l-√arâret olanlara merhem §âli√dir, o merhem †avîlü’l-te™lîftir, 
tecribe olunup ceyyid bulunmuştur: Baðar-ı râ¡înin «i&y-i müceffefi, şe-
cer-i §anevber ðuşûru, müşk-†arâmşî¡ her birinden onar dirhem, mürdâ-
senc üç, «abe&-i fı∂∂a iki, «abe&-i re§â§ dört mâ-ı bârid ile mirâr-ı ke&îr ile 
maπsûl nûre beş, ðaymûliyâ beş, ¢ıbrısî veyâ«ûd Ermenî veyâ«ûd Rûmî 
†în ve isfîdâc-ı re§â§ her birinden yedişer, medðûð ¡a§a’r-râ¡î onar, midâd-ı 
Fârsî veyâ«ud midâd-ı §înî altı, tûtiyâ-ı a«∂ar yedi, ba¡rü’∂-∂a¡n on, leblâb 
√abbı ve varaðı her birinden on beşer, «abe&-i √adîd, varað-ı «a†mî ¡u§âresi, 
varað-ı «ubbâzâ ¡u§âresi her birinden onar, sûsen-i âzâd ya¡nî beyâ∂ sû-
sen, âzâdın ba§alı, sûsen-i âsmancûnî ve za¡ferân her birinden beşer, kâfûr 
dört, mûm, dühn-i verd, geyik kemiğinin iliği ve şa√mı miðdâr-ı kifâye; bu 
me≠kûrlardan mütte«a≠ merhemin ðuvveti eşedd olur.

Ve ke≠âlik ðalîlü’l-√arâret olanlara §âli√ olur nu√âs ve √adîd bürâdeleri 
[510b] a«≠ olunup †în-i √urr ile veyâ«ûd †în-i a√mer ile ma¡cûn kılındıktan 
sonra tennûrda veyâ«ûd ettûnda i√râð olunup ður§ kılındıktan sonra √ıf₣ 
olunup ba¡dehu tecfîfe √âcet olan mev∂i¡-i √arða ekilse veyâ«ûd dühn-i 
verd ile o ður§ †ılâ olunsa. Ve yine bu ðabîlden olur «ur™-ı √amâm «ırða-i 
kettân içinde teremmüd edince ðadar √arð olunup o remâd dühn ile †ılâ 
olunsa ve onun nef¡i ¡acîb olur. 

Ve √arðın mevâ∂i¡-i müteðarri√asına nâfi¡ olur gerek meslûð veyâ«ûd bað-
latu’l-√amðâ ma¡a-sevîð ve varað-ı âs-ı mes√ûð üzerine ≠err olunur ise. Eger 
o ður√a bu devâ ile müntefi¡a olmayıp ¡i§yân ederse e&lin varað-ı mu√raðı 
veyâ«ûd varað-ı yenbût-ı mu√rað ile ≠err olunur. Ve eger onlara dahi ¡i§yân 
ederse ðurû√-i «abî&ede müsta¡mel olan edviye-i müdemmile isti¡mâl olunur. 
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Mâ-ı Muπlâdan ◊âdi& Olan ◊ar… Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre †ancerede πaleyân eden su mi&lliler ¡u∂v-ı insân üzere 
mun§abb olup nârin fi¡li gibi ¡u∂vda o mâ-ı √ârrın fi¡li olur. Onun tedbîrinde 
§avâb olan budur ki mübâderet olunup teneffu†tan muðaddem onun üzerine 
§andal ve mâ-ı verd ve kâfûr ile †ılâ oluna ve o mev∂i¡ cefâf edince ðadar 
terk olunmaz belki mâ-ı bârid mi&lice maπmûse olan bir «ırða ile küllü sâ¡a-
tin ter†îb olunur ve bu tedbîr o «arðı tenaffu†tan men¡ eder. Ve bir ðavm o 
√arða tedbîrde mübâderet edip o √arðın üzerine mâ-ı zanbað veyâ«ûd mâ-ı 
remâd saçarlar. Ve ecved olan onların her hangisi isti¡mâl olunursa sevîð ile 
veyâ«ûd merhem-i nûre ile sa√ð oluna. Ve ke≠âlik zibl-i √amâmın devâ-i 
me≠kûru dahi cidden ¡acîb olur ve onun ður√ası kürrâ&-ı meslûð veyâ«ûd 
kürrâ&-ı müceffef-i mes√ûðla mu¡âlece olunur veyâ«ûd bâb-ı evvelde bizim 
≠ikr eylediklerimiz ile mu¡âlece olunur.

Demin Nezfi ve ◊absi Beyânındadır

Kitâb-ı evvelde ma¡lûm oldu ki ba¡∂ı kerre dem ¡urûðtan «urûc eder ve 
onun «urûcu ¡urûðun ∂a¡fı √asebiyle füvvehe-i ¡urûð münfeti√a olmakla 
olur veyâ«ûd o infitâ√ şiddet-i imtilâdan veyâ«ûd √areket-i ðaviyyeden 
√attâ §ay√a ve ve&beden dahi olur veyâ«ûd nezf-i dem «âricden vârid olan 
√ârr-ı câ≠ibden olur veyâ«ûd ¡ırðın in§ıdâ¡ ve inðı†â¡ından olur ve o in§ıdâ¡ 
ve inðı†â¡ dahi ðâ†ı¡-ı fessâ« veyâ«ûd dâ«ilden te™ekkül veyâ«ûd ¡ale’l-im-
tilâ şiddet-i √areket sebebiyle olur veyâ«ud nezf tehelhül-i ¡ırð √asebiyle 
reş√ten olur ve o tehelhül gâhca ¡ırðın cirminde ve gâhca §ıfâðında olur.

Ve dem-i ¡urûðtan †arîð bulundukta seyelâna elyað ve evlâ olan dem-i 
şiryândır, zîrâ şiryân münðabı∂ ve münbası† olup müte√arrik olur ve 
lâ-ma√âle mu√tevî olduğu dem merreten münðabı∂ ve merreten u«râ mün-
teşir olup nezfe mü™eddî olur. Ve kaçan o √areket ile teferruð-ı itti§âl √âdi& 
olduğundan sonra «urûc eden demin mekânı vâsi¡ ve πayr-i ∂ayyið olsa ve 
dem mekân-ı «âlî bulsa o emr ebûresmâ tesmiye olunan ümmü’d-deme âil 
ve râci¡ olur. Ve şiryân her ne ðadar ilti√âmı ðâbil olur ise velâkin onun 
ilti√âmı a¡ser ve a§¡ab olur ve çok vâði¡ olur ki şiryân mülte√im olmaz lâ-
kin şiryânı mu√î† olan nesne mülte√im olup ta∂yîðe mü™eddî olur ve dem 
seyelân-ı fâ√işe ðâdir olmayıp o mülte√im mu√î†in fürceleri vüs¡ati mið-
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dârı demden bir şey™ nâ√iye-i cilde «urûc eder ve kaçan πamz-ı raðîð ile o 
ma√alle πamz olunsa bâ†ına ¡avd eder, fetðte πamz-ı raðîðle şey™-i «âricin 
bâ†ına ¡avd ve rücû¡ eylediği gibi. Ve ba¡∂ı kerre ta√t-ı cildde ¡ırðın kendisi 
bâðî kalıp onun nab∂ı ve tefettuðu i√sâs olunur ve çok kerre şiryâna o √âl 
bâ†ından ¡ârı∂ olup cild münfetıð olmaz ve ta√tta verem-i leyyin ile ebû-
resmâ √âdi& olur dem ve rî√-i mu√tebesler olmakla ve onu πamz ile teskîn 
ðâbil olur ve bu √âl çok kerre ¡unuðta ve ürbiyyede ve mâbi∂de kendiliğin-
den ¡ârı∂ olur ve çok kerre dahi sebeb-i «ârici ve ða§d ile ¡ârı∂ olur. 

Ve e†ıbbâdan çok kimseler ₣ann eylediler ki şiryân fetðinin küllîsi ümm-i 
deme mü™eddî olur, zîrâ onun fetði mülte√im olmaz ve ek&er-i √âlde onun 
√avâlîsi mülte√im olup verem-i ma¡rûf √âdi& olur, ammâ şiryânın kendide 
ilti√âm olmaz velâkin √akîðatü’l-√âl onların ₣ann eyledikleri gibi değildir. 
Ve fetð-i şiryânın ¡adem-i ilti√âmına ≠âhib olanlar ðıyâ§ ve tecribe ile is-
tidlâl eylediler, ammâ ðıyâsla istidlâlleri budur ki şiryânın iki †abaðasının 
biri πu∂rûfiyyedir, πu∂rûf ise mülte√im olmaz; ammâ bi-√asebi’t-tecribe 
olan istidlâlleri budur ki her ne ðadar şiryân münfetıð olduysa birinin ilti√â-
mı rü™yet olunmmamıştır. Ve Câlînûs onlara bi-√asebi’l-ðıyâs ve’t-tecribe 
muðâbele edip dedi ki şiryân ilti√âm şânından olan la√m ile ilti√âm şânın-
dan olmayan ¡a₣m beyninde mütevassı†tır ve ona lâyıð budur ki iki †arafın 
√ükmü onda mevcûd olup ilti√âmı ðabûl ede velâkin ðabûlü §u¡ûbetli ola. 
Ve Câlînûs’un bu kelâmı emr-i «i†âbîdir, ammâ bi-√asebi’t-tecribe mu¡â-
ra∂ası müşâhededir ya¡nî Câlînûs da¡vâ eder ki çok şiryân-ı münfetiða ben 
mu¡âlece eyledim ve ilti√âmı ðâbûl eylediler. Ve bundan aðdem o kelâm 
üzere bir şey™ ≠ikrinden biz fâriπ olduk lâkin el-ân biz deriz ki bi’l-cümle 
a¡∂âdan inbi¡â&-ı dem müstevî olmaz belki ¡u∂vlar münfetıð oldukta demin 
inbi¡â&ı mu«telif olur, kebid ve riye mi&lliden dem infitâð katında ðebîren 
münba¡i& olur ve ba¡∂ı a¡∂âdan demin inbi¡â&ı ðalîl olur iki ðısmın her bi-
rinin kiminde «a†ar olur ve kiminde «a†ar olmaz, me&elâ riyede münba¡i& 
olan demde «a†ar olur ve enften dem inbi¡â&ında «a†ar olmaz ve o iki ¡u∂v-
dan münba¡i& olan dem ke&îr olur. Ve me&âne ve ra√im ve külye mi&lli 
¡u∂vlardan def¡e münba¡i& olan dem cidden ke&îr olmaz velâkin †ûl-i müd-
det ile münba¡i& olan dem ke&îr olup ¡âðıbet-ı πayr-i ma√mûdeye mü™eddî 
olur. Ve ke≠âlik şerâyînden nezf eden dahi mu«telif olup ba¡∂ı şiryânın 
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nezfi §a¡b ve «a†arlı olur yed ve riclde olan şiryânların nezfi gibi ve o mi&lli 
şiryânın nezfi mu√tebes olmaz ve ek&er-i √âlde ðatl eder. Ve ba¡∂ı şiryânda 
nezf sühûletli olur, ðı√fta olan nezf şiryânı √abs sühûletli olur ve onu şedd 
mücerred √abs-i nezfte kâfîdir. Ve çok vâði¡ olur ki şerâyîn-i §ıπârdan dem 
nezf eder ve ba¡dehu kendiliğinden mu√tebes olur. 

Ve dem-i şiryân ile de dem-i verîdin farðı budur ki dem-i şiryân nezfi 
nezv ve ∂arebânla olur ve ðıvâmda eraðð ve levnde urcuvâniyyeti eşedd 
olup onda dem-i verîd sevâdı ve kutmesi olmaz. 

Ve ma¡lûm ola ki o kimse ki onda istifrâπ ve «u§û§an istifrâπ-ı dem ola 
«u§û§an şiryânı dem istifrâπ eyleye ve istifrâπı ifrâ† üzere olup teşennüce 
mü™eddî ola, o istifrâπ redî olur ve füvâða mü™eddî olur ise ðâtil olur ve 
eger füvâðla ma¡an πaşy dahi olur ise ðatl ve mevt-i ¡âcildir. Ammâ o müs-
tefriπin he≠eyân ve i«tilâ†-ı ¡aðlı redîdir, eger he≠eyân ve i«tilâ† teşennüce 
muðârin ise ek&er-i √âlde ðâtildir. 

¢ânûn-ı ¡İlâc-ı Nezfu’d-Dem

Nezf-i dem ¡ilâcında vâcib olur ki ona bed™ olunup evvelâ nezf √abs 
oluna mu¡âlece olunmakla. Eger nezfin √absi mu¡âleceye mu√tâc olur ise 
me&elâ nezfin sebebi ekkâl mi&lli &âbit nesne olur ise mu¡âlece ile o [izâle] 
olunmakla nezf √abs olunur ba¡dehu ður√aya mu¡âlece olunur. Ve eger se-
bebi izâleye √âl imhâl eylemezse min-πayri izâleti’s-sebeb demi √âbis olan 
devâlarla dem √abs olunur ve demi √abse sebeb olan devvâlar kitâb-ı ev-
velde ≠ikr olundu lâkin onları biz bi-†arîði’l-isti₣hâr ya¡nî ¡an-₣ahri’l-ðalb 
≠ikr eyleyelim. 

Ve biz deriz ki demi √abse sebeb olan devâların √absi demi cihet-i ma«-
recin «ilâfı olan cihete §arf ile olur veyâ«ûd o devâ demi cihet-i ma«re-
ce in§ırâftan mâni¡ olmaz ve cihet-i «ilâfa §arf eylemez lâkin dem cihet-i 
ma«rece mun§arif olup nefs-i ma«rece ðarîb oldukta √abs edip ma«recden 
«urûcuna mâni¡ olur veyâ«ûd demi o sebeb ðurb-ı ma«recde dahi √abs ey-
lemez ve belki dem ma«rece vâ§ıl olur velâkin ma«recden «urûca o sebeb 
mâni¡ olur veyâ«ûd o sebeb √absât-ı &elâ&eden iki vech ile √absi veyâ«ûd 
cemî¡an vücûda √absin üçünü dahi câmi¡ olur. Ve demi cihet-i ma«recin 
«ilâfı cihetine §ârıf olup ðısm-ı evvel olan sebeb dahi cihet-i u«râya §ar-
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fından mâ-¡adâ fi¡l-i â«eri olmaz ve cihet-i u«râda ma«rec i√dâ& eylemez 
kebid üzere va∂¡ olunan me√âcim gibi, zîrâ o me√âcim demi cihet-i «ilâ-
fa §arf edip mun«ur-ı eymenden irâða ve isâle eder, müceddeden ma«rec 
[511a] i√dâ& eylemez yâ«ûd o sebeb cihet-i u«râya demi §arf ve ce≠b eyle-
diğinden mâ-¡adâ ma«rec-i â«er dahi i√dâ& eder, mer¡ûf olan kimseye yed-i 
mu√â≠îden fa§d-ı ∂ayyið ile fa§d olundukta demi o †arafa ce≠b ve &uðbe-i 
∂ayyiðayı i√dâ& eder. 

Ve ammâ üç ðısm esbâb-ı √âbisenin ikinci ðısmı olup demi cihet-i ma«-
recden ðurb-ı ma«recde √abs eden sebeb o nesnelerdir [ki] demi nüfûz ve 
√areketten men¡ eder ve o √arekete mâni¡ yâ sebeb-i mu«a&&ir yâ«ûd se-
beb-i mu«addir olur, zîrâ πaşy dahi demi √abs eder. 

Ve ammâ mev∂i¡de ve ma«recde demi √abs eden ve ma«reci sedd eden 
şey™-i sâdd dahi yâ rab† olur veyâ«ûd redm144-i ilðâm olur veyâ«ûd redm-i 
πayr-i ilðâm olup keyy ile veyâ«ûd devâ-i kâvî ile √âdi&e «uşkrîşet olur yâ«ûd 
ma«recde vâði¡ olan dem-i câmid ve ¡alaða veyâ«ûd taπriye veyâ«ûd ma«-
recin ilti√âmı veyâ«ûd cefâfı olur veyâ«ûd o mâni¡ ¡ırðı [mu†îf] olan la√mın 
ma«reci ∂aπ†ı olur, zîrâ o la√m-ı ∂âπı† ma«reci sedd edip şedîden i†bâð eder. 

Ve bilinmek gerektir ki eger o cirâ√ate verem §o√bet ederse ≠ikr olunan 
a¡mâlin çoğu müte¡a≠≠ir olur, «uyû† ile rab† mümkin olmaz ve fetâil id«âli 
ve şedd-i ¡anîf isti¡mâl olunmaz ve verem olduğu √âlde ancak taπriye ve 
ðab∂ ve ta«dîr ve ta«§îr-i dem isti¡mâl olunur. Ve eger şedd ve şaðð ve 
taðrîb-i devâdan biri isti¡mâl olunsa veca¡ i√dâ& ederse cidden cerî olur ve 
ona her na§be-i mûci¡a redîdir. Ve vâcib olur ki ona muvâfıð olan na§be iki 
emri câmi¡ ola, biri o na§bede veca¡ olmaya ve â«eri onda mesîl-i dem mür-
tefi¡ ola √attâ tedliye ve ta¡lîðe i¡ânet bulunmamakla sühûlet ile dem «urûc 
ve bürûz eylemeye. Ve eger bu iki πara∂da temânu¡ ve te√âlüf olur ise ya¡nî 
ikisini ma¡an cem¡ mümkin olmayıp e√adühümânın √u§ûlü â«erin intifâsı-
na mevðûf olur ise bi-√asebi’l-müşâhede ¡alîle evfað ve √âline aðreb olan 
hangisi ise ona meyl olunur. Ve ma¡lûm olması vâcib olan şey™den sonra o 
vücûhu birer birer biz ≠ikr eyleriz: 

Ve o bilinmesi vâcib olan şey™ budur ki evvelâ tefaððud ve tefa√√u§ 
olunup ¡alâmet-i me≠kûre ile ¡ırð-ı nâzif şiryân ve verîdden hangisi idüğü 

144 “Redm” sedd ma¡nâsına.
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ta¡arrüf oluna, eger şiryân ise ona verîdden ziyâde ¡inâyet §arf oluna. Pes 
bundan sonra biz deriz ki ma«rec-i dem cihetinin «ilâfı cihetine demi §ırf 
¡u∂vu delk √asebiyle îcâ¡ etmekle ve rab† ve şedd ve me√âcim va∂¡ı ile olur 
ya¡nî bu vücûhun küllîsi cihet-i «ilâf üzere îðâ¡ olunur. Ve vâcib budur ki 
cihet-i «ilâfta bu fi¡ller işlenecek mev∂i¡ ¡u∂v-ı me™ûfa müşârik ola bir √âl 
üzere ki beynehümâda bir «a††-ı müstaðîm-i vâ§ıl far∂ı mümkin olup o iki 
¡u∂v «a††-ı müstaðîm-i me≠kûrun her biri birer †arafında ola ve o «a†† gerek 
ise ¡u∂vun †ûlüne ve gerek ¡ar∂ına sâlik olsun ol müşârekette gerek bi-√a-
sebi’†-†ûl ve gerek bi-√asebi’l-¡ar∂ olsun dem cânib-i «ilâfa o zamân ce≠b 
olunur ki beynehümâda olan mesâfe ba¡îde ola. Ve eger mesâfe ðarîb olup 
¡u∂v-ı me™ûftan o ce≠ble dem tamâmen mun§arif olmazsa o ce≠b müfîd ol-
mamakla terk olunur. Ve o ðarîb olan müşârikler yedin iki câniblerinin ve 
re™sin dahi iki câniblerinin birbirine müşâreketleri gibi ve müşâreket √ase-
biyle ce≠b bir şey™dir ki kitâb-ı evvelde bizim ≠ikr eylediklerimiz maðâlâtı 
ve ðavânîn-i istifrâπâtı te≠ekkür ve isti√∂âra mu√tâc olur.

Ve vâcib [olur ki] cihet-i «ilâfa demi ce≠b için şedd ve ce≠b isti¡mâl 
olundukta ¡u∂v-ı ∂âmîye ðarib ma√allden bed™ olunup cihet-i «ilâfa nüzûl 
ve sülûk oluna. Ve vâcib olur ki fütûð-ı şerâyîn mi&llilere bu tedbîr tedbîr-i 
kâfî olduğuna tevaððu¡ olunmaya belki onların √abs-i nezfe i¡âneti oldu-
ğu me™mûl oluna. Ve ke≠âlik müşârik-i mübâ¡id olan cânibi fa§ddan dahi 
√abs-i nezf tevaððu¡ olunmaz belki ondan dahi √abse i¡âne me™mûl olur. 

Ammâ √âbis-i dem aðsâmından ðısm-ı &ânînin ðısm-ı evveli olan ðurb-ı 
ma«recde demi mu«a&&ir isti¡mâli ile √abs, ru¡âfı ve ru¡âf mi&lli nezfi olan-
lara keymûsu πalî₣ ve demi mu«a&&ir olan ¡ades ve ¡unnâb mi&lli πı∂âlar 
i†¡âm olunmakla olur. Ammâ o vech-i &ânînin ikinci vechini isti¡mâl ¡alîle 
mu«addir ve mâ-ı bârid saðy olunup bedeni tebrîd ve marî∂i tenvîm etmek-
le olur. Ve ba¡∂ı kerre πaşyin nef¡i olup nezfi √abs eder.

Ammâ ðısm-ı â«erin ya¡nî ma«recde demi √absin vücûhu için bâb-ı 
vâ√ide ri¡âyet vâcib olur ve o bâb budur ki ba¡∂ı şiryân ðalbe yalnız †araf-ı 
vâ√id ile mutta§ıl olmaz belki iki †araftan ma¡an mutta§ıl olur pes o şiryân 
bir †araftan sedd olunsa †araf-ı â«erden vârid olan demi nezf eder, bir †araf-
tan sedd bu §ûrette müfîd olmaz. Ve iki †araftan şiryânın ðalbe itti§âlinin 
vechi budur ki ðalbe mutta§ıl olan şiryân-ı nâzifte mu¡teri∂ şiryândan bir 
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şu¡be olur ki o şu¡be ðalbe şiryân-ı nâzifin mutta§ıl olduğu cânibin «ilâfı 
cânibinden mutta§ıl olur ve o şu¡be ðalbden istifâde eylediği demi şiryân-ı 
nâzife ifâde eder ve şiryân-ı nâzifin kendi kalbden isitfâde ve a«≠ eylediği 
†arîði sedd olunsa şu¡be †arîðinden o şiryâna te™eddî olunan demi yine nezf 
edip o sedd ile nezften emn √â§ıl olmaz. Ve vâcib olur ki bu mi&lli nezfte 
iki nezfi iki cihetten ya¡nî şiryân-ı nâzifin ðalbe itti§âlı cihetinden ve şu¡be 
[cihetinden] teşdîd eyleye ki √attâ nezften emân ola. Velâkin bu tesdîdler-
den muðaddem vâcib olur ki o nezf eden ¡ırðın mebde™i ta¡arrüf oluna, zîrâ 
ba¡∂ı ¡ırðın mebde™i esfelde ve ba¡∂ı ¡ırðın mebde™i fevðte olur: ¡Unuðta olan 
¡ırð esfelden olur ve fa«i≠ ve ricl ¡urûðunun mebde™i fevðten olur. Ve kaçan 
ciheti sen ta√sîl eylesen onda rab† ve şeddi isti¡mâl edersin. 

Bu bâbda isti¡mâl olunan tedbîrlerden olur o tedbîr ki onda §ınnâre ile 
¡ırðı i«râca teva§§ul olunur her ne ðadar o teva§§ul ¡ırðı setr ve taπ†ıye eden 
la√mı şaðð-ı ðalîl ile olur ise ve ba¡dehu o ¡ırð leff olunur ya¡nî şaðð ve 
§ad¡ı sarılır ve ba¡dehu ≠ikri âtî edviye isti¡mâl olunur. Ve eger ¡ırð-ı nâzif 
∂ârib ise ya¡nî şiryân ise ya¡nî onu «ay†-ı kettânla ta¡a§§ub eylemek gerekli 
olur ve ke≠âlik ¡ırð-ı nâzif πayr-i ∂ârib olur ise o dahi ta¡§îb olunur eger o 
πayr-i ∂ârib olan ¡ırð kebîr olup nezfi munða†ı¡ olmazsa. Ve kaçan ¡ırðı bu 
§ûrette i«râc ve leff eylesen ona edviyeyi ilzâm eyle ve yevm-i &âli&e ve 
râbi¡e ðadar rab†ı terk eyle; o günlerde devâ-i muπarriye-i mev∂û¡anın lüzû-
munu ve ilti§âðını rü™yet eder isen elbette onu ðal¡ eyle velâkin o edviyenin 
√avâlîsine onu mura††ıb bir nesne va∂¡ eyle ki onun cefâfına mâni¡ olup 
ðalîlen tendiye eyleye ve o edviye fevðinde olan ¡a§âbesi izâle olundukta 
kendiliğinden müteberrî olursa †arîð-i demden edviyenin esfelini i§ba¡ın ile 
πamz edip demi †afreden ve teve&&übden men¡ eyle ba¡dehu o müteberrî 
ve mev∂i¡ üzere mu∂†arib olan edviyeyi ðal¡ edip tebdîl eyle ve ona yerine 
müceddeden edviye va∂¡ eyle ve o zamân nu§be-i ¡u∂vu lâyıðı üzere eyle ve 
o nu§be budur ki füvvehe mebde™den a¡lâ ola, me&elâ o nezf esâfil-i em¡âda 
ve ra√imde olur ise ¡alîle bir nev¡ firâş ferş olunur ki onun esâfili mürtefi¡ ve 
¡âlî ve o firâşın e¡âlîsi mün«afi∂ ve müteseffil olur ve ke≠âlik vâcib olur ki 
onun nu§besi veca¡dan dahi ba¡îd olan nu§be ola ve o edviye-i müceddede 
dahi üç gün üzerinde terk olunur, bu minvâl üzere def¡ ve nezf munða†ı¡ 
vecrüðû™-i √âl ₣uhûr edince ðadar terk ve tebdîl olunur. 
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Ammâ redm bi’l-ilðâm †arîðiyle tedbîr şiryân-ı ¡a₣îmde mümkin olur, 
zîrâ onda ve bezden veyâ«ûd nesc-i ¡ankebûttan veyâ«ûd raðîk penbeden 
veyâ«ûd «ırað-ı kettân bâliyeden fetîle itti«â≠ olunduktan sonra üzerine 
mâni¡atü’d-dem olan edviye-i muπarriye ≠err olunup o fetîle nefs-i şiryâna 
loðma mi&lli dess olunur ve üzerine ribâ† şedd olunur ve ba¡∂ı kerre o fetîle 
veber-i erneb mi&lliden itti«â≠ olunup yalnız ya¡nî bilâ-≠erûr onu isti¡mâl 
¡ilâc-ı ðâfî olur. Ve vâcib olur ki o şiryân ba¡de’l-ilðâm şedd-i lâzım ile 
şedd olunup mülte√am olunca ðadar üzerinde ribâ† terk oluna. Ve ammâ 
fetîlenin emr-i i«râcına †abî¡at tedbîr eder ve ðalîlen ðalîlen [511b] i«râc ve 
def¡ eder. 

Ammâ bilâ-ilðâm redmde §ûret-i ilðâmda fetîle itti«â≠ olunan eşyâ-
dan biri füvvehe üzere bilâ-ilðâm va∂¡ olunmakla olur ve ¡ırða nüfû≠u 
olmaksızın üzeri şedd olunur. Ve ke≠âlik vâcib olur ki nezf-i dem bilâ-
ilðâm refâid ile √abs oluna ve «u§û§an rifâde isfenciyye ola ve ke≠âlik 
şeddi ðavî ¡a§âib ve şedîden şedd ile ola ve ce≠b için evvelâ isti¡mâl olan 
şeddin ¡aksi üzere ola, zîrâ ce≠b için isti¡mâl olunan şedd evvelde füvve-
he ðurbünden bed™ olunup sonra «alfe sülûð ederek leff olunur ve tedrîc 
ile şeddin şiddeti taðlîl olunur ve nezf-i demi men¡ için isti¡mâl olunan 
şedd onun «ilâfı üzere olur. Ma¡lûm ola ki kaçan şedd-i refâid ∂a¡f üzere 
olsa onda ce≠b ma∂arratı olur ve men¡-i nezf ya¡nî demi √abs ve redm 
menfa¡ati √â§ıl olmaz, binâen ¡aleyh vâcib olur ki bu bâbda tel†îf olunup 
şedd-i ceyyid ile kaçan şedd olunsa cânib-i mu«âliften dahi şedd-i â«er ile 
şedd oluna şedd-i evvel ceyyidin ce≠bine şedd-i &ânî muðâvemet eylesin 
ve o şeddler ile nezf-i dem bilâ-îlâm √â§ıl olsun için ya¡nî şedd bir †araf-
tan kılınıp şedîd olsa her ne ðadar o şedd-i şedîd-i vâ√id nezfi men¡ eder 
ise lâkin mûlimdir. Şedd minvâl-i mu√arrer üzere la†îf ve müte¡addid olsa 
bilâ-îlâm deme mâni¡ olur, onun için o şedd-i müte¡addidi i«tiyâr evlâ 
olur. Lâkin ba¡∂ı kerre o şedd-i şedîde √âcet olup evvelâ şedîden şedd 
olunup ba¡dehu ðalîlen ðalîlen ir«â olunur. 

Ve çok kerre dahi ¡ırðı ibrâz için şaðð olunan la√mın iki şefeleri cem¡ 
olunup «ıyâ†a ve ta¡§îb olunmağa √âcet olur. Ve çok kerre dahi iki şefeleri 
cem¡ ve ∂am olunup üzerine ∂ammı √âfı₣a rifâde-i ma¡rûfe va∂¡ olunmak 
kifâyet eder ve ba¡dehu üzerine edviye-i mül√ime ne&r olunup şedd olunur. 
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Ve vidâc mi&lli ¡ırð kaçan münfetıð olsa vâcib olur ki evvel-i infitâðta 
iki yedden bir yedin e§âbi¡i ile o fetð ∂uπ†a oluna ve ba¡de üzerine ≠ikr olu-
nan edviye ve refâid yed-i u«râ ile va∂¡ oluna. 

Ammâ ¡alaða ile redm mu¡âlecesi budur ki füvvehe üzere devâ-i râdim 
va∂¡ olunup o devâ füvvehe üzere demi dondurup redm edince ðadar im-
sâk olunur. Ammâ o mev∂i¡in la√mı ile fetðı ∂aπ† √asebiyle olan tedbîr 
budur ki o ¡ırð-ı meftûð ¡ar∂an ða†¡ olunur ve iki cânibine evvel-i emrde o 
¡ırð teðallu§ ve teðabbu∂ eder ve seyelân cânibinde olan †arafa o mev∂i¡in 
la√mı i†bâð olunur velâkin bu vech ile tedbîr ancak mev∂i¡-i la√mda olan 
¡ırðın fetðine olur ve çok kerre dahi †araf-ı ¡ırðta olan şu¡benin ða†¡ına √âcet 
olur ¡ırðın πavra şedîden du«ûlü ile nezf men¡ olunsun için ve ba¡de’l-ða†¡ 
üzerine edviye va∂¡ olunur ve çok kerre o tedbîr ile ümmü’d-demsiz ilti√âm 
√â§ıl olur. 

Ammâ «uşkrîşet ile ¡ırðın &ülmesini ve fetðini sedd nefs-i nâr ile olur 
eger o fetðin «a†bı ¡a₣îm olur ise. Ve o fetð ∂a¡îf olur ise onda «uşkrîşet 
i√dâ&ı nûre ve zencâr ve zâcât ve zerânî« ve kemmûn mi&lliler ile olur. 
Mev∂i¡ üzere evvelâ edviye-i kâviye ≠err olunup ekilir ise ondan nezf-i 
∂a¡îfi sâdd «uşkrîşet √âdi&e olur ve ke≠âlik zebedü’l-ba√r dahi onlar gibi 
mev∂i¡ üzere ne&r olunup üzeri şedd olunsa demi mu√tebes olur. Velâkin 
edviyeden √âdi& «uşkrîşet ile seddin «a†arı vardır ve o «a†ar budur ki «uş-
krîşet serî¡atü’l-inðılâ¡dır, ba¡∂ı kerre bi-nefsihâ ve ba¡∂ı kerre dahi dem-i 
münfecirin ednâ muðâvemetiyle ve esbâb-ı sâireden ednâ sebeb ile sâðı†a 
olur ve «a†b ve nezf-i ðuvvet ile ¡avdet eder, onun için emr olundu ki onla-
rın keyyi i√mâsı şedîd ve ðavî olan √adîd ile kılına √attâ nâr ile mi√mât-ı 
√adîdden √âdi& olan «uşkrîşet ¡amîð ve πalî₣ olmakla sühûlet ile sâðı† olma-
yıp onun suðû†u müddet-i †avîlede ola, zîrâ müddet-i †avîlede la√m nâbit ol-
makla nezften emn √â§ıl olur. Ve keyy-i ∂a¡îften √âdi& olan «aşgerîşe ∂a¡îfe 
olduğundan mâ-¡adâ o keyy-i ∂a¡îf mâdde-i ke&îreyi ce≠b eder ve tes«în-i 
şedîd ile tes«în eder. Ammâ keyy-i ðavînin i√dâ& eylediği «uşkrîşet redm-i 
ðavî olup fetði izâle eder ve i∂mâr edip ðab∂ eder.

Ve mu¡tedil ve ceyyid-i tedbîrât kâviyeden olur beyâ∂u’l-bey∂ πayr-i 
mu†fât-ı nûre ile cem¡ olup onunla veber-i erneb veyâ«ûd veber-i erneb 
mi&lli telvî& olunduktan sonra mev∂i¡-i nezfe va∂¡ ve şedd oluna. Ve mü-
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bâlâπa ile ke&îren ceyyîd olan tedbîrlerden olur kemmûn ve nûre a«≠ olu-
nup ma√all-i nezfe va∂¡ olunduktan sonra şedd oluna ve ba¡∂ı kerre ona 
ðulðu†âr dahi ziyâde olunur ve bu cümleden zâcât ma¡a’l-keyy ≠evât-ı ðabd 
olur. Ve nûrede keyy olur velâkin onda miðdâr-ı mu¡teber ðab∂ olmaz. 

Ve ammâ keyyden tevellüd eden «uşkrîşetin kiminde &ebâtı a†vel ve 
a¡mað-ı ðab∂ olur. Ve rev&-i √ımârın ¡u§âresinde ve ke≠âlik cevherinde 
bi-√iddetin keyy ile taπriyeyi cem¡ olur. Ve nezf-i demi bi-√asebi’t-taπriye 
√abs eden edviyeler cibsîn-i maπsûl ve ¡ilk-i ma†bû« ve neşâ ve πubâr-ı 
re√â ve §umûπ ve kündür ve rîtânec olur ve ke≠âlik zebîb-i ¡inebin kendi 
dahi ve ∂ıfdı¡ dahi bu ðabîlden olur deyildiği üzere ve kevkeb-i şâmûs dahi 
bunlar gibidir. 

Ammâ tecfîf ve il√âmla √abs-i nezf eden edviyeler §abır ve ðuşâr-ı kün-
dür ve cidden medðûð olan ¡acem-i zebîb ve dühn ile ¡af§-ı mu√rað mi&l-
lilerdir ve onun i√râðı o miðdâr olur ki ¡af§ iş¡âl olunur ve kaçan onun 
işti¡âli tamâm olsa söndürülür. Ve ke≠âlik berdiyy-i mu√rað ve maðlüvv-i 
rîtiyânec ve √adîdin §adâsı ve pası ve zibl-i feres-i mu√rað ve zibl-i √ımâr-ı 
mu√rak ve ke≠âlik o iki ziblin πayr-i mu√raðları ve remâd-ı ¡i₣âm-ı πayr-i 
maπsûl ve §adefin πayr-i maπsûl remâdı ve mu√rað isfenc ki onun i√râðı 
ziffe ba¡de’l-πams ola. Ve ba¡∂ı nüs«ada “zift” bedeline “zeyt” vâði¡ ol-
muştur. Ve ke≠âlik şa¡îr-i mu√rað cemî¡an bu me≠kûrlardan her birleri te-
cfîf ve il√âmla √âbistir ve ≠ikr olunan remâd-ı maπsûl olursa muπarrî olur. 

O Edviye-i Mürekkebe Ev§âfı Beyânındadır Ki Nezf-i Demde 
¢aviyye ve Terkîbi A§nâf-ı Şettâdan Olur

Ve bu ≠ikri âtî devâyı Câlînûs va§f-ı ceyyid ile va§f edip sonra gelen-
lerin dahi onu tecribesinden sonra ceyyid olduğu ₣âhir olan devâlardandır 
ve o devâ budur: ¢ulðu†âr yirmi, diðâð-ı kündür on altı, §abır, fülfül, ¡ilk-i 
yâbis her birinden sekizer, zernî« dört sa√ð olunup ve elekten geçirilip hebâ 
gibi olan cibsîn yirmi; bu me≠kûrlar cem¡ olunup ≠erûren isti¡mâl olunur 
fetâil üzere ve mev∂i¡e ≠err olunmakla ve onun nef¡-i ¡acîbi olur. Veyâ«ud 
¡anzerût ve §abır-ı Mekkî ve dem-i a«aveyn a«≠ ve fetîle üzere kılınıp şedd 
olunur. Veyâ«ûd yalnız §abır ve kündür veber üzere kılınıp mev∂i¡e şedd 
olunur. 
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Ve ke≠âlik ba¡de’l-πams bi’z-zift i√râð olunan isfenc ve âcürr-i mu√rað-ı 
sa√îði ve «abe&-i re§â§ ve tûtiyâ ve §abır veyâ«ûd kündür ve kibrit ve §abır 
veyâ«ûd kibrît ve §abırdan ≠erûr itti«â≠ olunur ve beyâ∂-ı bey∂ fetîlesiyle 
isti¡mâl olunur. Veyâ«ûd ðulðu†âr yirmi, kündürün kendi veyâ«ûd diðâðı 
sekiz ve rîtiyânec sekiz, cibsîn-i mu√rað sekiz yâ«ûd ðulðu†âr, nu√âs-ı 
mu√rað, ðalkadîs, zâc-ı meşvî veznleri berâber. 

Ve demevî nezfe ve «u§û§an mebde™i re™s olan nezfe §abır bir cüz™ eger 
beden câsî ve §ulb ise ve πayr-i câsî olup beden-i leyyin için §abır yarım 
cüz™. Ke≠âlik beden-i câsîde ðuşâr-ı kündür bir cüz™ ve beden-i desimde 
nefs-i kündür bir cüz™ a«≠ olunup onlara iðti§âr olunur veyâ«ûd onlarla 
dem-i a«aveyn ve anzerût dahi kılınıp beyâ∂-ı bey∂ ile ma¡cûn kılınır ve 
ba¡dehu veber-i erneb üzere mev∂i¡ şedd veyâ«ûd mev∂i¡ üzere ≠erûren is-
ti¡mâl olunur.

Üçüncü Ma…âle ¢urû√ ve A§nâf-ı ¢urû√ Beyânındadır

¢urû√ta Kelâm-ı Küllîdir

¢urû√ cirâ√âtten ve cirâ√at-i münfecireden ve bü&ûrdan tevellüdür eder, 
zîrâ la√mda olan teferruð-ı itti§âlde ðay√ ve midde √â§ıl olsa ona ður√a derler.

Ve cirâ√âtın teðayyu√u o sebebden olur ki ona müteveccih olan [512a] 
πıdâ fesâda isti√âle eder ¡u∂vun ∂a¡fı √asebiyle veyâ«ûd ðurbünde olan 
a¡∂ânın fu∂ûlü o ¡u∂v-ı mecrû√-ı ∂a¡îfe ta√allül ve ta√allüb etmekle ðay√ 
√âdi& olur veyâ«ûd o cirâ√at üzere va∂¡ olunan merhemden ¡u∂vda terehhül 
olmakla ve düsûmet ve ru†ûbetiyle o merhem cirâ√atı dahi le&iða ve mu-
ra††abe kılmakla olur. 

Ve ðay√ ðabîlinden olup raðîð olanlara §adîd tesmiye olunur ve πalî₣ 
olanlara vesa« tesmiye olunur. Ve sa« bir şey™-i «â&ir ü câmiddir ki ebya∂ 
olur veyâ«ûd sevâda mâil olur veyâ«ûd dürdî gibi olur. Ve §adîdin tevellü-
dü a«lâ†ın raðîðinden ve mâiyyetinden veyâ«ûd a«lâ†ın √âdd olanlarından 
olur ve vesa« a«lâ†-ı πalî₣adan olur. Ve §adîd ke&îren verem tevlîd eder. Ve 
§adîd müceffife ve vesa« câlîye mu√tâc olur. 

Ve ður√a ba¡∂ı kerre ₣âhire ve ba¡∂ı kerre dahi ≠ât-ı πavr olur. Ve πavrı 
olan ður√ayı mu√î† olan la√m ba¡∂ı kerre §ulb olur ve ona nâ§ûr tesmiye olu-
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nur ve o nâ§ûr πavra nâfi≠e ünbûbe gibi olur veyâ«ûd o la√m-ı mu√î† §ulb 
olmaz ve ona ma«be™ ve kehf tesmiye olunur. Ve ba¡∂ılar ma«be™ o ður√aya 
ı†lâð ederler ki ta√t-ı cilde nüfûz edip ondan cild müteberrî ve müfârıð olur. 
Ve ammâ kehf o ður√aya ı†lâð ederler ki ta√t-ı la√mda mün¡a†ıfe olup ittisâ¡ 
eder. Ve ba¡∂ı â«er dediler ki belki vâsi¡e kehf ve ∂ayyið-i ¡amîða nâ§ûr 
derler ve tesmiyede münâðaşa olmaz. Ve ður√a üzere §alâbet ₣âhire olur ise 
ona ður√a-i «azefiyye derler. 

Ve √isse ₣âhir olmayan nâ§ûr nâ§ûr-ı redî olur ve onun redâ™eti √issten 
bu¡dü miðdârı olur. Ve nâ§ûrun kimisi müstevî ve kimisi mu¡vecc olur. Ve 
o nâ§ûr dahi redî olur ki ¡a§abe mü™eddî olup veca¡-ı şedîdi ola «u§û§an es-
feline meyl ile mess olunsa veca¡ ek&er ola ve o nâ§ûr ile ¡u∂v fi¡lini ¡usret 
ile işler ve onun ru†ûbeti ru†ûbet-i raðîða-i la†îfe olur ¡a₣ma mü™eddî olan 
nâ§ûrda olduğu gibi. Ve eger ribâ†a mü™eddî olur ise ondan seyelân eden 
¡a₣m ve ¡a§abe mü™eddî olan nâ§ûrlardan sâile ru†ûbetler gibi raðîð ve la†îf 
olur velâkin ¡a₣mî ve ribâ†î olanlarda ¡a§abî gibi veca¡ ba¡∂ı kerre ¡a₣îm 
olmaz. Ve ¡a₣ma mü™eddî olanların ru†ûbeti eraðð ve §ufrete emyel olur. 
Verîde ve şiryâna müf∂î olan nâ§ûrdan çok kerre dürdî mi&lli şey™ «urûc 
eder. Ve ba¡∂ı a√yânda nâ§ûr verîde müntehî oldukta dem-i naðî vü ke&îr 
ve şiryâna müntehî oldukta dem aşðar ma¡a-nezfin ve nezvin «urûc eder. 
Ve la√ma müntehî olan nâ§ûrdan lezice ve πalî₣i ke&îre-i ficce seyelân eder. 

Ve çok vâði¡ olur ki nâ§ûr-ı vâ√idde efvâh-ı ke&îre olup onun emr-i müş-
kil olur ve bilinmez ki nâ§ûr vâ√id midir veyâ«ûd ke&îr midir. Ve o efvâ-
hın ba¡∂ısı ≠âtü’§-§ıbπ olan ru†ûbeti §abb eder eger nâ§ûr vâ√id ise, efvâh-ı 
u«arden onun levnine mu†âbıð ru†ûbet «urûc ve nâ§ûr-ı mu«teliften mu«-
telifetü’l-elvân ru†ûbet «urûc eder, kimi ebya∂ ve kimi kemid ve a√mer ve 
elvân-ı sâire «urûc eder. 

Ve ðurû√-ı aðsâm ve a§nâfa münðasim olur. Ve deyilir ki ðurû√un 
kimi mûlim ve kimi ¡âdimü’l-elem olur ve kimi müteverrim ve kimi ¡âdi-
mü’l-verem olur ve kimi naðî ve kimi πayr-i naðî olur. Ve πayr-i naðî 
ður√anın kimi le&iða olur ya¡nî redîve πayr-i redî ru†ûbet-i ke&îreyi câmi¡ 
ve mu√tevî olur ve kimi vesi«a olur ve kimi mu§addâ ve paslı olur ve 
ba¡∂ı ður√a dahi müte¡affin olur. Ve ðurû√a a∂arr-ı eşyâ cenûb-ı rî√î ve 
ma¡a-√arâretin havânın ru†ûbeti olur. Ve ðurû√un kimi müte™ekkil ve kimi 
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sâ¡î ve kimi rehl-i bârid ve kimi rehl-i √ârr olur. Ve rehle-i ðurû√ nevâ√î-i 
ður√ada olan şa¡rın suðû†unu îcâb eder. Ve ba¡∂ı ðurû√ dahi reşşâ√a olup 
ondan §adîd-i §ufr-ı √ârr reş√ eder ve ba¡∂ı kerre o ður√adan mâ-ı √ârr 
seyelân edip nevâ√îsini i√râð eder; o mi&lli ður√a redî-i mühlik olur ve 
kimi dahi ¡asiretü’l-indimâl olur. 

Ve ður√a-i müte¡affine, ður√a-i müte™ekkileye muπâyir başka kur√adır 
velâkin ikisinde dahi sa¡y olur. Ve ba¡∂ı ekkâlde √iddet olmakla min-πayri 
¡ufûnetin ve bilâ-√ummâ iti§âlinde olan mevâ∂i¡i ekl eder velâkin ður√a-i 
müte¡affine-i sâ¡iyede √ummâ yâ ke&îre veyâ«ûd lâzıme ve πayr-i müfârıða 
olur. Ve Câlînûs nâr-ı Fârsî ve nemle-i sâ¡iyeye ðurû√-ı müte™ekkile tesmi-
ye eyledi ve ður√a-i müte¡affine ður√a ve mara∂-ı müte¡affinden mürek-
kebdir dedi. 

Ve ≠ikr olunan a§nâf-ı ðurû√tan her §ınfın başka başka √âlleri vardır: 
¢ur√a-i §ulbeden i«∂irâr ve isvidâdı a«≠ edenler rediyyedir. Ve ðurû√-ı 
bâride-i rehle-i bey∂ edviye-i müsa««ine ile istirâ√at eder ve √umrete mâile 
olan ðurû√-ı √ârre berd ile istirâ√at eder. Ve ðurû√-ı rediyyeye bedenden 
bir levn müsta§√ıb olur ise ya¡nî levni ebya∂-ı re§â§î veyâ«ûd a§far olur 
ise mizâc-ı kebidin fesâdına ve ður√aya vârid olan demin dahi fesâdına ve 
¡usr-ı indimâle delâlet. Ve o ður√a ki onun zemîni ve yeri √ârr olup √ikkesi 
dahi olsa onun fa∂lı √irrîf olur. Ve ður√anın u§ûlü ¡arî∂a ve bey∂ ve ðalîle-
tü’l-√ikke olur ise onun mizâcı bârid olur. Ve ¡akîbü’l-emrâ∂da mütevellide 
olan ðurû√ rediyye olur, zîrâ mara∂ın mevâdd-ı rediyyesini †abî¡atın o ður√a 
mev∂i¡ine def¡inden ður√anın √udû&una delâlet eder. Ve nevâ√îsinden şa¡rı 
nâ&ire olan ður√a rediyyedir. ¡Alâmât-ı mevt-i serî¡de deyildi ki insânda 
evrâm ve ðurû√-ı leyyine olup ¡aðlı dahi zâile olsa o insân helâk olur. 

Ve ðurû√-ı «abî&enin sebebi ba¡∂ı kerre fu∂ûl-ı «abî&eye mü§âdif olan 
cirâ√at olur veyâ«ûd tedbîr-i müfsid olur. Ve ba¡∂ı kerre «abâ&et-i ður√a 
bü&ûr-i rediyyeye tâbi¡ olur, evvelâ bü&ûr-i rediyye √âdi&e olup ba¡dehu 
teðarru√ etmekle. Ve ður√anın ¡alâmet-i «ub&ü ður√anın ta¡affünü ve sa¡yi 
ve nevâ√îsini ifsâdı ve bür™ünün ma¡a-§avâbi’l-¡ilâc ¡usrü olur. 

Ve ðurû√ ve cirâ√âtın selâmet-i ¡âðıbetlerine delîl ve ¡alâmeti bi-devâin 
ve bi-¡aðlin mine’†-†abî¡a teftî√ olunan midde olur, zîrâ middenin √u§ûlü 
†abî¡atın fi¡li mecrâ-yı †abî¡î üzere olmakla olur ve midde-i §a√îha ancak 



404 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

nu∂c-ı †abî¡î √â§ıl olup ðurû√-ı rediyye a¡râ∂ından bir şey™ ona ¡ârı∂ olma-
makla olur «u§û§an teftî√ olunan midde midde-i ma√mûde ve melsâ ve 
müsteviye ve bey∂â olup nu∂c-ı tâmma delâlet eyleye ve ona netn dahi 
§o√bet eylemeye onda ¡ufûnet olmamakla. Ve ba¡∂ı kerre netn-i ðalîlden 
ður√a-i selîme «âliye olmaz, zîrâ middenin √udû&u √ârr-ı πarîzî ile ve √arâ-
ret-i πarîbenin dahi ona te¡âvün ve te¡â∂udu ile olur. Ve midde √aððında 
bizden biraz kelâm mervî eyledi.

Ve teşennüce ve ta¡affüne mü™eddiye ður√alar ve ke≠âlik sere†âniyye ve 
«îrûniyye145 ve müte™ekkile ve o mecâriye câriye olan ður√alardan midde 
tevellüd eylemez belki ður√adan midde tevellüd edip ondan verem olsa 
¡alâmet «ayr olup o ður√a √asebiyle teşennüc √udû&undan «avf olunmaz ve 
i«tilâ†-ı ¡aðl ve onun mecrâsına cârî olan a¡râ∂ı dahi olmaz her ne ðadar o 
ður√a ≠ikr olunan a¡râ∂ı mûcib olan a¡∂â-i «alfiyye vü ðuddâmiyyede olur 
ise velâkin o ður√anın emri ve veremi √addi mütecâviz olur ise o ¡avârı∂ın 
¡urû∂undan emn olmaz. 

Ve ður√adan √âdi& olan verem def¡aten πâib ve πâir olursa ðay√la ve 
ðay√ mi&llilerle ta√allül eylemese ve ₣ahr gibi ve fa«i≠ ve rükbe gibi olan 
mevâ∂i¡de a¡∂â-i ¡a§abiyyeye mücâvir olsa o ður√a dahi teşennüce ve i«-
tilâ†-ı ¡aðla mü™eddiye olur, zîrâ ₣ahrda olan ður√a §ulbe ve nu«â¡a ve 
muðaddim-i [fa«i≠ ü ] rükbede olanlar dahi o mev∂i¡de olan a¡∂â-i ¡a§abiy-
yeye mücâvir olurlar. 

Ve eger ður√a tennûr-ı bedende olup a¡∂â-i ¡ırðıyyenin esfeline mücâvir 
olur ise ishâl-i dem ve i«tilâ†-ı ¡aðldan «avf olunur. Ve eger tennûr-ı bede-
nin nı§f-ı a¡lâsında olursa ≠âtü’l-cenb [512b] √udû&undan ve ba¡dehu teðay-
yu√undan «avf olunur ve sen teðayyu√un ma¡nâsını kitâb-ı &âli& §adrında 
bildin. Ve o nı§f-ı ¡âlîde olan ður√adan dahi i«tilâ†-ı ¡aðl «avf olunur. 

Ve ðurû√un ¡alâmât-ı ceyyidesindendir nevâ√î-i ður√ada şa¡rın tenâ&ür 
eyledikten sonra nebâtı. 

Ve bedenin ¡ilâc-ı ðurû√u ziyâde ðabûl edenleri o bedendir ki mizâcı 
a√sen-i o[lu]p ru†ûbet-i fa∂l[iyye]si ðalîl ve dem-i ceyyidi olan beden olur. 

145 “»îrûn” «â-i mu¡ceme ile bir †abîbin ismidir, ¡asiretü›l-indimâl bir nev¡ ður√a 
evvelâ ona ¡ârı∂ olup o ður√aya evvelâ tefa††un edip ve evvelâ o ¡ilâc etmekle ona 
«îrûniyye tesmiye olundu.
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Ve ru†ûbeti veyâ«ûd yübûseti ke&îre olan bedenin ður√a ¡ilâcını ðabûlü ba†î™ 
olur. ~ıbyân mi&llilerin beden-i ra†bı meşâyı«ın beden-i yâbisinden ¡ilâc-ı 
me≠kûru aðbel olur «u§û§an ður√a §â√ibinin mizâc-ı a§lîsi yâbis olup onda 
dem-i ceyyid-i naðî olmaya ve ¡ara∂îsi ra†b-ı müterehhil ola meşâyı«taki 
gibi. Ve bu ðâ¡ideye binâen müstesðûn ðurû√unun ve √abâlâ ðurû√unun 
mu¡âleceleri ¡usret üzere olur √abel √ay∂ı imsâk etmekle fu∂ûlleri mu√te-
bes olduğu √asebiyle. Ve ammâ meşâyı«ın ðurû√u ru†ûbet-i ¡ara∂iyyeden 
ve dem-i ceyyidi ¡âdim olduğundan ¡ilâcı ðabûlü ba†î™ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi ður√aya berâ™et gelip sağalır ve ba¡dehu müntefi∂ 
olur, o berâ™et ðable’t-tenðıye nâbit la√m √asebiyle olmakla, zîrâ la√m-ı 
√âdi& ta√tında fa∂l-ı πayr-i naðî bâðî kalmakla o fa∂l itti§âl-i √âdi&i &âniyen 
tefrîð eder. 

Ve ba¡∂ı kerre nevâ§îr bür™ü îhâm eder ve ona cefâf ve imsâk-ı ru†ûbet bir 
mertebe gelir ki nefs o nesneler √asebiyle bür™e teyaððun edip mu†ma™inne 
olur ve onun √âli bür™ √âli gibi olur ve ba¡dehu ednâ √areket ve ihtizâz ve 
su¡âl ve §adme ve sû™-i ı∂†ıcâ¡ ve o mi&lli nesnelerden müntefi∂ olur. 

Ve la√m nâbit olan ður√aların kiminde la√m-ı zâid nâbit olur ve kiminde 
la√m-ı zâid nâbit olmaz. Ve la√m-ı zâid inbâtına o ður√a müsta¡idd olur ki 
isti¡câl edip ðable’t-tenðıye la√mı inbât eyleye ve isti¡câl eylemeyip ðab-
le’t-tenðıye inbât-ı la√m eylemeyenler la√m-ı zâidi ¡adem-i inbâta elyað ve 
a√râ olur. 

Ve kaçan ður√anın müddeti †avîle olup te™ekkül ve ta¡affüne mü™eddiye 
olsa ve onun la√mında dahi şey™-i ke&îr ≠âhib olsa ondan indimâl tevaððu¡ 
olunmaz ve ondan tevaððu¡ olunan πu™ûr olur «u§û§an ki ður√a ðadîme ve 
bir sene miðdârı bâðî ve mütemâdî ola veyâ«ûd o ður√anın nâ§ûru olup 
ondan nâ§ûr a«≠ olunmuş ola. Ve ður√a-i ðadîmenin civârında olan ¡a₣m 
i«râc olunmak lâzım olur. Ve ðurû√-ı sevdâviyye için bür™ yoktur meger ki 
o ður√anın cemî¡an fesâdı la√m-ı §a√î√a veyâ«ûd ¡a₣m-ı §a√îha i«râc oluna. 

Ve ðurû√un esbâb-ı fesâdı ¡u∂vun ∂a¡fı √asebiyle cemî¡an vârid olan 
mevâddı ðâbûlü ve mizâc-ı ¡u∂vun redâ™eti ve ¡u∂va vârid olan demin re-
dâ™eti olur. Ve demin redâ™eti dahi bi-√asebi’l-kemmiyyet veyâ«ûd bi-√a-
sebi’l-keyfiyyet olur ve ek&er-i √âlde keyfiyyet-i demin redâ™eti mizâc-ı 
kebidin redâ™eti √asebiyle olur ve onda levn beyâ∂-ı re§â§îye veyâ«ûd §uf-
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rete mâil olur veyâ«ûd ður√anın redâ™eti mizâc-ı †ı√âlin redâ™eti √asebiyle 
olur ve bu §ûrette levni sevâda ve √umrete mâile noð†alar olur. Ve †ı√âl 
sebebiyle olan ður√a-ı rediyye √asebiyle bi’l-cümle a«lâ†-ı beden rediyye 
olur bu mi&lli redî mevâdd la√ma isti√âle eylemediğinden mâ-¡adâ ondan 
ve∂ar √udû&u ile ta∂arrur olunur. Ammâ demin kemmiyyeti ile ður√anın 
fesâdı demin ðadr-i lâyıðtan ziyâde veyâ«ûd noð§ân olması ile olur ður√a-
da dem-i §âli√ noð§ân oldukta mâdde-i inbât noð§ân olmak √asebiyle ve 
§ûret-i noð§ânda ður√a naðıyye-i §âfiye olup «uşkrîşete müsâra¡at eder ve 
beden-i naðiyye ve ðalîlü’d-dem ise ður√ayı la√mla doldurmağa ₣afer bul-
maz veyâ«ûd ður√anın redâ™eti ður√a √âyi†ine ve √âffâtına ta«azzüf ¡urû∂u 
ve ke≠âlik ona âtiye olan ¡urûðun ittisâ¡ı ile veyâ«ûd itti§âlinde olan ¡i₣â-
mın fesâdı ve levnin kümûdet ve «u∂ret [ve] sevâdı a«≠ ile ifsâdıyla olur. 
Ve ður√a mücâvirinde olan mev∂i¡in mizâc-ı redîsi √asebiyle dahi rediyye 
olur. Ve §a¡betu’l-¡ilâc olan ður√a-i müstedîre mi&lliler ðâtiletu’§-§ıbyândır, 
zîrâ §ıbyân ður√anın şiddet-i îcâ¡ını ve ¡ilâcının ¡usr ve §u¡ûbetini i√timâl 
eylemezler.

¡İlâc-ı ¢urû√ Kânûnudur

Ma¡lûm ola ki ra∂∂-ı ¡a∂alden mâ-¡adâ cemî¡an ðurû√ mu¡âlecesi tecfîfe 
mu√tâcdır. 

Ammâ ¡a∂alin ra∂∂ ve fes«i mu¡âlecesinde evvelâ ir«â ve ter†îbe mu√tâc 
olur ve ðurû√ ek&er-i √âlde tecfîfe mu√tâc olduğu gibi nefs-i ðurû√a mül√að 
a√vâl-i sâire √asebiyle tenðıye ve cilâya dahi mu√tâc olur; ður√a her ne ða-
dar a¡₣am ve aπver olursa o miðdâr tecfîfe ve tenðıye için cem¡e √âcet ek&er 
olur ve onları bâb-ı cirâ√atte biz ≠ikr eyledik. 

Ve ba¡∂ı ður√a «ıyâ†ata dahi mu√tâc olur.
Ve ma¡lûm ola ki mu¡âlecât-ı ðurû√ta ba¡∂ı kerre seyyâle ve nâfi≠e ve 

mün≠eriða ve πâi§a olan edviyeye √âcet olur ve o taðdîr üzere merhem 
mi&lliler isti¡mâl olunmaktan lâbüdd olur ve o vaðtte vâcib budur ki ður√a-
nın ₣âhiri ra†b ve bâ†ını yâbis ola «u§û§an nâ§ûriyyede vâcibdir ki onda bir 
nev¡ yübûset ola ki onun ðuvveti cirminin ru†ûbet-i şedîdesine πâlib ola. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi edviye-i ðurû√ leziða ve lezice olmakla edviye-i 
müseyyile «al†ına mu√tâc olur, o dahi senin ma¡lûmun olsun. 
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Ve ma¡lûm ola ki ðurû√ şedd ve ribâ†ata üç vechten mu√tâc olur: 
Vech-i evvel ve∂arı izâledir. Ve vâcib budur ki şedd-i ribâ†ın ðuvveti 

â«ir-i ður√ada ve ir«âsı füvvehe ðatında ola tâ ki o şeddin ¡a§rı √asen ve 
cevdet üzere ola. 

Rab†a √âcetin vech-i &ânîsi devâ-i müla√√imi ve münbit-i la√mı ður√a 
üzere olan rab†ı √ıf₣dır ve bu vech için şeddi teşdî∂e √âcet olmaz, şedd-i 
∂a¡îf ile o devâları ður√a üzere √ıf₣ ve imsâk mümkin olur. 

Ve üçüncü vech ður√anın iki şefelerini il√âmdır. Bu vechten için olan 
şedd ¡inde’ş-şefeteyn rı«v olmamak vâcib olur belki ∂amm-ı §âli√ ile ∂amm 
edici şedd ile şedd olunur ve vâcib olur ki şedd îlâmı √asebiyle tevrîm ey-
lemek meblaπına bâliπ olmaya. 

Ve edviye-i ður√ada vâcib olur ki onun a«lâ†ında men¡-i verem eyleme-
ğe mu¡în olur devâlar ola ve ma¡a-vücûdi’l-verem ður√aya mu¡âlece müm-
kin olmaz. Eger verem men¡ olunmayıp ₣uhûr eder ise ður√aya mürâ¡ât 
ederek vereme mu¡âlece eyle ve ondan ferâπdan sonra ður√aya mu¡âlece 
eyle. Ve ke≠âlik ður√anın √avâlîsi ve e†râfı fâside olup mu«∂arre ve müs-
vedde olsa evvelâ şar† ile velev bi’l-mi√ceme i«râc-ı dem ile ¡ilâc olunup 
nevâ√î-i me≠kûrun fesâdı men¡ olunduktan sonra üzerine isfence-i yâbise 
va∂¡ ve ba¡dehu edviye-i müceffife va∂¡ olunur. Ve kaçan verem ve fesâdı 
def¡ edip yalnız ður√a bâðıye olsa veyâ«ûd ður√a fi’l-a§l sâ≠ece olsa onun 
tedbîrinde evvelâ vâcib budur ki te™emmül eyleyesin ki o ður√aya bedenden 
√âlâ bir şey™ mun§abb mıdır veyâ«ûd in§ıbâb munða†ı¡ olmuş mudur. Eger 
munða†ı¡ idiği ba¡de’t-te™emmül ₣âhir olur ise nefs-i ður√a mu¡âlecesini 
ðasd eyle. Eger o ður√ada √âlâ in§ıbâb var ise def¡-i in§ıbâba fa§d ve ishâl 
ve ðay™ ile iştiπâl eyle ve ðay™ın dahi men¡-i in§ıbâbda ba¡∂ı kerre menfa¡ati 
olur ve ona İbuðrâ† dahi şehâdet eylemiştir. Ve eger ðurû√ta şa₣iyye-i ¡i₣âm 
ve aπşiye ve o mi&lli nesneler olursa onları ce≠bde isti¡câl olunmaz velâkin 
bizim bâb-ı ¡i₣âmda ≠ikr eylediğimiz nesneler ile ¡amel olunur. 

Ve tedbîr-i ður√ada evvelâ vâcib olan edviye ile ður√ayı taðyî√ ve ke≠â-
lik edviye-i münaððıye ile ðay√ı tenðıye ve ba¡dehu la√mı inbât ve idmâl 
olur. Ve eger ður√ayı naðiyye ve müsteviye ve bilâ-πavr bulursan ancak 
le≠¡i olmayan müdemmilâtla idmâl olunur. Ammâ ður√ada olan ve∂ara 
tedbîrinde lâ≠i¡ ve câlî [513a] edviyeye √âcet olur, o ve∂ara edviyeleri o 
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isti¡mâlde el≠a¡ kılınır, zîrâ ve∂arı √isse mâni¡ olmakla şedîdü’l-le≠¡ edviye-
nin îlâmını şedîden i√sâs eylemez ve ba¡dehu tedrîcle inbât-ı la√m zamânı-
na idrâk edince ðadar le≠¡ noð§ân üzere kılınır ve cemî¡an §uver-i me≠kûre-
lerde √asbe mâ-emken elem-i şedîdden tevaððî ve tecennüb olunur «u§û§an 
ður√ada √arâret ve iltihâb ola. Ve vâcib olur ki mevâni¡-i indimâl esbâbı 
var ise imâ†a ve izâle oluna ve o esbâb-ı mâni¡a ður√ayı redâ™ete imâle eden 
≠ikri sâbıð sebeblerdir. Ve kaçan sen evvelâ ve∂ara mu¡âlece eylemesen 
ður√a ¡ilâc ðabûl eylemez. Ve çok kerre dahi ve∂ar imâ†a ve izâle olundukta 
mizâc-ı ¡u∂v §âli√ olup ı§lâ√-ı ður√aya ve∂ar edviyesi ¡ilâc-ı kâfî olunur. 

Ve çok vâði¡ olur ki ður√a rehle olup üzerine la√m-ı redî nâbit olur, o 
la√m fî-nefsihi √umret ve sü«ûnete mâil olup ður√ayı mu†îf olan la√m-ı 
nâbit-i me≠kûru tebrîd eder a†liyeye √âcet olur ve o a†liye bunlardır: ¡İne-
bü’&-&a¡leb, †în-i Ermenî «all ile ve a†liye-i §andaliyye ve a†liye-i kâfûriyye, 
bu me≠kûrlar müberreden bi’&-&elc isti¡mâl olunur. Ve bu tedbîrler ile o 
ðurû√-ı müterehhile mündemil ve cirâ√ati mu∂ayyað olmaktan zâil olmaz. 

Ve şedîdü’l-veca¡ olan ðurû√-ı veci¡ada vâcib olur ki evvelâ teskîn-i ve-
ca¡a iştiπâl oluna. Ve lâ-ma√âle teskîn-i veca¡ senin ma¡lûmun olan müsek-
kinât-ı veca¡ ve mür«iyâtladır her ne ðadar o mür«iyât müsekkinetü’l-veca¡ 
ðurû√a mü∂âdde ise, zîrâ ður√a veca¡ mevcûd iken mu¡âleceden müte™e&&ire 
olmaz. Ve kaçan veca¡ mür«iyâtla teskîn olunsa ondan √âdi& olan ma∂arrat 
tedârük ve telâfî olunur. 

Ve ðurû√-ı ve∂ıre tenðıyeye mu√tâc olur. Ve ðurû√-ı ve∂ıre bir nev¡ 
ður√adır ki onun ru†ûbeti ve ondan seyelân eden ke&îr ve mütelevvin olur. 
Ve ba¡∂ı kerre o ður√a ¡asel ile ve ba¡∂ı kerre dahi ≠erûrât ve merâhim ile 
tenðıye olunur; eger tenðıye olunmasa edviyelerle ður√a arasına ve∂ar √âil 
olup te™&îrine mâni¡ olur «u§û§an zerûrâta ve∂arın √aylûlesi πâlib olur. Pes 
vâcib olur ki evvelâ ður√a tenðıye olunup ba¡dehu inbât-ı la√m oluna; onu 
münaððî olan edviye cilâsı ek&er olan devâlardır. Ammâ senin ma¡lûmun 
üzere münbitât-ı la√m ðalîlü’l-cilâ olan evdiye olur. 

Ve ba¡∂ı kerre la√m-ı redî nâbit olup onu devâ-i √âdde ekl ettirmekle 
izâleye √âcet olur, o la√m-ı zâidin «ârici müberridât ile †ılâ olunup ba¡dehu 
«uşkrîşeti ðal¡ eden eşyâ ile ðal¡ olunur ve ba¡dehu ¡ilâc olunur ve bu †arîð 
nâ§ûra dahi bizim ≠ikr eylediğimiz ¡ilâc †arîðidir, zîrâ nâ§ûra ¡ilâcda biz 
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evvelâ «azefi ðal¡ edip ba¡dehu ður√aya ¡ilâc eylemeye mu√tâc oluruz. Ve 
devâ-i vâ√id ba¡∂ı ebdânda la√mı münbit olur ve beden â«erde cidden o 
beden leyyin olmakla ekkâl ve şedîdü’l-cilâ olur ve ba¡∂ı bedende dahi o 
devâ-i vâ√id-i me≠kûrda cilâdan ve inbât-ı la√mdan biri bulunmaz, πayr-i 
câlî ve πayr-i münbit olur. Ve devâ-i vâ√idin ebdânda e&eri mu«telif ol-
makla isti¡mâl olundukta o devâ taðviye olunmağa mu√tâc olur, ebdânın 
kiminde veznini tek&îr ile veyâ«ud dühniyyetini taðlîl ile veyâ«ûd ona mü-
ceffif ve cellâ olan devâ-i â«er i∂âfesiyle taðviye olunur ve kiminde dahi 
vezni noð§ân ve dühniyyeti ziyâde kılınır, onun için o bedene ðıyâs ile 
devâ-i me≠kûr ekkâl iken onu vezni eðall ve dühniyyeti ezyed oldukta mu¡-
tedil olur veyâ«ûd o devâ-i vâ√id-i me≠kûra ba¡∂ı ðavâbı∂ i∂âfe olunmakla 
ma∂arrat-ı ekl men¡ olunur. 

Ve ðurû√tan taðviye-i edviyeye √âceti eşedd olan ður√a indimâli ¡usretli 
olan ður√alardır. Ve vâcib olur ki ður√a üzere devâ üç gün miðdârı terk ve 
ba¡dehu √akk oluna. Eger devâyı √akkta ¡acele olunup üç gün muðaddem 
ref¡ olunur ise devâ fi¡lini işlemez ve te™&îri olmaz. Ve ke≠âlik vâcib olur ki 
ðurû√tan dühn teb¡îd oluna, eger dühn isti¡mâli lâzım olur ise dühn-i «ırva¡ 
ve dühn-i âs ve dühn-i ma§†akîden biri isti¡mâl oluna.

Ve ður√a sâ≠ece olup ður√anın mev∂i¡i olan ¡u∂v zekîyyü’l-√iss ve mü-
tevecci¡a olur ise vâcib olur ki müsekkinât-ı ðaviyye ile ve mu«addirât ile 
onun veca¡ı teskîn oluna ve eger belîdü’l-√iss ise tevaððuf olunmayıp ður√a 
tedbîrinde vâcib olan mu¡âlecâtla ¡ilâc oluna. 

Ve min-beyni’l-ðurû√ bâ†ında olan ður√a ve şerîf ve «a†îr ve ke&î-
rü’n-nef¡ olan ¡u∂vda ve âfâtı serî¡an ðabûl eden ¡u∂vda cemî¡an bu a¡∂âlar-
da olan ðurû√ √issî ðavî olan ¡u∂vun ður√ası √ükmünde olur ya¡nî evvelâ 
onların veca¡ını teskîn ve ba¡dehu ður√aya tedbîr olunur. Ve o ður√anın 
«ilâfı üzere olanlar πayr-i «âss yâ«ûd ∂a¡îfü’l-√iss olan ¡u∂v ður√aları √ük-
münde olur ve bu sesebden için ðurû√-ı bâ†ıne zencârı ve zencâr mi&llileri 
i√timâl eylemez «u§û§an meşrûben isti¡mâlini ðat¡â i√timâl eylemez belki 
ðurû√-ı bâ†ıne ke&îrâ ve §amπ mi&lli muπarriyât isti¡mâline mu√tâc olur ve 
√uðne edviyeleri iki emr beyninde olmağa mu√tâc olur. 

Ve mu¡âlecât-ı ðurû√ta §avâb budur ki a¡∂â-i ðurû√ ta√rîk olunmayıp 
sâkin kılına, evvel-i emrde √areket-i raðîða ile ður√a ¡u∂vunu ta√rîkin 
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ma∂arratı ba¡de’l-evvel √arekât-ı ¡anîfe ma∂arratından eðall olur «u§û§an 
re∂iyyü’l-a«lâ† bedende √areket-i ¡anîfe ziyâde mu∂ırr olur. Cefn ile ¡ayn 
veyâ«ûd iki cefn veyâ«ûd iki i§ba¡ mi&lli mütecâvirân olan aralarında ve 
civârında vâði¡ olan ðurû√un ilti√âmından tevaððî olunmak vâcib olur, zîrâ 
ður√anın ilti√âmı √asebiyle o mücâvir olan ¡u∂vlarda ilti§âð olur ve kühûf 
ve me«âbînin nevâ§îre isti√âlesi serî¡ olur. Ve şerâyînin ve evride-i kibârın 
mücâviri olan ður√alar civârında olan la√m-ı rı«vın ürbiyyeteyn ve ib† ve 
«alf-i ü≠ün gibi ¡u∂vların veremine mü™eddiye o olur ve ke≠âlik o ður√alar 
cerebe ve cereb mi&lli bizim bundan aðdem ≠ikr eylediğimiz nesnelere dahi 
mü™eddiye olur ve bi-¡aynihi bu ¡illetten için veca¡ müştedd olup o a¡∂âda 
verem √udû&una mü™eddî olduğu gibi ður√a √udû&una dahi mü™eddî olur 
«u§û§an beden redî ve fu∂ûl ile memlû ola, bu §ûrette vâcib olur ki beden 
tenðıye oluna ve bâbında ≠ikr olunan mu¡âlecât-ı sâire ile dahi ¡ilâc oluna 
mâdâm ki verem tenðıye olunmadıkça ¡ilâcın te™&îri recâ olunmaz ve o mi&l-
li ður√alarda vâcib olur ki e≠âdan ður√a mu√âfa₣a oluna bâsilîðûn mi&lliler 
ile eger beden naðî olursa. Ve ður√a ile ¡u∂vun beynine √âciz ve mâni¡ va∂¡ 
olunmakla her √âlde ¡u∂v-ı vârimin e≠âsı ður√aya vu§ûlünden men¡ olunur. 

Ve vâcib olur ki bu va§iyyet-i câmi¡a istimâ¡ oluna, o va§iyyet budur 
ki ður√a mu¡âlecesi için isti¡mâl olunan edviye «âlî olmaz ki ður√a √âli-
ne yâ muvâfıð olur veyâ«ûd πayr-i muvâfıð olur. Eger muvâfıð olursa o 
mu¡âlecenin her ne ðadar nef¡i olmazsa ma∂arratı dahi olmaz, ammâ πayr-i 
muvâfıð olan edviyenin ¡adem-i muvâfaðati ve ður√aya mu«âlefeti devânın 
a∂¡af olduğundan olursa vâcib olur ki o devâ taðviye oluna. Ve ∂a¡f √ase-
biyle olan mu«âlefetin delîli budur ki o devâdan mütevaðða¡ olan tecfîf ve 
tenðıye mi&lli keyfiyyâtın a∂dâdı ziyâde olur velâkin ondan fesâd-ı â«er 
√udû& eylemez. Ve eger edyivenin ður√a √âline mu«âlefeti ∂a¡f-ı edviye-
den olmayıp vech-i â«erden olursa me&elâ ður√aya ðadr-i √âcetten ziyâde 
tes«în edip ður√ada √umret-i iltihâb i√dâ& ederse o devânın ðuvveti tenðî§ 
ve taðlîl olunup iltihâbı o vaðtte merhem-i müberrid ile teskîn olunma-
ğa √âcet olur veyâ«ûd vech-i â«erden mu«âlefet o devânın levn-i ður√ayı 
sevâd ve kümûdete imâlesi olur, [513b] o imâle ile ma¡lûm olur ki devâ 
ður√a tebrîd eylemiştir veyâ«ûd ðadr-i √âcet tes«în eylememiştir, bu §ûrette 
√âcet olur ki ður√anın o edviyesine cüllenâr ve ¡af§ ve o mi&lli ðavâbı∂ ve 
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müceffifât ziyâde oluna veyâ«ûd devânın mu«âlifini ður√ayı tecfîf ya¡nî 
ðadr-i √âcetten ek&er tecfîf √asebiyle olur, bu §ûrette bizim ≠ikr edeceğimiz 
nesnelerle onun cefâfı tedârük olunur veyâ«ûd devâ-i mu«âlif ður√ayı ekl 
ve taðvîr eder beyân olunacağı minvâl üzere ve onun ðuvvet-i cilâsı kesr 
olunmağa √âcet olur.

Ve çok kerre devânın ¡adem-i muvâfaðati ¡alîlin mizâcı ebvâb-ı keyfiy-
yetten bir bâbda ifrâ† üzere olduğundan olur, pes vâcib olan o keyfiyyet-i 
müfri†anın devâ-i ∂ıdd-ı ðavîsi üzere kılına √attâ ðuvveti √asebiyle mizâc-ı 
evvel-i mu¡tedile redd eyleye ve eger o devâ muvâfaðatte ifrâ† üzere ise onu 
∂a¡îf kılmağa √âcet olur.

¢urû√-ı ~adîdiyye Mu¡âlecâtıdır

Tenðıye-i §adî∂ için edviye-i münaððıye isti¡mâline √âcet olur ve ba¡-
dehu inbât-ı la√ma iştigâl olunur. Eger ður√a-i §adî∂iye rehle olup onun 
üzerine edviye-i inbâtiyye isti¡mâl olunursa o edviye ður√a-i müterehhileyi 
πâire edip ta¡fîn eder, pes vâcib olur ki evvelâ o ður√a tecfîf ve rehli izâle 
olunur ba¡dehu münbit devâ isti¡mâl oluna. 

Ve kaçan devâyı isti¡mâl edip te™&îri ve ru†ûbetinin noð§ânı rü™yet olun-
masa belki ru†ûbet ziyâde olduğu müşâhede olunsa isti¡mâl eylediğin devâ-i 
müceffif o bedene ðıyâs ile müceffif değildir, pes o devânın taðviye ve te-
cfîfini ziyâde eyle ve cilâ-i yesîr ile dahi ona i¡ânet eyle, me&elâ ¡asel gibi 
nesne ile yardım eyle. Ve ke≠âlik cüllenâr ve şebb mi&lli edviye-i ðabbâ∂a 
ile dahi i¡âne olunur, onda müsta¡mel olan dühnün ðuvveti taðlîl olunur, 
ancak onda edhân-ı müceffife isti¡mâl olunur. 

Ve kaçan sen ður√anın ifrâ† üzere cefâfını rü™yet eylesen onda isti¡mâl ey-
lediğin edviyelerden ðaviyyü’t-tecfîf olanları ve ke≠âlik cilâ ve ðab∂ı olanları 
naðs eyle ve ðurû√ta münbitü’l-la√m olan edviye isti¡mâlinde bu va§iyyeti 
√ıf₣ eyle. Ve bu maðâmda †abîbi taπlî† eder bir √âl vardır, o √âl budur ki 
isti¡mâl olunan devânın cilâsı vech-i lâyıðtan ek&er olup ður√anın la√miyye-
tini bi-√asebi’l-cilâ ru†ûbet-i sâileye i√âle etmekle †abîb onu §adîd ₣ann edip 
edviye-i câliyenin ðuvvetini ziyâde kılar ve bu mi&lli devâ ður√ayı aπver ve 
es«an ve müteverrime ve mün«arıðu’ş-şefeye eşbeh kılar ve onda ¡alîl le≠¡-i 
₣âhir i√sâs eder, pes lâzımdır ki bu mev∂i¡de o πala†tan tevaððî oluna. 
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Ve ma¡lûm ola ki ðurû√u müceffif olan edviyenin kimisi şedîdü’t-tebrîd 
olur benc ve a§l-ı lüfâ√ ve afyûn gibi ve kimisi dahi şedîdü’t-tes«în olur 
rîtiyânec ve zift gibi; senin için e√adühümâyı â«er ile ta¡dîl eylemek vardır 
ve onun ta¡dîli emzice-i cüz™iyyelerden bi-√asebi mizâcin mizâcin olmak 
elyaðtır. 

Ve §a∂îdi münaððıye olan edviye-i müceffifedir, o edviyeler şebb ve ¡af§ 
ve ðuşûr-ı rummân ve ðuşâr-ı kündür ve mürdâsenc, daðîð-i şa¡îr ve sevîð-i 
şa¡îr ve şaðâyıðu’n-nu¡mân ve varað-ı şecerü’l-be¡û∂ mi&llilerdir. Ve kaçan 
şecer-i cevzin varað-ı †arîsi ve cevzi olduğu √âl üzere ∂ımâd olunsa yâ«ûd 
şarâbla †ab« olunan ma†bû«uyla ∂ımâd olunsa cidden nâfi¡ olur ve ru†ûbâtı 
bi-πayri e≠â neşf eder.

Merhem-i Ceyyid: Mürdâsenc a«≠ olunup merreten «all ile ve merreten 
zeyt ile tenðıye olunur beyâ∂ olunca ðadar ve ba¡dehu kü√l, rûsa«tec, ¡urûð, 
¡af§, cüllenâr, dem-i a«aveyn, şebb, iðlîmiya'l-fı∂∂a; bunlar mütesâviye-
tü’l-eczâ a«≠ ve daðð ve nâ¡imen sa√ð ve bunların her birisi mürdâsencden 
ı§lâ√ ve müheyyâ eylediğin miðdârın südüsü kılınır ve cümlesi «al† olunup 
merhem kılınır. Ve bizim anðrabâdînde ≠ikr eylediğimiz edviyeler dahi is-
ti¡mâl olunur. Bizim ðurû√-ı πâirede ≠ikr edeceğimiz minvâl üzere ðurû√-ı 
§adîdiyye seyâlât ile πasl olunur, o seyâlâttan olur mâu’l-ba√r. Ammâ mâ-ı 
şebb §adîdî hem πasl hem red¡ eder. Ve bu ma√allde ≠ikr olunan edviyelerin 
küllisi eger ma¡a’l-ður√a verem olursa mu∂ırr olur. Su¡d ile †ab« olunan mâ 
ceyyidü’t-tecfîf olur. Helîlec ve emlec †abî«leri ve âzâd-dıra«t ve varað-ı 
sidr †abî«leri bu bâbda ceyyiddir. 

¢urû√-ı Vesi«a ¡İlâcıdır

¢urû√-ı vesi«ada edviye-i câliye isti¡mâli vâcibdir, bizim ¢ânûn’da ≠ikr 
eylediğimiz üzere edviye-i câliyenin aðvâsı ve el≠a¡ı ile ibtidâ olunur ve 
ba¡dehu şey†arec ve zerâvend mi&llileri ¡asel ile ve miðdâr-ı ðalîl «all ile is-
ti¡mâle tedrîc olunur. Ve ke≠âlik ¡ilk-i bu†m bir mi&li, dühn-i verd veyâ«ûd 
semn ile isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik a§l-ı sûsen ma¡a’l-¡asel veyâ«ûd daðîð-i 
kirsenne ve «aşîşe-i câvşîr isti¡mâl olunur. 

Ve mürekkebâttan merhem-i Hindî ve merâhim-i «a∂ır bi-cemî¡i a§nâ-
fihâ ya¡nî zencâriyye ve basî†a ve uşşað ile ma«lû†a ve sâir §ınfları isti¡mâl 
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olunur. Ve ke≠âlik merâhim-i ðaysûriyye ve daðîð-i kirsenne ile mütte«a≠ 
merhem ve merhem-i mil√ ve ður§-ı esved ve ður§-ı a«∂ar ve ðarmûcânîs 
denmekle ma¡rûf olan mürekkeb dahi isti¡mâl olunur. 

Ve edviye-i ceffâfedendir dürdî-i zeyt, ¡asel, şebb mütesâviyetü’l-eczâ 
a«≠ olunur. Ve ke≠âlik isfîdâc, ca¡de veznleri berâber a«≠ olunur. Ve eger 
vesa« müştedd olursa ferâsiyûn ma¡a’l-¡asel nâfi¡ olur. Ve a∂mide-i ceyyi-
deden olur zeytûn-ı mümella√. Bu maðâmda ya¡nî ður√a-i vesi«ada dahi 
bizim ður√a-i πâire bâbında ≠ikrimiz minvâli üzere seyyâlât ile πasle √âcet 
olur. Ve eger verem olursa seyyâlâtın küllîsi mu∂ırr olur. 

Kühûf ve ¢urû√-ı ∏âire ve Me√âbî Mu¡âlecâtıdır

Bu me≠kûrların mu¡âlecesinde onların tecâvîfini la√mla doldurma-
ğa √âcet olur ve o imtilâ dem ve πıdânın πazâret ve ke&retine mu√tâcdır 
ve ke≠âlik onda cemî¡an şedîdetü’t-tecfîf ve’t-tenðıye olan edviyeye dahi 
√âcet olur. 

Ve vâcib olur ki ¡alîl §adîd seyelân edip mu√tebes olmayacak va∂¡ üzere 
kılına eger bi-√asebi’l-infâð ¡alîli o √âl üzere bulup ¡u∂vda olan ður√anın 
a§lı fevðe ve füvvehesi esfele olduğunu rü™yet eder isen onun √âli √asen 
olur ve eger ður√anın nu§besini onun «ilâfı üzere rü™yet eder isen bu §ûrette 
o va∂¡ ve nu§be-i πayr-i †abî¡iyye ≠ikri mürûr eden vechlerle taπyîr olun-
mak mümkin ise taπyîr olunur ve eger taπyîr-i nu§be mümkin olmazsa a§l-ı 
ður√aya vâ§ıl ve mâil bi’l-istið§â ður√anın şaððına √âcet olur ve o istið§â 
kehf bâðî olmayacak miðdâr kılınır veyâ«ûd ður√a a§lında füvvehe-i †abî¡î-
sinden πayri ¡amel-i yed ile bir mesîl ve menfe≠ i√dâ& olunur velâkin fü-
vvehe-i me≠kûre i√dâ&ından bir «a†ar ¡ârı∂ olmayacağı ba¡de’t-te™emmül 
mütebeyyin olduktan sonra i√dâ& olunur. Ve kaçan menfe≠-i me≠kûru a§l-ı 
ður√ayı şaðð edip i√dâ& eylesen ður√ayı ribâ† ile sen şedd edersin ve şedde 
füvvehe-i ðadîmesinden bidâye edip a§l-ı ður√ada müceddeden keşf olunan 
menfe≠ cânibine müntehî kılarsın. 

Ammâ §ûret-i ûlâda ya¡nî ður√a nu§besi †abî¡î üzere olup a§l-ı ður√a 
fevðte ve füvvehe esfelde olduğu §ûrette rab†a §ûret-i &âniyede olan rab†ın 
¡aksi üzere bidâye edersin ve iki §ûrette cemî¡an cihet-i ¡âliye şeddini teşdîd 
edersin. Ve şeddi îlâm ve îrâm meblaπına ya¡nî veca¡ ve verem i√dâ& ede-
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cek mertebesine ulaştırmak câiz olmaz. Ve eger ður√a-i me≠kûreyi şaðð 
müte¡a≠≠ir olursa ður√a πasle ve münbite-i münaððıye olan o fetâili id«âle 
√âcet olur ki onun ður√ayı tenðıyesi inbâtı ib†âl eylemeye o fetâilde tenðı-
ye ðuvvesi ðaviyye olduğu gibi inbât ðuvvesi [514a] dahi ðaviyye olmak 
√asebiyle. Bu bâbda merhem-i rüsülü tecribe edip müdirrât ile isti¡mâlini 
ceyyid-i bâliπ bulduk. Ve o ður√a içine ðan†uriyûn √aşv kılınsa cidden ¡acîb 
olur ve ondan sonra ¡acîbü’n-nef¡ sûðû†ûn ba¡dehu îresâ ba¡dehu daðîð-i 
kirsenne ile i√tişâ ¡acîb olur. 

Ve me«âbînin tedârükü rü™yet olunmasa ilti§âð-ı ceyyid ile cild mül-
te§ıð olmaz velâkin mümkin olur ki cild tecfîf olunmakla ður√a üzere ¡u∂v-ı 
§a√î√ cildine müşâbih ilzâm ve il§âð oluna. 

Ve ðurû√-ı πâireyi ve ke≠âlik kühûf ve me«âbîyi edviye-i münaððıye 
tenðıye-i bâliπa ile tenðıye eylemez ve onda edviye la√m dahi inbât eyle-
mez meger ki onda edviye-i seyyâle vü πassâle isti¡mâl oluna zerrâða ile 
izrâð olunmakla veyâ«ûd fetâil ile dess olunmakla, ¡ale’l-«u§û§ o ður√anın 
şekli bir nev¡ şekl ola ki onun nu§besi ve şedd olunan ribâ†ın ¡a§rı tenðıye-
ye kifâyet eylemeye bizim bundan aðdem ≠ikr eylediğimiz nu§be gibi; bu 
§ûrette edviye ile tenðıye-i bâliπa ða†¡â münkün olmaz. 

Ve ¡asel edviye-i πassâledendir «u§û§an şarâbla ve mâ-ı remâd ile is-
ti¡mâl olunsa πasli ðavî olur; ðurû√ta olan ve∂ar-ı ðavî onu i√timâl eyle-
mez. Ve πaslde mâ-ı ba√r πasl-ı mev§ûf-ı me≠kûra ðarîb olur, zîrâ mâu’l-
ba√r hem πasl hem tecfîf eder. Ve mâ-ı şebbî dahi πassâldır ve ma¡a-≠âlik 
¡u∂va ta√allüb-i mevâdda mâni¡ olur. Ve bu me≠kûrların birisi §âli√ ve nâfi¡ 
olmaz √attâ şarâbla πasl dahi §âli√ olmaz eger o ður√alarda verem olur ise.

Ve ≠ikr olunan ðurû√ üzere edviye va∂¡ olundukta vâcib olur ki ður√a-ı 
me≠kûre ve üzerinde ve ribâ†âtında ¡u∂vun §alâ√-ı mizâcı mu√tâc olduğu 
eşyâ ile mel†û«a ve ke≠âlik dâ«ilen146 isti¡mâl olunan merhemin mâddeye 
muðâvemetine nâfi¡ eşyâ ile dahi mel†û«a olan «ırað kılınır fem-i ður√a 
üzere dahi isti¡mâli vâcib olan devâ «ırað ile ta†liye olunsun için. 

Ve ður√a ilti§âðına delîl olur seyyelâtın ðılleti ve esâfil-i ður√anın 
†uma™nîneti. Ve ba¡∂ı kerre ribâ† ve ðuvvet-i devâ ile ður√anın in¡i§ârı √ase-
biyle ru†ûbât-ı ke&îre def¡aten mün¡a§ıre olup «iffet ve ilti§âð √â§ıl olur.

146 “Dâ«ilden” murâd ður√anın cevfidir.
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¢ur√ada Tevellüd Eden Dîdânın 
Ya¡nî Kurtların Mu¡âleceleridir

Ona nâfi¡ eşyâdandır fûtenec-i nehrî ¡u§âresi ve kitâb-ı &âli&te dûd-ı ü≠ün 
bâbında ≠ikr eylediğimiz edviye cemî¡an nâfi¡dir.

¢urû√ta İnbât-ı La√m Beyânındadır

Vâcib budur ki ðable’t-tenðıye inbât-ı la√ma ta§addî olunmaya ve ba¡-
de’t-tenðıye onad πıdâ ðâlîl ise ve ona vâ§ıl olmazsa πıdâ ce≠b oluna; ður√a 
hangi ¡u∂vda ve hangi keyfiyyet üzere olursa olsun cilâsı ve le≠¡i ðavî olan 
edviyeler ondan teb¡îd oluna. Ve vâcib olur ki la√mı münbite olan edviye 
isti¡mâl olundukta ðurû√-ı §adîdiyye bâbında ≠ikr olunan va§iyyete mürâ¡ât 
olunup onda ₣uhûr eden fa∂l-ı ru†ûbete ve fa∂l-ı cefâfa mürâ¡at oluna ve o 
mev∂i¡de ≠ikr olunan o edviye ile mu¡âlece oluna ki onun ðurû√-ı §adîdiy-
yede isti¡mâli ru†ûbet-i ður√a için veyâ«ûd ður√anın cefâfı için olmayıp 
belki şedîdü’r-ru†ûbet veyâ«ûd câff ve ðalîlü’r-ru†ûbet olan o ður√ada in-
bât-ı la√m tedbîri için ta√rîr olunmuş ola. Ve ðurû√-ı me≠kûrenin cefâfını 
onu tesyîl eylemek ve edviyesi merhem ise dühn ve şem¡ini tek&îr eylemek 
ile olur. Ve ður√anın cefâfını ziyâde eder ður√ayı taπlî₣ ve ta«&îr eylemek 
ve dühniyyetini taðlîl ve edviyeyi tek&îr eylemek veyâ«ûd onun edviyesin-
de ¡aseli ziyâde eylemek. 

Ve ður√ada merâhim ile inbât-ı la√m evfað olur velâkin merâhimin in-
bâtı eb†a™dır, geç inbât eder ve ≠erûrât ile inbât a¡serdir lâkin inbâtı serî¡ olur 
ve ba¡∂ı kerre onun inbât eylediği la√m §ulb olur ve vâcib olur ki ≠erûr ne&r 
olunur merâhim ile i√dâð ve i√â†a oluna. 

Ve şarâb ¡ale’l-«u§û§ şarâb-ı ðâbı∂ bi’l-cümle ðurû√a devâ-i ceyyid-
dir, zîrâ bi’l-cümle ðurû√u o şarâb πasl ve tenðıye ve taðviye eder. Ve 
biz bâbu’l-cirâ√atte edviye-i münbiteyi ≠ikr eyledik ve onların «ıyârını bu 
maðâmda ≠ikr evlâ olur ve o «ıyâr budur ku√l-i mu√rað, anzerût, πıra’s-se-
mek, √alezûn-ı mu√rak-ı mes√ûð, tûbâl-i Şâbûrkân, âbâr-ı mu√rað, vecc, 
birincâsef, lûf, su¡d işbu edviye münbitât-ı la√mın «ıyârıdır «u§û§an ve∂ara 
nef¡-i beyyini vardır. Veca¡da bu bâbda cidden ðavîdir ðan†uriyûn πayete 
bâliπdir, zücâc-ı mu√rað tecfîf ve idmâlde ¡acîbdir.
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¡Ufûneti Olmayan ¢urû√-ı Müte™ekkile-i »abî&e Mu¡âlecâtıdır

Müte™ekkile-i «abî&e olan ðurû√ mu¡âlecesinde ðânûn budur ki beden 
tenðıye oluna eger naðî değil ise ve eger beden naðî ise ¡u∂v tenðıye oluna 
√acâmât ve irsâl-ı ¡alað ile ve ¡u∂vun mizâcı a†liye ile ta¡dîl oluna ve πıdâsı 
ı§lâ√ olunup aπdiye-i §âli√e bilâ-te™«îr ve lâ-müdâfa¡atin taπdiye oluna, zîrâ 
taπdiyede müdâfa¡a redâ™et-i ður√ayı tek&îr eder. Ve ba¡∂ı kerre ður√anın 
sa¡yi ða†¡-ı ¡u∂va mu√tâc eder.147 

Ve bilâ-¡ufûnet müte™ekkile olan ður√aya nâfi¡dir bu ne†ûlâtla ten†îl ey-
lemek: mâ-ı bârid, mâ-ı âs, mâ-ı verd, mâ-ı ¡a§a’r-râ¡î, şarâb-ı ðâbı∂ √arâreti 
olmayan ður√ada ve mâ-ı verd ile memzûc «all ve mâ-ı sâ≠ec-i ke&îr eger 
√arâret var ise ve o mi&lli miyâh-ı müberride-i müceffife. 

Eger o ður√a-ı müte™ekkilede ¡ufûnet var ise ona mâ-ı ba√r ve bizim ður√a-i 
müte¡affinede ≠ikr edeceğimiz eşyâlar nâfi¡ olur. Ve müte™ekkilenin ecved-i 
¡ilâcı ðavâbı∂-ı müberride vü müceffife isti¡mâlidir ðuşûr-ı rummân ve ¡ades 
ve varað-ı ma§takî ve bezr-i verd ve şevke-i Mı§riyye ve √abbu’l-âs mi&lliler 
gibi ve o ne†ûlât gibi ki onların içinde bu edviyeler ola ve bu edviyeler mi&lli-
ler şebbden bir †u¡me ile taðviye olunur. Ve ke≠âlik bu bâbda nâfi¡dir varað-ı 
√ummâ∂ ve aπ§ânı şarâbla kaynatılıp ður√a-i müte™ekkile ta∂mîd olunsa ve 
ke≠âlik †în-i Rûmî «all ile veyâ sikencebîn ile ma¡cûn kılınıp ta∂mîd olunsa 
veyâ«ûd ðar¡-ı yâbis-i mu√rað ile veyâ«ûd lisân-ı √amel sevîð ile veyâ«ûd 
zeytûnun varað-ı †arîsi ile ta∂mîd olunsa cemî¡an nâfi¡ olur.

¢urû√-ı Müte¡affine-i Rediyye Mu¡âlecesidir

O ðurû√-ı rediyyenin a§l-ı ¡ilâcı bedeni tenðıyedir. Ve eger beden naðî 
ise ¡u∂vu tenðıye-i ¡u∂va ma«§û§ münaððıyât ile tenðıyedir √acâmet ve 
¡alað ve mizâc mu§lı√a a†liyelerle, mirâren biz onları ≠ikr eyledik ve ke≠â-
lik tecvîd-i πıdâdır. Ve bu ður√anın ¡atîði şerrli olmakla ¡ilâcında isti¡câl 
olunup tevânî ve tekâsül eylememek gerektir. Ve vâcib olur ki o ður√a 
verem-i √ârrdan men¡ oluna ve o √arâretli veremi benc sevîk ile isti¡mâl 
olunsa teskîn eder. Ve bu mi&lli ðurû√ ifrâ† üzere fâsid olsa nâr ile veyâ«ûd 
devâ-i kâvî-i √âdd ile keyy olunmağa veyâ«ûd ður√a ðat¡ ve istî§âl olun-

147 “U∂vu ða†¡a mu√tâc eder” nüs«a.
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mağa √âcet olur la√m-ı §a√î√ten mâ-¡adâ e&er-i ður√adan bir nesne bâðî 
kalmasın için ve la√m-ı sa√î√ cevdet-i dem ve cûd-ı levn ile ve §ı√√at ¡a₣m 
ebya∂ ve naðî olduğundan ma¡lûm olur. Ve devâ-i √âdde ður√anın «azefle-
rini cemî¡an a«≠ edip i«râc eder velâkin √iddetinin îcâb eylediği îlâm semn 
ile tedârük olunur ður√a üzerine merreten-ba¡de-u«râ va∂¡ olunmakla. 

Eger ður√a-i müte¡affinede nevâ§îr ve «azeften biri olmazsa o ður√a re-
diyye ve «abî&e olur ve ¡ufûnetten emn olsun için ba¡∂ı kerre ða†¡-ı ¡u∂va 
√âcet olur. Ve ður√a-i müte¡affineyi ı§lâ√ eden ne†ûller mâu’l-ba√r ve 
bâbu’n-nevâ§îrde me≠kûr olan miyâh mi&lliler olunur. Ve bu ðurû√ta ve 
πayri ður√alarda vâcib olur ki üzerlerine va∂¡ olunan edviye biraz eyyâm 
üzerinde terk oluna ve ribâ†ı √all olunmaya. Ve o ðurû√ta isti¡mâli vâcib 
olan edviyeler budur: Daðîð-i kirsenne şebbden bir şey™ ile veyâ«ûd se-
mek-i mâli√-i muðadded lübb-i «ubzdan bir şey™ ile ve zerâvend ve a§l-ı 
kerneb ve a§l-ı sılð ve a§l-ı ðı&&âu’l-√ımâr ve mes√ûð bezr-i kettân ðalða-
dîsle [514b] ve √âşâ zebîb ile ve tîn kendi ve şecerinin varaðı ve na†rûn ve 
kemmûn ve daðîð ma¡a’l-¡asel; bu edviyenin her biri ður√a-i me≠kûreye nâ-
fi¡dir. Ve bu a∂mideler dahi nâfi¡dir: Ba§al-ı fâr ¡asel ile †ab« olunur ∂ımâd 
kılınır veyâ«ûd kerneb ¡asel ile veyâ«ûd ðar¡-ı yâbis-i mu√rað ve varað-ı 
zeytûn-ı †arî ile dahi ta∂mîd olunur.

Devâ-i Mürekkeb: Zerâvend, varað-ı «ırva¡ ¡u§âresi her birinden birer 
cüz™, zencâr nı§f cüz™ bu me≠kûrlardan su ile ¡asel ðıvâmında le†û« itti«â≠ 
olunur ve ba¡∂ı kerre o le†û« ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresi ve sûrî ile taðviye olun-
mağa √âcet olur ve bu le†û« ile ður√a tel†î« olunduktan sonra üzerine «ırað-ı 
yâbise va∂¡ olunur. Ve ke≠âlik zerâvend ve ¡af§ ve zeyt veznleri berâber a«≠ 
olunup onlardan le†û« itti«â≠ olunur ve onunla ður√anın kendi ve nevâ√îsi 
tel†î« olunur veyâ«ûd nûre ve ðulðu†âr her birinden birer cüz™ ve zernî« nı§f 
cüz™ a«≠ olunur. Ve ke≠âlik sûrî on iki, ðulðu†âr on, zâc dört bu mecmû¡dan 
le†û« itti«â≠ olunur, nı§f ðû†ûlû «all-i &iððîf içinde o edviye «all zâil olunca 
ðadar †ab« olunur, ondan mirved ya¡nî mîl ile a«≠ olunup onunla ður√a 
tel†î« olunur.

Ve ke≠âlik ðulðu†âr, zâc her birinden yirmi cüz™ ve ðuşûr-ı √adîd on 
altı cüz™ ve ¡af§ πayr-i me&ðûb sekiz veyâ«ûd mil√ bir cüz™, şebb-i mu√rað, 
ðuşûr-ı nu√âs, ðaysûr-ı mu√rað her birinden nı§f cüz™. 
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Merhem-i Ceyyid: Anzerût, rûsa«tec, ¡af§, zencâr, zerâvend; bu edviye 
¡ilkten bir şey™ ile cem¡ olunur lüdûnet ve ¡ilkiyyetten bir şey™ ta√§îli için ve 
ba¡∂e tan₣îfi’l-ður√a o merhem isti¡mâl olunur. 

Bu Devâ Tecribe Olunup Nef¡-i Bâliπi Müşâhede Olunmuştur: Zâc-ı 
a√mer yirmi dört, nûre-i √ayye on altı, şebb on altı, ðuşûr-ı rummân on altı, 
kündür, ¡af§ her birinden otuz ikişer, şem¡ yüz yirmi, zeyt, ¡uşşað bir ðûtûlî.

Devâ-i Â«er-i Ceyyid: Re§â§-ı mu√rað ma¡a’l-kibrît, nu√âs-ı mu√rað, 
isfîdâc-ı re§â§, kündür, mürdâsenc, mürr, iðlîmiyâ-ı mu√rað, uşşað, câvşîr 
her birinden ikişer dirhem, keçi böbreğinin yağı, rîtiyânec, ¡ilk-i enbât, dü-
hn-i âs her birinden üçer ve bu edviyelerin ðâbil-i ≠evebân olanları o edvi-
yeyi ma¡cûn edecek ðadar «all içinde te≠vîb ve sa√ð olunacak edviye sa√ð 
olunduktan sonra olunup ma¡cûn kılınır.

Câlînûs’un ve ∏ayrilerin Cem¡ Eylediği Devâ-i Münci√tir: Tûbâl-i nu√âs 
bir ûðıyye, zencâr-ı ma√kûk bir ûðıyye, şem¡ nı§f rı†l, §amπ-ı lârkes148 bir 
ûðıyye ve nı§f ûðıyye; bu me≠kûrların devâ-i müteðaddim resmi üzere ≠eve-
bânı ðâbil olanları te≠vîb ve sa√ðı ðâbil olanları sa√ð olunup mecmû¡un-
dan merhem itti«â≠ olunur ve şem¡ bi-√asebi’l-√âcet miðdâr-ı me≠kûreden 
ziyâde ve noð§ân olunur ve onları dîferπânis - ــ א  ile «al† olunmağı د
müste√abb gördüler. “Dîferπânis” bedeline ba¡∂ı nüs«ada “derûrûπas” ve 
ba¡∂ı â«erde “≠îferûcâs” vâði¡ olmuştur. Ve devâ-i me≠kûr üzere Câlînûs 
çok kelâm tekellüm eyledi. Ve ≠ikr olunan ðurû√-ı müte¡affine-i rediyye 
≠eker mi&lli ¡u∂va ¡ârı∂ olsa onda ðır†âs-ı mu√rað devâsı ve devâ-i enderûn 
ve ðar¡-ı yâbis-i mu√rað veyâ«ûd §ûf-ı vesi«-i mu√rað ve varað-ı serv ∂ımâ-
dı veyâ«ûd dülbün varað-ı mu√raðı ∂ımâdı isti¡mâl olunur.

¡Asiretü’l-İndimâl ve »îrûniyye ¢ur√alarının Mu¡âlecâtıdır

Bilâ-taðyîd ı†lâð üzere ¡asiretü’l-indimâl tesmiye olunan ður√a müte¡af-
fine ve müte™ekkile tesmiye olunan ður√aların πayridir, ¡âmm «â§§ın πayri 
olduğu gibi, zîrâ müte™ekkile ve müte¡affine ður√aların her birisi sâ¡iye-
dir, ¡asiretü’l-indimâl olan ður√anın sa¡yi ba¡∂ı kere olmaz belki ¡alâ-√â-
lihâ bâðıye olur. Ve ke≠âlik ¡asiretü’l-indimâl olan ður√a nevâ§îrin dahi 

148 “Lârkes” §anevber diye işâret olunmuştur.
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πayridir, zîrâ ¡asiretü’l-indimâl olan ður√ada i√tirâð olmak lâzım değildir 
ya¡nî ru†ûbet-i külliyyeten zâile olup ta«azzüf eylemek ¡asiretü’l-indimâl-
de lâzım olmaz, nevâ§îrde ta«azzüf lâzımdır. Ve’l-«â§ıl nevâ§îrin küllîsi 
¡asiretü’l-indimâldir velâkin her ¡asiretü’l-indimâl olan ður√a nevâ§îr değil 
değildir, beynehümâda ¡umûm ve «u§û§-ı mu†lað vardır. 

Ammâ «îrûniyye ður√asının indimâlden bu¡dü ve fesâdı πâyete bâliπdir 
ve onun ðânûn-ı mu¡âlecâtı budur ki: 

Eger «îrûniyyenin sebeb-i √udû&u redâ™et-i mizâc ise o mizâc ı§lâ√ olu-
nur. 

Ve eger redâ™et-i dem ise onun πıdâsı dem-i ceyyidi tevlîd eden ve o 
demin mü∂âddı demi tevlîd eden aπdiye kılınır. 

Ve eger sebeb ðıllet-i dem ise dem tek&îr olunur ve ceyyid πıdâsı tevsî¡ 
olunur ve eger sebeb terehhül ve tevessu« ise ona rehl ve vesa«ın ¡ilâcı ile 
mu¡âlece olunur. 

Ve eger sebeb cefâf-ı müfri† olup henüz nâ§ûr olmadı ise ter†îb-i mu¡te-
dil ile ter†îb olunur ve ona mura††ıb mu¡tedil devâ ile ¡ilâc olunur ¡alîl mâ-ı 
√ârre ile ta¡rîð olunmak gibi ve ¡u∂v terleyip ve i√mirâr ve intifâ« √â§ıl 
olunca ðadar mâ-ı √arr ile ta¡rîð ve ba¡dehu ¡arað imsâk olunur, o ðadri te-
câvüz eylemek câiz olmaz eger tecâvüz olunsa ¡u∂v-ı müteðarri√a mâdde-i 
ke&îre ve âfet-i ¡a₣îme münce≠ib olur ve ðadr-i me≠kûr ta¡rîfinden sonra 
ður√a üzere tecfîfi eðall olan devâ va∂¡ olunur ve ba¡∂ı kerre mâ-ı fâtir ile 
meblûle olan «ıraðı va∂¡ nâfi¡ olur ve ba¡∂ı kerre √akk ile ður√a idmâya 
ve ður√a ¡u∂vunu delke ve ður√a üzere merâhim-i ziftiyye va∂¡ olunmağa 
√âcet olur. 

Ve eger «îrûniyye √udû&una sebeb o ður√ayı mu√î† olan la√mın redâ™et-i 
a¡râ∂ı ve a√vâli olursa ona senin ma¡lûmun olan şar† ile i«râc-ı dem ve ba¡-
dehu müceffifât ile tedârük olunmakla ¡ilâc olunur. 

Ve eger sebeb dâliyenin saðyı ise o dâliye ða†¡ olunup demi tesyîl olunur 
veyâ«ûd o dâliye sell olunur ve çok kerre bu tedbîr irâ√a eder velâkin o 
¡alîlde imtilâ var ise o ¡ilâca fa§d ile ve «ıl†-ı sevdâviyyeyi istifrâπ ile ibtidâ 
olunur ve ba¡dehu dâliyeye ta¡arru∂ ve demi √asbe’l-imkân tesyîl olunur, 
zîrâ ðable’l-istifrâπ dâliyeye ta¡arru∂ olunsa ður√a-i ûlâdan şerri ek&er olan 
ður√a √udû&una bâ¡i& olur. Ve tenðıye-i me≠kûreden sonra dâliyeye ta¡ar-
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ru∂ olunup dâliyeye ve ba¡dehu dâliyeden ¡ârı∂ olan cirâ√iyye ¡ilâc olunur 
ve ba¡dehu ¡asiretü’l-indimâl olan ður√aya ¡ilâc olunur. 

Ve eger o ður√anın sebeb-i √udû&u ∂a¡f ve ¡u∂vun sû™-i mizâcı olursa 
ve o sû™-i mizâc dahi i¡tidâlden ba¡îd olan sû™-i mizâc-ı müfri† olup onun 
√udû&unu √arr ve berdden veyâ«ûd emziceye tâbi¡ olan ta«al«ul-i müfri† ve 
tekâ&üf-i şedîdden ₣ann ve √isbân edersin, ek&er-i √âlde ta«al«ul-i müfri† 
√arârete ve ru†ûbete veyâ«ûd yalnız ru†ûbete tâbi¡ olmakla ve tekâ&üf-i şe-
dîd bürûdet ve yübûsete veyâ«ûd yalnız yübûsete tâbi¡ olmakla pes bu mi&l-
li sebeble √âdi& olan ¡asiretü’l-indimâl ður√a vâcib olur ki sebebin ∂ıddı ile 
yâ«ûd sebebin ∂ıddını îcâb eden edviye ile ¡ilâc oluna. 

Ve çok kerre dahi sebeb bir nev¡ √arâret olur ki o √arâret mâddeyi ce≠b 
ve irsâl eder ve onun ður√asına ¡ilâc müberrid ve ðâbı∂ edviye ile olur. 

Eger sebeb-i ður√a nâ§ûr olur ise ona nâ§ûr ¡ilâcıyla ¡ilâc olunur. 
Eger sebeb ður√a nevâ√îsinde olan ¡a₣m-ı fâsid olur ise o ¡a₣m şar†-ı 

la√m ile keşf olunup na₣ar olunur, eger ¡a₣mın fesâdını √akk ile izâle müm-
kin ise ¡alâ-vechi’l-istið§â o ¡a₣m √akk olunur, eger √akk mümkin olmazsa 
¡a₣m ða†¡ olunur ve bâb-ı fesâdü’l-¡a₣mda bizim şer√ edeceğimiz minvâl 
üzere ¡amel olunur. 

Câlînûs dedi ki §adrında nâ§ûru olan bir πulâmın nâ§ûru vasa†-ı ða§§ın-
da olan ¡a₣ma müntehî ve bâliπ oldu, o ¡a₣mın [515a] üzerinde olan eş-
yâ-i mu√î†ayı şer√ edip ¡a₣mı keşf eyledik ve nâ§ûrun o ¡a₣ma i§âbetini 
rü™yet eyledik ve onu ða†¡a biz mu∂†arr olduk velâkin ¡a₣mdan mev∂i¡-i 
fesâd ¡alâða-i ðalbin mi¡lâðı ve müsteðarrı olduğunu müşâhede eylediği-
mize binâen o fesâdı ¡a₣mdan izâlede şedîden rıfð eyledik ve bizim o fesâ-
dı izâlede ¡inâyetimiz o ¡a₣mı dâ«ilden taπşiye eden πışâyı ¡alâ-selâmetihi 
√ıf₣da istið§âya ma§rûf oldu ve ¡a₣mın mev∂i¡-i fesâdına ve ða§§a o πışâdan 
mutta§ıl olan ma√all-i müte¡affin idiği dahi rü™yet olundu. Ve Câlînûs dedi 
ki biz o √âlde πulâm-ı me≠kûrun ðalbini rü™yet edip na₣ar eyledik, ðalbin 
üzerinde olan √âil ve √âcib ref¡ olundukta ðalbe na₣ar edenlerin rü™yetleri 
gibi rü™yet √â§ıl oldu ve bizim rıfð ile o ¡a₣mı nez¡imiz √asebiyle o πulâm 
sâlim oldu ve ða§§tan nez¡ eylediğimiz ¡a₣m-ı fâsid mev∂i¡inde la√m-ı §a√î√ 
nâbit oldu √attâ o ma√all mümtelî ve müteferrið olan şefeler birbirlerine 
mutta§ıl oldu ve πılâf-ı ðalbin re™si ðable-nez¡i’l-¡a₣m ðalbi ne minvâl üzere 
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setr ve taπ†iye eder ise ba¡de’n-nez¡ ve’l-ilti√âm o minvâl üzere taπ†iye eder 
oldu. Ve Câlînûs dedi ki ≠ikr olunan ður√anın √âl ve şânı o cirâ√at şânından 
a¡₣am değildir, onda §adrda &uðbe √âdi& ola. Câlînûs’un bu kelâmını a«≠ 
eyle. 

Ve biz deriz ki kaçan ður√a ¡atîð ve ðadîm olsa ondan mi√ceme ile 
ðadr-i lâyıð dem isâle olunmak §avâb olur, ammâ ¡usr-i indimâl için ek&er-i 
√âlde mu¡adde olan ya¡nî müheyyâ kılınan edviye tûbâl-i nu√âs ve zencâr-ı 
mu√rað ve πayr-i mu√rað ve tûbâl-i şâbûrkân ve tûbâl-i √adîd-i sâire ve 
lizâðu’≠-≠eheb mi&llilerdir, bu me≠kûrlardan ðayrû†ıyât itti«â≠ olunur. Ve 
ke≠âlik ðulðu†âr ve zâc ve onlara müşâbih edviyeler ¡u∂va ta√allübe mâni¡ 
şebb ve ¡af§ mi&llilerle isti¡mâl olunur. 

Ve ¡asiretü’l-indimâl olan ður√a ¡ilâcında isti¡mâl olunan devâlardandır: 
İðlîmiyâ, πıra’≠-≠eheb, şebb her birinden sekizer, zencâr, ðuşûr-ı nu√âs her 
birinden birer, §amπ-ı serv dört, şem¡, dühn bildiğin miðdâr. Ve ke≠âlik 
şem¡ on, §amπ-ı §anevber dokuz, iðlîmiyâ üç, ðulðu†âr altı, dühn-i âs ðadr-i 
kifâye. Ve ke≠âlik ðulðu†âr, iðlîmiyâ bu iki devâ mâ-ı ba√r ile ve mâ-ı √ı§-
rım ile terbiye olunsa. Ve ke≠âlik ðal¡iyy ve nûre içinde †ab«-ı yesîr ile †ab« 
olunan su ile bi-√asebi’l-mizâc terbiye olunsa ve onların şems-i §ayfta cev-
det üzere terbiyesinden sonra kendilerde olan mâ-ı ba√r ve ðıly temellu√ 
eylemezden muðaddem ya¡nî onlardan mil√ mün¡aðid olmazdan muðad-
dem o edviye ta§fiye olunsa o mürebbâ ve §âf ðulðu†âr dahi ve iðlîmiyâ 
dahi ¡ilâc-ı nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik nu√âs-ı mu√rað ve rîtiyânec ve mil√-i en-
derânî her birinden ikişer ûðıyye, şem¡ ve dühn miðdâr-ı kifâye a«≠ olunup 
isti¡mâl olunur. Ve onlara e≠viye-i nâ§ûriyye dahi nâfi¡ olur eger o edviye-i 
nâ§ûriyye tecfîf ve daðð olunduktan sonra isti¡mâl olunursa. Ve o ður√ada 
isti¡mâl olunan edviyeden olur daðîð-i kirsenne ve îresâ ve zerâvend-i mu√-
rað ve nu√âs-ı mu√rað ve türâb-ı kündür dahi isti¡mâl olunur ve her birin-
den ≠ikr olunan edviyeden hangisine müste√aðð olur ise o bedenin ður√a-i 
me≠kûresi müste√aðð olduğu devâ ile mu¡âlece olunur.

Devâ-i Ceyyid: Bürâdetü’n-nu√âs, bürâdetü’l-√adîd a«≠ olunup mâ-ı 
şebb ile ma¡cûn kılınır ve †în-i a√mer ile ta†yîn olunup tennûrda i√râð olu-
nur ba¡dehu i«râc olunup sa√ð olunur ve ≠erûren isti¡mâl olunur veyâ«ûd 
onlar mürdâsencle merhem kılınır.
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Merhem-i ±ehebî-i Ceyyid ~ıfatıdır: Mürdâsenc-i ≠ehebîden bir menn 
ve şem¡ ve a§l-ı mâzeryûn otuz altı mi&ðâl, zencâr on sekiz mi&ðâl †în-i 
√ikmet ile ve mürdâsencden bir râyi√a ile mes√ûð olan bürâde-i ≠eheb kırk 
mi&ðâl, dühn-i ¡atîð üç rı†l bu me≠kûrlar a«≠ olunup dühnün üzerine mür-
dâsenc, ≠eheb ve zencâr ilðâ ve «al† olunur ve ba¡dehu sâir edviye va∂¡ olu-
nur. Ve ke≠âlik «azef-i tennûr ve remâd-ı ved¡ ve re§â§-ı mu√rað-ı maπsûl 
a«≠ olunup dühn-i âsla merhem itti«â≠ olunur ve vâcib olur ki o dühn-i 
âs mürdâsencle taðviye ve taðvîm oluna ve o taðvîm ve taðviyenin §ıfatı 
budur ki evvelâ mürdâsencden bir ûðıyye a«≠ olunur ve cidden √âdd olan 
«allden mürdâsencin üç mi&li a«≠ olunur, zeyt ve âs dühnlerinden yâ«ûd 
edhân-ı sâirenin birinden iki ûðıyye a«≠ olunup o edviyeler dühn içine va∂¡ 
olunduktan sonra mürdâsenc o iki ûðıyye içinde √all olup dühn «â&ir olunca 
ðadar ta√rîk olunur ve mürdâsencin i√tirâðından tevaððî olunur. 

Ve «îrûniyye için itti«â≠ olunan edviyeden olur: ¢uşûr-ı nu√âs, zen-
câr ve bilâ-istið§âin maπsûle olan nûre; bu me≠kûrlardan ≠erûr itti«â≠ 
olunur ve şebb-i mes√ûð dahi ≠erûr olur. Ve ke≠âlik zûfâ dört, na†rûn 
iki; onlardan dahi ≠erûr itti«â≠ olunur veyâ«ûd evvelâ ður√a-i me≠kûre 
¡asel ile tel†î« olunup ba¡dehu bu ≠erûr ekilir, o ≠erû budur: ¢uşûr-i 
nu√âs iki cüz™, ðayrû†î on cüz™; şemste mers olunur isti¡mâl olunur 
veyâ«ûd isfîdâc ve şebb her birinden sekizer, ðuşûr-ı nu√âs ve mil√-i 
derânî ve kündür ve zencâr ve ðuşûr-ı rummân her birinden ikişer cüz™ 
ve nûre bir cüz™ ve bir cüz™ün dahi iki &ülü&ü ve dühn-i âs kifâyet ða-
dar. Ve ke≠âlik mürdâsenc, zeyt her birinden birer rı†l ve zerâvend ve 
¡af§-ı πayr-i ma†bû« her birinden birer ûðıyye, üşşec bir ûðıyye, diðâð-ı 
kündür iki ûðıyye; o edviyelerden nâr üzere le†û« itti«â≠ olunur ve a§l-ı 
ða§ab ile ta√rîð olunur.

¡İlâc-ı Nevâ§îr ve Mülte§ı… Olmayan Cülûdun Dahi ¡İlâcıdır

Nevâ§îrin mâhiyyeti ve a√kâmı ve a§nâfı √aððında ðudemânın ≠ikr ey-
ledikleri kelâmı biz beyân eyledik. Ammâ tedbîr-i nevâ§îrde vâcib olan 
budur ki onun §adîdi ve ru†ûbât-ı fâsidesi nu§be-i müseyyile ile ve rab† ile 
isâle olunur ve o vechlerle §adîd ve ru†ûbât-ı sâireleri isâleyi bu mevâ∂i¡den 
muðaddem mevâ∂i¡-i u«râda biz beyân eyledik. 
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Ammâ nevâ§îre ma«§û§ ¡ilâc beyânı budur ki nâ§ûrun i«tilâfıyla ¡ilâc 
mu«telif olur, zîrâ ba¡∂ı nâ§ûr †ariyye ve sehle olur ve ba¡∂ı u«râ ¡atîða olup 
ta«azzüfü πav§-ı şedîd ile la√mda πâi§a olur. Ve nâ§ûr-ı πâi§a-i me≠kûrenin 
¡ilâcı ¡usretli olur, onun ¡ilâcı micrâd ile ve πayr ile o «azefin küllîsi ða†¡-ı 
müste¡§ıl ile ða†¡ ve a«≠ etmekle veyâ«ûd nârda keyy etmekle veyâ«ûd ed-
viye-i kâviye isti¡mâl etmekle olur. Bu me≠kûrlardan her biri §a¡b ve şâðð 
olduğu ₣âhirdir «u§û§an nâ§ûrun civârında ¡a§ab ve sâir a¡∂â-i şerîfe olsa 
§u¡ûbeti πâyete bâliπ olur. Ve ba¡dı kerre marî∂in meyli o nâ§ûrun beðâsı-
na olur ya¡nî şedâyid-i ¡ilâca ¡adem-i ta√ammülü √asebiyle o mi&lli marî∂e 
mu¡âlecede ¡ilâca muðâsât edince ðadar müdârât olunur. 

Ve nâ§ûrun mu¡âlecesinde mümkin olur ki nâ§ûr tecfîf olunup dâ«i-
linde olan la√m-ı vedekî vü «abî& ekl ettirilir ve la√m-ı meyyitten bâðî 
kalan dahi tecfîf olunup idmâl olunur, o nâ§ûr müddet-i †avîle sâkinen 
bâðî kalır velâkin idmâli tâmm olmaz. Ve idmâl-i tâmmı murâd edenlere 
vâcib olur nâ§ûru la√m-ı «abî& ü vedekîden tenðıye edip içini edviye-i 
müceffife ile ma√şüvv edip terk eyleyeler, bu tedbîr ile nâ§ûr ¡alâ-cefâfi-
hi bâðî kalır eger imtilâda «a†â olmazsa ve ru†ûbet-i mizâc ve vu§ûl-i mâ 
üzerine ı∂†ıcâ¡-ı mûlim ve §adme ve ∂arbe ve su¡âl ve ra¡de mi&llilerden 
biri olmazsa. 

Ammâ nâ§ûru ðal¡ edip külliyyen istî§âl ve istihlâkin ¡ilâcı budur ki 
eger ður√a-i nâ§ûr [515b] «abî&e ve ¡a†îða ve ðadîme olursa ona devâ-i 
sâire yoktur, ancak ona ¡ilâc «azefini ða†¡la veyâ«ûd nâr ile bizim beyân 
eylediğimiz üzere keyy etmekle olur ve o keyy nâ§ûrun menâfi≠-i mülte-
viye-i mu¡veccesini keyyin †arîðini taðrîb için ma¡a-tevaððin ve √a≠erin 
rab† eyledikten sonra olur, zîrâ vech-i mu√arrer üzere olan keyy ile nâ§ûr 
münðali¡ ve munða†ı¡ olur veyâ«ûd o nâ§ûrun keyyi edviye-i √âdde ile 
olur, o edviye nûşâdur ve zernî« ve kibrît ve zencâr ve zîbað mi&llilerdir. 
Ve zîbað isti¡mâl olundukta her √âlde ðatl olunur, [bir mi&li bürâde-i 
√adîd ve nı§fı ðadar ðıly ve ke≠âlik nı§fı miðdârı nûre ile «al† olunup] 
e&âl içinde ta§¡îd ve ðınnîne içinde ma√nûðan √ıf₣ olunur ve onun ta§¡îd-i 
me≠kûrunu o bâbda iştiπâli olanlar bilirler ve mil√ gibi ta§¡îd olunur. Ve 
kaçan ondan nâ§ûra bir şey™ va∂¡ olunsa ondan nâ§ûr mültehib ve mün-
şevî olur ve la√mdan munfa§ıl olur ve kelbetânla nâ§ûru a«≠ ve i«râc 
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olunur ve ¡u∂va sâ¡aten fe-§â¡at semn i†¡âm olunur veca¡ı hâdî ve sâkin 
olsun için ve ba¡dehu ¡ilâc-ı ðurû√la mu¡âlece olunur. 

Ammâ nevâ§îrden †arî-i sehl olan nâ§ûr ¡ilâcında vâcib olur ki nâ§ûr 
edviye-i ðaviyye ile πasl oluna velâkin o πassâl olan edviyede ða†rân mi&l-
li devâ olmaya, o edviye-i πassâle bunlardır: Ermide, mâu’l-ba√ri’l-ücâc, 
zernî« ve nûşâdur ile ma«lû† mâ-ı sâbûn ve nûşâdur ve rûsa«tec ikisi dahi 
yâbis iken veyâ«ûd min-πayri seyelânin nedâvet ve rıπvesi olduğu √âlde 
ta§¡îd olunursa mâ-ı mu§a¡¡adleri dahi nâ§ûru πasl eder. Ve ke≠âlik edvi-
ye-i πassâledendir o su ki içinde ðıly, kils, ðuşûr-ı bey∂, nûre †ab« olmuş 
ola. Ve kaçan o nâ§ûr tenðıye olunsa üzerine devâ-i «ırva¡î va∂¡ olunur. 
Ve edviye-i πarbe mevride olunan merhem-i zernî«in nef¡i ¡acîb olur ve 
Câlînûs’un ðır†âsî devâsı dahi isti¡mâl olunur. Ve zâc, ðalðadîs, nu√âs-ı 
mu√rað, zencâr bu me≠kûrlardan mü™ellef devâ ve ke≠âlik onlara müşâbih 
olan ðan†uriyûn-ı daðîð, kirsenne, îresâ, sermaðû†ûn isti¡mâl olunur.

Ve Bâbda Devâ-i Mücerrebdir: İsðûlaðandriyûnun a§lı, zîrâ o a§l ile 
nâ§ûr mümtelî kılınsa berâ™et √â§ıla olur. Ve ke≠âlik «arbað ile dahi nâ§ûr 
doldurulsa ve on gün ðadar terk olunsa berâ™et √âdi& olur ve ke≠âlik sûrî 
dahi onlar gibidir. Ve ke≠âlik ðı&&â-i √ımâr ¡ilk-i bu†mla veyâ«ûd ¡u§a-
re-i a§lu’l-ma√rû& ve üşşec «all ile veyâ«ûd üşşec ve ðalðadîs ve zâc ve 
ðulðu†âr «all ile bu me≠kûrlarla nâ§ûr ma√şüvv kılınsa nâ§ûra berâ™et √â§ıl 
olur veyâhûd bevl-i e†fâl a√≠ olunup re§â§tan mütte«a≠ olunan hâven içinde 
bevle «u&ûret gelince ðadar sa√ð olunmaktan «âlî olunmaz ba¡dehu tecfîf 
olunup isti¡mâl olunur. 

Nâ§ûrda Ehl-i İskenderiyye’nin İsti¡mâl Eyledikleri Devâdır: A§l-ı en-
cûsâ ve zâc-ı meşvî ve ðulðu†âr ve zencâr ve şebb her birinden birer cüz™ ve 
≠erârî√ nı§f cüz™, me≠kûrdan ≠erûr yâ«ûd merhem itti«â≠ olunur veyâ«ûd 
«all içinde zerârî« †ab« olunup edviyeden zerârî« «a≠f olunur ve bâðî ed-
viye o «all-i ma†bû«la cem¡ olunur ve ba¡∂ı kerre onda ¡asel dahi kılınır. 
Ve ke≠âlik §abır ve zencâr ve mürdâsenc ve ðuşûr-ı bey∂ mükelles olurse 
ke&îren aðvâ olur. Ve bu bâbda ke&îren aðvâdır ¡usr-i indimâlde ≠ikr eyle-
diğimiz devâlar.

Kaçan la√m-ı ceyyid ₣âhir olsa mülsıða ve münbitetü’l-la√m olan devâ-
lar isti¡mâl olunur. Ve eger nâ§ûra ðarîb ¡a₣m-ı fâsid var ise vâcib olur ki 
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o ¡a₣m ı§lâ√ olunup o sebeble i√dâ& olunan cirâ√ate ¡ilâc olunur. Ve eger 
ru†ûbât-ı §adîdiyyenin ðalîle olduğunu veyâ«ûd ru†ûbât-ı §adîdiyye middiy-
ye olduğunu rü™yet eylesen ¡ilâc nef¡ vermeğe ðarîb olur.

Cirâ√ât Üzere Olan La√m-ı Zâid Beyânındadır

La√m-ı zâidin ¡ilâcında câliye ve müceffife olan edviyeye √âcet olur; 
o edviyenin her ne miðdâr le≠¡i eðall olursa o miðdâr ecved olur. Ve 
vâcib olur ki inbât-ı la√mda †abî¡attan mütevaðða¡ olan fi¡l la√m-ı zâi-
di izâlede tevaððû¡ olunmaya, zîrâ inbât-ı la√m fi¡l-i †abî¡attır ve †abî¡a-
tın inbât eylediği la√mı ekl lâ-ma√âle me¡ûnet-i devâ ile olur veyâ«ûd 
bilâ-me¡ûnet †abî¡at-ı fi¡l olana mü∂âdde fi¡l işleyip la√m-ı zâidi nâdiren 
ekl eder velâkin ta¡vîl ve i¡timâd devâ me¡ûnetiyle ekline olur. Ve ma¡lûm 
ola ki bu şânda mütte«a≠ olan aðrâ§ın menfa¡ati †arî ve tâze iken olur 
ve ður§-ı ¡atîðin menfa¡ati olmaz. Ve eger ður§ isti¡mâline √âcet olursa 
o ður§ itti«â≠ olundukta vâcib olur ki onu taðrî§ edip havâ ifsâd etme-
yecek bir mev∂i¡e defn olunmakla √ıf₣ oluna ve &ecîr-i «all içinde ya¡nî 
küspe içinde √ıf₣ olunmak med√ olundu lâkin onların med√leri benim 
katımda küll-i §ı√√at ile §a√î√ değildir belki o edviyeden aðrâ§-ı benâdıð 
itti«â≠ olunup ¡alâ-√âlihi √ıf₣ olunmakla ðuvvet ziyâde ma√fû₣a [olur.] 
Ve ba¡∂ılar dediler ki √ıf₣-ı ðuvvet için o edviyeye gâh bîgâh zernî« ve 
&ûmdan me™«û≠ olan mâ-ı √âdd saðy olunur ve o ðavl mu¡teber değildir, 
zîrâ miyâh-ı √âdde-i me≠kûre ðuvveti ta√allüle müheyyâ kılar ve havâ-ı 
fâsid dahi ona mu¡în olur. 

Ve la√m-ı zâidi ekl için isti¡mâl olunan edviyeden aπla₣ ve e&bet devâla-
rın menfa¡ati ek&er olur velâkin onun menfa¡ati ðuvveti √asebiyle değildir, 
zîrâ ba¡∂ı el†af devâlar aπla₣ ve e&betten aðvâdır belki aπla₣ olan edviye-
nin havâdan ve a«lâ†-ı mizâcdan te™&îri ve infi¡âli ðalîl olup ¡alâ-√âlihi ve 
ðuvvetihi bâðî kalır ve menfa¡ati zâil olmaz. Ve o aπla₣ edviyeler bun-
lardır: ¢uşûr-i nu√âs, §adef-i mu√rað ðanâfi≠in bi-lu√ûmihâ mu√rað olan 
iki nev¡i149 velâkin ðanâfi≠in tenðıyesi ðalîl ve la√mı ðab∂ı vech-i lâyıðtan 

149 “¢anâfi≠” kirpi dedikleri √ayvândır; onun envâ¡-ı &elâ&esi vardır: biri berrî 
ve cebelî ve ba√rîdir; ke-enne mu§annif cebelîyi berrî §ınfından ¡add edip iki 
ðısmdır dedi.
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ek&er olur. Ve bizim ta¡dâd eylediğimiz devâlardan aðvâdır âsiyâ tesmiye 
olunan √acerin zehresi ve ondan dahi aðvâdır sûrî, πıra’≠-≠eheb, ðulðu†âr, 
zâc ve bu edviyeleri i√râð edviyenin ðuvvetini ve le≠¡ini taðlîl eder ve le†â-
fetini ziyâde eder. Ve zehretü’n-nu√âs dahi ðaviyyedir lâkin zencâr ðuvve-
tine bâliπ olmaz «u§û§an ðuşûr-ı nu√âstan me™«û≠ olan zehre bâðî zehreden 
aðvâ olur. 

Ve la√m-ı zâidi ekl-i ceyyid ile ekl eden edviye bunlardır: ðıly, zencâr 
ve çok kerre vâði¡ olur ki mâ-ı ba√re veyâ«ûd mil√-i mürr ma«lû† olan «alle 
maπmûse olan «ırað la√m-ı zâid üzere †ar√ olunsa o la√mı ta√lîl ve ı∂mâr 
eder veyâ«ûd ðıly ve πayr-i mu†fât olan nûre a«≠ olunup o me™«û≠ yedi 
mi&lli olan suya va∂¡ olunduktan sonra yedi gün miðdârı şemste terk olunur 
ve her gün vaðt-i vâ√idde tesvî† olunur ona «u&ûret gelip †în gibi olunca 
ðadar ve ba¡dehu ondan aðrâ§ itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik 
nî†alðûs - س ــ  ður§u ve merhem-i a√∂ar ¡acîbü’n-nef¡ olur. Ve mil√-i 
derânî ile mütte√a≠ olan merhem-i a«∂ar ve isðarî†â†î - א ــ  tesmiye ا
olunan merhem la√mı bilâ-le≠¡ ekl eder ve diyârûn - ــאرون -devâsı ve dû≠û د
diyâ - ــא -devâsı ve ke≠âlik ðuşûr-ı nu√â§ ve diðâð-ı kündürden müt دوذود
te√a≠ olan devâ o la√m-ı zâyidi ı§lâ√ eder ki cirâ√at üzere ðu†n-ı menfûş 
gibi cidden nemâ bulmuş ola. Ve irbiyân-ı enf için ma¡mûle olan edviyenin 
küllîsi bu bâbda dahi nâfi¡dir. 

Evvelâ Mündemile Olup Ba¡dehu Münşa……a ve 
Mün…a∂∂a Olan ¢urû√ Tedbîridir

¢ur√a-i mündemilenin intiðâ∂ından sonra ¡ilâcı budur ki o ður√anın 
nevâ√îsinde olan ¡a₣m-ı redî ve la√m-ı redî a«≠ olunur ve ba¡dehu bilindiği 
üzere ður√a tecfîfine meşπûl olunur ve ba¡dehu müsta«ricât-ı ¡i₣âm olan 
edviye-i √âdiye150 devâlar olur, o devâlar bunlardır: Varað-ı «aş«aş-ı es-
ved, varað-ı tîn ve sevîð tîn ile ∂ımâd olunsa veyâ«ûd bezr-i benc, ðalðadîs 
veznleri berâber a«≠ olunup ∂ımâd olunsa vech-i meşrû√ üzere ¡a₣mı i«râc 
eder. [516a] 

150 [Burada “hâdiye” yerine “câ≠ibe” beklenirdi!]
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Ve ¢urû√ ve Cirâ√âtin Â&ârı Beyânındadır

O â&âr ðal¡ için mu¡âlecât ðaviyyetü’l-cilâ olan edviye-i câliyeye mu√tâc 
olur, zîrâ onun tenðıyesi ðuvvet-i cilâ √asebiyle olur; â&âr-ı ðaviyyeler ðuv-
veti cilâ ile ve â&âr-ı ∂a¡îfeler ∂a¡îfü’l-cilâ devâ ile ðal¡ olunur. Ve â&âr-ı 
ðaviyyeyi ðal¡ ve tenðıye eden edviye-i ðaviyye budur: Sü√âle-i √adî∂ 
ma¡a’l-lükk ve’l-ı†rîfili’l-kebîr a√≠ olunup â&âr üzere †ılâ olunur. Ve benim 
katımda §adâ-i √adîd ecved olur ve ke≠âlik zencâr dahi re™s-i ibre ile πarz 
olunmak ecved olur ve üzerine nûre ve ¡asel ile †ılâ olunur veyâ«ûd mîvîzec 
ve ¡asel ile veyâ«ûd fûtenec ¡u§âresini beyâ∂-ı bey∂ ile †ılâ olunur. 

Ve â&âr-ı ¡â§iyeye zernî« ve √acer-i fülfül ile tedbîr olunur. 
Ammâ â&âr-ı «afîfede isti¡mâl olunan edviye-i √afîfe bâðılâ ve daðîð-i 

√ımma§ ve bezr-i fücl ve rete ve rı«v ve sa«îf olan †în ve ðuşûr-ı bi††î«tir. 
Ve şa√m-ı √ımârın â§âr-ı ∂a¡îfeyi ðal¡ı cidden ceyyiddir «u§û§an o edviye-
nin ba¡∂ısına muðârin ola. 

Ammâ ∂arbdan bâðıye olan â&ârı dühn-i sûsen ile üzerine mes√ o â&ârı 
serî¡an ðal¡ ve izâle eder. Ve bundan sonra bizim bâbu’z-zînette ta√rîr ede-
ceğimiz edviyeyi ðırâ™et edip ¡amel eyle.

Dördüncü Ma…âle ¡A§abın Teferru…-ı İtti§âli ve Ke≠âlik ¡A@mın 
Cebîreye Mu√tâc Olmayan Teferru…-ı İttisâli Beyânındadır

Cirâ√atü’l-¡a§ab ¡a§abın √issi şedîd olup dîmâπa itti§âli olmakla onun 
cirâ√atından cidden şedîde evcâ¡ ve cidden a₣îme olan âlâm √âdi&e olur 
ve teşennüc ve i«tilâ†-ı ¡aðl √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre elem-i §a¡b teðaddüm 
eylemeden teşennüc ¡ârı∂ olur velâkin elem ¡a₣îm olmazsa dahi onda verem 
¡a₣îm olmak lâzımdır.

Teferruð-ı ¡a§abın ziyâde sehle olan a¡râ∂ı √ummayât ve mev∂i¡-i cirâ√a-
tin πayri mev∂i¡de ₣uhûr eden evrâm-ı kebîre olur ve ke≠âlik ¡a†aş ve seher 
ve cüfûf-ı lisân olur ve «â§§aten verem oldukta o ¡avârı∂ ke&îrü’l-vuðû¡ 
olur. Evtâr-ı ¡a∂al cirâ√atı dahi cirâ√ât-i ¡a§ab gibidir «u§û§an veter cânib-i 
re™ste ola. 

Ve kaçan ¡a§abda verem ve verem mi&lli nesne √âdi& olsa ve ona berd 
i§âbet eylese teşennüc eder, eger verem-i ¡a§aba ¡ufûnet i§âbet eder ise o 
¡u∂v-ı vârim fâsid olur ve ¡a§abe ¡ufûnet serî¡an √âdi&e olur, zîrâ ¡a§abın 
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mâddesi ru†ûbettir ve onu berd ¡aðd ve icmâd etmekle o ru†ûbetten ¡a§ab 
tekevvün eylemiştir, pes o mi&lli ¡u∂va ru†ûbet veyâ«ûd √arâret-i ra†be 
i§âbet edip mun†abı« oldukta serî¡an ta¡affün eder. Ve a¡§âbın a√vâli min-
vâl-i me≠kûr üzere olmakla ona miyâh-ı bâride ve miyâh-ı √ârreden her 
biri mu∂ırr olur miyâh-ı bâride teşnîc ve miyâh-ı √ârre ta¡fîn etmekle. Ve 
edhân-ı bâride dahi miyâh-ı me≠kûre gibidir ya¡nî onun dahi bârid ve √ârrı 
teşnîc ve ta¡fîne mü™eddî olup mu∂ırr olur velâkin ba¡∂ı kerre edhân isti¡mâl 
olundukta bi’l-fi¡l tes«îne mu√tâc [olur, iskân-ı veca¡da tes«îne mu√tâc] 
olduğu gibi ve ke≠âlik edviye ile isti¡mâl olunan dühn dahi tes«în olunur 
edviyeyi tes«în ve tesyîl eylesin [için.] Ammâ o müsa««in dühnün a¡§âbı 
ter†îb ve ta¡fîn ma∂arratını edviye ona muðâvemet edip ref¡ eder. 

Ve a¡§âb üzere vâði¡ olan na√sa dahi cirâ√atin fi¡lini işler velâkin na«sa 
vereminin ₣uhûru ba†î™ olur ve ke≠âlik onun vereminin nu∂cu ve ¡ilâcı ða-
bûlü dahi ba†î™ olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡a§abda nu∂c ve ilti√âmı ba†î™ olan ður√a 
√âdi&e olur. 

Her cirâ√at ki ¡a§abda √âdi&e olur yâ na«s olur veyâ«ûd şaðð olur; eger 
şaðð olursa o şaðð ile ¡a§ab yâ münkeşif olur veyâ«ûd münkeşif olmaz ve 
bunların her birisinde şaðð tûlen yâ ¡ar∂an olur. ¡A§abda †ûlen vâði¡ olan 
cirâ√at ¡ar∂an vâði¡ olan cirâ√atten eslem olur, zîrâ ¡ar∂an olan cirâ√atte 
lîf-i §a√îh-i mücâvir mücâveret √asebiyle ¡ar∂an mað†û¡ olan elyâftan mü-
te™ellim ve müte™e≠zî olup onların elemi dimâπa te™eddî eder ve teşennüc 
ve emrâ∂-ı ¡a₣îmeyi dimâπın te™eddîsi √asebiyle îcâb eder ve o §ûrette çok 
kerre ¡u∂v-ı mecrû√u ve men«ûsu bi-külliyyetihimâ ða†¡a √âcet olur, zîrâ 
ða†¡ √asebiyle a¡râ∂-ı rediyye zâil olup istirâ√at √â§ıl olur. 

Ve aπşiyede √âdi& olan cirâ√at evtârda olan cirâ√atten e«aff olur ve 
¡a§ab cirâ√atından bi-†arîði’l-evlâ e«aff olur. Ve πışâ ba¡∂ısı müşâhede ve 
ba¡∂ısı teşrî√ √asebiyle senin ma¡lûmun oldu ki ðuvvet-i intisâc u itti§âl 
√asebiyle mübrem ya¡nî şey™-i vâ√id olmuştur, onun mesâlik-i elyâfı rü™-
yet olunmaz, ammâ veter-i πışâînin elyâfında mesâlik-i †ûlü müşâheddir ve 
veter-i πışâî cidden §ulbdür ve πışâda o §alâbet yoktur ve πışânın √ıyâ†ate 
i√timâli vardır. 

Ve bir ¡a₣mdan nâbit olup ¡a₣m-ı â«ere vâ§ıl olan ribâ†ın «arðından ve 
cirâ√atından bir mekrûh ¡ârı∂ olmaz ve eşedd-i ¡ilâcı i√timâl eder ve a¡§âbın 
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inşidâ«ından ve ¡ar∂an ba¡∂an inðı†â¡ından «avf olunduğu miðdâr a¡§âbın 
külliyyen inbitârından «avf olunmaz her ne ðadar inbitâr ile ¡u∂v müzmin 
olur ise. 

¡A§abın Teferru…-ı İtti§âli Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Cirâ√at-i ¡a§ab devâsı √ârr-ı yâbis ve eczâsı la†îf ve √arâreti mu¡tedile 
olup πayr-i lâ≠i¡ ve cidden şedîd tecfîfi olan ve bilâ-ðab∂ ce≠bi olan devâ-
lardır. Ve her devâ ki onda √arâret-i la†îfe olup le†âfet-i cevheri √asebiyle 
tecfîf-i şedîdi ola, o devâ ce≠bden «âlî olmaz ve onun ðab∂ından sen √a≠er 
eyle «u§û§an evvel- emrde ðab∂dan √a≠er ek&er olmak lâzımdır meger ki 
rûsa«tec ve tûbâlü’n-nu√âs mi&lli cellâ olan devâlar [ile] ma¡an isti¡mâl olu-
na. Ve ≠ikr olunan devâlardan cevheri &aðîl olanları ðab∂ı olmayan «all ile 
sa√ð edip tel†îf eyle, zîrâ ba¡∂ı kerre ke&îfte kâmine olan √arâret-i latîfeyi 
«allin ve cevher-i ke&îfi sa√ð ile tel†îfin ibrâz ve i₣hârına tevaððu¡ olunur. 
Ve a√yânen ðaviyyetü’l-√arâret olan edviye isti¡mâline √âcet olur ðuvvet-i 
√arâret √asebiyle πâi§ olsun için velâkin ðuvveti bir miðdâr kesr olunup 
mu«âla†a-i kâsir ile i¡tidâle imâle olunur ve o mi&lli ma«lû† devâ bi-ðadrin 
tes«în ve bi-ðuvvetin tecfîf eder. 

Ve eger teferruð-ı itti§âli olan ¡a§abe mekşûfe ise √iddetli olan edviyenin 
birini ðabûl eylemez ve ona √iddetli edviye isti¡mâli ziyâde mu∂ırr olur. 
Ve o ¡a§ab üzere va∂¡ olunan devâ veyâ«ûd √ırað-ı bâride olsa ondan ¡a§ab 
ziyâde mute∂arrır olur. 

Ve kaçan ¡a§abda cirâ√at vâði¡ olsa onu il√âma mübâderet olunmaz bel-
ki onun mu¡âlecesinde evvelâ teskîn-i veca¡ olunur «ırað-ı √ârre ile tekmîd 
edip veyâ«ûd edhân-ı müsa««ine ve «u§û§an o zeyt-i üfâð ki onda ðab∂ ve 
fevðe’l-fâtir sü«ûnet ola, onlarla veca¡ teskîn olunur. Ve zeytin sü«ûnet-i 
fâtiresi bâride √ükmünde olmakla teskîn-i veca¡da nef¡i olmaz. Ve ke≠âlik 
o ¡a§abeye ilti√âm mu¡âlecesinden muðaddem gerektir ki senin himmetin 
veremi dahi teskîne ola. Ve zamân-ı ibtidâda isti¡mâl olunacak edviyenin 
biri dahi bu ∂ımâddır: Daðîð-i bâðılâ ve kirsenne ve √ımma§ ve türmüs, 
mürr mi&lli √ubûbâtın edıððası ve sevîð-i şa¡îr mi&lli esviða ah≠ olunup on-
dan sikencebîn ve mâ-ı remâd ile ∂ımâd itti«â≠ olunur ve belki bu ∂ımâdın 
isti¡mâli [516b] ðable’l-ilti√âm olmak lâzım olduğu gibi verem ₣uhûrundan 
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muðaddem olmak dahi lâzımdır. Ve ba¡∂ı kerre a∂mide-i «afîfe ile dahi 
intifâ¡ olunur. Ve kaçan sen bu tedbîrleri eylesen ve ondan muðaddem fa§d 
ve ishâl ile bedeni tenðıye etmekle mevâddın in§ıbâbından emîn olsan o 
zamân ilti√âm için ¡ilâca mübâşeret eyle ve onun mevcûd olan veca¡ını mâ-ı 
√ârr ile elbette teskîn eyleme belki la†îfü’l-eczâ ve πayr-i ðâbı∂ ve keyfiy-
yeti √add-i ifrâ†a bâliπ olmayan dühn ile veca¡ı teskîn eyle, zîrâ keyfiyyet-i 
ðaviyyesi olan ya¡nî ifrâ† üzere √ârr olan ve ifrâ† üzere bârid olan edhân 
onlara muvâfıð olmaz.ve çok kerre vâði¡ olur ki cür√ ¡âfiyete ðarîb olur. Ve 
ona berd ∂arb ve i§âbet etmekle veca¡ müştedd olur ve e≠â mu¡âvede eder 
ve tes«în ile fi’l-√âl tedârük olunmağa √âcet olur ve ona edhân-ı müsa««ine 
ile ten†îl olunur. 

Ve eger ¡a§ab mekşûf ise ve onda olan ða†¡-ı †ûlânî ise onu la√mla taπ†iye 
etmeğe ictihâd eyle ve üzerine bizim ≠ikr eylediğimiz edviye-i va«ziyye 
va∂¡ eyle ve mev∂i¡-i §a√î√ten bir şey™-i §âli√ a«≠ edip onunla şaððın iki 
şefelerini câmi¡ ve ∂âmm olan şedd ile üzerini bir «ırða-i ¡arî∂a ile şedd 
eyle, ammâ cirâ√at-i ¡a§abın ¡ar∂ında olursa onda «ıyâ†ate √âcet olur ve illâ 
lem yelzem. Bu ¡ibâre iki ma¡nâ üzere i√timâli olur: Biri eger şaðð ¡ar∂ında 
olmazsa belki †ûlde ise onu «ıyâ†at etmek îcâb eylemez. Ve ma¡nâ-yı â«er 
budur ki eger «ıyâ†at olunmasa ¡ar∂da olan cirâ√atin şaððaları birbirine 
mutta§ıl ve mülâzım olmaz, ikisi dahi ma¡nâ-yı §a√î√ olur. 

Ve kaçan emr-i cirâ√at fa√l ve ðavî olup ¡ufûnet dahi ¡a§abı √âffe ve 
mu√î†a olsa ve cirâ√at ¡ar∂-ı ¡a§abda olsa o ¡a§ab betr ve ða†¡ olunur ve 
ictihâd edip cirâ√atı tevrîm ve ta¡fînde √asbe mâ-emken sen mu√âfa₣a 
eyle, zîrâ verem ve vereme berd i§âbeti teşennüce ve ¡ufûnet zemânet-i 
¡u∂va mü™eddî olur ve binâen ¡aleyh vâcib olur ki esfel-i cür√ mülte√im 
olmazdan muðaddem re™s-i cür√ ilhâm ve ∂amm olunmaya ve re™s-i cür√-
te mü∂âyaða var ise tevsî¡ oluna, zîrâ re™s ve füvvehenin in∂imâmı ve 
te∂ayyuðu ¡ufûnete mü™eddî olur cirâ√atte §adî∂ ve ru†ûbât-ı sâire ictimâ¡ 
etmekle ve ma¡a-hâ≠â cirâ√at içinde mu√tebes §adîdden veca¡ müştedd 
olur ve re™s-i cürc cirâ√at cefâf-ı mu√kem ile teceffüf edip min-külli ve-
chin veremden emn √â§ıl olmadıkça ∂amm ve ilvâm olunmaz, binâen 
¡aleyh devâ üzere olan şedd sâir şedden esra¡ √all olunmak vâcib olur. 
Ve ba¡∂ı kerre gecede veyâ«ûd bir günde iki def¡a veyâ«ûd üç def¡a √alle 
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√âcet olur ve ba¡∂ı kerre leylen √all olunsa o leylin †avîl olan nehârında 
dahi √alle √âcet olur veyâ«ûd nehâren √all olunsa onun leyl-i †avîlesinde 
dahi √alle √âcet olur eger o edviyede le≠¡ olursa ve eger le≠¡ yok ise √alle 
√âcet ðalîl olur bükreten ve ¡aşiyyeten √alli kifâyet eder. Ve vâcib olur 
ki onun edviyesine mürâ¡ât olunsa fevða’l-vâcib tes«îni olan edviye ve 
ðadr-i vâcibden tes«îni eðall olan edviye olunmaya isti¡mâl ve ke≠âlik 
cilâ ve tecfîfinde ve ∂ıddlarında ifrâ† ve tefrî† olmaya belki ðadr-i lâyıð 
keyfiyyetler ola. Ve sen ðadr-i vâcibden ziyâde tes«în rü™yet eylesen o 
ðadr-i ezyed olanın sü«ûnet-i zâidesini tebrîd ile izâle eyle. 

Ve kaçan ¡alîlde ðayrû†ıyât-ı ferbiyûniyye isti¡mâl olunmak murâd olunsa 
lâyıð budur ki o ðayrû†îler evvelâ tecribe olunup ancak tes«îni ðadr-i vâcibe 
bâliπ ise isti¡mâl oluna ve o ðayrû†ıyâtı tecribenin †arîði budur ki tefa√√u§ 
olunup ¡alîlin mizâcına muvâfıð ve müşâbih §a√î√ü’l-ebdân olan kimse-
lerde bir mizâc ta¡arrüf olunup i«tiyâr olunur ve ðayrû†î o recül-i §a√î√in 
sâðına va∂¡ olunup ifrâ†-ı tes«îni olanlardan müsa««inât tenðî§ olunur ve 
tes«înde tefrî†i olanların müsa««inâtı ziyâde kılınmakla i¡tidâl mertebesi o 
ðayrû†ıyâtı taπyîr olunarak ta√§îl olunur ve ta√§îl olunan mu¡tedil ðayrû†î 
&âniyen ¡alîlde dahi tecribe olunup yaðîn √â§ıl olur velâkin taπyîrât-ı ke&î-
reye √âcet olmasın için tecribe-i ûlâ mev§ûf olan §â√î√ü’l-ebdânda olmak 
evlâdır. Ve ma¡a-hâ≠â küllihi eger mecrû√ olan ¡a§abe mekşûfe ve cirâ√at 
cidden vâsi¡a ise o cirâ√at ferbiyûn ve kibrît mi&lli cidden √ârr olan eşyâyı 
i√timâl eylemez belki onda tûtiyâ mi&lli devâ isti¡mâl olunur ve ke≠âlik 
vaðt-i vâ√idde πasl-ı bâliπle maπsûle olan nûreden mütte«a≠ devâ dahi is-
ti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik vâcib olur ki onların ðayrû†ıyâtında ve le†û«âtında 
isti¡mâl olunan dühn o dühn-i verd ve o dühn-i âs ola ki mil√ mess eylemiş 
olmaya ve ke≠âlik bu edviyelerde ¡ilk dahi isti¡mâl olunsa maπsûlen isti¡mâl 
oluna ve tûtiyâ ve dahi maπsûlen isti¡mâl olunur. Ve onun edviyesinde √id-
det ve le≠¡den bir şey™ olmak câiz olmaz ve mekşûf olan ¡a§abda ðab∂-ı 
yesîri olan devâ isti¡mâl olunmak câiz olur; eger ðab∂ı olan devâda bilâ-le≠¡ 
ðuvve-i mu√allile olursa «u§û§an ∂a¡îfü’l-mizâc olanlar le≠¡ ve √iddetten 
bir nesneyi ðabûl eylemez. 

Ve min-beyni’l-a¡§âb bârid ve mâiyyet ve dühniyyet kendiden teb¡îdi 
a√râ olan mekşûfe olan a¡§âb olur, zîrâ o keyfiyyâtın mekşûfe olan a¡§âba 
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i§âbeti ek&er ve mestûre olan a¡§âba i§âbeti eðall olmakla mekşûfun o key-
fiyyâttan ta∂arruru ek&er olur ve eger o keyfiyyâtı olan edviyeyi isti¡mâl 
iðti∂â ederse bizim ≠ikr eylediğimiz minvâl üzere ðuvveti kesr ve ta¡dîl 
olunup isti¡mâl olunur. Ve o mecrû√un bi-√asebi’l-«ilðat olan ðuvvetinden 
ðuvvetün-mâ bâðıye ise onda aðrâ§-ı bulesdâs ve aðrâ§-ı ðulðu†âr ve aðrâ§-ı 
enderûn ve ferâsiyûn meybu«tec ile dühn ile isti¡mâl olunmakta be™s yok-
tur; fa§l-ı şitâda dühn-i zeyt-i la†îf ile ve fa§l-ı §ayfta dühn-i verd ile isti¡mâl 
olunur ve kündür ve ¡ilk-i bu†m ve bârzed ¡a§ab-ı mekşûfta isti¡mâl olunan 
edviyeden miðdâr-ı ðalîl ile isti¡mâl olunur.

Ve cirâ√at-i ¡a§ab ¡alâ-eyyet-i √âlin kânet ona tedbîrde §avâb budur ki 
onun üzerine zeyte maπmûs olan merπuzâ-yı la†îf ü leyyin va∂¡ oluna. 

Ve min-beyni’l-a¡§âb münkeşif olan ¡a§ab √în-i tedbîrde mürâfaðata 
evlâ olduğu gibi beyne’l-¡i₣âm nâbit olan ribâ†âta dahi min-beyni eşkâlihâ 
ve em&âlihâ devâ-i ðâvî √aml olunmağa a√râ ve evlâ olur. Ammâ ¡a∂ale 
mutta§ıl olan ribâ†ât edviyeleri beyne’l-emreyn mütevassı† kılınır ya¡nî on-
larda ne ðaviyyü’l-ðuvve ve ne ∂a¡îfü’l-ðuvve isti¡mâl olunur belki beyne-
hümâda mu¡tedil edviyeler isti¡mâl olunur. Ve min-beyni’l-cirâ√ât cirâ√at-i 
¡a§abdan suyu teb¡îd eylemek ziyâde vâcib olur. Ve ke≠âlik berd dahi her 
ne ðadar ðalîl olursa ¡a§aba a∂arr-ı eşyâdan olur ve zeyt dahi ¡a§aba ∂ârr 
olur, ona ¡a§ab mu¡âlecâtında √âcet olmaz, ancak teskîn-i veca¡ için √ârren 
¡a§abda isti¡mâl olunur. 

Ve cür√ü πasl câiz olmaz, su ile ve dühn ile πasl olunmaz belki ictihâd 
olunup onun ru†ûbâtı πâyet mülâyim ve leyyin olan «ırða ve §ûfe ile mess 
olunup izâle olunur. Ve ke≠âlik cirâ√ât-i meybu«tec ile dahi πasl olunmaz 
meger ki ter†îbinden emn ola. 

Ve eger li-¡illetin mine’l-¡ilel ¡a§ab-ı mecrû√ üzere «u§û§ân mekşûf ¡a§ab 
üzere dühn va∂¡ı vâcib olursa gerektir ki ðable’l-va∂¡ o ¡a§ab üzere evvelâ 
meybu«tec imrâr olunup ba¡dehu zeyt imrâr oluna, zîrâ Câlînûs dedi ki bir 
kimseye zücce i§âbet eyledi ve o züccede daðîðü’r-re™s bir √adî∂e dahi var 
idi, o zücce cildeyi «arð edip bedende olan ¡a§aba vâ§ıl oldu ve bir †abîb 
[517a] ona merhem-i mül√im va∂¡ eyledi ki il√âm-ı cirâ√ât-i la√miyye-i 
¡a₣îmede o merhem onun mücerrebi idi ve o merhem ile cirâ√at-i ¡a§ab mü-
teverrime oldu, o verem üzerine daðîð-i √ın†a ve zeyt ve mâ ile ta∂mîd edip 
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o edviye-i mür«iyeyi isti¡mâl etmekle verem ta¡affün edip o recül helâk 
oldu, i√fa₣ hâ≠ihi’l-ðı§§a.

Ve kaçan a¡§âbda olan ður√ada teşennüc olsa vâcib olur ki cilde-
nin şaððı eger kapandı ve münsedd oldu ise o şaðð teftî√ oluna ve ba¡-
de’t-teftî√ o ðurû√a nâfi¡ olan ður√ayı müceffif ve cidden la†îf edviye va∂¡ 
oluna ve edviyeyi πavra î§âlde ictihâd oluna. Ve eger o cirâ√at va«ze ve 
na«seden berî olup bilâ-verem olursa ona ¡ilâc-ı mev∂i¡iyye ile mu¡âlece 
olunur. Ve vâcib olur ki onun edviyelerinde isti¡mâl olunan edviyelerin 
√arâreti ve ðuvvet-i tecfîfi şaððta müsta¡mel olan edviye √arâreti ve tecfî-
fi ðuvvelerinden aðvâ ola, zîrâ §ûret-i şaððta edviyenin ðuvveti mev∂i¡-i 
mara∂a sühûlet ile vâ§ıl olur. 

Ve vâcib olur ki cirâ√ât-i ¡a§abın tedbîri πâyet-i le†âfet ile la†îf ola. Ve 
kaçan o cirâ√atte veca¡ ve verem olsa o vaðtte ona †a¡âm tenâvülünden şerrli 
bir nesne olmaz «u§û§an ki o cür√ ¡a§abın ¡ar∂ında ola, zîrâ o √âlde fa§d-ı 
¡ırða √âcet ve ı∂†ırâr olur, πaşy mi&lli «a†ar ve ¡avârı∂dan taðiyye ve i√tirâz 
olunmaz. Vaðt-i fa§dda imtilâ üzere olmak a∂arr-ı eşyâdan olur. Ve vâcib 
olur ki şey™-i va†î™e ve yumuşak nesne üzere ı∂câ¡ oluna ve tedhînde a¡∂â-i 
ðarîbeye dahi ri¡âyet oluna ve ke≠âlik re™sine ve ¡unuðuna ve iki ib†leri-
ne tedhîne mürâ¡ât oluna «u§û§an cirâ√at mevâ∂i¡-i ¡âliyede ola ve ke≠âlik 
¡âneye ve iki ürbiyyeye tedhîn ile mürâ¡ât oluna «u§û§an cür√ esâfilde ve 
nâ√iye-i sâðta ola.

¡A§abın Cirâ√ ve ¢urû√u Edviyeleri Beyânındadır

¡İlk-i bu†m cirâ√-ı ¡a§ab edviyelerinin ecvedi olur, ammâ §ıbyân ve nisâ 
mi&lli mizâcı şedîdü’r-ru†ûbet olanlara yalnız ¡ilk-i bu†m ≠erûr kılınmak 
kifâyet eder; eger yübûset var ise onu telyîn ve lezic kılmak için zeyt-i ðalîl 
ile isti¡mâl olunur ve ¡ilk-i bu†ma râtînec bedel olur. 

Ammâ mizâcı eceff ve la√mı a§leb olanlarda vâcib budur ki o ¡ilke fer-
biyûn mi&lliler «al† olunur ve bedenin mizâc ve se√anesi √asebiyle ferbiyû-
nun ¡atîð ve √adî&i isti¡mâl olunur ve ke≠âlik bi-√asebi’l-mizâc taðlîl ve 
tek&îr olunur. Ve ferbiyûnun √adî& ve ðavîsi ðayrû†ıyeye «al† olundukta 
«al† olunan ferbiyûnun miðdârı ðayrû†înin on iki cüzde cüz™-i vâ√idi mið-
dârından &ülü&e-i eczâya varınca ðadar kılınır ve ¡ilk mi&lli ile ma«lû† olan 
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ferbiyûnun miðdârı dahi o minvâl üzere kılınır. Ve ba¡∂ı kerre o edviyelere 
eferbiyûnun πayri leben-i yetû¡ «al† olunup nef¡-i ¡acîbi müşâhede olunur; 
ke≠âlik o edviyeye √ıltît ve sekbînec ve câvşîr «al† olunur. Ve ∂a¡îf olan-
larda o edviyeye bûrað ve rıπve-i bûrað zeyt ile ¡alâ-ðadr müsa««anen «al† 
olunur ve vesa«-ı √ammâm ve √acer-i esyûs zehresi ve ce≠≠âb olup ru†ûbâtı 
«ârice ce≠b eden edviye ve ke≠âlik zâc ve mu«alla§ nu√âs remâdı ve sirinc 
ve lizâðu’≠-≠eheb cemî¡an ¡a§ab cirâ√ı ve ðırâ√ı edviyelerindendir. 

Ve ba¡∂ı kerre ¡a§abe cirâ√atinin evvel-i i§âbetinde «amîrden πayri bir 
devâ bulunmaz ve ona «amîr va∂¡ olunup intifâ¡ olunur ve ¡umðtan ce≠b-i 
ceyyid ile ce≠b eder. Ve çok kerre küvârât-ı na√l ile intifâ¡ olunur eger fer-
biyûn mevcûd değil ise veyâ«ûd daðîð-i şeylem mâ-i remâd ile ∂ımâd olu-
nur. Ve o cirâ√âtte evvelâ isti¡mâle ¡ilk-i bu†mla bidâye olunur ve ba¡dehu 
mu√tâc olduğu muðavviyât taðviye olunan merhem bâsilîðûn isti¡mâl olu-
nur ve o merhemin muðavviyâtı bundan aðdem ≠ikr olundu. Ve ba¡∂ı kerre 
isti¡mâl olunan ðayrû†ıyâta li-ecli’t-tes«în nûre dahi olunur ve vâcib olur ki 
nûre πasl olunup ba¡dehu «al† oluna ve onun mâ-ı ba√r ile şedîdü’l-√arâret 
olan şemste πasl olunanları ecved olur ve her ne ðadar ke&îren πasl olunursa 
o miðdâr nef¡i ek&er olur. Ve bu bâbda edviye-i ceyyideden olur Câlînûs 
devâsı ve o devânın terkîbi eczâları budur: Şem¡, râtînec, ûferbiyûn, zift, 
zeyt-i πalî₣ her birinden birer cüz™ velâkin zeyt-i πalî₣den nı§f cüz™ ve zeyt-i 
πayr-i πalî₣ olursa ondan bir cüz™ ve bu mecmû¡dan devâ-i me≠kûr itti«â≠ 
olunur. Ve dühn-i belesân ma¡a-le†âfetihi ke&îrü’l-is«ân olmaz. Ben derim 
ki ke&îrü’l-es«ân olmadığının sebebi sür¡at-ı ta√allülüdür. 

Ve kaçan cirâ√at va«ize ve na«ise olup ona verem ve ¡ufûnetten birinin 
§o√beti olmasa onda vâcib olur ki ûferbiyûn merhemi veyâ« «ur™-ı √amâm 
isti¡mâl oluna. Beden-i el†afa ûferbiyûn merhemi va∂¡ olunur ve ek&ef eb-
dâna ≠erðu’l-√amâm va∂¡ olunur ve bedenin √âl ve se√anesi ve mizâcı 
√asebleriyle o devâlar ziyâde veyâ«ûd noð§ân kılınır ve ma¡a-≠âlik fem-i 
va«ize ilti√âmdan elbette men¡ olunur; va«ize ∂ayyiðu’l-fem ise femi tevsî¡ 
olunur. Ve ma¡lûm ola ki va«ize ¡ilâcında müsta¡mel olunan edviye şaððta 
isti¡mâl olunacak edviyeden aðvâ olmak vâcibdir. 

Ve kaçan cirâ√âte ¡ufûnet ¡ârı∂a olsa sikencebîn ceyyiddir, daðîð-i kir-
senne dahi isti¡mâl olunur, ammâ daðîð-i kirsenne mâ-ı remâdda veyâ«ûd 
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sikencebînden bir ðuvvesi olan mâ-ı sâ≠ecde †ab« olunduktan sonra isti¡mâl 
olunur. Ve kaçan cirâ√at iðbâl eylese onda meybu«tec isti¡mâlinden ke&îren 
«avf eyleme, pes o vaðtte isti¡mâl olunan edviyeler meybu«tec ile idâfe olu-
nup ba¡dehu isti¡mâl olunur. Ammâ ebdânı ðaviyye olanlarda aðrâ§-ı bûlî-
dâs meyfu«tecde idâfe olunup ba¡dehu tes«în olunur ve bir «ırða-i menfûşe 
ile a«≠ olunup üzerine va∂¡ olunur 

¡A§ab-ı Ma«rûca İ§âbet Eden Evrâm Beyânındadır

Bizim bundan aðdem ≠ikr eylediğimiz cirâ√-ı ¡a§ab ¡ilâcı ðânûnundan 
≠ikr olunan ile evrâm-ı ¡a§ab-ı mecrû√tan vechün-mâ senin ma¡lûmun 
oldu ve vâcib olur ki bu maðâmda o icmâli bas† ve taf§îl eyleyevüz. Biz 
deriz ki Câlînûs Kitâb-ı Fâ†âcânis’te dedi ki eger cirâ√ât-i ¡a§abda ve 
a¡∂â-i ¡a§abiyyede filiπamûnî √âdi& olursa ve o filiπamûnî cidden ðaviy-
ye ve mültehibe ise lâyıð olur ki onun ¡ilâcında «all ile mütte«a≠e olan 
edviye ve bizim ≠ikr eylediğimiz a√câr-ı ma¡deniyye isti¡mâl oluna ve o 
edviye ve a√cârı Câlînûs Kâ†âcânis kitâbının maðâle-i &âniyesinde ke&î-
ren beyân eyledi, onların biri budur ki ðalðadîsten bir dirhem ve rubu¡ dir-
hem, zâc dokuz dirhem ve bir dirhemin dahi &elâ&ete erbâ¡ı, tûbâl-i nu√âs 
iki ûðıyye ve iki dirhem ve nı§f dirhem ve ðuşâr-ı kündür bir buçuk ûðıy-
ye, bârzed bir ûðıyye, şem¡ yedi ûðıyye, zeyt dokuz ûðıyye, «all-i &iððîf 
iki rı†l ve rubu¡ rı†l bu me≠kûrlar a«≠ olunup o edviyeden yâbise olan-
lar «all ile on gün miðdârı sa√ð olunur ve ≠evebânı ðâbil olanlar te≠vîb 
olunur, tebrîd olunduktan sonra cemî¡an bir ðıdr içinde «al† ve müstevî 
olunca ðadar bi’l-istið§â ta√rîk olunur ve vâcib olur ki ¡u∂v-ı ¡alîl üzere 
yevm-i vâ√idde iki def¡a veyâ üçer def¡a zeyt tað†îr oluna. Ve ≠ikr olunan 
devâ mev∂i¡-i ¡illete müsa««inler ve mu¡tedilü’l-√arâret olan zeyt ve «alle 
maπmûs olan §ûf va∂¡ olunduktan sonra o §ûfenin «âricinden va∂¡ oluna, 
ammâ sûfeyi bâriden va∂¡ından √a≠er oluna, zîrâ a¡§âb-ı ¡alîleye eşyâ-i 
bârideye mülâðâtından a∂arr ve erde™ bir şey™ [517b] yoktur. Ve o a¡∂â-i 
¡a§aba ve ¡a§abiyyeye ba¡∂ı a√vâlinde «all ve ¡asel ve remâddan mütte«a≠ 
devâyı ∂ımâd eylemek murâd edersen lâyıð budur ki o ∂ımâd ma†bû« ola 
ve onun daðîði kirsenne daðîði ola ve eger kirsenne daðîði mevcûd değil 
ise bâðılâ ve şa¡îr daðîði isti¡mâl oluna
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¡A§abın Ra∂∂ı ve Ve&yi Beyânındadır

Kaçan ¡a§aba ra∂∂ i§âbet edip onda henüz cirâ√at ve veremden biri yok 
ise onda müsekkinât-ı veca¡ isti¡mâl olunur ve ke≠âlik verem √âdi& olduysa 
yine müsekkinât-ı veca¡ isti¡mâl olunur ve onda mâ-ı remâd mi&lli müfec-
cirât isti¡mâl olunmaz. Ve ke≠âlik vâcib olur ki ¡u∂v dühn ile ¡ale’l-itti§âl 
ten†îl oluna ve o dühnde ir«â ve ta√lîl ðuvvesi kılına. Ve bu bâbda edhân-ı 
fâ∂ıladan olur şibt dühnü ve dühn-i uð√uvân ve dühn-i se≠âb ve ke≠âlik o 
edhânla ta∂mîd dahi nâfi¡ olur ve «a†mî daðð olunup ¡a§ab-ı mer∂û∂ üzere 
va∂¡ olunsa ¡acîbü’n-nef¡ olur ve la√m-ı §adef dahi ¡acîbdir. Ve ba¡∂ı kerre 
bülbûs-ı müherrâ ile e†ıbbâ ¡ilâc eylediler. 

Ammâ ra∂∂ mev∂i¡inde verem var ise onun veca¡ını teskînde ¡aðîd-i 
¡ineb şarâbla ve ðalîl «all ile ve ða§d olunduğu miðdâr zeyt ile isti¡mâl olu-
nur o vech üzere ki o edviye bi-i¡tidâl tes«în olunur ve ona §ûf-ı vesa« ve 
«u§û§an §ûf-ı zûfâ πams olunur, mev∂i¡-i mer∂û∂a va∂¡ olunur. Ve eger o 
elem mev∂i¡-i mefâ§ılda olursa onun veca¡ı def¡ olunmağa ve edviyesi aðvâ 
ve ma¡a-ðab∂ mu¡tedil ve mün∂ic ve mu√alil edviyelerden terkîb olunmağa 
√âcet olur. Bu mi&lli edviye isti¡mâl olundukta vereme muðâbele edip te-
zeyyüd-i veremi men¡ eder. 

Ve sen verem ve veca¡dan her birine na₣ar ile her hangisine mu¡âlece 
ehemm ise onu ða§d eyle, eger veca¡ yok ise ¡ilâcı basî† eyle ya¡nî yalnız 
verem mu¡âlecâtını isti¡mâl eyle ve onun dahi ðavîlerini isti¡mâl eyle mâ-ı 
remâd ve şarâb ve «all mi&lliler gibi. Ve eger müddet-i verem †avîle ol-
duysa devâyı ðavî ve ta√lîlini eşedd eyle ve onun devâsında ðab∂ olanları 
isti¡mâlden mübâlât ve i√tirâz eyleme ve mâ-ı remâd ve vesa«-ı √amâmdan 
mütte«a≠ olan devâ-i ðavî mi&llileri isti¡mâl eyle. 

Ve o ra∂∂a da verem olduğu gibi cildesinde cirâ√at dahi olsa onun ¡ilâ-
cında tecfîf ve cem¡-i ðavîsi olan edviyeye ve eczâ-i mer∂û∂ayı ∂amm eder 
şedde √âcet olur ve eger cildeye ra∂y ve cür√ten bir şey™ i§âbet eylemezse 
onda daðîð-i bâðılâ «all ve ¡aselden mütte«a≠e olan ∂ımâd isti¡mâl olunur, 
o ∂ımâd ona devâ-i ceyyid olur. Eger tecfîfi ðavî olmağı murâd edersen o 
∂ımâdın a«lâ†ına daðîð-i kirsenneyi id«âl eyle ve ke≠âlik yine aðvâ olmağı 
murâd edersen a§l-ı sûseni id«âl eyle. Ve eger o cirâ√at iltifât olunacak 
miðdâr olmazsa ¡a§abdan men¡-i teverrüm eder mu¡âlece ile ¡ilâc olunur, 
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cirâ√ate iştiπâl olunmaz ve la√m-ı §adef ¡acîbü’n-nef¡ olur ve ba¡∂ı ker-
re mil√ten mütte«a≠ olan ðayrû†î ile mu¡âlece eylediler ve ∂ımâd-ı kündür 
ve mürr iki √âle nef¡i ¡âmm olur ya¡nî ¡u∂v-ı mer∂û∂da cirâ√ât oldukta ve 
ke≠âlik cirâ√at olmadıkta nâfi¡ olur. Ve eger o iki √âlin herhangisinde veca¡ 
müberri√ olursa onun edviyesine zift «al† olunur ve o edviye √ârren isti¡mâl 
olunur. 

Ve vâcib olur ki ve&y-i ¡a§abda sudan i√tirâz oluna ve ¡a§abında ve&y 
olanlara su gerek √ârr ve gerek bârid olsun her √âlde taðrîb olunmaya belki 
onda o edhân isti¡mâl oluna ki onda reyâ√în-i la†îfe vü ðâbı∂a vü müsa««ine 
ve ke≠âlik o mi&lli efâvîh ola.

¡A§ab-ı Fâsidin ◊ükmü Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre şa₣iyye-i ¡a§aba fesâd ¡ârı∂ olup onu isti«râca √âcet olur ve o 
şa₣iyye ¡ırð-ı medenî isti«râcı gibi isti«râc olunur.

¡A§âbın ~alâbeti ve İltivâsı Beyânındadır

~alâbet ve iltivânın ¡a§aba ek&er-i √udû&u ∂arbe ve sað†adan olur ve ona 
πamz olunsa bi-«aderin o πamzı i√sâs eder. Ve §alâbet-i ¡a§abın ¡ilâcı ev-
râm-ı §ulbe ve düşbü≠ât mu¡âlecâtına ðârîb olur ve ona ¡ilâcda √âcet olan 
edviye edviye-i cedâvil-i müfredede ve ke≠âlik anðrabâ∂înde ≠ikr olundu 
ve bu maðâmda o ¡illete nef¡i mücerreb olan edviyeyi ≠ikr eyleriz: O ed-
viyenin «afîf olanları bunlardır: Muðl-i yehûddan on dirhem a«≠ olunup 
suda nað¡ ve idâfe olunur ve onunla cidden mes√ûð olan a§l-ı «a†mî ma¡cûn 
kılınıp onunla ta∂mîd olunur ve ke≠âlik a§l-ı sûsen ¡aðîd-i ¡ineb ile ma¡cûn 
kılınır ve ke≠âlik üşşec ve ðınne ve ferfiyûn dürdî-i zeyt ile cem¡ olunur ve 
ke≠âlik bezr-i mürr a«≠ olunup meyfu«tecle ∂ımâd itti«â≠ olunur ve ke≠âlik 
diyâ«aylûn ba¡r-ı mâ¡iz ile isti¡mâlinin nef¡i πâyete bâliπdir.

Emrâ∂-ı ¡İ@âm ±ikridir

Ba¡∂ı kerre ¡i₣âmda dahi fesâd olur, sû™-i mizâc ve’l-«ilâl ferd ve inkisâr 
ve «al¡ ve ta¡affün ve teðarru√ ve taðaşşür mi&lli fesâdlar olur. Ve biz ba¡de 
hâ≠e’l-mev∂i¡ cebre mu√tâc olan kesr ve «al¡de tekellüm eyleriz ve ammâ 
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cebre mu√tâc olmayıp edviye-i sâireye mu√tâc fesâdât-ı sâire-i me≠kûreyi 
müste¡înen billâh bu maðâmda ≠ikr eyleriz. 

Rî√-i Şevket ve Fesâd-ı ¡A@m Beyânındadır

Rî√-i şevketin sebebi a«lâ†-ı câddenin ¡a₣ma nüfû≠u ve ekli olur. Ve 
rî√-i şevketin me≠heb ve sebîli veca¡-ı mefâ§ıl me≠hebidir lâkin farðı budur 
ki veca¡-ı mefâ§ılda mâdde la√mda olur ve rî√-i şevkette mâdde ¡a₣mda olur 
ve o mâddenin debâb ve sa¡yi olup ¡a₣mı cüz™en-ba¡de-cüz™ ifsâd eder. Ve 
bir ðavm dedi ki şevkette cemî¡-i beden teşennüc eder ður√a olmak √ase-
biyle. O ðavmin ðavl-i me≠kûru &âbit değildir. 

Fesâd-ı ¡A@mın ¡Alâmâtıdır

Kaçan ¡a₣ma fesâd ¡ârı∂ olsa onun fevðinde olan la√m müterehhil olup 
istir«â eder ve netn ve §adîd †arîðini a«≠ eder ve o la√ma ¡a₣ma varınca 
ðadar mirved ve mîl bi-sühûletin nüfû≠ eder, kaçan ¡a₣ma vâ§ıl olsa onu 
emles bulmaz ve ondan münzelið olmaz belki ¡a₣ma ðalîlen mülte§ıð olur 
belki mirved o mev∂i¡de bi-nefsihi &âbit olmayıp mütefettit ve müte¡affin 
bir nesneye ulaşır ve ba¡∂ı kerre «aş«aşe eder ve leyyin olur «u§û§an fesâd 
ibtidâen olmayıp ¡a†îð ola, zîrâ ibtidâ-i fesâdda mirved id«âl olunsa ≠ikr 
olunan a√vâl ₣âhir olmaz belki ¡a₣mın fesâdına mirvedin ¡a₣ma ðar¡ı delâlet 
eder o vechden ki ¡a₣ma id«âl olunan mîl cevânib-i ¡a₣mın küllîsinden izlâð 
olunsa πışâyı ¡a₣mdan müteberrî ve munfa§ıl bulur. 

Ve ¡a₣mın fevðınde olan la√m-ı fâsid olup ¡a₣m fesâda ibtidâ eylese 
evvelâ o ¡a₣mdan πışâ teberrî eder ve kaçan o √âlde ¡a₣mdan la√mı keşf ey-
lesen ¡a₣mı müteπayyirü’l-levn bulursun. Ve çok kerre fesâd-ı ¡a₣ma verem 
ve la√m ve ¡u∂vun fesâdı ve mevti teðaddüm edip ba¡dehu o fesâd ¡a₣ma 
debb ve sirâyet eder.

el-¡İlâc: Fesâd-ı ¡a₣mın ¡ilâcı ¡a₣mdan o fesâdı √akk ve ib†âl veyâ«ûd 
cüz™-i fâsidi ða†¡ ve neşr olur onda gerek nâ§ûr olsun gerek olmasın her 
√âlde fesâdı √akk ve cerd eylemek vâcibdir veyâ«ûd cüz™-i fâsid fesâdı 
πâyetine ðadar keyy olunur, ðuşûr-ı fâsideler o ¡a₣mdan sâðı†a olup §a√î√ 
olan bâðî kalsın için ve ba¡∂ı kerre dahi ðuşûr-ı ¡i₣âm edviye ile sâðı†a olur 
¡i₣âm-ı re™îs ve πayriler gibi. 
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Ve taðşîr-i ¡i₣âm eden edviyedendir o devâ ki onun §ıfatı budur: Zerâ-
vend, îresâ, §abır, nebât-ı câvşîr li√âsı, ðınbıl-ı mu√rað, tûbâlü’n-nu√âs 
ðuşûru’§-§anevber; bu edviyeler a«≠ olunup cem¡ olunur, ðuşûr-ı ¡i₣âmı 
isðâ††a ve ¡a₣m-ı muðaşşer üzere inbât-ı la√mda fi¡li ¡acîb olur. Ve eger 
fesâd-ı ¡a₣m aπva§ ve a¡mað [518a] olur ise o ¡a₣mı taðvîr lâzım olur. Ve 
eger fesâd-ı mu«« ¡a₣ma bâliπ olduysa o ¡a₣mı bi-mu««ihi a«≠a √âcet olur. 
Ve eger fesâd ða†¡ ve neşrden πayri tedbîr ile bür™ü ðabûl eylemezse o 
fesâd-ı ¡a₣mın küllîsi veyâ«ûd ek&er-i eczâsını müstev¡ib ve mu√î† olmakla 
elbette ða†¡ ve neşrden lâbüdd olur. 

Ve miðdâr-ı fâsidi ma¡rifetin †arîði budur ki mirved ¡a₣mdan mev∂i¡-i 
fesâdda idâre olunur o mev∂i¡de ki ¡a₣mda bâliπan itti§âl olur, fesâd o 
mev∂i¡de müntehî olur. 

Ammâ fe§âda fa«i≠ ve verik ¡a₣mlerinin re™sinde ve «azerât-ı ₣ahrda 
olursa onun ¡ilâcından isti¡fâ eylemek evlâ olur nu«â¡ sebebi ile. Ve eger 
fesâd-ı ¡u∂v mütevaðða¡ ise fesâd-ı la√ma tâbi¡ olmak √asebiyle onun ¡ilâ-
cı budur ki la√ma fesâd ¡ârı∂ oldukta la√m-ı fâsid ¡a₣mdan tebriye olu-
nup a«≠ olunur ve vâcib olur ki ¡u∂v-ı §a√î√ a†liye ile tebrîd oluna, fesâd-ı 
la√m bâbında bildiğin a†liye ile. Ve ke≠âlik a†liye ile ¡a₣mdan mekşûf olan 
ma√all dahi ibrâd ve isðâ† olunur.

¡A@m-ı Fâsidin Neşri ~ıfatıdır

Bu bâbda mahâreti olan dedi ki kaçan ¡a₣m-ı fâsidin neşri ða§d olunsa 
bir «ay† ile la√m-ı ¡a₣m üzere işâle ve terfî¡ olunup ve bir ¡ı§âbe ile dahi 
sâir ¡u∂vlar ya¡nî ribâ†ât ve a¡§âb ve ¡urûð mi&lliler mev∂i¡-i ¡a₣mdan medd 
olunup teb¡îd olunur o a¡∂âlara minşârın esnânı i§âbet eylemesin için ve 
ba¡dehu ¡a₣m-ı fâsid neşr olunur.

Ve kaçan a∂lâ¡-ı §adrdan ∂ıl¡-ı vâ√idi veyâ«ûd ta√tında §ıfâð «u§û§an 
§ıfâð-ı ∂ıl¡ ve nu«â¡ gibi şey™-i şerîf olan bir ¡a₣mı sen neşr mirâd eylesen 
ta√t-ı minşâra o ¡u∂v-ı şerîfi mu√âfa₣a için bir §afî√a va∂¡ eyle ve ¡a₣mın 
üzerinden la√m bi’l-istidâre müfârıð olup ¡a₣m cemî¡an ve min-külli cânib 
münkeşif olduysa o ¡a₣m-ı münkeşifi cemî¡an ða†¡ eyle, zîrâ min-külli cânib 
münkeşif olan ¡a₣m üzere müceddeden la√m nâbit olmaz. Ve eger ¡a₣m-ı 
fâsidin cemî¡an eczâsı maf§ala ðarîb ise o ¡a₣m-ı fâsidi maf§aldan i«râc 
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eyle. Ve eger ¡a₣m-ı zirâ¡ın küllîsi veyâ«ûd sâð fâsid olduysa zirâ¡ ve sâðın 
küllîsini nez¡ eyle. Ve eger fa«i≠ ve verik ve «arezât-ı ₣ahr ¡i₣âmı fâsid ol-
duysa onun ¡ilâcından isti¡fâ eyle o ¡i₣âm mevâ∂i¡-i nu«â¡ olmakla.

¢urû√-ı Mündemilede Bâ…ıye Olan Şe@âyâ-yı ¡İ@âm ve 
¢uşûr Beyânındadır

Onları isti«râcda ¡acele olunmamak ve onun isti«râcı †abî¡ata i√âle olu-
nup ona mu¡în olan eşyâ ile i¡ânet olunmak evlâ ve elyað olur. Ve mu¡în 
olan o edviyedir ki onda yesîren ve ðalîlen ce≠b olur ve o ce≠b dahi müd-
det-i πayr-i ¡âcilde olur ve edviye-i şedîdetü’l-ce≠ble ve ¡amel-i yed ile o 
şa₣iyye ta√rîk olunmaz, zîrâ ki onlar kerhen i«râc olunsa ðurû√-ı nâ§ûriy-
yeye mü™eddî olur ve kaçan †abî¡at o şa₣iyyeyi cilde def¡ edip i«râcı a«≠ ey-
lese ður√aya berâ™et √â§ıla olur ve o vaðtte i¡ânet olunup cirâ√at il√âm olu-
nur ve ke≠âlik şe₣âyâ-yı sâire ve aπşiyenin ður√adan isti«râcında √ükm bu 
minvâl üzeredir, zîrâ onları dahi isti«râcda isti¡câl olunsa «a†ar-ı teşennüce 
ve i«tilâ†-ı ¡aðla ve «ummayâta mü™eddî olur ve eger teðayyu√ ederse onda 
ma∂arrat-ı ke&îre olmaz. Ve onların edviyelerini ta¡arrüf murâd edersen on-
ların birisi bu §ıfat üzere olan devâ olur: Zeyt-i ¡atîð, şem¡-i a§fer, vesa«-ı 
küvârât vesa« ile şem¡-i zeytle cem¡ olunup cemî¡an i≠âbe olunduktan sonra 
ferbiyûndan bir cüz™ ve leyyin yetû¡ bir cüz™ ve zerâvend üç cüz™ a«≠ olunup 
onlardan ðayrû†î itti«â≠ olunur ve ke≠âlik uşşað, muðl a«≠ olunup dühn-i 
sûsen ile lett olunur ve cemî¡an sa√ð olunup merhem itti«â≠ olunur ve ken-
düde şe₣âyâ mu√tebes olan ður√a üzere va∂¡ olundukta serî¡an i«râc eder.

Kesr-i ¡İ@âm Edviyeleri Beyânındadır

Kesre yed ile ¡ilâc olunur ve edviye ile dahi ¡ilâc olunur ve onların her 
birisini biz ≠ikr eyleriz ve onların her birisi ¡i₣âmın kesr ve ve&yine nâfi¡ 
olur. 

Kesr ve ve&y için †ılâ muπâ&, mâş-ı muðaşşer her birinden onar, mürr, 
§abır, «a†mî-i ebya∂, aðâðıyâ her birinden beşer, †în-i Ermeni yirmi dirhem, 
bu me≠kûrlar beyâ∂-ı bey∂ ile †ılâ olunur eger onda verem-i √ârr var ise. 
Ve ke≠âlik varað-ı e&l ve serv ve âs ve «ilâf bunların evrâðı a«≠ ve daðð ve 
¡a§r olunur. Ve ke≠âlik sükk, verd, ba§al, nerces, mürr, diyâ«aylûn, §andal-ı 
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a√mer, †în-i Ermenî, lâ≠en, fûfel, ðam√a, «a†mî, mâş aðâðıyâ, iklîl-i melik, 
merzencûş ve bunlara verd dahi ziyâde eyle ve eger is«âna √âcet olursa 
onlara merzencûş ve râsen ve serv dahi ilðâ eyle.

Verem-i ◊ârrı Olan Kesr ve Ve&y Mu¡âlecetidir: Mâş-ı muðaşşer yir-
mi dirhem, muπâ&, cüllenâr, aðâðıyâ bu me≠kûrlar ∂ımâd-ı ðavîdir, cidden 
ðuvveti vardır. Ve bu edviyelerden olur varað-ı âs lâ≠en, sükk, za¡ferân, †în 
ve o devâlar kesr ve ve&ye ceyyid olduğu gibi ra∂∂a ve vehne devâ-i ceyyid 
olur. Ve kesre ve vehne ve «al¡e bu devâ cemî¡an nâfi¡ olur, o devâ budur: 
Muπâ&, mâş, aðâðıyâ, «a†mî, †în, §abır, mürr mâ-ı âsla †ılâ olunur.





KİTÂB-I RÂBİ¡İN FÜNÛN-I SEB¡ASINDAN BEŞİNCİ 
FENN CEBRDE OLAN KELÂM VE ‰ARÎ¢-İ 

MU¡ÂLECESİ BEYÂNINDADIR O DAHİ ÜÇ MA¢ÂLE 
ÜZERE MÜRETTEBDİR

Ma…âle-i Ûlâ »al¡ ve »al¡a Müte¡allı… Olanların 
Beyânındadır

Kelâm Fî Ma¡rifeti’l-»al¡

»al¡ ¡a₣mın mev∂i¡inden tamâmen «urûcuna derler eger mefâ§ıl-ı ¡a₣m-
lerinin biri â«ere nüfû≠ ve du«ûl eylediyse. Ve eger mefâ§ıl-ı ¡a₣mlarında 
du«ûl olmayıp ancak e√adühümâ â«ere mücâvir ve πayr-i müdâ«il ise on-
lara ðıyâsla «al¡ onların va∂¡-ı †abî¡îlerinin ve itti§âl-i «ulðîsinin külliyyen 
zevâline derler. Ve bu iki §ûretin her birinde «urûc ve zevâl-i tâmm olma-
yıp onda nâðı§an zevâl olup onun zevâli müşâhed olsa gerek ise o zevâl-i 
nâðı§ πâi§ ve gerek bâriz olsun ona bir ðavm ve&y tesmiye eylediler. Ammâ 
maf§ala e≠â i§âbet edip ¡a₣m mev∂i¡inden ða†¡â √areket eylemese velâkin 
¡a₣mı mu√î† olan eşyâyı o e≠â ra∂∂ eylese ona vehn ı†lâð olunur, ve&y den-
mez. Ve ba¡∂ı kerre «al¡ ve ve&yin πayri maf§ala emr-i &âli& ¡ârı∂ olur, o emr 
budur ki maf§al uzar, †ûl-i †abî¡îsinden ezyed olur ve o minvâl üzere olan 
maf§ala henüz «al¡ ¡ârı∂ değildir velâkin sehlü’l-in«ilâ¡dır ve ek&er-i √âlde 
bu mi&lli †ûl ¡a∂uda ve fa«i≠e ¡ârı∂ olur. 

Ve ba¡∂ı nâs «al¡-i mefâ§ıla müsta¡idd olur [518b] ¡i₣âm-ı mefâ§ılının 
nüfû≠u πayr-i ¡amîð olup luðam medâ«ili ke&îren du«ûl etmemekle ve ri-
bâ†ı dahi πayr-i ve&îða ve bi-√asebi’l-«ilðat ∂a¡îfe ve raðîða veyâ«ûd ra†be 
olmakla, zîrâ ra†be olan ribâ† temeddüdü ðâbil olur ve ona ru†ûbât-ı lezice 
dahi mun§abb olur ve ¡a₣mı izlâð eder. Ve ba¡∂ı ¡a₣mın mefâ§ıldan du«ûl 
eylediği √ufrelerin e†râfı cemî¡an münkesire ve mü&elleme151 olup o √uf-
relerin e†râfında √âciz ve √âcibden bir nesne kalmaz ve lâ-ma√âle √în-i 
√arekette münze¡ic olup «urûc eder. 

Ve mefâ§ıldan ba¡∂ıları sehletü’l-in«ilâ¡ ve ba¡∂ısı §a¡betü’l-in«ilâ¡ olur 
ve dîger mefâ§ıllar beynehümâda mütevassı† olup onun in«ilâ¡ı ne sehl ve 

151 “Mü&elleme” ism-i mef¡ûldür, “&ülme” gedik ma¡nâsınadır.
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ne §a¡b olur. Sehlü’l-in«ilâ¡ maf§al rükbe mi&llilerdir, zîrâ rükbe bi-√ase-
bi’l-«ilðat teşrî√te me≠kûr menâfi¡ için selisü’r-ribâ† kılınmıştır ve selâset 
√asebiyle in«ilâ¡ı sehldir ve binâen ¡aleyh fülke152 ile irfâd olundu ve rükbe 
maf§alı «urûc eyledikte ma√alline reddi dahi sehl olur, zîrâ in«ilâ¡ı sehl 
olan maf§alın irtidâdı dahi sehl olur ve in«ilâ¡ı §a¡b olanların irtidâdı dahi 
§a¡b olur ve’l-√â§ıl irtidâd in«ilâ¡ vizânında olur. Ve hüzâli olanların men-
kibleri maf§alları rükbe maf§alı gibi sehlü’l-in«ilâ¡ olur, ammâ semîn olan-
ların menkibleri onlar gibi sehl olmaz.

Ve mefâ§ıldan §a¡b olanlar mefâ§ıl-ı e§âbi¡dir ve e§âbi¡ maf§alları 
in«ilâ¡a ðarîb olmaz, onun ¡a₣mı münkesir olur, mün«ali¡ olmaz. Ve mirfað 
dahi onlar gibi §a¡bü’l-in«ilâ¡ olur ve ona binâen mirfaðı «urûcundan sonra 
mev∂i¡ine reddi dahi §a¡b olur. Ve verik mefâ§ılı sühûlet ile §u¡ûbet arasın-
da mütevassı† olur. Ve ba¡∂ı kerre in«ilâ¡ı §u¡ûbetli olan maf§ala bi-sebe-
bin mine’l-esbâb sühûlet ¡ârı∂ olur, o mi&lli maf§alın irtidâdı dahi sühûletli 
olur ve bu mi&lli sühûlet-i ¡ârı∂a maf§al-ı verikte olur, zîrâ verik maf§alının 
√uððu ya¡nî √ufresi ba¡∂ı kerre ru†ûbet ile mümteli™e olmakla in«ilâ¡ı sühû-
letli olur ve irtidâdı dahi sühûletli olur. Verike bu √âle ek&er-i √âlde ¡ırð-ı 
nesâ ¡illetinde ¡ârı∂ olur, ona küllü sâ¡atin in«ilâ¡ ¡ârı∂ olup ednâ sa¡y ile 
istirdâd olunur ve yine mün«ali¡ ve müsteridd olur, bu mi&lli in«ilâ¡ keyy 
olunmağa mu√tâc olur, â«er mu¡âlece nâfi¡ ve nâci¡ olmaz. 

Ve in«ilâ¡ın asba¡ı o in«ilâ¡dır ki maf§al ¡i₣âmını birbirine ilzâð ve il§âð 
eden ¡aðıbın ya¡nî ¡a§abın rü™ûs-ı şe₣âyâsı teða††u¡ eyleye ve o vech üzere 
mün«ali¡ olan maf§alı √âlet-i ûlâsına redd eylemek ðalîlü’l-vuðû¡ olur ve 
ek&er-i √âlde bu in«ilâ¡ ve inðı†â¡ re™s-i verikte olur ve ba¡dehu re™s-i ¡a∂ud-
da ve iki ðademlerin her birinin iki ka¡bları katında iki zendlerinde vuðû¡u 
dahi ke&îr olur. Ve reddi ðabûl eylemeyen in«ilâ¡ cebri ðabûl eylemeyen 
kesrden aðba√ olur.

»al¡-i Küllî ¡Alâmâtıdır: Maf§alda olan küllî in«ilâ¡ın ¡alâmâtı maf§al-
da πayr-i ma¡hûd olan in«ıfâ∂ ve πavr √udû&udur. Ve in«ıfâ∂ ve πavrın 
√udû&u maf§al-ı ketif ve maf§al-ı riclin in«ilâ¡larında ₣âhir ve âşikâr olur ve 
maf§al-ı ¡unuð mün«ali¡ olsa onda olan πavr ve in«ıfâ∂, ketif ve ricl in«ıfâ∂-

152 “Fülke” her değirmi nesneye ı†lâð olunur. Bu maðâmda murâd ra∂fe ve ¡ay-
nu’r-rükbe dedikleri ¡a₣mdır.
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larından a₣her olur. Ve mefâ§ıl-ı sâirelerin in«ıfâ∂ ve πavrı muðâyese ile 
isti«râc olunur ve onun muðâyesesi in«ilâ¡ı olan kimsenin ¡u∂v-ı mün«a-
li¡i yine o kimsede olup maf§al-ı mün«ali¡aya na₣îr olan maf§al-ı §a√î√e 
muðâyese ile olur, şa«§-ı â«erin maf§al-ı me≠kûruna muðâyese olunmaz153 
ve minvâl-i me≠kûr üzere «al¡i isti«râc-ı §a√î√ olup ta«allüf eylemez. Ve 
kaçan maf§al ðâbil-i √areket olmasa «al¡in etemm olduğuna sen √ükm eyle. 
Ve eger maf§al-ı me™ûf her cânibe √areket ve bi’l-cümle mebâliπine bülûπa 
iðtidârı olsa sen √ükm eyle ki onda zevâlden bir nesne yoktur.

Fî ¡Alâmâti’l-Meyl: Maf§al bi-külliyyetihi «urûc eylemeyip belki bir 
†arafa meyl eylese ona bir cânibde ₣uhûr eden tað¡îr ve cânib-i â«erde ₣uhûr 
eden nütû™ delâlet eder veyâ«ûd √ufre-i maf§ala du«ûl eden ¡a₣mın mer™î 
olan nütû™-ı «âricîsinin fiðdânı ve √issten πaybeti o meyle delâlet eder ve o 
nütû™un πaybeti ≠ikri mürûr eden muðâyese ile ma¡lûm olur. 

Min-∏ayri »al¡in Maf§alın ‰avîl Olduğunun ¡Alâmâtıdır

O mi&lli maf§al-ı müte¡allið gibi olur, kaçan idπâm edersen mürtedd 
olup min-πayri tekellüfin o maf§alın ðadr-i †abî¡îsine rücû¡ eder ve eger terk 
edersen yine onun ðaddi ðadr-i ¡ara∂îye ¡avdet eder ve la√mı ek&er olmayan 
menkib gibi maf§alda isba¡ du«ûl edecek miðdârı πavr √âdi& olur.

»al¡ ve Meylin Mu¡âlecâtıdır: ‰abîbe mu¡âlece için ¡ar∂ olunan «al¡ 
«âlî olmaz ki yâ «al¡-i müfred olur veyâ«ûd ðurû√ ve cirâ√at ve verem 
gibi mara∂-ı â«erle o «al¡ mürekkeb olur. Eger «al¡ ≠ikr olunan âfâtın 
biri ile mürekkeb ise na₣ar olunur, eger o «al¡ medd-i «afîf ile mev∂i¡-i 
†abî¡îsine mürtedd olursa ve o medd ile ður√aya mü™eddî olan, şedîd-i 
πayr-i müte√ammil veca¡ ¡ârı∂ olmazsa o vech üzere «afîfen medd olunup 
maf§al ma√alline redd olunur, ammâ emr-i redd «ilâf üzere olursa evvelâ 
ður√aya ve cirâ√ate ¡ilâc olunup ba¡dehu «al¡e mu¡âlece olunur «u§û§an 
bu √âlât mefâ§ıl-ı kebîrde ola, zîrâ ður√a mi&llilere mu¡âleceden muðad-
dem «al¡e mu¡âlece eylesen ek&er-i emrde o mu¡âlece teşennüc-i ¡a₣îme 
mü™eddî olur «u§û§an o mün«ali¡ olan maf§al a¡∂â-i re™îseye ðarîb olan 
¡u∂vda ola. 

153 Me&elâ †araf-ı yemînde olan rükbeye «al¡ ¡ârı∂ olsa cânib-i yesârında olan yine o 
şa«§ın rükbesine muðâyese olunur.



446 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve ¡u∂v-ı mün«ali¡de olan veremin √âli dahi ður√a √âli gibidir ve «al¡de 
verem olduğu §ûrette mu¡âlecenin esbâbı bu olur ki biz «al¡i tecribe eyleriz, 
eger emr sehl olup ve o veremden veca¡ heyecân eylemeyip ve «al¡i ma√al-
line redd dahi ¡usretli olmaz ise biz o «al¡i cebr eyleriz ve sâir a√vâlden mü-
bâlât eylemeziz ve eger veca¡ √âdi& olursa vâcib olur ki «al¡i redd ve cebre 
ta§addî olunmaya ve eger cebr eylemiş isen vâcib olur ki onun rab†ını √all 
eyleyesin eger rab† mûci¡ ve mûlim ise. Ve verem-i mûci¡ ve ður√a mevcûd 
iken «al¡e redd ile mu¡âlece olunmaz her ne ðadar onu redd sühûletli olursa. 
Ammâ kesr ve «al¡ cem¡ olsa ve ikisinin dahi tedbîrinde cihet-i vâ√idiyye 
medde √âcet olursa tedbîrde ikisine ma¡an tedbîr olunur. 

Bir ¡âlim √ikâyet eyledi ki bir recülün menkibi üzere §a«re vâði¡ oldu 
ve menkibden cilde ve la√mı o §a«re √a≠f ve isðâ† etmekle ¡a∂udun †arafı 
¡âriyen ₣âhir oldu ve ta√tından re™s-i terðuve mün«ali¡ oldu ve cebîreci-
lerden ba¡∂ı cühhâl o ¡a₣mları tesviyeye ve ¡a₣mın üzerine la√m ve cildi 
redde ve ∂ımâd ve şedde meşπul oldu ve o sû™-i tedbîr ile la√ma netn ve 
¡a₣ma bi’l-mücâveret fesâd ¡ârı∂ olup ¡a₣ma i«∂irâr geldi. Ve bundan að-
dem ma¡lûm olduğu üzere onun tedbîr-i §avâbı bu idi ki o la√m ða†¡ olunup 
mev∂i¡i zeyd-i πâlî ile keyy oluna ve ke≠âlik onda verem √âdi& olduysa 
evvelâ verem mu¡âlece oluna. 

Ammâ «al¡-i sâ≠ecin tedbîri budur ki ¡a₣m-ı mün«ali¡ mev∂i¡-i †abî¡îsinin 
cânib-i «ilâfına medd olunur √attâ «urûc eylediği ¡a₣m ile ¡a₣m-ı «âricin 
†arafları birbirine mu√â≠î olurlar ve ba¡dehu ¡a₣m-ı «âric mev∂i¡-i †abî¡î-
sine redd olunur. Ve çok vâði¡ olur ki redd katında bir §avt istimâ¡ olunur 
ve o §avt-ı mesmû¡ ¡a₣m-ı mün«ali¡in ma√alline vâ§ıl olduğuna ve reddin 
vuðû¡una delâlet eder ve ba¡de’r-redd üzeri rab† olunur. 

Ve ribâ††a veremden emân olur veyâ«ûd veremin ¡adem-i √udû&una 
mu¡în olup verem √âdi& olsa dahi ¡a₣îm ve ¡anîf olmaz, bu nev¡ emân dahi 
nâfi¡dir. Ve verem-i ¡anîfi men¡e √âcet ek&er ve ðavîdir, zîrâ verem mevcûd 
iken mün«ali¡ olan ¡a₣m gerek terðuve ve gerek mefâ§ıl sâir ¡a₣mı mev∂i¡e 
redd olunmak câiz olmaz belki evvelâ verem mu¡âlece olunur ba¡dehu redd 
olunur. 

Ve mecbûr olan ¡u∂va «ırað-ı câffe va∂¡ı kerîh olur, zîrâ cefâfı olan 
[519a] «ırða ¡u∂vu mülâðâtla tes«în ve veremi i&âre eder belki onun üzerine 
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«ırað va∂¡ olundukta meblûleten va∂¡ olunur, ðayrû†î-i müberrid ve şarâb-ı 
¡afı§ ile o «ırða ıslatılır ve ba¡dehu ¡u∂v üzere va∂¡ olunur. 

Ve İbuðrâ† va§iyyet eyledi ki ¡a₣mın ≠ikr olunduğu üzere medd ve red-
di müste&nâ olan eşyâdan mâ-¡adâda yevm-i &âli&e ve râbi¡e te™«îr oluna 
ve ¡a₣m tamâmen mün«ali¡ olmayıp ancak meyl eylese o dahi mün«ali¡ 
gibi o günlere ðadar meddi ve reddi te™«îr olunur, ¡acele olunmaz ve kaçan 
o günlerde redd olunsa üzeri rab† olunur. Ve kaçan maf§al her √areket ile 
mün«ali¡ olsa ve redd oldukça yine «urûc eylese delâlet eder ki o maf§al-
da istir«â™ ve ru†ûbet vardır ve lâ-ma√âle ona keyy olunmak lâzımdır. Ve 
kaçan «al¡ ve zevâli olan maf§al mev∂i¡ine redd olunsa lâkin ba¡de’r-redd 
onda §alâbet bâðıye kalıp verem gibi olsa o ¡u∂v üzere a∂mide ve ne†ûlât-ı 
müleyyine isti¡mâl olunur. Ammâ zamân-ı ibtidâda muðavviye olan a∂-
mideye ve ne†ûlâta √âcet olur ve onun ne†ûlâtı şedd üzere isti¡mâl olun-
mak evlâdır. Ammâ fa§l-ı şitâda edhândan müsa««in ve muðavvî olan dü-
hnlerle ta∂mîd ve ten†îl olunur ve fa§l-ı §ayfta mâ-ı bârid ile ten†îl olunur. 
Ve vâcib olur ki ma«lû¡înin taπdiyeleri muðavviyet ola ve onun taðviyesi 
maf§alı taðviye ola, zîrâ o mi&lli aπdiye maf§alı rab† edip &ebât vâcib 
üzere olur.

‰ûl-i Mefâ§ıl Mu¡âlecâtıdır

Vâcib olur ki ¡a₣m-ı müster«î dâ«ile ve müsteðarrına redd oluna ve ðuv-
vet-i ðâbı∂ası olan edviye ile edviye-i müsa««ine ma«lû†an ∂ımâd oluna, 
me&elâ ¡af§, cüllenâr, aðâðıyâ mi&lli ðavâbı∂ ile cünd-i bîdester ve ðus† ve 
ûşne mi&lli müsa««inât «al† olunup ∂ımâd oluna ve ke≠âlik cevz serv ve 
ebhel ve edviye-i fetðte müsta¡mel olunan sâir edviye üzere iðti§âr olunur 
ve ba¡dehu şedd olunur.

Fekkin »al¡i Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre fekk-i esfele raðabesinden in«ilâ¡ ¡ârı∂ olur ve «al¡-i me≠kûr 
ile fem meftû√an bâðî kalır ve bu mi&lli fekkin in«ilâ¡ı nâdirü’l-vuðû¡ 
olur, vuðû¡-ı tâmmla vâði¡ olmaz. Kaçan fekkte «al¡ olur, o fekk ðuddâma 
meyl eder ¡inde’t-te&â™üb fekke ¡ârı∂ olan istir«ânın ¡aksi üzere. Ve e√ad-ı 
fekkeyni â«ere ∂amm eylemek ¡usretli olur ve ma¡a-hâ≠â «alf cânibinden 
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vârid olan ¡a∂alât √asebiyle √areket edip külliyyen √areketi ma¡dûm ol-
maz. Ve ba¡∂ı «al¡ cânib-i vâ√idden olur ve ona hey™et-i ¡u∂v-ı mün«ali¡ 
delâlet eder, me&elâ fekk cânib-i vâ√idden mün«ali¡ olsa ma¡a-tevrîb ðud-
dâma mâil olur. 

Ve bi’l-cümle bu bâbda ¡ilâc-ı vâ√id olur ve onda mübâderet olunup 
¡u∂v-ı mün«ali¡ mev∂i¡ine redd olunur ve eger redde sür¡at olunmasa 
emrâ∂ ve âfât-ı sâirelere mü™eddî olur ve ma¡a-≠âlik onu redd §u¡ûbetli 
olur, zîrâ fekk-i mün«ali¡i reddin esheli esra¡ olan redd olur ve eger onu 
redde müdâfa¡a olunup te™«îr olunsa ta§allüb ve teverrüm eder ve ¡a∂alât 
temeddüd ve √ummayât-ı lâzime teheyyüc eder ve §udâ¡ muðîm olur 
¡a∂alde şiddet-i temeddüd olmakla. Ve ba¡∂ı kerre emr §a¡b olup yevm-i 
¡âşirde ðatl eder ve ba¡∂ı kerre ba†nı mün†alıð olup mirre-i ke&îre-i §ırfe 
olan fu∂ûl i«râc eder ve ðay™ ile dahi o mi&lli fu∂ûl i«râc eder ve binâen 
¡aleyh onun ¡ilâcına mübâderet vâcib olur. Ve onun vech-i tedbîri budur 
ki bir kimse onun re™sini imsâk eder ve cebr eden kimse ibhâmını ¡alî-
lin femine id«âl eder ve ¡alîl min-külli cânib fekkini ir«âya mülâzemet 
eder, zîrâ o mev∂i¡de bir ¡a∂al vardır ki fekki şedd eder her ne ðadar fekk 
mün«ali¡a ise ve bunlardan sonra o mücebbir ibhâmı ile fekki yemneten 
ve yesreten ta√rîk eder ve ba¡dehu def¡aten medd edip mev∂i¡ine redd 
eder ve fekkin müfâraðat eylediği mev∂i¡e du√ûlü cihet-i «alften olur. 
Ve vâcib olur ki fekk tesviye olununca ðadar medd oluna ve nu§be-i a§-
liye üzere kılına. Ve fekkin tesviye olunduğunun ¡alâmeti budur ki onun 
rubâ¡iyyâtı ya¡nî ön dişlerin yanında olan dişleri müsteviye olur ve femi 
mun†abıð olur. Ve fekk mev∂i¡ine redd olunduktan sonra refâid ve ðayrû†î 
şem¡ ve dühn-i verd ile irfâd olunur ve ba¡dehu terk olunur; bür™ü mümkin 
olan ezminenin esra¡ında inşâllahu ta¡âlâ berâ™et √â§ıl olur. Ammâ min-
vâl-i mu√arrer üzere redde isti¡câl olunmasa ve onda §alâbet √âdi&e olsa 
o §ûrette vâcib olur ki ¡ilâca bed™ olunup evvelâ ne†ûlât ile §alâbet telyîn 
oluna, √ammâmda mâ-ı √ârr ve dühn ile telyîn olunca ðadar ke&îren ten†îl 
oluna ve ba¡dehu fekki cânib-i «alfe fekk tehendüm edince ðadar ce≠b 
olunup şedd oluna. Ve ba¡dehu vâcib olur ki √aşvı cidden leyyin olan bir 
visâde üzere istilðâ olunup sükûn üzere tamâm-ı bür™ √â§ıl olunca ðadar 
ilzâm oluna ve re™sini ta√rîkten ictinâb eyleye.
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Ter…uve »al¡inin Beyânındadır

Bu bâbda ¡âlim ve mâhir dedi ki terðuve cânib-i dâ«ilden münfekk olmaz, 
onun cânib-i dâ«ili §adra mutta§ıldır ve o cânibde maf§alı yoktur, onun için 
√areketi dahi olmaz. Ve eger terðuve üzere şedîden ∂arb olunmakla terðuve 
§adrdan berî ve müfârıð olsa terðuve ¡a₣mının inkisârına olan mu¡âlecât ile 
¡ilâc olunur. Ammâ terðuvenin menkibi vely eden †arafları her ne ðadar 
munfa§ıl ise lâkin ke&îren «al¡ olunmaz, zîrâ onun ¡a∂alinin iki re™si vardır, 
o †arafı mu√kem ∂ab† eder ve infi§âlden men¡ eder ve ke≠âlik √areket-i şe-
dîde ile √areket eylemez, zîrâ onun menfa¡ati ve sebeb-i √ilðati §adrı bas† 
edecek miðdârı √areket olur ve §adrı bas† ve tefrîðe terðuvenin √areket-i 
«afîfesi kifâyet eder. Ve terðuvenin «ilðati o ma§la√at için olmakla insân-
dan mâ-¡adâ √ayvânâtın terðuvesi olmaz ya¡nî insân mi&lli √ayvânât-ı sâire-
nin §adrında √areket ve §adrın inbisâ†ına √âcet olmamakla terðuve «ilðatine 
√acet olmaz. Ve terðuveden cânib-i me≠kûre §a∂¡ın veyâ«ûd §ad¡ın ne₣âiri 
√asebiyle mefâ§ıl-ı sâire gibi «al¡ ¡ârı∂ olursa terðuve tesviye ve mev∂i¡ine 
yed ile id«âl olunur veyâ«ûd va∂¡ı vâcib olan miðdârdan ke&îre redd eder, 
ribâ† va∂¡ olunup ke-mâ hüve’l-lâyıð şedd olunmamakla redd olunur ve bu 
¡ilâcla menkib zâil oldukta mu¡âlece olunmakla mev∂i¡ine redd olunur. 

Ve terðuveyi menkibe rab† eden ¡a₣m πu∂rûfîdir ve mehzûl olan kimse-
de terðuve zâil oldukta erbâb-ı tecribeden olmayanlar πala†edip ₣ann eder-
ler ki ¡a∂udun re™si münfekk olup mev∂i¡inden «urûc eylemiştir ve πalâ†a 
bâ¡i& budur ki kaçan terðuve zâil olup mev∂i¡inden «urûc eylese re™s-i ketif 
o √âlde √iddetli rü™yet olunur ve onun zâil olduğu mev∂i¡-i muða¡¡ar rü™-
yet olunur ¡a∂ud «urûcunda olduğu gibi ve a§√âb-ı tecribe onu delâil ile 
farð ederler. ¡A∂ud «urûcunda yedi re™se ∂amm eylemek mümkin olmaz ve 
terðuvede o √âl olmaz ve menkib «urûcu dahi ¡a∂ud minvâli üzeredir.

»al¡-i Menkib Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre menkib mün«ali¡ olur, ammâ ketifin in«ilâ¡ında ba¡∂ı kerre 
şekk olunur ve ketifin in«ilâ¡ı isti¡₣âm olunur velâkin menkibin maf§al-ı 
¡a∂uddan in«ilâ¡ı sehldir, zîrâ onların muðârenetleri πayr-i ¡amîð ve e√a-
dühümâyı â«ere şedd eden ribâ†ları πayr-i ve&îðtir ve belki o ribâ† selise 
ve raðîðadır ve selise olmasında ma§la√at teshîl-i √arekettir. Ve menkib 
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«al¡i ancak cihet-i vâ√idedendir, zîrâ cihet-i fevðe «urûcuna nütû™u mâni¡ 
olur ve cihet-i «alfe «urûcuna ketif mâni¡ olur ve nâ√iye-i ba†na «urûcuna 
ðuddâmında olan iki re™sli [519b] ¡a∂ale ve ke≠âlik re™s-i menkib mâni¡ olur, 
binâen ¡aleyh o câniblere menkib zâil ve «âric olmaz ve belki cânib-i ünsiy-
yeye veyâ«ûd cânib-i va√şiyyeye yesîren zâil olur ve cânib-i esfele «urûc-ı 
ke&îr ile «urûc eder «u§û§an ðı∂âf ve mehâzîlde esfele «urûcu ziyâde ke&îr 
olur, zîrâ mehâzîlde ¡a∂udun in«ilâ¡ı ve irtidâdı ehven olur, ednâ sebeb ile 
«urûc eder, ammâ semîn olanlarda o iki emr ya¡nî in«ilâ¡ ve irtidâd cidden 
§abb olur. 

Ve kaçan cenînin vilâdeti §u¡ûbetli olmakla senin ma¡lûmun olduğu üze-
re onun re™si ¡a∂udu mün«ali¡ olsa veyâ«ûd iki cenbine mutta§ıl olmakla 
şaðð olundukta ¡u∂vu mün«ali¡ olsa ve serî¡an ma√alline redd olunmasa 
ba¡de-≠âlik o ¡a∂udda †ûl-i neş™et eylemez, miðdâr-ı †abî¡î üzere †avîl ol-
maz ve mirfaðı daðîðan bâðî kalır her ne ðadar ı§lâ√ dahi olunursa. Ve 
ba¡∂ı kerre ona ¡abel ve ∂a«âmet dahi ¡ârı∂ olmaz belki ba¡∂ılarında ¡a∂ud 
ve sâ¡idi daðîðan bâðî kalır ve ba¡∂ı â«erde onlara gelecek zamânda ¡abel 
gelip ek&erinin √âli ceyyid olur ve her √âlde onların ¡a∂udu ða§îr olur ve 
ibn ¡ursun ðâimesi ve kolları gibi olur, ammâ bu mi&lli a√vâl-i cenbeynin 
ef«â≠ında olsa onlar dahi bu iki noð§ândan «âlî olmaz. Ve kaçan ¡a∂ud 
¡ar∂an münkesir olsa ve ba¡dehu cebr olunsa o mi&lli mecbûr olan ¡a∂ud «al¡ 
olundukta cebri bilâ-nað§ ma«lû¡u redd mümkin olmaz, o cebr evvelâ kesr 
olunup ba¡dehu redd olunur. 

¡A∂udun İn«ilâ¡ı ¡Alâmâtıdır

 ¡A∂ud mün«ali¡ oldukta re™s-i menkibde tecvîf ve te†a™mün rü™yet olunur 
velâkin bu ¡alâmetin ₣uhûru «al¡-i ¡a∂ude mün√a§ır değildir ve re™s-i ketif 
münðalib olup menkibin â«er †arafı o cânibde √iddetli rü™yet olunsa onda 
dahi o ¡alâmet mevcûde olur. Eger o §ûrette ketifin kendide veyâ«ûd ketifin 
re™si olan ¡a₣mda §adme veyâ«ûd πayr sebebden zevâl yok ise ve mevcûd 
olan e≠âsı def¡ olunup onda e≠â olmamak ₣ann olunur ise onda o ¡alâmet 
mevcûde olup ¡alâmât-ı müşterekeden olur. Ve ke≠âlik ¡a∂ud mün«ali¡ ol-
dukta «al¡ olunan ¡a∂udun re™si cihetinde ta√t-ı ib†te küreviyyü’ş-şekl nütû™ 
rüyet olunur. Ve ¡a∂udun cenbine ilti§âðı yed-i §a√î√in ilti§âðı gibi ceyyid 
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olmaz, ¡a∂udun cenbine il§âkı ancak ¡unfle ve veca¡-ı şedîd ile olur. Ve 
kaçan mün«ali¡ü’l-¡a∂ud olan kimse yedini fevðe ref¡ ve ü≠ününe yedi ile 
mess eylemeği ða§d eylese ona ðudreti olmaz ve √arekât-ı u«râ dahi mü-
te¡a≠≠ir ve mümteni¡ olur ve bu ¡alâmetler ve&y ve verem ve ı§†ikâki olan 
yedde dahi olur.

»al¡-i ¡A∂udun ¡İlâcı Beyânındadır

»al¡-i ¡a∂udun sehlü’l-¡ilâc olanları ebdân-ı §ıbyân ve leyyinü’l-ebdân 
mi&llilerin «al¡idır, o mi&lli ebdân-ı ra†blarda «al¡-i ¡a∂udu cebr eden †abîb 
yed-i vâ√idini ¡alîlin ib†ine id«âl edip ve o yedi re™s-i ¡a∂udun ðurbüne il-
zâm edip o mev∂i¡i fevð cânibine def¡ eder ve yed-i u«râ ile nefs-i ¡a∂udu 
esfele medd eder ve onun ile ¡a∂ud mev∂i¡ine müsteridd olur. Ve ba¡∂ı kerre 
§ıbyânın i§ba¡-ı vus†â ile re™s-i ¡a∂ud tesviye olunup o yedin e§âbi¡-i sâire-
siyle ¡a∂ud medd olunmakla redd mümkin olur. 

Ve ammâ ¡a∂udun in«ilâ¡ı ebdân-ı ðaviyyede olup onun reddi §u¡ûbetli 
olsa onun vücûd-ı tedbîrinden e«aff olan tedbîr budur ki mücebbir olan 
kimse ¡alîli müstelðıyen ı∂câ¡ eder ve ba¡dehu mücebbir olan kimse ricl-i 
vâ√idini ¡alîlin cenbine id«âl ve ¡aðıbını re™s-i ¡a∂ud ðurbünde temkîn ve 
tav†în eder veyâ«ûd ¡aðıb bedeline o ma√alle bir küre-i yâbiseyi ve eger 
verem var ise bir küre-i medhûneyi re™s-i ¡a∂ud ðurbüne ilzâm eder ve mü-
cebbir yedi ile ¡alîlin yedini şedîden ve ðaviyyen o yedi ketiften «al¡ murâd 
edenlerin meddi gibi ¡ale’l-istiðâmet medd eder ve miðdâr-ı yesîr yedini 
dâ«ile imâle edip ¡a∂udu mev∂i¡ine id«âl eder ve bu vech ¡a∂ud-ı mün«a-
li¡ vücûhunun küllîsinden a§veb ve e«aftır. Ve onun vücûhundan biri dahi 
budur ki bir recül-i ðavî vü †avîl †aleb olunur ki onun †ûl-i ðâmeti ¡alîlin 
†ûlünden ezyed ola ve o ðavî kimse yedini ¡alîlin ib†ine id«âl eder ve ¡alîli 
ar∂dan kaldırır bir vech üzere ki menkibinden ¡alîl mu¡allað olur ve yedini 
ba†nına medd eder154 ve eger ¡alîl «afîfü’l-vezn olup ¡alîlin bedeni ¡alîlin ye-
dine &aðîl olmazsa ¡alîlin bedenine bir &aðîl nesne ta¡lîð olunup tercî√ olu-
nur ya¡nî o &iðlet-i bedenle re™s-i ¡a∂ud mürtefi¡ olup yedini ba†nına ce≠b ile 
¡a∂udun kendi müteseffil olup irtidâd √â§ıl olur. Ve ba¡∂ı kerre o mi&lli ðavî 

154 Bundan sonra ≠ikr olunan kelâmdan istifâde olunur ki o recül-i †avîl ¡alîlin ib†ini 
kendi menkibine ta¡lîð eder ve illâ yalnız yedi ile ta¡lîð mümkin değildir.
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recül mevcûd olmamakla recül bedeline ar∂ üzere bir ¡amûd va∂¡ ve iðâme 
olunur, o ¡amûdun menkib-i recül bedeline «ırað ve cülûddan ma§nû¡a bir 
küre va∂¡ olunur ki √în-i ¡amelde o küre menkib-i recül maðâmına iðâme 
olunur ya¡nî ¡alîlin ib†i ta√tına ¡amûd-ı ðâim üzere va∂¡ olunan o küre id«âl 
ve ¡alîl ar∂dan ref¡ olunur ve mücebbir olan kimse ¡alîlin yedini cânib-i 
â«erden medd eder ve ricl-i ¡alîl tercî√ olunur eger cü&&esi «afîfe ise ve 
tercî√i ≠ikr olunduğu üzere bir şey™-i &aðîl ta¡lîð etmekle veyâ«ûd ona bir 
recül-i â«er ta¡alluð etmekle olur. 

Ammâ ¡a∂ud redde ta§a¡¡ub ve ta¡assür eylese veyâ«ûd müddet dahi 
†avîl olsa ba¡∂ı kerre bundan aðvâya √âcet olur, evvelâ ten†îlât ve is-
ti√mâmât isti¡mâl olunduktan sonra o aðvâ tedbîr ile tebîr olunur ve o 
ðavî tedbîr budur ki hirâve mi&lli bir âlet itti«â≠ olunur hirâve bir ¡a§â-yı 
ða§îrdir ki onun †ûlü ¡a∂ud †ûlünde veyâ«ûd eðall veyâ«ûd ondan a†vel, 
olur, onun re™sine bir küre terkîb olunur ve eshel olan budur ki o küre 
«ıraðtan ve cülûddan kılınıp o ¡a§â ile küre ta√t-ı ib†a def¡ oluna. Ve kaçan 
onunla ¡amel ða§d olunsa vâcib olur ki aðvâ olan bir kimse o hirâveyi ¡alî-
lin ib†-i me™ûfuna ilzâm edip hirâve ile ib†i fevð cânibine def¡ ede veyâ«û 
ib†i o hirâve ile fevð cânibine medd ede. Eger ¡amel-i me≠kûra ðuvveti 
vefâ eder recül-i vâ√id ðavî bulunmaz ise o def¡i veyâ«ûd meddi iki recül 
işleye tâ ki onların fevð cânibine medd ve def¡i †abîb-i mücebbirin yed-i 
¡alîleyi ≠ikri mürûr eylediği vech üzere bi’l-istiðâmet medine muðâvemet 
ede ve recül-i â«er dahi ¡alîlin menkib-i u«râsını ∂ab† ve √ıf₣ edip men-
kib-i ¡alîl def¡ ve ref¡ olundukta menkib-i â«er §a√î√ √areket eylesin için 
ve mücebbir olan kimse dahi minvâl-i sâbıð üzere ¡alîlin yedini ketiften 
«al¡ ða§d edenlerin ce≠bi ve meddi gibi bi’l-istiðâmet ve dâ«ile min-ve-
chin meyl ettirerek ce≠b ve medd eder ve bu ¡amel ile ¡a∂ud maf§aldan 
mev∂i¡ine gelir ba¡dehu o küre il§âð-ı ðavî ile re™s-i ¡a∂udun fevðine mu¡-
temeden ve ðaviyyen ib†e il§âð olunur. Ve def¡-i müteðaddim katında vâ-
cib olur ki küre ve «aşebenin i¡timâdı re™s-i ¡a∂udu vely eden cânibe kılına 
ve ta√tına i¡timâd ettirilmeye, zîrâ re™s ta√tına i¡timâd ettirilmese medd 
ve def¡ katında ¡a∂ud münkesir olunur ve cebr olunup o inkisâr zâile olsa 
«al¡ redd olmak mümkin olmaz ve bu me≠kûrların ≠ikri ve beyânı mürûr 
eyledi. 
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Ve ba¡∂ı kerre ¡a∂ud-i mün«ali¡ mev∂i¡ine süllem ya¡nî nerdübân ¡ameli 
ile redd olunur, onun †arîði budur bir süllem itti«â≠ olunup onun ¡atebesi 
lefâif ile telyîn olunup hey™et-i muvâfıða üzere müheyyâ kılınır, o ¡atebenin 
cânib-i mu«âlifinden ona ¡alîl ta¡lîð olunup yedi medd olunur ve re™s-i ¡a∂ud 
mev∂i¡ine id«âl olunur ve vâcib olur ki süllemin ¡atebesi re™s-i ¡a∂ud ður-
bünde kılınmakla [520a] ta¡lîð oluna. Ve ¡atebe ve kübbede kereb olmakla 
ba¡∂ı kerre ¡atebe bedeline resen kılınır ve o resen mev∂i¡-i me≠kûra ya¡nî 
re™s-i ¡a∂ud ðurbüne temkîn olunur ve o mev∂i¡den mev∂i¡-i â«ere inzâl 
olunmaz inkisâr-ı ¡a∂uda mû≠î olmasın için. Ve bu vücûhtan mâ-¡adâ vü-
cûd-ı â«erlerle dahi ¡a∂ud mev∂i¡ine redd olunur velâkin onların meşaððati 
bu me≠kûrlardan eşedd olur ve vücûh-ı üvel ef∂al-ı vücûhtur. 

Ve kaçan ¡a∂ud mev∂i¡ine mürtedde olsa onun ecved-i ribâ†ı budur ki 
küre ma¡a’l-menkib ¡a§âib-i ¡arî∂a ile merdûdun zevâline mâni¡ şedd ile 
şedd oluna ve vâcib olur ki menkib-i ¡alîle şedd olunan ¡ı§âbe bi-¡aynihâ 
veyâ«ûd ¡ı§âbe-i u«râ menkib-i â«ere teşdîd ve tenfî≠ oluna ve o şeddler 
¡alâ-vechi’t-ta§lîb ya¡nî şekl-i §alîb üzere kılınıp ta§lîb menkib-i me™ûf üzere 
kılına ve ¡a∂ud ma¡a’l-cenb esfele rab† olunup mirfað ve †araf-ı yed na√iye-i 
¡unuðtan fevðe rab† oluna, yevm-i sâbi¡e ve yevm-i sâbi¡in mâ-ba¡dine va-
rınca ðadar √all eylemeye ve senin bildiğinin aπdiye ile dahi taπdiye oluna 
“Küllü mâ rüdde ¡âde” fe√vâsı üzere in«ilâ¡da lecc olup ¡a∂udu mev∂i¡ine 
redd müfîd olmasa keyy olunmağa √âcet olur.

Ketifin Fî-Nefsihi İn«ilâ¡ı Beyânındadır

Onun155 ≠ikri mürûr ve vürûd eyledi ve onun vuðû¡una mü§âdif olunma-
mıştır ve Buðrâ† ve Câlînûs o in«ilâ¡ın vuðû¡undan ta¡accüb-i istib¡âdî ile 
ta¡accüb eylemiştir. 

Menkib Katında olan ¡A@m-ı ~aπîrin Beyânındadır

Re™s-i menkib üzere ¡a₣m-ı §aπîr ba¡∂ı kerre va∂¡ından zâil olur menki-
bin zevâlinden tað¡îr √âdi& olduğu gibi; ¡a₣m-ı §aπîrin va∂¡ının zevâlinden 
dahi o tað¡îr √âdi& olur

155 “Ketif” omuz başında olan yassı kürek kemiğidir.” “Menkib” ketif ile ¡a∂udun 
mülteðâları olan ma√alldir.



454 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcında kesr olunan ¡a₣mın meddi gibi o ¡a₣m-ı §aπîr-i 
zâil medd olunmaz lâkin ∂aπ† olup e§âbi¡le şedd olunur ve mekânına meyl 
ettirilip refâid ile terðuve şeddi gibi şedd olunur, zîrâ o §aπîr ¡a₣m yalnız 
şedd ile bilâ-¡amelin â«erin mev∂i¡ine ðasren müsteridd olur ve o rab†ın 
şiddetinden rab† ile mu√âfa₣adan √a≠er ve mübâlât olunmaz terðuvede mü-
bâlât olunduğu gibi.

Mirfa…ın »al¡i Beyânındadır

Dirseğin «al¡ ve reddinden her biri §u¡ûbetli olur mirfaðı mu√î†a olan 
ribâ†ât ða§îre ve şedîde olup ve nuðresinin mu¡âra∂ası ve «urûc ve du«ûle 
mümâna¡ati için. Ve mirfaða zevâl-i ðalîl ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre dahi zevâ-
li ve «al¡i tâmm olur. Ve kaçan mirfað mün«ali¡ olsa onun in«ilâ¡ına cânib-i 
vâ√idde ta√addüb ve cânib-i â«erde teða§§u¡ √udû&u ve ₣uhûru delâlet eder 
ve onun ziyâde şerrlisi «al¡in «alf cânibe olanlarıdır, zîrâ o mi&lli «al¡i olan 
mirfað-ı cebre cidden ¡â§îdir. Ek&eriyyâ ¡ârı∂ olan «al¡ zend-i esfele ¡ârı∂ 
olup esmec ve aðba√ olur zend-i esfelin ke&ret-i tereddüdü √asebiyle. Ve 
zend-i a¡lâya «al¡ √udû&u ðalîlü’l-vuðû¡ olur ve onun «al¡inin semâceti ve 
ðub√u zend-i esfel semâceti ve ðub√u üzere olmaz, zîrâ zend-i a¡lânın keffe 
itti§âli eşedd ve √areketten eb¡addır. Ve iki zendin156 biri mün«ali¡ olmak 
mümkin olmaz157 lâkin e√adühümâ â«erden cidden mütebâ¡id olur ise o 
zamân yalnız birinin «al¡i muta§avver ve mümkin olur.

el-¡İlâc: Vâcib olur ki onun ¡ilâcına mübâderet oluna, zîrâ mâni¡-i ¡ilâc 
olan verem-i √ârr ona serî¡an ¡ârı∂ olur ve verîm-i √ârr √udû&undan zend 
tesviye için medd olunsa ¡a†ab ve helâke mü™eddî olur ve ma¡a-hâ≠â verem 
mevcûd onu tesviyeye mâni¡ olmakla redd ve tesviye dahi mümkin olmaz. 
Ve zevâl-i yesîr a§l-ı keff ile πamz olunup ¡u∂v-ı mün«ali¡i mev∂i¡ine redd 
etmekle telâfî ve tedârük olunur, ammâ tâmm olan «al¡ eger ðuddâma ise 
onun müstaðill tedbîri olur ve eger «alfe [ise] onun için dahi başka tedbîr 
olur.

156 “Sâ¡id” ya¡nî “zirâ¡” iki ¡a₣mdan mü™elleftir, bir a¡lâda ve biri esfelde olur ve o iki 
¡a₣ma zendân derler.

157 ¢ânûn’un “mimkin olmaz” dediği, kelâm-ı müteðaddimine mu«âlif gibidir velâ-
kin tebâ¡ud §ûreti ile mündefi¡dir.
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Ve ðuddâma olan «al¡-i tâmmda mirfað-ı mün«ali¡in √i≠âsında olan 
¡alîlin keffine münkebb158 olduğu √âlde ∂arebât-ı mütevâliye ile ∂arb olu-
nur ve ∂ârib yedini ∂arb için ke-mâ yenbaπî tehyi™e edip ∂arb eylediğinden 
mâ-¡adâ yed-i u«râ ile ona i¡ânet eder ve bu tedbîr ile mirfað ma√alline 
du«ûl edip müsteredde olur. Ammâ mirfaðın «al¡-i tâmmı cihet-i «alfe ise 
vâcib olur mirfaðı medd-i şedîd ile medd edip «alfe mâil ∂arb eyleyesin, o 
∂arbe icâbet eylemeyip redd √â§ıl olmazsa birkaç ðavî olan kimseler onun 
¡a∂udunu ve sâ¡idini ∂ab† ederler ve mücebbir olan kimse yedini dühn ile 
tel†î« edip bi-şiddetin mirfaða mes√ eder, maf§al-ı mirfað tesviye ve ¡u∂v-ı 
mün«ali¡ ma√alline gelince ðadar o minvâl üzere mes√ten «âlî olmaz. Ve 
ba¡de’r-redd vâcib olur ki o mücebbir ¡u∂vu şedd ve sâ¡idi ya¡nî zirâ¡ı için 
bir ¡alâða kılıp üzerine va∂¡ ede ve mirfaðını zâviye mi&âlinde ¡alâðadan 
ðâdir olduğu miðdâr †aşrada kıla ve o vaðtte zirâ¡ını va∂¡ eylediği ¡alâða-
yı i√timâli miðdârı kıla ba¡dehu ¡alâðayı ta∂yîð etmekle zâviyeyi ta∂yîð 
eyleye.159

Maf§al-ı Rusπun »al¡i Beyânındadır

»al¡ olan maf§al-ı rusπu ma√alline redd eylemek sehldir velâkin ilzâ-
mı §a¡bdır, zîrâ rusπ yesîren medd olunsa ve maf§alın iki ¡u∂vu birbirine 
mu√â≠î kılınsa «âric olan ¡u∂v mev∂i¡ine dâ«il olur velakin ilðâmı §a¡b olur, 
zîrâ rusπu i√â†a eden ecsâm teverrüm edip o verem cevdet-i iltiyâma mâni¡ 
olur. Ve o rusπu meddin †arîði budur ki bir recül zendi «alfe medd eder ve 
mücebbir olan †abîb ¡alîlin keffini onun «ilâfına medd eder ve belki ðuddâ-
ma medd eder ve her i§ba¡ı birer birer medd eder, ibhâmdan bed™ edip «ın§ı-
ra üzere meddi müstemirr kılar ve bu tedbîr ile rusπ müstevî ve mev∂i¡ine 
mürtedde olur ba¡dehu ta∂mîd olunup şedd olunur. 

158 “Münkebb” ser-nigûn, başı aşağa demektir. 
159 Bu ta§vîrin √â§ılı budur ki ≠irâ¡ını bir ¡alâða ile asar ve mirfaðı taşrada kılıp 

¡alâðaya id«âl eylemez ve evvel-i emrde ≠irâ¡ını bükmek müte¡a≠≠ir olmakla 
¡alâða uzun kılınıp ≠irâ¡ †arafından mev∂i¡-i ke&îr taşra kalır ve §ı√√ate iðbâl ey-
ledikçe ¡alâðayı kısa kılar ve mirfað †arafından ba¡∂ı ma√allerine ¡alâðayı id«âl 
eder.
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E§âbi¡in »al¡i ve »al¡inin ¡Alâmâtı Beyânındadır

Kaçan e§âbi¡-i mün«ali¡a olsa bâ†ına meyl eder ve bâ†ında nütû™ ve ₣âhir-
de tað¡îr √âdi& olur. Rusπ ¡i₣âmının «al¡i dahi isba¡ «al¡i gibidir.

el-¡İlâc: E§âbi¡-i mün«ali¡ayı mev∂i¡ine redde ¡usr-mâ vardır o mün«ali¡a 
olan ¡u∂vu medd-i müstevî ile medd eylemek lâyıð olmaz. Ve vâcib olur ki 
o mün«ali¡a olan ¡u∂v ðab∂ olunur ve ðâbı∂ mücebbirin sebbâbesi i§ba¡-ı 
mün«ali¡anın a§lı üzerinde kılınıp mücebbirin o i§ba¡-ı sebbâbesi işâle ve 
o ¡u∂v-ı mün«ali¡i ma√allinden ðal¡ eylemek vechi üzere tereffu¡ olunur. 
Ve sen bu tedbîr katında görürsün ki i§ba¡dan §avt √âdi& olur ve mev∂i¡-i 
a§lîsine dâ«il olur. 

¡İ@âm-ı Rusπun İnfikâkı Beyânındadır

¡İ₣âm-ı rusπun infikâkında vâcib olur ki tesviyeden [mümkin] olanların 
küllîsi işlene ve cihet-i †abî¡attan meyli ve nütû™u olanlar meylin cihet-i 
«ilâfına def¡ oluna ve üzerine cebîre va∂¡ olunup terk oluna veyâ«ûd üze-
rine cebîre bedeline üsrübb va∂¡ oluna, zîrâ üsrübb &iðali √asebiyle ¡u∂vu 
tesviye eder ve va∂¡ını mu√âfa₣a eder. Ve üsrüb ve cebbâreden herhangisi 
isti¡mâl olunursa vâcib olur ki evvelâ muðavvî ∂ımâdât ile ta∂mîd olunup 
ba¡dehu onların biri va∂¡ oluna ve ta√rîk olunmaya.

»arezâtın İn«ilâ¡ı ve Zevâli Beyânındadır

Kaçan feðâr zevâl[-i tâmm] ile zâil olsa lâ-ma√âle ðatl eder ve ke≠âlik 
zevâl ke&îr olup velâkin tâmm olmasa o dahi [ðatl eder], zîrâ [onun] nu«â¡ı 
feðârın zevâl-i ke&îri dahi ∂aπ†-ı ðavî ile ∂aπ† eder eger tedbîrde müsâma√a 
edip ı§lâ√ına ihtimâm olunmazsa. 

Ve eger zâil olan «areze fiðarât-ı ¡unuðtan fıðra-i ûlâ veyâ«ûd onu vely 
eder fıðra ise fi’l-√âl helâk olur, zîrâ onun zevâli ¡a§ab-ı nefsi ∂aπ† eder ve 
onun zevâliyle ¡a§ab-ı nefes fi¡lini icrâdan ¡âciz olup √ayât mün¡adim olur. 
Eger zâil olan fıðra [520b] feðâr-ı §ulbeden olup zevâli bâ†ına ise ona dahi 
mu¡âlece olunmaz ve serî¡an o dahi ðatl eder velâkin bir miðdâr imhâli 
vardır, onun sebeb-i ihlâki nefesi √abs √asebiyle değildir belki onun ihlâ-
kine sebeb fıðarât-ı §ulbün bâ†ına zevâlinin πâyi†i ve bevli √absi olur ve 
onları √absin ðatli imhâlle olup √abs-i nefes gibi ¡ale’l-fevr ðatl eylemez, 
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zîrâ onun nu«â¡ı ∂aπ†ı şedîd olmaz ve ∂aπ† ederse dahi tevrîm eylemez; eger 
tevrîm edip veremi teskîn olunsa dahi lâ-ma√âle onda olan nu«â¡a ve ta√tın-
da olan ¡a§aba âfet i§âbet eder ve onun fu∂ûlü bi-πayri irâdetin «urûc eder. 

Ve eger zâil olan feðâr-ı §ulb «alfe olursa onun nu«â¡a ∂ararı eðall olur 
velâkin ta√tında olan ¡a§abı i∂¡âf etmekle ricl ∂a¡îf olur ve ke≠âlik ve ke≠â-
lik me&âne ve mað¡ade ¡a∂alları dahi ∂a¡îf olur, pes ðuvvet-i ðaviyyeye ve 
def¡-i şedîdeye ve o fıðranın senâsini inkisâra ðarîb olunca ðadar §akkeye 
mu√tâc olur √attâ «alfe zâil olan feðâr mev∂i¡ine redd oluna. Ve mev∂i¡ine 
fıðra ¡avd eylemezden muðaddem ba¡∂ı kerre o ∂arbe ve §akke ile fıðranın 
senâsini münkesire olur ve ba¡∂ı kerre fıðra-i §ulb iki cânibe ya¡nî ba†na 
ve «alfe ma¡an zâil olur ve fevðe dahi zâil olur ve biz onun aðsâmında 
bâbu’l-√udbede müstevfiyen tekellüm eyledik o bâba mürâca¡at olunsun. 
Ve bu in«ilâ¡ın ¡alâmeti «alfe olan zevâlde nütû¡ ve ba†na zevâlde teða§§u¡un 
₣uhûru olur, ke-enne sinsinesinin inkisârı gibi teða§§u¡u olur ve sinsinenin 
inkisârında ke&îren be™s olmaz ve feðârın in«ilâ¡ında helâk «avfı olur.

el-¡İlâc: Ammâ in«ilâ¡dan ₣ahrdan ðuddâma olan «al¡de recâ ðalîl olur, 
o «al¡i olanlar ðalîlen felâ√ bulur. Ammâ zevâli «alfe alfe olanlarda √am-
mâmînin fi¡li gibi bi-ðuvvetin iki rükbe ile ∂aπ† oluna ve üzerine √aml olu-
na veyâ«ûd ¡alîl ba†n üzere tenvîm olunup o fıðra-i zâile üzerinde ¡aðıb ile 
ðıyâm ede veyâ«ûd «abbâzın160 ferezdaða161 bi-ðuvvetin cevbað162 ile da¡ki 
gibi da¡k163 eyleye. 

Ve o zevâl onda dahi eşedd olup da¡k-i mev§ûfla redd olunmaz ise ve 
zevâl dahi √adî& ise onun tedbîrinde Buðrâ† dedi ki †ûlü ve ¡ar∂ının ¡alîle 
si¡ası vefâ edecek ðadar bir «aşebe veyâ«ûd o miðdâr bir dükkân √âyi†e 
ðarîb bir ma√allde itti«â≠ olunur o vech üzere ki o dükkânın ve «aşebenin 
†ûlü √âi†e cânibine memdûd ola ve √âi† ile √aşebe beyninde ancak bir ða-
dem miðdârı bu¡d ola ve o dükkân ve «aşebe üzere bir firâş va†™ ve mülâyim 
bas† oluna ve ¡alîl isti√mâm olunup «aşebe ve dükkândan hangisi itti«â≠ 
olunduysa onun üzerine ¡alîl ¡alâ-vechihi bas† olunur ve ba¡dehu ¡alîlin 

160 “»abbâz” etmekçidir.
161 “Ferezdað” ðı†¡a-i «amîre derler.
162 “Cevbað” “çûb”dan mu¡arrebdir.
163 “Da¡k” ∂arb ma¡nâsınadır.
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§adrı üzere bir ðımâ† iki kerre leff olunur ve o ðımâ†ın iki †arafları ¡alîlin 
iki koltuklarından i«râc olunup iki ketifi arasında rab† olunur da ve deste-
ce-i hâven gibi bir «aşebe dahi itti«â≠ olunup ona ðımâ†-ı me≠kûrun e†râfı 
rab† olunur ve bu «aşebe-i &âniye «aşebe-i ûlâ veyâ«ûd dükkân-ı me≠kûr 
yanında ¡inde’r-re™s ðâimen ¡ale’l-ar∂ iðâme olunur ve o «aşebe-i &âniye-i 
merbû†a ¡alîlin başı ucunda vâðıf olan bir «âdime def¡ olunur, ¡alâ-√âletihâ 
o «aşebeyi ∂ab† edip ce≠b-i âtî katında o «aşebenin †araf-ı süflâsı bir şey™e 
müstenid olmasın için ve medde lâyıð olan zamân geldikte ¡inde’r-re™s olan 
ya¡nî haşebe-i &âniye başına rab† olunan ðımâ† medd olunur ve ke≠âlik ¡alî-
lin iki ayakları dahi cemî¡an fevða’r-rükbe ve fevða’l-ka¡beyn ðımâ†-ı â«er 
ile rab† olunur ve ke≠âlik iki fa«i≠lerin ictimâ¡ eylediği mev∂i¡in fevðinde 
olan ma√aller dahi ðımâ†-ı &âli& ile rab† olunur ve bu ribâ†ların e†râfı cem¡ 
olunup ve destece gibi itti«â≠ olunup ¡alîlin re™si cânibine va∂¡ olunan «aşe-
be gibi «aşebe-i u«râ dahi itti«â≠ olunup ¡alîlin ayakları cânibine «aşebe-i 
ûlâ gibi ðâimen ¡ale’l-ar∂ ikâme olunduktan sonra ≠ikr olunan e†râf-ı ðımâ†-
lar ona rab† olunur ve ba¡dehu bu ribâ†ları ¡ale’l-«ilâf medd eylemek üzere 
a¡vâna emr olunur.164 

Ve ba¡∂ılar bu meddi âlâtla isti¡mâl ederler ve «aşebe-i ¡a₣îmenin 
veyâ«ûd dükkânın re™si ve iki ricli vely eden câniblerine sihâm va∂¡ ederler 
ve kaçan o sihâm idâre olunsa meddi murâd olunan ribâ†ât o sihâma mültef-
fe olur ve bu minvâl üzere medd olundukta ta√addüb eden «areze iki keffler 
a§lları ile def¡ olunur ve eger o √adebe üzere cülûs dahi iðti∂â ederse onu 
dahi işlerler ve bir şey™den «avf eylemezler. 

Ve bu eşyâlardan bir şey™ ile feðâr tesviye olunmayıp fıðra-i zâile ma√al-
line redd olunmaz ise ve ¡alîlde ∂aπ†a ta√ammül var ise lâyıð olur ki ≠ikri 
mürûr eden «aşebe-i ¡a₣îmenin cânib-i re™sine ðarîb olan √âi††e ve √adebe 
mu√â≠îsinde mîzâba şebîh bir √ufre √afr olunur ve o √ufrenin miðdârı bir 
≠irâ¡ kılınıp ve ¡alîlin feðârından ke&îren a¡lâ ve esfel kılınmaz belki lâ-
yıð olan budur ki bu √ufre evvel-i ¡amelde √afr oluna, zîrâ «aşebe-i ¡a₣î-
me yâ«ûd dükkân-ı mütte«a≠e ðurbünde √âi† ola dediğimiz bu √afr içindir, 
pes o √ufre √afr olunduktan sonra mu¡tedilü’l-ðadr bir lev√a a«≠ olunur ve 

164 Ya¡nî re™s cânibinde olan «aşebe ribâ†lar ile ricl cânibinde olan ribâ†lar ¡ale’l-«ilâf 
medd oluna.
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lev√anın bir †arafı √ufreye, vasa†ı √adebe üzere ve †araf-ı â«eri esfele def¡ 
olunur ve feðâr istivâ-i beyyin ile müsteviye olunca ðadar o def¡ mütemâdî 
kılınır. 

Ve İbuðrâ† ≠ikr eyledi ki lev√a-i me≠kûre itti«â≠ olunmaksızın dahi yal-
nız medd bu şey™e §âli√ olur. Ve ke≠âlik yine İbuðrâ† dedi ki lev√a kebs 
va√dehu o fi¡li işler. Eger İbuðrâ†’ın bu ðavli √akk ise envâ¡-ı zevâlden 
feðâr-ı §ulbün ðuddâma zevâli olan ≠ikr eylediğimiz nev¡-i evvelde yalnız 
meddi bilâ-kebs isti¡mâl münker değildir. 

Ve vâcib olur ki ba¡de’t-tesviye «aşebden bir lev√a itti«â≠ oluna ki onun 
¡ar∂ı üç parmak miðdârı ve †ûlü √adebeyi ve ba¡∂ı «arezât-ı §a√î√ayı i√â†a 
edecek ðadar ola ve ona bir miðdâr «ırða-i kettân veyâ«ûd yumuşak ve 
refîð bez leff olunur o lev√anın §alâbetini izâle için ve o lev√a-i melfûfe 
tesviye olunan «areze üzere va∂¡ olunup vech-i lâyıð üzere rab† olunur. Ve 
¡alîl aπdiye-i la†îfe ile taπaddî ede. Ve eger √adebeden bir baðiyye bâðî kalır 
ise lâyıð budur ki ona ir«â ve telyîni olan edviye ile ¡ilâc oluna ve zamân-ı 
†avîl va§f eylediğimiz lev√ isti¡mâl oluna. Ve bu bâbda ba¡∂ı nâs re§â§tan 
mütte«a≠e bir safî√a isti¡mâl eylediler ve iki câniblere olan «al¡ bir cebbâre 
veyâ«ûd iki cebbâre ile ve şedd ile tesviye olunurlar. 

Ammâ ¡unuðta olan «alfe mâil zevâl ki min-beyni fıðarâti’l-¡unuð ancak 
ðâbil-i ¡ilâc olan o nev¡ zevâldir, onun mu¡âlecesinde ¡alîl istilðâ olunur ve 
re™sini fevðe bi-rıfðin medd olunur ve «areze-i zâilesi πamz ile ve mes√le 
tesviye olunur. Ve kaçan «areze-i ¡unuð vech-i meşrû√ üzere tesviye olunsa 
üzerine muðavvî ∂ımâd ve onun dahi üzerine «ırað va∂¡ olunup ¡unuðun 
ðadr ve †ûlünde cebbâre şedd olunur, re™se ve §adra bir vech üzere rab† 
olunur ki onun ribâ†ı «alð üzere vâði¡ olmaya ve eyyâm-ı ¡adîdeden sonra 
o ribâ† √all oluna ve onun «uyû†u «avâşî-i &evbde olan ¡a§âib hey™eti üzere 
ola, zîrâ o hey™et üzere olmayıp müstedîre ya¡nî bükülmüş olsa lâ-ma√âle 
î≠â eder.

¡Us¡u§un »al¡i Beyânındadır

Kaçan ¡u§¡u§ mün«ali¡ olsa onun in«ilâ¡ı √iss ile ma¡lûm olur. Ve eger 
«al¡ ¡a₣îm ise √issten mâ-¡adâ onun ¡alâmeti budur ki ¡alîl riclini mev∂i¡-i 
«al¡de ve rükbe mev∂i¡inde bas† edemez belki rükbenin te&ennîsi eşedd 
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olur. Ve onun tedbîri budur ki kaçan sen onu tesviye murâd eylesen vâcib 
olur ki i§ba¡-ı vasa†ı mað¡adeye mev∂i¡-i «al¡e varınca ðadar id«âl olunup 
bi-ðuvvetin fevðe πamz oluna ve yed-i u«râ ile mev∂i¡-i ¡u§¡u§ tesviye olu-
na ve ba¡dehu ∂ımâd olunup şedd oluna ve ¡alîl πıdâsını taðlîl eyleye berâzı 
ðalîl olsun [521a] için ve ma¡a-≠âlik onun πıdâsı müleyyin πıdâ ola.

»al¡-i Verik Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre ¡a∂ud cihet-i esfele mün«ali¡ olup müster«î mi&lli olduğu 
gibi fa«i≠e dahi o mi&lli «al¡ ¡ârı∂ olur. Ve fa«i≠i mün«ali¡ olan kimsenin 
ricli «al¡e ðarîb olan mev∂i¡de ve rükbe mev∂i¡inde inbisâ†ı ðabûl eylemez 
belki rükbe katında inbisâ† ziyâde a§¡ab olur. Ve fa«i≠in «al¡i ba¡∂ı kerre 
dâ«ile ve ba¡∂ı kerre «ârice olur ve ek&er-i emrde onun in«ilâ¡ı «ârice olur 
ve dâ«ile in«ilâ¡ı ðalîlü’l-vuðû¡ olur ve ba¡∂ı kerre dahi onun in«ilâ¡ı ðud-
dâm ve «alften birine olur ve bu nev¡ in«ilâ¡ın esbâbı envâ¡-ı evvelin sebeb-
lerinin biri olur. Ve kaçan fa«i≠in in«ilâ¡ı √âl-i vilâdda ve cenîn üzere şaðð 
katında cenîne ¡ârı∂ olsa o ricl ða§îre ve sâðı daðîða kalıp bedenini √amlden 
¡âcize olur ve ∂a¡îfe olup taðviye ðabûl eylemez.

el-¡Alâmât: Verikin in«ilâ¡ı165 ¡alâmâtı budur ki eger o in«ilâ¡ dâ«ile olur 
ise veriki mün«ali¡ olan ricl ricl-i §a√î√ten a†vel rü™yet olunur ve rükbe-i 
müte&ennî olur ve ürbiyyeler te&ennîyi ðabûl eylemez ve ürbiyyeler mün-
tefi«a ve vârime rü™yet olunur, zîrâ re™s-i verik ürbiyyede mündesse olur. 

Ve eger verik «ârice mün«ali¡ olur ise ricl ða§îre olur ve ürbiyyede ¡umð 
olur ve onun mu√â≠îsi ve muðâbili olup cihet-i «alfte olan mev∂i¡de nütû™ 
ve intifâ« olur ve rükbede dâ«il-i tað¡îr mi&lli nesne olur. 

Ve eger verik ðuddâma mün«ali¡ olursa ricl a†vel olur ve ¡alîl için bas†-ı 
sâð mümkin olur velâkin ðab∂ ve te&niye mümkin olmaz elemi √asebiyle 
ve meşye müteheyyi™ ve müsta¡idd olmaz ve meşy mümkin olursa onun 
meşyi ¡aðıb üzere olur ve onların çoğuna teverrüm-i ürbiyye ve i√tibâs-ı 
bevl ¡ârı∂ olur. 

165 ¡A₣m-ı verik √ufresine fa«i≠ ¡a₣mi dâ«il olur ve o maf§al «al¡ine «al¡-i verik ve 
«al¡-i fa«i≠ derler.
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Ammâ verik «alf cânibine mün«ali¡ olursa ricli kısa olur ve ðab∂ ve 
bas†tan her biri ma¡an müte¡a≠≠ir olur lâkin ba¡∂ı kerre onun sâðı ürbiyyeye 
te&ennî eder ve ürbiyyede istir«â olur ve re™s-i fa«i≠ a¡fâca olur.166

eL-Mu¡âlecât: Bu «al¡de vâcib olur ki mu¡âleyece mübâderet olunup 
serî¡an verik mev∂i¡ine redd oluna, zîrâ reddinde sür¡at olunmasa ba¡∂ı ker-
re ona ru†ûbât mun§abbe olup ta¡affün etmekle bi-külliyyetihi ¡u∂vun fesâ-
dına mü™eddî olur ve ona ma¡lûm olan «a†arlar ¡ârı∂ olur. 

Ammâ fa«i≠in esfele in«ilâ¡ının tedbîri budur ki ricl yemneten ve yesreten 
merdûdun ileyh olan ma√alle ya¡nî ¡a₣mı verike mu√â≠î olunca ðadar ta√rîk 
olunduktan sonra bi-şiddetin medd olunup redd olunur ve nüvâr ve √izâm-
dan167 bir nesne a«≠ olunup üzengi gibi o ricle ta√mîl olunur ve evvelâ sâð 
üzere ba¡dehu fa«iz redd üzere şedd-i √âfı₣ ile şedd olunur ve menkibe bir 
rütbe ta¡lîð olunur ki o ta¡lîð mevcûd iken sâðın imtidâdı mümkin olmaz. 

Fa√i≠ dâ«ile mün«ali¡ ise o ¡alîle rükû¡la emr olunur ve √âlib cânibinden 
o râki¡i bir insân-ı ðavî ∂ab† eder ve mücebbir olan kimse ¡inde’r-rükbe 
re™s-i fa«i≠i iki yediyle a«≠ edip dâ«ile cerr eder bir vech üzere ki fa«i≠den 
me™«û≠u olan †arafı dâ«ile cerr ile †araf-ı â«er fevðe ve «ârice mündefi¡ 
olur ve eger ricl-i â«er dahi mücebbirin cihet-i ta√rîki «ilâfına i¡âne edip168 
bir ¡ı§âbe ve √abl ile temkîn olunursa ceyyid olur ve bu vech üzere tesviye 
olunduktan sonra rab† olunur. 

Ve eger fa«i≠in in«ilâ¡ı «ârice olursa vâcib olur ki mücebbir olan kimse 
fa«i≠in rükbe katında olan †arafına teşebbü& eyleye ve rükbenin «ilâfı cihe-
tine ta√rîk eyleye ve ricl-i â«er dahi fa«i≠in †araf-ı â«erini fa«i≠i mücebbirin 
ta√rîki cihetinin «ilâfına ta√rîk eyleye ve o √âlde bir ¡ı§âbe veyâ«ûd √abl ile 
ona müknet vermiş ola. 

Ve eger fa«i≠in zevâli ðuddâma veyâ«ûd «alfe ise mücebbir olan kimse 
a§l-ı fa«i≠i ðımâ† ile şedd edip bi-√asebi mâ-vecebe ve bi-√asebi mi&li’l-«al¡ 
menkibe varınca ðadar a«≠ olunur ve bir recül dahi ðımâ†ın iki †arafını a«≠ 
edip cemî¡an bir nev¡ medd ile medd ederler ki onun ile ricl havâya ta¡lîð 
olunur ve bu mi&lli ta¡lîð ile ðuddâm ve «alfe mün«ali¡ verik mev∂i¡ine 

166 Ya¡nî me§ârîn cânibine mâil olur.
167 “Nüvâr” at kolanı; “√izâm” şerit ma¡nâsına. 
168 Ya¡nî cihet-i «ilâfa ta√rîk i¡ânet eder ise.
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redd olunduğu gibi «al¡-i verikin vücûh-ı sâirelerini dahi §alâ√a redd müm-
kin olur ve ba¡∂ı kerre ona beyrem169 ile mu¡âlece ederler. Ve ba¡∂ılar onu 
va§fta icâde edip dediler ki bir «aşebe-i müsta†îlede bir √ufre-i müsta†î-
le √afr olunur ve içinde «endekler kılınmakla o √ufre-i müsta†île «anâdîði 
müştemil olan ma√alle şebîh kılınır ve o √ufrenin ¡ar∂ ve ¡umðundan her 
biri üç parmaktan ziyâde kılınmaz ve o «anâdiðten her iki «endeð arasında 
dört parmaktan ek&er bu¡d kılınmaz onun için ki vaðt-i ¡amelde beyremin 
bir †arafı o √ufrenin birinde kılınıp onunla o «aşebe üzere ¡alîl istilðâ ve ve-
ch-i âtî üzere medd olunduktan sonra ¡u∂vu ma√alline def¡ mümkin ola ve 
mün«ali¡ olan ¡u∂v def¡i lâyıð olan cihete o beyremle def¡ oluna. 

Ve vâcib olur ki «arezât-ı mün«ali¡a bâbında medd için itti«â≠ olunan ha-
şebe-i kebîre veyâ«ûd dükkânın vasa†ına «aşebe-i u«râ veted ile terkîb oluna 
ki onun †ûlü ðadem-i vâ√id ve kalınlığı balta sapı kalınlığında ola, ¡alî «aşe-
be-i ¡a₣îme veyâ«ûd dükkân üzere istilðâ olundukta o «aşebe beyne’l-a¡câf 
ve re™sü’l-fa«i≠ devr eyleye ya¡nî fa«i≠ başı ile bağarsıklar arasında devr ey-
leye, zîrâ o «aşebenin beynehümâya tavassu†u ile ricle ve esfel cânibinde 
olan medde cesed tâbi¡ olmaz ve çok kerre fevðten dahi medde √âcet olur ve 
o §ûrette dahi «aşebe-i ¡a₣îme vasa†ında yine «aşebe-i §aπîre veted ile terkîb 
olunur. Ve o «aşebe-i §aπîrede cesedin esfele √areketine mâni¡ olduğunun bir 
menfa¡ati dahi budur ki o «aşebe re™s-i fa«i≠i «ârice def¡ eder. Ve vâcib olur 
ki esfele olan medd «u§û§an ricli medd bundan aðdem ≠ikr olunan §ıfat üzere 
ola ve bu nev¡ tedbîr ile dahi fa«i≠ mev∂i¡ine dâ«il olmazsa ≠ikr olunan «aşe-
be-i mevtûde nez¡ olunup mev∂i¡-i «aşebe-i menzû¡anın câniblerine bâbın iki 
¡ârı∂ları gibi iki «aşebe terkîb olunur ki onların her biri bir ðademin ðâmetin-
den eðall olmaya ve o iki «aşebeye nerdübân basamağı gibi bir «aşebe dahi 
terkîb olunur ki o üç «aşebenin hey™eti Yûnânî «a††ında ey†â tesmiye olunan 
√arfe müşâbih ola ¡alâ-hâ≠ihi’§-§ûre , zîrâ üçüncü «aşebe o iki ¡ârı∂ bâb 
gibi olan «aşebelerin √âðð-ı vasa†ından miðdâr-ı ðalîl esfele terkîb olunsa o 
şekl √arf-i ey†â olur. Ve bu şekl üzere «aşebe itti«â≠ olunduktan sonra ¡alîl 
cenb-i §a√î√i üzere istilðâ ve ı∂câ¡ olunur ve onun §a√î√a olan ricli basamak 
gibi olan «aşebin ta√tından beyne’l-¡ârı∂ayn medd olunur ve ¡alîl olan ricl o 
basamağın üzerinden uzatılır √attâ re™s-i fa«i≠ o basamağa rükûb eder, ammâ 

169 “Beyrem” neccârların ay demiri dedikleri âlettir.
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bu ¡amel o «aşebeler üzere †ayy-i ke&îri olan bir &evb bas† olunduktan son-
ra olur o «aşebâtın §alâbeti fa«i≠e î≠â eylemesin için. Ve bundan sonra bir 
«aşebe-i u«râ dahi itti«â≠ olunur ki ¡ar∂ı mu¡tedil olur ve †ûlü re™s-i fa«i≠den 
ka¡ba varınca ðadar olur ve o «aşebe ta√t-ı sâða dâ«ilden †ûl üzere va∂¡ olunur 
re™s-i fa«i≠i ka¡ba ðadar mu√âfa₣a eylesin için ve o mev∂i¡ ma¡a’l-«aşebe rab† 
olunur ve ba¡dehu «azerât «al¡i bâbında ≠ikr olunan medd isti¡mâl olunur. Ve 
lâyıð olur ki sâð-ı esfele ma¡a’l-«aşebeti’l-merbû†a medd oluna o medd ve 
şedd ile fa«i≠ mev∂i¡ine rücû¡ eylesin için. 

Ve in«ilâ¡ı olan fa«i≠i mev∂i¡ine redd için ¡amel-i â«er dahi vardır ki 
ma¡a’l-«aşebe onu medde o ¡amelde √âcet olmaz ve o ¡ameli Buðrâ† med√ 
eyledi. Ve Buðrâ†’ın zu¡mü üzere o ¡amel budur ki ¡alîlin iki yedi ðımâ†-ı 
leyyin ile cemî¡an rab† olunur ve iki ayakları ðımâ†-ı ðavî leyyin ile ka¡blar 
üzere ve rükbeler üzere rab† olunur ve o ayaklardan [521b] her birinin §â√i-
binden bu¡dü dört parmak miðdârı kılınır ve ¡alîl olan sâð sâð-ı §a√î√ten iki 
parmak miðdârı ek&er uzatılır ve ¡alîl başı aşağı ta¡lîð olunup iki ≠irâ¡ mið-
dârı yerden ref¡ olunur ve şâbb ve tecribe a§√âbından bir πulâm iki sâ¡idi 
ile fa«i≠-i ¡alîle iki fa«i≠in aπla₣ mevâ∂ı¡ından ve re™s-i fa«i≠ olan mev∂i¡-
den i√ti∂ân edip kucaklar ve ¡alîle def¡aten ta¡alluð eder, o fi¡l ile maf§al 
mev∂i¡ine bi-ehvenin sa¡yin vâ§ıl olur. Ve bu nev¡ eshel olur onda ¡amel-i 
ke&îr olmamakla lâkin bu ¡amelin sühûletine binâen ek&er-i mu¡âlicîn tehâ-
vün edip onu lâyıðı üzere işlemez, tekâsül ile ¡amel müfîd olmaz. 

Ammâ fa«i≠in «al¡i «ârice ise bizim ≠ikr eylediğimiz minvâl üzere ¡alîl 
bas† olunur ve ba¡dehu †abîbe lâyıð budur ki fa«i≠-i mün«ali¡i beyremle 
«âricden dâ«ile def¡ eyleye ≠ikr olunan √aşebde vâði¡ √ufreye beyremin 
†arafını id«âl edip ona istinâd etmekle. Ve bu √âlde lâyıð olur ki fa«i≠in 
na√iye-i §a√î√asında a¡vân iðâme edip onlar dahi def¡ eyleyeler ve fa«i≠-i 
«âric ke&îren bâ†ına du«ûl eylemesin için def¡e istiðbâl eyleyeler. 

Ve eger «al¡ ðuddâma ise lâyıð olur ki ¡alîl medd oluna ve ba¡dehu bir 
recül-i ðavî yed-i yümnâsı a§l-ı keffini ürbiyye-i ¡alîle üzere va∂¡ edip yed-i 
u«râ ile onu ∂aπ† eyleye ve onun ∂aπ†ı esfele ve nâ√iye-i rükbeye memdûd 
olarak ola. 

Ve eger «al¡ «alf cânibine ise o ¡alîl esfele medd olundukta ar∂ üzere 
mürtefi¡an medd olunmaya belki bu §ûrette ve ke≠âlik verikin «ârice «urû-
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cu §ûretinde √adebede ≠ikrimiz minvâli üzere bir şey™-i §ulb üzere medd 
oluna, me&elâ sâbıðta ta§vîr olunduğu üzere «aşebe veyâ«ûd dükkân va§f 
olundukları üzere itti«â≠ olunup ¡alîl vechi üzere onlardan bir iüzere ilðâ 
oluna ve sâðı ribâ†la rab† olunup verik üzere rab† olunmaya bizim ðarîben 
≠ikr eylediğmiz üzere. Ve ≠ikri mürûr eden lev√ ile maf§alın «urûc eylediği 
mev∂i¡ üzere ve a¡fâc üzere kebs dahi olunmak lâyıð olur. Bu maðâma ge-
lince ðadar ≠ikr eylediklerimiz ¡illet bünye-i müteðaddimeden verike ¡ârı∂ 
olan «al¡in envâ¡ı idi. 

Ve ba¡∂ı kerre ketife ke&ret-i ru†ûbet √asebiyle «al¡ ¡ârı∂ olduğu gibi veri-
ke dahi ke&ret-i ru†ûbet √asebiyle «al¡ ¡ârı∂ olur, bu §ûrette verik bâbu’l-ke-
bidde ≠ikr eylediğimiz minvâl üzere keyy olunur.

»al¡-i Rükbe Beyânındadır

Rükbe serî¡an mün«ali¡ olur ve ba¡∂ı kerre bilâ-sebeb-i ðavî mücerred 
meşy-i serî¡in fevðinde meşy ile ve zelð-i yesîr ile mün«ali¡ olur, nitekim 
li√y bilâ-sebeb mücerred te&âvüb ile mün«ali¡ olduğu gibi. Ve rükbe, ðud-
dâmdan mâ-¡adâ her cânibe mün«ali¡ olur ve ðuddâma fülkenin mu¡âvaðası 
ile mün«ali¡ olmaz.

el-¡İlâc: Ar∂a ðarîb bir kürsî üzere ¡alîl iclâs olunup ricli ðalîlen ref¡ olu-
nur ve bir recül-i ðavî iki yedi ile ricli fevðten ve esfelden medd-i ðavî ile 
medd eder ve mücebbir dahi maf§alı ¡alâ-√ükmi’l-«al¡i’l-küllî √âlet-i ûlâsı-
na redd edip rab† eder.

Ra∂fe İn«ilâ¡ı Beyânındadır

Ra∂fe rükbenin fülkesidir. Kaçan ra∂feye «al¡ ¡ârı∂ olsa vâcib olur ki 
ricl bas† oluna ve fülke redd oluna ve ðâbı∂-ı rükbe in&inâ-yı rükbeye mâni¡ 
olacak miðdârı «ırað ile mümtelî kılınıp üzerine ra∂fenin meyli cihetine 
mu¡ârı∂ olan cebâir va∂¡ oluna ve ra∂fe redd olunduğu mev∂i¡-i a§lîsinde 
pekiştikte te&niyesinde ¡acele olunmaya belki tedrîcle ðalîlen ðalîlen te&-
niye oluna, zîrâ bu vech üzere te&niyede «a†ar olmaz belki ehven ve eshel 
olur.
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Ka¡b Katında Olan Maf§al-ı ¡A…ıbın »al¡i Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre ka¡b mün«ali¡ olup ¡ilâcında medd-i ðavîye ve ¡ilâc-ı şedî-
de ve bi-ðuvvetin def¡e mev∂i¡ine redd olunsun için √âcet olur. Ve ba¡-
de’r-redd vâcib olur ki kırk gün miðdârı meşy hecr ve terk oluna mücedde-
den mün«ali¡ olmasın için. 

Ammâ ka¡bda zevâl ðalîl olup «al¡ tâmm olmasa onun tedbîrinde ednâ 
medd kifâyet eder, ednâ medd olunduktan sonra mev∂i¡ine redd olunur. 

Ammâ «al¡ tâmm olup müştedd olsa ve redde icâbet eylemese evvelû-
nun ðavlleri üzere vâcib olur ki vech-i ar∂a ¡alîl ¡alâ-₣ahrihi bas† olunur 
ve iki uylukları arasına ¡inde’l-a¡fâc ¡umð-ı ar∂a dâ«il bir veted-i †avîl 
ðaviyyen tenfî≠ olunur ve ayakları esfele medd olundukta cesed √are-
ket etmeğe terk olunmaz belki lâyıð olan budur ki ¡alîlin istilðâsından 
muðaddem ar∂a o veted tevtîd oluna. Ve bizim bundan aðdem ≠ikr ey-
lediğimiz vasa†ında «aşebe-i u«râ-yı mevtûde olan «aşebe-i ¡a₣îme i√∂âr 
olanda lâyıð budur ki ¡alîlin ricli o «aşebe üzere medd oluna ve lâyıð olur 
ki biraz mu¡înler dahi olup fa«i≠i ∂ab† eyleyeler ve fa«i≠i medd edeler 
ve biraz mu¡în dahi olup ricli iki elleriyle veyâ«ûd ribâ†la mu¡în-i evve-
lin meddi cihetinin «ilâfına medd edeler ve †abîb dahi bi-yedihi fekki ve 
«al¡i tesviye eyleye ve biraz mu¡înler dahi ricl-i u«râyı esfele mâil imsâk 
eyleye. Ve ba¡de’t-tesviye lâyıð olur ki ribâ†ât-ı ve&îða ile rab† oluna o 
merbû† olan ribâ†âtın kimisi muş†-ı ricle ve kimi ka¡ba ≠âhib ve sâlik olup 
rab†ı o ma√allerde ola. Ve lâyıð olur ki min-«alfin fevða’l-¡aðıbda olan 
¡a§abdan ittiðâ oluna ve onun üzerinde ribâ†-ı şedîd kılınmaya ve ¡alîl kırk 
gün miðdâr meşy eylemeye, zîrâ ona müddet-i me≠kûre mürûr edip bür™-i 
kâmil √â§ıl olmazdan muðaddem onlar meşy eyleseler ¡u∂vları müntefi∂ 
olup ¡ilâcları fâsid olur. 

Ve eger ¡aðıb-ı ¡a₣mı ve&be ile ke-mâ hüve’l-ek&er zâil olduysa ve 
mev∂i¡-i zevâlde verem-i √ârr dahi mevcûd ise vâcib olur ki ¡alîl ¡alâ-ve-
chihi istilðâ oluna ve medd olunup tesviye oluna ve evrâm-ı √ârreyi tes-
kîn eden ne†ûlât ile ten†îl oluna ve ribâ†ât-ı ve&îða isti¡mâl oluna ve ¡alîl 
sükûn üzere kılınıp √areketten men¡ oluna ¡u∂va §alâ√-ı tâmm gelince 
ðadar ve vâcib olur ki e§âbi¡e varınca ðadar ka¡b rab† oluna ve ¡aðıb 
meftû√an bâðî kala.



466 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

¡İ@âm-ı ¢adem İn«ilâ¡ı Beyânındadır

Bunun tedbîri keffin ¡i₣âmı in«ilâ¡ının tedbîri gibidir. Ve ba¡∂ı kerre o 
¡i₣âm-ı mün«ali¡a iki ðadem arasına bir &evb va∂¡ edip çiynemek ile tesviye 
olunur. Ve kaçan tesviye olunsa vâcib olur ki üzerine ∂ımâd va∂¡ olunup 
bilindiği minvâl üzere şedd oluna.

Fenn-i »âmisin Ma…âle-i ¿âniyesi Kesrde Olan U§ûl-i Külliyye ve 
Kelâm-ı Küllî Beyânındadır

Kesr ¡a₣mda olan teferruð-ı itti§âle derler. Ve kesrin kimisinde tefer-
ruð olur ya¡nî pâre pâre olur, o parçalar cidden §aπîrler olur ise ona ra∂∂ 
tesmiye ederler ve ba¡∂ı kerre ¡a₣m-ı meksûr parçalanmaz πayr-i mütefer-
rið olur ve o πayr-i müteferrið olan kesrin kimisi müstevî olur ve kimisi 
müteşa¡¡ib olur. Ve kesr-i müstevî ba¡∂ı kerre ¡ar∂da ve ba¡∂ı kerre †ûlde 
olur ve ¡ar∂da vâði¡ olan kesr dahi kiminde mütebeyyin ve kiminde πayr-i 
mütebeyyin olur. Ve †ûlde vâði¡ olan §ad¡ ve ða§m tesmiye olunur ve o kesr 
†ûlü mütebeyyin olmaz. Ve bir ðavm aðsâm-ı me≠kûrenin her birine birer 
ism tesmiye eylediler ve dediler ki ¡a₣îm olup ¡ar∂a ve ¡umða ≠âhib olursa 
ona füclî ve ðışevî ve ða∂îbî tesmiye olunur ve †ûlen [522a] ≠âhib olana 
müşa††ab170 tesmiye olunur ve †ûlen ≠âhib olan kesrede isti¡râ∂ dahi olursa 
ona hilâlî tesmiye olunur ve ða∂îbî dahi ıtlâð olunur ve eczâları §aπîr olursa 
ona sevîðî ve cevzî ve cerîşî tesmiye olunur.

Ve kaçan inkisâr-ı tâmm olsa o inkisârı olan ¡a₣mın iki †arafları itti§âl 
√âlinde olan mu√â≠ât-ı †abî¡î üzere bâðî kalmazlar, mu√â≠âtları tezâyül 
eder, ona binâen onda na«s olur o ¡a₣mı mu√î† olan πışâ ve la√mı ¡a₣m-ı 
münkesirin na«sı √asebiyle ve ona veremi îcâb eden veca¡ √âdi& olur. Ve 
eger ¡a₣mın beynûneti müdevvere ve bilâ-şe₣âyâ olsa bi-sühûletin ¡u∂v 
münðalib olur. 

Ve Buðrâ†’ın kavli üzere ¡u∂v-ı meksûrun «ârice inðılâbı dâ«ile 
inðılâbından hayrlı olur, dâ«ilde ¡a§ab ek&er olmakla dâ«ile inðılâbda î≠â 
ek&er olur. 

170 “el-Müşa††ab” o kılıçtır ki yolları ola. Vankulu, mu«ta§aran.
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Ve kaçan kesr maf§al katında vâði¡ olsa ve √âcizlere ve luðme-i mefâ§ılı 
iltiðâm eden nuðrelerin †araflarına ve √ufrelere ra∂∂ i§abet eylese o maf§al 
in«ilâ¡a müsta¡idd olur. Ve kaçan maf§al katında vâði¡ olan kesr müncebir 
olsa o maf§al ¡usretü’l-√areket bâðî kalır §alâbet-i √âdi&e √asebiyle ve kesr 
üzere düşbü≠ √udû&u ile ve ¡usr-i √areket düşbü≠ ve §alâbet ba¡de-müddetin 
leyyin olunca ðadar bâðî kalır.

Ve kesrin mevâðı¡ı cihetinden a§¡abı ¡i₣âm-ı §ıπâr mefâ§ılında olanlar 
olur ve ke≠âlik a§¡ab-ı mevâði¡dendir bi-√asebi’l-«ilðat a∂yað olan maf§al, 
ka¡bın maf§alı gibi.

Ve kesrden ilti√âm ve iltiyâmı ðabûlü a¡§â ve a§¡ab olanlar tedvîr üzere 
olan kesrdir ve ba¡dehu tedvîre meyli olan kesrin ilti√âmı [a§¡abdır onun 
için ki onların ilti√âmı hendâm-ı] ¡acîbi olan rab† ile o kesr rab† olunup †ûl-i 
müddet o rab†ın beðâsı ile olur. 

Ve kesr a§√âbı aπdiye ve edviyeden o şâna demi §âli√ ve muvâfıð eden 
πıdâ ve devâyı isti¡mâl ederler ve biz onları ≠ikr eyleriz.

Ve kesr-i ¡i₣âmın ziyâde şerrlisi «ârice olmayıp bâ†ına ve dâ«ile olanları-
dır e†ıbbâ ≠ikr eyledikleri üzere. Ve ðavm dediler ki kaçan bi-√asebi’l-kesr 
mu«« ya¡nî tecvîf-i ¡i₣âmda olan ilik munða†ı¡ olsa ¡alîl helâk olur ve on-
ların bu kelâmının √â§ılı yoktur, zîrâ ilik zâib ve leyyin ve lezic olmakla 
inðı†â¡ı ðabûl eylemez.

Ve ba¡∂ı kerre kesr ile ma¡an cirâ√at ve nezf-i dem ve verem ve ra∂∂ 
¡ârı∂ olur ve onların ¡urû∂u ¡a₣m-ı meksûru mu†îf olan o la√ma olur ki onla-
ra tedbîr olunup ¡ufûnetin √udû&u men¡ olunmasa ve şar† ile dem i«râc dahi 
olunmasa o âfetler âkileye mü™eddî olur. 

Kibârın ¡i₣âm-ı münkesirelerinin mev∂i¡-i kesri veca¡ ile ve sebeb-i kâ-
sirin mevði¡i ile ve mess-i yed ile ma¡lûm olur, ammâ §ıπârın ¡i₣âm-ı mün-
kesireleri veca¡-ı verem ve √umret ile ma¡lûm olur, zîrâ kesr-i ¡i₣âm katında 
o ¡avârı∂ §ıbyâna ek&er ¡ârı∂ olur.

İncibârın ve ¡Adem-i İncibârın A√kâmı Beyânındadır

~ıbyânda ve sinn-i §abâvete ðarîb olanlarda vâði¡ olan kesr mev∂i¡i-
ne redd olunsa incibârı ðabûl eder onlarda ðuvvet-i ûlâ bâðıye olmakla, 
ammâ sinn-i fetâda ve sinn-i fetânın mâ-ba¡dinde olanların ¡i₣âm-ı mek-
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sûrları müncebir olmaz belki mev∂i¡i-i kesrin üzerinde mâdde-i πu∂rûfî-
den li√âm cârî olup ¡a₣m-i meksûru cem¡ eder, nu√âstan ve πayriden müt-
te«a≠ olan evânînin kesrlerini sedd eden §ufâr ve re§â§tan mütte«a≠ olan 
licâm gibi olur. 

Ve incibâra a¡§â olan ¡i₣âm ¡a∂ud ¡a₣mı olur ve ba¡dehu sâ¡ide a¡§â olur 
ve terðuve dâ«ile münkesire olursa ¡ilâcı §a¡b olur. Ve zendeyn kesrinin að-
ba√ı zend-i esfelin kesri olur ve aðba√ olduğunun vechi zend-i esfelin «al¡i 
aðba√ olduğunun vechinde ≠ikr eylediğimizdir. Ammâ fa«i≠ ve sâð ¡a₣mle-
rinin inkisârı emr-i sehldir, zîrâ onların cebrleri inbisâ†a mâni¡ olmaz.

Ve müddet-i incibâr mu«telif olur, me&elâ enf deyildiği üzere ¡aşerede 
ve ∂ıl¡ ¡işrînde ve ≠irâ¡ ve zirâ¡a ðarîb olan ma√all &elâ&în veyâ«ûd erba¡înde 
ve fa«i≠ «amsînde müncebir olurlar ba¡∂ı kerre müddet-i †avîle mürûruda 
müncebir olur √attâ fa«i≠ mi&lli üç veyâ«ûd dört veyâ«ûd dahi ezyed şühûr 
mürûrunda müncebir olur. 

Ve incibârda «a†â olanlarda ¡u∂vun meyli ba†nı cânibine olmak ₣ahrı 
cânibine olmaktan «ayrlı olur, zîrâ ₣ahr cânibine meyl eylese meyli &iðal 
cânibine olur.

Ve kesrin incibârına mâni¡ olan esbâb ten†îlin ke&reti ve ribâ†ı √all ve ra-
b†ın ke&reti ve √arekette isti¡câl ve bedende mu†laðâ demin ðılleti veyâ«ûd 
dem-i lezicin ðılleti olur ve ona binâen mirârı ke&îr olanların ve nâðıhların 
¡i₣âm-ı meksûrelerinde incibâr ðalîlü’l-vuðû¡ olur. 

Ve kesrin incibârına delâlet eden nezzen demin ₣uhûru olur, zîrâ mev∂i¡-i 
kesre dem ke&îren teveccüh eder. Kaçan kesr cebr olunsa πıdâ-i †abî¡îden 
fa∂la kalanları †abî¡at def¡ eder.

Cebr ve Rab† Beyânındadır

Cebrin ðâ¡idesi budur ki ¡u∂v lâyıðı miðdârı medd olunur, zîrâ ðadr-i 
√âcetten ziyâde medd olunsa teşennüce ve eleme mü™eddî olur ve elemden 
√ummayât ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre ðadr-i √âcetten ziyâde medd ile istir«â 
dahi ¡ârı∂ olur. Ve ebdân-ı ra†bede meddin ∂ararı eðall olur, zîrâ beden-i 
ra†bın medde müvâsâtı171 olur. Ve kaçan medd ðadr-i lâyıðtan noð§ân üzere 

171 “Müvâsât” muvâfaðat ma¡nâsınadır.
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olsa kesrin cevdet-i iltiyâmını men¡ eder. Ve meddin ðadr-i lâyıðtan ziyâde 
veyâ«ûd noð§ân olduğunun bu ma√≠ûrları kesr ve «al¡de berâber olur. 

Ve kaçan kesr vech-i lâyıð üzere medd olunsa iki şaðð ¡a₣mlerin ¡ale’l-is-
tiðâmet nu§belerine iştiπâl olunur ve ¡alâ-mâ yenbaπî refâid ve ribâ†ât va∂¡ 
olunur ve üzerine cebâir ve cebâir üzerlerine dahi ribâ†ât i¡lâ olunur. Ve vâ-
cib olur ki mümkin oldukça ¡u∂v sâkin kılınır velâkin a√yânen ta√ammülü 
miðdârı ta√rîkinde be™s olmaz. Eger âfet-i sâire ve verem yok ise †abî¡at-ı 
¡u∂v ¡ale’d-devâm sükûn √asebiyle müstehleke olmasın için ve onlara vâcib 
olur ki «al¡ ve kesr için medd olundukta îcâ¡-ı şedîdden √a≠er eyleyeler. Ve 
çok kerre şedd-i şedîdden ve ib†â-i √allden ve şedd ve √alle ðıllet-i ta¡ah-
hüdden ¡u∂vun mevt ve helâki ¡ârı∂ olur ve ta¡affün edip bi’∂-∂arûre ða†¡ 
olunmağa √âcet olur.

Ve ¡i₣âm-ı re™sten mâ-¡adâ ¡a₣mlarda vâði¡ cebrden ek&er-i √âlde ma†lûb 
olan düşbü≠ i√dâ&ıdır ve ¡i₣âm-ı re™ste düşbü≠ &âbi† olmaz. Ve düşbü≠ √udû&u 
ma†lûb olan ma√allerde vâcib olur ki tedbîrinde icâde olunup düşbü≠ün yâbi-
sen veyâ«ûd miðdâr-ı √âcetten ðalîl veyâ«ûd πalî₣ ve √âcetten ek&er √udû&un-
dan i√tirâz oluna. Ve ma¡lûmdur ki ¡u∂vun i«tilâfı ve ¡a₣mına ðıyâsla kesrin 
¡i₣amı ve §ıπarı ve ðıllet ve ke&reti √asebiyle düşbü≠ √udû&u mu«telif olur ve 
o aðsâmın her birinde işlenmesi lâyıð olan ¡ameli taπdiye ve şedd ≠ikr olunan 
ma√allde eylediğimiz mufa§§alen beyânımızdan sen bilirsin. 

Ve vâcib budur ki düşbü≠ün √udû&u katında √arekât-ı müz¡iceden ve 
cimâ¡dan ve πa∂abdan ve √arrdan √a≠er oluna, zîrâ onların her biri demi 
terfîð eder ve ke≠âlik mev∂i¡-i √ârr dahi hecr ve terk olunup mesken-i bâ-
rid i«tiyâr olunur ve ðâbı∂ olup √arâretün-mâsı ve taπriyesi olan a∂mide-i 
ðaviyye isti¡mâli ile düşbü≠ √udû&una i¡ânet olunur ve o ∂ımâdda ebhel ve 
cevz-i serv ve ke&îrâ ve fetð edviyeleri kılınır.

Ve ¡a₣m-ı meksûra miðdâr-ı mu¡teber incibârı ðabûl eylememek ¡ârı∂ 
olsa onda ðâbil-i bür™ olmayan ður√ada işlenen √akk mi&lli işlenir ve onun 
¡ameli bu vech üzere olur ki o [522b] mev∂i¡-i mek§ûr ve ¡u∂v şey™-i mu¡te-
ber olmayan lüzûcet-i «afîfe vü ∂a¡îfe ondan münte√iye ve müfârıða olunca 
ðadar iki [yed] ile delk olunur, zîrâ o delk ile ¡u∂v tedeffü¡ ve tesa««un 
eder ve ona dem-i cedîd-i ceyyid mündefi¡ olur ve o demden düşbü≠-i ðavî 
mün¡aðid olur. 
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Ve ba¡∂ı kerre levn-i ¡a₣mın taπayyürü ve ¡a₣mdan ðuşûr ve fülûs intişâ-
rı √asebleriyle √akk-ı ¡a₣ma √âcet olur ve bu mi&lli ¡a₣mın üzerine cebîre 
va∂¡ olunmaz ve eger cebr va∂¡ına √âcet var ise ribâ†-ı ceyyid isti¡mâli ile 
iðti∂â olunur.

Ve kaçan kesr ile cirâ√at müctemi¡a olsa cirâ√ate berâ™et √â§ıl oldukça 
cebri müdâfa¡a câiz olmaz, zîrâ kable-bür™ü’l-cirâ√a cebr-i ¡a₣mı ta§lîb eder 
ve ¡a₣mın §alâbeti cebre mâni¡ olur ve onun cebri §u¡ûbet ile ve medd-i 
şedîd ve a√vâl-i ¡a₣îme ile olur ve ma¡a-hâ≠â o cirâ√at ile evcâ¡ ve evrâm 
olursa onda «a†ar olur ve bu §ûrette cebri terk her ne ðadar ¡u∂vun i¡vicâcına 
mü™eddî olursa i¡vicâc-ı ¡u∂v «a†ar-ı ¡a₣îm √udû&undan «ayrlı olmakla onu 
cebrde mübâlaπa olunmamak vâcib olur. Ve eger kesr ile ra∂∂ dahi olursa 
onda te™ekkül-i ¡u∂v «a†arı olur ve vâcib olur ki mev∂i¡ şar† olunup dem 
i«râc oluna, zîrâ dem i«râc olunmasa ¡u∂vun mevti «a†arına mü™eddî olur 
ve eger o kesrde nezf dahi olursa nezfi √abs olunmak vâcib olur. Ve ba¡∂ı 
kerre verem ve âfet-i u«râ √udû&u «avfı kesrde câiz olmayan nesneleri işle-
meğe mu√tâc kılar, me&elâ o ¡alîl fa§d ve ishâl olunur ve πıdâsı tel†îf olunur. 
Ve ba¡∂ı kerre bi-√asebi’ş-şedd √ikke √adi&e olur ve o şedd √all olunup 
ru†ûbet-i le≠≠â¡ayı ta√lîl için mâ-ı √ârr ile ten†île √âcet olur. 

Ve Buðrâ† cebr olunanlara emr eyledi ki o vaðtte «arbaðtan bir şey™ 
ma§§ eyleyeler. Ve o emrden πara∂ı «arbaðın mevâddı bâ†ıne ce≠bidir. Ve 
Câlînûs «arbað isti¡mâlinden «avf eyledi ve πârîðûn şürbüyle emr eyledi 
ve dedi ki «arbaðtan bir şey™ isti¡mali gerekli ise sikencebînden bir şey™ 
isti¡mâl oluna ki onda «arbaðtan bir ðuvvet ola. Ve Câlînûs dedi ki «ar-
bað şerbetiyle Buðrâ†’ın emri kendi zamânına ðıyâsladır. Mu§annif der ki 
Câlînûs’un iki zamân arasını fa§l ve tefrîði emr-i ¡acîbdir. 

Ve kaçan cebri terdîd eylesen172 ve ba¡dehu ona veca¡ ve ðalað √âdi& olsa 
§avâb olan cebri terk edip mâ-rüddeyi i«râc eylemek olur, zîrâ i«râcla ba¡∂ı 
kerre ¡alîl istirâ√at eder ve evcâ¡ı noðsân üzere olur.

Ammâ †ûlen olan kesre şedîden şedd eylemek kifâyet eder ve onun şed-
di sâir kesrlerde olan şedden eşedd kılınıp dâ«ile πamzda mübâlaπa olunur. 
Ammâ ¡ar∂an olan kesrde vâcib olur ki iki ¡a₣m πayet mâ-yümkin ¡ale’l-is-
tiðâmet taðvîm olunur ve eczâ-i selîmenin va∂¡ı cihetinden ona ri¡âyet olunur 

172 Cebri terdîdden murâd rab†ı √allden sonra yine şeddi olur.
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ve na₣ar olunur ki o iki ¡a₣mdan her biri â«ere mu√âzî veyâ«ûd πayr-i mu√âzî 
midir ta¡arrüf oluna ve mu√â≠âtın ta√aððuðundan sonra cebr olunur. 

Ve bu e&nâda biraz eşyâya mürâ¡at olunur ve o eşyâdandır şe₣âyâ ve 
zevâid ve &ülme. Ve eger şe₣âyâ var ise onun hendâmına mürâ¡at olunmasa 
o şa₣iyye ¡a₣mla incibâr beynine √âil olur ve ke≠âlik o şa₣iyye kesr olun-
sa ¡a₣m-ı münkesirin iki şefeleri arasında onun küsâresi vâðıf olup e√adü-
hümânın u«râya lüzûmuna ve lü§ûðuna mâni¡ olur ve ma√all-i mezbûrdan 
küsâre zâil oldukta beynehümâda ður√a bâðıye kalıp mecma¡-ı §adîd olur 
ve cem¡ olan §adîd o mecma¡da ta¡affün edip ba¡dehu ta¡affün-i ¡u∂va ta¡ad-
dî eder ve bunlardan mâ-¡adâ onda iltizâm ve&îð ve mu√kem olmaz, zîrâ 
vi&âðat şe₣âyânın ve zevâidin mu√â≠îlerinde ve muðâbillerinde tehendümü 
ile √â§ıl olur ve lâzım olur ki o vaðtte iki yed ile veyâ«ûd √ıbâl ile veyâ«ûd 
âlât-ı u«râ ile cidden şedîden temdîd mümkin olduğu miðdârın πayetine va-
rınca ðadar ve beyne’l-¡a₣meyn mu√â≠ât √â§ıl olup ve zevâyidi mu√â≠îsin-
de olan ¡u∂v iltiðâm edip cebr §a√î√ olunca ðadar medd mütemâdî kılınır. 
Ve kaçan minvâl-i mu√arrer üzere medd olunup mu√â≠ât √â§ıl olsa §avâb 
olan budur ki mu√â≠ât-ı §a√î√adan sonra medd yesîren yesîren ir«â oluna 
ve meyl eylemesin için o √âlde dahi mu√â≠âta mürâ¡ât oluna. 

Ve kaçan kesr tehendüm eylese ona gerektir ki ¡avd edip elin ile te-
hendüm eden mev∂i¡e mürâ¡ât eyleyesin, eger onda nütû™ mi&lli bir nesne 
bulur isen yedin ile ı§lâ√ eyleyesin. Ve bundan sonra ¡u∂vu ¡alâ-sükûnihi 
mu√âfa₣a eder ribâ†a √âcet olur velâkin gerektir ki ribâ† §ulb olmaya cidden 
rücû¡ eylemesin için ve o ribâ† leyyin dahi olmaya √ıf₣dan zâil olmasın için 
ve «ayrü’l-umûri evsâ†uhâ ma∂mûnu ile ¡amelen ribâ†-ı mu¡tedile ile ¡amel 
oluna. Ve vâcib olur ki ribâ† ¡a₣m-ı meksûrun meyli mev∂i¡inde eşedd ola 
ve eger kesr tâmm ise vâcib olur ki küllü cihetin onun şeddi tesviye olu-
na ve eger cihet-i vâ√idede kesr ekber olursa o cihetin şeddi ekber kılına. 
Ve eger ma¡a’l-kesr şe₣âyâdan ve ¡ı₣âm-ı §ıπardan bir şey™ olup mûlim ve 
mûci¡ olursa onu ı§lâ√a ta¡arru∂ eyle, eger mûlim değil ise ona ta¡arru∂ ey-
leme. Ve eger o ¡a₣mdan «aş«aşe istimâ¡ olunursa onda düşbü≠ nâbit olup 
«aş«aşe zâile olmak recâ olunur.

Eger düşbü≠ √udû&undan me™yûs olur isen vâcib olur ki onun emrin-
de [ihmâl] olunmayıp tedârükü görüle. Ve şe₣âyâdan la√ma in«ırâð √âdi& 
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olursa o «arðı tevsî¡e iştiπâl emr-i §avâb değildir, onu tevsî¡ a¡mâl-i cüh-
hâldendir velâkin o §ûrette vâcib budur ki iki ¡a₣m iki cânibe ¡ale’l-istiðâ-
meti’l-bâliπa bilâ-¡ivecc medd olunur; eger o medde ta¡vîc olursa fesâd-ı 
¡a₣îme mü™eddî olur. Ve kaçan o iki ¡a₣m medd olunsa sen o şa₣iyyeye 
¡amd edip ve mev∂i¡ine redd edip şedd eyle; eger reddi mümkin olmazsa 
«ıraðı tevsî¡ eyleme belki √âcet miðdârı libd ya¡nî keçe i√∂âr eyle ve onda 
şa₣iyye nüfû≠ edecek miðdârı bir &uðbe i√dâ& eyle ve o libd üzere cild-i 
leyyinden libd miðdârı bir cilde terkîb edip libdin &uðbesine muvâfıð cil-
dede dahi bir &uðbe i√dâ& eyle ve şa₣iyyeyi o &uðbeden id«âl edip libd ve 
cilde üzerlerini bir nev¡ πamz eyle ki onunla cilde ve libd teseffül eder ve 
&uðbede ilâ-a§lihi ¡a₣m ₣âhir olur ve ba¡dehu minşâr-ı ¡amel ile o şa₣iyyeyi 
neşr eyle. Ve minşâr-ı ¡amel o minşâra derler ki daðîð ve terðîð ve √âdd 
ola meşşâ†înin minşârı gibi. Ve ba¡∂ı kerre ibânesi ða§d olunan şa₣iyyenin 
a§lını &uðûb-ı mütevâliye ile a«≠ı murâd olunduğu miðdâr mi&ðab ile &aðb 
ederler velâkin o &uðbede «a†ardan emn olmaz, zîrâ o ¡a₣mın verâsında 
ba¡∂ı kerre cism-i kerîm olur velâkin ba¡∂ı kerre ya¡nî cism kerîm olmayan 
mev∂i¡de âlât-ı hezzâze isti¡mâlinden eslem olur o âlâtta ta√rîk ve lað† ve 
ða†¡ olmak √asebiyle. Ve ba¡∂ı kerre i√tiyâl olunup verâ-i ¡a₣mda cism-i 
kerîm olmak «a†arını def¡ için mi&ðab cevherden bir ¡ârı∂a üzere kılınır 
ve o ¡ârı∂a mi&ðabı ðadr-i mu¡ayyenden ziyâde nüfû≠a mâni¡ olur ve bu 
§ûrette dahi cism-i kerîm olan mev∂i¡in şa₣iyyesini a«≠da mi&ðab isti¡mâli 
âlet-i hezzâze isti¡mâlinden eslem olur ve binâen ¡aleyh bu bâbda cür™et ve 
cesâreti olan kimselere vâcib olur ki onların katında me&âðıbdan a§nâf-ı 
ke&îre mu¡adde ola. Ve ba¡∂ı kerre şa₣iyye ₣âhire olmaz velâkin her ne ða-
dar ₣uhûr eylemezse dahi onda seyelân-ı §adîd olur ve seyelân-ı §adîdden 
şa₣iyyeye istidlâl olunur ve onun ¡ilâcı §adîdi tecfîf ve √abs edip ve ba¡-
dehu şa₣iyyeye vech-i lâyıðı üzere tedbîr olunmakla olur. Ve eger [523a] 
şa₣iyye veyâ«ûd ðı†¡a-i ¡i₣âm mütemâyize olup ¡a∂ali na√s eylese ve veca¡ı 
dahi olsa şaðð olunmak lâbüdd olur ve tedbîr olunup i«râcı mümkin olanlar 
i«râc ve neşri iðti∂â edenler neşr olunur.

Ve mütefettit olan ¡a₣m ke&îr olursa vâcib olur ki onlar cemî¡an i«râc olu-
na. Eger ¡a₣m-ı münkesir mütefettit değil ise ve inðılâ¡ ve in§ıdâ¡ mekân-ı 
ke&îri a«≠ eylese onun ziyâde me™ûf ve mu∂ırr olan mev∂i¡i ða†¡ olunup 
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bâðîsi terk olunur ve o miðdârı ða†¡da ma∂arrat olmaz belki mu∂ırr olan o 
mev∂i¡-i kesr-i ¡a₣mı cemî¡an ða†¡da olur.

Mücebbire Ve§âyâdır

Ve mücebbir olan kimseye vâcibdir ki ¡a₣m-ı meksûrun meylinde te™em-
mül eyleye, zîrâ ¡a₣m-ı meksûr hangi †arafa meyl eylese o †araf ta√addüb ve 
†araf-ı «ilâfı taða¡¡ur eder ve o √âl [cihet-i] meyle delâlet eder ve ek&eriyyâ o 
meyl lems ile dahi ma¡lûm olur ve ke≠âlik cihet-i meylde veca¡ ziyâde olur 
ve onda «aş«aşe dahi olur ve onlar delâlet edip cihet-i meyli sana bildirir.

Ve ke≠âlik mücebbire vâcib olur ki fî-külli √âl mücebbir yedini rıfð ve 
lu†f ile mev∂i¡-i kesre ilâ-fevðin ve ilâ-esfelin imrâr eleye √attâ onda zevâl 
ve nütû™ ve şa₣iyye var ise onu ta¡arrüf eyleye, zîrâ ðable’t-te™emmül rab† 
olunsa ve ba¡de’r-rab† o âfetlerin biri ₣uhûr eylese rab† evvel √all olunup 
&âniyen rab†a √âcet olunur ve rab† ve √all-i me≠kûrlar fes«e veyâ«ûd veca¡a 
mü™eddî olur ve ¡u∂vun ba§ar ile ma√sûs olan istivâsına maπrûr olmak câiz 
olmaz mâdemki ¡âðıbet-i tâmme √â§ıla oldukça minvâl-i me≠kûr üzere te-
fa√√u§ olunmak vâcib olur, zîrâ ba¡∂ı kerre verem ve ðay√ i¡vicâcdan «afî 
olur.

Ve kaçan mücebbir te™emmül edip kesri bir √âl üzere bulsa ki onun ted-
bîrinde istið§â olunmasa ¡u∂v semâcet ve ðub√ üzere olur ve eger istið§â 
olunsa teşennüce ve §a¡be √ummâya mü™eddî olur. Bu §ûrette evlâ olan o 
mi&lli kesri ¡alâ-√âlihi terk edip istið§âsına ta¡arru∂ olunmamaktır. 

Ve kaçan cebre ta¡arru∂ olunup ¡a₣m nüfû≠a ¡i§yân eylese vâcib olur ki 
o ¡a₣mı ma√alline id«âl için ¡unf ve kasr olunmaya; eger olunursa ¡u∂vun 
πayr-i müstevî beðâsından a¡₣am ¡alîle âfet ¡ârı∂ olur. 

Ve eger ¡a₣m-ı meksûru ma√alline redd ve ı§lâ√ veca¡a mü™eddî olsa 
velâkin ma¡a’l-veca¡ ¡a₣m-ı me≠kûru ma√alline redd mümkin olsa onda 
¡alîli terfîh ve irâ√a ¡a₣îme olur.

Ve vâcib olur ki kesri cebre mübâderet eyleyip yevm-i kesrde cebr eyle-
ye, zîrâ müddet-i inkisâr her ne ðadar a†vel olsa onu mev∂i¡ine id«âl ¡usretli 
olur ve onda âfât dahi ek&er olur «u§û§an meksûr olan ¡u∂vu mu†îf ve mu√î† 
olan ¡a∂al ve ¡a§ab-ı fa«i≠ gibi ke&îr olsa o mi&lli ¡a₣mın cebrini te™«îr ziyâde 
mu∂ırr olur. 
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Ve vâcib olur ki esbâb-ı incibâr ile ta¡cîl-i incibâra mu¡âvenet oluna. Ve 
ba†î™ incibârın esbâbının a∂dâdı ta¡cîl-i incibâr esbâbı olur ve ta¡cîl-i incibâr 
esbâbının evlâsı dem-i lezici taπzîr ve tek&îr olur.

Mecbûrun Nu§besi Beyânındadır

Cebr olunan ¡u∂vun her birinde vâcib olur ki onun nu§besi kendiye 
muvâfıð bir nu§be ola ve o nu§be veca¡ı def¡ eyleye. Ve her ¡u∂vda evlâ 
olan nu§be o ¡u∂vun nu§be-i †abî¡isi olur, me&elâ yedde olan nu§be tezviye 
ve riclde medde mâ¡il ola ve ¡alîlin ¡âdeti olan nu§beyi dahi te™emmül edip 
o nu§be i«tiyâr oluna.

Ve a¡∂â-i mecbûreden ta¡lîði iðti∂â edenlerde vâcib olur ki ¡ale’l-istivâ 
ta¡lîð oluna. Ve √âline ¡adem-i ta¡lîð elyað olanlarda dahi vâcib olur ki bir 
şey™-i müstevî ve va†î™ üzere o ¡u∂v müttekî ve müstenid kılına o ¡u∂vun 
ba¡∂ısı müstenid ve ba¡∂ısı müte¡allið olmasın için. Ve her mecbûra ta¡lîð 
redî olur ve mâni¡ olmaz ise mecbûr olan ¡u∂vu fevðe ref¡ muvâfıð olur. Ve 
kaçan [ðadr-i] vâcibden nu§be-i ¡u∂v râfi¡ veyâ«ûd a«fa∂ olsa ¡a₣m televvî 
ve ta¡avvüc eder ¡alâða ve nu§benin meyli √asebiyle.

Ribâ†ât ve Refâidin Keyfiyyetleri Beyânındadır

Vâcib budur ki ribâ†ın «ırðası na₣îfe ola, zîrâ «ırða-i vesi«a §ulb olmakla 
îcâ¡ eder. Ve ke≠âlik o «ırða raðîða olmak gerektir √attâ üzerine †ılâ olunsa 
ta√tına nüfû≠ eyleye. Ve o √ırða «afîfe olmak dahi lâzımdır elem-nâk olan 
¡u∂va &aðîl olmasın için. 

Ve vâcib olur ki ¡u∂v-ı meksûrun ribâ†ı mev∂i¡-i §a√î√ten miðdâr-ı mu¡-
teber ma√all a«≠ eyleye, o mi&lli rab†-ı ¡u∂vu zevâlden a∂ba† ve ve&âðati 
eşedd olur velâkin o dahi ifrâ† üzere kılınmaz, zîrâ şedd mev∂i¡-i §a√î√e 
ifrâ† üzere ta¡addî eylese mesâmmât-ı ¡u∂v ∂ayyiða olup ona πıdâ nüfû≠ ey-
lemez. Ve ke≠âlik bizim şedd-i ¡u∂v bâbında ≠ikr olunan ve§âyâmız ¡u∂v-ı 
¡alîle mun§abbe olan ru†ûbâtı şedd, mevâ∂i¡-i ba¡îdeye ¡a§r ve def¡ ve ona 
ta√allüb §adedinde olan ru†ûbeti ta√allübden men¡ eylesin içindir.

Ve şedd-i cebrde ribâ†-ı ¡arî∂ ecved ve elzem olur ve onun ittisâ¡ı √as-
be-mâ yümkin her ¡u∂vda kendiye ðıyâsla ek&er kılınır. Ve §adrda imkân-ı 
ittisâ¡ yedde ve sâir a¡∂â-i πayr-i ¡arî∂ada olan imkân-ı ittisâ¡ meblaπına 
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bâliπ olmaz, zîrâ¡arî∂a olan §adr mi&lli a¡∂âda ¡ı§âbe ¡arî∂a olsa o ¡ı§âbenin 
inti₣âmı √asen olmaz belki ðabî√ olur, binâen ¡aleyh a¡∂â-i ¡arî∂anın ¡ı§âbe-
si üç i§ba¡ veyâ«ûd dört i§ba¡ ¡ar∂ında kılınır, me&elâ zend ve terðuvede o 
miðdârdan ek&er ¡i§abe¡arî∂a kılınmaz, onlarda ¡i§abe-i πayr-i daðîð şeddi 
temekün olmaz, zîrâ terðuvede ¡ı§âbe-i ¡arî∂ münsâð olmaz ve o mi&llilerin 
leffleri tek&îr olunur onların ke&ret-i leffi a¡∂â-i sâire ¡ı§âbelerinde olan si¡a 
maðâmına ðâim olsun için ve leff olunan ¡ı§âbenin ¡ar∂ı üç veyâ«ûd dört 
parmak miðdârı ve †ûlü üç ≠irâ¡ miðdârı kılınmak kifâyet eder.

Ve refâid ile ba¡∂ı kerre ¡ale’l-lüzûm ribâ†âta me¡ûnet için istirfâd olu-
nur. Ve belki refâid için iki §ınf vardır: E√adühümâ o rifâdedir ki ondan 
πara∂ ¡u∂vda kesr √asebiyle √adi& olan tað¡îri tesviye olur ve onun ¡ı§âbe-
sinde gerektir ki ictihâd olunup ¡ı§âbenin †âðâtı aralarında fürce terk olun-
maya ve onda terâküm-i mu«telife dahi kılınmaya ve vâði¡ olan fürcelere 
¡ı§âbe ilðâm oluna. Ve ≠ikr olunan iki rifâdenin ikincisi budur ki ondan 
πara∂ şedd olunan ribâ†ı taπ†iye ve setr ve ¡u∂vu &âniyen tesviye olur, zîrâ 
o rifâde ¡ale’l-istivâ ribâ†ı ¡u∂v üzere ilzâm eder ve ribâ† bir mev∂i¡de eşedd 
ve mev∂i¡-i â«erde er«â olmaz ve cebâiri lüzûm-ı ceyyid ile ilzâm eder, 
pes o iki rifâdenin birinin menfa¡ati ribâ†at ve ¡a§âyibe ve ikinci rifâdenin 
menfa¡ati cebâire râci¡ olur ve ribâ†-ı esfel mevâddı men¡ eder ve ribâ†-ı &ânî 
iltivâyı men¡ eder.

Ve vâcib olur refâidin †âðâtı aðvâ ribâ† olduğu mev∂i¡de ola ve refâid 
tedvîr ve leff olunduğu sâ¡atte mümkin ise ¡u∂va terkîb ve va∂¡ oluna ve 
refâidin ¡adedi ribâ†âtın ¡adedi miðdârı ola. Ve ba¡∂ı kerre mev∂i¡ üzere 
va∂¡ oluna ribâ†ın †ûlü üzere refâid-i §ıπâr va∂¡ olunup üzeri rifâde-i u«râ ile 
taπşiye ve tesviye olunmağa √âcet olur.

Ve bir nev¡ ribâ† vardır ki ona ≠â-vecheyn [523b] ve ≠â-re™seyn derler 
ve onun isti¡mâlinin †arîði budur ki mev∂i¡-i ¡illet tesviye olunduktan son-
ra tesviyeyi √ıf₣ için va∂¡ olunan «ırðanın vasa†ına ve munta§ıfına ribâ† 
va∂¡ olunur ve iki nı§fından her birisi cihet-i mu«âlife tevcîh olunur ya¡nî 
bi-√asebi’l-va∂¡ yemîne müteveccih olan yesâra ve yesâra müteveccih olan 
yemîne olunup meşhûr ve ma¡rûf olduğu minvâl üzere iki yed ile cemî¡an 
leff olunur ve şöhreti tefsîrinden muπnî olmakla meşhûr olduğu üzere ¡amel 
olunur.
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Tefsîr ve Taf§îl ile Keyfiyyet-i Ribâ† ±ikr Olunur

Vâcib olur ki mev∂i¡-i meksûrdan rab†a bed™ oluna ve ondan ¡a₣mdan 
meyl olan mev∂i¡ rab† olunup mev∂i¡-i meylin şeddi aðvâ ve eşedd ola ve 
hangi kesr eşedd olur [ise] onun rab†ı aðvâ kılınır ve bi’l-cümle mev∂i¡-i 
kesr ve mevâdd-ı müctemi¡ası def¡ olunmağa mu√tâc olan mev∂i¡ ve 
va∂¡ının mu√âfa₣asına √âcet olan mev∂i¡ ribâ†âtı aðvâ kılınır ve ribâ†la 
teverrümden emân √â§ıl olur ve belki ribâ† ba¡∂ı kerre teverrümü √all 
eder ve teverrümden emân ile ta¡affün-i ¡a₣mdan emân √â§ıl olur velâkin 
¡a₣mda mu««a varınca ðadar §adîd tevellüd edip mu««u ve ¡a₣mı ifsâd 
eylese rab†-ı ðavînin ona menfa¡ati olmaz meger ki o ¡a₣m kesr ve tebyîn 
ve ta†rîð oluna ya¡nî ðay√ın «urûcuna †arîð itti«â≠ oluna. Ve bu ðabîlden 
olan ¡i₣âm fâsidden √imâyeye a√râ olan cihet-i fevðte olanlardır.173 Ve 
ma¡a-hâ≠â ba¡∂ı kerre ¡u∂v-ı sâfil dahi fa∂lını ¡âlîye def¡ ede eger ¡âlî olan 
¡u∂va ∂a¡îf olursa. Ve ribâ†ât ve cebâiri πıdâ ve demin ¡u∂va vu§ûlüne 
mâni¡ olacak meblaπ iblâπ olunmak lâyıð olmaz, zîrâ o mertebeye bâliπ 
olan rab† incibâra mâni¡ olur. 

Ve Buðrâ† def¡-i verem ða§d edip rab† eylediği ribâ†a zeyt-i ünfâð ve 
sem¡ ile mütte«a≠ olan ðayrû†ıyât-ı râdi¡a ile i¡âne eder. Ve ba¡∂ı ribâ†ât bi’l-
fi¡l tebrîde mu√tâc olur, veremi def¡ ve taðviye-i ¡u∂v için havâ ile veyâ«ûd 
mâ ile ribâ† tebrîd olunur ve fürce olan ma√alle ðayrû†î taðrîb olunmaz. Ve 
ba¡∂ı kerre [taðviye] ve ta√lîli olanlara √âcet olur zeyt, ma§†akî, uşşað gibi. 
Ve bi’l-cümle ribâ† isti¡mâli √adî& olup veremi olmayan kesr için ise o ribâ† 
kettândan itti«â≠ olunur ve müberrid ve râdi¡ kılınır. Ve ba¡∂ı kerre ribâ†ı 
mâ ve «all ile tel†î« kifâye eder ve ba¡∂ı kerre ðayrû†î ve bizim ≠ikr eyledi-
ğimiz ðayrû†î mi&lli nesneler dahi kifâyet eder.

Ve ba¡de’l-verem isti¡mâl olunan ribâ†ın evlâsı sûftan itti«â≠ olunup ve-
remi mu√allil ve müleyyin olan edhâna maπmûs ribâ† olur. Ve ¡alâ-külli 
√âl ðayrû†î va∂¡ olunan ribâ†-ı esfel olur ya¡nî ðayrû†î ribâ†ın fevðine va∂¡ 
olunur ve ondan heyecân-ı veca¡a emân √âdi& olur «u§û§an †abîb ona √all 
ve rab†ında mürâ¡ât edip ilzâm üzere olmaya. Ve ribâ†ât-ı kesrde ðayrû†î 
isti¡mâli vâcib olmaz «u§û§an ður√ası ola, zîrâ ba¡∂ı kerre ðayrû†î¡ u∂va 
¡ufûnet celb eder, ona binâen ðayrû†îye şarâb-ı esved bedel kılınır.

173 Ve o vaðtte sâfilde olan a₣m dahi √imâyeye a√râ olur.
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Ve kesr-i mu«telifin ek&erine ður√a §o√bet eder, ona binâen kesr-i mu«-
teliften ðayrû†î teb¡îd olunur ve onda şarâb-ı ðâbı∂ ile iktifâ olunur, onun 
rifâde-i †avîlesi o şarâbla ıslatılır. Ve biz a†liye-i kesr için başka bir bâb 
kılarız.

Ve kaçan rab†ı evvelâ vâcib olan ma√allden rab†a sen şürû¡ eylesen onu 
leffât-ı müte¡addide ile sen leff edersin, münkesir olan ¡a₣mın ziyâdesi mið-
dârı leffi dahi ziyâde kılarsın ve ¡i₣âm-ı meksûrun noð§ânı miðdârı dahi 
leffi nâðı§ kılarsın. Eger verem var ise ₣âhir √asebiyle leffleri ziyâde ve 
noðsân edersin ve ba¡dehu ribâ†ı o mev∂i¡e redd edip ba¡dehu mev∂i¡-i §a√î√ 
üzere müstemirr kılarsın ve bu vech üzere şedd olan ribâ† ribâ†-ı evveldir. 
Ve bundan sonra ribâ†-ı &ânîyi i√dâr ve müheyyâ edersin ve kesr üzere iki 
kerre veyâ«ûd üç kerre leff edersin ve ba¡dehu ribâ†ı ðalîlen ðalîlen ir«â 
eyleyerek esfele inzâl edersin. Ve ba¡dehu ribâ†-ı &âli&i i√∂âr ve ribâ†-ı &ânî 
gibi mev∂i¡-i kesrden bed™ edip ðalîlen ðalîlen ir«â edersin lâkin o ir«â ile 
ribâ†ı fevð cânibine i§¡âd edersin ve bu iki ribâ† te₣âhür edip fevð ve ta√tın-
dan mev∂i¡-i kesre mevâddın indifâ¡ına mâni¡ olurlar ve bi’l-itti√âd ¡u∂vu 
taðvîm ederler ve rab†tan ma†lûb olan hey™et-i tesviyeyi mu√âfa₣a ederler 
velâkin esfele ve fevðe sâlik olan &ânî ve &âli& ribâ†ların şeddi iki câniblerde 
teb¡îd olunmazlar, zîrâ teb¡îd olunsa ¡u∂vun ¡urûðu münsedde olup πıdâyı 
ðâbil olmaz belki ba¡∂ı kerre ¡u∂vu müzmin kılar. Ve ba¡∂ı kerre ribâ† min-
vâl-i mu√arrer üzere rab† olunmaz belki ribâ†-ı §â¡id ile ibtidâ olunur ve 
ba¡dehu ribâ†-ı nâzil ona itbâ¡ olunur ve ba¡dehu ribâ†-ı nâzilin esfelinden 
ibtidâ olunup ribâ†-ı §â¡idin a¡lâsında «atm olunur ve bu vech üzere olan 
ribâ†-ı &âli& nâzil ve §â¡id olan iki ribâ†ı √ıf₣ eder ve kesr katında şeddini 
eşedd eder. Ve bir de nev¡-i rab† dahi vardır ki ondan ma†lûb olan ¡u∂va 
πıdâyı ce≠b olur, ona ribâ†-ı mu«âlif derler. Onun §ıfatı budur ki ta√t-ı ¡u∂v-
da olan mevâ∂i¡-i ba¡îdeden şedde bed™ olunup ¡u∂va varınca ðadar ðâlîlen 
ðalîlen ir«â olunur. 

Ve bu ≠ikr olunan vücûh ta√t-ı cebâirde olan ribâ†lar idi, bu maðâmda 
biraz ribâ†lar dahi vardır ki onlar fevðe’l-cebâir rab† olunur. Fevðe’l-cebâir 
rab† olunan ribâ†âttan ribâ†-ı a¡lâda vâcib budur ki o ribâ† ¡u∂vu şey™-i vâ√id 
ve ðı†¡a-ı vâ√id egibi kıla ve eczâları √areketi ðabûl eylemeye ve o ribâ† 
iltivâya dahi mâni¡ ola. 



478 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve eger kesr ¡ar∂da olup tâmm ise vâcib olur ki onun ribâ†ı şedd ve 
i√â†ada mütesâvî ola. Ve eger ek&er-i kesr bir cihette olursa ve o kesr ¡uhûn 
ve vühûnda ya¡nî cevâri√te ise vâcib olur ki şeddin i¡timâdı kesri ek&er olan 
mev∂i¡ üzere kılına ve onun üzerinde olan rab†ın şeklini şeklen-ba¡de-şeklin 
istibdâl vâcib olmaz, zîrâ istibdâl-i şekl cebrin taðviyesini ifsâd eder. Ve 
ba¡∂ı kerre eşkâl-i mu«telife [ile] şedd-i ribâ† iltivâya mü™eddî olan veca¡ 
îrâ& eder.

Ve rab†ın şerrlisi rab†-ı müşennicdir ki eger rab† olunsa teşennüc i√dâ& 
eder ve eger ir«â olunsa ¡u∂vu ta¡vîc eder. 

Ve ribâ†ı bir gün √all edip ve bir gün √all etmemeği Buðrâ† ta§vîb eder, 
zîrâ bu mi&lli bir gün √all edip ve bir gün terk-i √all ile ¡alîle necât ve ∂ac-
retten emn √â§ıl olur ve beher yevm √all gibi ¡u∂v-ı ¡alîl ile ¡abe&e ve ru†û-
bet-i raðîða-i mû≠iyenin ¡u∂va indifândan ve ba¡∂ı kerre o ru†ûbetin §adîde 
isti√âlesinden √âdi&e olan √ikkeyi √akke i√tiyâcından emn olur.

Ve cevdet-i ribâ†a mürâ¡âta ve şerâyi†-i me≠kûresini mu√âfa₣aya vâcib 
olan evðâttan ziyâde ihtimâm olunacak vaðt eyyâm-ı ¡aşerenin ba¡di ve ¡iş-
rînin nevâ√îsi olur, zîrâ o günlerde lâ√im olan düşbü≠ √udû&a bed™ eder ve 
şerâyi†-i me≠kûreye o günlerde ke-mâ yenbaπî mürâ¡ât olunmasa o ribâ† 
düşbü≠ün ¡a₣ma lüzûmunu men¡ eder ve cidden müştedd olmaz ve mev∂i¡-i 
şedd düşbü≠ inbâtından i¡râ∂ eder düşbü≠ ∂aπ† eylemesin için ve nâbit olur-
sa dahi ilti√âm-ı tâmm olacak ðadar nâbit olmaz belki ∂a¡îfen ve raðîðan 
√âdi& olur velâkin düşbü≠ ðadr-i √âcet miðdârı tekevvün edip √âcetten ziyâ-
de nemâ üzere iken o zamân ribâ†ın şerâyi†-i me≠kûresine ihmâl olunmakta 
ke&îren be™s olmaz ma†lûb √â§ıl olunduktan sonra ancak nemâ-i müfri† men¡ 
olunmakla. Ve ðavâbı∂ isti¡mâli dahi düşbü≠e [524a] mâni¡ olur, ðavâbı∂ 
πıdâyı men¡ eder veyâ«ûd düşbü≠ü şedd etmekle ona vâ§ıl olan πıdâ nüfû≠ 
eylemez. Ve ke≠âlik mevâni¡-i düşbü≠ün biri dahi bi-πayr-i vaðt ¡alîle irâ√a 
ve ribâ†ını ¡afv eylemek olur.

Cebâir Keyfiyyeti Beyânındadır

Vâcib olur ki itti«â≠ olunan cebîrenin cevheri §ulb olup §alâbetine lü-
dûnet ve lîni câmi¡ ola, ðanâ ve «aşeb diflâ ve «aşeb-i rummân ve o mi&lli 
a«şâb gibi. Ve vâcib olur ki cebîrenin aπla₣-ı mevâ∂i¡i kesrin iki cânib-
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lerinden kesre mülâðî olan ma√alleri ola, zîrâ vâcib olur ki kesr cânibine 
veyâ«ûd kesr ek&er ve eşedd olan cânibe evvelâ πalî₣ cebîre va∂¡ oluna ve 
bâðî cevânibin cebîresi edaðð kılına ve kesre ¡usr ve meşaððat i§âbet ey-
lemesin için cebîrenin e†râfı mümellese ola ve rab†ı va†î™ ve mülâyim ola.

Ve cebâir cevânib-i erba¡aya cemî¡an va∂¡ olunmak a√va† olur. Ve ce-
bîrede fa∂l-ı †ûl olur ise be™s olmaz, zîrâ fa∂l-ı †ûlü olan cebîrede ma∂arrat 
ve «üsrân yoktur ve ke≠âlik cebîreyi maf§alın ðurbünden maf§al-ı â«ere 
varınca ðadar şedd edip maf§alı taπşiye etmekle ve cebîre ile şedd eyleme-
mekte «üsrân yoktur. Ve ¡u∂vun meylinin √areketi hangi cânibe ise o câ-
nibin cebîresi aπla₣ kılınır velâkin ¡u∂va &aðîl olup ¡u∂vu şedîden πamz ve 
∂aπ† etmek mertebesine iblâπ olunmaz ve ribâ†ât-ı cebâirden noð§ân dahi 
kılınmaz, zîrâ ke&îren noð§ân kılınsa cebâir müzâ√ame eder ve πammâze 
olur. Ve bu me≠kûrlardan bir nesne rü™yet eylesen onu i¡tidâl üzere kılmağa 
meyl eyle. Ve cebîre ke&îrü’l-¡ırð olup ¡a§abânî ve ¡a₣mî ve la√mdan ¡ârî 
olan mevði¡e mülâðî kılınmaz.

Tefsîr [ve] Taf§îl Üzere Cebâirin Keyfiyyâtı Beyânındadır

Cebâir va∂¡ının vâcib olduğu vaðt beş gün veyâ«ûd ek&er eyyâm mürû-
rundan sonra olan vaðttir va∂¡-ı cebâir √asebiyle âfât √udû&undan emn √â§ıl 
olunca ðadar cebâir te™«îr olunur ve her ne ðadar ¡u∂v kebîr olsa o miðdâr 
va∂¡-ı cebâyir ba†î™ kılınır. Ve çok kerre va∂¡-ı cebâirde isti¡câl olunsa ev-
râm ve √ikke ve nüfâ†âta te™eddî eder velâkin cebâir te™«îr olundukta vâcib 
olur ki cebîre maðâmına ðâim olan rab† ve ¡a§âyibde ve nu§bede cevdet ola 
ve o rab† ve nu§bede cevdet mümkin olmazsa her ne ðadar evvel-i emrde 
olursa va∂¡-ı cebâirden lâbüdd olur.

Ve vâcib olur ki cebâir ribâ†ât ve refâide bir vech üzere ilzâm oluna ki 
∂âbi† ve müstevî ve mun†abıð ve mühendem ola ve aπla₣ı cânib-i kesrde 
ola ve şedîden πamz eylemeye belki şeddi yesîren yesîren ziyâde kılına ve 
o şedd ¡alîlin nefsini tecribesiyle ola. Eger ribâ†ât ve refâid cebâiri i√â†a 
ederse onların kendi ve leffâtı ziyâde kılınmaz, zîrâ i√â†a †arîðiyle olan rab† 
ve lefâif rı«v olur.

Ve vâcib olur ki cebâir üzere ribâ†-ı ¡âlî şedd olundukta cebîre iltivâsına 
ve va∂¡ hendâmını izâleye mü™eddî olan şedd ile rab† olunmaya. Ve vâcib 



olur ki cebîre evâil-i va∂¡da vaðt-i ∂arûrette her iki günde bir def¡a def¡-i 
∂arûret için √all oluna ve eger ∂arûret yok ise o √alle dahi mesâπ olmaz ve 
«u§û§an √ikkesi olursa o iki günde bir kerre √ill olunur ve bizim ≠ikr eyle-
diğimiz işlenir. Ve kaçan o şedden yedi gün mürûr eylese onun √allini ib†a™ 
edersin, dört ve beş günde bir kerre √all edersin, zîrâ ba¡de’l-yevmi’s-sâbi¡ 
√ikke ve verem √udû&undan emân √â§ıl olur ve o vaðtte ribâ† dahi ðalîlen 
ðalîlen ir«â olunur nüfû≠u πıdâya mâni¡ olmasın için. Eger cebâiri bilâ-√all 
imsâk edip velev ilâ-¡işrîn √all eylememek mümkin olursa ve o müddet-i 
†avîlede ¡adem-i √alle ma∂arrat terettüb eylemezse cebâiri √all eylemez 
velâkin sebeb-i ₣âhir yok iken ba¡∂ı kerre √all eder, o √all i√tiyâ† için ve 
mekşûfen ¡u∂va na₣ar ve √âline ı††ılâ¡ ve vuðûf için ve o na₣ar ile la√mın 
levni ve √âli müteπayyirler olduğunu veyâ«ûd πayr-i müteπayyir olduğunu 
ta¡arrüf edip muðte∂âsınca ¡amel eder.

Ve bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu ki kesre πıdânın vu§ûlüne mâni¡ 
olacak miðdârı şeddi teşdîd eylememek vâcib olur, zîrâ kesrin incibârı 
πazâret-ı dem ile ve ¡u∂va vâ§ıl πıdâ-i ðavî ile olur. Ve sen her ne miðdâr 
kesrin incibârını rü™yet edersen dahi cebâiri ref¡ ve †ar√ta isti¡câl eyleme, 
zîrâ düşbü≠-i πayr-i müsta√kemden dahi ba¡∂ı kerre ilti§âð olup cebâiri ref¡ 
ve †ar√ isti¡câl üzere oldukta ¡u∂vun i¡vicâcına mü™eddî olur. Ve ¡u∂v üzere 
cebâiri ba¡de’l-istiπnâ ibðâ eylemek ðable’l-istiπnâ †ar√-ı cebâirden evlâ 
ve a√râ olup binâen ¡aleyh sana gerektir ki isti¡câl eylemeyip †ar√-ı cebâiri 
te™«îr eyleyesin.

Cirâ√ati Olan Kesr Beyânındadır

Kaçan bir ¡u∂vda kesr ile cirâ√at cem¡ olsa mücebbire gerektir ki rıfð 
eyleyip şedîden cebr eylemeye ve cebîreyi mev∂i¡-i cirâ√atten teb¡îd eyle-
meye ve cirâ√at üzere merâhim-i lâyıða va∂¡ eyleye ve «u§û§an ziftî olan 
merhem va∂¡ eyleye. Ve bir ðavm emr eyledi ki cür√ün iki cânibinden şe-
dîd edip cür√ü mekşûfen terk eylemeyeler ve onların bu maðâli √asen olur 
eger cirâ√at mev∂i¡-i kesrde olmazsa. Ve mev∂i¡-i cirâ√ât terk olunup cebî-
re şedd olunmazsa vâcib olur ki cirâ√at üzere havâdan setr eylesin için bir 
şey™ va∂¡ olunur. Ve eger cirâ√at kesr üzere ise vâcib olur ki i√tiyâl oluna 
ve şeddi teşdîdi bi-√îletin ola ve cirâ√atin iki cânibinde şedd şedîd ola ve 
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nefs-i cirâ√at hey™et-i muvâfıða üzere ve yesîren mu«allâ ola ve onun refâi-
di şarâb-ı ¡afı§ ile ıslatıla. Ve bu √îlenin ¡ameli bu vech üzere olur ki ribâ†ın 
†arafı cür√ün şefesine va∂¡ olunur ve verâb üzere «alf cânibine getirilir ve 
ribâ†-ı â«ere dahi şefe-i u«râ-i sâfileye va∂¡ olunur ve ba¡dehu sâir rab† ¡alâ-
mâ yenbaπî itmâm olunur ve sonra tevrîb olunur √attâ bu minvâl üzere şedd 
ile †araflar müstev&ið ve nefs-i cür√ meftû√ ve †araflara ðıyâs ile ve&âðati 
ðalîl olur ve onda bir ribâ†-ı ¡âlî ve bir ribâ†-ı nâzil olup mev∂i¡-i kesr üzere 
şedd-i şedîd vâði¡ olur ve cür√ meftû√an πayr-i müva&&að bâðî kalır ve bir 
vech üzere olur ki her kaçan mev∂i¡-i cür√ü fet√ murâd eylesen keşf olunur. 

Ve senin için cirâ√ate mu√â≠î cebîre üzere bir &uðbe kılmak câiz olur 
cirâ√at için va∂¡ olunan cirâ√at edviyesi cirâ√at vâ§ıl olsun için ve o &uðbe-
den §adîdi i«râc dahi mümkin olsun için. Ve o &uðbe bir vech üzere ola ki 
ba¡de-≠âlike’l-¡amel onu setr mümkin ola, zîrâ cür√ü mekşûfen terk eyle-
mek redî olur «u§û§an zamân-ı berdde redâ™et ziyâde olur. 

Ve ancak cür√le olan kesrde vâcib olan cür√ ∂aπ† olunmamaktır, ammâ 
cür√ü mekşûf kılmak vâcib ve belki câiz değildir ve gece ile müle&&em 
kılınır ya¡nî cür√ün üzeri örtülür. Ve kaçan bu tedbîr üzere cür√ §a√î√ olsa 
eger cür√ün berâ™etine inti₣âr √asebiyle cebâir va∂¡ını te™«îr eyledin ise o 
zamân cebîreyi va∂¡ edersin ve eger ðable’l-bür™ cebîre va∂¡ edip mev∂i¡-i 
cirâ√ati bilâ-cebîre terk eyledin ise ba¡de’l-bür™ o mev∂i¡e dahi cebîre va∂¡ 
edersin. Ve cür√ün üzerinde olan πı†â bir vech üzere kılınır ki onu πudveten 
ve ¡aşiyyeten vaðt vaðt keşf ða§d olunsa keşf olunup cirâ√atin ¡ilâc-ı «â§§ı 
isti¡mâl olunmak mümkin ola ve onu keşf için kesr-i ribâ†ını √alle √âcet 
olmaya.

Ve Buðrâ† dedi ki eger cirâ√at-i kesr †arî ise [524b] cirâ√at ribâ†-ı kesrin 
vasa†ından rab† olunmak lâyıð olur. Eger cirâ√at müteðâdim ve müteðayyi√ 
olduysa ve teðayyu√u ba¡de’n-nu∂c ise ribâ†-ı kesrin fevðinde cirâ√at rab†ı-
na bed™ [olunur, vasa†a] varınca ðadar rab† olunur. Ve ceyyid olan budur ki 
ribâ†âttan cür√ü vely eden ribâ†âtın şeddi ve «u§û§an ribâ†-ı fevðânînin şed-
di eşedd ola cirâ√ati tesyîle temkîn olsun için velâkin rab†ın şiddeti ¡u∂vun 
i√timâli miðdâr kılına. Ve ribâ† cür√ten ba¡îd oldukça rab† telyîn olunur. 
Ve eger ður√ada πavr-ı şedîd var ise mekân-ı πavra ribâ† şiddet üzere rab† 
olunur, eger rab†-ı şedîd mev∂i¡-i cebr muvâfıð olursa πara∂ √â§ıl olur ve 
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eger muvâfıð olmazsa cür√ mürûr eden vech üzere rab† olunur. Ve kaçan 
ribâ† mev∂i¡-i kesre bâliπ ise ke≠âlik ribâ† teşdîd olunur. Ve vâcib olur ki o 
¡u∂vun nu§besi cirâ√atte müctemi¡ olan ðay√ı isâleyi teshîl eyleye. 

Ve vâcib olur ki cirâ√ati mu√î† olan ribâ†ât fa§l-ı §ayfta müberred kılına 
√udû& ve remyi men¡de mu¡în olsun için. Ve mev∂i¡-i cirâ√ate ðayrû†î taðrîb 
olunmaya «u§û§an eyyâm-ı §ayfta elbette taðrîb olunmaya, zîrâ taðrîb olunsa 
ba¡∂ı kerre ¡u∂vda ufûnet i√dâ& eder belki o mi&lli ¡u∂vda râdi¡e √âcet olursa 
bundan aðdem bizim beyân eylediğimiz üzere şarâb-ı ðâbı∂ ile red¡ olunur.

Ve eger ma¡a’l-kesr ra∂∂ olursa ¡u∂vun mevtinden «avf olunur, şar†a 
√âcet olur. 

¡Ale’l-icmâl ma¡lûm ola ki cür√ müsta√kemen rab† olunsa nevâzili 
nüzûlden def¡ ve men¡ eder ve eger rab†ta «a†â olursa verem i√dâ& eder ve 
«u§û§an mev∂i¡ ir«â üzere rab† olunur, √avâlîsi şedd olunsa. O §ûrette eger 
onda menfe≠ ve mekşef olmayıp onda olan §adî∂ «ârice seyelân eylemese 
ve devâyı muvâfıð dahi ona vâ§ıl olmasa bu √âl üzere olan ¡u∂v-ı meksûrun 
cirâ√ati mekşûfeten terk olunur ise o cirâ√at ta¡affün eder ve teberrüd dahi 
edip ¡u∂vun mevtine ve evcâ¡a ve √ummayât √udû&una te™eddî eder. Ve 
†abîbe √âcet olur ki onda bir şey™ ve bir iş işleye ki mütevassı†u’l-√âl ola 
şedd ve ir«â ve setr ve keşf arasında bir nesne ola ve ondan dahi √âdi& olana 
na₣ar ve murâðabe ðable-isti√kâmihi tedârükünü rü™yet eyleye.

Kesr-i ¡A&m Beyânındadır Ya¡nî ¡U∂v-ı Meksûr Terk-i Tedbîr 
Olunmakla Veyâ«ûd Mücebbirin »a†âsı ile Eğri ve Mu¡veccen 
Mülte√im Olup Müceddeden Onu Kesr Edip Mev∂i¡ine Reddin 

Tedbîri Beyânındadır

Mu§annif [der ki] ba¡∂ı kerre ¡u∂v-ı meksûr lâ-¡alâ-vâcibihi cebr olunur 
ve √âcet olur ki o ¡u∂v tekrâr kesr oluna, bu §ûrette mücebbire vâcib olur ki 
o ¡u∂v-ı mu¡veccin üzerinde nâbit olan düşbü≠ün √âlini ta¡arrüf eyleye, eger 
düşbü≠ ¡a₣îm ve ðavî ise onu &âniyen kesre ta¡arru∂ eylemeye, eger ta¡arru∂ 
ederse ba¡∂ı kerre onun kesri evvelâ meksûr olan mev∂i¡ine mü§âdif olmaz 
düşbü≠-i nâbitin ¡i₣amı ve ðuvveti √asebiyle ve o ¡a₣m mev∂i¡-i â«erden 
münkesir olup kesre ke&ret terettüb eder ve ke&ret-i kesrin fesâdı ¡u∂vun 
i¡vicâcı fesâdından ek&er olur.
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Ve eger kesr-i ¡a&ma √âcet müştedde olursa vâcib olur ki kesrden 
muðaddem düşbü≠ telyîn olunup müster«î kılına ve onun müleyyinâtı 
§alâbât bâbında ≠ikr olunan edviye-i müleyyinedir. Ve bu maðâmda müs-
ta¡mel olan elye cildesi ve elyenin kendi ve temr ve ¡aker-i edhân a§nâfı ve 
ihâlât ve mı«â« ve √abbu’l-ðu†n lübâbı ve o mi&llilerdir. Ve bu me≠kûrlar 
ile düşbü≠ telyîn olunduktan sonra ¡a₣m kesr olunur ve ma¡a-≠âlik mâ-ı √ârr 
ile ¡ale’d-devâm ten†îl olunur, beher yevm âbzene mirâren id«âl olunur. 
Ve eger onların nef¡i olmaz ise ve tecribe ve ta√rîk o düşbü≠ün ve&âðatına 
delâlet ederse vâcib olur ki la√m şer√ oluna, √akk ile düşbü≠e vehn ver-
meğe §alâ√iyyet gelecek miðdâr keşf olunur ve ba¡dehu ¡a₣m kesr olunup 
mev∂i¡ine redd ve tesviye olunduktan sonra cebr olunur ve cür√ ¡ilâcıyla 
mu¡âlece olunur. Ve ba¡∂ı kerre kesr ¡a&m bilâ-kesr mu¡âlece olunur ve o 
mu¡âlece budur ki düşbü≠ ≠ikr olunan müleyyinât ile telyîn olunur ve ba¡-
dehu def¡ ile ve va∂¡-ı cebâir ile ¡u∂v tesviye olunur ve o tesviye ile kesr 
tehendüm edip müstevî olur ve o istivâ™ mu√âfa₣a olunursa düşbü≠ dahi 
müstevî olur ve o kesre o düşbü≠ kifâyet eder ve bilâ-kesr-i cedîd vech-i 
me≠kûr üzere olan mu¡âlece ebdân-ı ra†bede sühûletli olur. 

Ve O Mecrâya Cârî Olanların A†liyesidir: Ve onlarda müsta¡mel olan a†-
liyenin kimisi def¡-i verem ve ı§lâ√-ı √ikke için ve kimisi düşbü≠ü ta§lîb ve 
taπdiye için ve kimisi düşbü≠-i ¡a₣îmi ta¡dîl için ve kimisi dahi ba¡de’l-cebr 
√âdi& olan §alâbeti izâle için ve kimisi dahi mefâ§ılda vâði¡ olan istir«âyı 
izâle için isti¡mâl olunur. 

A†liye-i Mâni¡a ve Mâni¡a Mecrâsına Cârîye ◊ikkeyi Mu§lı√a Olan 
A†liye Beyânındadır

Bu bâbda lâzım ve müsta¡mel olan a†liyeye bâbu’r-rab†ta biz işâret ey-
ledik ve ðayrû†ıyâtı ve şarâb-ı ¡afı§ ile müsta¡mel olacak ne†ûlâtı ve o mi&l-
lileri dahi ≠ikr eyledik. Ve bu maðâmda mu¡âvede edip şimdiki √âlde biz 
deriz ki bu bâbda isti¡mâl olunan ðayrû†î ve sâir devâlardan dahi isti¡mâle 
lâyıð budur ki onda bi-vechin mine’l-vücûh «uşûnet olmaya belki mümkin 
olduğu miðdâr esles ve elyen ola. Ve ¡ufûnet «avf olunan mevâ∂i¡de ve 
ke≠âlik kesri ke&îr olanlarda ðayrû†î isti¡mâli câiz olmaz, zîrâ kesri ke&îr 
olan ¡u∂v ¡ufûnete müsta¡idd ve müheyyâ olur ek&er-i √âlde ke&îrü’l-inkisar 
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olan ¡u∂vda ður√a olmakla. Ammâ miyâh-ı √ârre ve o miyâhı §abb bundan 
aðdem biz onlarda tekellüm eyledik ve biz sana ta¡rîf edip bildirdik ki onun 
fâidesi √ikke îcâb eden mevâddı ta√lîl ve mevâdd-ı πıdâiyyeyi ce≠bdir. Ve 
kaçan şedd ile ¡u∂v ða√l olsa ve cidden cefâf ¡ârı∂ olsa o zamân dahi mâ-ı 
√ârr isti¡mâline √âcet olur ve meblaπ-ı ma¡lûmdur ya¡nî mâ-ı √ârr ile ten†îlin 
defe¡âtı senin bundan aðdem ma¡lûmundur.

Ta§lîb-i Düşbü≠ İçin İsti¡mâl Olunan A†liye Beyânındadır

Bu bâbda nâfi¡a olan eşyâ-i la†îfe olan ne†ûlât-ı ðâbı∂adır ve o a∂midedir 
ki onlara müşâbih ola †abî«-i âs ve dühn-i âs gibi. Ve dühne √âcet varsa dü-
hn-i √ınnâ isti¡mâl olunur ve varað-ı âs ve √abb-ı âs suyu ile †ılâ olunur ve 
şecer-i ðara₣ †abî«iyle ve a§l-ı derdâr †abî«iyle ve varað-ı derdâr †abî«iyle 
†ılâ olunur bu me≠kûrlar müla√√im-i mu§allib olmakla. Ve mâşdan müt-
te«a≠ olan ∂ımâd ceyyid olur «u§û§an onunla za¡ferân ve mürr cem¡ ve «al† 
olunup şarâb-ı rey√ânî ile ma¡cûn kılına. Ve ðuşûr-ı †al¡ dahi ceyyid olur.

Ta¡dîl-i Düşbü≠ Tedbîri Beyânındadır

Düşbü≠ün evvel-i nebâtında ve †arâveti vaðtinde ðavâbı∂-ı me≠kûre 
nâfi¡ olur, zîrâ o ðavâbı∂ düşbü≠ü cem¡ ve şedd eder ve √acmini ta§πîr eder. 
Ammâ o vaðtten sonra düşbü≠ ifrâ† üzere olsa ve «u§û§an ðurb-ı maf§alda 
ifrâ† üzere ¡a₣îm olsa vâcib olur ki o mev∂i¡ şaðð olunup düşbü≠ √akk olun-
makla ta¡dîl oluna. Ve cemî¡an bu me≠kûrların ≠ikri mürûr eyledi.

Edviye-i Müleyyine Beyânındadır

Ve kaçan telyîn-i düşbü≠ ða§d olunsa vâcib olur ki ona bed™ olunup 
evvelâ mâ-ı √ârr ile [525a] ten†îl oluna ve ba¡dehu üzerine o a∂mide-i mü-
leyyine ve merû«ât-ı müleyyine isti¡mâl oluna ki onlar el¡ibe ve §umûπ ve 
şu√ûm ve edhândan mütte«a≠ ola ve onların a«lâ†ına √all-i √â≠ıð kılınırsa 
devâ aπva§ olur. Ve isti¡mâli onlara ðarîb olan edviyeden olur temr ve 
elye ve şîrec isti¡mâli, zîrâ bunlar ∂ımâd-ı ceyyid-i «afîf olur. Ve ke≠âlik 
nâfi¡ olur √abb-ı «ırva¡ †abî«i a«≠ ve me™«û≠un nı§fı miðdâr semne ve 
rubu¡u miðdârı ¡asele «al† olunup isti¡mâl olunsa. Ve ba¡∂ı kerre onun 
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emrine bu ðayrû†î kifâyet eder, o ðayrû†î budur: Dühn-i sûsen yalnız a«≠ 
olunup ondan ðayrû†î itti«â≠ olunur. Ve ba¡∂ı kerre saðîrûs bâbında ≠ikr 
olunan cemî¡an müleyyinât ile ona isti¡âne olunur. Ve eger mizâcın berde 
isti√âlesini i√sâs edersen onun devâsında cünd-i bîdester ve sekbînec ve 
câvşir ziyâde kılınır.

Devâ-i Ceyyid: Dühn-i kettân dürdü ve dühn-i şîrec dürdü ve lebende 
ma†bû« √ulbe ve ihâl-i elye bu me≠kûrlardan devâ itti«â≠ olunup isti¡mâl 
olunur. Ve ke≠âlik u§ûl-i «a†mî ve u§ûl-i ðı&&âu’l-√ımâr ve muðl ve uşşað 
isti¡mâl olunur ve câvşîr «all-i &iððîfte √all olunup †ılâ olunur ve merhem-i 
¡âcî dahi ceyyiddir.

Devâ-i Ceyyid-i Â«er: Lu¡âb-ı √ulbe, bezr-i kettân, lu¡âb-ı ðı&&â-i √ımâr, 
uşşað, lâden, zûfâ-i ra†b, dühn-i sûsen, şa√m-ı ba††, muðl-i leyyin, bârzed-i 
«âli§, mu««-i ¡icl a«≠ olunup onlardan merhem itti«â≠ olunduktan sonra 
isti¡mâl olunur.

Â«er: Zeyt-i ¡atîð-i ðavî iki rı†l, dühn-i sûsen nı§f rı†l, mey¡a-i sâile rubu¡ 
rı†l, şem¡-i a§fer nı§f rı†l, ¡ilk-i bu†m iki ûðıyye, ferfiyûn iki ûðıyye, ¡i₣âm-ı 
iyyel mu««u dört ûðıyye; bu me≠kûrlardan merhem itti«â≠ olunur 

Cebrden ◊âdi& Olan ~alâbet-i Mefâ§ılda Müsta¡mel Merhem-i Cey-
yiddir: Uşşað bir cüz™, muðl-i yehûd nı§f cüz™, lâden yarım cüz™, dühn-i 
√ınnâ, şa√m-ı ba†† her birinden rubu¡ cüz™; bu a«lâ†ın §umûπu i≠âbe olunup 
cemî¡an «al† olunur.

Merhem-i Ceyyid: Uşşað altı ve iki &ülü& ve o miðdâr şem¡-i a§fer, 
§amπ-ı bu†m, muðl, ðınne her birinden sekizer ûðıyye, dühn-i √ınnâ dört 
ûðıyye. ~umûπ-ı me≠kûre «allde idâfe olunup sa√ð olunur ve ba¡dehu dü-
hn-i sûsen ile memsû√ olan hâvende cem¡ olunur ve o hâven dühn-i sûsen 
ile memsû√ olduğu gibi destecesi dahi o dühn ile memsû√ kılınır ve πudde 
mânendi √âdi& olan ta¡aððuda πudde bâbında ≠ikr olunan edviye ile ¡ilâc 
olunur o ta¡aððud hangi mev∂i¡de ₣uhûr ederse eylesin ve onda bu mev∂i¡-
de ≠ikr olunan merhem dahi isti¡mâl olunur ve eger nâfi¡ olmazsa cünd-i 
bîdeste,r «ur™-ı √amâm, ðus†, «ardal ∂ımâden isti¡mâl olunur ve nef¡i πâyete 
bâliπ olur.

Müleyyin-i Ceyyid: Dühn-i sûsen ¡akeri bir ûðıyye, ¡aker-i bezr bir ûðıy-
ye, mey¡a-i leyyine, ðınne, câvşîr, uşşað her birinden nı§f ûðıyye, muðl-i 
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leyyin bir ûðıyye, şa√m-i dübb veyâ«ûd şa√m-ı ba†† veyâ«ûd decâc veyâ«ûd 
hınzîr şa√mı iki ûðıyye; bu mecmû¡ a«≠ olunup ondan merhem itti«â≠ olu-
nur. Mu§annif der ki fuðahâ-ı Dâvûdiyye174 tedâvî için şa√m-ı «ınzîr ile 
tedavîyi tecvîz ederler.

Müster«î Olan Düşbü≠ü Ta…viye Eden Eşyâ Beyânındadır

¡İlâc-ı istir«âda i¡timâd ðavâbı∂-ı la†îfeye olur ebhel ve serv ve onlar 
gibi veyâ«ûd i¡timâd ðavâbı∂-ı ke&îfeye olur ve ona za¡ferân ve dâr-ı §înî 
ve mürr «al† olunur. Ve râren cidden ceyyiddir «u§û§an onunla vecc †ab« 
olmuş ola. Ve remâd-ı kerm şa√m-ı ¡atîð ile ve ðuşûr-ı †al¡ ve ta§lîb-i düş-
bü≠ede ≠ikr olunanlar cemî¡an nâfi¡ olur. 

Mâ-ı ◊ârr ve Dühn İsti¡mâli Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki mâ-ı √ârr ve dühn isti¡mâl olunmağa cebr katında §âli√ 
olmazlar, zîrâ onlar cebri men¡ ederler lâkin cebrden muðaddem isti¡mâle 
§âli√lerdir, zîrâ onlar ¡a₣mı incibâra müheyyâ ederler ve onlar ba¡de’l-inci-
bâr dahi isti¡mâle §âli√ olurlar, zîrâ ba¡de’l-incibâr bâðî kalan veremi onlar 
ta√lîl ederler ve ke≠âlik o §alâbeti ve düşbü≠ü ve yübsü ta√lîl ederler ki on-
ları şedd olunan ribâ†ât a¡§âba îrâ& etmiş ola ve a¡§âbda o ¡avârı∂ mevcûde 
iken sühûlet-i √areket müntefî ola. Ve kaçan o mi&lli a¡râ∂ı olan kimse mâ-ı 
√ârr ve edhân ve şu√ûm ve mi«â« isti¡mâl eyleseler o âfâtı tedârük ederler, 
ammâ beynehümâda ya¡nî vaðt-i incibârda mâ-ı √ârr ve dühn mâni¡-i il-
ti√âm olurlar. 

Ve vaðt-i incibârda ba¡∂ı kerre mâ-ı √ârr ve edhân e†fâlde ve sinn-i †ufû-
liyyete ðarîb olanlarda isti¡mâl olunur mâ-¡adâda isti¡mâlleri câiz olmaz ve 
e†fâlde isti¡mâli dahi o √âlde câiz olur ki onlara va∂¡ olunan ∂ımâd tecfîf 
edip îcâ¡ eyleye. Ve mev∂i¡-i veca¡ tedhîne mu√tâc ola, o vaðtte tedhîn olu-
nurlar ve üzerine refâid va∂¡ olunduktan cebr olunur. Ammâ veca¡ın sükûnu 
katında e†fâlde dahi dühn isti¡mâline ru«§at verilmez. 

174 Dâvûd b. Alî b. »alef a§√âb-ı ªâhir imâmıdır. A§lı I§fahân›dan ve mevlidi Kûfe 
ve neş™eti Baπdâd›dır. İki yüz otuzda tevellüd edip iki yüz doksan rama∂ânında 
vefât eylemiştir. Onlar edille-i erba¡adan ðıyâs delîl idiğini inkâr ederler. Onun 
bâðî a√vâli Nevevî›nin Teh≠îbü’l-Esmâi ve’l-Lüπât kitâbında mufa§§aldır.
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Ve ba¡∂ı kerre √all-i ribâ† katında e†ıbbâ mâ-ı √ârrı isti¡mâl ederler ve 
ondan menfa¡at iltimâs ederler. Ve mâ-ı √ârr ¡u∂va mâdde-i πıdâiyyeyi ce≠b 
ederler ve lâyıð olur ki o vaðtte isti¡mâl olunan mâ √arâret ve bürûdette 
¡alîle ðıyâsla mu¡tedil ola, zîrâ cidden √ârr olan mâyı isti¡mâl ce≠b eylediği 
mâddeden ek&er naðî olan bedeni ta√lîl eder «u§û§an zamân-ı †avîl §abb 
oluna ve beden-i mümteli¡den mâddeyi miðdâr-ı vâcibden ziyâde ce≠b eder 
«u§û§an müddet-i §abb ða§îre ola, pes vâcib olur ki bu bâbda isti¡mâl olu-
nan suyun √arâreti i¡tidâle mâile ola ve zamân-ı §abbı dahi ¡u∂vun intifâ«ı 
ve nemâsı zamânı miðdâr olup ¡u∂vda ∂umûr i√dâ& edecek miðdârı mü-
temâdî olmaya. Ve biz bâbu’l-«al¡de a√kâm-ı ten†îlden biraz √ükmler ≠ikr 
eyledik ki bu mev∂i¡de dahi onlarda te™emmül eylemek vâcib olur. 

Mu§annif der ki bana e√abb olan budur ki eğer ma√all-i mecbûrda veca¡ 
yok ise ona dühn ve mâ-ı √ârr elbette taðrîb olunmaz. Ve ðable’l-cebr cebre 
isti¡dâd √â§ıl olsun için taðrîb olunan mâ-ı √ârrdan πayri zamân-ı cebrde 
onları taðrîb i√tiyâ†an terk olunur ve ke≠âlik ve&y ve ra∂∂-ı cebr olunup 
mefâ§ıl üzere cebr √asebiyle √âdi& olan §alâbeti telyîn için temr ve elye ile 
ta∂mîd olunur.

Mecbûru Taπdiye ve Sa…y Beyânındadır

Vâcib olur ki onun πıdâsı &e«în-i lezic olan demi müvellid olan aπdiye 
ola ve &e«în-i yâbis dem tevlîd eylemeye, zîrâ düşbü≠-i ledn ü ðavî dem-i 
&e«în ü lezicden tekevvün eder, ammâ &e«în ve yâbi§ten tekevvün eden 
düşbü≠ ∂a¡îf ve mükesser olur. Ve &e«în ve lezic dem tevlîd eden aπdiye 
ekari¡ ve herîse ve bu†ûn ve rü™ûs ve cedy ve √amel cildleri ma†bû«ları ve o 
mi&lli nesneler ve şarâb-ı πalî₣-i ðâbı∂ olur ve buðûlden o mi&lli olan aπdi-
ye şâh-bellû† ve bilâ-√iddet olan lübûb olur. Ve demi terfîð ve te&«în edip 
in¡iðâddan teb¡îd eden şarâb-ı raðîð ve cidden mütevebbele olan eşyâdan 
onlar ictinâb ederler. Ve’l-√â§ıl onun ¡inâyet ve ða§dı taπlî₣-i deme olur 
lâkin o ma√allde cirâ√at mi&lli nesneler olup tel†îf-i πıdâya √âcet olursa 
cirâ√atin §ıπarı ve kiberi √asebiyle ve √udû&-ı elem «avfıyla πıdâsı tel†îf 
olunur, ammâ o mevâni¡ olmadıkta πıdâda ve şarâbda tevsî¡ olunur. 

Ve cebâir va∂¡ında i√tiyâ†a mu√abbet edenlere gerektir ki πıdâya tel†îf-i 
aπdiye ile bed™ eyleye verem √udû&undan emn √â§ıl olunca ðadar ve ke≠â-
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lik evvelâ fa§d [525b] ve ishâl edip ðalâil-i eyyâmdan sonra cebri isti¡mâl 
eyleye ve ke≠âlik düşbü≠ ifrâ† üzere nâbi† olsa onu men¡ için πıdâ taπlî₣ini 
terk eyleye. 

Elvân-ı Aπdiyeden Düşbü≠ İn¡i…âdı Zamânında İsti¡mâl Olunacak 
Levn-i Muvâfı…ın ~ıfatıdır

»ubz-ı semîd, daðîð-i erüzz, baðar-ı semînin şa√mı, leben bu me≠kûrlar 
a«≠ olunup ∂arb-ı ceyyid ile ondan herîse itti«â≠ olunur, ammâ cebr için 
tenâvül eylediği devâlardan mûmiyâyî devâ ¡acîb olur.

Kesr ve Cebre Tâbi¡ Olan A¡râ∂ ve Onun Tedârükü Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre kesrden la√ma intihâð ¡ârı∂ olup mülte§ıð olmaz, eger o la√m 
ða†¡ olunmasa ta¡affün edip √avâlîsinde olan ¡a₣mı dahi ta¡affün eder, binâen 
¡aleyh √âcet olur ki o ma√all ða†¡ olunup keyy ve ba¡∂ı kerre kesre nezf tâbi¡ 
olup men¡-i nezfe √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre la√ma ra∂∂-ı ðavî fes« dahi 
¡ârı∂ olur ve ona şar† olunmasa ve ¡afene mâni¡ olan edviye isti¡mâl olunma-
sa âkileye mü™eddî olur, pes ona mürâ¡âttan lâbüdd olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
verem-i √ârr √âdi& olup onda mu«â†ara olur ve ona tedbîr olunmak vâcib 
olur. Ve ba¡∂ı kerre cirâ√ât dahi kerre tâbi¡ olup ≠ikri mürûr eden tedbîrlere 
√âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ðadr-i √âcetten ziyâde düşbü≠ √âdi& olur, o 
§ûrette vâcib olur ki taðlîl-i πıdâ ve şedd ve sâir me≠kûrlarla düşbü≠ün ifrâ†ı 
ve ðadr-i √âcetten ziyâde tevellüdü men¡ oluna. Ve ba¡∂ı kerre cebr için 
isti¡mâl olunan medd √asebiyle mefâ§ıla istir«â gelip ba¡∂ı kerre ¡a₣mda 
§adîd tevellüd edip mu««a seyelân eder, pes bu §ûrette vâcib olur ki ¡a₣m 
i«râc olup §adîd için †arîð ve mesîl keşf oluna e≠â-yı ¡a₣îme mü™eddî olma-
sın için, bu merâmları sen fehm eyle. Temmeti’l-maðâletü’&-&âniye.

Makâle-i ¿âli&e Bi-Külli ¡U∂vin ¡U∂vin Vâ…i¡ Olan 
Kesrler Beyânındadır

Kesr-i Fa«i≠de Vâ…i¡ Kelâm-ı Küllîdir

Ve çok kerre ðı√f münkesir olur velâkin cildi münşaðða olmaz belki 
teverrüm eder. Ve kaçan o teverrümün ¡ilâcına iştiπâl olunsa ve şecceye 
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ta¡arru∂ olunmasa ba¡∂ı [kerre] cihet-i ta√ttan ¡a₣ma fesâd ¡ârı∂ olur ve 
berâ™et-i veremden sonra veyâ«ûd ðable’l-berâ™et √ummayât ve ra¡şe ve 
≠ehâb-ı ¡aðl ve onlar mi&lli nesneler ¡ârı∂ olur ve bi’l-â«ere onu şaðða 
√âcet olur. 

Ve kesrin mev∂i¡i çok [kerre] ¡alîl küllü vaðtin ðı√ftan bir mev∂i¡i ¡abes 
ve mess eyledikten ma¡lûm olur ve bu ¡alâmet ile mev∂i¡-i şecce bilindik-
ten sonra vâcib olur ki o verem ve cirâ√ati √âli üzere terk edip kesre ¡ilâc 
oluna. ¢ı√fta ve πayr-i ¡a₣mda bu mi&lli kesr vâði¡ oldukta vâcib olur ki 
¡alâ-külli √âl §adîd mu√tebes olmayacak miðdâr şaðð olunur, zîrâ kesr-i 
ma√bes-i §adîd olmak lâyıð olmaz meger ki verem √udû&undan emîn ola 
ve verem vaðt-i tezeyyüdde olmayıp in√i†â†ı ve noð§ânı a«≠ eylemiş ola. 
Ve eger kesr müte¡addid olup cildin şaððı ðalîl olmakla ancak o şaðð 
kesr-i vâ√ide mu√â≠î ve verem dahi münfecir olup ondan ancak kesr-i 
vâ√id ₣âhir olsa o √âl üzere olan kesrde πala† vâði¡ olup ₣ann olunur ki 
rü™yet olunan kesrden mâ-¡adâ onda kesr yoktur, binâen ¡aleyh vâcib olur 
ki kesrin √âlinde cevdet üzere te™emmül oluna ve √adsi §avâba imâle eder. 

Kesrin sebebinde te™emmül oluna. Kâsir olan sebebin &iðalde ve ¡a₣m-
da ve ðuvvette meblaπ-ı ðuvvetini te™emmül eylemekle, zîrâ onlarda 
te™emmül ile kesrin meblaπı ma¡lûm olur. Ve ke≠âlik a¡râ∂ dahi meblaπ-ı 
kesre delâlet eder, sekte ve seder ve bu†lân-ı §avt ve onlar amüşâbih a¡râ∂ 
ðı√fın kesrinin meblaπına delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi inşiðâð-ı cil-
din ke&reti ve i«tilâfı ve semt-i vâ√idde vuðû¡u kesrin √âline delâlet eder 
velâkin bunların delâleti delâlet-i külliyye olmaz, zîrâ bâ†ında ba¡∂ı kerre 
kesr ¡a₣îm olup cild üzere şaðð olmaz veyâ«ûd şaðð ðalîl olur ve ona 
binâen √âl-i ðı√f ta¡arrüf olunmak vâcib olur kesrin √âli temkîn-i ba§ar 
ile mümkin olduğunu ðadar teftîş olunmakla. Ve bu mi&lli a√vâlde cild 
şekl-i §alîbi ile şaðð olunup kaş† olunmakla √âcet olur √attâ heşm ve kesr 
olunan ¡a₣m ₣âhir olunca ðadar. Ve eger ondan nezf ¡ârı∂ olursa kaş† 
«ırað-ı yâbise ile √aşv olunur ve ba¡∂ehu şarâbda maπmûse olan rifâde 
ile istirfâd olunup yevm-i πade gelince ðadar terk olunur. Ammâ şec-
ce-i mû∂ı√a √addine bâliπ olanların ¡ilâcı bâb-ı ðurû√ta ve ðablehu ≠ikr 
olundu. Ammâ hâşime ve munaððıle olanların mu¡âlecesi bu maðâmda 
≠ikrimiz üzere olur.



490 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Başta olan kesr-i ¡i₣âmın eðall-i a√vâli, onda §ad¡ ðışrî olup cânib-i â«e-
re nâfi≠ olmaz ve ba¡∂ı te√âzîb175 katında vuðûf eder. Ve bu vech üzere 
olan in§ıdâ¡ √issten «afî gibi olur ve müşâbih olur ki o §ad¡ şa¡r mi&âlindedir 
ve bu mi&lli olan §ad¡da dahi onu √akk edip külliyen izâle eylemek a§veb 
olur ve o §ad¡-ı «afîyi i√tiyâl ile i₣hâr edersen evlâ olur. Ve onun i√tiyâ-
li ru†ûbet-i sevdâviyyeyi câ≠ib olan nesneyi mev∂i¡-i §ad¡a §abb ile olur 
ve ba¡de’₣-₣uhûr §ad¡dan bir e&er bâðî kalmayınca ðadar √akk olunur. Ve 
onu √akk eden kimse katında vâcib olur ki mu«telifü’l-aðdâr biraz mi√âkk 
müheyyâ ola ve ¡ar∂ı ek&er olanlar evvelâ isti¡mâl olunup ba¡dehu bâðîleri 
isti¡mâl olunur tedrîcle ¡ar∂ı noðsân kılınmakla. Ve kaçan vech-i meşrû√ 
üzere √akk itmâm olunsa devâ-i re™sî isti¡mâl olunur ve bu tedbîr o bâbda 
kifâyet eder. Ve edviye-i re™siyye bunlardır: îresâ, dakîð-i kirsenne, diðâð-ı 
kündür, zerâvend, a§l-ı câvşîrin ðuşûru, mürr, anzerût, dem-i a«aveyn ve 
bilâ le≠¡ müceffifât-ı sâire ve bu edviyelerle ðurû√a mu¡âlece olunduğu gibi 
¡ilâc olunur. 

Ve eger sen √ads edersen ki §ad¡ cânib-i â«ere nâfi≠dir, onu ifnâ ancak 
tenfî≠ ile mümkin olur, o §ûrette √akki im¡ân ve ib¡âddan sen √a≠er eyle bel-
ki zamân-ı √adste √akk hangi ma√alle bâliπ olduysa o ma√allde √akki vaðf 
eyleyip √âl-i heyecânı ta¡arrüf eyle: Eger √icâb-ı ¡a₣ma ðıyâs ile olan va∂¡-ı 
ðadîmini mu√âfı₣ ise âfet eðall ve emn a₣her olur ve ona verem ¡urû∂u dahi 
eðall olup eslem ve ¡ârı∂ olan [verem] a§πar ve ðay√-ı na∂îcin ₣uhûru esra¡ 
ve ekmel olur. Ve eger √îcâbın va∂¡ı tebeddül edip vâði¡ olan §adme √ase-
biyle ¡a₣mdan √icâb müfâraðat ve mübâyene eylediyse onda «a†ar ek&er 
ve evcâ¡ ve √ummayât ve onlar mi&lli âfât ek&er olur ve ke≠âlik ¡a₣mın 
taπayyür-i levni dahi esra¡ ve §adîdi ve raðîð ðay√ın seyelânı ek&er olur ve 
bu mi&lli √âli olan §ad¡-ı ðı√fın mu¡âlecesine ihmâl oldukta ona evcâ¡ ve 
√ummayât ve temeddüd ve πaşy ve ≠ehâb-ı ¡aðl ¡urû∂u ek&er olur belki her 
√âlde berdden velev fi’§-§ayf şedîden tevaððî vâcib olur. 

Ammâ o §âdi¡a ki onda §ad¡dan mâ-¡adâ â«er âfet olmayıp ancak şec-
cenin ke&reti [526a] √asebiyle sim√âðı ya¡nî la√m ile ¡a₣m arasında olan 
cilde-i raðîðayı i₣hâr eylese onun ek&er-i √âlde mu¡âlecesine şedd ve rab† 
ve müberridâtla ∂ımâd kifâyet eder ve lakin a§veb olur ki onun ¡ilâcına bed™ 

175 “Te√âzîb” √izbler ve bölükler demektir.
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olunup o şaðða müftiren dühn-i verd §abb olunduktan sonra şaððın iki câni-
bi cem¡ olunup eger «ıyâ†a olunmağa √âcet var ise «ıyâ†a olunmak üzerine 
≠erûr-ı re™sî ≠err olunup dahi üzerine beyâ∂ bey∂le meblûle «ırað-ı kettân 
ve onun dahi üzerine zeyt ile ma∂rûb şarâb-ı ðâbı∂ işrâb olunan refâid va∂¡ 
olunmak ve ba¡dehu ribâ†-ı sâire ile rab† olunmak kifâyet eder ve ¡alîl mû≠î 
olan ¡avârı∂ teskîn ve ¡alîl tefîh ve tenvîm olunur ve fa§da √âcet olursa fa§d 
dahi olunur. 

Ve her §ad¡ ve kesrde ¡a₣m bi-külliyyetihi a«≠ olunmaz, zîrâ her mev∂i¡-
de onun imkânı yoktur velâkin bizim bâbu’l-kesr ve’l-cebrde ≠ikr eyledi-
ğimiz va§iyyet te≠ekkür olunur ve ma¡a-hâ≠â nâstan çok kimseler bizim 
va§iyyetimize muπâyir rü™ûslarından ðı†a¡-ı ¡a₣mı a«≠ eylediler ve şecce 
üzere la√m ve cilde nâbit olup √ayâtları bâðıye kaldı, helâk olmadılar.

Ammâ hâşime ve hâşimenin mâ-ba¡di ya¡nî baş kemiğini yalnız kesr 
eden şecce veyâ«ûd ba¡de’l-kesr ¡a₣m-ı meksûru mev∂i¡-i â«ere naðl eden 
şecce-i munaððılenin taf§îli budur ki ¡i₣âm-ı re™s ¡i₣âm-ı sâireye mu«âlif 
olur; kaçan ¡a₣m-ı re™s münkesir olsa †abî¡at o ¡a₣m üzere düşbü≠-i ðavî 
inbât ve icrâ eylemez sâir ¡i₣âm-ı meksûre üzere inbât eylediği gibi belki 
¡a₣m-ı re™ste nâbit olan düşbü≠ ∂a¡îfe olur ve ona binâen bâ†ın-ı ðı√fa ðay√ 
mun§abbe olmasın için vâcib olur [ki] eger şecce tâmm ise o ¡a₣m i«râc olu-
na ve eger şecce tâmm değil ise ¡a₣m ða†¡ oluna ve o şecce cebr olunmağa 
iştiπâl olunmaz. Ve o şecce mu¡âlecesi fa§l-ı §ayfta yedi günden ve fa§l-ı 
şitâda on günden ek&er müdâfa¡a olunmaz ve her ne ðadar mu¡âleceye sür¡at 
olunursa o miðdâr ecved olur ve âfât-ı ¡a₣îme ¡urû∂undan eb¡ad olur. 

Ve kesr-i ðı√fın mu¡âlecesinde isti¡câli îcâb ve istid¡â eden sebeb budur 
ki sâir meksûr olan ¡i₣âmın rab†ı mevâddı mev∂i¡-i kesre in§ıbâbdan men¡ 
eder ve mâni¡-i in§ıbâb olan rab† ile re™si rab† mümkin olmaz ve ona binâen 
baş kemiğinde olup ðadr-i mu¡teberi olan kesri ke-mâ ya√tâcu ileyh §adîd 
«urûc eylesin için a«≠ olunmak lâzım olur. Ve ke≠âlik o ¡a₣m-ı meksûr 
¡i₣âm-ı sâirede a«≠ olunmayıp mevâddı dâfi¡ olan rab†-ı ¡â§ır ile rab† olun-
dukta ba¡∂ı kerre o mi&lli ¡a₣m-ı mecbûrun cevherinde ve nefs-i mev∂i¡de 
§adîd tevellüd edip mu««a nüfû≠ ederse keşfe ve tenðıyeye √âcet olur. Veb-
re §âli√ ¡a₣m-ı mecbûrda bu «a†ar oldukta cebre §âli√ olmayan baş kemi-
ğinde olan «a†arı sen ona ðıyâs eyle. Binâen ¡aleyh lâzım olur ki başta olan 



492 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

¡a₣m-ı meksûrun kesri nâfi≠ ise ondan miðdâr-ı vâcib a«≠ ve iltiðâ† oluna 
ve eger nâfi≠ olmazsa ða†¡ oluna ve emn √â§ıl olunca ðadar mev∂i¡ keşf ve 
nu«âme men¡ oluna; eger seyelân-ı §adîdden «avf olunmasa ¡a₣m-ı πayr-i 
nâfi≠ ða†¡ olunmaz idi. 

Ve ¡a₣mın ða†¡ı mev∂i¡-i evfaðtan kılınır ve mev∂i¡-i evfað o mev∂i¡-
dir ki §adîde mu√â≠î olup o mev∂i¡ ða†¡ olundukta ondan seyelân-ı §adîde 
cevdet ve ða†¡ında sühûlet olup hezz ve ta¡aba √âcet ðalîl ola ve ma¡a-√â≠â 
o mev∂i¡-i ða†¡ a¡§âba ba¡îd ola yâfû« mi&lli, ≠îrâ yâfû«un vasa†ı menbit-i 
a¡§âya ba¡îd olur ve gerektir ki ictihâd olunup √icâba berd i§âbet ettirilme-
ye ve tedbîr tel†îf oluna ve dâimâ dühn-i müftir §abb oluna. Eger √icâba 
sevâd i§âbet edip √icâbın o sevâd ₣âhirinde olursa onun ma∂arratı olmaz. 
Ve ba¡∂ı kerre o sevâd edviye √asebiyle olur, o mi&lli sevâda ¡asel a«≠ olu-
nup üç mi&lli dühn-i verd ile ∂arb olunup onunla sevâd zâil olunca ðadar 
mu¡âlece olunur ve üzerine devâ-i re™sî ≠erûr kılınır. Ve eger sevâd √îcâbda 
mütemekkin ise o ¡alîlden sen hereb eyle. Ve kaçan sen o ¡a₣mdan bir şey™ 
neşre ve ða†¡a ve i«râca √âcet-i §a√î√a ile mu√tâc olsan ona sen mübâderet 
eyleyip o mev∂i¡de tevellüd-i ðay√ın istikmâline inti₣âr eyleme, zîrâ ümm 
tesmiye olunan πışânın in∂ıπâ†ında ve na«sında re™s kesrin e≠âsını i√timâl 
eylemez belki teverrüm ve teşennüce sür¡at eder ve ba¡∂ı kerre sekteye dahi 
mü™eddî olur, pes vâcib olur ki kesr √asebiyle ümmü ∂aπ† eden ¡a₣m fi’l-√âl 
i«râc olunup √issi i¡âde oluna eger fi’l-√âl sekte a«≠ edip √issi zâil olduysa 
ve eger o √âlde &uðbe dahi var ise isti¡câle √âcet eşedd olur.

Ve kaçan ðı√f münkesir olup √icâb ₣âhir ve verem √â§ıl olsa ona fe†are 
tesmiye olunur ve bizim ≠ikr eylediğimiz vech üzere mu¡âlecesinde isti¡câl 
sana vâcib olur. Eger sana inti₣âr eylemek gerekli olursa iki ve üç gün ¡ilâcı 
te™«îr olunur ve ek&er-i emrde yevm-i &ânîde ¡ilâca bed™ olunur. 

Ve baş kemiğinin ða†¡ı ba¡∂ı kerre ≠ikri teðaddüm eden minşâr-ı la†îf ile 
olur ve ba¡∂ı kerre dahi ðı√fın ba¡∂ı eczâsını isðâ† murâd olunup mi&ðab 
ile o ma√allin √avâlîsi &aðb-ı §ıπâr u mütevâliye ile &aðb olunmakla isðâ† 
olunur velâkin mi&ðab isti¡mâlinde «a†ar vardır, zîrâ ba¡∂ı mi&ðab ðadr-i 
vâcibi tecâvüz edip √icâba nüfû≠ eder meger ki ≠ikri mürûr eden √île ile i√-
tiyâl oluna ya¡nî ¡avârı∂ üzere va∂¡ olunup mi&ðabın ðadr-i vâcibden ek&er 
nüfû≠u men¡ oluna, bu §ûrette tecâvüzden emn √â§ıl [olur.] 
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Ve bu ¡ilâcın keyfiyyetinde evvelûnun ≠îkr eylediklerini biz beyân ey-
leyelim onlar dediler ki o ¡ilâca ta§addî olundukta evvelâ ¡alîlin başı tıraş 
olunur ve o mev∂i¡de iki şaðð kılınır ya¡nî iki şer√a ile teşrî√ olunur, i√-
dâhümâya u«râyı şekl-i §alîb üzere ¡alâ-zevâyâ ðâimetin tað†î¡ ettirilir ve 
∂arbeden √âdi& olan şecce o iki şaððtan şaðð-ı evvelde kılınır ve minvâl-i 
me≠kûr üzere i√dâ& olunan şeklde √âdi& olan dört ¡aded ðâime zâviyelerden 
her birisi sel√ olunup taðvîri ve oyulması ma†lûb olan ¡a₣m bi-külliyyetihi 
keşf olunur. Ve eger bu §an¡attan nezf-i dem ¡ârı∂ olursa sana lâyıð olur ki 
mâ ve «allde maπmûse olan bir «ırða ile o mev∂i¡i ma√şüvve eyleyesin ve 
eger o teşrî√ nezf-i deme mü™eddî olmazsa «ırða-i yâbise ile √aşv eyle şarâb 
ve zeytte maπmûse olan rifâdeyi va∂¡ edip o şâna §âli√a olan ribâ†âtla rab† 
eyle ve yevm-i πadde a¡râ∂-ı rediyyeden bir nesne ₣uhûr eylemezse ¡a₣m-ı 
meksûru taðvîre mübâşeret eyle. 

Ve taðvîrin keyfiyyeti bu vech üzeredir ki ¡alîl iclâs olunur veyâ«ûd 
kesre §âli√ olan vech üzere istilðâ ile ¡alîle emr olunur ve ba¡dehu ¡alîlin 
iki kulakları §ûf veyâ«ûd ðu†n ile şedd ve sedd olunur ∂arbdan √âdi& §avtla 
müte™e≠≠î olmasın için ve ribâ† √all olunup o mev∂i¡ üzere olan cemî¡an 
«ırað nez¡ [526b] olunup ve mev∂i¡ mes√ olunur ve ba¡dehu iki «âdime dört 
ðı†¡a «ırða verilip ∂ab†ı ile emr olunur ve zevâyâ-yı erba¡adan zâviye-i ûlâda 
olup şecce üzerinden meslû«a olan cilde cihet-i fevðe medd olunur. Ve o 
¡a₣m-ı meşcûc bi-√asebi’l-«ilða veyâ«ûd kesr √asebiyle ∂a¡îfe ise lâyıð olur 
ki o ¡a≠m nez¡ oluna ve onun nez¡i meðâ†ı¡-ı müte¡addidenin ba¡∂ısı ba¡∂ı 
â«er √i≠âsına va∂¡ olunmakla olur ve o âlât ve meðâ†ı¡ın ¡arî∂i ile ¡amele 
bed™ olunur ve ba¡dehu daðîð olan âletlerle ve ba¡dehu âlât-ı şa¡riyye ile 
¡amel olunur ve naðr ve ∂arbda rıfð olunur re™se î≠â eylemesin ve ðalaða 
mü™eddî olmasın için. Ve eger ¡a₣m ðavî ise vâcib olur ki o ¡a₣m-ı ðavî 
evvelâ πayr-i πâi§a tesmiye olunan me&âðıb ile &aðb oluna; o mi&ðab bir 
nev¡ mi&ðabdır ki mevâ∂i¡-i √âddesinin dâ«ilinde nütû™ olur ve o nütû™ onu 
πav§tan men™ eder ve §ıfâða vâ§ıl olup ¡a₣m-ı ma§dû¡u taðvîr ve ðal¡ eder 
velâkin onun ðal¡ı def¡aten olmaz belki ðalîlen ðalîlen ðal¡ eder ve o âlet ile 
ba¡de’t-taðvîr o ¡a₣m-ı muðavveri e§âbi¡le i«râc mümkin olursa i«râc olunur 
ve eger e§âbi¡le ðal¡ ve i«râc mümkin değil ise minðâş veyâ«ûd kelbetân ve 
o mi&lli âletlerin biriyle a«≠ olunup i«râc ve ðal¡ olunur. Ve lâyıð olur ki her 
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iki &uðbe mâ-beyninde bir mirved miðdârı fürce ola ¡a₣mın sa†√-ı dâ«iline 
ðarîb olunca ðadar. Ve lâyıð olur ki §ıfâðtan bir şey™e mi&ðabın istinâdından 
ictinâb oluna ve ona binâen vâcib olur ki mi&ðab ¡a₣mın &i√anı miðdârın-
da itti«â≠ oluna ve onda me&âðıb-ı ke&îre isti¡mâl oluna. Ve eger kesr-i 
¡a₣mın ancak in&inâsı ve bükümü olduğu mev∂i¡de olursa &uðbeler dahi 
ancak o mev∂i¡-i in&inâya kılına. Ve kaçan biz ¡a₣mı taðvîr eylesek ða†¡ ve 
taðvîrden ¡a₣ma √âdi& olan «uşûnet-i mücerred ile yâ«ûd şefreye müşâbih 
meðâ†ı¡dan bir şey™ ile ta¡dîl ve tesviye olunur velâkin ¡a₣mın ta√tına §ıfâðı 
setr ve mücerredden mu√âfa₣a eden bir nesne va∂¡ olunur. Ve ¡i₣âm-ı §ıπâr 
ve şe₣âyâdan bir nesne bâðî kalırsa lâyıð olur ki o şey™-i bâðî dahi bi-rıfðin 
a«≠ oluna ve ba¡dehu fetl ve merâhim ile mu¡âleceye mübâşeret olunur. 
Bu ≠ikr eylediğimiz ¡ilâc min-beyn-i envâ¡i’l-mu¡âlecât cümleden eshel ve 
ma∂arratta eðall olur.

Ve Câlînûs dedi ki kaçan sen ¡a₣mdan bir cüz™ü keşf eylesen o cüz-i 
mekşûfun ta√tına bir mað†a¡ va∂¡ edersin ki onun ¡adese mi&âlinde olan 
emles ðâ¡idesi §ıfâða müstenid ve √âdd olan †arafı cihet-i †ûlde olur ve lâyıð 
olur ki mi†raða-i §aπîre ile o mað†a¡a a¡lâsından ∂arb olunup ¡a₣m ða†¡ olu-
na. Ve kaçan biz bu minvâl üzere ¡a₣mı ða†¡ eylesek ða†¡ın mu√tâc olduğu 
nesneleri cemî¡an eylemiş oluruz. Vu nev¡ ða†¡da §ıfâð mecrû√ olmaz her ne 
ðadar mu¡âlece eden kimse nâ¡is dahi olursa, zîrâ âlet-i ¡adesiyyenin ðâ¡i-
desi ve ¡adesesi §ıfâða müstaðbel olur ve bu mi&lli âlet min-πayri e≠â fi¡lini 
işler, zîrâ şekl-i ¡adesi müstedîr cihet-i «alftan †araf-ı ðâ†ı¡a hidâyet eder 
ve ona istinâden mað†a¡ ¡a₣mı sühûlet ile ða†¡ eder ve ¡a₣m-ı re™si [bu nev¡] 
ða†¡dan eshel ve ða†¡ı esra¡ olan bir nev¡ olmaz. Ammâ cûnîðîdes tesmiye 
olunan âlâtla ve menâşîr ile ða†¡ olunmağı a√dâ&-ı e†ıbbâ o ða†¡ın redâ™e-
ti √asebiyle ≠emm eylediler. Ve şaðð ¡ârı∂ olan ¡a₣m-ı re™s mu¡âlecesinde 
bizim ðavlimiz budur. Ve re™se min-πayri şaððin ¡ârı∂ olan envâ¡-ı kesrde 
dahi o ¡ilâcla bi-¡aynihi mu¡âlece olunur mevridi her ne ðadar «â§§ olduysa 
lâkin √ükmü ¡âmm olur. 

Bûles ve yine Câlînûs bize ða†¡ı vâcib olan [¡a₣mın] miðdârını ta¡lîm 
edip dediler ki ¡alîl olan ¡a₣mdan ða†¡ı lâyıð olan budur ki eger ¡a₣mda te-
fettüt-i şedîd var ise o ¡a₣m külliyyen i«râc olunur ve eger ¡a₣mda şuðûð-ı 
mümtedde ke&îr ise ba¡∂ı kerre ¡ârı∂ olduğu gibi o şuðûðun cümlesine itti-
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bâ¡ olunmak câiz olmaz ve o şaðtan mâ-¡adâ ef¡âl-ı sâirede ma∂arrat yok ise 
mücerred o şuðûðtan mu∂ırr bir nesne ¡ârı∂ olmaz. 

Ve √adîd ile mu¡âleceden sonra vâcib olur ki bir ðı†¡a «ırða-i kettân 
a«≠ olunup cür√ün si¡ası miðdârı bas† oluna ve o «ırða dühn-i verde πams 
olunup cirâ√atin aπzı onunla örtüle ve bir «ırða dahi a«≠ olunup iki kat 
veyâ«ûd üç kat kılına ve şarâbda ve dühn[-i verde] πams oluna ve cür√ün 
küllîsi dahi dühn-i verd ile tel†î« olunduktan sonra o «ırða bi-e«affi mâ-
yekûn üzerine va∂¡ oluna §ıfâða &aðîl olmasın için ve ba¡dehu üzerine ribâ† 
isti¡mâl olunur ve onun rab†ı va∂¡ olunan «ıraðı imsâk edecek miðdâr kılınır 
ve ba¡dehu iltihâbı teskîn ve √ummâyı izâle ve √icâbı mura††ıb edviye dü-
hn-i verd ile fevðten küllü vaðtin isti¡mâl olunur ve yevm-i &âli&te şeddi √all 
olunup mes√ olunur ve la√mı münbit olan ¡ilâcla mu¡âlece ve iltihâbı teskîn 
olunur ve §ıfâð üzere edviye-i yâbiseden edviye-i re™s tesmiye olunan devâ-
lar ≠err olunur üzerinde la√m nâbit olunca ðadar. Ba¡∂ı kerre ¡i₣âmda nütû™ 
olmakla √ikke √âcib olur, zîrâ ¡a₣mı √akk nütû™u izâle ve re™si tesviye eder 
ve üzerinde la√mı serî¡an inbât eder ve ona cirâ√ât bâbında ≠ikr eylediğimiz 
edviye ile dahi mu¡âlece olunur.

Ve Bûles der ki çok kerre ba¡de’l-¡ilâc bi’l-√adîd §ıfâð-ı re™se verem-i 
√ârr ¡ârı∂ olup √attâ &i«an-ı ¡a₣m ve &i«an-ı cild üzere ¡âlî olur ve o ve-
rem ile cesâvet ve §alâbet olup √attâ √areket-i †abî¡iyyeyi men¡ eder ve o 
kimselere dahi çok kerre imtidâ∂ ve a¡râ∂-ı sâire-i rediyye ¡ârı∂ olur ve bu 
me≠kûrlara mevt tâbi¡ olur ve §ıfâða verem-i √ârr o sebebden ¡ârı∂ olur ki 
§ıfâða bir ¡a₣m ulaşıp onu na«s eder veyâ«ûd ðabâil tesiye olunan ðı√fın 
cüdrânı mev∂i¡inden naðl ile ve ke≠âlik i§âbet-i berd ve ke&ret-i ekl ü şürb 
ve ¡illet-i u«râ-yı «afiyye ile dahi §ıfâða verem-i √ârr ¡ârı∂ olur. Ve o verem 
√udû&unun ¡illeti beyyine ve âşikâr ise vâcib olur ki o ¡illet serî¡an √asm ve 
izâle oluna ve eger sebeb «afiyye ise o sebebi ta¡arrüf ve izâleye ictihad olu-
nur ve ¡ırðı fa§d olunur ve eger ona bir nâfi¡ tedbîr bulunmazsa taðlîl-i †a¡âm 
ile veyâ«ûd evrâm-ı √ârreye §âli√ ne†ûl ile tedbîr olunur, dühn-i verd-i √ârr 
ile veyâ«ûd «a†mî ve √ulbe ve bezr kettân ve bâbûnec ve o mi&lli edviye 
†ab« olunan †abî«le ten†îl olunur ve daðîð-i şa¡îr ve mâ-ı √ârr ve dühn-i √ârr 
ve bezr-i kettân işbu edviyelerden mütte«a≠ ∂ımâd dahi isti¡mâl olunur ve 
şa√m-ı decâc §ûfede isti¡mâl olunur onunla re™s ve ¡unuð ve feðâr ter†îb olu-
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nur ve √arâreti müsekkin olan edhândan bir şey™ kulaklarına tað†îr olunur 
ve oda içinde ¡alîl mâ-ı √ârra iclâs olunup temrî« olunur. Ve eger o [527a] 
verem-i √ârr dâim olup o mu¡âlecâttan müte™e&&ir olmazsa ve onda mirreyi 
ishâl eder devâ isti¡mâline mâni¡ dahi yok ise ona müshil-i mirreyi saðy 
eyle, zîrâ o müshili §ûret-i me≠kûrede saðye Buðrâ† emr eylemiştir. 

Ve Bûles dedi ki eger §ıfâða isvidâd ¡ârı∂ olsa, eger o isvidâd §ıfâðın 
ancak sa†√ında ise ve isvidâd-ı me≠kûrun ¡urû∂u dahi devâdan ise, nite-
kim esvedü’l-levn devâ isti¡mâl olundukta ba¡∂ı kerre sa†√-ı §ıfâða isvidâd 
¡ârı∂ olduğu gibi müsevved olduysa lâyıð olur ki ¡aselden bir cüz¡ ve dühn-i 
verdden üç cüz™ a«≠ ve «al† olunur ve onunla bir «ırða tel†î« olunup §ıfâð 
üzere va∂¡ olunur. Ve eger sevâd-ı me≠kûr devâdan olmayıp ≠ât-ı §ıfâð 
√asebiyle ¡ârı∂ ve ¡umða nâfi≠ olduysa ve o sevâd ile ¡alâmete rediyye-i 
u«râ dahi var ise lâyıð budur ki o ¡alîlden ye™s üzere oluna, zîrâ o a√vâl 
√arâret-i πarîziyyenin fenâsına ve ≠ehâbına delâlet eder. Ve ben bir kimse 
gördüm ki onun başına kesr i§âbet eyledi ve bir seneden sonra baş kemiği 
taðvîr olunup §ı√√at buldu ve §ı√√atine vech bu olur ki onun kesri yâfû«ta 
idi ve inkisârına sebeb remye-i sihâm idi ve onun ðay√ ve §adîdi ma√all-i 
â«ere seyelâna yol bulup ve ondan §ıfâða bir nesne i§âbet eylemeyip onun 
selâmetiyle kendi dahi selîm oldu. Ve Câlînûs der ki bir insânın yâfû«ûna 
kesr i§âbet eyledi ve onun §udπu dahi kesr-i mümtedd ile münkesir oldu ve 
o kesrlerden birine ta¡arru∂ eyledim, ancak πara∂-ı ma¡lûm için yâfû«tan bir 
şey™ ða†¡ eyledim ve o ða†¡ ¡ilâc-ı kâfî olup o insân ¡âfiyet buldu.

Kesr-i La√y Beyânındadır

Bu bâbda √a≠âðati kemâle bâliπ olan ¡âlim der ki eger la√y ya¡nî çene 
kemiği dâ«ile munða†ı¡ ise ve iki pâre olup münða§ıf ve münkesir olduysa 
ve o la√y eymende olan la√y176 ise ¡ilâc eden kimse yed-i yüsrâsının vasa†ı 
ve sebbâbe parmaklarını ¡alîlin femine id«âl edip ve ke≠âlik eyserde olan 
la√y münkesir olduysa yed-i yümnâdan o i§ba¡ları ¡alîlin femine id«âl edip 
√adebe-i kesri dâ«ilden def¡ ve «âricden yed-i u«râ ile ¡a₣m-ı medfû¡a is-

176 [Çene kemiği anlamında kelime “la√y” beklenirken yazmada kelime sonu bazen 
elifle imlalıdır, bu takdirde okuma “le√â” olmalı, ancak biz “la√y” okumasında 
ısrar ettik!] 
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tiðbâl olunup ¡a₣m tesviye olunur ve o ¡a₣m-ı münkesirin istivâsı o la√yda 
olan esnânın müsâvâtından ma¡lûm olunur. Ammâ münkesir olan la√y iki 
parça olup külliyyen munða†ı¡ olduysa o la√y muðâbele üzere iki cânibden 
medd olunur o vech üzere ki iki «âdim itti«â≠ olunup biri medd ve â«eri im-
sâk eder ve o e&nâda †abîb-i mu¡âlic dahi tesviye eder bizim bundana aðdem 
≠ikr eylediğimiz minvâl üzere ve mu¡vecce olan esnân ba¡∂ısı ba¡∂ı â«ere 
rab† olunur ve eger kesr ile cür√ dahi var ise veyâ«ûd ¡a₣m-ı meksûrda 
şa₣iyye-i nâ«ise var ise onun üzeri şaðð veyâ«ûd mevcûd olan şaðð-ı ∂ay-
yiði tevsî¡ olunup şa₣iyye-i na«ise i«râc olunur ve ba¡de’r-redd ve’t-tesviye 
onda «ıyâ†at ve refâid ve edviye-i mül√ime isti¡mâl olunur. 

Ve o ¡âlim dedi ki onun rab†ı bu vech üzeredir ki ¡ı§âbenin vasa†ı nuðre-i 
ðafâ üzere kılınıp ¡ı§âbenin iki †arafları iki câniblerinden ü≠ün la√y üzere 
i≠hâb olunup ondan dahi nuðre üzere ve ondan dahi ta√t-ı la√ya i≠hab olu-
nur ve iki √add üzere yâfû«a varınca ðadar dahi kılınıp ba¡dehu ondan dahi 
ta√t-ı nuðreye imrâr olunur ve bir ribâ†-ı â«er dahi cebhe ve «alf-ı re™s üzere 
va∂¡ olunup ≠ikr olunan ¡ı§âbe-i melfûfenin küllîsi rab† olunur ve üzerine 
bir cebîre-i «afîfe va∂¡ olunur. Ve eger iki †arafta vâði¡ olan iki la√y cemî¡an 
munfa§ıl olduysa o la√yların ikisi dahi yed ile ðalîlen temdîd olunup iki 
†araftan müfârıð olan iki ¡a₣m-ı müfârıð olduğu ma√alle muðâbil kılınıp 
te™lîf olunur ve ba¡dehu esnânın te™lîfine na₣ar olunur ve &enâyâ sinnleri 
≠ehebden mütte«a≠ «ay† ile rab† olunur taðvîmi zâil olmasın için ve ribâ†ın 
vasa†ı ðafâ üzere kılınır ve re™s-i ribâ† la√yın †arafına getirilir ve ¡alîle sükûn 
ve hüdüvv ve terk-i kelâmla emr olunur. Ve onun πıdâsı a√sâ ya¡nî bulamaç 
cinsinden kılınır. Ve eger şeklinden bir şey™ müteπayyir olursa rab† √all 
olunur ve verem-i √ârr ¡ârı∂ olursa ona §âli√ ne†ûldan πaflet olunmaz ve 
i¡tidâlle o verem ta√lîl olunur. Ve ¡a₣m-ı [fekk] ðable-&elâ&e esâbî¡ müştedd 
olur ya¡nî yirmi bir güne bâliπ olmazdan muðaddem ilti√âm eder, zîrâ o 
¡a₣mda lîn vardır ve mu««u dahi ke&îrdir mev∂i¡i doldurup imlâ eder.

Enfin Kesri Beyânındadır

Enfin a¡lâsı ¡a₣m ve esfeli πu∂rûftur ve o πu∂rûfa ancak ra∂∂ ve te-
far†u√-ı müfa††ıs ve bir †arafa zevâl ¡ârı∂ olur ve o πu∂rûfa kesr ¡ârı∂ olmaz, 
ammâ ¡a₣mî olan a¡lâsına kesr ¡ârı∂ olur.



498 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve kaçan enf kesr olunup mu¡âlece olunmasa «aşeme mü™eddî olur ya¡nî 
ðuvve-i şâmme bâ†ıl olur. Ve mu¡âleceyi te™«îrin bir ma∂arratı budur ki 
enf ¡alâ-¡ivecihi ta§allüb eder, bir dahi tesviye olmağı ðabûl etmez, binâen 
¡aleyh vâcib olur ki mübâderet olunup yevm-i evvelde mu¡âlece oluna ve 
yevm-i ¡âşiri tecâvüz edince ðadar te™«îre ru«§at verilmez.

Ma¡lûm ola ki kesr-i enf enften mev∂i¡-i ¡âliyeye bâliπ veyâ«ûd enfin 
kendide olur ise onun tedbîrâtının a§la√ı budur ki bir mîl-i mühendem ü 
emles a«≠ olunur ve rıfð ile o mîl «ayşûmun að§âsına bâliπ olunca ðadar 
enfe id«âl olunur ve yed-i vâ√id ile mîl imsâk olunup yed-i â«er ile enf tes-
viye olunur kâmilen tesviye √â§ıl olunca ðadar ve bir fetîle itti«â≠ olunup 
şekl-i tesviyeyi mu√âfa₣a eylesin için o fetîle enfe lu†f ve rıfð ile id«âl olu-
nur ve evlâ olan fetîle kettândan itti«â≠ olunmaktır. Ve i√tiyâ† olunup bu-
run &uðbelerinin ikisine ma¡an fetîle id«âl olunur her ne ðadar âfet cânib-i 
vâ√idde ise ve ba¡∂ı [kerre] tesviye şeklini mu√âfa₣a e§a√√ olsun için fetîle 
dâ«iline rîşe a§lı va∂¡ olunur ve bundan sonra enf ta∂mîd olunup üzerine 
«ırða-i ∂ımâd va∂¡ olunur. Ve tesviye-i enf ¡ale’l-kemâl müsta√kem olma-
dıkça fetîle enften isti«râc olunmaz ve enfe ribâ† terkîb ve rab† olunmaz ve 
eger enf rab† olunsa fe†asa mü™eddî olur velâkin enfte fet™ ve kesr-i ¡a₣îm 
olup nütû™ olmakla rab†tan √âdi& olan te†â™mün enfe √üsn verse o vaðt rab†ta 
ma∂arrat olmaz. Ammâ o âfet ¡a₣m-ı enfin eczâ-i süflâsında olsa iki yedden 
iki i§ba¡la me&elâ iki sebbâbe veyâ«ûd iki «ın§ır ile tesviye olunmak müm-
kin olur. Ve eger o √âlde verem ¡ârı∂ olursa diyâ«aylûn merhemi cidden 
nâfi¡ olur, zîrâ o merhem veremi teskîn ve tesviye-i enfin şeklini mu√âfa₣a 
ve taðviye eder. Ve ke≠âlik o devâ dahi nâfi¡ olur ki «all ve zeyt ve semîd ve 
diðâð-ı kündürden itti«â≠ olunup üzerine remâd ≠err olunup ∂ımâd olunur. 

Eger enfte olan kesr ra∂∂-ı müfettit olursa o √âl üzere olan enfin §alâ√a 
¡avdi mümkin olmaz meger ki enf şaðð olunup [527b] münheşîm ve mü-
teffit olan ¡i₣âm i«râc olunduktan sonra enf «ıyâ†a oluna ve üzerine ≠erûrât 
≠err oluna. Ve ba¡∂ı nüs«ada “ve yu≠erru ¡aleyhi min-bu¡din e≠-≠erûrât”177 
vâði¡ olmuştur. 

Ve eger enfe πu∂rûfun mev∂i¡inden zevâliyle meyl ¡ârı∂ olur ise o 
πu∂rûf-ı mâil ðasren tesviye olunup tesviye-i şekli √âfı₣ ribâ† ile rab† olunur 

177 “Min-bu¡din” demek, üzerine va∂¡ olunan rifâde üzere ≠err oluna demektir.
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ve onu o rab† mu√âfa₣a eder ki cânib-i meylde olan §af√a-i ¡unuðtan meş-
dûd ola. Ve bu şeddin †arîð-i esheli ve ecvedi budur ki bir &evbin √âşiye-i 
ðaviyyesi veyâ«ûd bir i§ba¡ ¡ar∂ı olan seyr ya¡nî kayış a«≠ olunup onun iki 
†araftan biri πırâ-i semek veyâ«ûd cülûd-ı baðar πırâsı ile veyâ«ûd §amπla 
veyâ«ûd le§ûðât-ı sâire ile tel†î« olunup hangi cânibden enf meyl eylediyse 
enfin o cânibine il§âð ve o ma√allde tecfîf olunur ve ðahren enf va∂-ı ðadî-
mi üzere kılınıp seyr veyâ«ûd √âşiye-i &evb medd olunur meyl-i evvelin câ-
nib-i mu«âlifine meyl edince ðadar ve o seyr raðabe üzere cebr olunup enfi 
mâsik olan rab† ile rab† olunur ve muvâfıð olan ∂ımâd ile ta∂mîd olunur.

¡A@m-ı Ter…uvenin Kesri Beyânındadır

Terðuvenin inkisârı ba¡∂ı kerre ma√mûlün &iðalı ile ve ba¡∂ı kerre sað†a-i 
¡a₣îme veya«ûd ∂arbe-i şedîde ile olur. Ve terðuve-i meksûreyi cebr §u¡û-
betli olur ve cebr olundukta lu†f ile cebr olunmak vâcib olur. Ve terðuvenin 
cebri beyânında e†ıbbâ dediler ki eger terðuve ða§§a ðarîb ma√allde mün-
daðða ve münkesire oldu ise re™s-i ¡a∂ud cânib-i esfele ðalîlen zâil olur. Ve 
yine e†ıbbâ dedi ki terðuve münkesire olup iki nı§f olsa ona mu¡âlece ða§d 
olundukta ¡alîl bir kürsî üzere iclâs olunup ve terðuvenin kesri cânibinde 
olan ¡a∂udu ∂ab† ile bir «âdime emr olunur ve o «âdim ma∂bû†u olan ¡a∂udu 
«ârice ve fevðe medd eder ve «âdim-i â«er dahi ¡unuðu ve muðâbilde olan 
menkibi ¡alâ-ðadri’l-√âcet medd eder ve †abîb dahi terðuve-i meksûre eczâ-
sından nütû™u olanları i§ba¡ıyla def¡ ve ða¡rda olanları ce≠b ve cerr etmekle 
tesviye eder. Ve eger bu ¡amelde medd-i ke&îre √âcet olursa √ıraðtan bir 
küre-i ¡a₣îme itti«â≠ olunup ta√t-ı ib†e va∂¡ olunur ve mirfað-ı a∂lâ¡a ðarîb 
olunca ðadar def¡ olunur ve bu def¡le terðuve vech-i lâyıð üzere temdîd olu-
nur eger terðuvenin kesri ðe&îr-i dâ«ile ise. Ve †abîbin ce≠bine ve tesviyesi-
ne icâbet eylemez ve ¡umða §âire olmakla ¡ulüvve «urûcdan imtinâ¡ ederse 
o vaðtte ¡alîl ðafâsı üzere ilðâ olunur ve menkibi ta√tına √adebi ve yumrusu 
olan bir mi«adde ya¡nî baş yastığı va∂¡ olunur ve menkibi esfele kebs ve 
def¡ olunur dâ«ile nüfû≠ eden ¡a₣m mürtefi¡ olunca ðadar ve ba¡dehu e§âbi¡ 
ile tesviye ve ı§lâ√ olunup şedd ve rab† olunur. Ve imrâr-ı yed katında ¡alîl 
na«s i√sâs eder ise o na«s şa₣iyye √asebiyle olup bi-√asebi’l-mev∂i¡ na«s 
eder ise o mev∂i¡ şaðð olunup şa₣iyye i«râc olunur ve eger şa₣iyye cihet-i 
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ta√tta ise §adrın §ıfâðı mün«arið olmasın için onun i«râcında lu†f vâcib 
olur, ¡a₣mın ta√tına §ıfâðı √âfı₣ âlet id«âl olunup ba¡dehu ¡a₣m kesr olunur 
ve eger verem-i √ârr yok ise şaðð «ıyâ†a olunup il√âm olunur ve eger ona 
verem-i √ârr √âdi& oldu ise onun refâidi dühn ile meblûle kılınır. 

Ve vaðt-i kesrde ¡a∂ud terðuveden bir ðı†¡a ile esfele nüzûl eylese ¡a∂ud 
ribâ†-ı ¡arî∂ ile ta¡lîð olunup nâ√iye-i ¡unuða terfî¡ ve işâle oluna. Ve eger 
ðı†¡a-i terðuve fevðe mâil olur ise ¡a∂ud ta¡lîð olunmaz velâkin ðı†¡a-i terðu-
venin fevðe meyli nadirü’l-vuðû¡ olur.

Ve terðuve-i meksûre §â√ibi arkası üzere istilðâ olunur ve tedbîri tel†îf 
olunur ve terðuve şedd olunup bir ay miðdârı veyâ«ûd bir aydan eðall o √âl 
üzere terk olunur. 

Ammâ terðuvete ribâ†âtında e†ıbbâ dediler ki terðuve cânib-i dâ«ilden 
münfekk olmaz, zîrâ terðuve cihet-i dâ«ilden §adra mutta§ıla olmakla mun-
fa§ıl olmaz, binâen ¡aleyh o cânibde terðuve √areket eylemez. Ve kaçan 
«âricden terðuvenin cânib-i dâ«iline şedîden ∂arb olunup betr ve ða†¡ olunsa 
onun kesri tesviye olunup küsûr-ı sâireler mu¡âlecesi ile ¡ilâc olunur. Ammâ 
terðuvenin menkibi vely eden cânibi menkibden munfa§ıl olmakla her ne 
ðadar menkibden «al¡i câiz ise lâkin ke&îrü’l-vuðû¡ değildir, zîrâ onda iki 
re™sli ¡a∂ale olmakla terðuveyi «al¡den ðaviyyen men¡ eder ve ke≠âlik re™s-i 
ketif dahi «al¡den men¡ eder ve o †arafta terðuvenin √areket-i şedîdesi ol-
maz, zîrâ terðuvenin menfa¡ati ve «ilðatinde olan ma§la√at §adrı tefrîð ve 
bas† olur ve √areket-i πayr-i şedîde o menfa¡ati ta√§ile kifâyet eder ve √are-
ket-i şedîdesi olmayan maf§alda lâ-ma√âle «al¡ ðalîl olur velâkin mu§âra¡at 
mi&lli eşyâdan ona «al¡ ¡ârı∂ olur ise tesviye olunur ve mev∂i¡ine yed ile ve 
refâid-i ke&îre ve rab† ile id«âl olunur ve bu vech üzere mu¡âlece zâil olan 
†araf-ı menkibe dahi ¡ilâc-ı §âli√ olur ve onu mev∂i¡-i a§lîsine ulaştırır.

Ve terðuveyi menkibe rab† eden o ¡a₣mdır ki cevheri πu∂rûfî olur ve 
mehzûl olan kimselerde o ¡a₣m πalî₣ olur ve ma√allinden o ¡a₣m zâil olsa 
tecribesi olmayan kimse re™s-i ¡u∂v münfekk oldu ₣ann eder, re™s-i ketif 
o √âlde ziyâde √iddet üzere rü™yet olunur ve onun mev∂i¡-i †abî¡îsinde 
intiðâl √asebiyle tað¡îr olur ve ona binâen πala† olunup re™s-i ¡a∂ud mün-
fekk oldu ₣ann olunur velâkin beynehümâyı farð eden ≠ikri âtî delâil ile 
temyîz olunur.
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Ketifin Kesri Beyânındadır

Ketifin mev∂i¡-i ¡arî∂i ðalîlen münkesir olur ve ek&er-i √âlde kesr-i ketifin 
√urûfuna ve cevânibine ve şe₣âyâsına ¡ârı∂ olur ve kaçan kesr ¡ârı∂ olsa o 
kesr lems ile ma¡lûm olur ve kesre tâbi¡ olan na«stan dahi ma¡lûm olur velâ-
kin ba¡∂ı kerre ketifin mev∂i¡-i ¡arî∂ine şaðð ¡ârı∂ olur ve ona lems ile ta¡arrüf 
olunan «uşûnet delâlet eder ve mekân-ı şaððta olan veca¡ ve na«s dahi delâlet 
eder eger veca¡ ve na«s mevcûd ise ve âfât-ı sâirenin ¡alâmâtı olmadığı dahi 
delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre ketife ilâ-dâ«ilin kesr ¡ârı∂ olup ona ¡ârı∂ olan 
teða§§u¡ ve mess olundukta yedin «aderi ve mev∂i¡de olan veca¡ delâlet eder. 

Ve onun ¡ilâcı meddi tel†îf ve ðuddâma def¡de √üsn-i te™ennî ve tesvi-
ye olur. Ve ba¡∂ı kerre bana ma₣nûn olduğu üzere me√âcime dahi √âcet 
olur √attâ me√âcim √âsebiyle dâ«ile münkesir olan ketif «alfe münce≠ib 
ola ve ma∂arratından i√tirâz olunarak ketif tesviye olunur. Ammâ ketifin 
şe₣âyâsı münkesir olsa eger o şa₣iyyede ðalað ve na«s-ı mû≠iye var ise onu 
i«râc lâzım olur ve eger sâkine ise o şa₣iyye tesviye olunup terðuve ribâ†ına 
müşâbih ribâ†ât ile rab† olunur. Ve ketifi münkesir olan kimsenin nevmi 
cânib-i §a√î√ üzere olmak vâcib olur, cânib-i münkesir üzere [528a] ve â«er 
†arîð ile nevme ru«§at olmaz.

¢a§§ın Kesri Beyânındadır

Ba∂ı kerre ða§§ına infilâð-ı müfred ya¡nî in√ilâl-ı ferd ¡ârı∂ olup 
mev∂i¡inden «urûc eder ve ba¡∂ı kerre ilâ-dâ«ilin inkisâr ¡ârı∂ olur. Ve ev-
vele ya¡nî infilâð-ı müfrede lems ve sem¡ ile ma√sûse olan ferða¡a ya¡nî in-
tiðâ∂ ve §avt ve ke≠âlik iki cüz™ün tebâyünü ve veca¡ın imtidâdı delâlet eder 
ve &ânîye ya¡nî ilâ-dâ«ilin inkisâra ba¡∂ı kerre ∂îð-ı nefes ve su¡âl-i yâbis 
mi&lli a¡râ∂-ı rediyye tâbi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre o kesrin §â√ibine nef&-i dem 
¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre dahi o kesr √asebiyle √icâbda ¡ufûnet tevellüd eder 
ve bunların ¡ilâcı menkibde olan o âfetlerin ¡ilâcı olur.

Ve eger kass esfele meyl eyledi ise onun ¡ilâcı te†a™mün edip kesr ile 
iz¡âc olunan terðuvete ¡ilâcı resminde olur. Ve eger a∂lâ¡ bâ†ına ve ve dâ-
hile mâile oldu ise onda §ûftan mütte√a≠ ribâ† istidâre üzere isti¡mâl olunur 
cihet-i esfelden bi’l-istiðâmet ribâ† isti¡mâl olunduktan sonra ve ba¡dehu iki 
ribâ†ın †arafları cem¡ olunup ba¡∂ısı ba¡∂ısı ile rab† olunur ve bu vech üzere 
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olan rab† ribâ†ât-ı müstedîreyi in√ilâlden men¡ eder. Allâhu ta¡âlâ a¡lemu 
bi-√aðîðati’l-√âl.

A∂lâ¡ın Kesri Beyânındadır

Yedi ¡aded a∂lâ¡-ı §âdıðaya iki cânibden kesr ¡ârı∂ olur, ammâ a∂lâ¡-ı 
kâ≠ibeye ya¡nî a∂lâ¡-ı «ılfe §ulb cânibinden kesr ¡ârı∂ olur, zîrâ e†râf-ı eczâ-
sında πa∂ârîf-i şerâsîf vardır ve ona ancak ra∂∂ ¡ârı∂ olur.

Ve ammâ a∂lâ¡ın kesrini ta¡arrüf sehldir, lemse «afî olmaz, zîrâ √âs-
se-i lems kesri olan ∂ıl¡da «uşûnet i√§âs eder ve onda fî-πayri mev∂i¡ihâ 
√areket dahi olur ve ba¡∂ılardan istimâ¡ olunduğu üzere ondan ba¡∂ı kerre 
«aş«aşe-i «afiyye dahi istimâ¡ olunur. Ve kesrin meyli dâ«ile olur ise ona 
≠âtü’l-cenb a¡râ∂ı delâlet eder ve ba¡∂ı kerre onda nef&-i dem olur. Ve o 
dâ«ile olan kesri «ârice medd için mücebbirûndan √île olunup i«râc olun-
mağa raπbet eyleme, onu «ârice i«râcda ¡usret vardır ve her √âlde me√âcim 
isti¡mâl olunmağa mu√tâcdır. Ve me√âcim isti¡mâlinden mev∂i¡-i kesrde 
mevâdd-ı ke&îre ictimâ¡ından «avf olunur ve o mev∂i¡de mevâdd-ı ke&îre 
ictimâ¡ından fesâd-ı ¡a₣îm √âdi& olur, ammâ me√âcim ile müddet-i ðalîlede 
dâ«ile olan kesri ref¡ edip †ûl-i zamân me√âcimi imsâk eylemesen onda be™s 
yoktur velâkin §â√ib-i kesre cidden neffâ«a olan aπdiye i†¡âm olunur o aπdi-
ye ecvâfını nef« edip ve nef« kesri «ârice müzâ√ame √asebiyle def¡ eylesin 
için. Ve bu vech üzere nef«i isti¡mâl her ne ðadar ba¡∂ı evðâtta iðti∂â eder 
ise velâkin verem √udû&una nef« sebeb-i ¡a₣îm olur. 

Ve ehl-i cebrden ba¡∂ı ¡ulemâ dediler ki zeyt-i √ârrda bir ðı†¡a §ûfe πams 
olunup onun ile mev∂i¡-i kesr setr olunur ve a∂lâ¡ araları refâid ile doldurulur 
¡ale’l-istidâre leff olunan ribâ† müstevî olsun için, §adrda va§f olunduğu min-
vâl üzere ve a§√âb-ı şev§ada işlenenler ¡a₣ma mülâyim olduğu miðdâr bunda 
dahi işlenir. Ammâ bizi emr-i şedîd i√â†a ve irhâð edip ¡a₣m √icâbı mû≠iyen 
na«§ eylese lâyıð budur ki cilde şaðð oluna ve ∂ıl¡ından meksûr olan keşf 
oluna ve kesrin ta√tına §ıfâðı √ıf₣ eden âlet va∂¡ oluna §ıfâð «urûc eylemesin 
için ve ¡i₣âm-ı nâ«is bi-rıfðin ða†¡ olunup i«râc oluna ve eger verem-i √ârr 
√âdi& olmaz ise şuðûð cem¡ olunup merâhim ile ¡ilâc oluna ve eger verem-i 
√ârr ¡ârı∂ olur ise dühne maπmûse olan refâid ile mev∂i¡ taπ†iye ve setr olunur 
ve veca¡ müsekkin olan nesneler ile ¡alîl taπdiye ve mu¡âlece olunur.



»arezâta ¡Ârı∂ Olan Kesr Beyânındadır

E†ıbbâdan Fûles der ki «arâzâtın istidârâtına kesr ðalîlen ¡ârı∂ olur belki 
ona ke&îren ra∂∂ ¡ârı∂ olur velev nâdiren «arezâta kesr ¡ârı∂ olsa nu«â¡ın 
§ıfâðâtına ve belki nu«â¡ın kendiye ¡a§r ¡ârı∂ olur ve onlara elemde ¡a§ab 
müşârik olur ve ona mevt tâbi¡ olur «u§û§ân kesr-i «arezât ¡unuða ¡ârı∂ ola 
ve ona binâen «areze-i ¡unuða kesr ¡ârı∂ oldukta ðable’l-mevt i«bâr-ı helâk 
eylemek câiz olur. Ve «a†arından «avf eylemeyip «areze-i meksûreyi şaðð 
ile nez¡ mümkin ise o nez¡ tedbîr-i √asen olur ve eger mümkin olmaz ise 
evrâm-ı √ârreyi müsekkin olan tedbîr ile tedbîr olunur. Ve «arezeden nâbit 
olan eşyâdan şevke tesmiye olunan ke™betli, mû≠î bir şey™ bâðî olur ise 
e§âbi¡ ile √att ve √akk olunup isðâ† olunur. Ve lâyıð olur ki cilde şaðð olu-
nup «ârice i«râc oluna ve ba¡dehu «ıyâ†a ile o cilde cem¡ olunup mül√imât 
ile mu¡âlece oluna. 

Ve eger ¡a₣m-ı kâhil esfel-i ða†anda ve ke≠âlik ¡u§¡u§ münkesir olur ise 
yed-i yüsrâdan i§ba¡-ı sebbâbe mað¡adeye id«âl olunup yed-i u«râ i§ba¡ 
sebbâbe mað¡adeye id«âl olunup yed-i u«râ ile ¡a₣m-ı meksûr √asbe-mâ 
emken tesviye olunur. Ve biz i√sâs edersek ki ¡a₣m kesr olunup teberrî 
ve müfâraðat eyledi, lâyıð olur ki ≠ikri sebðat eylediği üzere şaðð olunup 
¡a₣m-ı müteberrî i«rac oluna ve ba¡dehu mað¡adeye lâyıð rab† ile rab† ve 
ona muvâfıð ¡ilâc ile mu¡âlece oluna.

¡A∂udun Kesri Beyânındadır

Kaçan ¡a₣m-ı ¡a∂ud münkesir olsa ek&er-i √âlde onun meyli «ârice olur 
ve vâcib olur ki kesri mev∂i¡ine redd için işlenen fi¡l onda işlene senin bil-
diğin vech üzere ve yed ile mess olunup tesviye-i bâliπa ile tesviye oluna 
ve ba¡dehu ribâ†-ı müte§â¡ide ile rab† ve menkib ðarîb ise menkibe ðadar 
şedd oluna ve ba¡dehu senin ma¡lûmun olduğu üzere ribâ†-ı mütenâzil rab† 
oluna her ne ðadar ta√t-ı mirfaða ðadar olur ise ve ba¡dehu ribâ†-ı &âli& ile 
rab† olunup esfelden bed™ olunur ve fevðe §u¡ûd olunur ve yed tezviye178 
†arîði ile ta¡lîð olunur ve tedellî179 ile ta¡lîð olunmaz, zîrâ o vech üzere ta¡lîð 

178 “Tezviye” bükmek.
179 “Tedellî” aşağa sarkmak.
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redîdir; ecved olan ¡a∂udu §adra şedd eylemektir mirfaðı √areket eylmesin 
için tevzîye edip bükmekle «u§û§an bu vech üzere şedd ve tezviye kesr-i 
mirfaða ðarîb oldukta ziyâde lâzım olur. Ve eger ribâ† ile rab† mev∂i¡-i 
kesrde verem √udû§undan sonra olur ise «all ve mâ veyâ«ûd yalnız mâ o 
ribâ† üzere kılınır ve onun ribâ†ı kettândan kılınır ve ¡ar∂ı dört parmak kılı-
nır, ziyâde veyâ«ûd noð§ân kılınmaz. Ve eger kesrden sonra zamân mürûr 
edip verem ba¡dehu √âdi& oldu ise onun ribâ†ı §ûftan itti«â≠ olunup dühnde 
πams olunur, eger imkân mevcûd ve mâni¡ mefðûd olur ise yevm-i sâbi¡a ve 
mâ-ba¡dine ¡âşire varınca ðadar √all olunmaz ve o vaðt mürûrunda √all olu-
nup cebâir ile rab† olunur ve i√tiyâ† dâ¡î olup yevm-i sâbi¡den muðaddem 
√all olunmak ða§d olunur ise yevm-i &âli&te √âll olunur ve Buðrâ†’ın meyli 
yevm-i &âli&te √alle olur, zîrâ yevm-i &âli&te √all her ne ðadar incibârın 
bu†™üne mü™eddî olur ise velâkin niçe âfât ¡urû∂una mâni¡ olur.

Ammâ va∂¡-ı cebâir keyfiyyetini ta¡lîm ve beyânına bâbu’l-cebâirde 
mürûr eden beyân kifâyet eder ve kırk güne varınca ðadar şedden elbet-
te müfâraðat olunmaz. Ve kesri mev∂i¡ine redd ve i¡âde √asen olsun için 
[528b] medd-i şedîde √âcet olur. Ve onu meddin sana muvâfaðati olmayıp 
ve mu¡înden dahi πınâ √â§ıl olmaz ise bir kürsî üzere ¡alîli iclâs eyle ki onun 
ðâime işrâfı ðâ¡ide işrâfından ek&er olsa ve ¡alîlin ib†ini süllemden veyâ«ud 
süllem gibi nesneden bir dereceye müstenid ve müttekî eyle ve bâbu’l-«al¡-
da bildiğin minvâl üzere o istinâd olunan dereceyi mülâyim «ırað leff et-
mekle telyîn ve temhîd ve tav†i™e eyledikten sonra ¡alîlin mirfaðına bir ağır 
sengîn nesne ta¡lîð eyle ¡a∂udu esfele medd eylesin için. Ve kaçan bu tedbîr 
ile imtidâd ma†lûb √â§ıl olsa o zamân kesr tesviye olunur. Ve eger mev∂i¡-i 
kesrin fevðine ve ta√tına ¡a§âib-i ðaviyye rab† ve ¡alîli müstelðıyen inâme 
ve aðviyâdan biraz ricâl ile ilâ-fevðin ve ila-ta√tin medd eylemek mümkin 
ise bu vech üzere medd seni kürsi itti«â≠ından iπnâ eder.

Ve eger kesr ¡a∂udun vasa†ında ise maf§alın ya¡nî mev∂i¡-i kesrin iki 
†arafında eylediğin rab†ların bu¡dünü ve mesâfesini mütesâviye eyle. Eger 
kesr vasa†ta olmayıp mirfað veyâ«ûd menkib cânibine ðarîb ise şedd ve 
rab†ı bir †araftan ðarîb ve bir †araftan ba¡îd edip mesâfe-i rab†ı mütefâvite 
eyle. Ve eger ¡a∂ude yalnız §ad¡ ¡ârı∂ oldu ise §ad¡ın ¡ilâc-ı me≠kûru ile 
mu¡âlece edip üzerine şedd-i ribâ† eyle.
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Sâ¡idin Kesri Beyânındadır

Sâ¡id dirsek ile bilek arasına derler. Ve teşrî√te ≠ikr olunduğu üzere sâ¡id 
iki ¡a₣mdan mürekkebdir, biri fevðânî ve biri ta√tânîdir, onlara zendân tes-
miye ederler. Pes ba¡∂ı kerre iki zendlere ma¡an kesr ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre 
e√adühümâ münkesir olup â«er §a√î√an bâðî kalır. Ve zend-i esfelin inkisâ-
rı ziyâde şerrli ve zend-i a¡lânın inkisârından aðba√ olur, zîrâ zend-i esfel 
fi’l-√aðîða sâ¡iddir ve zend-i a¡lâyı √âmildir ve √âmilin inkisârı ma√mûlün 
inkisârından şerrlidir ve ke≠âlik zend-i esfel la√mdan ¡ârî olmakla ðub√-ı 
inkisâr onda ziyâde ₣âhir olur ve ke≠âlik zend-i a¡lâyı sühûlet ile ðabûl eder 
ve medd-i yesîr ona kifâyet eder; zend-i esfel onun gibi değildir ve «u§û§ân 
iki zend ma¡an münkesir olsa esfelin şerri ek&er olur.

Ve kaçan kesr-i sâ¡ide mu¡âlece e&nâsında sâ¡idin meddi ða§d olunsa 
vâcib olur ki ¡alîl kû¡u üzere ya¡nî a§l-ı keffi üzere ittikâ olunur ve şedd-i 
ribâ†ın meblaπı ta¡arrüf olunur, zîrâ onun e§âbi¡inde verem-i yesîr ve veca¡-ı 
yesîr var ise o ribâ† mu¡tedil olmuştur ve eger e§âbi¡de verem ve veca¡ yok 
ise ribâ† rı«vdır ve eger verem-i e§âbi¡ ve veca¡ ifrâ† üzere ise ribâ† şedîd 
ve ðadr-i vâcibden ek&erdir, bu §ûrette sana vâcib olur ki ribâ†ı ir«â edip 
i¡tidâle redd eyleyesin.

Ammâ cebâiri va∂¡ keyfiyyeti sana «afî değildir velâkin vâcibdir ki 
cebîrenin †ûlü keffe ve u§ûl-i e§âbi¡e bâliπ olmaya belki o miðdârdan †ûlü 
að§ar ola velâkin sâ¡idin kesri maf§al-ı rusπa müretteb ma√allde olur ise o 
vaðtte keffe ve u§ûl-i e§âbi¡e cebîreyi iblâπa ru«§at olur velâkin o §ûrette 
dahi vâcib olur ki berâcim180-i e§âbi¡a cebîre mess eylemeye. Pes kaçan 
sâ¡id cebr ve rab† olunsa vâcib olur ki şekl-i müzevvâ üzere sâ¡id ¡unuðtan 
ta¡lîð oluna. Ve vâcibdir ki onun ta¡lîði mu†laðan ve «u§û§an sâ¡idin kesri 
esfele oldukta bir ðı†¡a «ırða ile ola ki onun ¡ar∂ı †ûl-i sâ¡idi bi-külliyyetihi 
i√â†a eyleye, zîrâ sâ¡id-i meksûrun ¡alâðası ¡arî∂a olmamakla ¡alâða-i sâ¡i-
de kesre ðarîb ma√allde mess eyleyip sâ¡idin mevâ∂i¡-i sâiresi bir nesneye 
müstenid olmasa o √âl iltivâya mü™eddî olunur ve meyl-i keffin îcâb eyle-
diği †arafa mâ¡il olur ve belki vâcib budur ki keff ve sâ¡idin ek&eri ¡alâða-
da ola. Ammâ kesr fevðe mâ¡il ise vâcib olur ki ta¡lîð bir vech üzere ola 
ki mev∂i¡-i kesr ¡alâðadan berî olup kesri iki †arafı ya¡nî sâ¡idden mev∂i¡-i 

180 Parmakta olan maf§al kemiklerine berâcim derler.
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kesrin πayri keff ve ¡a∂ud cânibleri ¡alâða ile terfî¡ ve ta¡lîð oluna, zîrâ o 
vech ile ta¡lîð edip kesr mev∂i¡ini «âricde kılmak istivâ-i şekle mu¡în olur 
ve ¡alâða «ırða-i leyyineden itti«â≠ olunur ve bir √ay&iyyet üzere ta¡lîð 
olunur ki onda elbette kebb olmaz ve bas†-ı ¡anîfle bas† dahi olmaz ve 
ba¡∂ı kerre bi-sür¡atin sâ¡id müncebîr olur, yirmi sekiz güne ðarîb incibâr 
√â§ıl olur.

Rusπun Kesri Beyânındadır

¡A₣m-ı rusπa kesrin ¡urû∂u ðalîlü’l-vuðû¡ olur, zîrâ cidden §ulbdür. Ka-
çan kesri mûcib bir sebeb ¡ârı∂ olsa mev∂i¡inden zâil olur ve kesri ðabûl 
eylemez ve onun πâyet-i ¡ilâcı «al¡ ¡ilâcı olur.

¡İ@âm-ı E§âbi¡in Kesri Beyânındadır

¡İ₣âm-ı e§âbi¡e dahi rusπ gibi kesrin ¡urû∂u ðalîl olur belki o dahi zâil 
olur, münkesir olmaz. Ve erbâb-ı cebr dediler ki eger ¡i₣âm-ı e§âbi¡e kesr 
¡ârı∂ olsa ¡alîl bir kürsî-i mürtefi¡ üzere iclâs olunur ve kürsî-i müstevî-i 
â«er üzere yedini va∂¡ ile ona emr olunur ve «âdim ¡i₣âm-ı meksûreyi 
medd edip ibhâm ve sebbâbe ile †abîb tesviye eder ve eger ¡alîlin ibhâmı 
esfele meyl eylediyse ribâ†ı fevðten isti¡mâl lâyıð olur. Ve ba¡∂ı kerre 
ona verem-i √ârr ¡ârı∂ olur ve bu ¡i₣âmda istir«â olmakla onda fû∂ûl-i 
ke&îre müctemi¡ olur ve onda o fu∂ûl serî¡an câmid olur ve cümûdu müş-
tedd olur. 

Ve eger kesr sülâmâya181 veyâ«ûd i§ba¡-ı ibhâma ¡ârı∂ olursa lâyıð 
olur ki onlara «â§§ olan ribâ† ile ma¡a’l-keff rab† oluna √arekete mâni¡ 
olup ve &ebât üzere olsun için. Ve eger kesr sebbâbede ve «ın§ırda ise 
o i§ba¡lar civârında olan i§ba¡la ma¡an rab† olunur. Ve eger kesr vus†âda 
ise cânibde olan i§ba¡larla rab† olunur veyâ«ûd ¡ale’l-vilâ küllü e§âbi¡ 
ba¡∂ısı ba¡∂ı â«erlerle rab† olunur ve bu rab† ecved olur ∂ab†ı ve √areket-
ten men¡i ek&er olmakla ve senin bu vech [üzere] rab†ın cebâir ile rab† 
olanlara müşâbeheti olur. 

َאُت 181 َ َ ــ -sînin ∂ammı ve mîm’in fet√i ve lâm’ın ve yâ’nın ta«fî) [es-sulâmeyât] اَ
fiyle) parmaklarda olan kemiklerdir. َ َ ــ  sînin ∂ammı ve elifin) [es-sulâmâ] اَ
ða§rıyla) vâ√ididir. Vankulu.
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¡A@m-ı ¡Arî∂a ve Verike ◊âdi& Kesr Beyânındadır

¡A₣m-ı verikte ðuvvet olmakla nâdiren münkesir olur ve ba¡∂ı kerre ona 
kesr e†râfının tefettütü √asebiyle olur ve ba¡∂ı kerre †ûlen münşaðð olur ve 
ba¡∂ı kerre dâ«ili bâ†ına mündefi¡ olur ve bu a√vâlin ¡urû∂undan sonra veca¡ 
ve na«s ve sâð ve fa«i≠e «ader dahi ¡ârı∂ olur ve o ¡avârı∂ın miðdârı menkib 
inkisârında ¡a∂ude o ¡avârı∂ın ¡urû∂u miðdârına ðarîb olur.

Ammâ fevða’l-¡u§¡u§ olan ¡a₣m-ı ¡arî∂ münkesir olsa veyâ«ûd onun ¡a∂a-
lesi teşa₣₣î eylese onun ı§lâ√ı §a¡b olur ve iki veriklerden biri noð§âna §âir 
olur. Ve onun ¡ilâcı ¡alîl ib†â√ olunur ya¡nî yüzü üzere yatırılır, iki ðavî kim-
se i√∂âr olunur, her biri birer fa«i≠ini medd ederler ve bir kimse dahi iki yed 
ile teşebbü& eder o iki kimseler müdâfa¡ada müsâra¡a eylemesin [için] ve 
iki mücebbir dahi verikleri şiddet ve ðuvvet ile πamz ederler tesviye olunca 
ðadar ve ba¡dehu üzerine muvâfıð ve §âli√ ∂ımâd va∂¡ olunur ve ba¡dehu 
«ırðadan bir kübbe ve küre gibi §alâbetli bir nesne itti«â≠ olunur, üzerine 
¡alîl istilðâ olunur ve bu vech üzere olan ¡ilâc ketifte olan ¡ilâca ðarîb olur.

Ve eger verikin cevânibi münkesir olursa onun mu¡âlecesi münkesir 
olan menkibin mu¡âlecesi olur ve vâcib olur ki onun rab†ı üzere [529a] 
ter†îb isti¡mâl olunup ke-mâ yenbaπî refâid tesviye oluna ve vâcib olur ki 
mev∂i¡-i ¡illet bir şey™ va†î¡ ve yumuşak nesneye müstenid kılına.

Kesr-i Fa«i≠ Beyânındadır

Kaçan fa«i≠ münkesir olsa ðavî ve şedîd medde √âcet olur ve ba¡-
de’l-medd fa«i≠ hey™et-i †abî¡iyyesi üzere tesviye olunur ya¡nî fa«i≠in câ-
nib-i va√şîsi mu√addeb ve cânib-i ünsîsi ðalîlen muða¡¡ar kılınıp hey™et-i 
§ı√√îsi üzere müstemirr kılınır ve inkisâr-ı ¡a∂ud bâbında ≠ikr olunduğu 
üzere kesr vasa††a ve a¡lâda ve esfelde olduğu a√vâle mürâ¡ât olunur ve 
şeddi fevð cânibine kılınır √abs ve mu√âfa₣a eylesin için. Ve e†ıbbâ dediler 
ki kaçan fa«i≠ münkesir olsa ðuddâm cihetine ve «ârice münðalib olur, 
ek&er-i √âlde o mevâ∂i¡ ¡arî∂a olmakla onun tesviyesi yed ile ve ribâ†ât ile 
ve ¡ale’l-müsâvât envâ¡-ı medd ile olur veyâ«ûd iki ribâ†ın biri kesr üzere 
ve â«eri ta√te’l-kesr kılınır eger kesr vasa††a ise, ammâ vasa††an mâil ve 
re™s-i fa«i≠e ðarîb ise bir ðımâ† a«≠ olunup onun vasa†ına bir §ûfe leff olunur 
la√mı ða†¡ eylemesin için ve o ðımâ†ın vasa†ı ¡âne üzere kılınıp e†râfı nâ√i-
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ye-i re™se ta§¡îd olunur ve o e†râf bir «âdime verilip cânib-i esfele imsâkla 
emr olunur. Ve eger kesr rükbeyi vely eden cânibde ise ribâ†ı fevða’l-kesr 
rab† edip e†râfını medd eden kimseye fevðe medd eylesin için veririz ve 
rükbe dahi bir ribâ† leff olunmakla ∂ab† olunur ve ¡alîl sâðı memdûd olduğu 
√âlde ¡alâ-vechihi istilðâ olunup fa«i≠ tesviye olunur. Ve eger onda dahi 
sâir a¡∂âda vuðû¡u üzere ¡a₣m-ı nâ«i§ var ise lâyıð olur ki o ¡a₣m-ı nâ«is 
mirâren mürûr eylediği üzere tesviye oluna ve eger o ¡a₣m-ı nâ«is mürtefi¡ 
ise a«≠ olunur, ammâ onun sâir tedbîri ¡a∂ud mu¡âlecâtı bâbında ≠ikr olun-
duğu üzere kılınır. 

Ve ¡a₣m-ı fa«i≠in kesri cebr olundukta elli gecede müncebir ve müştedd 
olur. Ve biz sana ¡ilâc-ı sâð beyân olundukta fa«i≠in va∂¡ı ne keyfiyyete 
olmak lâyıð olduğunu beyân ve i«bâr eyleriz. Ve vâcib olur ki fa«i≠ tesviye 
olundukta iki fa«i≠ arasına «aşebden ve «aşeb mi&lliden hey™et-i küre üzere 
bir ðı†¡a «aşeb va∂¡ olunup tesviyeyi mu√âfa₣a için ve kesr tesviye olunup 
ve cebr-i ma¡rûf üzere cebr olunup cebrden √âdi& olacak ¡avârı∂a dahi te¡â-
hüd olunur ya¡nî √ikkeyi ve veremi dâfi¡ olan †arîð üzere cebr olunur. 

Ve eger fa«i≠e verem ¡ârı∂ olsa fa«i≠e ¡ârı∂ verem ðavî olur ve fa«i≠e 
o mi&lli verem serî¡an ¡ârı∂ olur, pes o veremin ¡urû∂unda vâcib olur ki 
fa«i≠in ribâ†ı √all oluna verem tefeşşî ve tebeddüd eylesin için ve vere-
mi dağıtıcı ne†ûlatı bundan aðdem sen bildin. Ammâ onda isti¡mâl olunan 
ðavâlib ve berâbi« o ¡a≠îm lev√alardır ki onda miðdâr-ı ðalîl tað¡îr olur 
fa«i≠e melfûfe olan lefâyif tehendüm eylesin için ve o ðavâlib †ûl-i ric-
li a«≠ eder, zîrâ †ûl-i riclden ða§îr olup sâð üzere cereyân eylemese belki 
dûne’s-sâð munða†ı¡ olsa ma†lûb olan fevâyid o mi&lli elvâ√ isti¡mâlinden 
√â§ıl olmaz ve eger ðadr-i vâcibden †ûlü ezyed olsa marî∂a ta¡ab verir ve 
ðadr-i vâcibden †ûlü eðall oldukta dahi marî∂i it¡âbdan «âlî olmaz ve ≠ikr 
olunduğu miðdâr elvâ√ı ta†vîlin fâidesi riclden †âife-i §a√î√ayı √areketten 
men¡ olur, zîrâ mevâ∂i¡-i §a√î√adan ba¡∂ı mev∂i¡in √areketi cebre mu«ill 
olur ve «u§û§an √âl-i πaflet ve nevmde o elvâ√a √âcet ek&er olur ve o ðavâ-
lib ve birânca √âcet cidden kesr-i ¡a₣îm oldukta olur ve kesr-i ¡a₣îmde dahi 
ancak ðable’t-teverrüm isti¡mâl olunur, zîrâ verem o mi&lli âlâtı i√timâl ey-
lemez. Ve’l-√â§ıl o âlât &iðal ve belâ olmakla mâdâm ki ondan istiπnâ √île-i 
u«râ ile mümkin ola, ona raπbet olunmaz. 
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Ammâ fa«i≠i cebr olunan kimsenin nu§besi lâyıð olur ki √âl-i §ı√√at-
te olan nu§be üzere ola §ı√√atte dâimü’l-ðab∂ veyâ«ûd dâimü’l-bas† ise o 
minvâl üzere kılına ve ek&er-i nâsta fa«i≠in nu§be-i §ı√√iyyesi bas† üzere 
olur ve ma¡lûm ola ki fa«i≠i ve veriki münkesir olan kimsenin kesri mün-
cebir olsa ¡aracdan o kimse «âlî olmaz ve kaçan ¡a∂alinin şe₣âyâsı munða†ı¡ 
olsa fa«i≠ evvelâ istirsâl edip &âniyen munða†ı¡ olur.

Fülkenin Kesri Beyânındadır

Fülkenin inkisârı ðalîl olur, ek&er-i √âlde ona dıðð ¡ârı∂ olur ve onun 
¡ârı∂ası mess ile ve «uşûnet i√sâs olunmakla ve ferða¡a ile ta¡arrüf olunur, 
zîrâ onlara lems ile tefa††un olunup ü≠ün ile ferða¡anın §avtı istimâ¡ olunur. 
Ve onun ¡ilâcında sâð medd olunup fülke mev∂i¡-i †abî¡îsine ilðâm oluna. 
Ve eger fülke müteferrıð oldu ise evvelâ o müteferrið cem¡ olunup ve ba¡-
dehu mev∂i¡ine dess oluna.

Sâ…ın Kesri Beyânındadır

Sâðın terekkübü iki ¡a₣mdan olur, biri §aπîr ve ¡ulyâ ve biri kebîr ve 
süflâ olur ve §aπîr olan ¡a₣mın inkisârı kebîrden eslem olur. Ve kaçan 
§aπîr-i ¡ulyâ münkesir olsa sâðın meyli «ârice ve ðuddâma olur ve kübrâ 
ve süflâ olan ða§abe münkesir olsa sâðın meyli «alfe ve «ârice olur ve 
iki ða§aba cemî¡an münkesir olsa ziyâde redî olur ve o √âlde sâð cemî¡-i 
cihâta meyl eder. 

Ve ma¡lûm ola ki kesr-i sâðın ¡ilâcı sâ¡id kesrinin ¡ilâcı ðıyâsı üzere olur 
ve onun meyli gibi meyli olur. Ve sâðın şekl-i †abî¡îden in√irâfta √âli ¡a∂ûd 
√âli gibi değildir belki şekli müstaðîmdir ve vâcib olur ki onun meddi is-
tiðâmete redd †arîði üzere ola.

Ka¡b Beyânındadır

Ka¡b inkisârdan ma§ûn ve me™mûndur, §alâbet-i cevheri olup onu viðâ-
yeler mu√î†a olmakla ve ona ek&er-i √âlde «al¡ ¡ârı∂ olur ve «al¡-i ka¡bın 
≠ikri mürûr eyledi.
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¡A…ıb Beyânındadır

¡Aðıbın inkisârı §a¡bdır ve ¡ilâcı müte¡assirdir ve ek&eriyyâ onun sebeb-i 
inkisârı mev∂i¡-i ¡âlîden mütteki™en ¡alâ-riclihi suðû†tur. Ve ba¡∂ı kerre 
kesr-ı ¡aðıbda ra∂∂-ı ¡a₣îm olur ve bu†ûn-ı ¡a∂ale dem seyelân edip cümûd 
eder ve ba¡∂ı kerre a¡râ∂-ı ¡a₣îmeye √ummâ ve i«tilâ†-ı ¡aðl ve irti¡âş ve te-
şennüc-i ricl mi&lli nesneler mü™eddî olur. Ve ¡aðıbda dem-i câmid √udû&u 
₣âhirde ma¡lûm olmaz ve «ârice «urûc eylemez. Ve eger ¡aðıbda fi’l-a§l ol-
mayan kümûdet √âdi& olursa ¡alâmet-i rediyye olup delâlet eder ki o mev∂i¡ 
†arîð-i ¡ufûnette olur. Ve eger ¡aðıbın veremi ₣âhir ve müdâfi¡ ise ecved olur 
ve ba¡∂ı kerre onun inficârı yesîr olur. Ve kaçan ¡aðıb müncebir olsa onun 
üzerine meşy ya¡nî ona müsteniden meşyde veca¡ olur. Ve eger ¡aðıb lâyıðı 
üzere müncebir olmasa onunla intifâ¡ bâ†ıl olur.

E§âbi¡u’r-Ricl

Kesr ve «al¡de ayak parmaklarının ¡ilâcı e§âbi¡-i yed ¡ilâcı gibi olur. Ve 
ba¡∂ı kerre e§âbi¡-i ricli cebr eden kimse ðademi ile va†™ edip tesviye eder. 
Ve cebr eden kimseye vâcib olur ki bu me≠kûrları i√tiyâ† üzere [529b] işle-
yeler. Ve’l-√amdü lillâhi dâimen.



¢ÂNÛN’DAN KİTÂB-I RÂBİ¡ FÜNÛNUNUN FENN-İ 
SÂDİSİ BEŞ MA¢ÂLEYİ MÜŞTEMİL OLUP

Ma…âle-i Ûlâ A√vâl-i Sümûmdan Ma¡lûm Olanların U§ûlü 
ve Mu¡âlecâtı Ma…âlâtını Taf§îl »u§û§an ◊ayvâniyye 

Olmayanları Kemâl-i Taf§îl Beyânındadır

Meşrûb Olan Sümûmdan Ta√arrüzde ve Ba¡de’ş-Şürb 
Mu¡âlecâtında Kelâm-ı Küllîdir

Semm saðy olunmaktan «avf eden kimseye vâcib olur ki o aπdiye-i 
πalî₣a tenâvülünden ictinâb ve √a≠er eyleye ki onda †u¡ûm πâlibe ola ya¡nî 
√umû∂at ve mülû√at ve √arâfet ve √alâvet †u¡ûm-ı πâlibelerinden biri ola ve 
ke≠âlik râyi√ası πâlib olan mütenâvelden dahi √a≠er eyleye, zîrâ semmin 
râyi√asını ve †a¡mını †a¡âmın †a¡m-ı πâlibi ve râyi√a-ı gâlibesi kesr eder ve 
o †a¡âma dess olunan semmin †a¡m ve râyi√asını i√sâsa mâni¡ olup ona saðy 
olundukta bilâ-şu¡ûr şürb eder. Ve ke≠âlik şürb semmden «avf eden kim-
seye vâcib olur ki saðy-ı semm ile müttehem olan kimsenin meclisine cû¡-ı 
şedîd ve ¡a†aş-ı şedîd zamânında √â∂ır olmaya, zîrâ cû¡ ve ¡a†aş şiddet-i ne-
hem katında saðy olunan semme tefa††undan şâribi men¡ ve semmin keyfiy-
yâtını setr eder. Ve ma¡a-hâ≠â şarâb ve †a¡âm ile mümtelî olan kimseye iki 
¡ara∂ ¡ârı∂ olur: E√adühümâ budur ki kendiyi mümtelî olan †a¡âm-ı ke&îrde 
semmi i«fâ ederler. İkincisi budur ki mütenâvel olan πıdâ ile ¡urûð mem-
lüvve olur ve ¡urûðta menfe≠ bulmaz ve ba¡∂ı kerre o mütenâvel olunan 
†a¡âmda semme mü∂âdde olan nesne olur ya¡nî semm için ¡urûðta menfe≠ 
olsa o †a¡âm semmin ma∂arratını def¡ eder idi.

Ve ke≠âlik saðy-ı semm olunmaktan «avf eden kimseye vâcib olur ki 
semmin ma∂arratını dâfi¡ olan edviye tenâvülüne i¡tiyâd eyleye, me&rûdî†ûs 
mi&lliler tenâvülünü ¡âdet eyleye ve devâm üzere onun tenâvülünün semme 
menfa¡ati tecribe olunmuştur ve ke≠âlik †în-i Ermenî ma¡cûn mi&lliye ve va-
rað-ı se≠âb ile tîn ve cevz ve mil√-i cerîş tenâvülünü deyden edeler, ammâ 
bunların veznleri se≠âb-ı yâbisten yirmi cüz™ ve cevz iki cüz™ ve mil√ beş 
cüz™ olur. Ve cedvârın def¡-i sümûmda menfa¡ati ¡acîbedir, küllü ma∂arra-
tını sümûmun def¡ eder ve bû√â dahi onun gibidir. Mu§annif der ki “bû√â” 
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devâ-i vâ√id midir veyâ«ûd “bû” bir devâ ve “√â” başka başka devâ mıdır 
onu ben ta√kîð edemedim. Ve ke≠âlik bu devâ dahi nâfi¡dir: Bezr-i şelcem-i 
§ıπâr nı§f dirhem a«≠ olunup ma†bû« ile şürb olunur. Ve ke≠âlik se≠âb ve 
mil√ dahi onlar gibi nâfi¡dir.

Ve semm saðy olunmaktan «avf eden kimseye vâcib olur ki ancak onun 
i√tirâzı πayrin †a¡âmından ve şarâbından olmaya belki min-√ay&ü lâ-ya√te-
sibü me™mûlü olmayan kimseden ₣uhûr eder ve belki me™kel ve meşrebine 
√aşerât, semmiyyetli ve «abî& ¡a₣âye ve rü†eylâ ve ¡aðreb mi&lli nesneler 
√âl-i †ab«ta †a¡âmına ve şarâbına suðû† eder, zîrâ ek&er-i hevâmm râyi√a-ı 
şarâba mu√ibb olmakla te¡â†î ða§dı ile suðû† eder ve dinândan «urûc ede-
meyip helâk olurlar. Ve ba¡∂ı kerre dahi o hevâmm evânîde olan şarâbı 
şürb edip ba¡dehu ðay™ etmekle şarâbı tesmîm ve ifsâd eder. Ve hevâmmın 
semmiyyeti olmakla onların ma₣ınnesi olan müsaððafât ve şecere-i ¡a₣âye 
ta√tları ve me¡âşibden182 ta√arrüz dahi vâcib olur.

Sümûm-ı Meşrûbede Vâ…i¡ Kelâm-ı Küllîdir

Bi’l-cümle sümûm a§nâfı iki §ınfa râci¡adır, birisi bi-keyfiyyetihi fâ¡il-
dir ve â«eri bi-§ûretihi ve bi-cümleti cevherihi fâ¡ildir. Ammâ §ınf-ı evvel 
onlardan kimisi erneb-i ba√rî gibi ekkâl ve mu¡affindir ve kimisi ferfiyûn 
gibi mülhib ve müsa««indir ve kimisi afyûn gibi müberrid ve mu«addirdir 
ve kimisi dahi mürdâsenc gibi bedende olan mesâlik-i nefesi müseddiddir. 
Ve §ınf-ı &ânî ya¡nî bi-cümleti cevherihi fâ¡il olan bîş mi&llilerdir ve ke≠âlik 
helhel dedikleri semm dahi o ðabîldendir ve iddi¡â olunduğu üzere helhel 
bîşin veyâ«ûd ferbiyûnun veyâ«ûd ðurûn-ı sünbülün veyâ«ûd şey™-i â«erin 
§amπıdır ve ke≠âlik ðurûn-ı sünbül dahi o ðabîldendir. Ve merâret-i nemir 
ve ona müşâbih olanlar dahi onun gibidir, merâretü’n-nemrin şerri cümle-
den ziyâdedir.

Ve sümûmun bir ðısmının √amli ¡u∂v-ı vâ√id-i mu¡ayyene olur, me&elâ 
≠erârî√ me&âneye ve erneb-i ba√rî riyeye √amli olur ve bir ðısmı dahi afyûn 
gibi bi’l-cümle beden √aml olur sümûmdan tebdîl-i mizâcla veyâ«ûd ta¡fîn 
ile veyâ«ûd √amli ¡u∂v-ı vâ√id-i mu¡ayyene olmakla ðatl eden semmin fi¡li 
te™e««ür edip ba¡de-√înin ₣uhûr eylemek câiz olur.

182 “Me¡âşib” otlu yerdir.
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Ve ¡ufûnet i√dâ&ıyla ðatl eden semmin bedende mek&i her ne ðadar a†-
vel olur ise şerri o miðdâr ek&er olur. Ve onun selîmi şürb olunduğu gibi 
meşrûbun ve ta¡fîn eylediği mevâddın ¡arað mi&lliler ile yâ«ûd o ¡ufûnete 
muðâbil olan devâ isti¡mâliyle ta√allül edenleri olur.

Ve ma¡lûm ola ki emzice-i √ârre a§√âbına mu«addirâtın ma∂arratı bir 
cihetten a∂¡af ve cihet-i u«râdan aðvâ olur ve o iki cihetten hangisi πâlib ise 
√ükm πâlibin olur. Ve √arâret-i ðalbin sümûm-ı mu«addireye muðâvemeti 
√asebiyle semmin fi¡li ∂a¡îf olur, ammâ semm beden-i √ârrda tela††uf edip 
onun cevher-i bârid-i &aðîli la†îf ve şiryânların şiddet-i √âreketleriyle icti≠âb 
ve ¡inde’l-inðıbâ∂ ce≠bi √asebiyle onun ebdân-ı √ârreye nikâyesi eşedd ve 
aðvâ olmakla semmin te™&îri ðavî olur «u§û§an ki sümûm-ı mu«addire bârid 
olmakla mizâc-ı √ârra mü∂âdde ola. Ve müşâbih olur ki sümûm-ı √ârre de 
dahi ðavl bu minvâl olup min-vechin a∂¡af ve min-vechin â«er aðvâ ola, 
zîrâ mizâc-ı √ârr sümûm-ı √ârreyi ðalbden def¡ etmekle sümûma muðâve-
met eder ve ðuvvet-i mizâcı semmi ta√lîl eder lâkin mizâc-ı √ârr §â√ibinin 
şerâyini semmi ce≠b edip min-vechin a∂¡af ve min-vechin aðvâ olur. Ve 
onun için Câlînûs dedi ki ðûniyûn183 ya¡nî o semm ki mu§annifin πâlib-i 
₣annı üzere bîş dedikleri semmdir ve i√timâldir ki semm-i â«er ðâtil ola, 
pes o ism ile müsemmâ olan semm insânı ðatl eder velâkin onu ekl eden 
zerâzîri ya¡nî sığırcık kuşunu ðatl eylemez o sebeb ile ki zerâzîrin ðalbine 
mütenâvel olan ðûniyûnun semmiyyeti ta√allül ve zâil olup ancak πıdâiy-
yete isti√âlesi bâðıye iken vâ§ıl olur, ammâ onu tenâvül [e]den insânın ðal-
bine keyfiyyet-i semmiyyet bâðıye iken vâ§ıl olur ve lâ-ma√âle insânı ðatl 
eder. Ve insânda ðalbe vu§ûlü serî¡ olduğunun vechi budur ki insânda olan 
mecârî vâsi¡ ve √arâret πâlib ve şerâyîninde ce≠be mü™eddî olan √areket 
ðavîdir, ammâ zürzûrda bu √âlât yoktur. Mu§annif der ki Câlînûs’un ≠ikr 
eylediği vech «u§û§-ı me≠kûre vechün-mâ olur lâkin ðuvâ-yı fâ¡iliyye ve 
ðuvâ-yı münfa¡ile aralarında olan münâsebete mürâ¡ât olunmak vâcibdir. 
Pes Câlînûs’un vechine o zamân √âcet olur ki cemî¡an √ayvânâta ðıyâs ile 
ðûniyûn semm ola ve bu semmin bi’l-cümle √ayvânâta ðıyâsla semm ol-

183 Ma¡lûm ola ki †ab¡ ile olan nüs«ada “ðûniyûn” vâði¡ olmuştur, â«er nüs«aların 
kiminde “ferfîr” ve kiminde “ferbiyûn” vâði¡ olmuştur. ~a√î√ olan nüs«a-i ûlâdır, 
bundan sonra ðûniyûn resminde mu§annifin kelâmı ona şehâdet eder.
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duğu ma¡lûm değildir ve câizdir ki ðûniyûn zerâzîre ðıyâsla semm olmayıp 
mizâc-ı insâna ðıyâsla semm ola. Ve Câlînûs dedi ki ba¡∂ı ¡acâiz evvelâ bîş-
ten miðdâr-ı ðalîl tenâvül ederler ve ba¡dehu o tenâvüle müdâvemet ederek 
[530a] †abî¡atı onu tenâvüle me™lûf edip ke&îren tenâvülüne cür™et ederler 
ve onlara onun tenâvülü mu∂ırr olmaz. Mu§annif der ki Câlînûs gibi Rûfus 
dahi ta√dî& ve √ikâye eyledi ki bir câriye semm ile minvâl-i me≠kûr üzere 
taπdiyeye me™lûfe kılındı, ona mübâşeret ve mücâma¡at eden mülûk helâk 
olsun için ve o câriyenin mizâcı bir meblaπa bâliπ oldu ki onun lu¡âbı i§âbet 
eylediği √ayvânı ðatl eyledi, binâen ¡alâ-≠âlik lu¡âbını ar∂a ilðâ eylese ona 
decâc taðarrüb eylemez idi.

A§nâf-ı Sümûma Olan İstidlâlât Beyânındadır

O a§nafa bedende onların i√dâ& eylediği ev§âf ile istidlâl olunur: 
Eger bedende le≠¡a ve teða††u¡a ve maπ§a ve ekkâle müşâbih nesne √âdi& 

olursa delâlet eder ki semm-i meşrûb edviye-i √ârre vü √âdde vü √irrîfedir 
zernî« ve sükk ve zîbað-ı maðtûl gibi. 

Ve eger iltihâb-ı şedîd ve dürûr-ı ¡arað ve √umret-i ¡ayn ve kerb ve ¡a†aş 
olursa delâlet eder ki o semm-i meşrûbun semmiyyeti ancak √arâreti √ase-
biyledir ferbiyûn gibi.

Ve eger sübât ve «ader ve berd √âdi& olursa delâlet eder ki semm mu«ad-
dirât ðabîlindendir.

Ammâ ev§âf-ı me≠kûreden biri olmayıp ancak suðû†-ı ðuvvet ve ¡arað-ı 
bârid ve πaşy √âdi& olduysa delâlet eder ki o semm bi-cümleti cevherihi 
mizâc-ı insâna mü∂âdde olan ðabîldendir ve bu semm sümûm-ı sâireden 
erde™ olur.

Ve ba¡∂ı kerre sümûma revâyi√iyle istidlâl olunur ve o râyi√a dahi be-
denin küllîsinde olur afyûn şürb edenlerin bedeninden sü†û¡ eden afyûn 
râyi√ası gibi veyâ«ûd a¡∂â-i bedenden bir ¡u∂vda olur sümûm-ı mu¡affine 
şürb edenlerin feminde olan râyi√a-ı ¡afine gibi, me&elâ erneb-i ba√rî şürb 
ve efûnî†un ve ≠erârî√ şürb edenler feminde o revâyı√ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre semme taðyi™e ile istidlâl olunur, zîrâ ba¡îd olmaz ki ðay™a 
na₣ar eden kimse ðay™da semm-i meşrûbun cevherini rü™yet ve müşâhede 
eyleye veyâ«ûd semm-i meşrûbun râyi√âsını ve †a¡mını ðay™dan istişmâm 
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ve te≠evvuð edip onlar ile semme istidlâl eylediler, zîrâ ba¡∂ı kerre ðay™a 
na₣ar olundukta ba§arı mürdâsence ve cibsîne vâði¡ olup o semmlerin meş-
rûb olduğuna delîl olur ve ke≠âlik dem-i câmid ve leben-i mün¡aðide dahi 
na₣ar ta¡alluð eder, ammâ afyûn cevheri ðay™a müşâhede olunmaz belki 
ðay™da afyûn râyi√ası şemm olunmakla afyûn şürbü ma¡lûm olur. Ve er-
neb-i ba√rî ve ∂ıfdı¡ zehûket ile ma¡lûm olur.

¡Alâmât-ı Rediyye Beyânındadır

Ve kaçan mesmûmu πaşy a«≠ edip √adeðası münðalibe ve sevâd-ı ¡aynı 
πâyib olsa ondan bür™ recâ olunmaz. Ve ke≠âlik ¡aynı mu√merre olup lisânı 
taşra istir«â eylese ve nab∂ı sâðı† olup bârid ¡arað olsa delîl-i sû™ olur ve o 
mi&lli mesmûmun ¡ayşı ve √ayâtı ðalîlü’l-vuðû¡ olur.

Semm Sa…y Olunan Kimsenin Mu¡âlecâtı ¢ânûnudur

Vâcib olur ki te™«îr olunmayıp şürb-i semm edenlerin ¡ilâcına mübâderet 
oluna ve semmin ðuvveti bedene fâş olmazdan muðaddem mu¡âlecesine 
bed™ olunup ona mâ-ı fâtir ve dühn-i şîrec ve zeyt saðy edip ðay™ ettirile ve 
o vechle taðyi™ede mübâlaπa oluna. Ve ecved olan taðyi™e için saðy olunan 
o nesnelerde şibtten ve bûraðtan bir ðuvvet ola ve ba¡∂ı kerre zeyte √u∂a∂ 
ve şa√m-i ivezz «al† olunur. 

Ve müste√abb olan budur ki ðay™ için her ne tenâvül ederse onda mâ-ı 
ke&îr ve πıdâ-i ke&îr ola, zîrâ ke&îr olan mâ ve πıdâ her ne ðadar bi-√ase-
bi’l-keyfiyyet semmin te™&îrine mâni¡ değil ise lâkin kemmiyyetinin ke&reti 
√asebiyle semmin sevretini kesr edip ona πâlib olur. 

Ve kaçan mesmûm √asbe-mâ emken ðay™ eylese semmin ¡âdiyesini ve 
∂ararını def¡ için ona leben-i ke&îr saðy olunmakta be™s yoktur eger o le-
ben-i meşrûb ba¡de’ş-şürb ða≠f olunursa ve ke≠âlik bezr-i kettân ve ke≠âlik 
şar[â]b-ı √ulv şa√m-ı ivezz-i mü≠âbla ve ke≠âlik √a†ab-ı kerm remâdının 
suyu saðy olunur. 

Ve vâcib olur ki ðay™a √uðne itbâ¡ oluna «u§û§an e≠ânın esfele nüzûl 
eylediği i√sâs olunsa √uðne isti¡mâli ziyâde nâfi¡ olur. Ve eger mesmû-
mun ı∂†ırabı ≠ikr olunan miðdârdan ezyed ve ek&er olursa hem muðayyi™ 
ve hem müshil nesneler isti¡mâl olunur ve şürb-i lebenden πaflet olunmaz. 
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Ve eger †în-i ma«tûm tiryâðını isti¡mâle √âcet olursa o dahi isti¡mâl olunur, 
zîrâ o tiryâð def¡-i semme ni¡me’l-¡avn olur «u§û§an o tiryâð evvel-i emrde 
saðy oluna. O tiryâð nüs«ası üzere terkîb olundukta meşrûb olan semmi 
ða≠f eder ve onun nüs«ası budur: ◊√abbu’l-πâr iki mi&ðâl, †în-i ma«tûm iki 
mi&ðâl, iresâ iki mi&ðâl bu eczâlar zeyt ile ma¡cûn kılınır, şerbet-i vâ√idesi 
bunduða miðdârıdır. Ve ke≠âlik √abb-ı belesân, zûfâ-i yâbis, lift-i berrînin 
bezri ve fülfül-i ebya∂ ve fülfül-i esved ve dâr-ı fülfül ve vecc ve enîsûn ve 
fu†râsâliyûn ve esârûn ve kemmûn-ı Kirmânî ve bezr-i benc her birinden 
dörder dıra«mî, sünbül, fiðâ√-ı id«ir her birinden beşer dıra«mî, selî«a on 
sekiz dıra«mî, √amâmâ, za¡ferân her birinden altışar dıra«mî; bu me≠kûrlar 
¡asel ile ma¡cûn kılınıp bâðılâ-i Rûmiyye şarâbıyla saðy olunur. Ve ke≠âlik 
†în-i ma√tûm olduğu √âl üzere bilâ-taπyîr şarâbla saðy olunur. Ve bir ðavm 
zu¡m eylediler ki «ur™-ı dîk şürb-i semm ¡aðıbında saðy olunsa semmi ða≠f 
eder. 

Ve mesmûma saðy olunan devâlardandır ferâsiyûn ¡u§âresi, varað-ı 
ða§ab, nârdîn, bezr-i cezr, cünd-i bîdester, bunduð, tîn-i yâbis, se≠âb. Ve 
bu bâbda ma√mûd olan edviyeden olur: ¢ınne-i müntine dört dirhem, mürr 
bir dirhem şarâb-ı √ulv ile saðy olunsa. Ve kaçan ðay™dan sonra iltihâb-ı 
şedîd ¡ârı∂ olsa sen ona mâ-ı &elc ve müberreden dühn-i verd saðy edip onu 
taðyi™e eyle.

Ve vâcib olur ki mesmûm elbette uyumaya ve nefsi terk eylemeye ya¡nî 
nefsini sükûn üzere kılmaya te&a««un ve teπallu₣ eylemesin için belki o 
mesmûm müntebih olup e†râfında ða¡ða¡a eyleye ya¡nî √avâlî-i beytte o 
vech üzere meşy eyleye ki ayağının savtı işitile. 

Ve kaçan semmin √âli mütebeyyine olup meşrûb olan hangi semm oldu-
ğu âşikâr oldukta sen her semme bi-mâ yuðâbiluhu ¡ilâc eyle. Ve semmin 
hangi semm olduğu ¡ayân olmak iki vech üzere olur: Birisi semmin hangi 
cinsten idiği ₣âhir olur. İkincisi cins-i vâ√idin envâ¡ından hangi nev¡ olduğu 
ma¡lûm olur. Evvelin mi&âli ya¡nî cinsi ma¡lûm olmağın mi&âli meşrûbun 
muða††ı¡ât-ı √âddeden olduğu ma¡lûm olur ve ona leben ve zübd ve dühn-i 
levz ile veyâ«ûd semn ile mütte«a≠ olan fâlû≠ec-i seyyâl ile ve √iddeti kâsir 
olan nesnelerin küllîsi ile ¡ilâc olunur veyâ«ûd semm-i meşrûbun mülhibât-
tan olduğu ₣âhir olur, o zamân ona kâfûr ve mâ-ı verd ve mâ-ı küzbere ve o 
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mi&lli devâlarla ¡ilâc olur ve vaðt-i isti¡mâlde &elc ile tebrîd olunup ba¡dehu 
isti¡mâl olunur ve a¡∂â-i re™îsesine †u√lub mi&lli ile ∂ımâd olunur ve vaðt 
vaðt tebrîdi tecdîd olunur. Ve [530b] bu mi&lli semme cidden müberred 
olan me«î∂-i baðar cidden nâfi¡ olur ve eger fa§da mu√tâc ise fa§d olunur. 

Ve eger meşrûb olan semm ¡alâmet-i me≠kûre ile mu√addirâttan idiği 
ma¡lûm olur ise ona mu¡âlecede tiryâð ve devâ-i √ıltît şarâb-ı §ırfta saðy 
olunur ve ke≠âlik &ûm dahi saðy olunur.

Ve eger semm-i meşrûbun mizâc-ı insâna bi-cümleti cevherihi mü∂âdde 
olan sümûmdan idiği ¡alâmetinden ₣âhir olursa ona ¡ilâcda me&rûdî†ûs ve 
tiryâð ve devâu’l-misk ve bâdzehr saðy olunur ve mâu’l-la√m ve şarâb is-
ti¡mâl ve ¡alîl mu†ayyibâtla ta†yîb olunur, me™vâsı ve meskeni tervî√ olunur 
ve elbise-i mu†ayyibe ilbâs olunur ve ta¡†îs olunur ve fem-i mi¡desi delk olu-
nup ağzına nef√ olunur ve şa¡rı netf olunur. Bu mu¡âlecât sümûmda ictinâb 
ma¡lûm olan semmin mu¡âlecâtı idi.

Ammâ envâ¡ı ¡alâmât-ı «â§§asından ma¡lûm olan semmin mu¡âleceleri 
bizim ≠ikr edeceğimiz ¡ilâcla olur: Ve bi’l-cümle sümûm için şürb olunan 
edviyeden πara∂ semmi kesr olur veyâ«ûd cevherini i√âle olur leben ve 
fâd-zehr ile kesr ve i√âle olunduğu gibi veyâ«ûd πara∂ semmin cevheri-
ni i«rac olur †în-i ma«tûmla semmin cevheri i«râc olunduğu gibi veyâ«ûd 
devâ-i meşrûbdan πara∂ semmin keyfiyyetine muðâbele olur şarâb içinde 
&ûm saðy olunmakla les¡a-i ¡aðreb keyfiyyetine muðâbele olunduğu gibi.

A§nâf-ı Sümûm Beyninde Müşterek Olan Edviye Beyânındadır

O edviyeler bir nev¡ edviyedir ki semme mu¡âra∂a edip ðalbe vu§ûlüne 
mâni¡ olur ve onlar tiryâð ve me&rûdî†ûs ve fâd-zehrâttan mücerreb olanlar, 
†în-i ma«tûmdan mütte«a≠ olan tiryâð ve tiryâð-ı erba¡a.

Ve e†ıbbâ dediler ki diflâ zehresi ve varaðı semmden mesmûmu ta«lî§ 
eder. Ve denildi ki √abb-ı ¡ar¡ar bu şânda ¡acîbdir ve onun na₣îri yoktur ve 
onun nüs«ası encudân ve encudânın u§ûlü veznleri berâber ve ikisinden 
birer dirhem, şî√-i Ermenî iki dirhem a«≠ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır 
ve mâ-ı tuffâ√ta saðy olunur ve o eczâdan mütte«a≠ devânın menfa¡ati πâ-
yete bâliπadır. Ve bu«ûr-ı meryem u§ûlü şarâbla şürb olunur. Ve fûtenec 
ve bezr-i şelcem dahi nâfi¡dir. Ve ke≠âlik πârîðûn iki dirhem şarâbla ve 
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bersiyâvuşân ve «ubbâzâ ve «ubbâzânın bezri ve varaðını saðy nâfi¡dir. Ve 
ke≠âlik dâr-ı §înî ve mu««-ı erneb «amr «alli ile iki ûðıyye veyâ«ûd cünd-i 
bîdester bir mi&ðâl veyâ«ûd iki ûðıyye zeyt-i ðaysûm ile isti¡mâl olunur. Ve 
√asek-i ma¡§ûrun suyu a«≠ olunup saðy olunur. Ve cezrin bezri ve «u§û§an 
Aðlî†î ve √ıltît ve †abî«-i ca¡de ve †abî«-i sâsâliyûs ve sekbînec şeceresinin 
bezri ¡acîbedir.

Devâ-i Mürekkeb: Sekbînec-i berrînin bezri ve cünd-i bîdester ve va-
rað-ı ða§ab her birinden birer cüz™ ve mecmû¡un üç mi&li şa√m-ı √an₣al; bu 
me≠kûrlar a«≠ olunup bunduða-i kebîre miðdârı saðy olunur. 

Ve o eşyâlar dahi isti¡mâl olunur ki ðavm onu bi’l-«â§§a dâfi¡-i semdir 
diye ≠ikr eylemişlerdir. Ve muna₣₣af ve meslû« ibn ¡ursun ðadîdi def¡-i 
sümûm için müsta¡mel edviyenin aðvâsı olur.

Sümûm-ı Cemâdiye vü Ma¡deniyye ve ∏ayriler 
Beyânındadır O Cümle Bunlardır

◊acer-i A√mer

Ba¡∂ı nâs √îkâye eyledi ki a√cârdan ba¡∂ı √acerde semmiyet vardır, o 
√acer büssede müşâbihtir ve onun bir dânıðı ðattâldir ve o ðavm √âcer-i 
me≠kûru bi-cümleti’l-cevher bîş gibi fâ¡il olan sümûm-ı √aðîðiyyeden 
¡add eyledi. Ve o ba¡∂ı dedi ki onun ¡ilâcı bîş ¡ilâcıdır ve ona enfa-ı¡ ¡ilâc 
fâd-zehrdir. Ve ek&er-i nüsa«ta “√acer-i Ermenî” vâði¡dir “√acer-i a√-
mer” bedeline.

Zîba…

Ammâ zîbað √ayy saðy olunan kimseye mu∂ırr olmaz, zîrâ zîbað ¡alâ-ey-
yi √âlin kâne bir †arîð bulup esfelden «urûc eder ve ek&er-i √âlde mu∂ırr 
olmaz ve belki ü≠ününe zîbað §abb olunan kimseye elem-i şedîd ve i«tilâ†-ı 
¡aðl ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre teşennüce mü™eddî olur. Zîbað ma§bûb olu-
nan ü≠ün cânibinden &iðal i√sâs olunur ve ba¡∂ı kerre dahi cevher-i dimâπ 
ondan müte™e≠≠î olup §ar¡ ve sekteye mü™eddî olur ve dimâπın te™e≠≠îsi zî-
baðın berdi ve za√za√ası ve &iðali √asebiyle olur. 
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Ammâ zîbað-ı meyyit ve zîbað-ı mu§a¡¡id redî ve ∂ârr ve muða††ı¡dır, 
onu şürb edenlere mertek şâribine ¡ârı∂a olan a¡râ∂a müşâbih ¡ara∂lar √âdi& 
olur maπ§ ve iltivâ-i em¡â ve meşyü’d-dem ve &iðal-i li&ân ve &iðal-i mi¡de 
gibi ve o şâribin cesedi teverrüm edip bevli mu√tebes olur. 

el-¡İlâc: Onun ecved-i mu¡âlecâtındandır tenðıye ve tenðıye mecrâsına 
cârî nesnelerden sonra ona edviyelerden üç dirhem miðdârı mürr şarâbla 
saðy olunur veyâ«ûd mâ-ı ¡asel merreten-ba¡de-u«râ saðy olunur. Ve ke≠â-
lik mâ-ı ¡asel bûrað ile i√tiðân olunup ve ba¡dehu ¡ilâc-ı sa√cla ¡ilâc olunur 
ve ðalbi taðviye eden edviye-i müştereke-i me≠kûre ile ¡ilâc olunur. 

Ammâ ü≠üne §abb olunan zîbaðın ¡ilâcı budur ki o kimse me™ûf olan 
cânibden bir ayak üzere √acle eder ya¡nî seker, başını yine o cânibe ek&er 
mâ-yümkin imâle eylediği √âlde ve bu vech üzere meşy ona nâfi¡ olur 
«u§û§an cânib-i â«erde olan yedine bir nesne ta¡lîð oluna. Ve ke≠âlik ü≠ün-i 
me™ûf cânibine meyl ederek ürcû√a isti¡mâli dahi zîbaðı i«râc eder. Ammâ 
ba¡∂ılar re§â§tan mütte«a≠ mîl ile zîbaðı ü≠ünden a«≠ ve iltiðâ†a ta§addî 
ederler ve o ba¡∂ın bu mi&lli tedbîri «a†âdır, zîrâ o zîbað mevâ∂i¡-i ü≠ünden 
mev∂i¡-i ðarîbde ise onun ¡ilâcı ancak tereccu√ ve √acl olur ve mekânı aπ-
va§ta ve ða¡rda ise mîl ona vâ§ıl olmamakla onun menfa¡ati olmaz.

Mertek ve Bürâdetü’r-Re§â§

Mürdâsenc ya¡nî mertek şürb eden kimsenin bedenine verem ¡ârı∂ olur 
ve lisânında &iðal ve bevli ve πâi†i mu√tebes olur ve ba¡∂ı kerre ¡aks üzere 
olup πâi†inde in†ılâð-ı müfri† olur ve mi¡desinde ve em¡âsında &iðal olur 
√attâ sürmü ya¡nî ma«rec-i &üflü «urûc eder ve sa√ca mü™eddî olur ve e¡âlî-
sinde nef«a olur ve berâzı ile πudde-i müte√accire gibi nesneler «urûc eder 
ve levni re§â§î olur ve nefesinde ∂îð olup ba¡∂ı kerre «anıð eder ve ba¡∂ı 
kerre onda îlâvus ¡alâmeti ₣uhûr edip bedeninin levni üsrüb levni gibi olur. 
Ve bürâde-i re§â§ şürb edenin a√kâmı şârib-i mertek a√kâmı gibidir.

el-¡İlâc:184 Onun mu¡âlecesine mübâderet olup ¡ilâc-ı müştereke ve tað-
yi™e isti¡mâl oluna ve o dahi teftî√i olan edviyeden kılınır bezr-i kerefs ve 

184 [Buradan itibaren müstensihin gözü isfîdâc maddesinin ilacına kaymıştır. Atla-
nan bu kısmı “isfîdâc” maddesinin ¡ilâc kısmına kadar Ragıp Paşa’dan tamam-
landı.]
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tîn ve şibt ve bûrað †abî«i gibi. Ve vâcib olur ki ona mürrden iki dirhem 
veyâ«ûd üç dirhem şarâbda saðy oluna ve sünbül-i Rûmî, zibl-i √amâm-ı 
râ¡iye ile şarâbda saðy oluna ve bu ¡ilâcın nef¡-i bâliπi olur veyâ«ûd ef-
sentîn ve zûfâ veyâ«ûd bezr-i kerefs veyâ«ûd fülfül «â§§aten saðy olunur 
ve bunların her birisinin saðyı şarâbla kılınır veyâ«ûd bir dirhem mürr, nı§f 
dirhem fülfül ile terleyince ðadar saðy olunur ve altı ðîrâ† saðmûnyâ mâ-ı 
¡aselde saðy olunur. Ammâ onların devâm üzere tenâvül eyleyeceği πıdâla-
rı o isfîdbâcât kılınır ki onun itti«â≠ı la√m-ı «arûf ile ola. 

Ve onun bür™ü ¡alâmeti budur ki onun †abî¡atı mün†alıð olur ve idrâr dahi 
olur ve bi’l-cümle onlar müfetti√ât-ı ma¡rûfe-i mu¡arraðaya ve müdirreye 
ve müshileye mu√tâc olur.

el-İsfîdâc

İsfîdâc şürb eden kimsenin lisânı ebya∂ ve a¡∂âsı müster«î ve su¡âli müş-
tedd ve ke≠âlik füvâðı dahi müştedd ve ¡aðlı mu«teli† olur ve bedenine ve 
dimâπına bürûdet ¡ârı∂ ve cefâf †ârî olur ve ba¡∂ı kerre boğazında ¡ufû§at 
i√sâs eder, lehâtında ve lisânında «uşûnet ve yübûset bulur ve ba†nında 
maπ§ ve mi¡desinde le≠¡ ve fu™âdında veca¡ ve şerâsifinde temeddüd ve ne-
fesinde ∂îð olur ve ba¡∂ı kerre «unâða müntehî ve levn-i bedeni mübya∂∂ 
olur ve ba¡∂ı kerre bevli esved veyâ«ûd demevî olur. 

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı mertek şürb edenlerin ¡ilâcı gibidir ve ona mâ-ı ¡asel 
ile saðmûnyâ saðy olunur ve ke≠âlik ona müdirrât saðy olunup i√tiðân olu-
nur ve nemvden men¡ olunur ve onun muðayyi™âtına dühn-i uð√uvân ve 
dühn-i sûsen ve dühn-i nerces id«âl olunur ve edviyesine §amπ-ı iccâ§ ve 
§amπ-ı düvâdimü’d-derdâr id«âl olunur ve ke≠âlik simsim ve ðam√a ma∂π 
†arîði ile tenâvül olunup üzerine †ılâen şürb olunur.

Cibsîn

Onu şürb edenlere isfîdâc şürbünden ¡ârı∂ olan a¡râ∂ √âdi&e olur velâkin 
cibsînin îcâb eylediği «unâð ¡a₣îm olur ve vâcib olur ki ona isfîdâc ¡ilâcı 
ve fu†r ¡ilâcıyla mu¡âlece olunup sonra lu¡âbât-ı lezice saðy oluna [lâkin 
müleyyinât-ı me≠kûre ve a√sâ isti¡mâl olunduktan sonra saðy oluna], zîrâ 
bu tedbîr «uşûnet-i √alðı izâle eder. Ve şârib-i cibsîn saðmûnyâ mi&lli ile 
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ishâle mu√tâc olur ve mirâren onun ishâli mu¡âvede olunur; eger ondan 
sa√c ¡ârı∂ olur ise sa√cı ¡ilâc olunur. [531a] Ve cibsîn ¡ilâcında me≠kûr olan 
edviyeden olur e†râf-ı kermin remâdının √âşâ ile isti¡mâli.

Zincefr ve Şükk

Bu ikisinden zîbað-ı maðtûl a¡râ∂ı mi&lli a¡râ∂ √âdi&e olur velâkin şük-
kten ishâl-i ke&îr ¡ârı∂ olur ve şükk185 şürbüne ishâlin delâleti sâir a¡râ∂ın 
delâletinden aðvâ ve evlâ olur.

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı semm-i müteðaddimin ¡ilâcı gibidir ve o ¡ilâcdan 
sonra a√sâ-yı desime ve şu√ûm-ı leyyine isti¡mâl olunur.

ez-Zencâr

Zencâr şürbünden maπ§-ı şedîd ve √alðta le≠¡-i ðavî ve a√şâda tað†î¡ ve 
ðay™ ve ðurû√ √âdi&e olur. 

el-¡İlâc: ±ikri âtî zernî« ¡ilâcı gibi mu¡âlece olunur.

◊adîdin Bürâdesi ve »abe&i

Onları şürbden ba†nda veca¡-ı şedîd ve femde yübs ve lehîb ve §udâ¡-ı 
πâlib ¡ârı∂ olur. 

el-¡İlâc: Bi-ðuvvetin müshil olana edviye ile ona leben saðy olunur ve 
ba¡dehu semn ve zübd o a√vâl sâkine olunca ðadar saðy olunur ve dühn-i 
verd ve dühn-i benefşec ve dühn-i «ilâf işbu dühnler «all ile ∂arb olunup 
devâm üzere başta §abb olunur. Ve ba¡∂ı kerre o semmi şürb edenlere müte-
ferriðâtı nefsine cem¡ eylesin için mıπnâ†î§ saðy olunup ardınca müshilât-ı 
me≠kûre saðy olunur. Ve ba¡∂ı kerre beher yevm mıπnâ†î§ten bir dirhem 
saðy olunup ardınca düsûmetli ve müzlið merað √asvi semn-i baðar ile 
i†¡âm olunur ishâl eylesin için eger o bürâde ve «abe& esfele nüzûl eyledi 
ise ve eger o semm henüz mi¡dede ise o edviye ile taðyi™e olunur.

185 “Şükk” sıçan otudur, müfredâtta me≠kûrdur.
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en-Nûretü ve’z-Zernî«

Nûre ve zernî«i cemî¡an şürb edenlere maπ§ ve em¡âda ðurû√ √âdi& olur. 
Ve zernî«-i mu§a¡¡id saðy olunanlara şükk a¡râ∂ına ðarîb a¡râ∂ √âdi& olur ve 
ba¡∂ı kerre su¡âl-i mü™e≠≠î ¡ârı∂ olur. Ve yalnız nûre saðy olunanlara yübs-i 
fem ve veca¡-ı mi¡de ve √abs-i bevl ve isti†lâð-ı ba†n ma¡a’d-dem ¡ârı∂ olur. 
Ve ba¡∂ı kerre yalnız nûre şürbünden berd-i e†râf ve πaşy ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı 
kerre dahi lisâna cefâf ve «unâð ¡ârı∂ olur. 

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcında isti¡mâli vâcib olan eşyâ ile ona bed™ olunup ba¡-
dehu cüllâbla mâ™-yı √ârr ona saðy olunur ðay™ eylesin için veyâ«ûd mâ-ı 
√ârr dühn ile saðy olunur ve ba¡dehu bezr-i kettân †abî«î ve †abî«-i erüzz ve 
†abî«-i circîr bu †abî«lerden biri veyâ«ûd ikisi a«≠ ve saðy olunur ve ¡asel ile 
mülûkiyye ¡u§âresi saðy olunur ve leben ve el¡ibe saðyından zâil olunmaz ve 
lüzûcât ve düsûmât ve marað-ı şa√miyye saðy olunur «u§û§an «ubbâzâ ile 
saðy olunur; eger ondan su¡âl √âdi& olur ise ona müleyyinât ile ¡ilâc olunur. 

Ve ke≠âlik nûrenin ¡ilâcında taðyi™e ve √aðn ve tedsîm ve telyîn ve 
≠erârî√ ¡ilâcına ðarîb ¡ilâc isti¡mâl olunur. Ve bu bâbda e†ıbbânın aðvâlin-
dendir ki bevl-i √ımâr ve merâre-i πazâl a«≠ olunup mâ-ı √ârr ile iki dânıð 
miðdârı isti¡mâl olunur.

Mâ-ı ~âbûn

Onun √âli nûre √âline ðarîbdir ve ¡ilacı onun ¡ilâcına ðarîbdir.

Zâc ve Şebb

Onların ma¡an şürbü su¡âl-i şedîdi teheyyüc edip sille mü™eddî olur. 
el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı leben-i etân ve zübd ve sükker ve eşribe-i zûfâiyye 

ve o mi&llilerin şürbü olur

¡Ale’r-Rî… Mâ-ı Bârid Şürbü

¡Ale’r-rîð veyâ«ûd ¡ale’l-√ammâm veyâ«ûd ¡ale’l-cimâ¡ mâ-ı bârid şür-
bünden fesâd-ı mizâc ve istisðâ «avf olunur. 

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı devâ-i lükk ve devâ-i kürküm ve o mi&lli edviye 
olur. Ve ba¡∂ı kerre mâ-ı bârid üzere şarâb-ı §ırf şürb etmek onun ma∂arra-
tını def¡e kifâyet eder.
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Sümûm-ı Nebâtiyye Cümlesi Budur

Bîş

Bu semm sümsûm-ı sâireden şerrlidir, onu şürb edenlerin şefelerine ve 
lisânına verem ¡ârı∂ olur ve gözleri cu√û₣ eder ve ona düvâr ve πaşy tevâtür 
eder ve iki sâðı ¡amel eylemez ve onu şürb cidden redî olur ve ondan ta«al-
lu§ ðalîlü’l-vuðû¡ olur ve olduğu √âlde dıðð ve sille intiðâlle olur ve ba¡∂ı 
kerre onun rî√i §ar¡a mü™eddî olur. Ve bîşin ¡a§îri nüşşâba ya¡nî sehmin 
peykânına saðy olunur ve o sehm her kime i§âbet eylese fi’l-√âl ðatl eder.

el-¡İlâc: Şârib-i bîş ¡ilâcında vâcib olur ki mübâderet olunur, bezr-i şül-
cüm †abî«iyle taðyi™e olunup ona †ılâ ve semn-i baðar merreten-ba¡de-u«râ 
saðy olunur ve ke≠âlik ðuşûr-ı bellû† †abî«i «amr ile saðy oluna. Ve bundan 
sonra biz deriz ki onun ¡ilâc-ı aslîsi fâd-zehr ve devâ-i misk ve cedvâr ve 
bûhâdır ve tiryâð-ı kebîr dahi ilâ-√addin ona nâfi¡ olur. 

Ve ona ecved-i ¡ilâcdan olur fâd-zehr √ukâðesinde misk saðy eylemek 
veyâ«ûd miðdâr-ı dirhem devâ-i misk bir ðırât misk ile saðy eylemek. Ve 
bir ðavm zu¡m eyledi ki u§ûl-i keber bîşin bâd-zehri olur ve bâd-zehrâtın 
küllî§i bîşe ceyyiddir «u§û§an şebbe müşâbih olur mertek186 «uyû†u gibi 
«uyû†u olan fâd-zehr ziyâde nâfi¡dir.

Ve bîş-mûşî tesmiye olunan √ayvân bir nev¡ fârdır ki bîşe mü∂âddedir 
ve o fâr bîşin fi¡lini ib†âl eder eger la√mından tenâvül olunursa.

¢urûn-ı Sünbül

Bu semm her kime saðy olunsa ona sersâm ¡alâmâtı ¡ârı∂ olur ve lisânı 
müsevvid olur ve i√lîlinden ða†re ða†re dem teðâ†ur eder. 

el-¡İlâc: Ona ¡ilâc-ı müşterek olan mâ-ı şa¡îr dühn-i verd-i müftir ile 
veyâ«ûd o mi&lli muðayyi™âtla taðyi™e olunduktan sonra vâcib olur ki bir 
mi&ðâl kâfûr bir ûðıyye mâ-ı verd içinde saðy oluna ve onun kebidi ve 
ðalbi şedîdü’l-berd olan edviye-i mu§andele vü mükeffere ile ta∂mîd oluna 
ve ona sevîð-i tuffâ√-ı √âmi∂ ve sevîð-i şa¡îr mâ-ı &elcle cüllâb içinde saðy 
oluna ve ona rummân-ı √âmi∂ ¡u§âresi ve «ıyâr ¡u§âresi ve bi††î«-i zıððî ve 
mâu’ş-şa¡îr ve mâ-ı ¡inebi’&-&a¡leb ve râib-i √âmi∂ saðy olunur.

186 “Mertek” mürdâsencdir.
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¢ûniyûn

Ben bu devâyı ta¡arrüf eylemedim ve vücûh-ı ₣unûndan ba¡∂ı vechle ben 
₣ann ederim ki ðûniyûn bîşe şebîh bir semmdir. Ve ona «â§§aten delâlet 
eden ¡alâmât ðavmin ≠ikr eyledikleri üzere budur ki onu şürb eden kimseye 
le≠¡-ı ba†n ve füvâð ve πaşy ve vechinin küllîsinde §ufret ve «u§û§an §ufret-i 
şefe ve berd-i nefes ve bedeninde netm ve ibtilâl ve «ader olup ¡aðlı mu«-
teli† olur evvelâ re™sine &iðal ¡ârı∂ olduktan sonra ve nab∂ı §aπîr-i munða†ı¡ 
olur ve ¡arað-ı bârid ile ta¡arruð eder ve ma√mûm olup helâk olur.

Semmiyyetli Edviye-i Müte¡addidedir

Ferbiyûn

Ondan kerb-i şedîd ve kehîb ve ba†nında le≠¡ ve füvâð ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı 
kerre ifrâ† üzere ba†nında isti†lâð olur. 

el-¡İlâc: Vâcib olur ki evvelâ taðyi™e ve ba¡dehu tebrîd oluna ve ona semn 
ve zübd füvve ile saðy olunur ve ba¡dehu ðurûn-ı sünbül ¡ilâcı ile mu¡âlece 
olunur ve ona dâimâ may«oş enâr suyu ve may«oş tuffâ√ suyu ve mâ-ı râib 
saðy olunur.

Elbân-ı Yetû¡ât

Yetû¡ât yedi nev¡dir onlar edviye-i müfredede ta¡dâd olunmuştur «u§û§an 
leben-i şübrüm ve leben-i ¡uşer ve leben-i lâπıye min-beyni’l-yetû¡âti’d-
devâiyye ondan le≠¡ ve isrâf üzere ishâl ¡ârı∂ olur, ferbiyûnda ¡ârı∂ olan le≠¡ 
ve ishâl meblaπına bâliπ olur. Ve vâcib olur ki onun ðuvveti dûπ ve semn 
ve zübd ile kesr olunup ondan ¡ârı∂ olan ishâl-i dem idrâr ve bevl mi&li a¡râ∂ 
bâbında ≠ikr olunan mu¡âlecâtla ¡ilâc oluna. Ve deyildi ki leben-i şübrümün 
iki dirhem miðdârı şâribini ðatl eder ve onun ¡ilâcı mâ-ı &elcle isti√mâm 
ya¡nî iπtisâl olur. Ve leben-i ¡uşerin üç dirhem miðdârını şürb iki günde ðatl 
eder ve kebidi teftît ve tefrîð eder ve onun ¡ilâcı dahi leben-i şübrüm ¡ilâcı 
gibidir.



Tahbîzü’l-Mathûn 525

es-Sa…mûnyâ

Onun şerbet-i ðattâlesi iki dirhemdir ve onun [531b] a√vâli ânifen ≠ikr 
olunan a√vâle ðarîbdir. Ve vâcib olur ki onun ¡âdiyesi ve ∂ararı dûπla ve 
sevîð-i tuffâ√ ve rubb-ı sefercel ve rubb-ı rîbâs ve summâð ile kesr oluna.

Mâzeryûn ve »âmâlyûn

Mâzeryûnun şerbet-i ðattâlesi iki dirhemdir ve o miðdârını şürbden ðay™ 
ve ishâl-i müfri† ¡ârı∂ olur. Ve deyildi ki mâzeryûnun nev¡-i esvedü’l-levni 
ki ona «âmâlyûn tesmiye olunur, o nev¡ aðtel ve a¡râ∂ı eşedd olur ve onu 
şürbden a√şâda le≠¡-i şedî∂ ve küll-i bedende veca¡ ve daπdaπa ve füvâð 
¡ârı∂ olup ba¡dehu balπamî ve zebedî ðay™ eder ve ba¡dehu küzâza mü™eddî 
olur ve §avtı i≠hâb ve izâle eder. 

el-¡İlâc: Ona ¡ilâcda leben-i √alîb ve semni ¡ale’t-tevâtür saðy olunur ve 
cüllâb dahi saðy olunur onun sevret-i şerrini kesr eylemesin için. Ve onun 
şerrinin «a†bı ve emri ¡a₣îm oldukta ona tiryâð ve me&rûdî†ûs saðyından 
lâbüdd olur veyâ«ûd ona †în-i ma«tûm devâsı saðy olunur. Ve kaçan a¡râ∂ı 
sâkin olsa ba¡de’s-sükûn ona sikencebîn ve hindebâ birkaç eyyâm saðy olu-
nur sû™-i mizâcı i≠âle eylesin için.

ed-Diflâ

Eger diflâ miðdâr-ı ke&îr tenâvül olunursa nâsı ve devâbbı ðatl eder ve 
miðdâr-ı ðalîl tenâvül olunsa kerb-i şedîd ve intifâ«-ı ba†n ve lehîb-i ¡a₣îm 
i√dâ& eder. Ve diflâ √ârr-ı yâbis ve le≠≠â¡ ve muða††ı¡dır. Ve içinde diflâ 
nâbit olan §u redîdir ve onu şürb iðti∂â ederse vâcib olur ki tað†îr olunup 
ba¡dehu şürb oluna veyâ«ûd ona √alâvât mezc oluna. 

el-¡İlâc: Vâcib olur ki onun mu¡âlecesinde √ulbe ve temr-i Şehrbüz †abî«i 
a«≠ ya¡nî şürb olunur ve onun nef¡i ¡acîbdi ve bezr-i fencengüşt ve fencen-
güştün kendi ve ikisinin †abî«i diflânın tiryâðıdır. Ve ¡asel ile tîn ve sükker 
ve cüllâb ve √alâvâtın küllîsi ve rubb-ı ¡ineb ceyyiddir ve bu me≠kûrlarla 
düsûmât ve lüzûcât-ı ma¡lûme mirâren isti¡mâl olunur veyâ«ûd onların ar-
dınca √uðun ile o düsûmât ve lüzûcât isti¡mâl olunur.
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el-Belâ≠ur

Şürb-i belâ≠urdan √alðta ve cevfte tað†î¡ ve iltihâb ve emrâ∂-ı √âdde 
¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre ba¡∂ı a¡∂âyı ta¡†îl eder ve kaçan o a¡râ∂dan selâmet 
√â§ıla olsa onun sevdâyı i√râðı √asebiyle vesvâs ¡ârı∂ olur. Ve onun iki 
mi&ðâli ðattâl olur. Ve onun ba¡∂ı nâsa bi'l-«â§§a ∂ararı olmaz ve «u§û§an 
cevz ile saðy olunsa. Ve ben onu cevz ile ða∂m edip ma∂arratından «avf 
eylemez kimseyi rü™yet eyledim. 

el-¡İlâc: Onu şürb edenlere mu¡âlece için dühn ve şîrec ve zübd ve semn 
ve leben-i √alîb ve düsûmâtlı emrâð ve o mecrâya cârî olan nesneler saðy 
olunur le≠¡ ve me∂î∂i teskîn için ve ba¡dehu &elc ile müberred râib-i baðar 
ve dühn-i benefsec-i müberred ve mâ-ı şa¡îr-i müberred ve miyâh-ı fevâ-
kih-i müberrede saðy olunur ve mâ-ı &elce iclâs olunur ve sersâm mu¡âle-
cesiyle ¡ilâc olunur. Ve ona ¡ilâc olan eşyâdan olur §anevber √abbı ve cevz 
onun bâd-zehri olur.

el-Kebîkec

O dahi bi-√iddetihi ðâtildir. Onun ¡ilâcı belâ≠ur ¡ilâcı gibidir ve dihânât 
onun ma∂arratını edfa¡-ı eşyâdan olur.

Mîvîzec

Onun a¡râ∂ ve ¡ilâcı ≠ikri âtî ≠erârî√ a¡râ∂ı ve ¡ilâcı gibidir.

Se≠âb-ı Berrî

Onu şürb eden cu√û₣-ı ¡ayn ve √urðat ve iltihâb-ı şedî∂ ¡ârı∂ olur. Ve ¡ilâcı 
mâ-ı √ârr ile taðyi™e ve zeyt olur ve ba¡dehu diflâ ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur.

¿âfsiyâ

Bunun mâhiyyeti se≠âb-ı cebeli §amπı olur. Ve ba¡∂ı kerre onun †a¡mın-
da bâdrûc †a¡mı ₣uhûr eder ve o devâda bâfrûc †a¡mı olur, onda √iddet var-
dır. Onun şürbünden sübât ¡ârı∂ olur ve iki sebîlden «urûc eden nesnelerin 
her birini √abs eder ve lisânı tevrîm edip ðarðara ve nef« ve √urðat-ı √alð 
ve √urðat-ı mi¡de i√dâ& eder ve ¡aynında cu√û₣ ve vechinde √umret olur ve 
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ba¡∂ı kerre kemâl-i √iddeti √asebiyle o ¡ârı∂a bi’l-cümle bedene sârî olur ve 
çok kerre πaşye ve §ıπar-ı nefese mü™eddî olur. 

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcına mübâderet olunup evvelâ ðay™ isti¡mâl olunur ve 
ba¡dehu ona leben ve semn ve zübd ve mâ-ı şa¡îr saðy olunur ve dühn-i 
verd ve leben-i √alîb ile πarπara ettirilir ve on sikencebîn ve naðî¡-i efsentîn 
saðy olunur. Ve &âfsiyânın bezr-i efsentîn bâd-zehri olduğu ve ke≠âlik ¡ilk-i 
bu†m ve a§l-ı ma√rû& ve †abî«-i sa¡ter fâd-zehri idiği ma¡rûftur. Ve deyilir ki 
cünd-i bîdester «all-i müsa««an ile veyâ«ûd ¡asel ile onlar gibidir ve ðarîb 
olur ki cünd-i bîdesterin o ðabîlden olduğu bi’l-«â§§a ola veyâ«ûd ta√lîl ile 
o semmi ðalbden bedene def¡i √asebiyle ola velâkin bi-√asebi’₣-₣âhir vâcib 
olan bizim îrâd eylediğimiz olur.

Celbehenk

Onun a¡râ∂ı ve mu¡âlecâtı kündüs ve «arbað a¡râ∂ı ve mu¡âlecâtı gibidir.

Dend-i ~înî

Onu şürbden cidden ¡a₣îm ishâl olur.
el-¡İlâc: Mümkin ise ðay™ olunmak vâcib olur ve o semmin ðuvveti le-

ben ve zübd merreten-ba¡de-u«râ saðy olunmakla kesr olunur veyâ«ûd dûπ 
saðy olunur ve ishâlini men¡e iştiπâl olunur ve ba¡∂ı kerre onun ma∂arratını 
ve ishâlini men¡e tiryâð πav& olur.

Kündüş ve »arba…-ı Ebya∂ ve ¡Ar†anî&â ve ¡U§âre-i ¢ı&&âu’l-◊ımâr 
ve Şûnîzin Bir Nev¡i, ∏ârî…ûn-ı Esved

Bu me≠kûrların küllîsi redîdir. Ammâ kündüş muπa&&îdir ve onun taπ&i-
yesi ¡a₣îmdir ve ba¡∂ı kerre onun taπ&iyesi «anıða mü™eddî olur ve ¡ar†anî&â 
ve «arbað-ı ebya∂ dahi onun gibidir, muπa&&î ve muðayyi™ olur ve belki 
ba¡∂ı kerre onlar πa&eyânları ile mevâddı o miðdâr cem¡ eder ki ke&reti 
√asebiyle «anıða mü™eddî olur ve ba¡∂ı kerre ishâle mü™eddî olur ve bu a¡râ∂ 
insâna πa&yi te™diye eder ve ke≠âlik suðû†-ı ðuvvetlerine ve ¡arað-ı bâride ve 
teşennüce mü™eddî olur ve «u§û§an «arbað-ı ebya∂ın ve πârîðûnun te™eddîsi 
ek&er olur ve o ikisinin te™&îrleri müteşâbih olur. 
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Ve Câlînûs dedi ki «arbað-ı ebya∂ şâribinin nab∂ı evvelinde ¡arî∂ ve mü-
tefâvit ve cidden ∂a¡îf ve cidden ba†î™ olur √arâret-i πarîziyyenin mâdde-i 
ke&îre ta√tında i«tinâðı √asebiyle ve ke&ret-i mevâdd ðuvvet-i edviyenin 
def¡aten onlara vâride olup †abî¡at onu def¡de müstaðille olmamakla olur. 
Ve kaçan ðay™ a«≠ eylese onun nab∂ında bilâ-ni₣âm i«tilâf ¡ârı∂ olur ðuv-
vet-i bâ†ıniyyede ∂aπ† olmakla ve kaçan nab∂ inti₣âmı a«≠ eylese ve cidden 
müstevî olsa ¡alîl √üsn-i √âli a«≠ etmiş olur. Ve ¡alîlin teveccühü §alâ√a 
olmayıp belki füvâða ve teşennüce ise nab∂ ∂a¡îf ve mu«telif ve cidden 
mütevâtir olur ve kaçan mu«tenið olsa tefâvütü bilâ-ni₣âm olur ve hem 
eb†a™ olur, zîrâ √ârr-ı πazîrî mün†afî olur ve ba¡∂ı kerre o nab∂da mevciyyet 
₣âhire olur ru†ûbet √asebiyle. Ve «arbað kilâbı dahi ðatl eder. 

el-¡İlâc: Vâcib olur ki onları ða≠fa ve senin bildiğin eşyâ ile taðyi™e-
ye mübâderet olunur ve ∂ararlarının müdedi esfele istinzâl oluna şa√m-ı 
√an₣al mi&lli √uðne-i ðaviyye ile ve ba¡dehu bâbu’l-fu†rda ≠ikr olunan 
√uðne ile mu¡âlece oluna. Ve eger o mesmûm şürb-i semmin evâilinde ðay™ 
ettirildikte ðay™ ðalîl olsa vâcib olur ki mâ-ı fâtir ile [532a] onun ba†nı dol-
durulup taðyi™e olunur ve ba¡dehu o vechle ðay™ yine mu¡âvede olunur. Ve 
ona teşennüc ¡ârı∂ olursa ona miðdâr-ı ke&îr leben ve semn saðy olunur ve 
ðayrû†ıyât-ı leyyine ile ev§âlı ve mefâ§ılı temrî« olunur ve âbzen-i mu¡tedil 
dâimâ isti¡mâl olunur ve teşennüc-i yâbis mu¡âlecâtıyla ¡ilâc olunur.

Ammâ »arba…-ı Esved

Onu şâribe ishâl-i ke&îr-i şedîd ve «anıð ¡ârı∂ olur ve ondan iki dirhem 
miðdârı şürb edenlere teşennüc ¡ârı∂ olup ðatl eder ve ðable’l-ðatl «afaðân 
ve √urðatü’l-lisân ve ¡a∂∂-ı lisân ve cüşâ-i ke&îr ve nef« ¡ârı∂ olup ba¡dehu 
teşennüc ve irti¡âş gelip helâk olur. 

el-¡İlâc: Senin ma¡lûmun olan nesnelerle «arbað-ı esvedin ðuvveti kesr 
olunur ve ona kesr-i ðuvvet için efsentîn şarâbıyla saðy olunup veyâ«ûd 
kemmûn, enîsûn ve cünd-i bîdester ve sünbül bu edviyeler veznleri berâber 
a«≠ olunup o mecmû¡dan iki dirheme ðarîb şarâbla saðy olunur ve nef« 
üzere dahi «ırða-i müsa««ine ve senin ma¡lûmun olan kimâdât-ı müfeşşiye 
va∂¡ olunur ve ba¡dehu ona ma¡a’l-¡asel «ubz-ı ra†b ve semn-i †arî ve em-
râð-ı desime ve şarâb-ı √ulv ve ke&îrü’l-mizâc şarâb i†¡âm olunur; eger ona 
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teneşşüc ¡ârı∂ ise «arbað-ı ebya∂ bâbında ≠ikr olunanlar ile tedbîr olunur ve 
ishâl-i müfri†i var ise mâ-ı bâridde iclâs ve rubûb-ı şarâb ve edviye-i √âbise 
saðy olunur.

Cirmedâna…

Ondan iki dirhem şürb edene √ikke ve verem ¡ârı∂a olup ðatl eder ve 
onun ¡ilâcı ferfiyûn ¡ilâcıdır.

Dâ≠î

Ondan miðdâr-ı ke&îr şürb olunsa ðatl eder. 
el-¡İlâc: Senin ma¡lûmun olan muðayyi™ât ve müshilât ve elbân ve 

düsûmâtla ona ¡ilâc olunur.

»ırva¡ ve Simsim Küspeleri Ya¡nî Onların Cibreleri

Ba¡∂ılar dediler ki «ırva¡ ve simsimden her biri ¡alâ-vechi’l-istið§â ¡a§r 
olunsa onların küsbeleri semm-i ðâtildir ve onların ¡ilâcı ≠ikri mürûr eden 
bi’l-cümle sümûmâ ¡ilâc-ı müşterek olan edviyelerdir.

Cünd-i Bîdester

Onun şürbünden şâribine bersâm-ı √ârr ma¡a’≠-zeb√a a¡râ∂ı ¡ârı∂ olsa 
yevm-i vâ√idde ðatl eder. Ba¡∂ı nüs«ada “i≠â şeribe” bedeline “i≠â ze-
ni«a” vâði¡ olmuştur, ma¡nâsı kirâren ve mirâren şürb olunsa demektir. 
»u§û§an esved-i müntin ve sevâda ∂ârib aπber olan cünd-i bîdester aðtel 
olur. 

el-¡İlâc: Onu şürb edenlere vâcib olur ki ðay™ için şibt ve fûtenec ve 
sebistân ¡asel ile ve †ılâ ile şürb eyleye ve ba¡dehu ona √umû∂âttan √ummâ-
du’l-ütrücc ve fevâkih-i √âmi∂a rubûbâtı saðy oluna ve «all-i «amr va√dehu 
ve râib-i baðar ve ¡u§âretü’t-tuffâ√ saðy oluna ve leben-i ütün saðyının nef¡i 
πâyete bâliπadır.
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¡Un§ul-i Berrî

Onu tenâvülden ve onun ceyyidini dahi miðdâr-ı ke&îr tenâvülden em¡â-
nın ve cedâvil-i kebidin teðarru√u ¡ârı∂ olur ve teðarru√a maπ§ ve teða††u¡ 
teðaddüm eder.

el-¡İlâc: Kaçan ¡un§ul ¡ara∂ları ₣âhir oldukta vâcib olur ki mu√mât olan 
√adîd ðı†¡aları ile ma†bû« leben şürbüne müsâra¡a oluna ve ke≠âlik «allde 
meslûð §ufretü’l-bey∂ ve sefûf-ı büzûr ve maðleyâ&â ve o mi&lliler isti¡mâ-
line dahi mübâderet oluna.

»ânı…u’≠-±i™b ve »ânı…u’n-Nemir

Onları tenâvülden √anekte ve lehâtta ve merîde ve ða§abe-i riye-
de ¡ufû§at ¡ârı∂ olur ve ma¡a’l-verem yübs dahi olur ve ağzından bu«âr-ı 
du«ânî te§â¡ud edip in¡iðâd-ı lisâna ve iki §udπlarının i«tilâcına mü™eddî 
olur ve ba¡dehu ra¡şe ve teşennüc ve kümûdetü’l-levn ve i«tinâð dahi ¡ârı∂ 
olur ve ma¡a-≠âlik ba†nda ðarâðır ve riyâ√-ı ke&îre olur. Ve «ânıðu’n-nemir 
şürb edene seder ve ₣ulmet-i ¡ayn ðıyâma nühû∂unda ¡ârı∂ olur, iki göz-
lerinde ru†ûbet olur ve §adrında &iðal olur. Ve «ânıðu’n-nemiri’l-müntine 
ar∂-ı Hiraðle’de ve mevâ∂i¡-i u«râda nâbit olur, onun †a¡mı mürr ve râyi√ası 
kerîhe olur. 

el-¡İlâc: Senin bildiğin eşyâ ile onun tenðıyesine mübâderet olunur 
ve ba¡dehu √uðne isti¡mâl olunup ba¡dehu sa¡ter-i cebelî ve ferâsiyûn ve 
se≠âb ve efsentîn ve şî√-i Ermenî şarâbla ve kemâfî†ûs şarâbla saðy olunup 
veyâ«ûd bir buçuk dirhem dühn-i belesân şarâbda saðy olunur. Ve şarâbın 
onlara enfa¡ı o şarâbdır ki onun içinde kızgın √adîd ve fı∂∂a ve ≠ehebden 
biri söndürülmüş ola ve «abe&-i √adîdin nefsi dahi ceyyiddir ve enâfi« 
«u§û§an infe«a-ı iyyel ve infe«a-ı πazâl ve infe«a-ı cedy ve ba¡dehu emrâð-ı 
desime saðy olunur.

Azâd-dıra«t

Onun varaðı behâyimi ðatl eder ve «aşebi dahi ba¡∂ı kerre ðatl eder. 
Ve ¡ilâc-ı diflâ ve beyne’s-sümûm müşterek olan ¡ilâc ile ona mu¡âlece 
olunur.
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¢ışru’l-Erüzz

Evâil-i evvelînden ba¡∂ın ðavli üzere onun şâribine vaðt-i şürbünde lisâ-
nında ve feminde veca¡ ve ke≠âlik lisânında verem ¡ârı∂ olur ve onun veca¡ı 
merîye ve mi¡deye ve em¡âya mümtedd olur ve cümle bedeninde iltihâb 
olur ve o ba¡∂ kışr-ı erüzzü sümûmdan ta¡dâd eylediler. 

el-¡İlâc: Ona ≠erârî√ mu¡âlecesiyle ¡ilâc olunur. Ve vâcib olur ki ona 
saðy olunan zeyt içinde evvelâ sefercel †ab« olunup ba¡dehu saðy oluna.

Bezrü’l-Encüre

Onu şürbden ¡un§ul şürbünün ¡avârı∂ı ¡ârı∂ olur, ke≠âlik onun şürbden 
su¡âl-i ðavî ¡ârı∂ olur ve ona ¡un§ul ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur velâkin bunun 
su¡âline müleyyinâtla ¡ilâc olunur, şarâb-ı benefsec mâ-ı şa¡îr ile saðy olu-
nur ve edviye-i su¡âlden sâirler ile dahi tedbîr olunur.

Esved ve A§fer olan Türbüd-i Redî

»arbað-ı esved ve πârîðûn-ı esved şâriblerine ¡ârı∂ olan a¡râ∂ türbüd-i 
redî şâribine dahi ¡ârı∂ olur ve ¡ilâcı dahi onlara olan ¡ilâc olur ve «â§§aten 
türbüd dühn-i levzi ke&îren tecerru¡la ¡ilâc olunur.

Bûderînûn

Bu semmin mâhiyyeti ve ¡ilâcı benim ma¡lûmum değildir, ancak ona 
¡ilâc-ı müşterek ile ¡ilâc olunur. Ben ₣ann ederim ki sümûm-ı √âddedendir 
ve πayr-i √âdde olmak dahi ba¡îd değildir. Ve ðavm dediler ki buderînûn 
bir devâdır ki onu şâribe i«tilâ†-ı ¡aðl ve temeddüd ¡ârı∂ olur √attâ şefele-
rine ¡ârı∂ olan temeddüd √asebiyle ona ∂ı√k gibi bir √âlet ¡ârı∂ olur ve ona 
binâen Yûnâniyyûn o √âleti ∂ı√k ile tem&îl edip derler ki ona “Ya∂√aku 
∂ı√ka sârdûniyâ.”

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı ¡ilâc-ı müşterektir. Ve ðavmden ba¡∂ılar dediler ki 
vâcib olur ki onun şâribi taðyi™e olunup ba¡dehu mâ-ı ¡asel saðy oluna. Ve 
ona nâfi¡ olur leben şürb edip bedenini edhân-ı müsa««ine ile tedhîn eyle-
mek ve âbzen-i √ârr ve tedlîk isti¡mâli ve teşennüc-i «abî&i dâfi¡ olan edviye 
isti¡mâli dahi nâfi¡ olur.
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‰ûbiyûn

Bunun dahi †ab¡ını ve ¡ilâcını ben yaðînen bilmedim ve ₣ann ederim ki 
onun †ab¡ı √âddır ve πayr-i √âdd olmak dahi ba¡îd değildir. Ve ba¡∂ılar de-
diler ki o semm şefede ve lisânda filiπamûnî i√dâ& eder ve cünûn ve vesvâs 
ve suðû†-ı nab∂ îrâ& eder.

el-Lübûbu’z-Zeni«a

Onun a√vâli ve ¡ilâcı ¡un§ulda ve encürede ≠ikr olunan a√vâle ve ¡ilâca 
ðarîb olur ve «u§û§an ona rubûb-ı fevâkihten rubb-ı √ı§rım ve rîbâs ve tuf-
fâ√ rubûbu nâfi¡ olur. Ve o semmden πa&eyân ve πaşy ve kerb ¡ârı∂ olur ve 
o semm olan lübûb-ı zeni«a cevz ve mişmiş nevâtı ve nârcîl olur.

eş-Şarâbu’§-~ırfu ¡Ale’r-Rî…

Ve çok kerre o şürbden «unâð ve evcâ¡ ve iltihâb ¡ârı∂ olur ve «u§û§an 
ki şarâb πalî₣ ve √ulv ola. [532b]

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı istifrâπ ve fa§d ve ishâl olur eger onlara √âcet olur 
ise ve ðay™ı onlara ni¡me’d-devâ olur eger ðay™de sühûlet var ise ve mizâcı 
mâ-ı bârid ile ve fuððâ¡-ı bârid ile ve mâ-ı râib-i mu√ammı∂ ile ve mâ-ı 
fevâkih ile ve aðrâ§-ı kâfûr ile ve o mi&lliler ile tebrîd olunur.

el-¡Aselü’r-Redî

O ¡aselin ek&erî İraðliyâ bilâdından meclûb olur. Ve o ¡asel bir nev¡ 
¡aseldir ki onu şemm eden kimseye ¡u†se ¡ârı∂ olur ve ke≠âlik ¡un§uldan ve 
eb«ireden ¡ârı∂ olan a¡râ∂ o ¡aselden dahi ¡ârı∂ olur ve onu şemmden πaşy 
ve ¡arað-ı bârid ¡ârı∂ olur. Ve ¡aselden bir §ınf dahi vardır ki o dahi redîdir, 
a¡râ∂da ve ¡ilâcda onun √ükmü şevkerân √ükmü gibidir.

el-¡İlâc: Onu şârib olan kimse se≠âb ve semek-i mâli√ tenâvül eylesin, 
ûnûmâlî tesmiye olunan şarâbı şürb eylesin ve e†¡ime ekl edip ba¡dehu ðay™ 
eylemekten zâil olmasın mümkin oldukça.
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ed-Dıb…

Dıbð şürb eden kimseye ba†nında ðarðara ve maπ§ ¡ârı∂ olur velâkin 
i«tilâf ve düvârı olmaz.

el-¡İlâc: Vâcib olur ki ona mâ ve ¡asel saðy olunup ðay™ ettirile ve √uð-
ne-i leyyine ile i√tiðân oluna ve ona ma¡a’l-«amrı'l-ke&îr ve’s-sikencebîn 
efsentîn saðyı nâfi¡ olur ve onun ¡ilâcına «â§§aten †abî«-i circîr nâfi¡ olur ve 
ke≠âlik fülfül ve cünd-i bîdester ile sünbül saðy olunur ve mâ-ı √ârr ile ve 
«all ile ∂ımâd olunur.

Cümle-i U«râ: Bu Cümlede Bâride Olan Edviye-i 
Semmiyye ±ikr Olunur

el-Afyûn

Afyûn şürb eden kimsenin e†râfına «ader ve berd ve √ikke ¡ârı∂ olur ve 
bedeninden râyi√a-i afyûn fâyi√a olur ve ona füvâð ve düvâr ve ₣ulmet-i 
¡ayn ve √alð ve nefesine ∂îð ve §ufret ve kümûdet, e†râf ve şefe ve vec-
hine §ufret ¡ârı∂ olur ve ke≠âlik §u¡ûbet mü™eddî cüşâ ve sübât ve i¡tikâl-i 
lisân ve πu™ûr-ı ¡ayn √âdi& olup ba¡dehu küzâz-ı «ânıða ve ¡arað-ı bâride 
ve nefs-i bâride ve mevte mü™eddî olur. Ve afyûnun ðatli esbâbından olur 
demi taπlî₣ √âsebiyle cereyânından men¡i ve rû√u tebrîdi ve âlât-ı nefesi 
teşnîci. Ve afyûnun şerbet-i vâ√ide-i ðattâlesi iki dirhemdir, afyûndan o 
miðdâr şürb edenleri iki güne ðadar ðatl eder «u§û§an şarâbla şürb olunan 
afyûnun ¡ameli ek&er olur lâkin şarâbın miðdârı bir meblaπa bâliπ olsa ki 
o miðdâr şarâb afyûnun ma∂arratına muðâvemet eylese veyâ«ûd ebdân-ı 
√ârrenin mu¡âveneti ile şarâb muðâvemet eylese o şarâb afyûnun ¡amelini 
ziyâde eylemez.

el-¡İlâc: Bi’l-iştirâk müstefriπa olan edviye saðyından me≠kûr ðânûnlar 
isti¡mâl olunup dühn ile ve mâ ve mil√ ve bûrað ile taðyi™e olunur ve ba¡-
dehu sikencebîn ve mâ ve ¡asel saðy olunur ve ba¡dehu √uðne-i ðaviyye 
ile i√tiðân olunur. Ve ke≠âlik onun edviyesinden olur sikencebîn efsentîn 
ile saðy olunmak ve ke≠âlik şarâbla efsentîn ve √ıltît onun tiryâðı olur ve 
ke≠âlik dâr-ı §înî «â§§aten veyâ«ûd dâr-ı §înî ma¡a’l-«all ve sekbînec şürb 
olunur ve ke≠âlik cünd-i bîdester «â§§âten ve şarâbla fülfül yâ«ûd sikence-
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bîn ile fülfül ve sa¡ter ve se≠âb ve mil√ ve ke≠âlik dühn-i verd ma¡a’l-«all 
veyâ«ûd dühn-i verd ma¡a’l-¡asel isti¡mâl olunur. Ve &ûm ve cevz afyûn şâ-
ribine ceyyiddir. Ve ba¡∂ı kerre afyûn şâribine «â§§ olan tiryâð saðy olunur, 
onun terkîbi budur: ◊ıltît, ebhel, cünd-i bîdester, fülfül veznleri berâber 
a«≠ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi nebða miðdârından 
cevze miðdârına varınca ðadardır. Ve çok vâði¡ olur ki bir mi&ðâ √ıltît on 
beş dirhem miðdârı şarâb-ı rey√ânîyle saðy olunsa afyûn şürbünün ma∂ar-
ratından «alâ§ına sebeb olur. Miðdâr-ı ke&îr şarâb-ı ¡atîð şürbünün o bâbda 
nef¡-i ¡acîbi vardır «u§û§an o şarâb-ı ¡atîð raðîð ve rey√ânî olup mâ-ı ke&îri 
i√timâl eyleye ve dâr-ı §înî ile şürb oluna. Ve ona tiryâð ve sencerînâ ve 
me&rûdî†ûs bu me≠kûrlardan birinin şarâbla şürbü ðadar bir nâfi¡ şey™ ol-
maz. Ve vâcib olur ki kündüş mi&llilerle ta¡†îs olunup dimâπı müteza¡zi¡ 
kılına ya¡nî ervâ√-ı dimâπ in¡âş oluna ve bu ta¡†îs afyûndan √âdi& olan sü-
bâta ¡ilâc-ı ceyyid olur. Ve vâcib olur ki onun şa¡rı netf oluna ve uyumaktan 
men¡ oluna ve bedeni dühn-ı ðus† ve dühn-i sûsen gibi şeylerle edhân-ı 
√ârre ile tedhîn oluna ve ona cünd-i bîdester ve sükk mi&lliler işmâm oluna. 
Ve vâcib olur ki şârib-i afyûn âbzen-i √ârra iclâs oluna teşennüc eylemesin 
ve √ikke müştedd olmasın için ve emrâð-ı desime ile ve «â§§âten mi«â« ve 
şu√ûm ile te√assî eder.

Cevz-i Mâ&il

Cevz-i mâ&il şâribine düvâr ve √umret-i ¡ayn ve πışâve ve sekr ve sübât 
¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre onun bir mi&ðâli şâribini yevm-i şürbde ðatl eder 
«u§û§an Hindî nev¡i şürb oluna. Ve ðable’l-ðatl onu şâribe ¡arað-ı bârid ve ne-
fes-i bârid ¡ârı∂ olur, ammâ nı§f dirhemden noð§ân şürb olunsa sübât ve sekr 
i√dâ& eder velâkin ðatl eylemez meger ki o miðdârı şârib ∂a¡îfü’l-ðuvve ola.

el-¡İlâc: Onun a¡₣am-ı ¡ilâcı na†rûn ve mâ ve dühn ile taðyi™e olur ve 
semn onun tiryâðıdır ve onunla şarâb-ı ke&îr fülfül ile ve ¡âðırðar√â ve 
√abb-ı πâr ve dâr-ı §înî ve cünd-i bîdester saðy olunur. Ve mâ-ı √ârra e†râfı 
id«âl olunmak ve bedeni «ırað ile tes«în olunmak ve dühn-i ðus† ve dühn-i 
bân ile tedhîn olunmak nâfi¡ olur ve onlardan mümkin olanlarını i√∂âr edip 
riyâ∂et eder ve ba¡dehu taπaddî edip aπdiye-i desime tenâvül ve şarâb-ı 
√ulvü şürb eder ve müheyyâ eylediği ¡ilâc-ı afyûnu isti¡mâl eder.
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Yebrû√

Lüffâ√ ve ve sâbîzecin a§lıdır, onun a√vâl, a¡râ∂ı cevz-i mâ&il a√vâli gibi 
olup ondan lî&erπus ve √ukâk ve küzâz ve §amem ¡ârı∂ olur. Eczâ-i yebrû√-
tan ziyâde şerrli olan cüz™ ðuşûru olur, √abbın şerri dahi ðuşûrun ðışrına 
ðarîb olur ve yebrû√un cirmi dahi a¡râ∂-ı me≠kûreden bir şey™ i√dâ& eder.

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı cevz-i mâ&il ve afyûn ¡ilâclarına ðarîb olur ve vâcib 
olur ki ona şarâb içinde efsentîn saðy oluna ve ke≠âlik fülfül ve cünd-i 
bîdester ve se≠âb ve «ardal ve «all ona ve bi’l-cümle «adere nâfi¡ olur ve 
ke≠âlik o edviye mi&lliler ile ta¡†îs olunur ve ona zift ve söndürülen fetîlin 
du«ânı şemm ettirilir. Ve vâcib olur ki onların başlarına «all-i «amr, dühn-i 
verd va∂¡ oluna ve onlar nevmden men¡ oluna ve nevmde olanları netf-i şa¡r 
ile ve ta¡†îs ve a§l-ı ibhâmı πamz ile tenbîh oluna.

±erufînûn

Bu devâ cümle-i mu«addirâttandır ve benc †abî¡atında olup müskir olur 
ve ondan evvelâ πa&eyân-ı şedî∂ ve füvâð ve maπ§ ¡ârı∂ olup ba¡∂ı kerre 
îlâvus gibi √âli olur ve ba¡∂ı kerre ðay™ ve ishâl-i dem ¡ârı∂ olur, πaşye 
mü™eddî olunca ðadar dem «urûc eder ve sübât dahi ¡ârı∂ olup beyne’r-râbi¡ 
ve’s-sâbi¡ helâk olur ve helâkinden muðaddem bedenine cemî¡an «ader 
¡ârı∂ olur. Ve onun ¡ilâcı ≠ikri mürûr eden ¡ilâc müşterek olur.

el-Benc

Onu şâribe istir«â-i a¡∂â ve verem-i lisân ¡ârı∂ olur ve ağzı köpürüp ze-
bedi «urûc eder, iki gözleri kızarır ve ona düvâr ve πışâve-i ¡ayn ve ∂îð-ı ne-
fes ve §amem ¡ârı∂ olur ve ke≠âlik √uðâke-i beden ü li&e ve sekr ve i«tilâ†-ı 
¡aðl ¡ârı∂ olur, ba¡∂ı kerre §ar¡a mü™eddî olur ve ba¡∂ı kerre a§vât-ı mu«telife 
√ikâye eden eşek §avtı gibi §avtı olup nühâð eder [533a] ve §ahîl-i feres gibi 
§ahîl eder ve ba¡∂ı kerre ba¡îrin §adâ-yı a«fâfı ve πurâbın §avtı gibi sec√ ve 
na¡ðı olur.

el-¡İlâc: Vâcib olur ki ona ¡âcilen mâ ve ¡asel ve leben-i baðar veyâ«ûd 
leben-i mâ¡iz saðy oluna ve ke≠âlik leben-i πanem bi-¡aselin ve bi-πayri 
¡aselin saðy oluna ve semn ve √abbu’§-§anevber zeyt ile †ab« olunup saðy 
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oluna ve ke≠âlik levz-i §anevber-i †abî« tîn ile ve ke≠âlik şarâb-ı √ulv-ı 
ke&îr ve ke≠âlik ba§al-ı meşvî saðy oluna ve ona bezr-i fücl ve «ardal ve 
√urf ve bezr-i encüre ve √irrîf ve muða††ı¡ olan edviyenin küllîsi saðy olu-
nur ve ke≠âlik ba§al ve &ûm ve fücl ve büzûrları dahi saðy olunur. Ve benc 
¡ilâcında me&rûdî†ûs ve tiryâð ve sencerînâ mi&llilere ve afyûn tiryâðına 
mu¡âdil bir nesne olmaz ve onun ¡ilâcı taðyi™e ile olur.

eş-Şevkerân

Onu şürbden «unâð ve berd-ş etrâf ve temeddüd-i şedî∂-i «ânıð ve πışâ-
vetü’l-ba§ar ¡ârı∂ olur √attâ bir nesneyi görmeğe ðarîb olmaz ve ta«ayyülü 
dahi bâ†ıl ve e†râfı bârid olur ve ba¡dehu teşennüc ve «anıð i√dâ& edip ðatl 
eder.

el-¡İlâc: Onu ¡ilâcda evvelâ √aðn ve taðyi™e ve ishâl ma¡lûmun olduğu 
üzere isti¡mâl olunur, √uðun ile bed™ olunur ve ba¡dehu şey™en ba¡de şey™in 
ve sâ¡aten ba¡de sâ¡atin şarâb-ı §ırf saðy olunur ve bu tedbîrin nef¡i ¡a₣îm 
olur ve ba¡dehu ona leben-i baðar ve efsentîn saðy olunur ve şarâbla fülfül 
saðy olunur ve ke≠âlik cünd-i bîdester ve se≠âb ve na¡nâ¡ ve √ıltît ve varað-ı 
πâr ve √abb-ı πâr ve rubb-ı ¡ineb saðy olunur ve onlara tiryâð-ı afyûn dahi 
nâfi¡ olur. Ve onlara nâfi¡ olan edviyedendir bezr-i encüre ve encudân ve 
ðardemânâ ve mey¡a onların hangisine saðy olunsa şarâbla saðy olunur. Ve 
ke≠âlik şecer-i tû& ðuşûrunun †abî«i ve dühn-i belesân ma¡a’l-leben saðy 
olunur. Ve vâcib olur ki şevkerân şâribinin ba†nı ve mi¡desi ma¡a’l-«amr 
daðîð-i √ın†a ile ∂ımâd oluna.

¡İnebü’&-¿a¡leb

Onun redî ve mu«addir olan §ınfından şâribine kümûdet-i levn ve cefâf-ı 
lisân ve füvâð ve dem-i ke&îr ðay™ı ve nef&-i dem ve sa√cî ve mu«â†î i«tilâf 
¡ârı∂ olur ve onun ≠evðine †a¡m-ı leben ¡ârı∂ olur.

el-¡İlâc: Onların mu¡âlecâtları ðânûn-ı ¡âmm üzere ¡amel olunup ve ba¡-
dehu leben-i etân mâ-ı ¡asel ile ve leben-i mâ¡iz ve √alîb ile enîsûn saðy olu-
nur. Ve a§dâfın küllîsi ona nâfi¡ olur ve §udûr-ı decâc-ı ma†bû«a ve levz-i 
mürr tenâvülü dahi nâfi¡ olur.
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Küzbere-i Ra†be

Onu dahi tenâvülde istik&âr olunup nı§f rı†la ðarîb ekl olunsa veyâ«ûd 
onun ¡u§âresi def¡aten saðy olunsa veyâ«ûd ona ðarîb dört ûðıyyeye varınca 
ðadar saðy olunsa ondan düvâr ve seder ve i«tilâ†-ı ¡aðl ve πıl₣at-ı §avt ve 
sübât ve sekr gibi √âlet ¡ârı∂ olup kelâm-ı sükârânın efâ√işi ile he≠eyân eder 
ve ondan râyi√a-i küzbere dahi şemm olunur.

el-¡İlâc: Vâcib olur ki teðayyü™ ettirile ve «u§û§an onu taðyi™e dühn-i sû-
sen veyâ«ûd zeyt ile ve «u§û§an bûraðlı olan †abî«-i şibt ile ola ve ona §uf-
retü’l-bey∂-i nîm-birişt mil√ ve fülfül ile i†¡âm olunur. Ve ke≠âlik decâc-ı 
semîn mil√-i ke&îr ve fülfül ile ve ke≠âlik meraðu’l-[i]vezz ile ve şarâb-ı 
ðavî-i §ırf ile ðalîlen ðalîlen i†¡âm olunur. Ve onların me™kûlâtı fülfül-i ke&îr 
ile ve mil√ ile ðılınır ve onlara efsentîn veyâ«ûd dâr-ı §înî veyâ«ud şarâb 
içinde fülfül dahi nâfi¡ olur ve mâ-ı mâli√ ve meyfu«tec saðyının menfa¡ati 
πâyete bâliπ olur.

Bezr-i ¢a†ûnâ

Ba¡∂ı kerre onu şürbden ma¡a-∂a¡f ðalað ve «ader ve ba¡dehu πaşy ¡ârı∂ 
olur ve onun ¡ilâcı küzbere ¡ilâcı olur.

Fu†r ve Kem™e-i Rediyyeler

Ma∂arrat-ı fu†r ba¡∂ı kerre cinsi √asebiyle olur, zîrâ onun ba¡∂ı ecnâ-
sı ðattâldir veyâ«ûd fu†r ke&ret-i kemmiyyeti ile ðatl eder. Ammâ bi-√a-
sebi’l-cins redî olan o fu†rdur ki onun menbiti olan ar∂ nebâtât-ı selîme 
inbâtıyla ma¡rûfe olmaya belki o fu†run nebâtı mevâ∂i¡-i rediyyede ve 
hevâmm √ücrelerinde ve keyfiyyât-ı ðaviyyesi olan [eşcâr] katında olur. 
Ve elvân-ı fu†rdan a«∂ar ve esved ve †âvûsî olanların küllîsi redîdir ve redî 
fu†r tenâvülünden ≠eb√a ve ∂îð-ı nefes ve nef«a-i ba†n u mi¡de ve füvâð ve 
maπ§ ve §ufret-i levn ve §ıπar-ı nab∂ ve iðşi¡râr ve πaşy ve ¡arað-ı bârid ¡ârı∂ 
olup ðatl olunur.

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı senin ma¡lûmun olanlar ile taðyi™e olur «u§û§an 
ma¡a’l-bûrað ¡u§âre-i fücl ile taðyi™e olunur ve ba¡dehu ona sikencebîn ile 
remâd-ı kerm saðy olunur. Ve kümme&rânın tiryâðı olur «u§û§an kümme&râ 
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şecer-i berrîsinin varaðı ve ke≠âlik merî ona tiryâð olur. Ve ba¡de’t-tenðıye 
vâcib olur ki merî-i Neba†îden ona şey™en ba¡de şey™in saðy oluna ve bûrað 
ve ¡asel dahi saðy oluna ve ke≠âlik bûrað ve ≠erð-ı decâc sikencebîn ile 
saðy olunsa nef¡i ¡a₣îm olur. Ve mil√-i Hindî ve ¡a§îr-i fûtenec sikencebîn 
ile ve bûrað ve ma¡âcîn-i √âddeden felâfilî ve kemmûnî ve şarâb-ı ¡atîð ü 
ðavî ve zerâvend ve a§l-ı câvşîr ve şarâb tortu ve «ardal ve √urf dahi isti¡mâl 
olunur. Ve ke≠âlik efsentîn ve sa¡ter-i cebelî ve onların †abî«i ve †abî«-i tîn 
dahi saðy olunur ve onun ta√te’ş-şerâsîfi dâimâ tekmîd olunur.

Sihâm-ı Ermeniyye

İşbu bâb her ne ðadar şürb-i semm beyânı için mec¡ûl ise sihâm-ı Erme-
niye-i mesmûmenin cer√i şürb-i semm a√kâmında olmakla o dahi şürb-i 
semme il√âð olunup bu maðâmla onlar dahi tedbîri ≠ikr olunmak lâyıðtır. 
Ve bu bâbda √a≠âðati olan ¡âlim dedi ki o sihâm i§âbet eylediği gibi ona 
ðınne saðy olunur. Sehm-i me≠kûr semminin ¡ilâcı budur ki cildi sel« olu-
nup a√şâsı ta†hîr ve temlî√ ve taðdîd olunan ibn ¡urs ðadîdinden iki mi&ðâl 
ona saðy olunur. Ve bana bâliπ ve vâ§ıl oldu ki insânın ≠ibli o sihâmın 
ma∂arratına tiryâð olur.

İkinci Ma…âle Sümûm-ı Meşrûbe-i ◊ayvâniyye 
Beyânındadır

el-Cümle: İşbu Cümle ◊ayvânâtın ve Sümûmunun Beyânındadır

Ben derim ki √ayvânâtta min-ciheti’ş-şürb semm olan eşyânın kimisi o 
√ayvânın la√mı ve keyfe-mâ-kân cümle-i bedeni olur ve kiminde «â§§aten 
ba¡∂ı ¡u∂vu olur ve kiminde ru†ûbet-i semm olur. Ve bu aðsâmın her birisi 
iki ðısm üzere olur: Evvelki ðısm onda olan semm bi-cevherihi ve ≠âtihi 
olur ∂afâdı¡-ı âcâmiyye la√mında olduğu gibi. Ve ikinci ðısm onda sem-
miyyet bi-cevherihi olmayıp bi-√asebi’l-¡ârı∂ olur semmin bârid ve şivâ-yı 
maπmûm ve mi¡dede câmid olan leben gibi.
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Fi’l-◊ayvânâtilletî Ta…tulu Bi-Cemî¡i Eczâihi

O √ayvânâttan bi-cevherihi ve ≠âtihi ðatl eden vezeπadır ve ke≠âlik 
≠erârî√ ve ∂afâdı¡ ve erneb-i ba√rî ve √ir≠evn mi&llilerdir ve semmiyyet-i 
¡ara∂iyye ile ðatl eden semek-i bârid ve şivâ-i maπmûmdur.

±erârî√

Onun †ab¡ı √âdde ve √irrîfe ve ðattâledir, onu şâribe maπ§ ve veca¡-ı 
a√şâ ve bi’l-cümle femden ¡âneye varınca ðadar veca¡-ı mümtedd ¡ârı∂ olur 
ve ke≠âlik verik katında ve iki böbreklerde ve şerâsîfte veca¡ olup me&âne 
dahi veca¡-ı müverrim ile taðrî√ olunur ve ða∂îb-i ¡âne ve nevâ√î-i ¡âneyi 
tevrîm eder iltihâbı şedîd olmak √asebiyle ve bevl teðâ∂î edip ðıyâm eder 
velâkin tebevvüle ðâdir olmaz veyâ«ûd ðâdir olur velâkin dem ve ðı†a¡-ı 
la√m veca¡-ı şedîd ile tebevvül eder Ve ba¡∂ı kerre ma¡a-tilke’l-a¡râ∂ ishâl 
sa√cı ve πa&eyân ve i«tilâ†-ı ¡aðl ve ðıyâm katında suðû† ve πaşy ¡ârı∂ olur 
ve ba¡dehu ðatl eder. Ve ≠erârî√in ek&er-i nikâyesi me&âneye olur ve onu 
şürb eden kimse feminde ða†rân ve zift †a¡mı bulur. Ve o √ayvânâtın †ulû¡-ı 
Şi¡râ ðubeylinde ve bu¡aydında ya¡nî zamân-ı †ulû¡dan ðalîlen muðaddem 
ve ðalîlen mu™a««ar olan zamânlarda ve vaðt-i «arîfte şerrî ek&eri olur.

el-¡İlâc: Vâcib olur ki onu şürb eden kimse ðay™ ettirile ve senin bildiğin 
üzere √uðne isti¡mâl oluna ve vâcib olur ki onun muðayyi™ine ve √uðnesine 
na†rûn ve †abî«-i tîn dahi id«âl oluna ve onun taðyi™esi mütedârik kılına 
ve √ıf₣an li’l-me&âne fa§d olunmak re™y olunursa o dahi işlenir ve ba¡dehu 
saðy-ı mütedârik ile [533b] ona leben ve lu¡âb-ı bezr-i ða†ûnâ ve mâ-ı recle 
ve zübd-i ke&îr saðy olunur ve o vaðtte mâ-ı şa¡îr ve «a†mî ve beyâ∂u’l-
bey∂ ve bezr-i kettân lu¡âbıyla veyâ«ûd mâ-ı şa¡îr ve mâ-ı erüzz veyâ«ûd 
†abî«-i √ulbe veyâ«ûd †abî«-i «anderûsla onlara i√tiðân olunur ve emrâð-ı 
desime ve dühn-i levz ve şa√mu’l-ivezz ve §ufretü’l-bey∂i’n-nîm-birişt ve 
semn ve ¡asel ve cüllâb ve me«î∂-i baðar onlara nâfi¡dir ve onlara mâ-ı ¡asel 
ve §anevber-i √abbının kibârı ve §ıπârı ve meyfu«tec ma¡a-şa√mi’l-ivezz 
şarâb-ı ¡aselde saðy olunmak nâfi¡dir. Ve müdirr olan √ubûb-ı ma†bû«u 
√abb-ı bi††î« ve ðı&&â ve †abî«-i tîn ve şarâb-ı benefşec dahi nâfi¡dir. Ve 
ba¡∂ılar dediler ki onun şâribine dühn-i sefercel saðy olunsa onun tiryâðı 
olur ve dühn-i sûsen ve ke≠âlik †în-i Şâmûs onlar gibidir ve edrûmâlî şarâbı 



540 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

saðy onların ishâline nef¡ verir. Ve vâcib olur ki ≠erârî√ şürb eden kimsenin 
i√lîline dühn-i verd tað†îr oluna velâkin onun ðam¡-ı la†îf ile ve mevcûd 
olan ðam¡ın dahi elyeni ile olup ≠errâða ile olmaya ve onda âbzen-i fâtir 
dahi isti¡mâl oluna.

Erneb-i Ba√rî

Onu saðydan nefsin ∂îðı ve ¡usrü ve √umret-i ¡ayn ve su¡âl-i yâbis ve 
nef&-i dem ve ¡usr-i bevl ve bevl-i dem ve bevl-i benefşecî ve veca¡-ı mi¡-
de ve ifrâ† üzere ðay¡-ı §afrâ ve ðay™-ı dem ve yereðân ve kerb ve veca¡-ı 
külye ve berâz-ı benefşecî ve ba¡∂ı kerre berâz-ı mu«â†î ve ¡arað-ı müntin 
ve kerâhet-i †a¡âm ¡ârı∂ olur; her kaçan semek rüy™et eylese müşme™izz ve 
münðabı∂ olur ve kaçan semeki rü™yetinde müşme™izz olmasa onun ¡âfiye-
tine delâlet eder ve onun semek-i müntin râyi√ası feminden ve cüşâsından 
ma¡a’l-mülû√a i√sâs olunur. Ve erneb-i ba√rî şürbünden ¡âfiyet bulanların 
ek&eri sillde vâði¡ olurlar.

el-¡İlâc: Onlara leben-i mâ¡iz şürbünün menfa¡at-ı bâliπası olur ve ke≠â-
lik eşek sütü dahi nâfi¡dir ve &edyden leben-i nisâ ma§§ı ve «ubbâzâ ðu∂bâ-
nı veyâ«ûd meslûð olan «a†mî-i ra†b ve sere†ân-ı nehrî meraðası «â§§aten 
nâfi¡dir ve o ¡alîl sere†ân-ı nehrî meraðasını ekle ðâdir olur, ammâ sâir mâî 
olan √ayvânâtın kendiyi ve emrâðını tenâvülden müşme™izz olup ekle ðâ-
dir olmaz. Ammâ o bâbda edviye-i nâfi¡adan aðvâ olan edviye fûtenec-i 
nehrîyi †ariyyen tenâvül ve dem-i ivezz √ârr[en] †ariyyen ve bevl-i insân-ı 
mu¡tað ve buðûl-i meryem187 u§ûlünden sekiz ûbûlûs şarâbla ve o miðdâr 
şarâb veyâ«ûd †ılâ ile ve «arbað-ı ðalîl şarâbla şürb olunmak nâfi¡ olur ve 
a¡râ∂ heyecân ve sükûn eylediğinden ikinci günde ona «arbað-ı esved ve 
saðmûnyâ ve πârîðûn ve rubb-ı sûs ve ðe&îrâ bu edviyeler veznleri berâber 
a«≠ olunup onlardan √ubûb itti«â≠ olunur ve şerbet-i vâ√idesi bir dirhem 
veyâ«ûd bir dirhemden ðalîlen ziyâde kılınır ve cüllâb ile saðy olunur. Ve 
onun ¡alâmet-i bür™ü semekte müşme™izz olmayıp tenâvül eylemeğe ¡alîlin 
ðudreti olur. Ve ba¡de’l-¡âfiyet sill mara∂ı ¡ârı∂ olur ise ona emrâ∂-ı sill ile 
mu¡âlece olunur.

187 [Sehven “buðûl-i meryem” yazılmışsa da doğrusu “bu«ûr-ı meryem” ]



Tahbîzü’l-Mathûn 541

Vezeπa ve ◊ırbâ

Vezeπanın la√mı ðâtildir. Ve ba¡∂ı kerre vezeπa şarâb içine suðû† edip 
helâk olur ve a¡∂âsı tefettüt edip o şarâb bi-külliyyetihi semm olur ve onu 
şürbden ðay™ ve veca¡-ı fu™âd-ı şedîd √âdi& olur. Ve √ırbâ dahi ðatl ve ihlâk-
ta vezeπaya ðarîb olur. Ve ðavmin ≠ikri üzere √ırbânın bey∂i dahi semmdir 
sâ¡at-i şürbde şâribini ðatl eder, biz onu ≠ikr eyleriz. Ve bir ðavm dediler 
ki √ırbâ †ab« olunur, onun †abî«i mâ-ı √ammâma reşş olunsa ondan müs-
ta√imm olanların bedeni bir müddet mu«∂arre ve ba¡dehâ ðalîlen ðalîlen 
levn-i evveline ¡âid olur. Bu kelâm bir ðavldir ki ben onu ta√kîð eylemem. 
Ve bunun ¡ilâcı ¡ilâc-ı müşterektir ve ≠erârî√ ¡ilâcıdır.

◊ir≠evn

◊ir≠evnin sâlâmendâr bir nev¡idir, onların †abî¡atleri birbirlerine 
müşâbihtir, pes sâlâmendâra müşâbih olan √ir≠evn ðattâldir, onun la√mını 
şâribe verem-i lisân ve √ikke ve §udâ¡ ve √urða ve πışâve-i ¡ayn ¡ârı∂ olur.

el-¡İlâc: Simsim, «arnûb-ı Neba†î, sükker veznleri berâber a«≠ olunup 
semn-i baðar ile saðy olunur. Ve vâcib olur ki leben-i √alîb saðy olunup 
dühn ile temrî« ve isti√mâm oluna.

Fî Şürbi Sâlâmendâr

Bu √ayvân ¡a₣âyâttan bir nev¡dir, biz onu bâbu’l-¡a∂∂da ≠ikr ve va§f 
eyleriz. Onun şürbünden mi¡dede evcâ¡-ı şedîde ve ba†nda istisðâ gibi ve-
rem ve küzâz ve i√tibâs-ı bevl ¡ârı∂ olur. Ve o ðâilin πayrilerinden A†yûs-ı 
Âmidî ve πayrileri dedi ki onu şâribe verem-i lisân ve ≠ehâb-ı ¡aðl ve istir«â 
ve zemânet ve isvidâd-ı mevâ∂ı¡ mine’l-beden ve eczâ-i bedenin ¡ufûneti 
¡ârı∂ olur; kaçan mu¡âlece olunup ¡alîle §ı√√at ve bür™ √â§ıl olsa o sevâd ve 
¡ufûnetinin mev∂i¡i olan ¡u∂v sâðı† olur.

el-¡İlâc: Ona ¡ilâc-ı müşterekle ¡ilâc olunur ve afyûn şâribine olan ¡ilâcla 
dahi tedbîr olunur ve tiryâð-ı kebîrden fârûð ve me&rûdî†ûs mi&lliler saðy 
olunur. Ammâ e†ıbbâdan A†yûs-ı Âmidî ve em&âli ≠ikr eylediler ki ≠erârî√ 
şürb edenlerin ¡ilâcı ona ¡ilâc olur, ammâ kendiye ma«§û§ ¡ilâc budur ki 
râtînec, ¡ilk-i bu†m gerek her birisi yalnız ve gerek ikisi ma¡an a«≠ ve is-
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ti¡mâl olunur lâkin mey¡a ileve cen†iyânâ ile ve ke≠âlik o ¡alîle kemâfî†ûs 
içinde √abbu’§-§anevberi’§-§ıπâr ve varað-ı serv ve bezr-i encüre †ab« olun-
duktan sonra saðy olunur ve zeyt ile şürb olunur ve ke≠âlik ba√rî süla√fâtın 
ba†nı ve fûtenecle ma†bû« ∂afâdı¡ dahi nâfi¡ olur.

∞afâdı¡da Âcâmiyyenin A«∂arı ve Ba√riyyenin A√meri

Onun şâribe §ufrete nâ₣ır kümûdet-i levn ve terehhül †arîði ile bedenin 
teverrümü ve √alð ve femin √urðati ve ¡usr-i nefes ve ₣ulmet-i ¡ayn ve düvâr 
ve netn-i fem ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre a√yânen teşennüce ve imtidâda mü™eddî 
olur ve onlara ba¡∂ı kerre ishâl-i ≠ûsen†ârî ve πa&eyân ve ðay™ ve i«tilâ† ve 
πaşy ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre menîlerini ve fu∂ûlü bi-πayri-irâderin ða≠f eder-
ler ve bu ¡illetten «alâ§ olan kimsenin esnânı suðû†tan «alâ§ olmaz.

el-¡İlâc: O ∂afâdı¡-ı rediyye şâribine zeyt sað olunup taðyi™e olunur ve 
ke≠âlik mâ-ı √ârr veyâ«ûd şarâb-ı ke&îr ile taðyi™e olunur ve riyâ∂et-i ke&îre 
ile tervî∂ ve âbzen-i √ârrda √ammâmda ta¡rîð ve edhân-ı √ârre ile temrî« 
olunur ve onlara kürküm devâsı ve lükk ve istisðâdan nâfi¡ edviyenin küllîsi 
nâfi¡ olur; üç dirhem u§ûl-i ða§ab ile şarâb-ı ke&îr saðy nâfi¡ ve ke≠âlik su¡∂ 
ve ða§ab-ı ≠erîre şarâbda saðy olunur.

∞afâdı¡-ı ~ufr

Sarı kurbağa la√mını şürb edenlere şehvet-i †a¡âmın inðı†â¡ı ve cüşâ-i 
√ami∂ ve fesâd-ı levn ve ðay™ ve πa&eyân ve veca¡-ı fu™âd ve verem-i ba†n 
ve iki sâðın veremi ¡ârı∂ olur.

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı âcâmiyye ve ba√riyye olup bundan muðaddem ≠ikr 
olunan ∂afâdı¡ şâribine olunan ¡ilâca ðarîb olur.

Ve ◊ayvânâttan Bi-Külliyyetihi ev Bi-Ba¡∂i Eczâihi 
Bi’l-¡Ara∂ Semm Olan ¢ısm-ı Â«er Bunlardır

Semek-i Bârid

Semek-i bârid şürbünden «u§û§an mekân-ı nedîde ve nem-nâk mev∂i¡de 
olan semek-i bâridi şürbden a¡râ∂ fu†r ¡ârı∂a olur ve ba¡∂ı kerre onu şürbden 
bir gün veyâ«ûd iki gün ¡ara∂-ı me≠kûr ₣uhûr eylemez.
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el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı taðyi™e ve sâir ¡ilâc-ı fu†r olur

Şivâ-i Maπmûm ve La√m-ı Fâsid

Lu√ûmdan hangi la√m şeyy olunsa vâcib olur ki üzeri setr olunmayıp 
mekşûf kılına tâ ki o la√m √âl-i şeyyde teneffüs eyleye. Ve kaçan keşf olun-
mayıp o √âlde la√m maπmûm olunsa bi’l-¡ara∂ semmi olup onu tenâvülden 
kerb ve in†ılâð-ı ba†n gibi hey∂a ¡alâmâtı ₣âhire olur ve belki o vech üzere 
olan la√m-ı meşvînin †â¡imi bir gün ve iki gün miðdârı ¡aðlını izâle eder ve 
ba¡∂ı kerre sübâta ve ðatle mü™eddî olur.

Ve ◊ayvâniyyenin Cins-i ¿ânîsi

 Ya¡nî √ayvândan semm olan ru†ûbetlerin merârîleri merârât-ı ðâtile ve 
≠eneb-i iyyel mi&llilerdir.

Merâretü’l-Ef¡â

O merâret ¡alâ-√âlihi saðy olunsa ðatl eder, şâribinin nefesi tevâtür eder 
ve merâre edviyeye ðalîlen «al† olunur.

el-¡İlâc: Merâre-i ef¡î şâribine nâfi¡ bir nesne var ise ona √âlen ba¡de-√â-
lin [534a] semn saðy edip taðyi™e eylemek nâfi¡ olur ve ba¡de’t-taðyi™e tir-
yâð ve me&rû∂î†ûs saðy olunmağa mübâderet olunur ve ona fâd-zehr saðy 
olunmak ecell-i eşyâ-ı nâfi¡adan olur ve misk ona devâ olur ve ona πaşy 
tevâtür edip devâyı şürb edemese ona şar[â]b ve mâu’l-la√mi’l-ferârîc mis-
kten bir şey™ ile îcâr olunur ya¡nî vecûr ile √alðına §abb olunur.

Merâretü’n-Nemir

Kaplan merâresini şürb eden kimseye §afrâ ve «a∂râ mirreler ðay™ eyle-
mek ¡ârı∂ olur ve o kimse §abır rî√ini enfinde ve †a¡mını feminde bulur ve 
¡aynına yereðân ¡ârı∂ olup ðatl eder ve onu şürb eden kimse üç sâ¡ati geçirse 
onun √ayâtı recâ olunur.

el-¡İlâc: Ona senin bildiğin üzere muðayyi™ât saðy olunup kusturulur ve 
ona ma«§û§ olan tiryâð saðy olunur ve o tiryâð budur: ‰în-i ma«tûm, √ab-
bu’l-πâr her birinden birer cüz™, infe«a-ı πazâl dört cüz™, bezr-i se≠âb, mürr 
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her birinden nı§f cüz™; bu me≠kûrlar a«≠ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve 
onun şerbeti cevze miðdârıdır ve ma¡a-≠âlik taðyi™esi olur ve vâcib olur ki 
ona reyâ√înden âbzen itti«â≠ oluna.

Kelb-i Mâ Merâresi

Ba¡∂ılar dediler ki kelb-i mânın merâresini mercimek miðdârı bir insân 
ekl eylese bir üsbû¡ mürûrundan sonra ðatl eder.

el-¡İlâc: Ona semn-i baðar, cen†iyânâ’r-Rûmî ve dâr-ı §înî ile saðy olu-
nur ve ke≠âlik erneb infe«ası saðy olunur ve dühn-i †ayyib ile temrî« ve 
tedbîri tel†îf olunur.

±eneb-i İyyel ‰arafı

Onu şürbden kerb-i şedîd ve πaşy ¡ârı∂ olur, o †araf semm-i ðâtildir.
el-¡İlâc: Senin bildiğin vech üzere taðyi™e olunur ve onu muðayyi™in 

ecvedi semn ve şîrec olur ve onlardan sonra bunduð veyâ«ûd fustuð ve 
fîl-zehrec; onlar ma¡cûn kılınıp saðy olunur ve her def¡ada bunduða-i kebîre 
ðadar saðy olunur ve o miðdâr bir yevmde dört def¡a saðy olunur ve o vech 
üzere saðy bi-ðudretillâhi ta¡âlâ nâfi¡ olur.

Cins-i ¿âli& ¿evrin Dem-i ‰arîsidir

Onu şâribe ¡usr-i nefes ve iki levzelerin188 veca¡ı ve merînin veca¡ı ve 
√umret-i lisân ve esnânda ve li&âtta dem-i câmid ðı†¡aları ve πa&eyân-ı şedîd 
ve kerb ve ı∂†ırâb ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre esnânda te™ekkül olur ve ba¡dehu 
√anıð ve küzâza mü™eddî olur.

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcında vâcib olur ki √uðneye ve ishâle mübâderet olu-
na velâkin taðyi™e olunmaya, zîrâ ba¡∂ı kerre taðyi™e √asebiyle indifâ¡ına 
ta√ammül olunmayacak ðadar def¡a[ten] mevâdd müctemi¡ olup onda 
«anıð «a†arı olur. Ve vâcib olur ki cümûd-ı deme nâfi¡ edviye ona saðy olu-
na, leben ile memlû tîn-i ficc ve bezr-i kerneb ve u§ûl-i encudân ve √ıltît ve 
bûrað ve √a†ab-ı tînin remâdı «all ile ve fülfül «all ile ve ¡u§âre-i varað-ı ¡ul-

188 “Levzetân” a§l-ı lisânda kulak gibi iki ¡u∂vdur, merîye †a¡âm onun arasından 
geçer.
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leyð «all ile saðy oluna. Ve onların bu†ûnlârında olan dem-i câmid edviye-i 
me≠kûre saðy olunduktan sonra ishâl olunur ve onların bu†ûnları daðîð-i 
şa¡îr ve mâ-ı ðarâ†ın189 ile ta∂mîd olunur.

¡Ara…u’d-Devâbb

Onu şürbden vech mu«∂arr ve müteverrim olur ve bedenden ¡arað-ı 
müntin seyelân eder ve ke≠âlik iki koltuktan dahi ¡arað-ı müntin seyelân 
eder.

el-¡İlâc: Mâ-ı fâtir ile taðyi™e olunur ve ona †ılâ ile nı§f dirhem dühn-i 
verd ve nı§f dirhem mil√-i derânî saðy olunur ve ona †în-i ma«tûm tiryâðı 
dahi nâfi¡ olur.

◊ırbâ Bey∂i

Bey∂-i √ırbâ şâribini fi’l-√âl ðatl eder; eger tedârük olunmaz ise ona bir 
şey™ nef¡ vermez.

el-¡İlâc: Ona †ılâ içinde ≠erð-ı bâzî saðy olunup ba¡dehu ðay™-ı tâmm ile 
taðyi™e olunur ve cesedi semn-i baðarî ile temrî« ve re™si mil√ ile tekmîd 
olunur ve ona tîn-i yâbis ve zübd ve çen†âyânâ i†¡âm olunur.

Leben-i Fâsid

Leben-i fâsid o lebendir ki †arîð-i √umû∂etle ¡ufûnet-i u«râya isti√âle 
eyleye ve o mi&lli lebenden düvâr ve πa&y ve fem-i mi¡deye maπ§ ¡ârı∂ olur 
ve ba¡∂ı kerre ondan heyda-i ðattâle ¡ârı∂ olur.

el-¡İlâc: Mâ-ı ¡asel saðy olunup taðyi™e olunur ve ba¡dehu felâfilî ile 
şarâb-ı §ırf saðy olunmakla taðyi™e olunur ve mi¡desi dühn-i nârdîn ile 
tekmîd olunur.

ed-Demü’l-Câmid

Kaçan ba†nda dem câmid olsa ru†ûbet-i beden cinsinden semm olur ve 
semmiyyeti «âricden istifâde eylemeyip §adr ve ba†n ve em¡â ve me&âne 

189 “Mâ-ı ðarâ†ın” mâ-ı ¡aseldir.



mi&lli ef∂ıye-i bedenden istifâde etmekle ondan a¡râ∂-ı rediyye ¡ârı∂ olur. 
Kaçan dem §adrda cümûd etmekle semmiyyet istifâde eylese levn-i be-
den ≠âhib olur ve nab∂ §aπîr ve ∂a¡îf olup evvelâ tevâtüre mü™eddî olur ve 
marî∂in istir«âsına ve πaşyine mü™eddî olur. Ve dem mi¡dede cümûd ederse 
beden bârid olur ve i«tinâð ve §ıπar-ı nab∂ ve πaşy-i müterâdif ¡ârı∂ olur. 
Ve kaçan me&ânede ve ke≠âlik em¡âda dem cümûd eylese mi¡dede cümûd-ı 
dem ¡avârı∂ı ¡ârı∂ olur.

Ve onlara ¡âmm olan edviye «â§§aten uð√uvân-ı ebya∂ u a√mer ve muðl 
ve √âşâ ve enâfi« üç û&ûlî ve «u§û§an infe«a-ı erneb ve leben-i tîn ve «all-i 
√irrîf ve √ıltît ve «aşeb-i tîn remâdının suyu ki mükerrer isti¡mâl oluna. Bu 
bâbda îrâd olunan bir ¡acîb devâ vardır, o devâ leben-i mâ¡izdir. E†ıbbâ de-
diler ki leben-i mâ¡iz cevfte olan dem-i câmidi cemî¡an i≠âbe eder veyâ«ûd 
encudân ve kibrît veznleri berâber a«≠ olunup «all içinde saðy olunur ve bu 
bâbda devâ-i ¡acîb olur.

Mi¡dede ve Me&ânede Cümûd Eden Dem ¡İlâcıdır

O iki ¡u∂vda dem cümûdunu bir kerre dahi ≠ikr eyledik, o bâb ile bu 
me≠kûr muðâbele olunsun. Ve biz deriz ki vâcib olur ki onun §â√ibi taðyi™e 
olunur eger ðay™ı mümkin ise ve onun muðayyi™i ¡asel ve kerefs ¡u§âresi 
kılına. Ve ona nâfi¡ olur †în-i ma«tûm tiryâðı. Ve ðır†ım †a√îni mâ-ı √ârrda 
te≠vîb olunsa cidden nâfi¡ olur ve o devânın §ıfatı budur: ‰în-i ma«tûm se-
kiz dirhem, infe«a-i erneb otuz altı dirhem, infe«a-i πızlân otuz iki dirhem, 
çen†âyânâ dört dirhem, zerâvend-i müda√rec dört dirhem, se≠âb-ı berrînin 
bezri dört dirhem, mürr dört dirhem, √ıltît dört dirhem a«≠ olunup ¡asel ile 
ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi cevze miðdârı olup mâ-ı √ârrda veyâ«ûd 
sikencebîn içinde saðy olunur. Ve ke≠âlik tîn remâdı iki dirhem a«≠ olunup 
bir mi&ðâl mu««-ı erneb ile saðy olunur. Mu§annif der ki ðavmin mu««-ı 
ernebden benim ₣annım üzere murâdları erneb infe«asıdır ve o ikisi «all-i 
«amrde idâfe olunup şürb olunur. Ve mil√-i enderânî infe«a-i cedy ile şürb 
olunur veyâ«ûd «ur™-ı kelbden bir mi&ðâl dahi isti¡mâl olunur. 

Ve me&ânede mün¡aðid olan deme «â§§aten ¡ilâc olur zerrîn- dıra«t va-
raðının ¡u§âresi i¡†â oluna onun bu bâbda «â§§ıyyeti ¡acîbdir ve sikencebîn 
şürbüne idâme olunur. Ve tiryâð ve me&rûdî†ûs ve müdirrât-ı ðaviyye ve 

546 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi



birincâsef varaðı ve √ıltît ve kerefs ¡u§âresi ve bezr-i fücl ve bu devâlar 
sikencebîn içinde veyâ«ûd «all içinde √all olunur ve bu bâbda «all devâ-i 
¡acîb olur. Ve ke≠âlik ðardemânâdan bir mi&ðâl mâ-ı √ârr ile veyâ«ûd √ıltît-
ten nı§f mi&ðâl veyâ«ûd πârîðûndan bir şerbet veyâ«ûd sîsâliyûs veyâ«ûd 
enâfi«ten bir şey™ veyâ«ûd √abb-ı belesândan iki dirhem veyâ«ûd a₣fâr-ı 
†îbden iki dirhem veyâ«ûd ¡ûd-ı fâvâniyâdan iki dirhem isti¡mâl olunur. Ve 
√a§âtı müfettit olan edviye dahi meşrûbeten ve ma√ðûneten ve †ılâen is-
ti¡mâl olunur. Ve me&ânesine mil√-i mes√ûð suda √all olunduktan sonra 
miðdâr-ı nevât i≠râð olunur veyâ«ûd remâd-ı kürküm suyu isti¡mâl olunur 
ve bu tedbîr nâfi¡ ve nâci¡ olmazsa √a§ât isti«râc olunur gibi demin üzeri 
şaðð ve dem isti«râc olunmak vâcib olur.

Mi¡dede Cümûd-ı Leben Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre mi¡dede leben cümûd eder ve onun cümûdu esbâb-ı mücem-
mide-i muvâfıðadan bir sebeb ile olur veyâ«ûd lebende cümûda isti¡dâd 
ðavî olmakla olur veyâ«ûd infe«a ile ma«lû† leben [534b] şürb etmekle 
olur ve mi¡dede leben cümûdundan ¡arað-ı bârid ve πaşy ve √ummâ-ı nâfi∂ 
¡ârı∂ olur ve eger leben cümûdu infe«a i«tilâ†ı ile olursa erde™ ve «anaða 
esra¡ olur. 

Ve mi¡dede leben cümûdu mi¡dede cümûd-ı dem cinsinden olur ve on-
dan cümûd-ı dem a¡râ∂ı ve ke≠âlik sümûm a¡râ∂ı gibi a¡râ∂ tevellüd eder. 
Mi¡dede cümûd-ı demden berd-i beden ve §ıπar-ı nab∂ ve nefesi ta∂yîð 
eden i«tinâð ve πaşy ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre o leben şâribinin mi¡desinde 
leben cümûdu √asebiyle ba†nı dahi müntefi« olur.

el-¡İlâc: Mi¡desinde leben tecebbün eden kimseye vâcib olur ki mülû√ât-
tan ictinâb eyleye, zîrâ mülû√ât leben-i mütecebbinin cübniyyetini ziyâde 
eder. Ve onlara vâcib olur ki yalnız «all veyâ«ûd mâ ile memzûc olan «all 
saðy oluna ve onlara beş dirhem miðdârı fûtenec-i yâbis saðy olunur, zîrâ 
onun fevr-i şürbde ta√lîl cihetinden nef¡-i ¡acîbi olur ve ta√lîlde ðuvveti 
√asebiyle leben-i √alîbi cümûddan men¡ eder ve ðıvâmını terðîð eder ve ona 
enâfi«ten bir şey™ bir mi&ðala varınca ðadar saðy olunur, zîrâ enâfi« dahi 
ta√lîl eder, ðay™la veyâ«ûd ishâl ile lebeni i«râc eder. Ve ona mi¡dede olan 
cümûd-ı dem edviyesi saðy olunur «u§û§an ≠ikr eylediğimiz †în-i ma«tûm-
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dan mütte«a≠ devâ saðy olunur ve devâ-i encudân ve kibrît saðy olunur 
veyâ«ûd o iki devâ bi’s-seviyye «allde saðy olunur. Ve «aşeb-i tîn remâdı 
nâfi¡ olur eger mükerrer isti¡mâl olunursa. Bu me≠kûrlar Rûfus’un ma√kîsi-
ni √ikâyedir, şimdiki √âlde biz nühûş ve lüsû¡da olan kelâma ibtidâ eyleriz.

el-Ma…âletu’&-¿âli&etü: İşbu Ma…âle-i ¿âli&e Nehşin 
Tedbîr-i Küllîsinde ve ‰ard-ı ◊aşerâtta ve ◊ayyâtın Ledπı 

ve A§nâfında Olan Kelâm-ı Küllîdir

Fa§l ¢avânîn-i Mu¡âlecât-ı Külliyye Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki ¡ilâc-ı semmde kânû ek&er √ârr-ı garîzîyi taðviye ve semmi 
def¡e √ârr-ı πarîzîyi tehyîc ve ta√rîk olur. Ve onları fâ¡il olan edviye tiryâð 
ve lu¡be-i berberiyye mi&lli olan edviyedir ve ke≠âlik ðânûn taðviye katında 
tedbîr edip semmi i√râð ve ba¡dehu i«râc ve taðviye-i a√şâya mürâ¡ât ve 
ba¡dehu semmi def¡ ve fi¡lini ib†âl olur. Ve onları fâil olan edviye meşrûbât 
ve o bâbda «â§sıyyeti olan a†liye veyâ«ûd ona nâfi¡ †abî¡at-ı ma¡rûfesi olan 
edviye olur ve onları biz ≠ikr eyleriz. Ve ba¡∂ı kerre o edviyelere πara∂-ı 
â«er için edviye-i â«eri dahi id«âl olunur ru†ûbât-ı bedeni taðlîl eden edviye 
ile tedbîr olunmak gibi, zîrâ ru†ûbet-i bedene semmin nüfû≠u esheldir, o 
ru†ûbet zâile oldukta semmin nüfû≠u a¡∂â-i a§liyyeye a¡ser olmakla serî¡an 
bedene te™&îr eylemez ve edviye ile ðable-infi¡âli’l-beden i«râcı eshel olur. 
Ve ru†ûbet-i bedeni muðallil olan tedbîrlerden olur fa§d ve ishâl mi&lli nes-
neleri isti¡mâl eylemek.

Ve evðât-ı fa§ddan evlâ olan vaðt semmin ¡adem-i intişârı ve ¡adem-i in-
ci≠âbı bilindiği vaðt olur «u§û§an bedenleri mümtelî olanlara fa§d isti¡mâli 
o vaðtte evlâ olur. Ve bu bâbda şey™-i â«er dahi dâ«il olur ya¡nî tedbîr olu-
nup ve a«lâ†-ı müte√arrike a¡∂â-i reîse cihetinin «ilâfı cihetine §arf olunur, 
a¡∂â-i reîseye in§ıbâbda mu√âfa₣a olunur.

Ve sümûma mu¡âlece için meşrûb olan tiryâðât veyâ«ûd fâd-zehrât olur, 
onların her birisi ancak meşrûbun leh için «â§§ olur veyâ«ûd bi’l-cümle 
sümûma ¡âmm olup müşterek ¡ilâc olur veyâ«ûd meşrûb olan devâ mizâc-ı 
semme bi-√asebi’l-mizâc mu«âlif olur, me&elâ semm-i ¡aðreb mizâcına 
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mu«âlif mizâcı olan √ıltît gibi veyâ«ûd meşrûb olan edviye a«lâ†ı ta√rîk 
edip semmi «ârice mevclendirici devâ olur ve o √âl üzere olan edviye 
mu¡arrıðadır veyâ«ûd o meşrûb olan edviye a«lâ†ı vech-i semmden tenðıye 
ve temyîl edip tecmîde mâni¡ olur ve o edviye bizim ≠ikr eylediğimiz mü-
rekkeb edviye-i muðayyi™e ve edviye-i müshiledir ki lüsû¡da isti¡mâl olunur 
ve ke≠âlik müdirrât dahi isti¡mâl olunur. 

Ve o edviye isti¡mâl olunur ki mevâddı a¡∂â-i reîseden ma√all-i ba¡îde 
ta√rîk edip ≠ikr olunan edviye müshile ve muðayyi™e ve müdirre olan ed-
viyenin ta√rîki √asebiyle a¡∂â-i reîseye müteveccih olan mevâddı müdâfa¡a 
eder. 

Ve ¡u∂v-ı ma¡∂û∂ üzere müsta¡mel olan a†liyede aπrâ∂-ı müte¡addide 
vardır: Onların biri budur ki o a†liye semmin bedende nüfûzunu men¡ [eder] 
ve o men¡ †uruð-ı semmi ribâ†âtla rab† √asebiyle olur ve nevmden men¡ edip 
√ârr-ı πarîzîyi «ârice ta√rîk ve semmi müdâfa¡a ile olur. 

Ve ¡u∂v-ı melsû¡u ða†¡ dahi bu bâbdan olur veyâ«ûd onun a†liyesi ed-
viye-i kâviye ve esbâb-ı câ≠ibe olur, binâen ¡aleyh ona ðavâbı∂ ile †ılâ 
olunmak mu∂ırr olur, zîrâ semmi «ârice ce≠b ve dâ«ile nüfû≠dan men¡ 
eden edviyeden enfa¡ ona devâ olmaz «u§û§an semm henüz bedene mün-
teşir olmuş olmaya. Ve me√âcim isti¡mâli dahi edviye-i ce≠≠âbe isti¡mâli 
ðabîlinden olur. 

Ve ba¡∂ı kerre semm nüfû≠ ve ta¡ammuð etmekle şar†a dahi √âcet olur. 
Ve eger semm ₣âhirde temekkün eyledi ise o vaðtte irsâl-ı ¡alað eylemek 

şar† eylemekten muπnî olur ve ma§§a dahi √âcet olmaz. Ve semm mâdâm ki 
cildi tecâvüz eylemeye, ona ma§§ kifâyet eder. Ve vâcib olur ki onu ma§§ 
eden kimse §âim olmaya belki †a¡âm ekl edip ağzını πasl eyledikten sonra 
ma§§ eyleye ve o mâ§§ın esnânında te™ekkül olmaya ve şarâb-ı rey√ânîyle 
ma∂ma∂a edip ba¡dehu ma§§ eyleye ve ağzında dühn-i verd ve dühn-i be-
nefşec imsâk ede ve eger o mâ§§ın feminde âfet-i u«râ var ise onu dahi def¡ 
eder. Ve her ma§§ının ¡aðıbında vâcib olur ki bü§âðını remy ve ilðâ eyleye. 
Ve isti¡mâle muvâfıð olan edviye şürben edviye-i mu¡arrıða ve †ılâen edvi-
ye-i mu√ammire-i câ≠ibedir. 

Câlînûs der ki edviyenin semmi ce≠bi ba¡∂ı kerre ðuvve-i tes«îni ile 
olur veyâ«ûd müşâkelesi √asebiyle olur, timsâ√ ¡a∂∂ eden kimseye şa√m-ı 
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timsâ√la ve efâ¡î les¡ eden kimse efâ¡î la√mı ile ba¡de ða†¡ı’l-e†râf onların 
semmleri ce≠b olunduğu gibi ve ona binâen ba¡∂ı sümûmun mu¡âlecesi 
ba¡∂ı kerre yine semm isti¡mâli ile kılınır velâkin devâ olmak üzere isti¡mâl 
olunan semmin semmiyyeti vâcib olur ki les¡ eden √ayvânın semminden 
a∂¡af ola. Ve ben ₣ann ederim ki murâd budur ki devâ olan semmde bir 
mizâc ola ki mizâc-ı beden ile semm-i les¡a mizâcı beyninde mütevassı† ola 
velâkin vâcib olur ki bu ðavlle √ukemâdan √ikmet-i †abî¡î ¡ulemâsı na₣ar 
eyleye, emzicenin mizâc-ı ma«§û§larını isti«râcda πayr-i müt¡in olup kemâl 
ve √a≠âðati olmayanların ¡adem-i √a≠âðati ₣âhir olsun için; ammâ †abîbe 
onu bilmemek ∂arar vermez, †abî¡iyyûndan a«≠ onlara kifâyet eder. Ve 
ne†ûlât-ı câ≠ibenin çoğu taðrî√ ve tenfî† eder.

Ve vâcib olur ki onlardan √âdi&e ðurû√ ve nüfâ†âtın ru†ûbâtı tesyîl oluna 
ve ≠ikr olunan tesyîl bi’l-cümle mu†allâ olan edviyenin şerâyitinden olur. 
Ve ke≠âlik şurû†-ı †ılâdan olur o devânın †abî¡at-ı semmi vücûh-ı i√âlâttan 
bir vech ile i√âle eylemek ve onun bir vechi icmâddır, o fi¡l ve i√âle a§l-ı 
yebrû√ mi&llilerin fi¡li olur. Ve bir vechi dahi i√râðtır nâr ile ve zeyt ve zift 
ile ve «u§û§an zift-i muπlâ ile keyyde olan i√râð gibi; bu vech üzere semmi 
i√âle ehl-i Mı§r’ın ¡ameli olur. Veya«ûd devâda bir «â§§ıyyet olur ki [535a] 
semmi i√âle ve ∂ararını def¡ eder veyâ«ûd devâda √arr ve berdden bir key-
fiyyet olur ki semme mü∂âdde olup muðâbele eder. 

Ve kaçan evâil-i les¡ada edviye-i câ≠ibe isti¡mâl olunsa ve ≠ikr olunan 
tedbîrler ile tedbîr olunsa ve onların nef¡i olmasa ve onun şânı ¡a₣îm olsa 
les¡a mev∂i¡inin √avâlîsi ða†¡ olunup kemiğe varınca ðadar la√mın küllîsi 
a«≠ olunur. Ve o les¡adan «avf ve «a†ar o miðdârdan dahi ezyed ise ¡a₣m 
dahi ða†¡ olunup ba¡dehu tekvîye olunur.

Ve edviye sümûmun küllîsinde ve «u§û§ân †ılâ olunacak devâlarda tes-
kîn-i veca¡ olmağa √âcet olur ve ke≠âlik lüsû¡a tâbi¡ olan a¡râ∂-ı «afiyyeyi 
tedârük ðuvvesi olmağa dahi √âcet olur ðulðutâr mi&lli, zîrâ edviye-i lüsû¡ 
a«lâ†ına nehşeden nâşî im¡ân eden seyelân-ı dem √abs eylesin için ðulðu†âr 
id«âl olunur. 

Ve§âyâ-yı sümûmdan mürâ¡âtı vâcib olan va§iyyet budur ki semmin πâi-
lesi mündefi¡ olup ¡alîle bür™ √â§ıl olunca ðadar sümûm ve ¡u∂û∂ cirâ√atleri 
indimâlden men¡ olunur.
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Lüsû¡ İçin Nâfi¡ Meşrûbâttır: Ona ceyyid edviyedendir √andeðûðâ bezr-i 
√andeðûðâ suyu içinde veyâ«ûd şarâb içinde saðy olunmak. Envâ¡-ı fûtene-
cin üç nev¡inin †abî«i dahi ceyyiddir ve cünd-i bîdesterün dahi nef¡i ¡acîbdir. 
Ammâ leben-i lâπıye ya¡nî mu§annifin ₣annı üzere bûşencî demekle ma¡rûf 
olan tiryâð ve ke≠âlik ðarâvî bi’l-cümle semmiyyetli hevâmmın les¡ine 
menfa¡ati şedîd olur «u§û§an efâ¡î les¡ine ziyâde şedîdü’l-menfa¡at olur. 
Ve cedvâr ve bû√â ve bîş-mûşek ve âzeryûn ve bâ≠âverdin bezri ve √urf 
dahi saðy olunur. Ve ke≠âlik şûnîze müşâbih kemmûn ve kâşim ve &ûm ve 
ma¡a’l-fülfül ðuşûr-ı varaðu’l-¡ar¡ar ve fülfülün nefsi saðy olunur. 

Câlînûs dedi ki o şarâb ki içinde ef¡î nað¡ oluna, ledπ-ı hevâmma nâfi¡ 
olur; o şarâbın nef¡ine tiryâðın menfa¡ati ne miðdâra bâliπ olduğun sen 
ðıyâs eyle. Ve ağaç kavunu çekirdeği cemî¡an sümûma nâfi¡ olur, şerbet-i 
vâ√idesi iki mi&ðâl olur. Ve encudân u§ûlü bi’l-cümle sümûma nâfi¡ olur. 
Ve fencengüşt &emeresi ve dühn-i belesân ve √abb-ı belesân ve fencen-
güşt ve cevz ma¡a’t-tîn ve bunduð ve çen†âyânâ ve çâvşîr ma¡a-zerâvend ve 
zehr-i diflâ ve varað-ı diflâ ve cemer-i dülb-i †arî bu bâbda ¡acîbdir. 

Ve dâr-ı §înî ve ba¡r-ı ma¡izin mu√raðı ∂ımâden ve suðyen ve kemâ≠er-
yûs ve kâşim nâfi¡dir. Ve ke≠âlik sere†ân-ı nehrî ma¡a’l-leben ve nân«â« 
ve sikencebîn ve fustuð ma¡a-şârâb ve fûtenec ve †abî«-i fûtenec şürben ve 
∂ımâden nâfi¡dir. Ve râsen ve ðaysûm ve ðardemânâ ve πârîðûn ve a§l-ı 
«un&â üç dirhem ve ke≠âlik ibn ¡ursun bu†ûnu mi¡desine varınca ðadar küz-
bere ile doldurulup tecfîf olunsa ve vaðt-i √âcette a«≠ ve isti¡mâl olunur ise 
nâfi¡dir. Bostânî ebegümeci †abî«i ve «a†mî to«umu ve dimâπ-ı decâc nâfi¡-
dir «u§û§an ma¡a’l-infe«a isti¡mâl oluna. Ve √ayy olan ibn ¡ursun meraðası 
ve cerv-i √ayy190 meraðası şarâbla şürb olunsa nâfi¡dir. Ve ke≠âlik raðð-ı 
mümella√ ya¡nî süla√fât-ı mümella√ ve sere†ân-ı nehriyye †abî«i ve dem-i 
süla√fât ve ðınne ¡acîbedir ve ke≠âlik çen†âyânâ dahi ¡acîbdir. Ve cezr-i 
berrînin bezri nâfi¡dir. 

Bu şâna edviye-i bârideden nâfi¡ olanlar bunlardır: A§l-ı yebrû√ ¡asel ile 
ta∂mîd olunur. Ve hindebâ-ı berrî ¡acîbdir. Ve bersiyâvuşân nef¡i [cemî¡an] 
sümûma ¡âmdır. Ve ba¡∂ı kerre dahi πârîðûn zerâvend-i †avîlden bir mi&ðâl 
ile terkîb olunur.

190 “Cerv” √ayy, sağ kelb yavrusu lâkin sağ √ayvândan meraða itti«â≠ı √arâmdır.
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Tiryâð-ı ¡Acîb: Afyûn, mürr her birinden birer dirhem, fülfül bir dir-
hem ve nı§f dirhem, zerâvend-i †avîl, zerâvend-i müda√rec a§lları üç 
dirhem, √armele, kemmûn-ı Hindî her birinden birer dirhem, şûnîz beş 
dirhem, çen†âyânâ üç dirhem, se≠âb iki dirhem, ¡asel ve mâ-ı circîr ile 
ma¡cûn kılınır, şerbet-i vâ√idesi bir mi&ðâl olur ve ma†bû«-ı ceyyid ile 
saðy olunur. Ve ke≠âlik †în-i ma«tûm devâsı, √abb-ı πâr iki mi&ðâl, †în-i 
ma«tûm iki ûbûlus zeyt ile şürb olunur, şerbet-i vâ√idesi bunduða mið-
dârı olur, üç ûðıyye mâ-ı ¡asel ile şürb olunur.

U«râ: Bu tiryâð cemî¡an sümûm-ı les¡aya ve şürbiyyeye nâfi¡ olur: 
Fülfül on dirhem, sünbül iki dirhem, zerâvend ve a§l-ı √izâ her birinden 
birer dirhem; bu edviyeler ¡a§îr-i «arnûbla ma¡cûn kılınır, kırk gün mið-
dârı şemse va∂¡ olunup küllü yevmin bir kerre ta√rîk ve küllemâ-ceffe 
tendiye olunur ya¡nî her ne zamân kurur ise ıslatılır ve vaðt-i √âcette 
mâ-ı √ârr ile saðy olunur ve bir ðavm da¡vâ ederler ki onu ku√len isti¡mâl 
dahi nâfi¡dir.

Ve sere†ânât-ı nehriye †abî«i ve dem-i süla√fât, varað-ı mümella√ 
dahi devâ-i nâfi¡dir, her nehşeye nef¡i ¡âmmdır. 

Şûnîz, bezr-i √armel, kemmûn her birinden iki dirhem, çen†âyânâ, 
zerâvend-i müda√rec her birinden bir dıra«mî, fülfül-i ebya∂, mürr her 
birinden nı§f dıra«mî, ¡asel ile ma¡cûn kılınır, şerbet-i vâ√idesi bâðılât-ı 
Rûmiyye miðdârıdır, şarâbda saðy olunur.

Â«er: Çen†âyânâ iki dıra«mî, fülfül, se≠âb her birinden birer dıra«mî, 
¡asel ile ma¡cûn kılınır, o mecmû¡ şerbet-i vâ√idedir, şarâbda saðy olunur.

Â«er: ◊amâmâ, √abb-ı belesân her birinden üçer dıra«mî, bezr-i cir-
cîr, bezr-i kürrâ& her birinden birer dıra«mî, zerâvend, a§l-ı encudân-ı 
esved her birinden ikişer dıra«mî, mürr, za¡ferân her birinden birer dı-
ra«mî, †în-i bu√ayre dört dıra«mî; bu edviye menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile 
ma¡cûn kılınıp şerbet-i vâ√idesi miðdâr-ı bâðılât olur.

Â«er: ◊abb-ı belesân, zûfâ-i yâbis, lift-i berrî bezri, fülfül-i ebya∂, 
fülfül-i esved, dâr-ı fülfül, vecc, enîsûn, fu†râsâliyûn, esârûn, kemmûn-ı 
Kirmânî, bezrü’l-benc her birinden dörder, sünbül, fiðâ√-ı id«ir her bi-
rinden altışar; ¡asel ile ma¡cûn kılınır, şerbeti bâðılât-ı Rûmiyye miðdâ-
rıdır.
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Lüsû¡ Üzere Kılınan A†liye: Nef†-ı ebya∂ veyâ«ûd nef†-i azrað veyâ«ûd 
&ûm olduğu √âl üzere veyâ«ûd semn ile meslûð&ûm veyâ«ûd cünd-i bîdes-
ter ma¡a’z-zeyt veyâ«ûd ¡a§îr-i kürrâ& ki onu su mess etmiş olmaya. 

Ammâ fû≠enec-i nehrî semmi «ârice ne güzel ce≠≠âb olur. Ve kibrît 
ma¡a’l-bevl ve ke≠âlik decâc ve dîk-i √ayyın ba†nı şaðð olunup les¡a üzere 
onunla ∂ımâd olunur, küllü sâa¡atin tebdîl olunup ∂ımâden isti¡mâl olunur. 
Bir ðavm dediler ki decâc şedîdü’l-√arârettir √attâ ibtilâ¡ eylediği nu√âs ve 
rimâli ve √a§âtı i≠âbe eder. Ve benzer ki onların ≠ikr eyledikleri √arâret 
decâcın √av§alasına ve kirşine «â§§ ola ve a¡∂â-i sâiresinde olan √arâret o 
meblaπa bâliπa olmaya. 

Ve ∂ımâdât-ı nâfi¡adandır mil√ veyâ«ûd «all veyâ«ûd merâretü’&-&evr 
veyâ«ûd nemmâm ve varað-ı «un&â veyâ«ûd remâd ve «all «u§û§an tîn ve 
kerm √a†ablarının remâdı ve «u§û§an zamân-ı ibtidâda nâfi¡ olur. Zift ve 
mil√ †ab« olunup ∂ımâd kılınır. Ve e†ıbbâ dediler ki &ûm ve mil√ ve ba¡r-ı 
ma¡z ile ∂ımâd her les¡den nâfi¡ olur illâ a§aletü’§-§amm tesmiye olunan 
√ayye les¡asına nef¡i olmaz. Ve nûre ve ¡asel ve zeyt ile ∂ımâd her les¡aya 
nâfi¡dir √attâ a§eliyye les¡asına dahi nâfi¡ olur.

Â«er: »ardal, «all, nûre bu edviyeler a√≠ olunup mâ-ı §âbûnla les¡a 
mev∂i¡i üzere †ılâ olunur veyâ«ûd ða†rânla veyâ«ûd zift ve mil√ †abî«iyle 
†ılâ olunur ve les¡a üzere zift-i muπlâ §abbı ile ¡ilâc ederler ve keyy ceyyid 
olur. Ve ke≠âlik ba§al ma¡a’s-sevîð ve mil√ ile ma¡mûl olan merhem ve 
na†rûn merhemi dahi nâfi¡dir. 

Ve les¡âta olan ne†ûl bunlardır: mâ-ı ba√r √ârren ve müfreden ve ma¡a’l-
«all ve †abî«-i cerv-i √ayy191 ve ibn ¡urs.

A†liye: Bu a†liye ile †ılâ olunan kimseye hevâmm taðarrüb eylemez: 
Dimâπ-ı erneb ma¡a’l-«all ve zeyt ve mey¡a eger mey¡a zeyt içinde √all 
olunur ise. Ve içinde §anevberin varað-ı †arîsi ve medðûðu nað¡ olunan zeyt 
veyâ«ûd fiðâ√-ı serv veyâ«ûd √âbb-ı ¡ar¡ar ve ke≠âlik varað-ı fencengüşt 
zeyt içinde ve ðaysûm ve a§l-ı encudân ve «un&â ve dûðû ve √abb-ı belesân 
ve a§l-ı [535b] √urf bunların küllîsi zeyt ile †ılâ olunur. Ammâ o †ılânın 
mürekkebâtı encudân-ı esved a§lı ve sâ≠ec fiðâ√ının †arîsi ve √abb-ı ¡ar¡ar 
her birinden ikişer cüz™ ve a§l-ı yebrû√ iki cüz™, √abb-ı belesân, ðardemânâ 

191 Kelb yavrusunu diri iken †ab« edip †ab«ı ile ten†îl «ilâf-ı şer¡dir.
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üç cüz™ ra∂∂ olunup zeyt içinde †ab«-ı ceyyid ile †ab« olunur vesa«-ı √amâm 
ðıvâmına varınca ðadar ve onun ile mev∂i¡ tedhîn olunur. Ve ke≠âlik «un&â 
iki dıra«mî, √abb-ı belesân ve bezrü’l-benc her birinden nı§f dıra«mî a«≠ 
olunup «all ve zeyt ile «al† olunduktan sonra †ılâ olunur.

Â«er: Fiðâ√-ı id«ir bir cüz™, a§l-ı yebrû√ iki cüz™, bezrü’l-benc üç cüz™; 
bu edviyeler zeyt ile «al† olunup †ılâ olunur ve bu edviye teb«îr olunmağa 
dahi §âli√ olur.

Â«er: ◊abb-ı ¡ar¡ar iki cüz™, mey¡a vâ√id; cemî¡an dühn ile «al† olunup 
onun ile †ılâ olunur ve dühn-i fücl ile †ılâ olunsa ondan baðð hereb eder.

¡Ale’l-Külliyye Hevâmm ‰ardlarıdır

Bizim ≠ikr edeceğimiz eşyâ beyte reşş olunur ve mefrûşât-ı âtiye dahi 
beyte ferş olunur ve cu√ra ve küvâ dahi ba«ûrât yazıldığı mev∂i¡de ve πayri 
mevâ∂i¡de ≠ikr-i âtî ne†ûlât ile hevâmm taðarrüb eylemesin için †ılâ olunur.

Ammâ Bu Şânda Ba«ûrât-ı Müsta¡mele: Enâr ağacının du«ânı olur, zîrâ 
o du«ân hevâmmı †ard eder ve ke≠âlik a§l-ı sûsen ve ðu∂bânü’r-rummân 
bu şânda ¡acîbdir. Ve ke≠âlik ðınne ve ðurûn ve a₣lâf ve √avâfir ve şa¡r ve 
muðl ve sekbînec ve √ıltît ve varað-ı πâr ve √abb-ı πâr ve fûtenec ve şî√ ve 
fûtenec ve şî√i iftirâş ve ða†rânı ve ca¡deyi dahi iftirâş nâfi¡ olur ve fencen-
güşt teb«îri ke≠âlik nâfi¡dir ve onu iftirâş dahi nâfi¡dir. Ve √urf ve «aşeb-i 
§anevber remâdı ve «u§û§an ðınne ile isti¡mâl dahi onları isti¡mâl gibi olur. 

Ammâ afyûn ve şûnîz ve ðınne ve ðurûn-ı iyyel ve kibrît ve a₣lâf-ı ma¡z-
dan mütte«a≠e olan de√ane √ayyât ve hevâmmı †ard-ı bâliπ ile †ard eder. Ve 
ke≠âlik mey¡a ve ðurûn-ı iyyel ve şûnîz ve ðafr her birinden birer cüz¡ ve 
mâ¡iz şa¡rı ve a₣lâfı her birinden nı§f cüz™ a«≠ olunup onlardan ður§ itti«â≠ 
olunur ve onun ile firâş teb«îr olunur.

Â«er: ¢ardemânâ, encudân-ı esved a§lı, mey¡a her birinden birer ûðıy-
ye, bey∂-i ne¡âm ðuşûru, şûnîz, bezr-i √armel her birinden ikişer ûðıyye.

Â«er: Varað-ı serv, ve §anevber ve şûnîz ve bezr-i benc her birinden 
birer dıra«mî, a§l-ı yebrû√ ðuşûru bir dıra«mî, şa¡r-ı mâ¡iz üç dıra«mî; bu 
me≠kûrlar cem¡ olunup cemr-i kerm üzere teb«îr olunur ve onun ba«ûrunda 
emân olur. 
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Ve o eşyâ ki onlar ferş olunsa ondan ek&er hevâmm firâr eder, onlar 
sîsenber192 ve √abað mi&llilerdir. Ve fencengüşt hevâmmdan √ırz-ı ¡acîbdir 
eger merðad ve firâşının √avâlîsine ferş olunsa ve şî√ ve √ıltît dahi onlar 
gibidir. Ve bu bâbda menfa¡at-i πâr ¡acîbdir. Ve ke≠âlik meclisi e†râfına 
«aşeb-i §anevber remâdı bir mendîl ile va∂¡ olunsa o dahi πâr gibi ¡acî-
bü’l-menfa¡at olur. 

Ve hevâmmı ib¡âd eden nesneleri taðviye eder e†râf-ı merðadına mev∂i¡-i 
ba¡îdden me§âbî√ ve sürüc va∂¡ eylemek, zîrâ hevâmm ona meyl eder. Ve 
ke≠âlik hevâmm ve √aşerâtı dâfi¡ olan nesneleri taðviye eder laðlað ve 
†âvus ve bey∂âniyât ve eyâyîl ve ðanâfi≠ ve benâtu ¡urs ve o mecrâya cârî 
olanlar, zîrâ hevâmm onlardan feza¡ ederler ve kaçan hevâmm ₣uhûr eylese 
onlar hevâmmı ðatl ederler. 

Ve ba¡∂ılar dediler ki kim ki cild-i nâmûrdan sofra itti«â≠ eylese ona 
√ayye taðarrüb eylemez ve ke≠âlik cild-i nâmûrdan libâs itti«â≠ eylese 
onun lâbisine dahi taðarrüb eylemez ve bu maðâli mev&ûðun bih olmayan 
kimse naðl eyledi.

Sibâ¡ı itlâf eden biraz eşyâdır ki onu bir ðavm ≠ikr eyledi, o ðavm de-
diler ki √arbað ≠übbı ve kilâbı ðatl eder ve «ânıðu’n-nemir nemiri ya¡nî 
kaplanı ðatl eder ve «ânıðu’≠-≠i™b ≠i™bi ve kelbi ve ibn âvâyı ðatl eder ve 
levz-i mürr &e¡âlibi ðatl eder diflâ ve âzâd-dıra«t varaðı behâyimi ðatl eder; 
bunların ek&eri ma¡lûm ve ma¡rûftur.

‰ardu’l-◊ayyât

Ted«î ile √ayyâtı def¡ ve ref¡ eden bunlardır: Geyik boynuzu ve keçi 
tırnağı ve sûsen kökü ve ¡âðırðar√â ve kibrît. Ve kim ki yedini lûf-ı √ayye 
ile ve onun ¡u§âresi ile ve †abî«î ile tel†î« eylese onu ef¡î nehş eylemez. Ve 
nûşâ≠ur √âll olunan su bir mev∂i¡e reşş olunsa ondan efâ¡î hereb eder. Ve 
«ardal ef¡îyi ðatl eder ef¡înin memerrine «ardal va∂¡ olunsa o memerrden 
tena√√î eder. Ve √âyyâtı ðatl eden eşyâdandır §âi¡min feminde olan tefli 
«u§û§an §âim feminde nûşâ≠ur a«≠ eylemiş ola.

192 “Sîsenber” ba¡∂ılar nemmâm derler lâkin ₣âhir budur ki na¡nâ¡a müşâbih bir ne-
bttir, taf§îli İbn Kütbî müfredâtında me≠kûrdur.
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‰ardu’l-¡A…ârib

◊ârru’l-mizâc olup §âim olan kimse ¡aðârib üzere tüfünü ilðâ eylese o 
tüfl ¡aðâribi ðatl eder. Ve fücl-i meşdû« ve füclün ¡u§âresi ve varaðı ve bâd-
rûc bu eşyâdan her biri ¡aðâribi mess eylese helâk eder.

¡Aðâribi Cu√rundan İ«râc Eden Eşyâdır: Mey¡a, zernî«, ba¡r-ı πanem, 
πanemin şa√m-ı &erbi ya¡nî içyağı veznleri berâber a«≠ olunur.Eevvelâ 
&erb i≠âbe olunup bâðî edviye onun ile «al† olunup ¡aðâribin cu√ru atında o 
ma«lû† teb«îr olunur ve fücl tað†î¡ olunup cu√r-ı ¡aðrebe va∂¡ olunsa ondan 
«urûca cür™et ve ce§âret eylemez. Ve ¡aðreb için yine ¡aðrebin nefsi teb«îr 
olunur ve zernî« dahi teb«îr olunur.

‰ardu’l-Berâπî&

Beyte √an₣al naðî¡i reşş olunsa ondan berâπî& tehâfüt ve tehârüb eder 
ve ke≠âlik †abî«-i «arnûb ve †abî«-i ¡ulleyð reşş olunursa yine hereb eder. 
Ve mücerrebûn dediler ki teysin demi beyt içinde olan bir √ufrede kılın-
sa berâπî& o cu√rda cem¡ olur ve ba¡dehu ðatl olunur. Ve ke≠âlik şa√m-ı 
ðunfu≠ ile bir «aşebe †ılâ olunsa berâπî& ona müctemi¡ olur. Ve berâπî& 
kibrît kokusundan hereb eder ve varað-ı diflâdan dahi hereb eder. Ve bu 
maðâmda bir √aşîşe vardır ki keykvâşe demekle ma¡rûftur, onun ma¡nâsı 
√aşîşetü’l-bürπû& demektir, kaçan o √aşîşe firâşa va∂¡ olunsa ona sekr ve 
«ader gelip sağ kalmaz.

Ba¡û∂ ve Ba…… ‰ardıdır

~anevber «aşebinin nüşâresi ile ted«în olunur veyâ«ûd ðalðadîs veyâ«ûd 
şûnîz ile ted«în olunur ve âs-ı yâbis ile ted«în olunur ve mâ-ı kerneb ve 
muðl ve münbite193 olup kûnûr tesmiye olunan şevke ve a√şâ-i baðar ile 
dahi ted«în olunur. Ve √armel dahi †ard-ı berâπî& eder gerek ise √armel te-
b«îr olunsun ve gerek ise firâş ve küvâ üzere va∂¡ olunsun. Ve ke≠âlik ser-
vin cevzi ve varaðı ile dahi teb«îr olunur. Ve a§l-ı türmüs †abî«i beyte reşş 
olunsa onun dahi nef¡i olur veyâ«ûd †abî«-i şûnîz veyâ«ûd †abî«-i √armel ve 
efsentîn ve se≠âbdan birinin †abî«i dahi reşş olunur.

193 “Müntine” nüs«a.
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‰ard-ı İbn ¡Urs

Mücerrebûn dediler ki rî√-i se≠âb onu †ard eder.

Fârı ‰ard ve ¢atl

Fârı mürdâsenc ve «arbað ðatl eder ve ke≠âlik «arbað ile bezr-i benc 
ve ke≠âlik a§l-ı kerneb ve ke≠âlik ba§al-ı fâr ve şükk ve «abe&-i √adîd ve 
za¡ferân-ı √adîd tesmiye olunan √adîdin §adâsı ya¡nî pası dahi ðâtildir. Ve 
kaçan fâr-ı ≠eker sel« olunup beytte terk olunsa veyâ«ûd o fârın «u§yesi 
burulsa veyâ«ûd ≠enebi ða†¡ olsa fârât-ı sâireyi beytten †ard eder velâkin 
sel«in †ardı aðvâ olur. Ve denildi ki fârâttan birinin riclleri «ay†-ı §ûf [ile] 
şedd olunup beytte merbû†aten terk olunsa fârât-ı sâire o beytten hereb eder 
velâkin o ðavli mu§annif “ve fîhi na₣ar” ¡unvânıyla ta√sîn eylemez.

‰ard-ı Neml

Karıncanın cu√runa ve √ufresine ða†rân va∂¡ olunsa ondan karıncalar 
hereb eder ve ke≠âlik mıπnâ†îs ve merâretü’&-&evr ve zift ve √ıltît bunların 
her birinden dahi hereb eder; nemlin nefsi ted«în olunsa sâirleri ondan he-
reb eder.

‰ardu’≠-±übâb

Zernî«ten bir şey™ leben içine va∂¡ olunup ba¡dehu leben ≠übâb üzere 
va∂¡ olunsa zübâbı ðatl eder. Ve ke≠âlik zernî« ve kündürden her birinin 
du«ânı dahi ðatl eder ve ke≠âlik [536a] «arbað-ı esved †abî«i ile dahi †ard 
olunur.

‰ardu’z-Zenâbîr

Kibrît ve &ûm bu«ârından arı hereb eder. Ve «a†mî ile tela††u« edenlere 
ve ke≠âlik «ubbâzâ ¡u§âresi ve zeyt ile tela††u« edenlere ðarîb olmazlar.

‰ardu’l-»anâfis

Dedikleri üzere «anâfisi dülbün du«ânı ve «u§û§an varaðının du«ânı 
†ard eder.
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‰ardu’l-Ara∂a

Hüdhüd ve ðanâbir olan dârda ara∂a ya¡nî ağaç ekl eden kurd olmaz. 
Hüdhüdün a¡∂âsı veyâ«ûd rîşi ted«în olunsa ara∂ayı ðatl eder deyildi

‰ardu’s-Sûs

Efsentîn &iyâbı tesevvüsten men¡ eder ve ke≠âlik fûtenec ve ke≠âlik 
ðuşûr-ı ütrücc &iyâbı tesevvüsten men¡ eder.

A§nâfu’l-◊ayyât

◊ayyâtın emrine ve †abâyi¡ine vâðıf olan ¡ulemâ √ayyâtı üç ðısma taðsîm 
eyledi:

¢ısm-ı evvel şedîdetü’l-√iddet olan √ayyâttır ki onun melsû¡u üç sâ¡at-
ten ek&er imhâl olunmaz, ona §amm derler onun les¡i ¡ilâcı ðâbil olmaz. 

Ve ðısm-ı &ânîsi a§alâttır, onun mu¡âlecesi ancak ¡u∂vu fi’l-√âl ða†¡ ile 
veyâ«ûd keyy-i nâfi≠ ü bâliπ ile ve nâr ile keyy olur, zîrâ o vech üzere keyy 
semmi i√râð ve mecârîyi ta∂yîð eder. Ve ba¡∂ı kerre onun mu¡âlecesinde 
nâfi¡ olur ba¡de’l-les¡ semek-i mâli√ten mümteli™e olup ðay™ eylemek ve ba¡-
dehu mu¡âlecât-ı u«râyı ðay™a itbâ¡ eylemek. Eger o √ayye-i a§aliyye ðalî-
len ∂a¡îf olursa onun mu¡âlecesinde rab†-ı şedîd ile rab† ve ba¡dehu ¡ilâc-ı 
müşterek ile mu¡âlece kifâyet eder. 

Ve ðısm-ı &âli&i √ayye-i ∂a¡îfedir, onun ðatli ðalîlü’l-vuðû¡ olur. Ve 
ðısm-ı &ânî mütevassı† üç günden yedi güne varınca ðadar imhâl edip ziyâ-
de imhâl eylemez. Ve o ¡ulemâ dediler ki ammâ tinnîn-i berrî gibi kibâ-
ru’l-cü&e& olan √ayyâtın les¡alarına faðat ður√a mu¡alecesi ile ¡ilâc olunur, 
onda miðdâr-ı mu¡teber semm olmamakla semme müte¡allið miðdâr-ı mu¡-
teber semm ¡ilâcıyla mu¡âleceyi îcâb eylemez. 

Ve ke≠âlik o ¡ulemâ dediler ki √ayyâtın †abaða-i ûlâsı ya¡nî şedîde-
tü’l-√iddet olan √ayyât birkaç ecnâs üzeredir: Bir cinsi o √ayyedir ki ona 
melike derler, göz kuyruğu ile na₣ar ve la√₣a ile veyâ«ûd §avtını ismâ¡ ile 
ihlâk eder ve o √ayyeye lüπat-ı Yûnân üzere bâsiðilûs derler ve bu cinsine 
dahi «u††âf tesmiye olunur onun levni «u†âf levnine müşâbihtir ve †ûlü bir 
zirâ¡a ðarîbdir onun les¡i iki sâ¡atten muðaddem melsû¡u ðatl eder. Ve bir 
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cinsine dahi esfîs-i yâbise derler, onun cildinde yübûset-i şedîde olmakla 
ve onun †ûlü üç ≠irâ¡ ile beş ≠irâ¡ arasında olur ve onun levni remâdî olur 
veyâ«ûd §ufrete nâ₣ırdır ∂ıyâ-ı ¡aynı şedîddir iki sâ¡at ile üç sâ¡at arasında 
melsû¡unu ðatl eder. Ve bir cinsi dahi bezzâðadır, o √ayye esnânını ¡a§r edip 
tükürüğünü mecce ve remye ðâdire olur ve onun tükürüğü hangi şey™e vâ§ıl 
olursa o nesneyi helâk eder, ke≠âlik büzâðının râyi√ası dahi ðatl eder ve 
onun †ûlü iki zirâ¡a ðadardır ve levni remâdî-i §ufrete nâ₣ırdır ve melsû¡unu 
melsû¡un elem-i les¡ayı i√sâsından muðaddem ðatl eder.

Ve bu †abaðayı ≠ikrden maðsûd ke&îren mu¡âlecesi değildir belki onları 
≠ikrden πara∂ √ayyât bi-cemî¡i ecnâsihâ ma¡lûm olup mu¡âlece recâ olunan, 
olmayanlardan mümtâz kılınmaktır ve ¡ilâcı ðalîl olanlar dahi a√yânen ¡ilâ-
cı ðabûl etmekle bizim ≠ikr eylediğimiz vech üzere velev nâdiren mu¡âle-
cenin nef¡i dahi olur. 

Ve §amm-ı mu¡aðða§a için a§nâf-ı u«râ vardır ki √udûd-ı Mı§r’da ke&î-
rü’l-vuðû¡ olur ve ba¡∂ılarının iki ðarnı ya¡nî iki boynuzu olur ve elvânı 
mu«telife olup ebya∂ ve aşðar ve a√mer ve ¡aseliyye ve remid olur ve ba¡∂ı-
sı «ilðat-ı efâ¡î üzere olur ve ba¡∂ısında §ınnâreler gibi esnân olur ve fi’l-√âl 
ðattâl olan &u¡bânlar o ðabîlden olur 

Ammâ √ayyâttan ikinci ðısm gerek efâ¡î ve gerek efâ¡î mi&lliler onlar 
dahi mu«telifedir; kimisi efâ¡î-i a§aliyyedir kimisi efâ¡î-i bellû†iyyedir ve 
kimisi mu¡a††ışedir ve sâir bizim vaðt-i âtîde ≠ikr edeceklerimizdit inşâallâh 
ta¡âlâ.

Ve ba¡∂ı √ayyâtın i«tilâfı bi-√asebi’l-envâ¡ olmaz belki nev¡-i vâ√idede 
dahi i«tilâf olur. Eger o i«tilâf ≠ukûret ve ünû&ette ise onun imtiyâzı en-
yâbla olur. ◊ayye-i ≠ekerin enyâbı eðall ve semmi ek&er ve e√add olur. Ve 
ma¡a-hâ≠â bir ðavm ≠âhib oldular ki √ayye-i ün&â ≠ekerden erde™dir ke&ret-i 
enyâbı √asebiyle. Ve ke≠âlik nev¡-i vâ√idin i«tilâfı min-ciheti’s-sinn olur, 
zîrâ √ayye-i fetiyye √ayye-i müsinneden erde™ olur. Ve ba¡∂ı kerre bi-√a-
sebi’l-cü&&e i«tilâfı olur, zîrâ kibâr §ıπâr-ı ðı§ârdan erde™ olur her ne ðadar 
nev¡leri mütte√id olursa. Ve ba¡∂ı kerre min-ðıbeli’l-mekân mu«telif olur, 
zîrâ me¡â†iş ve cibâl √ayyâtı rüyûf ya¡nî çemen-zâr ve ke&îretü’l-miyâh olan 
emkine √ayyâtından erde™ olur. Ve ke≠âlik nev¡-i vâ√idin i«tilâfı imtilâ ve 
«alâ √asebiyle olur, zîrâ ciyâ¡-ı √ayyâtın semmi erde™ olur. Ve ba¡∂ı kerre 
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infi¡âlâtı √asebiyle dahi mu«telif olur, zîrâ mecrû√ olup cür√ü √asebiyle 
πa∂ab-nâk olan √ayyâtın semmi erde™ olur. Ve ezmine ve fu§ûl ile dahi 
mu«telif olur, zîrâ √ayye-i vâ√idenin eyyâm-ı §ayfta olan semmi fu§ûl-i 
sâire semminden erde™ olur.

Ve ðavm dediler ki cins-i vâ√idin †ıvâl-ı πılâ₣ olanları o cinsin mâ-¡adâ-
larından ya¡nî ðı§âr-ı diðâðından erde™ olur. Ve ba¡∂ı nâs ₣ann eylediler ki 
√ayyât ve efâ¡înin semmi bâriddir melsû¡larına bürûdet ¡ârı∂ olmağın delâ-
leti ile lâkin onların ₣annları «a†âdır belki melsû¡larına bürûdet ¡urû∂u √arâ-
ret-i πarîziyyenin mevti ve fenâsı √asebiyledir, zîrâ semm √arâret-i πarî-
ziyyeye mü∂âddedir, lâ-ma√âle semm πâlib oldukta πarîziyyeyi ifnâ eder 
ve πarîziyyenin fenâsı bedende bürûdet i√dâ& eder, zîrâ bedeni tes«în eden 
πarîziyyedir, onun işti¡âl ve inti¡âşıyla beden tese««un eder ve kaçan √ârr-ı 
πarîzî olmasa ve ancak ðalbde nâriyye «afîfe bâðıye kalsa o nârîyyet e†râfı 
tes«în eylemez ve lâ-ma√âle bürûdet-i ar∂iyye istîlâ eder. Ve bir ðavm dahi 
₣ann eylediler ki min-beyni’l-efâ¡î cins-i a§alenin semmi «â§§aten bâriddir, 
dem-i ðalbi cem¡ edip tecmîd eder. Ve o dahi onların ₣annı üzere değildir, 
onun semmi dahi πarîziyyeyi ta√lîl ve imâte eder.

Ammâ √ayyâtın bürûdet-i semmi için îrâd olunan delîl budur ki cemî¡an 
bâridü’l-mizâc olan √ayvânât vaðt-i şitâda meyyit olurlar ve vaðt-i √ârrda 
onların √arâretleri ve √iddetleri ziyâde olur; √ayyâtın √âli dahi bu minvâl 
üzere olmakla bâridü’l-mizâc oldukları müte√aððıð olur. Ve bâridü’l-mizâc 
olan semmiyyetli √ayvânın semmi bârid idiği müte√aððıð olur ve kâinen 
men kân o ðâilin √ucceti πayr-i §a√î√adır ve eylediği da¡vâ dahi √aşerât-ı 
§ıπârda §a√î√a değildir ve belki o da¡vâ √ayvânât-ı kibârda §a√î√a olur. Ve 
onun fesâdına delâlet eder zünbûrun ya¡nî arının mizâcı cidden √ârrdır ve 
ma¡a-hâ≠â zünbûr şitâda temâvüt ve tehâlük eder, a§lâ √areket eylemez. Ve 
câiz olur ki √ayyât dahi √ârru’l-mizâc olup zünbûr gibi vaðt-i şitâda †abî¡at-ı 
mü∂âdde bir nesne olmakla a§lâ √areket eylemeyip temâvüt eyleye.

Les¡-i Bâsilî…ûs

Bu ef¡î cins-i §ammın evvelidir. Ammâ cermânâ demekle ma¡rûf olan 
bâsilîðûs mudur yâ«ûd §ammın bâsilîðû§tan mâ-¡adâ bir â«er §ınf mıdır 
onu ben bilmedim. Bir ðavm dedi ki bâsilîðû§ melike dedikleri ef¡î1dir, zîrâ 
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onun başına iklîli vardır ve mükelleletü’r-re™stir, onun †ûlü bir şibrden üç 
şibre varınca ðadardır ve re™si cidden √âddedir ve iki gözlerinden her birisi 
√amrâdır ve levni sevâd ve §ufrete olur ve ona münsâb olan nesneleri i√râð 
eder ve cu√runun √avâlîsinde bir şey™ nâbit olmaz ve meskenine bir †âir 
mu√â≠î olsa sâðı† olur ve onu hangi √ayvân i√sâs eylese hereb eder, eger 
ona ðarîb olsa «ader ¡ârı∂ olup √arekete ðâdir olmaz ve bir πalve miðdârı 
ma√allinden §afîri ðatl eder ve mekân-ı ba¡îdden na₣arı her kime vâði¡ olur 
ise ðatl eder. Velâkin ba¡∂ılar dediler ki her kimin na₣arı o √ayye üzere 
vâði¡ olsa nâ₣ır olan kimse helâk olur; o ba¡∂ın bu kelâmı §a√î√ değildir. 
Ve kaçan o √ayye bir kimseyi [536b] les¡ eylese melsû¡un bedeni ≠âib ve 
müntefi« olur ve ondan §adîd seyelân edip fi’l-√âl helâk olur ve o meyyite 
taðarrüb edenler dahi helâk olur velâkin ona ba¡∂ı kerre ¡a§â ile mess eden-
ler necât bulur ve ek&er-i √âlde onlar dahi helâk olur. Ve ke≠âlik fâris olan 
kimse rum√u ile mess eylese feres ve fâris cemî¡an helâk olur. Ve o√ayye 
bir fârisin feresi ca√felesini ya¡nî dudağını les¡ eyledi ve o les¡den hem feres 
ve hem fâris helâk oldu. Ve bu nev¡ √ayye bilâd-ı Türk’te ve Lûbiyye’de 
ke&îrü’l-vuðû¡ olur.

Onun Les¡inin ¡Alâmeti: Sebeb-i ₣âhir yok iken baπteten mevt ¡ârı∂ ol-
mak olmaktır ve «u§û§an o √ayye ile ma¡rûf olan diyârın ahâlîsinin baπteten 
mevti o les¡aya ¡alâmet-i ðaviyye olur ve ona a§lâ ¡ilâc olmaz.

Cermânâ

Biz cermânâ tesmiye olunan √ayyeyi melike ev§âfına ðarîb va§flarla 
va§f eyledik ki onun teşevvü™ü ve ma∂arrat-ı πa∂abının sükûnu olmaz ve 
onun ðatli yalnız la√s ile değildir belki la√₣ ile ve ismâ¡-ı §afîr ile dahi ðatl 
eder ve melsû¡unu tehriye eder, ona taðarrüb eden √ayvânâtı ðatl eder. 

Velâkin ðavm cermânâyı va§f ederler ki onun ðaddi ve †ûlü bir ≠irâ¡dan 
bir buçuk ≠irâ¡a varınca ðadar olur ve bu va§f melike va§fına mu«âliftir, 
zîrâ onun ðaddi ve †ûlü iki ≠irâ¡dan üç ≠irâ¡a varınca ðadar olur. Ve ðavm 
dediler ki onun melsû¡una bir ¡ilâc nâfi¡ olmaz, eger nâfi¡ olursa onun ¡ilâ-
cı «aş«âş bezri iki dirheme varınca ðadar, ke≠âlik cünd-i bîdester dahi iki 
dirheme varınca ðadar nâfi¡ olur ve onun menfa¡atini bir ðavm müşâhede 
eyledi.
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»u††âf Tesmiye Olunan ◊ayyenin Les¡ası ¡Alâmâtı

O √ayye §amm ecnâsındandır, onun melsû¡una füvâð ve taπayyür-i 
levn ve «ader ve berd-i a¡∂â ve sübât ve göz yumukluğu ¡ârı∂ olur onlar ile 
ma¡a-şiddetin «afaðân-ı «â§§a ve veca¡-ı ¡a₣îm olur. Onun ¡ilâcı ≠ikri sâbıð 
§ammın ¡ilâcı gibi olur.

Esfiyûs-ı Yâbise Les¡i ¡Alâmâtıdır

Bu ef¡î dahi §amm cinsindendir «u††âf les¡inin a¡râ∂ı gibi bunda dahi 
a¡râ∂ olur; onun les¡inden taπayyür-i levn ve «ader ve ke&ret-i füvâð ve 
bürûdet-i a¡∂â ve inπımâ∂-ı ecfân ve sübât √âdi& olur ve §ammın ¡ilâcı ile 
ona mu¡âlece olunur, biz o mu¡âleceleri ðarîben ≠ikr eyledik.

◊ayye-i Bezzâ…a ve Esfîlûs Les¡ası Beyânındadır

Onun melsû¡u bilâ-√iss ve lâ-√areket meskûten bâðî kalır ve onun o 
√âline esfîyûs bâbında ≠ikr olunan umûr-ı u«râ teðaddüm edip te&âvüb-i 
mütetâbi¡a ve taπmî∂ ve iltivâ-i raðabe ve küzâz ve nab∂-ı πayr-i mun-
ta₣amdan sonra olur ve veca¡ı i√sâs eylemez ve ba¡∂ı kerre evâil-i emrde 
veca¡-ı muπa&&î i√sâs eder ve sen o melsû¡u görürsün ki i§ba¡ını √alðına 
id«âl eder ðay™ eylemek için. Ve ba¡∂ılar eslîyûsu ≠ikr edip va§f eylediler 
ki o √ayye başını ref¡ ve büzâð-ı semmiyyesini remy eder. Mu§annif der 
ki ben bilmem ki o ba¡∂ın ≠ikr eylediği esliîûs ile bizim ≠ikr eylediğimiz 
be≠≠âða cins-i vâ√id midir yoksa başka başka her biri â«er cins midir benim 
ma¡lûmum olmadı, her √âlde esîlûs bezzâðadır velâkin onun a¡râ∂ını ≠ikr 
eylediler ki o √ayyenin mev∂i¡-i les¡i na«s-ı ibre miðdârında §aπîr olur ve 
onda verem olmaz ve dem-i esved-i ðalîl seyelân eder ve onun melsû¡una 
πışâve-i ¡ayn ve veca¡-ı a√şâ ve veca¡-ı fuâd ¡ârı∂ olur ve evvelâ onların 
¡urû∂undan sonra taπmî∂ ve sübât ¡ârı∂ olup üç nehârdan ziyâde ¡ayş eyle-
mez. Onun ¡ilâcı bizim ≠ikr eylediğimiz §amm ¡ilâcı olur.

◊ayye-i Mu…arrene Les¡idir

O √ayye-i muðarrene dahi §amm cinsindendir, onun †ûlü bir ≠irâ¡dan iki 
≠irâ¡a varınca ðadar olur ve re™sinde boynuzlar gibi iki nütû™ ollur, bedeni-
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nin levni rimâl levninde olur ve ba†nı fülûs-ı yâbise vü §ulbe gibi olur ve 
ar∂ üzere ¡alâ-ba†nihi meşyinden keşîş ve §arîri olur ve onun esnânı müs-
teviye ve πayr-i mu¡vecce olur ve onun me™vâsı ek&er-i √âlde mevâ∂i¡-i 
remliyyede olur. 

Ve bir ðavm dedi ki muðarreneden cins dahi vardır ki ona ða§îre tesmiye 
olunur, zîrâ onun ðarnı að§ar olur veyâ«ûd onun ðarnı sâðı† olur, onun ðad-
di dahi ðı§âr ve §ıπâr olur ve iki li√âları kebîr olur ona, binâen o √ayyeye 
li√yâniyye dahi tesmiye olunur. Ve onun les¡inin ¡alâmeti budur ki onun 
mev∂i¡-i les¡i mismâr maπrûz ve merkûz olan mev∂i¡ gibi i√sâs olunur ve 
bedeninde &iðal-i ¡a₣îm olur, göz kapakları müntefi« olur ve ona düvâr ve 
₣ulmet-i ¡ayn ve ≠e√âb-ı ¡aðl ¡ârı∂ olur. Ve onun ¡ilâcı §ammın ¡ilâcı gibidir. 

Ve muðarreneye ma«§û§ ¡ilâc budur ki ona bezr-i fücl ma¡a-şarâb saðy 
olunur «u§û§an onunla teðayyü™ olunsa nef¡i ek&er olur. Ve kaçan o melsû¡ 
ða≠f eylese onlara kemmûn-ı Hindî nâfi¡ olur, simsim dahi ke≠âlik nâfi¡-
dir; ma¡a’ş-şarâb simsim şürb olunsa o √ayye ¡a∂∂asına nâfi¡ olur. Cünd-i 
bîdester ma¡a’ş-şarâb ve fûtenec-i berrî ma¡a’ş-şarâb nâfi¡dir ve bezr-i fücl 
¡acîbü’l-menfa¡at olur. Ve mil√-i mes√ûð ða†rân ile ma¡cûn kılınıp mev∂i¡-i 
les¡a üzere va∂¡ olunur veyâ«ûd ba§al-ı medðûð «all ile va∂¡ olunur.

Û≠erüs ve Ke≠ûsûderûs Tesmiye Olunan ◊ayye Les¡asıdır

Eger o √ayye suda olur ise ona Yûnâniyyûn û≠erûs tesmiye ederler ve 
eger onun meskeni berrde ise ona ke≠û§ûderûs tesmiye ederler. O √ayye 
a§ale-i §ammdan a§πar ve ¡unuðu a¡ra∂ ya¡nî ziyâde yassı olur ve eşerr ve 
a∂arr olur ve onun les¡ası veca¡-ı şedîd ve iltihâbı a«≠ edip ba¡dehu mev∂i¡-i 
les¡a mu«∂arr olup te™ekkül eder ve melsû¡una düvâr ve ða≠f-ı mirre-i mün-
tine ve √areket-i πayr-i munta₣ama ve ∂a¡f-ı ðuvvet ¡ârı∂ olup ek&er-i √âlde 
sâ¡at-ı &âli&ede helâk olur ve ba¡∂ı melsû¡un ðuvveti ðaviyye ve lâsi¡ mâî 
olup semmi berrî gibi ðavî olmamakla sâ¡ât-ı &âli&eyi üfûl ve mütecâviz 
olursa ona emrâ∂-ı sâire ¡ârı∂ olup melsû¡ ondan berâ™ete ðarîb olmaz.

el-¡İlâc: ¡İlâc-ı ¡âmm ve müşterek ile ona mu¡âlece olunur. Ve ona 
ma«§û§ mu¡âlecâttandır: Ona cevz-i serv-i münaððâdan ve √abb-ı âstan her 
birinden birer dıra«mî mâ-ı ¡asel ile veyâ«ûd şarâbla saðy olunmak ve ke≠â-
lik iki dirhem zerâvend şarâbla veyâ«ûd «all-i memzûc ile saðy olunur ve 
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ke≠âlik ferâsiyûn ¡u§âresi dahi saðy olunur. Ve ona kils ve zeyt ve fûtenec 
ve bellû† a§lının ðuşûru ve o mi&llilerle müfreden ve ma«lû†an ∂ımâd olu-
nur ve ona «al† olunan edviyeden olur daðîð-i şa¡îr.

Ü≠erîs

Ü≠erîsi bu cümlede ta√rîrime bâ¡i& budur ki bu √ayyede iki i√timâl var-
dır ki ya ü≠eriyûs tesmiye olunan √ayyedir lâkin luπat-ı Yûnân kitâbetin-
de ∂âbı†a olmamakla luπat-ı vâ√ide mu«telife ta√rîr olunmağın şüyû¡una 
binâen ü≠eriyûs ü≠erîs yazılmıştır veyâ«ûd √ayye-i u«râdır. Velâkin ü≠erîs 
resmini naðl eylediğim nüs«a §â√ibi o √ayyeyi va§f eder ki onun les¡ası 
cer√-i müsta¡ra∂ ile cer√ eder ve mev∂i¡-i cer√ kemid olup ondan cidden 
müntin ve ke&îr sevdâvî ru†ûbet seyelân eder ve ¡ilâcı †avîl ve ¡usretli olur 
ve o √ayyenin bu vech üzere va§fı ü≠eriyûs va§fına mu«âlif olur, pes benim 
πayrilerime vâcib olur ki onda na₣ar ve ta√arrî eyleye, eger bu va§f üzere 
ü≠erîs ismi ile müsemmâ ve ü≠eryûs ismi ile müsemmâya muπâyir bir nev¡ 
√ayyeyi ta√kîð eder ise onu †abaða-ı &âniyeye naðl eyleye.

Efâ¡î Les¡inde ve A√kâmında ¢avl-i Küllîdir

◊ayyât ve &e¡âbînin ≠ükûrları şerrli olur, ammâ inâ&ları eslemdir ve 
ün&ânın les¡i mev∂i¡-i les¡de iki maπriz-i nâbdan ek&er maπriz olmakla 
ma¡lûm olur ve ek&er-i √âlde iki nâbı veyâ«ûd ikiden ek&er nâbları [537a] 
mev∂i¡inden evvelâ dem seyelân eder ve ba¡dehu §adîd-i πusâlî seyelân 
eder ve ba¡∂ı kerre seyelâna mâî mevâdd ibtidâ edip ba¡dehu zeytî olur ve 
ba¡dehu zencârî olup semm cevherine ve levnine isti√âle eder ve evvelâ 
mev∂i¡ teveccu¡ edip ba¡dehu o veca¡ bedenden mevâ∂i¡-i sâireye sârî ve 
sâ¡î olur ve ba¡dehu verem-i √ârr u a√mer ₣âhir olup o veremde √arîð-i nâr 
gibi bü&ûr-i ke&îre ve nüfâ†ât olur ve ba¡∂ı kerre bü&ûr fâş olur ve ba¡dehu 
o veremden mev∂i¡-i les¡aya ðarîb olan ma√all mu«∂arr ve femi câff ve 
a√şâda iltihâb ve bedende ma¡a-nâfi∂ √ummâ olur ve ba¡dehu ¡arað-ı bârid 
ve fesâd-ı levn ilâ-«u∂ret ve düvârın teheyyücü ve nefesin tevâtür ve §ıπarı 
ve πa&y ve füvâð ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre «ıl†-ı mirârî ðay™ eder ve bevli 
¡asir ve li&esi idmâ eder ve re™si &aðîl olup ba¡∂ı kerre ir¡âf eder ve §ulbünde 
&iðal ₣uhûr edip ba¡dehu ¡arað-ı bârid ve ra¡de-i şedîde ve πaşy ¡ârı∂ olur. 
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Ve ek&eriyyâ helâk olanlar üç günde helâk olur ve ba¡∂ı kerre yevm-i sâbi¡e 
ðadar ¡ayş eder.

Les¡-i Efâ¡îye ¢ânûn Gibi Olan Mu¡âlecâttır

Onların mu¡âlecâtında olan u§ûl-i müşterekeye mürâ¡ât olunur ve onlara 
mu¡âlecât-ı ðaviyye tiryâð-ı efâ¡îye mübâderet olur ve ammâ mübâderet 
olunmayıp tiryâð saðyında te™e««ür olunsa mu™a««aren saðy olunan tiryâð 
ba¡∂ı kerre nâfi¡ olur ve ba¡∂ı kerre onda menfa¡at olmaz ve bu §ûrette i√-
timâldir ki menfa¡ati olmayan tiryâð semme âlet ola velâkin onda semme 
âlet olmak ne ðadar câiz ise âlâtı †abî¡at isti¡mâl eder ve †abî¡at onu mu∂ırr 
olan nesnelerde isti¡mâl eylemez ve †abî¡ata mü∂âdde olan şey™-i πarîb âlâtı 
isti¡mâle ðâdir olmaz meger ki semmde ve şey™-i πarîbde ma¡an heyecân 
olup †abî¡ata πâlib olalar. Ve âleti mu∂ırr olan nesnelerde «ilâf-ı †abî¡at is-
ti¡mâl eyleyeler. 

Ve eger melsû¡ olan kimse &ûm ve şarâb tenâvülünü ið&âra ðâdir olursa 
ba¡∂ı kerre o ik&âr ¡ilâc-ı sâireden muπnî olur; kürrâ& ve ba§alı ma¡a’ş-şarâb 
isti¡mâl eylemek dahi onlar gibidir, &ûm bulunmadığı ma√allde bedel olur. 
Ve ≠ikr eylediler ki ≠eker-i iyyel meşviyyen fi’l-√âl isti¡mâl olunsa nâfi¡ 
olur ve √armel edviye mu«alli§adandır ve ke≠âlik ütrücc √abbının lübbü 
dahi onun gibidir. 

Ve semm-i efâ¡îye ma«§û§ ve ðavî tiryâðlarındandır: Enîsûn eksûnâfin 
ve fülfül dört dırâ«mî, zerâvend-i müda√rec ve cünd-i bîdester her birinden 
birer dıra«mî, †ılâ ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi cevz miðdârıdır. 

Ke≠âlik mürr, cünd-i bîdester, fülfül, ≠ernî«-i a√mer her birinden birer 
dirhem, durak otu to«umu iki ûðıyye, †ılâ ile ma¡cûn kılınır.

Ke≠âlik bezr-i √andeðûðâ, zerâvend-i müda√rec, se≠âb-ı berrî bunlar 
dahi nâfi¡dir velâkin se≠âb-ı berrîyi ba¡∂ı nâs √armel olmak üzere ₣ann 
ederler, onların ₣annı fâsiddir belki se≠âb-ı berrî nefs-i se≠âbdan bir §ınftır. 

Ve vâcib olur ki ona semn-i ke&îr i¡†â oluna «u§û§an o semn ¡atîð ola. Ve 
çok vâði¡ olur ki semn-i ¡atîð saðyı va√dehu kifâyet eder ve sebeb-i «alâ§ı olur. 

Ve lebenden âbzen itti«â≠ olunup melsû¡ iclâs olunur ve onların intibâ-
hında tekellüf olunur ve meşy ettirilir ve onlara a√yânen √ammâm-ı mu¡ar-
rıð isti¡mâl ettirilir ve onlara enâfi« mi&lli nesneler o √ammâm ¡aðıbında 
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saðy olunur. Ve bu bâbda isti¡mâl olunan enâfi«in «ayrlısı erânibin infe«a-ı 
†arîsi olur, zîrâ o enâfi« «amrın bi-i¡tidâl memzûcundan dört ûðıyye ile saðy 
olunsa a†yeb olur ve ke≠âlik enâfi«-i iyyel dahi ceyyid olur.

Ve bir ðavm dedi ki bir insân ba§al-ı ba√rîyi a«≠ ve ma∂π edip seyelân 
eden ru†ûbetini bel¡ ve &üflünü mev∂i¡-i les¡aya ∂ımâd eylese o melsû¡ el-
bette helâk olmaz. Ve bir ðavm dahi ∂afâdi¡ meraðasını tecribe edip bu 
şânda onu tenâvülü nâfi¡ ve mu«alli§ buldu. Ve mu«allel ve mümella√ ibn 
¡urs la√mı ve sere†ânât-ı ba√riyye ve dem-i süla√fât-ı ba√riyye dahi nâfi¡dir. 
Ve bir ðavm dahi dedi ki cu√r-ı √ayye demekle ma¡rûf cu√r melsû¡a kaçan 
ta¡lîk olunsa sebeb-i ¡âfiyet olur.

Les¡-i Efâ¡î İçin Memdû√ Olan Meşrûbât-ı Sâiredir

E†ıbbâ dediler ki kerefs-i berrî ya¡nî semerfiyûn isti¡mâli les¡a ceyyid 
devâ olur. Ve a§l-ı vecc ve varað-ı zerâvend ve a§l-ı zerâvend ve a§l-ı mürr 
ve a§l-ı fâşerâ veyâ«ûd fâşerşîn ve πârîðûn dahi ceyyid olur, onların hangisi 
şürb olunur ise şarâb-ı √ulvde bir dıra«mî ðadar şürb olunur. Ve ke≠âlik 
â≠ân-ı fâr ¡u§âresi ve ke≠âlik kemmûn lâ-siyyemâ cebelîsi ve ¡u§âre-i ker-
neb veyâ«ûd iki dıra«mî ðus† ile iki ûbûlûs fülfül veyâ«ûd bu«ûr-ı meryem 
a§lı veyâ«ûd kâşim bezri veyâ«ûd a§l-ı kâşim veyâ«ûd bezr-i √armel, ¡u§â-
re-i kürrâ& ve ¡u§âre-i √arşef ile saðy olunmak ceyyid olur. 

Ve ke≠âlik infe«a-ı erneb ve «â§§aten burçak daðîði ve zencebîl leben-i 
nisâda saðy olunur. Ve a§l-ı √izâ ve o √armel ki nevâ√î-i Yezd’de ma¡rûf ve 
şedîdü’l-menfa¡a olur ve zerâvend ðışrı ve a§l-ı √andeðûðâ mi&lli dahi saðy 
olunur. Ve ðavm zu¡m eylediler ki tirbid kaçan leben-i √alîbde şürb olunsa 
cidden nâfi¡ olur ve leben-i lâπıya dahi efâ¡î ve hevâmm-ı sâirenin cemî¡an 
les¡lerine nâfi¡ olur. Ben ₣ann ederim ki onların leben-i lâπıye dedikleri 
tiryâð-ı ferâvî vü busencîdir. 

Ve câvşîrde iki dirhem miðdârı ma¡a-«all nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik üç mi&ðâl 
ðus††an veyâ«ûd çen†âyânâdan a«≠ olunur. Ve ke≠âlik edviye-i ceyyideden-
dir ba¡r-ı mâ¡iz şarâbda teftît olunup şürb olunmak. Ve muða††ı¡ât-ı √âdde 
cemî¡an ceyyiddir «u§û§an &ûm ve ba§al ve kürrâ& ve fücl ve mâ-ı fücl ve 
cemî¡an mümelle√at, cevf-i ibn ¡urs ve ¡aðreb-i meşviyye ve merâretü’d-dîk 
ve †uyûr-ı sâire merâreti saðy olunur. 
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Ve şedîdetü’l-menfa¡at ¡u§ârâttandır se≠âb ¡u§âresi ve varað-ı tuffâ√ 
¡u§âresi ve merzencûş ¡u§âresi. Ve nefs-i «all kaynatılıp dört ûðıyye miðdâ-
rı isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik kerneb-i nab†î e†râfının ¡u§âresi ve bevl-i insân 
dedikleri üzere saðy olunur.

Les¡ât Üzere »âricden A∂midelerdir

Bu ce≠≠âbe olan a∂mideler lâyıð olur ki ðable’t-teverrüm isti¡mâl olu-
na, o a∂mide-i ce≠≠âbe ebhel ve √abb-ı πâr ve bâbûnec ve «â§§aten isðîl-i 
meşvî ve daðîð-i kirsenneden itti«â≠ olunan ∂ımâdlar olur. Bunların küllî-
si ifrâden ve şarâbla ma«lû†an isti¡mâl olunur. Ve cübn-i ¡atîð ile ta∂mîd 
dahi ceyyid-i bâliπ olur; decâc-ı meşðûðla ta∂mîd cidden ceyyid olur. Ve 
ke≠âlik ef¡î la√mı dahi ta∂mîd olunsa ceyyid olur. Ve ∂afâdi¡-i meşðûða 
ile ta∂mîd dahi onun gibidir. Ve onlara edhân-ı nâfi¡a dühn-i πâr veyâ«ûd 
varað-ı πâr †ab« olunan şey™in dühnü olur.

Emûriyûs ve Na†îs ◊ayyeleri ve Bi’l-Cümle Bedenden Dem Nezf 
Eden ◊ayyât Beyânındadır

Bunlar √ayyât-ı rediyyedir. Kaçan bir kimseyi onlar les¡ eyleseler 
mesâmm ve menâfi≠den cemî¡an demi tefcîr eder ve ondan münba¡i&en ve 
&ecâcen dem seyelân eder √attâ ðurû√-ı mündemileden dahi seyelân eder 
ve maf§alda veca¡ ve ðay™-ı dem ve nef&-i dem olur. Ve ¡ulemâ ≠ikr eyledi-
ler ki o iki √ayyeler remliyyetü’l-ebdânlardır ve onların ebdânlarında sûd 
ve bî∂ noð†alar vardır ve onların †ûlü muðarrene †ûlünden ezyeddir. Ve 
ba¡∂ılar dediler ki onların ef¡îden a§πar olur, başları ve kuyrukları incedir 
ve levni remiddir ve onlarda sevdâ ve √amrâ ve bey∂â dahi olur ve onla-
rın rü™ûsları üzere cüded-i bîd müteðâ†ı¡a194 olur ve bu†ûnunun ðuşûrunda 
yübûset olmakla √areketinde ve insiyâb ve insi√âbında muða§§abada olan 
√aş«aşe gibi keşîşi olur, onların √areketi &aðîle ve esnânı müsteviye[dir.] 
Ve biz bu √ayyeleri †abaða-i ûlâ √ayyeleri ev§âfı ile va§f edip deriz ki onlar 
√ayye-i rediyyedir, onun les¡ası †abî¡î olan mecârî ve mesâmmâtı tefcîr eder 
ve dem-i münba¡i&-i &ecâc ₣uhûr eder ve ba¡∂ı kerre şey™-i ðalîl mâı «urûc 

194 Ya¡nî †arîð gibi beyâ∂ «u†û†-ı muða††ı¡a olur.
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eder √attâ ðurû√-ı mündemile ve mûð-ı ¡ayndan dahi seyelân ₣uhûr eder ve 
ondan ðay™-ı dem münze¡ic olur ve onda nef&-i dem ve ru¡âf ve veca¡-ı mi¡de 
olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki onların mev∂i¡-i les¡aları teverrüm edip müsev-
vede olur ve ondan şey™-i ðalîl-i mâî seyelân eder ve ba†nı müsta†lıð olur ve 
nefesi ∂ayyið ve bevli ¡asîr [537b] ve §avtı munða†ı¡ ve a¡∂âsı müster«iye ve 
ona nisyân gibi √âlet πâlib ve küzâz ve suðû†-ı esnân ¡ârı∂ olup helâk olur.

el-¡İlâc: Bunların ¡ilâcı a§ale ve efâ¡î ¡ilâcına ðarîbdir o √ay&iyyetle ki 
onların melsû¡larına şarâb-ı ke&îr saðy olunur ve üzerine taπdiye olunup 
†ırrî« ve semek-i mâli√ ve &ûm mi&lli πıdâlar i†¡âm olunduktan sonra tað-
yi™e olunur ve ðay™ları tekrîr olunur ¡ale’l-«amr «ubz ma¡a’s-semeki’l-mü-
kebbeb i†¡âm olunur ve onlar zebîb ve bezr-i fücl tenâvül ederler «u§û§an 
şarâbla ve ¡u§âre-i «aş«âş sûsen-i âsmâncûnu a§lı ile şarâb saðy olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre beyâ∂-ı bey∂ dahi onlara nâfi¡ olur. Ve o les¡alarda nezf-i dem 
olmak √asebiyle onlara baðlatu’l-√amðâ ve daðîð-i şa¡îr ∂ımâdı nâfi¡ olur 
veyâ«ûd ma†bû« varað-ı kerm ile ve lisân-ı √amel ma†bû« ve ¡af§ ile ∂ımâd 
olunur. Ve demi keyy √asebiyle kürrâ& ve encüre ve se≠âb ve beyâ∂-ı bey∂ 
∂ımâd kılınsa √abs eder.

el-Mu¡a††ışe

¢avm dediler ki √ayye-i mu¡a††ışenin †ûlü bir şibrdir ve bedeninde â&âr-ı 
sûd ke&îredir ve re™si §aπîr ve ¡unuðu πalî₣dir ve onun «ilðatı ¡unuð-ı πalî₣-
den bed™ edip ≠eneb-i daðîða müntehî olur. Ve bir ðavm dahi dediler ki onun 
ek&er-i vücûdu bilâd-Lûbiyye ve Şâm’da olur ve onun §ûreti ef¡î §ûretidir 
ve me™â«irînin levni ≠eneblerine varınca ðadar sevâda mâildir. Ve bir ðavm 
dahi dedi ki o √ayye sevâ√ilde olur ve dahi dediler ki onun melsû¡unun 
ba†nına i√tirâð ve iltihâb ¡ârı∂ olur ve o melsû¡ suya kanmaz ve belki şürb-i 
mâdan zâile olmaz velâkin meşrûbu ¡arað ve bevl olup «urûc eylemez belki 
bedeninin küllîsi müntefi« olup bi’l-cümle ¡urûðunda su cereyân eder.

el-¡İlâc: Onlara ¡ilâc-ı müşterek ile ¡ilâc ve dühn-i ke&îr saðy ve tað-
yi™eleri ilzâm olunduktan sonra onlara e&fâli ve ru†ûbâtı i«râc eden edviye 
ile i√tiðân olunur ve müdirrât ile mâ esfele ce≠b olunur, me&elâ kerefs ve 
sünbül-i Hindî ve dâr-ı §înî ve esârûn ve sîsâliyûn ve fu†râsâliyûn mi&llile-
rin †abî«i saðy olunmakla ce≠b olunur ve «âricden mil√ ve zeyt ve nûre ile 
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∂ımâd olunur ve bizm kelb-i kelb bâbında ≠ikr eylediğimiz a∂mide ile dahi 
∂ımâd olunur.

el-¢affâze ve’†-‰affâre

Sıçrayıcı ve †afre edici √ayyelerdir. İşbu √ayyeler §ıπâr ve ðı§âr olurlar; 
ba¡∂ı kerre eşcâr üzere temekün edip tara§§ud ederler, kaçan o mev∂i¡e bir 
kimse mürûr eylese o √ayyât nefsini mârrın üzerine remy ederler ve mü-
teveccih olduğu nesnelere ve&be ederler. Ve mu§annif der ki ben nevâ√i-i 
Dehistânda bu √ayyâttan bir cinsi gördüm, o √âyye √umrete mâil ve cidden 
«abî& idi ve ðavm dediler ki onun nehşinden veca¡-ı şedîd ve cemî¡an be-
dende verem-i √ârr √âdi& olur ve benim rü™yet eylediğim cinste ise melsû¡ 
helâk olur. Ve yine o ðavm dediler ki onun ¡ilâcı ¡ilâc-ı müşterek olur ve 
efâ¡î ¡ilâcı ile dahi mu¡âlece olunur. Ve bir √ayye dahi ≠ikr eylediler ki onun 
ismi maðîşînâdır ve o √ayyenin iki †arafa dahi †afresi olur ve ben ta√ðîð 
eylemedim ki o √ayye ðâffâze midir veyâ«ûd πayri mıdır lâkin onu vâ§ıf 
olanlar dediler ki onun iki †arafı ve vasa†ı cemî¡an πıla₣da müsâvîlerdir ve 
ben ₣ann eylemem ki mevsûf-ı me≠kûr benim √akk-ı rü™yet ile rü™yet eyle-
diğimdir.

Bellû†iyye

Ona derûniyûs derler ve o √ayye bellû† ke&îr olan mevâ∂i¡de olur ve 
onun melsû¡unun cildi münseli« ve ona mu√âla†a ve mu¡âlece edenlerin 
dahi cildi münseli« olur ve onun râyi√a-i «abî&esi olur; onu ðatle mübâşeret 
edenlere o «abî& râyi√ayı be≠l eder gerek o mübâşir râyi√ayı şemm eylesin 
ve gerek eylemesin ve ondan les¡-i efâ¡î a¡râ∂ı dahi ¡ârı∂ olur.

el-¡İlâc: Bunun ¡ilâcı dahi efâ¡î ¡ilâcıdır ve «â§§aten olan ¡ilâcı budur ki 
onlara zerâvend-i †avîl şarâbla saðy olunur ve ke≠âlik √andeðûðâ ve a§l-ı 
«un&â şarâbda saðy olunur ve &emere-i bellû† ile ta∂mîd olunur.

Câversiyye

Bu dahi √ayyâttan bir cinstir, onun levni levn-i câvers gibi sarıdır ve 
onun les¡inden les¡-i ef¡î gibi a¡râ∂-ı rediyye ¡ârı∂ olur ve onun ¡ilâcı dahi 
efâ¡î ¡ilâcı gibidir.
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Sîsâ†âlî Tesmiye Olunan ◊ayyât

Bu √ayye iki †arafa †affâre olan √ayyeye müşâbihtir lâkin †affârenin şerri 
ek&erdir ve a¡râ∂ı †affâre a¡râ∂ı gibidir ve ¡ilâcı onun ¡ilâcı olur.

el-◊ayyetü’r-Ra…şâ

Bu √ayye muraððaş ya¡nî alacadır onun elvân-ı mu«telife vardır. Ba¡∂ı-
lar ≠ikr eylediler ki o √ayye «abî&edir, yevm-i &ânîde melsû¡unun kebidi 
te™ekkül ve em¡âsı tefettüt edip helâk olur ve onun ¡ilâcı efâ¡-i §a¡be ¡ilâcıdır.

◊ayye-i Mârsa†lîs

Ben bu √ayyeyi va§f eyledim ki onun a¡râ∂ı efâ¡î a¡râ∂ı gibidir velâkin 
bunun mev∂i¡-i les¡asında intifâ« ve §alâbet ve nüfâ«ât olur ve ondan de-
mevî ve sevdâvî ru†ûbet seyelân eder ve ondan taπayyür-i ¡aðl ve πışâve-i 
ba§ar ve küzâz ¡ârı∂ olup helâk olur ve onun ¡ilâcı efâ¡î ¡ilâcı olur. Ve ben 
bu maðâmda bu √ayyeyi ta«mînen ≠iðr eyledim ve onun ≠âtını ve †abî¡atını 
ve cinsini √akîðati ve vuðû¡u üzere bilmem ve dahi bilmem ki o √ayye mü-
kerrer midir değil midir.

Fencerniyûs

Ve ðavm dediler ki onun les¡i efâ¡î les¡ine şebîhedir lâkin bunun les¡in-
den la√m-ı melsû¡a fesâd ve istir«â ¡ârı∂ olup müstesðî la√mı gibi olur ve 
ondan sübât ve nisyân ¡ârı∂ olur ve kebidde ve mi¡â-ı §âim ve kûlûnda 
esðâm ¡ârı∂ olur. Ve bu √ayyede benim ðavlim bundan aðdem ðavlim gibi 
ðavl-i ta«mîni olur ve belki bu √ayye mu¡affine olan √ayyât †abaðasından 
olup bu †abaðada olmamak câizdir ve bunun ¡ilâcı ¡ilâc-ı efâ¡î gibidir.

Ehmû≠ ve ‰ays ve Mevâπarûs

¢avm dediler ki bu √ayyâttan her birinin †ûlü birer ≠irâ¡a bâliπ olur ve 
onların elvânında reml elvânı olur ve ebdânlarında â&âr vardır. Ve ðavm 
dediler ki onların les¡asından veca¡-ı şedîd ¡ârı∂ olur ve mev∂i¡de verem-i 
¡a₣îm olur ve demevî §adîd seyelân eder ve me&âne ve kebid ve merâðð işbu 
a¡∂âlarda veca¡-ı müberri√ ¡ârı∂ olur ve bu √ayyât yevm-i &âli&te ðatl eder 
ve yedinci günü geçirmez. Ve onların ¡ilâcı efâ¡î meldûπunun ¡ilâcı gibidir.
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Ve bunlara «â§§ ¡ilâc budur ki o melsû¡a cünd-i bîdester ve dâr-ı §înî ve 
ðan†uriyûn a§lı saðy olunur, herhangisi saðy olunursa iki dirhem miðdârı 
şarâbla saðy olunur ve onlara a§l-ı zerâvend nâfi¡ olur «u§û§an zerâvend-i 
†avîlde menfa¡at-ı ¡a₣îme olur ve ke≠âlik a§l-ı şevâ§îrâ ve ke≠âlik şevâ§îrâ 
¡u§âresi «â§§aten ve a§l-ı çen†âyânâ dahi saðy olunur. Ve onlara a∂mideden 
ma†bû« ve müceffef ve medðûð olan ∂ımâd-ı ¡asel ve ðuşûr-ı rummân ve 
ke≠âlik ðan†uriyûn ve bezr-i kettân ve «ass ve bezr-i √armel ve leblâb ve 
se≠âb-ı berrî ∂ımâdı nâfi¡dir ve ke≠âlik ðurû√-ı müte¡affineye ma«§û§ olan 
∂ımâdât dahi nâfi¡dir.

Sîser Tesmiye Olunan ◊ayyedir

Ve bu √ayye mu¡affinedir ve bir ðavm zu¡m eder ki o √ayyât Şâm ve 
Mı§r bilâdında olurlar, ¡arîdü’r-re™s ve a¡nâðı diðâð ve e≠nâbı ðı§âr ve bu†û-
nu müstedîr olur; onların rü™ûsunda «u†û† ve cüded olmaz velâkin cesed-
lerinde mu«telifetü’l-elvân «u†û† olur ve kaçan münsâb olup ¡alâ-ba†nihi 
meşy eylediklerinde ta¡acrüf ya¡nî serî¡an münsâb olur ve meşy istiðâmet 
üzere olmaz ve onun meldûπuna bedeninin küllîsinde ¡afen ve verem ¡ârı∂ 
olup ve o ¡ara∂lardan muðaddem bara§ ve temerru†-ı şa¡r ¡ârı∂ olup ba¡de-
hu verem ve ¡ufûnet ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡afen o a¡râ∂dan muðaddem 
bi-sür¡atin ¡ârı∂ olup selîmen ya¡nî o a¡râ∂∂an selîm iken melsû¡ helâk olur 
ve müşâbih olur ki √ayye-i sîser efâ¡îden bir nev¡dir.

el-¡İlâc: Vâcib olur ona ¡ilâc ¡âmm-ı müşterek ile olur ve efâ¡î [538a] 
mu¡âlecâtından dahi mütevassı† olan ¡ilâcla mu¡âlece oluna ve ba¡dehu 
les¡asından ¡ârı∂ olan a√vâl ve a¡râ∂a mu¡âlece oluna.

Semmi Olmayıp Mücerred ¡A∂∂ı ile Î≠â Eden ◊ayyât 
A§nâfıdır Onlar O ◊ayyelerdir ki 

Cü&&eleri Cidden ¡A@îm Olur

Fi’t-Tinnîn

Ve ðavm dediler ki tenânînin ziyâde a§πarı beş ≠irâ¡ olur, ammâ kibârı 
otuz ≠irâ¡ ve dahi ek&er olur. Ve tinnînin iki ¡ayn-ı kebîri olur ve fekk-i 
esfeli ta√tında ≠eðan mânendi bir nütû™ olur ve onun enyâb-ı ke&îresi olur. 
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Ve bir ðavm dedi ki tinnîn Nûbe ve Hind bilâdında ke&îr olur ve Hindî 
cidden kebîr olur ve ðavm bizim va§fımız gibi va§f eylediler ve dahi dedi-
ler ki onların vechleri §aπîr ve esved ve ağızları şedîden vâsi¡a ve kaşları 
gözlerini sâtir ve a¡nâðında teflîs,195 her çene kemiğinde üçer nâb olur. 
Mu§annif der ki bu ðabîlden olan √ayyeyi ben bilâd-ı Hind’in πayride 
dahi gördüm ve onun boynunun iki câniblerinde şa¡r-ı πalî₣ var idi. Ve 
ðavm der ki tinnîn ¡a∂∂ eylediği mev∂i¡de evvelâ veca¡-ı yesîr i√dâ& edip 
ba¡dehu mültehib olur ve onun erkeği dişisinden a«be& olur. Ve ben derim 
ki §a√î√ ve müte√aððıðtır ki bilâd-ı Hind’in πayri bilâdda cidden ¡a₣îme 
tenânîn bulunur. Ve ðavm dediler ki ¡a∂∂-ı tenânînin ¡ilâcı ancak ðurû√-ı 
rediyye ¡ilâcı olur.

Aπâ≠enîmûn ve’s-Seyr

Müşâbih olur ki bu √ayye ecnâs-ı tenânînden ola. Ve ðavm dediler ki 
âπâ≠enîmûnun nehş eylediği menhûşa tenânîn-i sâire nehşinin a¡râ∂ı ¡ârı∂ 
olur. Ammâ seyr √akkında ðavm dediler ki onun enyâbı şedîdedir ve onun 
nehşi ile mev∂i¡-i nehşte olan la√mın mâiyyeti zâile olup kurur ve onun 
ður√asının şânı ve «a†bı ¡a₣îm olur ve onun tedbîrinde cidden rediyye olan 
cirâ√ât ¡ilâcına √âcet olur.

Tinnîn-i Ba√rî ¡A∂∂ı Tedbîridir

¢avm dediler ki onun mev∂i¡-i ¡a∂∂ı kibrît ve «all ile †ılâ olunur. Ve 
yine ðavm dediler ki şa√m-ı timsâ√ dahi †ılâen nâfi¡dir ve ke≠âlik †arîfelâ ve 
ra∂∂â∂ tesmiye olan semek ile mev∂i¡ delk olunsa nef¡i olur. Bu bâbda ¡ibâ-
ret-i ¢ânûn’da “Ve’s-semeketu’l-musemmâtu †arîfelâ ve’r-re§â§ i≠â dulike 
¡aleyhi untufi¡a” vâði olup “re§â§” iki §âd-ı mühmele ile ve ba¡∂ı nüs«a 
iki ∂âd-ı mu¡ceme ile ta√rîr olunmuştur; ₣âhir olan mu¡ceme olup murâd 
semek-i ra∂râ∂î olmaktı,r ta√ðîði tecribe ile ma¡lûm olur. Ve ke≠âlik onun 
mu¡âlecesinde bizim rüteylâ bâbında ≠ikr edeceğimiz edviyeler ve «u§û§an 
tiryâð-ı evvel ve bâdrûc şürben ve ∂ımâden nâfi¡ olur.

195 Teflîs olur ya¡nî fülûs gibi lem¡alar olur, ke≠â fi’l-¢âmûs.
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İki ◊ayvân-ı Ba√rî Dahi Vardır ki Birine Semûriyâ ve 
Â«erine ‰arûπurûn Derler:

Ammâ Semûriyâ

¡Alim-i müte√a≠≠ıð dedi ki onun nehşinden efâ¡î nehşinin a¡râ∂ı ¡ârı∂ 
olur ve benzer ki onun ¡ilâcı dahi ef¡î ¡ilâcı ola.

Ammâ ‰arûπûrun

O ¡âlim dedi ki †arûπûrûn menhûşunda veca¡-ı şedîd ve bürûdet-i ke&îre 
ve «ader ve mevt-i veşîk ya¡nî mevt-i serî¡ √adî& olur ve o ¡âlim işâret eyle-
di ki onun ¡ilâcı sümûm-ı bâride ¡ilâcı olur ve ¡âlim-i me≠kûr dedi ki vâcib 
olur ki onun nehşesi «all-i müftir ile ten†îl olunup ve mev∂i¡ varað-ı πâr ile 
ta∂mîd oluna ve dühn-i ðus† ile ve ¡âðırðar√â dühnü ile ve edhân-ı sâireden 
onlara müşâbih olanlar ve içinde ¡un§ul ve encüreden birer ðuvvet olanlar 
ile temrî« olunur. Ammâ onların meşrûbâtı varað-ı πâr sülâðası «all ile ve 
encudân ve se≠âb ile veyâ«ûd mürr, fülfül, se≠âb veznleri berâber a«≠ olu-
nur ve şerbeti iki dıra«mî kılınıp şarâbda saðy olunur ve rüteylâ bâbında 
≠ikri âtî tiryâð-ı evvel dahi saðy olunur.

Dördüncü Ma…âle İnsân ve Dört Ayaklı ◊ayvân ¡A∂∂ıdır 
Bu Ma…âlede İnsân ve Kelb ve ±i¡b Mi&llilerin ¡A∂∂larını 

Biz ±ikr eyleriz ve Ke≠âlik Kilâbdan Kelb ve Kuduz 
Olanların ve Sibâ¡ ve Timsâ√ ve Kurt ve İbn ¡Urs ve Mûπâlî 

Denmekle Ma¡rûf ¢alâ ¡A∂∂alarını Cemî¡an ±ikr Eyleriz

¡A∂∂ ¡İlâcına Kelâm-ı Küllîdir

İnsân ve sâir √ayvân ciyâ¡ iken ¡a∂∂ eylese ziyâde şerrli olur. Ve ¡a∂∂a 
mu¡âlece olunsa vâcib olur ki zeyte maπmûs olan bir √ırða va∂¡ oluna 
veyâ«ûd mev∂i¡-i ¡a∂∂a zeytin kendi ile mes√ oluna ve ondan πara∂a bülûπ 
√â§ıl olmazsa ¡asel ve ba§al mi&lli ile ve bâðılâ-ı mem∂ûπ u niyy ile olduğu 
√âl üzere ta∂mîd olunur ve o ∂ımâd ona nef¡de ¡acîbü’ş-şân olur. Ve ke≠âlik 
mürdâsencle †ılâ ve daðîð-i kirsenne ile ta∂mîd ¡acîb olur. Eger mev∂i¡de 



574 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

fesâd rü™yet olunursa o mev∂i¡ evvelâ ma§§ ve mi√ceme ile ve devâ-i câ≠ib 
isti¡mâli ile tenðıye olunup terk olunur teðayyu√ edince ðadar ve ba¡dehu 
ðay√a na₣ar olunur, eger ðay√ta ¡ufûnet i√sâs olunursa ma¡lûm olur ki onun 
tenðıyesi kem-yenbaπî olunmamıştır, pes bizim bâbu’l-lüsû¡da ≠ikr eyle-
diğimiz bi-ðuvvetin ce≠≠âbe olan edviye ile tekrâr tenðıye olunur ve eger 
¡u∂vda fesâd yok ise onda verem √udû&u men¡ olunup cür√ü il√âm olunur. 

Ve ¡a∂∂ada ve menâşib ma√allinde müsta¡mel olan merâhimin ecvedi 
merhem-i esveddir ve πâile-i fesâd mev∂i¡den ce≠b olunduktan sonra is-
ti¡mâl olunur eger ce≠be √âcet olur ise ve ¡asel ve mil√ isti¡mâlinden sonra 
isti¡mâl olunur.

¡A∂∂u’l-İnsân

¡A∂∂a-i insân üzere eger ¡a∂∂a-i şedîde ise ba§al ve mil√ ve ¡asel va∂¡ 
olunup bir gün ve bir gece üzerinde imsâk olunur ve ba¡dehu merhem-i es-
ved ile mu¡âlece olunur; onun itti«â≠ı şem¡ ve zeyt ve bârzedden kılınır ve 
o merhem ¡a∂∂a ∂ımâdâtının «ayrlısı olur. Ve ke≠âlik remâd ve «all ve ¡asel 
ve ba§al ile ma¡cûn kılınır. 

Ve ba¡∂ı kerre ¡a∂∂a-i insândan ve «u§û§an §âimin ¡a∂∂asından ve fesâda 
müsta¡idde olan √ubûb tenâvül eden «u§û§an ¡ades tenâvül eden insânın 
¡a∂∂asından √âlet-i rediyye ¡ârı∂a olur ve vâcib olur ki onun ¡a∂dasına zeyt 
ile mes√ olunup ¡asel ile râziyânec a§lı veyâ«ûd suyla ve «all ile daðîð-i 
bâðılâ ∂ımâd olunur ve küllü merretin ∂ımâdı tebdîl olunur ve ke≠âlik 
daðîð-i kündür şarâb ve zeyt ile ∂ımâd olunur. Ve ke≠âlik buzağı kemiği 
i√râð olunur beyâ∂ olunca ðadar ba¡dehu ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve ke≠âlik 
mil√ sa√ð olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve §amπ-ı bu†m ve mürr dahi nâfi¡-
dir. Ve ba¡∂ı kerre kuru durak otu i√râð olunup cirâ√at onunla doldurulur ve 
üzeri bağlanır ve onun üzerine remâd-ı kerneb ∂ımâdıyla †ılâ olunur.

Kuduz Olmayan Kelb-i Ehlînin ¡A∂∂ası ve 
±i™b Mi&llilerin ¡A∂∂alarıdır

Onun ¡ilâcı ðarîben küllî ¡ilâc-ı ¡a∂∂ade ve ¡a∂∂-ı insânda ≠ikr olunan 
mu¡âlecât olur. Ve ba¡∂ı kerre ona ¡ilâc için mev∂i¡-i ¡a∂∂a fevr-i ¡a∂∂ada 
«all reşş etmek kifâyet eder ve mev∂i¡-i ¡a∂∂a keff ile mirâren ∂arb olunup 
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üzerine «all ile na†rûn va∂¡ edip her üç günde bir def¡a tecdîd eylemek nâfi¡ 
olur «u§û§an kelb ¡urû∂undan «avf olunur ise nef¡i ziyâde olur. Ve ba¡∂ı 
kerre ba§al ve mil√ ve se≠âb ve bâðılâ ve levz-i mürr ¡asl ile ve lisân-ı 
√amel mil√ ile ve ðı&&â varaðı ve √ıyâr ve fûtenec-i medðûð şarâbla isti¡mâl 
olunmak kifâyet eder. Ve ke≠âlik o ¡a∂∂a üzere mürdâsenc ile †ılâ olunur 
¡ale’l-«u§û§ mev∂i¡-i ¡a∂∂da verem ola. Ve eger onda lehîb-i şedîd olursa 
ona daðîð-i kirsenne ¡asel ile ∂ımâd olunur. Ve ona nâfi¡ nesnelerden olur 
sa¡ter-i berrî mil√ ve ¡asel ile ve merî-i mu«allel ve ke≠âlik o «all ki onda 
mil√ i≠âbe olunup üç gün miðdârı terk oluna; mürûr eden iki evvelki bâb-
lara dahi bu tedbîr nâfi¡ olur.

Kelb ve ±i¡b ve İbn Avâ Bu ◊ayvânların Kelib Olanları 
Ya¡nî Kuduz Olanları ±ikridir

Kelbe [538b] ve ≠ikr olunanların bâðîlerine ba¡∂ı kerre keleb ¡ârı∂ olur, 
keleb o √ayvânların mizâcının sevdâviyye-i «abî&e-i semmiyyeye isti√â-
lesidir ve o √ayvânlara isti√âle-i me≠kûre havâdan veyâ«ûd aπdiye ve eş-
ribeden ¡ârı∂ olur. Ammâ havâdan ¡urû∂u onun a«lâ†ını √arr-ı şedîd i√râð 
etmekle olur ve a«lâ†ı mu√rað olanlara «arîfte keleb ¡ârı∂ olur veyâ«ûd o 
√ayvânların demini berd-i şedîd tecmîd edip sevdâviyyeye isti√âle eder, o 
√ayvânlara rebî¡de keleb ârı∂ olur. Ve ammâ aπdiye ve eşribeden kelebin 
¡urû∂u o √ayvânlar ða§§âbînin dimâlarına ya¡nî meczerelerine varıp cîfeden 
ekl ve miyâh-ı ¡afinelerinden şürb edip a√lâ†ları sevdâ-i ¡afineye meyl et-
mekle olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi bu esbâbdan biri yok iken bi-√asebi’l-√ilðat 
mizâcına taπayyür ve teşevvüş ¡ârı∂ olmakla olur mec≠ûmîne cü≠âm ¡ârı∂ 
olduğu gibi. Ve ba¡∂ı kerre kelib olan √ayvânât-ı me≠kûrenin bedenine ve-
rem ve levnine remediyyete isti√âle ¡ârı∂ olur ve fesâdı esbâbında temâdî 
olur, zîrâ onlara cû¡ ¡ârı∂ olur velâkin ekl eylemezler ve ¡a†aş ¡ârı∂ olur, su 
içmezler ve suya mülâðî olsalar ondan feza¡ ederler ve suyu kerîh görür-
ler ve belki rü™yet-i mâdan mürte¡iş ve mürte¡id olurlar ve irti¡âşının ek&eri 
cilde-i vechinde olur belki ba¡∂ı kerre sudan «avfından helâk olur «u§û§an 
â«ir-i emrinde bu «avf ve helâk ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve onun ba§arına πışâve 
¡ârı∂ olur ve dâimâ lâhi& olup lisânı câffen ağzından «âric olur, a§√âbını 
ve yanında olanları bilmez ve sen onu şezrü’n-na₣ar ya¡nî πa∂ab na₣arı ile 
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na₣ar eder görürsün ve gözleri a√mer, dâli¡u’l-lisân ve rîði sâil ve zebedî ve 
enfi kulağına mâil, re™sini †a™†a™e eder ya¡nî başını aşağı eger ve kulaklarını 
ir«â ve ta√rîð eder ve ₣ahrını ta√dîb ve §ulbünü bir cânibe ¡a†f ve imâle eder 
ve bir cânibe ve fevðe mu¡vecc olur görürsün, ke≠âlik ≠enebini istinfâz edip 
√âifen ve mâilen sekrân ve ke™îb ve maπmûm meşyi gibi mâşî ve küllü «u†-
vetin meşyinde taπayyür eder ve bir şeba√ ₣âhir olsa ona ¡adv ve √amle eder 
her ne ðadar o şeba√ cidâr ve şecer ve √ayvân olursa ve √amlesine niyâ√a 
ðalîlen muðârin olur ve ek&er-i √âlde sâkit ve zemmiyyet ya¡nî vaðûr olur 
kelib olmayan kelbin «ilâf-ı mu¡tâdı üzere. Ve nev√a eylese onun nev√ası 
eba√√ ya¡nî bu√√a ile olur ve kilâb-ı sâire ondan mün√arif olurlar, sebîlin-
den ve uğurundan savuşurlar her ne ðadar uzaktan rü™yet ederlerse, ammâ 
πaflet ile ðarîb olan kilâb önünde teb§î§ ve temelluð eder ve ona te«âşu¡ 
edip herebi ða§d eder. 

Ve ≠i™bin kelibi kelbin kelibinden şerrli olur ve ke≠âlik ∂abu¡lardan 
cü&&esi kelb cü&&esi ðadrinde ve ðaddında olanlar ve benât-ı âvâ ondan şer-
rli olur.

◊ayvânât-ı Me≠kûreden Mâ-¡adâ Kelibler Beyânındadır

¢avm dediler ki &a¡leb ve ibn ¡urs dahi tekellüb eder. Ve ba¡∂ılar √ikâye 
eylediler ki ba¡∂ı &e¡âlîb tekellüb edip §â√ibini ¡a∂∂ eyledi ve onun §â√ibine 
sâir kelbin ¡a∂∂ından √âdi& olan cünûn ¡ârı∂ oldu.

Kelb-i Kelibin ¡A∂dından Ma¡∂û∂a ¡Ârı∂a Olan A√vâldir

Kaçan kelb-i kelib196 bir insânı ¡a∂∂ eylese evvel-i emrde onda e&er-i 
cirâ√at ve veca¡dan πayri bir nesne rü™yet olunmaz ve kaçan biraz eyyâm 
mürûr eylese onda fikr-i fâsid ve a√lâm-ı fâside ve πa∂ab mi&lli √âlet ve 
vesvâs ve i√tilâ†-ı ¡aðl olur ve ondan su™âl olunmayan nesneden cevâb verir 
ve sen onu görürsün ki e§âbi¡i teşennüc eder ve e†râfını kendiye ðab∂ eder 
ve ∂av™dan kaçar ve √icâbından i«tilâc olur ve füvâð ve ¡a†aş ve yübs-i fem 
ve zi√âmdan hereb ve istifrâda mu√abbet eder ve ba¡∂ı kerre ∂av™a buπ∂ 
eder ve a¡∂âsı mu√merre ve «u§û§an vücûhu mu√merre olur ve ba¡dehu 

196 “Kelb-i kelib” evvelde lâmın sükûnu ve &ânîde lâmın kesri ile kuduz ite derler.



Tahbîzü’l-Mathûn 577

vechinde ðurû√ ₣uhûr eder ve veca¡ı ke&îr ve §avtında bu√√a olur ve bükâ 
eder ve â«irinde sudan ve ru†ûbât-ı sâireden onu «avf a«≠ edip her ne vaðt 
suya taðarrüb eylese kelbi ta√ayyül edip ondan korkar ve ba¡∂ı kerre sudan 
«avf eylemeyip velâkin onu istið≠âr eder. 

Ve ba¡∂ı kerre türâb üzere temerruπa mu√abbet eder ve ba¡∂ı kerre 
bilâ-şehvet menîsini izrâð eder ve lâ-ma√âle teşennüce ve küzâza mü™eddî 
olur ve ke≠âlik ¡arað-ı bâride ve πaşy ve mevte mü™eddî olur ve ba¡∂ı kerre 
bu a√vâlin ₣uhûrundan muðaddem ¡a†aşen helâk olur. Ve ba¡∂ı kerre suyu 
iştihâ edip ba¡dehu suya mülâðî oldukta sudan istiπâ&e eder ve ba¡∂ı kerre 
dahi suyu tecerru¡ edip su boğazında kalır ve πu§§adan boğulup helâk olur. 

Ve ba¡∂ı kerre kelb gibi nev√a eder ve onun niyâ√ı bu√√alı olur ve ba¡∂ı 
kerre onun §avtı meskût gibi munða†ı¡ olur, edâ-ı kelâma iðtidârı olmaz. Ve 
ba¡∂ı kerre bir şey™ bevl eder ki onda eşyâ-ı la√miyye-i ¡acîbe olur ve onlar 
√ayvâna müşâbih ke-enne o eşyâ-ı la√miyye kilâb-ı §ıπâr hey™eti üzere olur, 
ammâ ek&er-i a√vâlde onun bevli raðîð olur ve ba¡∂ı kerre esved olur ve 
ba¡∂ı kerre bevli mu√tebes olup tebevvüle ðudreti olmaz ve ek&er-i √alde 
ba†nı yâbis olur. 

Ve onun ¡acâyib-i a√vâli insânı ¡a∂∂a √arî§ olur ve kaçan o insân-ı mek-
lûb insân-ı â«eri ba¡de-heyecânin ¡a∂∂ eylese insân-ı evvele ¡ârı∂ olan a√vâl 
onun ¡a∂∂ eylediği insân-ı &ânîye dahi ¡ârı∂ olur. Ve ke≠âlik tekellüb eden 
insânın sü™rü ya¡nî içtiği suyun artığının ve yediği †a¡âmın fa∂lasının onları 
tenâvül edenlerde ¡a∂∂ının fi¡li gibi fi¡li olur. 

Ve o insân-ı kelib ki sudan feza¡ etmek mertebesine bâliπ ola, onlar 
«alâ§ olmak mümkin değildir gerek ¡ilâc olunsun ve gerek ¡ilâc olunmasın 
«u§û§ân âyîneye na₣ar eyledikte yüzünü görse velâkin kendi yüzü olduğu-
nu bilmese veyâ«ûd ona kendi yüzü o kelb-i kelib yüzü olmak üzere ta«yîl 
olunsa. Velâkin evâil-i e†ıbbâ zu¡m eyledikleri üzere o rütbeye bâliπ olan 
insân-ı kelibden iki recül √alâ§ oldular ve ta¡ayyüş eylediler ve onları kelb-i 
kelib ¡a∂∂ eylemedi idi belki kelb-i kelibin ¡a∂∂ eylediği insân-ı kelib ¡a∂∂ 
eylemiş idi, ammâ sudan feza¡ mertebesine bâliπ olmayanlar ¡ilâca ðarîb 
olurlar. 

Ve ba¡∂ı kerre bu ¡illet bir üsbû¡ ðurbundan altı ay arasında ðatl eder ve 
i¡tidâl üzere olan müddet-i ðatl kırk gündür. Ve her ne ðadar ta§dîð olun-
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mazsa bir ðavm da¡vâ ederler ki ba¡∂ı kelb yedi sene mürûrundan sonra 
sudan [feza¡] ve «avf rütbesine bâliπ olurlar. Ve ba¡∂ılar dediler ki ya¡nî 
benim ₣annım üzere Rûfus dedi ki kelib olan √ayvân sudan feza¡ ve türâbda 
temerruπa mu√abbet eylediğinin vechi budur ki onun mizâcında yübûset 
müsta√kem olmuştur, ona yübûsete mü∂âdde olan mâdan feza¡ ve yübûsete 
muvâfıð olan türâba bi’l-muvâfaða mu√abbet ¡ârı∂ olur. Mu§annif der ki 
Rûfus’un bu ðavli benim meyl eylediğim aðvâldendir, zîrâ o mizâcın yübû-
seti mizâc-ı a§lî değildir belki mizâc-ı πarîbdir ve mizâc-ı πarîbe muvâfıð 
olan eşyâya meylin a§lı yoktur. 

Ve kelb-i kelib ¡a∂∂ eden insân a√vâlinden eslem olan √âl budur ki o 
¡a∂∂adan dem-i ke&îr seyelân eyleye ve ke≠âlik o ma¡∂û∂ edviye-i tiryâðiy-
ye şürb edip ba¡dehu dem bevl ederse o ma¡∂û∂ feza¡ mertebesine bulûπdan 
emîn olur.

Kelb-i Kelib ¡A∂∂ı İle ∏ayr-i Kelib Olan Kelb ¡A∂∂ının 
Far…ı Beyânındadır

Ba¡∂ı nâsı kelb ¡a∂∂ eder velâkin o ma¡∂û∂da ≠ikr olunan a√vâl ve 
§uver √â§ıl olmaz ve onun mu¡âlecesinde idmâl-i cirâ√at için ¡ilâca ða§d 
olunur, â«er ¡ilâca √âcet olmaz. Ammâ kelb-i kelib ¡a∂∂ının ¡ilâcında 
teðayyu√ ve teðayyu√a √âcet olur, zîrâ kelb-i kelib ¡a∂∂asına ¡ilâc idmâl 
oluna o ¡alîl helâk olur, pes √âcet olur ki ¡a∂∂ eden kelbin √âli ta√arrî 
olunur, onun kelib olduğu veyâ«ûd πayr-i kelib olduğu ta¡arrüf oluna ve 
onu ta¡arrüfte ðavm dediler ki mülûkî veyâ«ûd πayr-i mülûkî cevze a«≠ 
ve cür√ üzere bir sâ¡at miðdârı va∂¡ ve ba¡dehu ref¡ olunup decâca †ar√ 
olunsa, eger decâc onu müstekrih ve müstað≠ir olur ise o kelb-i ¡â∂∂ ke-
libdir ve eger decâc o cevzi ekl edip ba¡dehu helâk olursa yine kelb-i ¡â∂∂ 
kelibdir. Ve bir ¡alâmeti dahi budur ki bir ðı†¡a «ubz mev∂i¡-i ¡a∂∂dan 
seyelân eden gerek dem ve gerek πayri ru†ûbet ile tel†î« olunup o «ubz 
kilâba †ar√ olunur, [539a] eger kelb onu müstekrih olur ise kelb-i ¡â∂∂ın 
kelib olduğuna delâlet eder. Ve ðavm dediler ki o ma¡∂û∂un üzerine mâ-ı 
bârid §abb olunur, eger der-¡aðab ma¡∂û∂un cesedi tesa««un ederse ke-
libdir; ben derim ki bu bir ¡alâmettir ki kelb-i kelibin ma¡∂ûduna ma«§û§ 
değildir.
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el-¡İlâc: Onun mu¡âlecesinde evvelâ vâcib budur ki o cirâ√at ilti™âm-
dan men¡ oluna. Ve eger cür√ü vâ§i¡ değil ise tevsî¡ ve teftî√ olunur ve 
bâbu’l-lüsû¡da ≠ikr olunduğu üzere üzerine me√âcim va∂¡ olunur ve ma§§ 
olunur ve indimâlden men¡ eyyâmı eðall-i mertebe kırk güne iblâπ olunur. 
Eger evvel-i emrde ce≠b edip ilti√âmdana dahi men¡ eyledin ise cidden 
fi¡l-i nâfi¡ işlemiş olursun. Ve eger √a†â edip ilti√âm olduysa vâcib olur ki 
o ilti√âm nek& olunup bozula ve nek&te mübâlaπa oluna ve vâcib olur ki 
onun üzerine müfetti√ât va∂¡ oluna. Ve eyyâm-ı ilti√âmın evâilinde tedârük 
murâd eyler sen üzerine câvşîr ve &ûm ve cevz va∂¡ olunur ve zift ve câvşîr 
ve «allden mütte«a≠ merhem ve «allden bir ðıs† a«≠ olunur o «all-i √â≠ıð 
olmak üzere ve ziftten bir rı†l ve câvşîrden üç ûðıyye a«≠ olunur ve câvşîr 
«allde √all olunca ðadar nað¡ olunur ve ba¡dehu cemî¡an √al† olunup mer-
hem itti«â≠ olunur. Ve ba¡∂ı kerre teftî√e &ûm ve ba§al ve ke≠âlik circîr-i 
meslûð ve √ıltît kifâyet eder, mürekkebeten ve müfredeten bi-√asebi’l-√âl 
isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre edviye-i ekkâle isti¡mâline √âcet olur, ðalða-
dîs mi&lli ekkâl isti¡mâl olunur, ona semn itbâ¡ olunur. 

Ve cür√-ü mu∂ayyaðı tevsî¡ eden edviyeden olur: Mil√ üç cüz™, nûşâdur 
iki cüz™, ðalðadîs sekiz cüz™, isðîl-i meşvî on altı cüz™, se≠âb dört, büssed 
on, nu√âs-ı mu√rað dört, zencâr üç, bezr-i ferâsiyûn iki; bu edviye √arîrden 
geçirilip tevsî¡ için cür√ üzere va∂¡ olunur. 

Ve gerektir ki ibtidâ™-ı emrde onlar ta¡rîð oluna mümkin olduğu ðadar 
meşy ve isti√mâm ettirilmekle ve mübâderet edip eyyâm-ı üvelde istifrâπât 
olunmaya belki «ârice ce≠be iştiπâl oluna, zîrâ evvel-i emrde istifrâπ-ı sem-
min ¡umða nüfû≠una sebeb ve «ârice mevâddı ce≠bden mu¡âvıð olur, zîrâ 
istifrâπ mevâddı dâ«ile ce≠b eder ve a«lâ†ın dâ«ile icti≠âbıyla semm dahi 
dâ«ile münce≠ib olur. Ve kaçan sen √asbe-mâ emken semmi «ârice ce≠b 
eylesen iki ve üç gün sonra istifrâπa meşπûl olup semmden nüfû≠a ðarîb 
olanları istifrâπ eyle. Ve eger evvel-i √âlde πaflet edip «ârice semmi ce≠b 
eylemedin ise o vaðtte istifrâπ evlâ ve evceb olur ve vâcib olur ki müstef-
riπât-ı ðaviyye ile istifrâπ oluna. Ve eger o ma¡∂û∂da sen imtilâ-ı demeviy-
ye rü™yet eder isen fa§d eyle ve imtilâ yok ise fa§d olunmaz. Ve kaçan fa§d 
eylesen onu demine na₣ar eylemekten men¡ eyle ve «u§û§an â«ir-i emrde 
men¡i ziyâde eyle. Ammâ onun ishâli müshilât-ı sevdâ ile √attâ «arbað ve 
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√abb-ı «arbað mi&lli ile kılınır ve bunun ikisi ile ishâlden lâzımdır ve onlara 
eyâric-i Rûfus ¡acîbdir ve ðı&&â-i √ımâr dahi ishâlde isti¡mâl olunmaktan 
lâzım olur.

Onlara Ceyyid Müshilin ~ıfatıdır: İhlîlec-i Kâbülî iki mi&ðâl, eftîmûn 
bir mi&ðâl ve nı§f mi&ðâl, mil√-i Hindî nı§f mi&ðâl, besfâyec bir mi&ðâl, 
√acer-i Ermenî bir mi&ðâl, πârîðûn bir buçuk mi&ðâl, √arbað-ı esved iki bu-
çuk mi&ðâl; bu mecmû¡dan şerbet-i vâ√ide iki mi&ðâl olur eger †abî¡at mü-
cîbe ise. Ve kaçan sen ishâl-i ðaviyye ile ishâl eylesen vâcib olur ki küllü 
yevmin ve küllü yevmeyn √uðne-i √afîfeye mürâ¡ât eyleyesin, mað¡adeye 
îzâ eylemesin için zeyt ile ve mâ-ı sılð ile √uðne kılasın veyâ«ûd onların 
ishâli mâ-ı cübn ve eftîmûn ile kılınır.

Ve vâcib olur ki onlar ba¡de’l-ishâl semîne olan dürrâc ve fürûcdan 
mütte«a≠ aπdiye ile taπdiye olunalar ve ba¡de’t-teπaddî müdirrât-ı la†îfe ve 
şarâb-ı √ulv saðy oluna «u§û§an ma¡a-beðâi’l-√alâvet ¡a†îð ola ve †ılâ dahi 
saðy olunur. Ve leben ve şarâb şedîdü’l-menfa¡attir. Ve onların e√abb-ı 
umûrları ta¡dîl-i aπdiye ve ter†îbdir ve o ta¡dîl ve ter†îb emr-i mu¡âleceleri-
nin milâkidir ve o aπdiyeler emrâð-ı †uyûr-ı fâ∂ıle ve «ubz-ı «uvvârâyı mâ-ı 
bârid ile tenâvül mi&llilerdir. 

Ve onlara içinde mirâren √adîd-i ma√mî söndürülen suyun menfa¡at-i 
ke&îresi olur lâkin ba§al ve &ûm sümûma muvâfıð aπdiyeden olur sümûmu 
ða†¡ ve bedenden der™ ve †ard eder ve vâcib olur ki onun isti¡mâli nisyân 
olunmaya. Ve ona sen tiryâð-ı fârûð ve onlara ma√§û§ devâ ve sere†ân dahi 
saðy eyle. Ve denilir ki onlara tiryâð-ı erba¡a ve ke≠âlik tiryâð-ı enâfi«in 
nef¡i şedîd olur ve biz tiryâð-ı me≠kûru ≠ikr eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ. Ve 
sere†ân-ı nehrî e†¡imesi dahi i†¡âm olunur ve mücerrebdir ki kerm-i ebya∂ 
√a†abı üzere bi-i¡tidâl i√râð olunan sere†ân-ı nehrîden münse√ıð olunduğu 
miðdâr fa√mı a«≠ olunur ve ke≠âlik o √a†ab üzere i√râð olunan çen†âyânâ-
dan dahi miðdâr-ı me≠kûr a«≠ olunup şarâb-ı §ırf ile sa√k olunur ve ikisin-
den şerbet dört mil¡aða olur, yine o şarâb-ı §ırf ile şürb olunur ve vâcib olur 
ki o iki fa√m ku√l gibi saðy oluna.

Nüs«a-i U«râ: Şems, Esed burcunda iken §ayd olunan sere†ân-ı nehrîy-
ye tennûrda ðıdr-ı nu√âs içinde mu¡tedilen şeyy ve i√râð olunduktan sonra 
onun fa√mından beş cüz™, çen†âyânâ beş cüz™, kündür bir cüz™ bu eczâlar 
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a«≠ ve sa√ð olunup √ıf₣ olunur ve onun şerbeti eyyâm-ı üvelde bir mil¡aða 
kılınıp birkaç gün o miðdâr su ile saðy olunur ve ba¡de-eyyâmin iki mil¡aða 
saðy olunup dört mil¡aðaya ðadar teraððî olunur. 

Ve ðavmin onlara menfa¡at-i bâliπası olmak üzere va§f eyledikleri edvi-
yeden olur devâ-i ≠erârî√ ve o devâyı ¡an-ðarîb biz ≠ikr eyleriz. Ve onların 
evâil-i ezminesinde devâ-i sere†ân onlara saðy olunmaz velâkin o ezminede 
sudan feza¡ eylerse o devânın saðyı câiz olur. Ve o devânın nüs«asında 
ba¡∂ı kerre sere†ân-ı mu√raðın nı§fı miðdârı çen†âyânâ id«âl olunur eger o 
¡alîl iki üç günü geç[ir]irse o iki remâddan mütte«âz devâdan yevm-i evvel-
de sað olunan miðdârın iki ∂ı¡fı saðy olunur ve bizim ðarîben ≠ikr edeceği-
miz edviyenin √âli dahi onun gibidir ya¡nî üç gün mürûrundan sonra iki katı 
saðy olunur ve yedi günden sonra a∂¡âfı tek&îr olunur. Velâkin bu eyyâmda 
cür√ün e†râfı şar†-ı ¡amîð ile ve ma§§-ı şedîd ile ma§§ ve şar† olunur ve 
onun üzerine biraz eyyâm dahi mürûr eylese onun cür√ünü tevsî¡de mübâ-
laπa olunmaz ve ifrâ†-ı tesvî¡ √asebiyle îlâm olunmaz, zîrâ o tevsî¡de fâide-i 
ke&îre olmaz belki cür√ün meftû√an beðâsı için ictihâd olunur, zîrâ o vaðtte 
semm münteşir olmuştur; ifrâ†-ı tevsî¡ bir nesneden muπnî olmaz, «urûcu 
mümkin olan mevâdd-ı semmiyyenin «urûcuna münfeti√ olan cür√-ü ðadî-
mi kifâyet eder ve o &uðbe-i meftû√a ile ðanâ¡at olunur ve o tedbîre o ¡ille-
tin tedâbîr-i sâiresi i∂âfe olunur ya¡nî onda tiryâðât-ı me≠kûre ve istifrâπât 
isti¡mâl olunur. 

Ve müşâbih olur ki semmin intişârı dört günde ola eger ma¡∂û∂ ðavî ise 
ve ba¡∂ı kerre dört günden eðallde dahi münteşir olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki 
ek&er-i √âlde bir üsbû¡da münteşir olur. Ve kaçan mevâdd-ı semmiyye in-
tişâra mübâderet eylese bizim ≠ikr eylediğimiz mâni¡-i intişâr olan cevâ≠ib 
isti¡mâlinde isrâ¡ olunur. 

Ve cevâ≠ibde keyye mu¡âdil bir şey™ yoktur √attâ müddet ≠ikr olunan 
miðdârdan a†vel olup mâdan feza¡ √udû&u «avf olunsa o müddetten sonra 
keyy-i ¡a₣îme mübâderet olunur ve ba¡îd olmaz ki o keyy-i ¡a₣îm cevher-i 
semmi ifnâ edip bâ¡i&-i necâ√ ola, zîrâ cevher-i semmi keyy-i ¡a₣îmin ce≠b 
ve ifnâsı cevâ≠ib-i sâirenin ce≠binden ek&erdir. Ve eger keyy-i ¡a₣îme mâni¡ 
ve ¡âið var ise o keyy maðâmına ðâim olan [539b] edviye isti¡mâl olunur, 
merhem-i mil√ ve edviye-i mu√merreden «ardal mi&lli ∂ımâden isti¡mâl 
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olunur. Ve bu mi&lli evðâtta elbette onlar √ammâma id«âl olunmazlar √attâ 
§ı√√ate iðbâl edince ðadar, zîrâ ≠ikr olunan evðâtta sen onları √ammâma 
id«âl eylersen ðatl etmiş olursun. Ve deyildi ki onları âbzende iclâs nâfi¡dir. 
Mu§annif der ki benim ₣annım üzere âbzenin nef¡i evâil-i ¡illete ma«§û§tur. 
Ve vâcib olur ki berdden tevaððî oluna.

Ve ≠ikr olunan vaðtte ve ba¡dehu sen fa§da mu√tâc olursun ve o vaðt-i 
√âcette fa§d dahi eyle velâkin o ¡alîli demine na₣ardan men¡ eyle. Ve ka-
çan ðalîlen §ı√√ate teveccühünü rü™yet eylesen i¡tidâl üzere onu ta√şîm ile 
tervî∂ eyle ya¡nî onu müvâcehende iclâs edip îzâ ve iπ∂âb etmekle riyâ∂et 
ettir ve i¡tidâl üzere √ammâma id«âl edip ke&îren mâ-ı fâtiri §abb eyle ve 
onu delk ve dühn-i mu¡tedil ile temrî« ile. Ve kaçan onun emri sudan feza¡a 
bâliπ olursa yine o tedbîrden cübn ve «avf eyleme mâdâm ki mir™âta na₣ar 
eyledikte kendi yüzü görmemek mertebesine bâliπ olmadıkça. Ve ðavm 
dediler ki ba¡∂ı kerre onlar âyînede kendi yüzünü görmezler ve ma¡a-≠âlik 
ba¡∂ı kerre ₣ann ederler ki âyînede kelb vardır, pes o √âle bâliπ olmayan 
kelib insân her ne ðadar sudan feza¡ ederse ona sen ≠ikri sâbıð içinde √adîd 
mükerreren i†fâ olunan suyu saðy eyle ve o vaðtte ma-ı me≠kûru onlara 
saðy ni¡me’l-¡ilâc olur, pes onu saðyde ≠ikr-i âtî √ileye ve mümkin olan 
√iyel-i sâireye mürâ¡ât ile saðy eyle. Ve eger onu saðyda şiddet ve ikrâha 
dahi mu√tâc olur isen ikrâh ve teşdîd dahi eyle ve mi¡desi üzere müberri-
dât ile ta∂mîd eyle. Ve munâ§afeten su ile memzûc olan şarâbın bi-√ase-
bi’t-tecribe nef¡i ¡acîbdir. Ve bu vaðtte o devâ nâfi¡dir ki onun §ıfatı budur:

İnfe«a-ı erneb ve İskenderiyye’den meclûb olan †în-i bu√ayre ve √abb-ı 
¡ar¡ar ve çen†âyânâ her birinden dörder dıra«mî, √abb-ı πâr ve mürr her 
birinden sekizer dıra«mî; bu edviyeler a«≠ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır, 
miðdâr-ı şerbeti bâðılât-ı Mı§riyye miðdârı olur.

Devâ-i U«râ: »avâ†îm-i bu√ayre, √abb-ı ¡ar¡ar her birinden onar, infe«a-
tu’₣-₣aby dört, infe«atu’l-erneb altı, zerâvend-i müda√rec, √abbu’l-πâr, 
mürr, √amâmâ, bezr-i se≠âb-ı berrî her birinden üçer dıra«mî; onlar tedbîr 
olunup şarâb-ı √ulv ile ma¡cûn kılınır ve ba¡dehu ¡asel ile dahi ma¡cûn kılı-
nıp şerbet-i vâ√idesi bâðılât miðdârında kılınır.

Devâ-i U«râ: ‰în-i ma«tûm sekizer mi&ðâl, √abb-ı dehmest o miðdâr, 
infe«a-ı [erneb] on altı, infe«a-ı ₣aby otuz iki dirhem, u§ûl-i çen†âyânâ dört, 
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mürr dört; ¡asel ile ma¡cûn olunup imsâk olunur ve vaðt-i √âcette şerbet-i 
vâ√idesi √ımmâ§a miðdârı kılınır, mâ-ı √ârr ile saðy olunur.

Ve ba¡∂ı nâs dediler ki bir kimse üzerinde kelb-i kelibin nâbını getirse 
ve ta¡lîð eylese ondan kelb-i kelib mün√arif olur ve onu ða§d eylemez ve 
ke≠âlik πayr-i kelib olan kilâb-ı sâire dahi ondan mün√arıf olur velâkin o 
ðavl mu¡temed değildir.

Edviye-i Meşrûbe: Onlardan basî†a olan √u∂a∂ ve √ıltît ve efsentîn ve 
ca¡dedir ve şarâbla †în-i ma«tûm ve şûnîz ¡acîbdir √attâ o devânın lüπat-ı 
Yûnân’da ism-i “nef¡”den müştaðð bir ismdir. Bu bâbda ya¡nî kelb-i kelib 
mu¡âlecesinde nef¡-i ¡acîbî olmakla mürrün dahi nef¡i şürben ve ∂ımâden 
ceyyid olur. Ve ðavm dediler ki o mu¡âlecede çen†âyânâdan ve ke≠âlik 
kemâderyûstan enfa¡ bir devâ yoktur. Ve ba¡∂ılar √ikâye eylediler ki ¡uyûn-ı 
serâ†î şürb olundukta onlardan bu bâbda enfa¡ olur. Ve ba¡∂ılar dahi dediler 
ki cerv197-i §aπîrin infe«ası su ile saðy olunsa ¡âfiyet √â§ıl olur. Ve ba¡∂ı-
lar dahi zu¡m eder ki kelb-i kelibin kendi demi ¡ilâc olur velâkin ben ona 
iðdâm ve cesâret eylemem.198 Ve ke≠âlik kelb-i kelibin kebid-i meşvîsini 
ve «u§û§ân mu¡âlece olunan kimseyi ¡a∂∂ eden kelbin kebidini ekl dahi de-
mini ekl gibidir. Ve ke≠âlik o ¡alîle ba¡de’l-feza¡ mine’l-mâ kelb-i me≠kûru 
ve kelb-i me≠kûrun ðalbini veyâ«ûd ∂abu¡a-i ¡arcâ cildini sen meşviyyeten 
i†¡âm eyle. Ve dediler ki mâhvîdâne, cünd-i bîdester ile o √âl mi&llide saðy 
ve ondan mec¡ûl olan şiyâfe dahi i√timâl olunsa ondan ¡alîl intifâ¡ eder ve 
feza¡ı zâil olur.

Ammâ Meşrûbât-ı Mürekkebe: Devâ-i Câlînûs ve tiryâð-ı kebîr bizim 
bundan aðdem ≠ikr eylediklerimize ðarîbdir, o devâ budur: Sere†ân-ı nehrî-i 
mu√rað, çen†âyânâ her birinden beşer, kündür, fûtenec her birinden üçer, 
†în-i ma«tûm iki; bu me≠kûrlar a«≠ olunup ¡ale’r-rîð üç dirhem ve ¡aşiyyen 
dahi üç dirhem mâ-ı fâtir ile saðy olunur ve bu minvâl üzere eyyâm-ı ke&îre 
ve ¡alâ-ðavlin kırk gün isti¡mâl olunur.

Onlara Nâfi¡ Olan Devâ-i ±erârî√ Nüs«ası: ¢avâimi ve rü™ûsu ve ec-
ni√ası mentûfe ≠erârî√-i simândan bir cüz™ ve ¡ades-i muðaşşer bir cüz™ ve 

197 “Cerv” köpek eniği.
198 Adem-i cesâretin vechi budur ki onun a«lâ†ı semmdir ve semmi tenâvülde «a†ar 

vardır.
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za¡ferân ve sünbül ve ðaranfül ve fülfül ve dâr-ı §înî her birinden südüs cüz™ 
a«≠olunup cemî¡an sa√ð-ı nâ¡im ile sa√ð ve «u§û§an ≠erârî√ sa√ðı ziyâde 
nâ¡im kılınır ve mâ ile ma¡cûn kılınır ve ondan her ður§u iki dânıð olmak 
üzere aðrâ§ itti«â≠ olunup küllü yevm mâ-ı fâtir ile bir ður§ saðy olunur. 

Ve eger me&ânede maπ§ olursa ¡ades-i muðaşşer †abî«i ve dühn-i levz 
veyâ«ûd zübd veyâ«ûd semn şürb olunur ba¡de’ş-şerbet √ammâma id«âl 
olunup âbzende bevl edince ðadar iclâs olunur ve fürûc-ı müsemminden 
mütte«a≠ isfîdâc mi&lli πıdâ-i mura††ab isti¡mâl olunur ve nebî≠ dahi saðy 
olunup berdden mu√âfa₣a olunur.

Nüs«a-i Mu«ta§ara Li-Devâi’≠-±erârî√: ±erârî√-i mentûfe a«≠ olunup 
râib içinde bir gün ve bir gece nað¡ ve ba¡dehu o râib ≠erârî√ten §abb olunup 
o ≠erârî√ râib-i â«er içinde ke-mâ fi’l-evvel bir gün ve bir gece terk olunur, 
üç def¡a bu minvâl üzere nað¡ olunduktan sonra ₣ıllda tecfîf olunur ve bir 
mi&li ¡ades-i muðaşşer ile sa√ð olunup ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur ve şerbet-i 
vâ√idesi iki dânið kılınıp şarâbla veyâ«ûd mâ-ı fâtir ile saðy olunur. Ve ¡alîl 
onu şürbü eylese ¡araða esbâb-ı ¡araðtan mümkin olan bir şey™ ile veyâ«ûd 
iddi&âr ile teva§§ul eylesin ve eger onun meşrûbu kerb i√dâ& eyledi ise o 
meşrûbun üzerine bir sükerrece zeyt veyâ«ûd semn isti¡mâl eder ve onlar 
âbzen ve âbzen bevle dahi mürâ¡ât eder ve kaçan dem bevl eder ise feza¡ 
mine’l-mâdan emn √â§ıl olur.

e∂-∞ımâdât ve Na√vuhâ: Bu a∂mide mevâdd-ı semmiyyeyi ce≠b ve 
cür√ü tevsî¡ eder, o ∂ımâdât bunlardır: ◊ıl†ît ∂ımâd-ı ceyyiddir. Ve dediler 
ki kelb-i kelib kebidi ile √ıltî† ta∂mîd olunsa cidden nâfi¡ olur ve bir cemâ¡at 
ona şehâdet eylediler. Ve onlara &ûm hem ∂ımâd ve hem şerbet olur ve 
semek-i mâli√in la√mı onlara ceyyid-i bâliπ olur. Ve cür√ten bi-ðuvvetin 
ce≠b eden bevl-i insândır bevl-i insân-ı mu¡tað ¡a∂∂a üzere va∂¡ olunsa ve 
«u§û§an na†rûn ile va∂¡ olunsa mevâdd-ı semmiyyeyi ce≠b eder. Ve remâd-ı 
kermi va√dehu veyâ«ûd ma¡a’l-«all isti¡mâl olunmak nâfi¡dir. Ve ke≠âlik 
na¡nâ¡ ma¡a’l-mil√ ve’l-câvşîr ¡acîb ve nâfi¡dir; ðı&&â-i bostânî varaðı onlara 
şedî∂ü’n-nef¡dir ve a§l-ı râziyânec dahi onlar gibidir. 

Ve ðavm dediler ki mev∂i¡-i ¡a∂∂a πırâ-ı semek ile mirâren i†lâ olunsa 
onun menfa¡at-ı ¡acîbesi olur ve neml-i medðûð dahi onun gibidir. Ve ke≠â-
lik zencâr, mil√ her birinden dörder, şa√m-ı ¡acâcîl on iki bu me≠kûrlardan 
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merhem kılınır. Ve ke≠âlik leblâb üç dirhem, bûrað iki, zebedü’l-ba√r bir, 
mil√ dört, şa√m-ı ivezz on ve iki &ülü&, dühn-i √ınnâ miðdâru’l-√âcet. 

Onlara Saðy-ı Mâ İçin İ√tiyâldir. Ve ≠ikr eylediler ki Filaπriyûs mi&lliler 
∂abu¡ cildinden itti«â≠ olunan inâ içinde sudan feza¡ eden insân-ı kelibe 
saðy olunsa şürb eder. Ve ba¡∂ı â«er dediler ki cild-i ∂abu¡ ile mestûr olan 
inâ-ı sâireden dahi şürb eder «u§û§ân ki o inâ «aşebden veyâ«ûd kelb-i 
kelibin cildinden mütte«a≠ ola. Ve ba¡∂ılar dahi dediler ki müteva∂∂iât ha-
tunların silindikleri «ırka-i vu∂û™u inânın altına veyâ«ûd üstüne va∂¡ olunsa 
ondan dahi şürb eder. Ve o [540a] †avâyifin bâðîleri dediler ki i√tiyâlât-ı 
me≠kûrenin birisi müfîd olmaz. Ve ba¡∂ılar bu vech ile i√tiyâl ederler ki bir 
bülbüle199-i †avîleler itti«â≠ edip onun bir †arafı ¡alîlin femine id«âl olunur 
ve †araf-ı â«eri mekân-ı ba¡îdde kılınıp o †araf-ı ba¡îdden su §abb olunur 
ve o mi&lli enâbîb dahi itti«â≠ olunur «u§û§an ≠ehebden itti«â≠ olunur. Ve 
saðy-ı mâya √iyeldendir ¡aðîd-i ¡aselden veyâ«ûd şem¡den eşyâ-ı mücev-
vefe itti«â≠ olunup içine mâ doldurulur ve onu bel¡ eyle diye emr olunur.

Kaplan ve Pars ve Arslan ¡A∂∂aları ve Me«âlîbleri Cirâ√atleridir

Bu sibâ¡lar ve eşbâhları kilâb-ı selîme gibi değildir, zîrâ onların enyâb 
ve «âlibleri †abî¡at-ı semmiyyeden «âlî olmazlar, ona binâen onların mec-
rû√larına evvelâ ce≠b ve ba¡dehu il√âm ile mu¡âlece olunur velâkin ce≠b-i 
ðalîl ona kifâyet eder.

¡A∂∂u’t-Timsâ√

Bir kimseyi timsâ√ ¡a∂∂ eylese ¡a∂∂-ı kelb-i selîm bâbında ≠ikr olunan 
tedâbîr ile onlara tedbîr olunur ve minvâl-i meşrû√ üzere semm dahi ce≠b 
olunur her ne ðadar selîm ise ve onu ce≠b ¡asel ve na†rûn mi&lli va∂¡ olun-
makla olur. Ve kaçan tenðıye-i cür√ √ads olunsa o cür√ün içi semn ile ve 
şa√m-ı iyyel ve şa√m-ı ivez ve ¡asel ile doldurulur ve ba¡dehu il√âm olunur. 
Ve ¡a∂∂ eden √ayvânın şa√mı ma¡∂û∂a enfa¡-ı eşyâ olur. Ve ba¡dı √ukemâ 
dediler ki timsâ√ bir kimsenin ba¡∂ı bedenini ekl eylese ona dahi şa√m-ı 
timsâ√ şifâ olur.

199 “Bülbüle” kilindir ve kaz enli bardak. Ni¡metullâh.
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¡A∂∂-ı ¢ırd

Bir kimseyi ðırd ¡a∂∂ eylese onun semmini ce≠b eden edviye va∂¡ olu-
nur eger onda semmiyyet var ise ve onun ce≠bi remâd ve «all ve ba§al ve 
¡asel ve levz-i mürr ve tîn ve «u§û§an benc veyâ«ûd mürdâsenc ma¡a’l-mil√ 
ve a§l-ı râziyânec ma¡a’l-¡asel mi&lliler ile olur ve onun veremi suda idâfe 
olunan mürdâsenc ile teskîn olunur ve şûnîz ve ¡asel ve kirsenne ve ¡asel ile 
teftî√ olunur.

¡A∂∂u’s-Sinnevr

Kedinin ¡a∂∂ına ba¡∂ı kerre veca¡-ı şedîd ve πu∂ret-i cism ¡ârı∂ olur ve 
onların ¡ilâcı ¡ilâc-ı ¡âmm olur ve onlara ∂ımâd-ı ba§al ve fûtenec-i berrî 
∂ımâdını ta∂mîd ile onları ekl ile ¡ilâc olur ve ke≠âlik şûnîz ve simsimden 
biri su ile ∂ımâd olunur.

¡A∂∂-ı İbn ¡Urs

Kavm dediler ki onun veca¡-ı ¡a∂∂ası serî¡an fâş olur ve mev∂i¡-i ¡a∂∂a-
nın levni kümûdete olur ve onun ¡ilâcı bizim ðarîben ≠ikr eylediğimiz ba§al 
ve &ûm ile ∂ımâd ve onları ekl ile olan ¡ilâca ðarîb olur ve &ûm ve ba§alı ekl 
eyledikten sonra şarâb-ı §ırf tenâvül olunur ve onlara tîn-i ficc burçak unu 
ile tenâvül olunsa nef¡i olur. Ve deyildi ki kitâb-ı tiryâðta mu√arrerdir ki ibn 
¡urs sel« olunup meslû«u ibn ¡ursun ve sâir kelb-i kelibin mev∂i¡-i a∂∂aları 
üzerine va∂¡ olunsa ceyyid-i nâfi¡dir, fi’l-√âl berâ™et √â§ıl olur.

¡A¡∂a-ı Mûπâlî ki Ona ¢alâ Dahi Derler

Ba¡∂ılar dediler ki mûπâlî ibn ¡urstan §aπîr bir √ayvândır ve onun levni 
levn-i rümde[ye] mâildir ve le†âfet ve diððat üzeredir ve femi πâyet üzere 
†avîl ve πâyet üzere vâsi¡dir. Ve dediler ki kaçan o √ayvân bir √ayvâ-
nı görse ona †afre edip √u§yesine ta¡alluð eder. Ve ba¡∂ılar dediler ki o 
mûπâlî fâre §ûretindedir ve fâr levnindedir velâkin «a†mı ya¡nî muðad-
dem-i femi mu√addeddir ve gözleri §aπîredir ve esnânı üç †abaðadır, o 
†abaðaların ba¡∂ı ba¡∂ı üzere vâði¡dir ve o esnân fevðe ta¡ðîf-i yesîr ile 
mu¡aððafadır ya¡nî fevð cânibinde i¡vicâc üzeredir. Ve ðavm dediler ki 
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onun ¡a∂∂asından veca¡-ı şedîd ¡ârı∂ olur ve bedende na«s ve bedenin 
mevâ∂ı¡ında bi-√asebi enyâbihâ √umret olur ve ¡a∂∂asının √avâlîsinde 
ru†ûbet-i demeviyye ile memlüvve nüfâ«ât olur ve o nüfâ«ât ðavâ¡id-i 
kemide üzere olup o ðavâ¡idi mu√î† olan mev∂i¡ dahi kemid olur ve kaçan 
o nüfâ«ât şaðð olunsa ta√tından la√m-ı ebya∂ «urûc eder ve ¡a§ab beyâ∂ı 
gibi ebya∂dır ve §ıfâðât §â√ibidir ve ba¡∂ı kerre o ¡a∂∂ada i√tirâð olur ve 
ba¡∂ı kerre dahi te™ekkül edip helâk olur. Ve ðavm dediler ki belki evvelâ 
ondan ðay√-ı §adîdî seyelân eder ba¡dehu ta¡affün eder ve te™ekkül edip 
la√mı sâðı† olur ve ba¡∂ı kerre onun emri em¡âda maπ§a ve ¡usr-i bevle ve 
bârid ve fâsid ¡araða mü™eddî olur.

el-¡İlâc: E†ıbbâ dediler ki vâcib olur ki mev∂i¡-i ¡a∂∂aya ðınne müfre-
deten veyâ«ûd ma¡a-«all va∂¡ oluna ve mâ-ı mâli√-i √ârr ile ile ten†îl olu-
na ve mu¡âlecât-ı ¡âmmede fi¡li resm olunan dahi işlene veyâ«ûd o ¡a∂∂a 
üzere sikencebîn ile daðîk-i şa¡îr va∂¡ oluna veyâ«ûd o dâbbenin kendi 
şaðð olunup ¡a∂∂a üzerine va∂¡ oluna. Ve vâcib olur ki ¡a∂∂a √avâlîsi-
ne ve ke≠âlik ¡a∂∂anın kendiye ¡âðırðar√â ≠err oluna veyâ«ûd «ubbâzâ 
veyâ«ûd &ûm-ı medðûð ve «ardal va∂¡ olunur; bunları va∂¡ ve ≠errin 
küllîsi ¡a∂∂ada verem yok ise işlenir ve eger verem mevcûd ise o ¡a∂∂a-i 
müteverrime üzere rummân-ı √ulv †ab« olunup ∂ımâd olunur.

Ammâ onlara saðy olunacak meşrûbât şî√-i Ermenî şarâbla muπlâ 
kılınıp saðy olunur ve circîr veyâ«ûd nemmâm veyâ«ûd bi-şarâbı cev-
zi’s-serv veyâ«ûd ¡âðırðar√â veyâ«ûd bezr-i circîr ve ðır†ım saðy olunur 
ve aðvâ olanlardan bu«ûr-ı meryem ma¡a’s-sikencebîn veyâ«ûd câvşîr 
veyâ«ûd a§l-ı çen†âyânâ saðy olunur; cedy ve «arûf infe«aları cidden 
ceyyid olur. Ve onlara leben ma¡a’s-sikencebîn saðyının nef¡-i bâliπi 
olur. Ve ba¡∂ı ¡ulemâ dedi ki onlara enfa¡-ı eşyâ πârın varað-ı ra†bının 
¡u§âresini ma¡a-şarâb saðy olur veyâ«ûd †abî«-i circîr ve †abî«-i ðaysûm 
ve ma¡a’ş-şarâb †abî«-i leblâb bu eşribeden biri saðy olunur. Ve onla-
ra mey¡a dahi ceyyide olur şarâbla saðy olunursa ve ke≠âlik o eşyâları 
¡alâ-√âlihâ bâðıye iken ekl dahi ceyyid olur. Ve kaçan mûπâlî ¡a∂∂asında 
olan la√m-ı fâsid sâðı† olsa onun ður√asına ¡ilâc-ı ður√a ile mu¡âlece 
olunur.
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Beşinci Ma…âle »aşerâtın Lüsû¡u ve ¡U∂û∂udur 
Bu Makâlede Biz Les¡-i ¡A…âribi ve Rüteylâ ve Zenâbîr ve 

¡İ@âyât ve O Mecrâya Cârî Olanları ve Onların 
Tiryâ…larının Bir Mi…dârını ±ikr Eyleriz
Onlardan Bu Cümle Berrî ¡A…ârib Beyânındadır

Bir ðavm dediler ki ¡aðreb-i ün&â bi’l-cümle ¡aðreblerin ekberidir, zîrâ 
¡aðreb-i ≠eker daðîð ve na√îf olur ve ¡aðreb-i ün&â semîne ve ¡a₣îme olur 
velâkin ibreleri ¡aks üzere olup ibre-i ün&â daðîða ve ibre-i ≠eker πalî₣a 
olur. Ve ba¡∂ı ¡aðâribde iki ibre olur diye zu¡m olundu ve o ba¡∂ın zu¡mu 
üzere o ¡aðrebin mev∂i¡-i les¡inde iki &uðbe olur ve mev∂i¡-i les¡a bâride 
ve mevâ∂i¡-i sâire müsa««ane olur ve a√yânen mevâ∂i¡-i sâire dahi bâride 
olur. Ammâ cenâ√ı olup †ayerân eden ¡aðreb kebîr olur ve çok vâði¡ olur ki 
o †ayerân eden ¡aðrebi riyâ√ estikte bir mev∂i¡e vuðû¡dan men¡ edip riyâ√ 
ile ma¡an bir beldeden belde-i u√râya sefer eder. 

Ve ¡aðâribin «arezât-ı ≠enebi mu«telife olur, kiminin ≠enebinde altı «are-
ze olur. Ve ¡aðrebin sa†veti †ulû¡-ı Şi¡râ zamânında müştedde olup le≠î¡ini 
ðatl eder. Ve ba¡∂ı ¡aðâribin ≠enebinde olan «arezeler altı «arezeden eðall 
olur. Ve bir ðavm zu¡m eyledi ki elvân-ı ¡aðârib dokuz levndir: bî∂, √umr, 
§ufr, remid, kühb, «udr ve bir nev¡inin kendi ≠ehebiyyetü’l-levn ve zübânâtı 
ya¡nî ayakları ve e≠nâbı esved olur. Ve bir nev¡i dahi «umriyyedir, onun 
∂arbesinden na√s-ı ibrî i√sâs olunur ve ondan mü™e≠≠î veca¡ √âdi& olur. Ve 
bir nev¡i [540b] dahi du«ânîdir, onun le≠¡inden i«tilâ†-ı ¡aðl ve ðahðaha 
¡ârı∂ olur. Ba¡∂ı nüs«ada “ðahðaha” bedeline “ða¡ða¡a” vâði¡ olmuştur, 
ma¡nâları müteðâribdir. 

Ve ba¡∂ı kerre ¡aðreb le∂πından a¡râ∂-ı rediyye ¡ârı∂a olup sâ¡at-i ∂ar-
bında verem-i §ulb-ı a√mer √âdi& olur ve veca¡ mümtedd olup bir kerre 
mültehib ve â«er kerre bârid olur ve o vaðt-i bürûdette melsû¡ ta«ayyül 
eder ki kar topu ile ona recm olunur ve ona baπteten ¡ârı∂ olur ve na«s-ı 
ibre gibi na«sı olur ve ona ¡arað ve i«tilâc-ı şefe ve berd-i şefe ¡ârı∂ olur 
ve bir şey™-i lezic ða≠f eder ki o şey™ şefeleri üzere cümûd eder ve ke≠âlik 
şa¡rında teðabbüb ya¡nî ortası raðîð olmak ¡ârı∂ olur ve irti¡âd ve berd-i 
e†râf olur ve «u§û§an o √aller ∂arbeyi vely eden i†râðta ek&er olur ve 
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cemî¡an bedende istir«â ve iki ürbiyyelerde nütû™ ve ðadîbde imtidâd olur 
ve ba†nda nef«a olur. 

Ve onun ba¡∂ı kerre melsû¡una ∂urâ† ¡ârı∂ olur «u§û§an les¡a esâfil-i beden-
de olursa. Ve koltuklarında evrâm ve cüşâ-ı ke&îr olur «u§û§an ∂arbe fevðte 
ola ve levninde taπayyür ve isti√âle olur. Ve eger ∂arbe-i ¡aðârib şiryâna i§âbet 
ederse πaşy i√dâ& eder. Ve eger ¡aðreb-i lâ≠i¡ şedîdetü’r-redâ™et ise a¡râ∂ dahi 
cidden rediyye olur ve a√vâl-i me≠kûre ifâ† üzere olur ve benzer ki les¡ keyy 
gibi ola i√râðta ona müşâbih olur ve bedenin küllîsi berd √asebiyle müntefi∂ 
olur ve şefeden ru†ûbet-i lezice ¡âlî olup şefe üzere cümûd eder ve ke≠âlik 
gözlerinden dahi ru†ûbet seyelân edip mûðlarda rema§ cümûd eder isti√âle-i 
se√ane münbası† olur ve mað¡ade «urûc eder ve ≠ekere verem ve lisana πıla₣ 
ve esnâna ı§tıðâk ve a¡∂â-i √alðiyyeye teşennüc ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre esnâ-
nın ba¡∂ısı ba¡∂ı â«er ile terekküb edip teftî√i ðâbil olmaz ve o √âl delîl-i redî 
olur. Câlînûs dedi ki eger ¡aðreb ∂arbesini şiryâna i§abet ettirse πaşy ve ¡a§aba 
i§âbet ettirse teşennüc ve verîde i§âbet ettirse ¡ufûnet i√dâ& eder.

el-¡İlâc: Ona ðavânîn-i ¡âmme ile mu¡âlece olunur ve mil√ ve câvers 
mi&lli ile mu¡âlece olunur. Ve onda ¡ameli vâcib olan nesnelerin evve-
li bi-şurû†ihi mev∂i¡ ma§§ olunur ve ce≠b-i semmde deyilenler dahi işle-
nir ve üzerine edviye-i √âdde-i latîfe ve serî¡atü’l-iltihâb √ıltît ve &ûm ve 
¡âðırðar√â isti¡mâl olunur, ammâ √izâ onun ef∂al-ı edviyesinden olur. Ve 
ke≠âlik rubb-ı rete ya¡nî bunduð-ı hindînin rubbu ve bunduðun küllîsi ve o 
√aşîşeler ki onun varaðı merzencûş varaðı gibi vech-i ar∂a ¡ale’l-istidâre 
münbası† ola ve o varað dâiresinin ðu†ru bir şibr ola ve †a¡mında lüzûcet 
ve mezâðı nebð-ı πa∂∂ gibi olup su ile şürb oluna, fi’l-√âl veca¡ını teskîn 
eder. Ve ðavm biraz √aşâyiş ve eşcâr bi-esmâihâ ≠ikr eylediler ki biz onları 
bilmeziz. Ve bir nebât dahi ≠ikr eylediler ki o nebât bir ≠irâ¡ miðdârı ¡âlî 
olur ve üzerinde bela√a şebîh ve †a¡mı bela√ †a¡mı gibi bir nesne ₣âhir olur, 
onu şürb fi’l-√âl veca¡-ı les¡ayı teskîn eder. Ve ba¡∂ı nüs«a hâmişinde §a√√ 
¡alâmeti ile ta√rîr olunmuştur ki ve o ðavm bir şecere dahi ≠ikr eylediler 
ki sâðı ar∂ üzere bir i§ba¡ miðdâr mürtefi¡ olur ve ondan aπ§ân-ı müsteviye 
nâbit olur. Ve lu¡be-i berberiyye bu şânda πâyete bâliπdir ve ba§al-ı isðîl 
ekl olunsa nef¡i ¡acîb olur. Ve onlara tiryâð-ı fârûð ve me&rûdî†ûs ve tir-
yâð-ı ¡azre ve tiryâð-ı erba¡a ve sencerînâ ve devâ-i √ıltît dahi nâfi¡dir ve 
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√ıltît onlara devâ-i ceyyid olur ve fâşerâ ve √armel el-ân mücerrebâttandır. 
Ve ðır†ım-ı berrî Câlînûs’un şehâdeti üzere onu imsâk teskîn-i veca¡ eder; 
ðır†ım-ı berrî √arâşif-i şâkke a§nâfındandır. Ve bir ðavm dedi ki bîşten sim-
sime miðdârı saðy olunsa veca¡ı teskîn edip ∂ararını def¡ eder ve kendi sem-
miyyeti ile ðatl eylemez, zîrâ bîşin miðdâr-ı ðâtili nı§f dirhem olur. 

Ve les¡a-i ¡aðrebin edviye-i ceyyidesinden olur &ûm. Şarâbla &ûm tenâ-
vül olunup henî™e olduktan sonra şarâb dahi şürb olunur ve «u§û§ân &ûm 
bir mi&li cevze ile şürb oluna ve &ûmdan bir ûðıyyeye ðarîb tenâvül olunur. 
Ve &ûmu tenâvül edip üzerine şarâb şürb olunduktan sonra vâcib olur ki 
şedîdü’d-difâ™ olan bir mev∂i¡de tede&&ür oluna ya¡nî ıssı olan bir ma√al-
lde örtü örtüne ve √île olunup onun nu§besi bu«âr-ı √ârr üzere kılınmak 
mümkin olur ise o √âl üzere olmak ona nâfi¡ olur ve bu tedbîrlerden πara∂ 
onu ta¡rîð olur ve ta¡rîðten dahi πara∂ mevâddı «ârice ta√rîk olur. Ve √am-
mâmda ta¡arruð onlara şedîdü’n-nef¡ olur ve √amâmdan √urûclarından son-
ra şarâb-ı §ırf şürb ederler.

Onlara Nâfi¡ Tiryâð: Zerâvend-i †avîl, çen†âyânâ, √abbu’l-πâr, a§l-ı ke-
berin ðışrı, u§ûl-i √an₣al, efsentîn-i Neba†î, ¡urûð-ı §ufr, fâşerâ bu me≠kûr-
lar ¡asel ile cem¡ olunur.

Ceyyid-i Â«er: Se≠âb-ı berrî bezri, kemmûn-ı ◊abeşî, √andeðûðâ bez-
ri her birinden birer eksûnâ a«≠ olunup o edviye ma¡cûn olacak miðdârı 
«all ile ma¡cûn kılınır ve §amπ dahi o «alle lüzûcet verip edviyeyi edecek 
miðdârı a«lâ†ına id«âl olunur ve onun şerbet-i vâ√idesi bir dıra«mî olur o 
ðadrdan ziyâde şürb olunmaz, zîrâ ziyâdede «atar vardır belki ba¡de-sâ¡atin 
u«râ şürbe √âcet olursa nı§f dıra«mî şürb olunur.

Â«er: ¿ûm, cevz her birinden birer cüz™, varað-ı se≠âb-ı yâbis, √ıltît, 
mürr her birinden nı§f cüz™; bu me≠kûrlar a«≠ olunup o tîn ile cem¡ olunur ki 
o tîn yumuşayıp ¡aseli ₣uhûr edince ðadar nað¡ olunmuş ola ve onun şerbet-i 
vâ√idesi üç dirhemdir, şarâbla şürb olunur.

Tiryâð-ı Ceyyid-i Â«er: Cünd-i bîdester, fülfül-i ebya∂, mürr, afyûn 
veznleri berâber a«≠ olunup aðrâ§ kılınır ve şerbeti üç ûbûlûs kılınır, dört 
ûðıyye şarâbla şürb olunur ve bu tiryâð rüteylâ ¡a∂∂asına dahi nâfi¡dir. 

Ve ke≠âlik câvşîr mürr ðınne cünd-i bîdester fülfül-i ebya∂bu me≠kûrlar 
mey¡a ile ve bi’s-seviyye ¡asel ile ma¡cûn kılınır.



Tahbîzü’l-Mathûn 591

Devâ-i Sükkerî: Onun §ıfatı budur: U§ûl-i √an₣al, u§ûl-i keber, efsentîn, 
zerâvend-i †avîl, zerâvend-i müda√rec, †ara«şeðûð veznleri berâber a«≠ olu-
nur; şerbeti §ıbyân için iki dânıð ve kebîr için bir dirhem kılınıp onun te™&î-
rinin na₣îri olmaz ve nef¡-i ¡acîbi πâyete bâliπ olur.

Meşrûbât-ı Sâiredir: ◊ıltît eşribe-i ceyyidedendir. Ve ke≠âlik fâşerâ ve 
ke≠âlik ðardemânâ şarâbla bir dirhem miðdârı ve su¡d ve √abbu’l-âs ve 
bâdrûc ve onun bezri ve √ummâ∂-ı berrînin bezri ve †ara«şeðûð ve hindebâ 
ve sekbînec şürben ve †ılâen ve fûtenec-i berrî ve sere†ân-ı nehrî leben-i 
ütün ile nâfi¡dir. Ve meldûπîne ¡Arab a§l-ı √an₣aldan iki dirhem miðdârı 
mes√ûðaten saðy ederler ve nef¡-i beyyin ile menfa¡ati olur. Ve bir ðavm 
dahi tecribelerinde mil√-i ¡acînden bir keff ðamî√a istifâfını nâfi¡ buldu-
lar. Ve bir ðavm dahi zu¡m eylediler ki üşnân-ı a«∂ar daðð olunup elekten 
geçirildikten sonra ve semn-i baðar ile ma¡cûn kılındıktan sonra ondan iki 
mi&ðâle ðarîb a«≠ın ya¡nî şürbün nef¡i ¡a₣îm olur. 

Ve fücl ve bâdrûc ekl eden kimse ¡aðrebden muta∂arrır olmaz. Ve cenâ√ı 
olmayıp cü&&esi ¡a₣îme ve «arkûl ismi ile müsemmâ olan çekirge kurutulup 
şarâbla şürb olunsa nâfi¡ olur. Ve &iða ve mu¡temedün ¡aleyh olan kimseler 
dediler ki ledîπ-i ¡aðrebe afyûn, bezr-i benc veznleri berâber a√≠ ve ¡asel ile 
ma¡cûn kılınsa onu şürbün nef¡i olur. Ve bir ðavm zu¡m eylediler ki midâd-ı 
Hindî şürben nafi¡dir, †ılâ nâfi¡ olduğu gibi. Ve πârîðûn ¡acîbü’l-menfa¡attir. 
Ve «un&ânın &emeresi ve zehresi ve «â§§aten √abbu’l-πâr ve bezr-i «an-
deðûðâ ve varað-ı fücl ve √izâ kâmi«i dahi nâfi¡dir. Ve ke≠âlik zerâvend, 
şûnîz, a§l-ı câvşîr, bezr-i √armel veznleri berâber a«≠ olunur şerbet-i vâ√i-
desi iki dıra«mî kılınıp şarâbla saðy olunur. Ve ke≠âlik ¡âðırðar√â, zerâ-
vend her birinden birer cüz™, fülfül nı§f cüz™, §amπ-ı encudân bir cüz™ a«≠ 
ve cem¡ olunur ve şerbet-i vâ√idesi miðdâr-ı bâðılât olur. Ve ke≠âlik zerâ-
vend-i †avîl, ¡âðırðar√â veznleri berâber a«≠ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır; 
[541a] şerbeti iki dirhem kılınıp şarâbla şürb olunur. Ve ke≠âlik mürr, câv-
şîr, afyûn veznleri berâber, fâşerâ dört cüz™; bu edviyeler a«≠ olunup ondan 
aðrâ§ itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik a§l-ı zerâvend-i †avîl ðuşûru, ¡âðırðar√â her 
birinden birer cüz™ a«≠ ve miðdâr-ı vâcib saðy olunur. 

Ve bir ðavm dahi dedi ki dürdî-i şarâbdan altı, kibrît-i a§fer sekiz, bezr-i 
se≠âb üç, cünd-i bîdester, bezr-i circîr her birinden ikişer dirhem; bu edviye 
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a«≠ ve dem-i süla√fât-ı ba√riyye ile cem¡ olunur ve şerbet-i vâ√idesi bir 
dirhem kılınıp beş ûðıyye şarâbla şürb olunur.

el-A†liye ve’l-A∂mide: ¡Aðreb ledπına ¡aðrebin kendi ve ke≠âlik ≠enebi 
∂ımâd-ı ceyyid olur. Ve ke≠âlik ≠eneb-i ¡aðreb tesmiye olunan nebât dahi 
nâfi¡ olur. Bu nebât e§ı√√âya ∂ımâd kılınsa ta«dîr edip demi imâte eder, 
binâen ¡aleyh ≠eneb-i ¡aðreb tesmiye olunur diye ba¡∂ı zu¡m eylediler. 

Ve kaçan fâre şaðð olunup les¡-i ¡aðreb üzere va∂¡ olunsa bi-ic-
mâ¡i’l-e†ıbbâ nâfi¡ olur; ∂ıfdı¡ dahi onun gibidir. Ve midâd-ı Hindî ile †ılâ-
yı biz tecribe edip veca¡ının sükûnunu ve menfa¡atini müşâhede eyledik. 
Ve ke≠âlik tîn-i ficcin lebeni, cünd-i bîdester, belâ≠ur bunların nef¡i dahi 
ðavmin ≠ikr eyledikleri üzere ¡acîb olur, veca¡ı teskîn eder. Ve ðıly bi-
«all ceyyiddir. Ve kibrît-i √ayy ma¡a’r-râtînec ve ¡ilk-i bu†m ve semek-i 
mâli√in la√mı ve &ûm-ı ma†bû« ve semn bu a∂mide ile √ârren ta∂mîd 
olunur. Ve ke≠âlik bezr-i kettân ve bezr-i «a†mî müfreden veyâ«ûd ma¡an 
ve ma¡a’l-mil√ ∂ımâd olunur. Ve ke≠âlik daðîð-i şa¡îr, se≠âbın ¡u§âresi 
veyâ«ûd †abî«iyle isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik √ın†a nu«âlesi «ur™-ı √amâm 
ve bâdrûcla †ab« olunur ve o †ılâ fi’l-√âl veca¡ı müsekkin olan edviye-i 
ceyyideden olur. Ve ke≠âlik ebû cehl karpuzunun kökü ve hindebâ ve 
†ara«şeðûð ve √amâmâ ma¡a’l-bâdrûc †ılâ-ı ceyyiddir ve merzencûş-ı 
yâbis dahi nâfi¡dir. Ve ke≠âlik mil√-i bevl bir devâdır ki onun verâsında 
bir nâfi¡in nef¡i yoktur. Ve √acer-i ma√mî üzere ya¡nî kızgın taş üzere 
sirke §abb edip ¡aðrebin ledπ eylediği ¡u∂vu bu«ârının üzerinde imsâk 
eylemek dahi nâfi¡dir. 

Ve onlara nâfi¡ olan ne†ûlât nu«âle †abî«î ve encüre †abî«i olur ve bâbû-
nec †abî«i ¡acîbdir. Ve mâ-ı ba√r müsa««anen ve ¡u§âre-i √andeðûðâ ve 
†abî«-i √andeðûðâ dahi ¡acîbdir. Vezeπa zeyt içinde †ab« olunup les¡a üzere 
√ârren tað†îr olunsa onun nef¡i ¡acîb olur.

Cerrâre Tesmiye Olunan ¡A…reb

Bu §ınf ¡aðreb200 encudâniyyetü’l-cü&e& ve √âddetü’l-e&nâb olur ve onun 
sümûmu dahi √âddedir. Ve bu ¡aðreb »ûz’da ve «â§§aten ¡Asker-i Mük-

200 ¡Aðreb iki ðısmdır, birine cerrâre derler, kuyruğunu sürür ve â«erine şeyyâle 
derler, kuyruğunu fevðe ref¡ eder, kıvırır.
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rem’de ve ma¡âdin-i encudânda ke&îrü’l-vücûd olur ve onun les¡ası sâ¡atin-
ce i√sâs olunmaz belki yevm-i les¡anın πadında veya«ûd ba¡de-πad i√sas 
olunur, zîrâ o vaðtlerde melsû¡una kerb ve taπayyür-i levn ¡ârı∂ olur ve 
ba¡∂ı kerre yereðân ¡ârı∂ olur ve lisânı teverrüm ve şefesi teðarru√ edip dem 
tebevvül eder ve ba¡∂ı kerre †abî¡atı mu√tebise olur ve ba¡dı kerre emri helâ-
ka rücû¡ eder, onun helâki √afaðân ve πaşy ile ibtidâ eder ve onun «iffet-i 
veca¡ına maπrûren tedbîrinde ihmâl ve tehâvün olunmak câiz olmaz, zîrâ 
cerrârenin sümûmu redîdir.

el-¡İlâc: Ona mu¡âlecât-ı ¡âmmeden sonra ef∂al-i ¡ilâc mev∂i¡i keyy edip 
meşrûbâttan mâ-ı «ass-ı mürr ve mâ-ı †ara«şeðûð ve mâ-ı şa¡îr ve cemî¡an 
mu†fiyât olur ve «u§û§an lehîb müştedd oldukta mu†fiyât isti¡mâli elzem 
olur. Ve onun mu¡âlecât-ı mücerrebelerinin ef∂ali tuffâ√ sevîði mâ-ı bârid 
ile isti¡mâl olunmakla olur. Bir ðavm dedi ki ca¡denin a§lı mâ ile şürb olun-
sa nâfi¡ olur. Ve deyildiği üzere râsen ona devâ-i ceyyid olur ve tiryâð-ı 
¡askerî dahi ona ceyyid olur.

Nüs√a-i Tiryâð-ı ¡Askerî: ¢uşûr-ı keber, çen†âyânâ, efsentîn-i Rûmî, 
zerâvend-i müda√rec, †ara«şeðûð-ı yâbis; bu edviyeler cemî¡an sa√ð olunur 
ve onun şerbeti iki dirhem kılınır.

Tiryâð-ı Â«er: ‰ara«şeðûð-ı yâbis, tuffâ√-ı √âmi∂ varaðı, küzbere vezn-
leri berâber a«≠ olunup onlardan üç râ√a istifâf olunur. 

Ve eger ona iltihâb-ı şedîd ¡ârı∂ olduysa miyâh-ı fevâkih ile ve fevâ-
kihin ¡u§ârât-ı müberridesi ile teskîn olunur. Ve eger «afaðân var ise tuf-
fâ√-ı şâfî şarâbı ve sevîð-i tuffâ√ ve aðrâ§-ı kâfûr ile râib-i √âmi∂ ona nâfi¡ 
olur. Ve eger kerb müştedd olursa ona miyâh-ı fevâkih dühn-i verd mü-
berrid ile saðy olunur. Eger †abî¡atı mu√tebes ise i√tiðân olunur. Ve eger 
dem bevl ederse fa§d olunup bevl-i dem ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur. Eger 
lisânında verem var ise ta√te’l-lisânda olan ¡ırð fa§d olunur ve hindebâ su-
yuyla ve sikencebîn ile πarπara olunur. Ve eger ledπa-i cerrâre âkile i√dâ& 
eylerse devâ-i √âdd ile mu¡âlece olunup o √âdd devâ mev∂i¡-i les¡aya va∂¡ 
olundukta e†râfı ve nevâ√îsi †în-i Ermenî ile ve «all ile †ılâ olunup devâ-i 
√âddın ma∂arratından √avâlî §a√î√a viðâye olunur ve ona ðurû√-ı √abî&e 
¡ilâcıyla mu¡âlece olunur.
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A§nâf-ı ¡Anâkib ve Şib&ân ve Rüteylâvât

Bu eşyâlarda «ibresi olan a§√âb-ı mürâ¡ât ve erbâb-ı tecribeler dediler ki 
rüteylâvât altı §ınftır velâkin o a§nâfı va§fta i«tilâf eylediler. Ve e†ıbbâdan 
mu¡temed olanların ba¡∂ıları dediler ki a§nâf-ı sitteden §ınf-ı evvel râπanûn 
tesmiye olunur, müdevverü’ş-şekl, ¡inebiyyü’l-levn ya¡nî levni sevâda mâil 
olur. Ve ikinci §ınfı lûðûs tesmiye olunur, onun cismi §ınf-ı evvelden a¡-
ra∂∂ır ve o dahi müdevverü’ş-şekl ve eczâ-ı raðabesinde √urûz201-ı ₣âhireler 
vardır ve ağzında üç cism vardır ki nâtî ve bâriz ve müte«al«il ve emlestir. 
Ve §ınf-ı &âli&ine mûrasðayûn derler, onlar büyük karınca √acminde olurlar 
ve ona ¡ucrûf tesmiye olunur, onun levni remidedir ve onun bedenini nâbite 
olan ecsâm-ı §ıπâr-ı √umr i√â†a eylemiştir «u§û§an o ecsâm ₣ahrında ek&er-
dir. Dördüncü §ınfı saðlîs ve faðlûndur, zîrâ onun cemî¡-i bedeni §ulb olur 
ve nemle-i kebîre gibi iki kanatları vardır. Ve §ınf-ı «âmisi saðîlîðûndur, 
onların cismi †avîl ve daðîð ve bedeni üzere nuða† «u§û§an başında ve boy-
nunda nuðat ek&erdir. Ve §ınf-ı sâdisi ðâyûlað†îs denmekle ma¡rûftur, o §ınf 
†avîlü’l-cism, a«∂aru’l-levn olup ta√t-ı ¡unuðunda ibre gibi bir şey™ olur. 
Ve bu taf§îli eden †abîb her birisinin les¡i için başka başka a¡râ∂ beyân edip 
§ınf-ı a√îrde a¡râ∂-ı zâideler beyân eyledi. Ve o †abîbin πayrileri dediler ki 
rüteylâ bir dâbbedir ki fehd tesmiye olunan ¡ankebûta müşâbih olur ve o 
¡ankebût ≠übâb §ayd eden örümceklerdir.

Ve rüteylânın a§nâfı ke&îredir. Ve Câlînûs’un ≠ikr eylediği üzere rüteylâ 
on iki §ınftır ve Mı§riyye olanlar şerrlidir ve o aðsâmdan kimi √umr olur 
ke-enne o √amrâ ¡ankebût müstedîredir. Ve bir §ınfı dahi sevdâ-i du«âniy-
yedir, o dahi ¡ankebûta müşâbihtir. Ve bir §ınfı dahi rað†âdır. ¢âmûs’ta 
yazıldığı üzere “rað†â” “erða†”ın mü™enne&idir; “erða†” o nesnedir ki 
esvedü’l-levn olup üzerinde niðâ†-ı bey∂ olur veyâ«ûd ebya∂u’l-levn olup 
niðâ†-ı sûdu olur. Ve biri dahi bey∂â ve müdevveretü’l-ba†n olur, femi §aπîr 
ve kevkebiyye ve arkalarında «u†û†-ı berrâðadan cüded olur. Ve bir §ınfı 
dahi §afrâ ve zaπbâ olur ya¡nî henüz ₣uhûr etmiş kuş yavrularının yeleğinde 
olan tüylere müşâbih nesneler olur. Ve bir §ınfı dahi ¡inebiyye denmekle 
ma¡rûftur ve o ism §ınf-ı me≠kûre ma«§û§tur, onun ağzı vasa†-ı re™sinde 

201 “»urûz” “«arze”nin cem¡ididr, boğumlar vardır demektir. [Bu kelime münasip 
görülmüyor, her hâlde “kertikler anlamında “√uzûz” olmalıydı!]
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olur ve ayakları ðı§âr ve «alfe mâildir ve kaçan les¡ eylemek murâd eylese 
iki ayağı üzere kalkıp ¡âlî olur ve ∂arb murâd eylese ru†ûbet-i yesîre ða≠f 
eder ve bu §ınf-ı ¡inebiyye ûlâdan el†af olur. Ve bir §ınfı dahi nemliyyedir, 
karıncaya benzer ¡unuðları √umr ve re™sleri esved ve arkaları bey∂â olup 
elvân-ı mu√telife ile münaðða†a olur. Ve bir §ınfı dürûciyye ve bir §ınfı 
zünbûriyye-i √amrâdır, zünbûra müşâbihtir ve bunların her birine Câlînûs 
a¡râ∂ ≠ikr eyledi. Ve bir §ınfı dahi kirsenniyedir, o §ınf kirsenniyye tesmiye 
olunduğunun vechi budur ki ke-enne o √ayvân kirsenne ya¡nî burçak gibi 
müdevverdir, femi §aπîre, ba†nı aşðar ve ðavâyimi ya¡nî ayakları ebya∂ ve 
zeπabı ke&îr olur. Ve ammâ evvelâ ≠ikr olunan Mı§riyye «abî&e ve ba†nı ve 
re™si [541b] kebîr ve şem¡in e†râfında †ayerân eden ≠übâba müşâbih olur.

Rüteylâ Les¡asından ¡Ârı∂ Olan A¡râ∂ı Bi’l-Cümle 
ve’t-Taf§îl Beyân Eyleriz

Câlînûs der ki rüteylâ les¡ası ¡aðreb les¡ası gibi πâi§ olmaz, ona binâen 
onda ¡arað ve i«∂irâr olmaz. Ve rüteylâyı bundan aðdem altı ðısma taðsîm 
ve her ðısma ≠ikr-i sâbıðı üzere birer ism ile tesmiye eden ba¡∂ dedi ki 
bi’l-cümle o aðsâm-ı sittenin mev∂i¡-i les¡aları teverrümde müşterek olurlar 
ve eðall-ı evðâtta mevâ∂i¡-i les¡ √amrâ ve ek&er-i evðâtta kemide-i «a∂râ 
olur, mev∂i¡-i les¡anın kendide ve √avâlîsinde √ukâk olur ve ba¡∂ı kerre 
√ikke sâða mümtedde olur ve o ba¡∂ın πayrileri a¡râ∂ı ziyâde kılıp dediler 
ki o veremde cidden nütû™ olmaz ve iltihâb dahi olmaz. Ve ba¡∂ı evvel 
yine dedi ki onların les¡alarından a¡∂â-i ¡a§abiyyelere ve ¡i₣âma bürûdet-i 
dâime ¡ârı∂a olur ya¡nî rükbe ve ða†an ve ₣ahr ve ektâf mi&lli mevâ∂i¡e 
bürûdet-i me≠kûre ¡ârı∂a olur ve ba¡∂ı kerre bedenin küllîsi bârid olup mür-
te¡id ve mürte¡iş olur. Ve o ba¡∂ yine dedi ki onda veca¡-ı şedîd müberri√ 
ve seher ve levn-i vechte §ufret olur ve ¡aynlarda ta«ayyül olunur ki onlar 
vech-i mu¡tâddan er†abdır, onlardan mütevâtiren dem teðâ†ur eder ve esfel-i 
ba†nlarında «u§û§an ðurb-ı ¡ânede ferâπ ve «alâ gibi boş mevâ∂i¡ olmak 
ta«ayyül olunur ve ondan mâdde-i mâiyyeyi def¡i †abî¡ata a«≠ edip fevðten 
ve esfelden def¡ eder ve ba¡∂ı kerre o «âric olan mevâdda nesc-i ¡ankebût 
gibi nesneler ₣uhûr eder ve iki ürbiyyelerde ve ün&eyeynde intifâ« olur ve 
mefâ§ılda teşennüc gibi teðabbu∂ olup müsteviyeten inbisâ†a ðarîb olmaz 
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ve veca¡-ı fu™âd ve πa&eyân ve bedenden ¡arað-ı bârid tereşşu√u olur ve 
ba¡∂ı kerre bersâmı olanların §udâ¡ı gibi onlarda §udâ¡ dahi olur. Ve â«er 
ba¡∂lar ziyâde edip dediler ki onların vechlerine §ufâr ve bedenlerine &iðal 
¡ârı∂ olur ve bevl için ðıyâm ve √areket eder velâkin bevlinde ¡usret olur ve 
ba¡∂ı kerre bevlinde ¡ankebût gibi bir şey™ «urûc eder ve ba¡∂ı kerre ða∂îb ve 
rükbe ve ¡ânesine temeddüd-i şedîd ¡ârı∂ olur ve ke≠âlik mi¡desi dahi mü-
temeddid olur ve lisânına inkisâr ve √abse ¡ârı∂ olup evcâ¡ı dahi müştedde 
olur. Ve yine ba¡∂ı evvel dedi ki ammâ nev¡-i sâdise «â§§ olan a¡râ∂ budur 
ki o nev¡ rüteylâ les¡asından √ikâye eylediği üzere mi¡dede veca¡-ı şedîd ve 
cidden şedîd intifâ« ve cidden ke&îr i«tilâc olur ve bu me≠kûrlar bir ðâl idi 
ki onları o iki ðavm ≠ikr eyledi. 

Ammâ Câlînûs’un ve πayrilerin ≠ikr eyledikleri taf§îl budur ki onlar 
derler ki ammâ o on ðısmdan nev¡-i a√mer les¡inden veca¡-ı yesîr serî¡ü’s-
sükûn ¡ârı∂ olur ve sevdâdan ve rað†âdan veca¡-ı şedîd ¡ârı∂ olur ve onda 
√ikke ve iðşi¡râr ve berd ve ra¡şe ve iki fa«i≠lerde &iðal olur. Ammâ bey∂â 
olup ba†nı müdevver ve femi §aπîr olan nev¡in les¡inden veca¡-ı yesîr ve 
√ikke ve maπ§ ve istir«â-i ba†n ve i«tilâf olur. Ammâ kevkebiyye les¡inden 
veca¡-ı müştedd ve √ikke ve ðuşa¡rîret ve «ader ve &iðal-i re™s ve istir√â ¡ârı∂ 
olur. Ammâ ¡inebiyye ledπından mev∂i¡-i ∂arbede veca¡-ı şedîd ve küll-i 
bedene bürûdet ve iðşi¡râr ve irti¡âş ve küzâz ve ¡arað-ı seyyâl-ı bârid ve 
inðı†â¡-ı §avt ve küllen «ader-i cesed ve verem-i ba†n ve tevâtür-i ða∂îb ve 
in¡â₣ ve ma¡a-πayri irâdetin bir şey™ ða≠f ve bevl-i kedir ¡ârı∂ olur. Ammâ 
sevdâ-i du«âniyye «abî&edir, o nev¡in ledπından veca¡-ı mi¡de ve tevâtür-i 
ðay™-ı dâim ve §udâ¡ ve su¡âl-i mütetâbi¡ ve √a§r ¡ârı∂ olup serî¡an ðatl eder. 
Ammâ §afrâ-ı zaπbâ les¡asının veca¡ı cidden şedîd olup ra¡şe ve ¡arað-ı bâ-
rid ve intifâ«-ı ba†n i√dâ& eder ve ke&îren ðatl eder. Ve ba¡∂ılar ¡inebiyye 
les¡i a¡râ∂ına bir şey™ dahi ziyâde edip dediler ki onun les¡inden in¡â₣ ve te-
vettür-i ða∂îb ve inðı†â¡-ı §avt ve ða≠f-i menî ve küzâz √âdi& olur velâkin o 
ba¡∂ tecribesinde mu¡temed kimse değildir. Ammâ nemliyyenin les¡i selîm 
ve elemi ðalîl, ammâ derûciyye les¡inden beden teneffu† eder ve lisân &aðîl 
olur. Ammâ zünbûriyyede mev∂i¡-i les¡de verem olur ve küzâz ve sübât 
πâlib ve iki rükbelerde ∂a¡f olur. Ammâ kirsenniyye onun a¡râ∂ı «abî&edir, 
∂ararı ¡inebiyye ∂ararından ek&erdir velâkin onların a¡râ∂ları beynlerinde 
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mücânese vardır. Ammâ Mı§rî rüteylâ «abî&tir, onun ∂arbından §udâ¡-ı şe-
dîd ve sübât ¡ârı∂ olup onların helâkine mü™eddî olur.

el-¡İlâc: Onların dahi ¡ilâclarında ce≠b ve ma§§ ile olan ðânûn-ı küllî is-
ti¡mâl olunur ve mev∂i¡-i les¡a mâ-ı mil√ ile √ârren †ılâ olunur ve bâbu’l-¡aðâ-
ribde ≠ikr olunan tiryâðât saðy olunur ve onların veca¡larını teskînde √am-
mâm ve âbzen esra¡-ı mu¡âlecâttan olur ve onlar âbzende her kaçan mek& 
eyleseler veca¡ları sâkin olur ve kaçan «urûc eyleseler yine ¡avdet eder ve 
onlara vâcib olur ki küllü sâ¡atin isti√mâm eyleyeler.

Rüteylâya Ceyyid Tiryâðtır: Ve bu tiryâð rüteylâya ceyyid olduğu gibi 
tinnîn-i ba√rî ve ecnâs-ı √ayyâta dahi ceyyiddir; onlara semûriyâ ve †arûπûn 
tiryâðları nâfi¡ olduğu gibi bu §ıfat üzere olan devâ dahi nâfi¡dir: Fülfül-i 
ebya∂, zerâvend, sûsen-i âsmâncûnî, a§l-ı nârdîn, ¡âðırðar√â, dûðû, «arbað-ı 
esved, kemmûn-ı ◊abeşî, varað-ı yenbûb, efrenî†ûrûn,202 aðmâ¡-ı rummân, 
infe«atu’l-erneb, dâr-ı §înî, sere†ân-ı nehrî, mey¡a, ¡u§âretü’l-«aş«âş, √ab-
bu’l-belesân; bu edviyelerin her birinden birer ûðıyye a«≠ olunup daðð 
olunur ve keber ¡u§âresi ile ma¡cûn kılınıp ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur ve 
her ður§u bir dıra«mî ve her şerbeti bir ður§ kılınıp şarâbla sað olunur. Ve 
ba¡∂ı nüs«ada a§l-ı sûsen-i ebya∂ ve ¡îdân-ı belesân ve bezr-i √andeðûðâ ve 
cevz-i serv ve bezr-i kerefs mi&lliden terkîb olunmuştur.

Eşribe-i Sâire: ◊abbu’§-§anevber ve kemmûn-ı ◊abeşî ve çınar ağa-
cının varaðı ve ðuşûru ve bezr-i √andeðûðâ ve √ımma§-ı esved «u§û§an 
berrî √ımma§-ı esved ve √abb-ı âs cidden ceyyiddir. Ve bezr-i ðaysûm ve 
bezr-i şibt ve zerâvend ve &emeretü’†-†arfâ ve √ayy-ı ¡âlem ¡u§âresi ve le-
ben-i «ass-ı berrî; bu edviye dahi meşrûben nâfi¡adandır ve hangisi saðy 
olunur ise ondan iki mi&ðâl miðdârı saðy olunur ve şarâbla şürb ederler. Ve 
ke≠âlik içinde cevz-i serv †ab« olunan şarâb nâfi¡dir «u§û§an dâr-ı §înî ile 
şürb oluna. Ve sere†ânât meraðı ve ivezz meraðı ve helyûn a§lının †abî«i 
şarâbla saðy olunur. Ve onlara saðy olunan mürekkebâtın ceyyidinden olur 
zerâvend, kemmûn veznleri berâber cem¡ olunr ve ondan mâ-ı √ârr ile üç 
dirhem miðdârı saðy olunur.

Onlara Mücerreb Tiryâðtır: Şûnîz on, dûðû, kemmûn her birinden beşer 
dirhem, ebhe,l cevz-i serv her birinden üçer dirhem, sünbül †îb, √abb-ı πâr, 

202 İçinde na†rûn olan cüvârişenâta efrenî†ûrûn tesmiye olunur.
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zerâvend-i müda√rec, √abb-ı belesân, çen†âyânâ, bezr-i «andeðûðâ, bez-
rü’l-kerefs her birinden ikişer dirhem; ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i 
vâ√idesi cevze miðdârıdır, şarâb-ı ¡atîð ile saðy olunur.

A†liye ve Ne₣âirleri: Onların ceyyidinden olur şeceretü’t-tîn remâdı 
şarâbla ma¡cûn kılınıp †ılâ olunmak. Ve mil√ ve ðalðâs ve isfenc ki «alle 
πams olunup ba¡dehu ¡a§r olunmuş ola. Ve zerâvend-i daðîð şa¡îr ile a«≠ 
olunup «all ile ma¡cûn kılınır. Ve varað-ı √arşef ve kürrâ& ve ¡a§a’r-râ¡î ve 
zerâvend şeceretü’t-tîn remâdı ile isti¡mâl olunur.

∞ımâd-ı Ceyyid: ¢uşûr-ı rummân, zerâvend, daðîð-i şa¡îr «all ile cirâ√at 
mâ ve mil√ ile πasl olunduktan sonra onlar ile ∂ımâd olunur. 

Ve merû«âttan dühn-i «andeðûðâ nâfi¡dir, onunla müsa««anen ten†îl ve 
temrî« olunur. Ve onlara ne†ûlât-ı nâfi¡a mâ-ı ba√r müsa««anen ve mâ-ı 
mâli√in küllîsi ve †abî«-i √arşef ve †abî«-i cevzü’s-servdir.

Şebe& ve Onun Ledπının ¡İlâcıdır

Bu √ayvân kebîrü’l-ðavâyim ya¡nî ayaklar büyük ve uzun olan örümceğe 
müşâbih bir √ayvândır. ¢avm dediler ki onun les¡asından veca¡-ı mi¡de ve 
ðay™ ve ¡usr-i bevl ve ¡usr-i berâz ¡ârı∂ olur ve ðâtildir. Ve şebe&-i Mı§riyye 
ve şib&ân-ı sâireden erde™dir. Ve ben derim ki bu ≠ikr olunan şebe&-i Mı§-
riyye bâb-ı rüteylâda [542a] ≠ikr olunan rüteylâ-ı Mı§riyye midir veyâ«ûd 
başka mıdır onu ben ta¡arrüf ve ta√aððuð eylemedim. Ve şebe& les¡asının 
¡ilâcı rüteylâ ¡ilâcıdır.

¡Ankebût ve Onun Ledπı Mu¡âlecâtıdır

¡Ankebût les¡asından ba†nda riyâ√-ı ke&îr ve berd-i e†raf ve ðuşa¡rîret 
ve intişâr-ı ða∂îb ¡ârı∂ olur ve onun ¡ilâcı rüteylâ ¡ilâcı cinsinden olur. Ve 
onlara cemî¡-i nehârda şey™en-ba¡de-şey™in saðy-ı şarâbın nef¡i olur ve ke≠â-
lik şarâbla saðy-ı su¡d dahi nâfi¡dir ve o melsû¡ √ammâmda ta¡rîð olunur. 
Ve onların edviyesindendir şarâbla şûnîz saðyı ve ke≠âlik şarâbla yalnız 
se≠âb-ı yâbis saðyı veyâ«ûd yine şarâbla se≠âb-ı yâbis ve su¡d saðyı.

E†ıbbâdan ehl-i ¡ilmin ba¡∂ıları sâlifü’≠-≠ikr √ayvânlar cinsinden iki 
√ayvân dahi ≠ikr eylediler lâkin ben bilmedim ki onlar √aşerât-ı sâlifede 
dâ«il midir yoksa onlara muπâyir başka √ayvânlar mıdır. Ve o iki √ayvân 
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≠evû-erba¡a fükûk denmekle ma¡rûftur. Ve o ¡âlim dedi ki onların ikisi dahi 
rüteylâ cinsindendir o ikisinin biri ¡arî∂ ve ayakları ebya∂ ve re™si üzere 
iki nütû™ vardır; birisi muðaddem-i re™sinden ¡ale’l-istiðâmet nüzûl eder ve 
nütû™-ı â«eri mürûr edip o nâzili ¡ar∂an teðâ†u¡ eder ve o sebebden ta«ay-
yül olunur ki onda iki fem ve dört fekk vardır. Ve o iki √ayvândan ikinci 
√ayvânda ≠ikr olunan iki nütû™ bedeline iki «a†† vardır iki nütû™dan nâşî, 
√ayvân-ı evvelde ta«ayyül olunan iki fem ve dört fekk √ayvân-ı &ânîde dahi 
o iki «a†† √asebiyle ta«ayyül olunur. Ve o o iki √ayvânın her birinin les¡in-
den ¡aðârib ledπının a¡râ∂ı gibi a¡râ∂ ¡ârı∂a olur ve ke≠âlik veca¡-ı şedîd ve 
levn-i mev∂i¡ ebya∂ ve terebbül-i vech ve terebbül-i re™s ve seher olur. Ve 
onların ¡ilâcı rüteylâ ¡ilâcı olur ve edviye-i rüteylâdan onların les¡ine a«a§§ 
olan edviye-i √abað ve a§l-ı câvşîr ve √andeðûðâ ve ðaysûmdur.

Mûπarnîtâ

O iki √ayvân-ı sâbıðları ≠ikr [eden ¡âlim bir √ayvân-ı â«er dahi] ≠ikr 
eyledi ki onun ismi mûπârnîtâdır ve o ¡âlim dedi ki onun les¡asından veca¡-ı 
şedîd ve √umret ve √abs-i bevl ¡ârı∂ olur ve onunla mübtelâ olanlar &eme-
re-i †arfâ ve kemmûn-ı berrî ve varað-ı cevz ve &ûm ve şarâb-ı √ulv ile203 
intifâ¡ ederler.

¢amletu’n-Nesr

Bu √ayvân lüπât-ı Fârsî’de de≠e ve Yûnânî’de §amlûkî ve Hindiyyede 
†aπânûs tesmiye olunur ve bu √ayvân bir hâmmedir ki ðamle miðdârında 
veyâ«ûd ðırdânın a§πarı miðdârında olur. Câlînûs dedi ki o √ayvân §aπîr 
olur, ondan §ıπarı √asebiyle tevâððî olunmaz ve onun e&er-i les¡ası rü™yete 
ðarîb olmaz ve onun les¡ası bevlen ve ru¡âfen demi tefcîr eder ve dem-i 
mu¡aððadeyi dahi tefcîr eder ve mi¡de demini ðay™ ile ve §adr ve riye demi-
ni nef& ile ve u§ûl-i esnân demini dahi tefcîr eder. Ve ba¡∂ı kerre o les¡anın 
şânı ¡a₣îm olup devâyı ðabûl eylemez.

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı cerrâre ¡aðrebin ¡ilâcı olur. Ve buna «â§§ olan ¡ilâc 
budur ki mev∂i¡-i les¡a bâd-zehr ile ve ¡u§âre-i «ass ve §andal-ı a√mer ile 

203 [Hamidiye’de “şarâbla √ulv”]
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†ılâ olunur ve melsû¡a √alîb leben-i mâ¡iz ve zübd ve †în-i ma«tûm ve ced-
vâr ve ferfa« ve onun ¡u§âresi ve bezr-i ða†ûnâ ve bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı ve 
mu†fi™ât-ı sâireden mâ-ı hindebâ ve mâ-ı «ass ve ðar¡ ve «ıyâr saðy olunur.

e†-‰abbû¡ ve ◊azezü’†-‰în

Bu dâbbenin ayakları ke&îre ve semmi √âddedir onun a√kâmı ðamle-
tu’n-nesr a√kâmı gibidir.

Les¡ü’z-Zenâbîr

Onun tes«îni tes«în-i na√lden ya¡nî bal arısının tes«îninden eşeddir ve 
onun les¡asından veca¡ ve √umret ve verem ¡ârı∂ olur. Ve zenâbîr-i kibâr 
cinsinden bir nev¡ zünbûr vardır ki onun başı esved ve ibreleri ke&îredir ve 
ðattâldir ve fi’l-cümle «arezesi kebîr olan aðtel204 olur ve ona binâen teşen-
nüce ve rükbeteynin ∂a¡fına mü™eddî olur. Ve ba¡∂ı kerre zenâbîr-i §ıπârda 
dahi les¡in şânı ¡a₣îm olup nüfâ†âta ve &iðal-i lisâna mü™eddî olur.

el-¡İlâc: O mev∂i¡-i les¡a üzere senin ma¡lûmun olduğu üzere ma§§ı is-
ti¡mâl eyle ve eger ma§s ile zâil olmazsa o ðavî olan les¡a için bir dirhem 
bezr-i merzencûş saðy eyle, zîrâ mekân-ı şürbde veca¡ı teskîn eder veyâ«ûd 
küzbere-i yâbiseden üç râ√a saðy eyle. Ve o melsû¡ ma¡rûf olan ¡u§ârât-ı 
bâride ve eşribe-i müberride tenâvül eder ve ba¡∂ı kerre cemedi şiyâfe gibi 
o melsû¡ i√timâl eder. 

Ve onlara ta†liye olunan a†liyeden olur «ubbâzâ ve mâ-ı bâ≠rûc velâkin 
«ubbâzâ bi’l-«â§§ıyye ¡acîb olur ve «a†mî dahi «ubbâzâ gibidir. Ve baðla-i 
Yemâniyye ve ¡inebü’&-&a¡leb ve simsim-i medðûð ve varað-ı simsim dahi 
isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik tîn ve «all ve †în-i √urr ve mâ-ı √ı§rım dahi is-
ti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik a«&â-ı baðar «u§û§an «all ile †ılâ olunur ve ke≠âlik 
varað-ı nemmâm ve varað-ı πâr-ı †arî ile †ılâa olunur ve ke≠âlik afyûn ve 
bezr-i şevkerân ve kâfûr a«≠ olunup ¡u§are-i bâride ile †ılâ olunur. Ve bir 
ðı†¡a «ırða-i kettân mâ-ı bâride πams olunup üzerine va∂¡ olunur ve o «ırða-i 
mev∂û¡anın e†râfına †în ve «all ile ta†liye olunur. Ve ke≠âlik tu√lub «all ile 
va∂¡ olmak ¡acîbü’n-nef¡dir ve ke≠âlik su küplerinde ₣uhûr eden «u∂ret dahi 
†u√lub gibidir. Ve ba¡∂ıların zu¡mu üzere mâ ve mil√ ile kimâd ve leben-i 

204 “Aðbel”, “aðtel” bâ ile ve tâ ile ikisi dahi nüs«adır.
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tîn ile †ılâ olunur ve ke≠âlik şûrec-i √î†ân «all ile †ılâ olunur. Ve bu me≠kûr-
ların miyâhından ve sülâðâtından ba¡∂ı kerre ne†ûl itti«â≠ olunur. 

Ve mücerrebdir ki melsû¡-ı zünbûr olan mev∂i¡ bir sâ¡at miðdârı mâ-ı 
√ârr içinde imsâk olunsa ve ba¡dehu o mev∂i¡ «all ile memzûc olan mâ-ı 
mil√ içine def¡aten naðl olunsa onun veca¡ ve a¡râ∂ı fi’l-√âl sâkin olur. Ve 
onun delûkâtı zübâbdır, veca¡ını teskîn eder.

Na√l ve Na√lin Mu¡âlecâtıdır

Bal arısının a√vâli sâir arı a√vâline ðarîbdir lâkin bal arısı ibresini 
mev∂i¡-i les¡ada terk eder ve ¡ilâcı sâir arı ¡ilâcı gibidir.

Kanatlı Karınca ve Ona Müşâbih ◊ayvân-ı Â«er ±ikr Olunur

Onların √âli na√lin √âline müşâbihtir ve na√lden eslemdir. Ben derim 
ki √ume ve ibre mu§â√iblerinden bir şey™ vardır ki neml-i †ayyâra şebîhtir 
velâkin nemlden cidden ekberdir, zünbûr-ı §aπîr ðadrine bâliπ olur velâkin 
†ûlü zünbûr-ı §aπîrden ek&erdir ve onun πıl₣ati ðadar πıl₣ati yoktur ve onun 
örümcek ayakları gibi uzun ve sarı ayakları vardır, zenâbîr ayaklarından 
uzundur ve onun beyti zünbûr beyti gibi değildir belki onun beyti †îniy-
yedir ve ebdânları vâsi¡dir, örümcek gibi yavru çıkarır ve kaçan beytinden 
«urûc eylese ¡ankebût meşyi gibi meşy eder, ke-enne o √ayvân †ayerân için 
mekân-ı ba¡îdden münseli« olup sonra †ayerân eder. Benim katımda onun 
√ükmü zenâbir √ükmüdür.

Sâmm-ı Abra§ ve ¡A@âye

O iki √ayvân kaçan bir kimseyi ¡a∂∂ eyleseler mev∂i¡-i ¡a∂∂∂a §ıπâr ve 
diðâð ve sevdâ dişler terk ederler ve o esnân-ı me≠kûre i«râc olmadıkça onun 
veca¡ı ve i√tikâkı zâil olmaz. Ve onun †arîð-i nez¡i budur ki ibrîsem veyâ«ûd 
ðazz mev∂i¡-i les¡aya imrâr olunur ve o ibrîsem veyâ«ûd o esnânı a«≠ ve il-
tiðâ† eder ve onun suðû†u ile veca¡ sâkin olur ve dühn-i verd ve remâd dahi o 
esnânı i«râc eder ve ba¡dehu o mev∂i¡ ma§§ olunur ve mâ-ı √ârra va∂¡ olunur. 
Ve ðavm ≠ikr eylediler ki †ara√şeðûð ekli sâmm-ı abra§ ¡a∂∂ına nâfi¡dir ve 
eger o ¡a∂∂anın veca¡ı ¡a₣îm ise ona rüteylâ tiryâðı saðy olunur.
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el-Erba¡atu ve’l-Erba¡ûn

¡Alâ-mâ fî ba¡∂i’n-nüsa« ona de√√âs dahi tesmiye olunur ve o √ay-
vân de««âlü’l-ü≠n denmekle ma¡rûftur. Ve ba¡∂ılarının †ûlü bir şibre bâliπ 
olur, onun yemîn ve yesâr câniblerinin her birinde yirmi ikişer ayakları 
ðâime olur, ba¡∂ı kerre ðademen meşy eder ve ba¡∂ı kerre dahi bi-√âli-
hi tekevvü§ ve tecemmu¡ eder. Ve ðavmin dedikleri üzere onda bir nev¡ 
semmiyyet vardır ki ondan veca¡-ı yesîr ¡ârı∂ olur ve fi’l-√âl sâkin olur. 
Ve «un&â zehresi onun tiryâðındandır ve ba¡∂ı kerre onda «all ile mil√ 
isti¡mâli kifâyet eder.

Sâlâmendârâ

Zu¡m [542b] olundu ki sâlâmendârâ205 bir hâmmedir ki onun dört ayağı 
vardır ve ayakları ða§îredir. ¢avm zu¡m ederler ki onlar mu√terıð olmazlar 
ve ettûna †ar√ olunsalar onun nârını i†fâ edip söndürürler. Ve onun ¡a∂∂a-
sından veca¡-ı şedîd ve bedende iltihâb-ı nârî ve lisânda verem-i √ârr ve 
i¡tiðâl-i lisân ve temteme ve ri¡de ve «ader ¡ârı∂ olur ve ondan çok kerre 
¡u∂va isvidâd ¡ârı∂ olup ¡u∂v-ı ma¡∂û∂ suðû† eder.

el-¡İlâc: ¢avm dediler ki onun ¡ilâcı ≠erârî√ ¡ilâcıdır ve ona a«a§§ olan 
¡ilâc ona râtînec saðy etmekle olur ve o râtînec hangi §anevberden a«≠ olu-
nursa olsun ¡asel ile saðy olunur ve ke≠âlik onlara kemâfî†ûs †abî«i ve sûsen 
ve varað-ı ðurray§206 †abî«leri ve zeyt saðy olunur. Ve o ðavmin ba¡∂ıları 
onlara ∂afâdı¡-ı ma†bû«anın meraðasını saðy ederler ve lu√ûmunu ∂ımâd 
ederler ve ba¡∂ı kerre lu√ûmunu ekl dahi ederler ve ke≠âlik berriyye ve 
ba√riyye selâ√ifin bey∂ini ma†bû«aten isti¡mâl ederler.

Se…ûlûfenderü’l-Berriyye ve’l-Ba√riyye

Ben bu iki √ayvânı207 bilmedim, ba¡îd değildir ki o √ayvânlar bizim bun-
dan aðdem ism-i â«er ile ≠ikr eylediklerimizin biri ola. Ve ðavm dediler ki 

205 Fârsî lüπatinde “semender” resmi üzere iki rivâyet naðl olunur, biri †uyûrdan, biri 
koyun mi&âli olur diye ta√rîr olundu.

206 “¢urray§” encüredir ya¡nî ısırgan.
207 Bu √ayvân müfredâtta “seðûlûfender” resmi üzere yazılır ve ona el-ân ebû seb¡a-

te ve seb¡în tesmiye olunur, ammâ ðudemâ ümmü erba¡ate ve erba¡în derler idi.
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onun birisinin ¡a∂∂asından mev∂i¡in evvelâ kümûdeti ve ba¡dehu verdiyye-
tü’l-levn olmağı ¡ârı∂ olur ve ona √umret-i nâ§ı¡a ðalîleten ¡ârı∂ olur, ek&er-i 
√âlde ona ¡ârı∂ olan √umret yesîre olur ve onda veca¡-ı şedîd ve bedende 
√ikke olur, ammâ ba√rînin ¡a∂∂ası mâiyyetü’l-levn olur. Ve benzer ki ikisi-
nin ¡ilâcı rüteylâ mi&llilerin ¡ilâcı gibi ola. Ve ba¡∂ılar dediler ki onlara mil√ 
veyâ«ûd remâd ma¡a-şarâb ∂ımâd olunsun veyâ«ûd remâd «all-i ¡un§ul ile 
ma¡cûn kılınıp veyâ«ûd simsim-i mu√rað ve şarâb dimâd olunsun lâkin 
mev∂i¡-i ¡a∂∂∂a evvelâ zeyt-i ke&îr ve mâ-ı √ârr ile ten†îl olunup ba¡dehu o 
∂ımâdât ile ta∂mîd olunur.

¡A…reb-i Ba√rî

Ben ₣ann ederim ki ¡aðreb-i ba√rî ledπından intifâ«-ı ba†n ¡ârı∂ olup 
onda hey™et-i istisðâiyye ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre ondan bi-πayri irâdetin 
rî√ «urûc eder ve vâcib olur ki onu ta¡arrüfte istið§â oluna. Ve onun ¡ilâ-
cı tinnîn-i ba√rî ve rüteylâ ¡ilâcıdır. Ve mu¡temedün ¡aleyh olmayanlardan 
ba¡∂ılar dediler ki onun semmi √ârr olur.

¡Ankebût-ı Ba√rî

Benzer ki onun a√vâli ¡aðreb-i ba√rî √âli gibi ola

Deryâ Kurbağasının ¡A∂∂ıdır

O ∂ıfdı¡ a√mer olur. ¡Ulemâdan müte¡addid kimseler √ikâye eylediler ki 
o nev¡ ∂afâdı¡ «abî&e ve rediyye olurlar, √ayvânâta ve sâir ecsâma ta¡arru∂ 
edip mekân-ı ba¡îdden ve&be ve √amle ederler ¡a∂∂ eylemek ða§dıyla, eger 
¡a∂∂a mâni¡ olup ona ðâdir olmazsa nef«a-i ∂ârre ile nef« eder ve onun 
¡a∂∂ından verem-i ¡a₣îm ve helâk-ı serî¡ √â§ıl olur. Ben derim ki onun ¡ilâcı 
benzer ki tiryâð-ı kebîr ile ve ona mücânis edviye ile olur ve ke≠âlik √ay-
vânât-ı ba√riyyeden semmiyyetli √ayvânların cümle-i mu¡âlecâtı ile olur. 
Ve ðavm dediler ki onun ¡ilâcı tiryâðât ve sümûm-ı bâride-i sâire mu¡âlecâtı 
olur ve rüteylâ edviyesi ve tiryâðâtı ile dahi mu¡âlece olunur. Bu maðâmda 
kitâbu’s-sümûm tâmm ve kâmil oldu.





KİTÂB-I RÂBİ¡ ¢ÂNÛN’UN FÜNÛN-I SEB¡ASINDAN 
YEDİNCİ FENN ZÎNETTE KELÂM-I MÜSTEVFÂDIR 

VE DÖRT MA¢ÂLEYİ MÜŞTEMİLDİR

Ma…âle-i Ûlâ A√vâl-i Şa¡r ve ◊azâz Beyânındadır

Şa¡rın tevellüdü bu«âr-ı du«ânîdendir, o bu«âr mesâmmda mün¡aðıd 
olup müstemidd olduğu meded-i sâiresi bu«âriyye ile nâbit olur «u§û§an 
menbiti olan beden lezice-i dühniyye ola, mâiyye ve †îniyye olmaya. Bu-
nun na₣îri o eşcârdır ki onda dühniyyet olur ve dühniyyeti √asebiyle varaðı 
münte&ir olmaz. Ve şa¡rın sevâd ve şeybi ve elvân-ı sâireleri √aððında olan 
kelâm kitâb-ı evvelde îrâd olundu. A√vâl-i şa¡rdan bâbu’z-zînete müte¡allið 
a√vâli cevher-i şa¡rı inbât ve temrî† ve tek&îr ve taðlîli için tedbîr ve ke≠âlik 
√acminde ve taπlî₣ ve terðîðinde ve ta†vîlinde tedbîr ve şeklinde ve tesbî† 
ve tec¡îdinde tedbîr ve levninde ve tesvîd ve teşðîrinde ve tebyî∂inde tedbîr 
olur ve bizim bu maðâlda tekellümümüz bu ma¡ânî üzere olur.

Bu†lân-ı Şa¡rın Sebebi Beyânındadır

Şa¡rın bu†lânına ve noð§ânına sebeb ba¡∂ı kerre mâdde ve ba¡∂ı kerre 
mev∂i¡-i nebâtta olan bir sebeb olur. Ve mâddede olan sebeb demin ðılleti 
veyâ«ûd ¡ademi olur ve ðıllet dahi demi setr ve πamr eder bir nesne ile olur 
veyâ«ûd demi taπyîr eder bir şey™in vücûduyla olur veyâ«ûd cevher-i şa¡-
rın u§ûlünün ya¡nî bu«âr-ı du«ânînin ðılleti ile olur §ıbyânda ve hatunlarda 
bu«âr-ı du«ânî eb«ire-i ra†bları ke&îre olmakla ðalîl olduğu gibi, onlarda 
cevher-i şa¡rın u§ûlü olan bu«âr-ı du«ânî ðalîl olduğundana li√yeleri nâbit 
olmaz. 

Ammâ cevher-i şa¡rın ðıllet-i u§ûlü ba¡∂ı kerre li-¡ârı∂in ve ba¡∂ı kerre 
dahi †abî¡at √asebiyle olur. Li-¡ârı∂in olanlar nâðıhlarda olduğu gibi, zîrâ 
nâðıhlardan emrâ∂-ı †avîle-i silliyye vü dıððiyye ru†ûbetleri neşf eder ve 
o neşf √asebiyle aπdiye-i eş¡ârları ðalîl olup sâðı†a olur ve nâbite olmaz. 
Bunun na₣îri o nebâttır ki saðy ile istinmâ olunur ve kaçan saðy olunmasa 
sâðı† olur. Ve ke≠âlik «u§yânın eş¡ârının ¡adem-i nebâtı dahi li-¡ârı∂in olur, 
zîrâ onlar bi-√asebi’l-«a§â ru†ûbet ve berdde nisâya müşâbih olur, zîrâ on-
larda menî tekevvün etmemekle ru†ûbet-i meneviyye terâküm ve ictimâ¡ 
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edip bedenlerini tebrîd eder ve bürûdetleri a¡∂â-i şerîfeye te™eddî edip on-
ları dahi tebrîd eder onların ru†ûbetleri cefâfa ta√allül eylemez ve ta√allül 
edenler dahi ðılleti ve riððati √asebleriyle mesâmmdan «urûc edip ondan 
şa¡r nâbit olmaz. Ve ke≠âlik re™si üzere dâimâ ¡amâim-i &iðâl va∂¡ edenle-
rin dahi cevher-i şa¡rının u§ûlü li-¡ârı∂in ðalîl olur, ammâ cevher-i şa¡rın 
ðıllet-i u§ûlü †abî¡at †arîði ile olanlar §ul¡da olur, zîrâ §ala¡ mâdde-i şa¡rın 
ðu§ûru √asebiyle olur ve o ðu§ûr dahi mâddenin ðılleti ile olur veyâ«ûd 
dimâπ te†a™mun edip ðı√fı mümâsse etmemekle olur, zîrâ mümâsse eyle-
meyen dimâπ ðı√fı dimâπ-ı mümâss gibi saðy eylemez ve mededi munða†ı¡ 
olmakla §ala¡ ¡ârı∂ olur. 

Ammâ menbit-i şa¡rda olan sebeb üç vech üzere olur: Vech-i evvel budur 
ki mâdde-i şa¡r o mev∂i¡e nüfû≠ eylemez. Vech-i &ânî budur ki o mev∂i¡e 
mâdde-i şa¡r nüfû≠ eder velâkin o mev∂i¡de mu√tebese olmaz. Ve üçüncü 
vech mâdde-i şa¡r fâsid olup nebât-ı şa¡ra mülâyim olmayan bir keyfiyyete 
taπayyür eder. 

Ammâ mev∂i¡-i nebât-ı şa¡ra mâddenin ¡adem-i nüfû≠u o mev∂i¡e cefâf 
¡ârı∂ olmakla telezzüz208 eder ve mesâmmları mun†abıð ve münsedd olup 
mevâdd-ı nüfû≠dan ¡âcize olur ve §ala¡ √ârru’l-mizâcda sür¡at eder cefâf-ı 
mesâmmları √arâret-i mizâcları √asebiyle serî¡ olmakla ve ona binâen ya¡nî 
√ârru’l-mizâc olanlar §ala¡a müsta¡idd olduğuna binâen o müsta¡iddînin 
re™slerinden mâ-¡adâ §adrında ve mevâ∂i¡-i sâiresinde şa¡r ziyâde olur √arâ-
ret-i mizâcları √asebiyle. Ve bu mi&lli √arâret-i mizâcla nâbit olan şa¡rın 
ðalîlinin netfi §u¡ûbetli olur veyâ«ûd mesâmmın insidâdı ðurû√-ı müteðad-
dimeden bâðıye â&âr ile menbit-i şa¡r mütelezziz ve münsedd olmakla olur 
aðra¡da209 olduğu gibi. 

Ammâ mevâdd nüfû≠ edip velâkin o mevâdd-ı nâfi≠e menbit-i şa¡rda 
mu√tebes olmadığı mesâmmâtın ta«al«ulu ve ittisâ¡ı √asebiyle olur li√yesi 
nâbite olmayıp ve onların bâðî şa¡rları sehlü’l-intitâf olmağa mu¡âvin ve 
müsta¡idd olanlarda olduğu gibi velâkin o ta«al«ul ve ittisâ¡ a§√âbının â«ir-i 
¡ömrlerinde mizâcları yâbis ve mesâmmları ∂ayyið olup ðıllet-i √arâret 
√asebiyle [543a] mizâclarında mevâdd-ı şa¡r olmağa §âli√ ru†ûbet mevcûd 

208 “Telezzüz” “ta«al«ül”ün muðâbilidir.
209 “Aðra¡” başında ður√a olan kellerdir.
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oldu ise o √âl i¡dâm-ı §ala¡da te™&îr eyledi ve «u§yân ve nisâda olan §ala¡ gibi 
onların mevcûd olan §ala¡ları zâil oldu ya¡nî li√yeleri nâbite oldu.210 

Ammâ mevâdd-ı şa¡rın fesâdı «ıl†-ı «abî&in mâdde-i şa¡rı ¡aðd ve nemâ-
dan men¡ etmekle olur dâü’l-√ayye ve’&-&a¡lebde olduğu gibi veyâ«ûd 
ðurû√-ı rediyye-i ekkâlede olduğu gibi ve ður¡un ba¡∂ı a§nâfında bu √âl 
mevcûd olur. 

Ve §ala¡ın mu¡âlecesi ¡usretli olur velâkin ona ¡ilâc olunmak mümkin-
dir ya¡nî §ala¡ ₣uhûr eylemezden muðaddem tedbîr olunup def¡ ve ₣uhûr-
dan men¡ eylemek veyâ«ûd vaðt-i ₣uhûru te™«îr eyelmek mümkindir. Ve 
Buðrâ†’ın bu bâbda ðavli budur ki kaçan a§la¡a devâlî mara∂ı ¡ârı∂ olsa 
o a§la¡ın şa¡rı nâbit olur. Buðrâ†’ın a§la¡dan murâdı dâü’&-&a¡leb √asebiyle 
eş¡ârı temerru† ya¡nî tüyleri ve li√yesi suðû† edenlerdir. 

Kaşların ve kirpiklerin intişârı serî¡ olmaz onların menâbiti √a§îf ve 
πu∂rûfî olmak √asebiyle. Menâbitlerinin isti√§âfı ve πu∂rûfî olduğu o eş¡ârı 
mu√âfa₣a eder ve ona binâen §ala¡ ◊abeşede ve zencde te™e««ür eder, on-
ların şiddet-i cülûdu eş¡ârlarını ∂ab† eylediği sebebden ðâbil-i netf olmaz 
ve şiddet-i cülûdlarına binâen onların şa¡rı ðalîl olur velâkin ma√fû₣ olup 
serî¡an menbitleri olmaz ve temerru† eylemez. 

Ve le&aπ olanlarda §ala¡ olmaz ru†ûbet-i edmiπalarında ke&ret olmak 
√asebiyle ve ona binâen el&aπda olan ke&ret-i nevâzil √asebiyle ≠ereb 
ðe&îr olur.

Şa¡rı ◊âfı@ Olan Edviye Beyânındadır

Şa¡rı √âfı₣ olan o devâdır ki onda √arâret-i la†îfe-i ce≠≠âbe ve ðaviyye-i 
ðâbı∂a ola veyâ«ûd bi’l-«â§§a mu√âfa₣a eyleye ve o edviyelerin besâyi†ini 
edviye-i müfrede cedâvilinde ve mürekkebâtını anðrâbâdînde biz ≠ikr eyle-
dik. Ve bu mev∂i¡de bu mev∂i¡e a«a§§ ve elyað olanları ≠ikr eyleriz.

Pes √ıf₣-ı şa¡ra §âli√â ve tesâðu† eden eş¡ârı şurû†-ı âtiyeye mürâ¡ât ka-
tında tedârük eden edviye bunlardır: Âs ve √abbu’l-âs ve lâ≠en ve emlec ve 
helîlec-i Kâbülî ve mürr ve §abır ve bersiyâvuşân. Ve ðab∂ı √asebiyle ¡af§ 
dahi ba¡∂ı kerre nâfi¡ olur. Ve fîl-zehrec «u§û§an şarâb-ı ðâbı∂ ile yâ«ûd dü-

210 Sakalı geç bitip otuz kırk yaşında li√yesi bitenlerin sebeb-i bu†™u beyândır.
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hn-i âs ve dühn-i ma§†akî ve mâ-ı âs ve varað-ı âzâd-dıra«t ¡u§âresiyle işbu 
eşyâlardan biri ile isti¡mâl oluna veyâ«ûd şecere-i bezr-i kettân ma¡a-bezri-
hi i√râð olunup dühn ile eş¡âra †ılâ olunur. Ve ke≠âlik cevzin ðuşûr-ı mu√-
raðı dühn-i âs ve şarâb-ı ðâbı∂ «al† olunup eş¡âra ve «u§û§an §ıbyân eş¡ârına 
mes√ olunur.

Ammâ eş¡ârdan &âbiteyi √âfı₣a ve tesâðu† edenleri tedârük eden edviye-i 
mürekkebe: ◊abbu’l-âs ve ¡af§ ve emlec dühn-i verdde veyâ«ûd dühn-i âsta 
ma¡lûm olduğu vech üzere †ab« olunup isti¡mâl olunur ve ke≠âlik âsın va-
rað-ı ra†bı ve lâden ve ¡avsec ve e†râf-ı serv ve √abbu’l-âs bu edviyeler a«≠ 
olunup daðð olunur ve zeytle idâfe olunup re™se πılâf kılınır. 

Ve ke≠âlik âsın √abb-ı esvedi ve bezr-i kerefs ve e†râf-ı âs ve bezr-i sılð 
ve e†râf-ı ¡avsec her birinden birer cüz™, bersiyâvuşân, lâ≠en her birinden 
nı§f cüz™, şarâb-ı esved altı cüz™; bunlar a«≠ olunup şarâb-ı me≠kûr için-
de edviye teherrî ve şarâbın &ülü&ü kalınca ðadar tab« olunur ve ba¡dehu 
üzerine su¡d ve sünbülden iki cüz™ ile mu†ayyeb olan zeyt ilðâ olunur ve 
πaleyân-ı &elâ&e ile kaynayınca ðadar †ab«ı i¡âde olunur ve ba¡dehu mâ ve 
dühn edviyeden ta§fiye olunur ¡a§r-ı şedîd olunmakla ve bir inâ-ı büreniy-
ye içine va∂¡ olunup √a∂√a∂a olunur ve ¡inde’l-√âcet isti¡mâl olunur ve bu 
devâ şa¡rı √âfı₣ ve şa¡rı müsevvid olur. 

Ve ke≠âlik kerefs bezri ve bezr-i sılð ve bersiyâvuşân ve kündür her 
birinden ikişer ûðıyye, cevz on beş ¡aded, §anevber ðuşûru bir rı†l; bu 
edviyenin cemî¡isi bir gece tennûrda şeyy olunur o vech ile ki bir ðıdr-ı 
mu†ayyen içine va∂¡ olunup i√râð-ı münsa√ıð ile mu√terıð olunca ðadar 
tennûrda terk olunur ve sa√ð olunup üzerine şa√m-ı dübbden ya¡nî ayı ya-
ğından bir rı†l ilðâ olunur ve ayı yağı ilðâ olunmak şa√m-ı ivezz ilðâsın-
dan ecved olur ve ba¡dehu ref¡ olunur ve her kaçan ona √acet olsa dühn-i 
mu†ayyebde i≠âbe olunup isti¡mâl olunur ve o devâ §ala¡-ı mübtedîye dahi 
nâfi¡ olur. 

Ve ke≠âlik şarâb-ı ðâbı∂ bir buçuk rı†l, lâ≠en bir ûðıyye, §anevberin 
ðuşûr-ı mu√raðı iki ûðıyye, bersiyâvuşân-ı mu√rað onun bir mi&li, şa√m-ı 
dübb bir rı†l, ¡inebü’&-&a¡leb ¡u§âresi dört buçuk ûðıyye; bu me≠kûrlar a«≠ 
olunur ve lâ≠en †ılâ içinde &e«în ve koyu olunca ðadar †ab« olunup üzerine 
edviye-i bâðıye ilðâ ve «al† olunur ve ba¡dehu ref¡ olunur ve vaðt-i √âcette 
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dühn-i mu†ayyeb içinde ondan bir şey™ a«≠ olunur ve onun √ayrlısı dühn-i 
nârdîndir ve o me™«û≠ ile eş¡âr †ılâ olunur ve ba¡∂ı kerre dahi bilâ-dühn †ılâ 
olunur. 

Ve «afîfe olan a†liyeden olur mürr, lâ≠en, dühn-i âs ve «u§û§an dühn-i 
«îrî ve mâ-ı âs †ab« olunmakla itti«â≠ olunan devâ ve şarâb-ı ðâbı∂; bu 
me≠kûrlar ¡alâ-mâ yûcibuhu’l-müşâhede «al† olunup o ma«lû† ile †ılâ olu-
nur veyâ«ûd şaðâyıðu’n-nu¡mân varaðı dühn-i âs ile a«≠ olunup onunla 
re™s mes√ olunur ve bir gece terk olunup ba¡dehu isti√mâm olunur ve o 
tedbîr şa¡rı mu√âfa₣a ve hem tesvîd eder veyâ«ûd lâ≠en ve bersiyâvuşân ve 
§anevber ðuşûrunun remâdı ve şa√m-ı dübb ve kifâye miðdârı şarâb-ı ¡afı§ 
ile dühn-i ma§†akî veyâ«ûd dühn-i âsla ma«lû†an isti¡mâl olunur. 

Ve ke≠âlik bersiyâvuşân ve lâ≠en veznleri berâber a«≠ olunup kifâyet 
miðdârı dühn-i âsla isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik kündür, «ur™-ı ∂abb, «ur™-ı 
ðunfu≠-i ba√rî her birinden beşer dirhem, se≠âb-ı cebelî iki dirhem şarâb-ı 
ðâbı∂ ile sa√k olunup ve şa√m-ı dübble «al† olunup isti¡mâl olunur.

Kaş Tüylerini ◊âfı₣ Devâdır: Şaðâyıðu’n-nu¡mân varaðı dört, ri¡-
yü’l-√amâm veyâ«ûd onun kökü, e†râf-ı tîn her birinden birer, lâ≠en üç, 
bersiyâvuşân iki; bu me≠kûrlar sa√ð olunup bir mi&li dühn-i ma§†akî ile 
isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik a§l-ı fâşerâ veyâ«ûd a§l-ı esrâş ve &emere-i 
§anevber-i †ariyyenin remâdı her birinden birer cüz™ ve bûrað iki cüz™; 
bu me≠kûrlar dühn-i âs-ı mu†ayyeb ile «al† olunur, bu me≠kûrlar kelâm-ı 
ek&erîdir. Velâkin tedbîre sebeb-i i√tiyâc yübs-i mizâc ve ðıllet-i dem ise 
o kimsenin bedeni terfîh ve πıdâ-ı ceyyid ü semîn ile taπdiye ve o tedbîr 
ile mizâcı √arâret-i la†îfeye meyl eder ¡af§ ve mâli√ ve √âmi∂in küllîsini 
terk ve bâ™eyi hecr ve şarâbın ¡atîðini dahi hecr eder ve miyâh-ı ¡a≠be ile 
dâimâ isti√mâm eder ve bedenine na†rûn ve üşnân ve §âbûn taðrîb eyle-
mez belki taðrîbe elyað daðîð-i bâðılât ve √abb-ı bi†tî« ve †în ve bezr-i 
ða†ûnâ ve onun em&âli olur. 

Ve eger tedbîr-i √âcibe √âcet mesâmmın cidden taðabbu∂u √asebiyle 
olur ise edviye-i mu√allileye ve bedende ta«al«ul i√dâ& eden devâlara 
√âcet olur. Ve vâcib olur ki onların aπdiyesinde «ardal ve &ûm ve kür-
râ& gibi müfetti√ât kılına ve ke≠âlik cildi &âfsiyâ ve «ardal ve fûtenec 
ve se≠âb ve ba§al ile †ılâ oluna ve miyâh-ı mu√allile ile √ammâm is-
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ti¡mâl oluna ve başı bûrað ve zebedü’l-ba√r ile πasl oluna ve vâcib olur 
ki onun §â√ibi edhândan ictinâb eyleye. Ve ta«al«ul sebebi ile tedbîre 
√âcet olur ise edviye-i me≠kûrelerden ðab∂a meyli olanlar ve a†liye ve 
edhân-ı ðâbı∂a ve du«ûl-i √ammâm ve mâ-ı fâtir isti¡mâli ve ona mâ-ı 
bârid irdâfı nâfi¡ olur.

Mu†avvilât-ı Şa¡r: Eş¡ârı ta†vîl eden edviyeden kiminin cevherinde bir 
nev¡ lüzûcet olur ki eş¡âr onu a«≠ eder ve lüzûcet-i me™«û≠e mâdde-i şa¡-
rı ta√allülden men¡ edip şa¡r uzar, o edviyeler varað-ı simsim ve varað-ı 
ðar¡ ve √arâret ve ðab∂ı olan sûsen-i mu√rað dühnü ma¡a’ş-şem¡ veyâ«ûd o 
dühn [543b] ¡alâ-√âlihi ve dühn-i √ınnâ ve «â§§aten dühn-i âs olur. Ve bu 
bâbda başı √an₣al naðî¡i ile πasl nâfi¡ olur. Ve yine nâfi¡ olur lâ≠en-i ceyyid 
a«≠ olunup ve ðade√-i mu†ayyen içinde cemre-i la†îfe üzere zeyt ile i≠âbe 
olunup üzerine nevât-ı mu√raðtan bir şey™ ≠err olunduktan sonra cemî¡an 
onlar mezc-i latîfle ¡ale’l-cemr mezc olunup isti¡mâl olunur. Ve âzâd-dıra«-
tın varaðının kendi ve ke≠âlik varaðının suyu için ta†vîl-i şa¡rda «â§§ıyyet-i 
ceyyidesi vardır. Ve ke≠âlik bezr-i kettân fa√mı dühn-i şîrec ile isti¡mâl 
olunmak ceyyid olur.

Mürekkeb: Âzâd-dıra«t varaðı ve bersiyâvuşânın √adî&i ya¡nî tâzesi ve 
Rûmîsi ve mürr ve emlec a«≠ olunup aπsâl-i ma¡rûfenin ba¡∂ısında başa 
ondan πılâf itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik «ardal sılð †abî«i içine va∂¡ olunup 
onunla baş πasl olunur ve ba¡dehu dühn-i âs veyâ«ûd dühn-i emlec ile te-
dhîn olunur.

Mürekkeb-i Ceyyide: Merâretü’&-&evr, merâretü’≠-≠i™b, ehlîlec-i Kâbülî, 
belîlec, emlec, sâdrevân ve ¡af§-ı §ı√â√ her birinden birer cüz™; bu edviyeler 
daðð olunup ¡inebü’&-&a¡bel ¡u§âresiyle yedi gün miðdârı terbiye olunur, 
ba¡dehu tecfîf olunup ma†bû«tan bir şey™ ile †ılâ olunur velâkin †ılâ olun-
mazdan muðaddem mâ ve ¡asel ve zücâc-ı medkûð ile re™s ve li√ye πasl olu-
nup ba¡dehu o †ılâ ile ta†liye olunur. Ve ke≠âlik şa¡îr-i maðşûr otuz dirhem, 
emlec beş bu iki devâ †ab«-ı şedîd ile †ab« olunur √attâ su o iki devânın 
ðuvvetini a«≠ edince ðadar ve o su içine suyun nı§fı miðdârı dühn-i benef-
şec ve lâden üç dirhem, varað-ı simsim ve ðar¡ın varað-ı ra†bı ve yâbisi her 
birinden birer dirhem bu edviye va∂¡ olunup su zâil ve dühn bâðî olunca 
ðadar †ab«tan zâil olunmaz.
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Nüs«a-i U«râ: Bu nüs«a Kindî’ye nisbet olunur: Şîr-i emlec yirmi dir-
hem a«≠ olunup iki rı†l su ile rubu¡u kalınca ðadar tab« olunur ve onun bir 
mi&li dühn-i nârdîn ve şa¡îr-i maðşûrdan ve lâ≠enden biraz şey™ üzerine ilðâ 
olunup suyu zâil ve dühnü bâðî olunca ðadar yine †ab« olunur.

Münbitâtu’ş-Şa¡ri’l-¢aviyye Beyânındadır

Ve onun ¡ilâcında §ala¡ ve intişâr-ı √avâcib mi&lliler mu¡âlecâtında 
me≠kûr olanlardan bu bâbda isti¡mâli mümkin olanlar isti¡mâl olunur ve 
cemî¡an dâü’&-&a¡leb edviyeleri dahi isti¡mâl olunur. Ve bi’l-cümle re™si delk 
ve ta«mîr ya¡nî setr ve re™s üzere isti¡mâl-ı şu√ûm ve ba¡dehu dâ™ü’&-&a¡leb-
de «â§sıyyeti olup §ala¡da ve ¡u∂v-ı mütemerri†te ve √avâcib ve li√yede 
inbât-ı şa¡r eden ðaviyyetü’l-ce≠b ve’t-ta√lîl edviye dahi isti¡mâl olunur. Ve 
a§l-ı πareb ðuşûru zeyt ile isti¡mâl olunsa onun ma¡a-tesvîdi’ş-şa¡r taðviyesi 
ve √ıf₣ı ¡acîb olur. 

Ve bizim bu maðâmda ≠ikr etmeğe ¡azm eylediğimiz edviyeler ≠ikri 
âtî şurû†a mürâ¡ât olunur ise onların dâ™-i &a¡lebe dahi menfa¡ati olur ve 
o edviye bunlardır: Başları ve ayakları mað†û¡a olan ≠erârî√-i †ariyye 
₣ıllda tecfîf olunup dühn-i benefşec ile sa√ð veyâ«ûd dühn-i benefşecde 
veyâ«ûd zeytte taπallu₣ edince ðadar †ab« olunur ve onunla murâd eyle-
diğin mev∂i¡e †ılâ olunur ve o †ılâ mev∂i¡i evvelâ tenfî† eder ve ba¡dehu 
şa¡rı inbât eder. Ve ke≠âlik ¡asel-i belâ≠ur dahi temerru† eden ya¡nî tüy-
leri suðû† eden mev∂i¡e va∂¡ olunsa o dahi tenfî† ve inbât eder veyâ«ûd 
kündüs dühn-i bey∂de sa√k olunup onunla insân dilediği mev∂i¡e mirâ-
ren †ılâ eder ve o †ılâ şa¡rı inbât eder veyâ«ûd mu√rað √âfir-i √ımâr ve 
ðurûn-ı mu√raða a«≠ olunup dühn-i √all ile †ılâ olunur ve onun inbâtı 
ðavî olur. Ve ke≠âlik karınca yumurtası dühn-i bânla †ılâ olunu ve o †ılâ 
münbitât-ı şa¡rdan ma¡dûd olunmuştur velâkin ¡âmme-i nâs onu nebât-ı 
şa¡r mevâni¡inden ta¡dâd ederler. 

Ve bu bâbda mücerreb olan münbitâttan olur sevâkin-i büyût olan ¡a₣â-
yenin meyyiti tecfîf olunup sa√ð olunduktan sonra onun mes√ûðu dühn ile 
†ılâ olunur. Ve ke≠âlik zücâc-ı fir¡avnî sa√îði ma¡a’z-zîbað †ılâ olunur. Ve 
ondan e«aff olur re§â§tan bir fihr ve §alâye itti«â≠ olunup beynehümâya 
edhân-ı şa¡riyye veyâ«ûd şa√m id«âl olunur, re§â§tan bir ðuvvet «all olunca 
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ðadar sa√ð olunup mev∂i¡ onunla tel†î« olunur ve mev∂i¡ varað-ı tîn sülâða-
sı ile †ılâ olunur ve o †ılâda ðuvvetün-mâ olmakla ceyyid olur. 

Ve ke≠âlik yirmi ¡aded bunduðanın lübbü a«≠ olunup şeyy olunur sa√ða 
§alâ√iyyet gelince ðadar ve ba¡dehu dühn-i fücl ile cem¡ olunur veyâ«ûd 
«arπûş tesmiye olunan √aşîşe ve √ımârın ða∂îbi ya¡nî ≠ekeri meşviyyen ve 
√ımârın †ı√âlı meşviyyen her birinden nı§f rı†l ve lâ≠en yirmi mi&li; bu ed-
viyeler a√≠ olunup ve lâ≠en şarâbda √all olunduktan sonra cemî¡an edviye 
«al† olunup isti¡mâl olunur. 

Ve e†ıbbânın me≠kûrlarından bir devâ dahi fîlπariyûstur ve onun nüs«a-
sı budur: ¿evrin şa√m-ı mümella√ı doksan altı dirhem, üşnân &âfsiyâ her 
birinden on sekizer dirhem, mürr sekiz dirhem, lâden onun bir mi&li, ber-
siyâvuşân kırk sekiz dirhem, ða∂îb-i √ımâr kırk sekiz dirhem, †ı√âl-i √ımâr 
doksan altı dirhem, bu edviyeler a«≠ olunup √ımârın †ı√âli ða∂îbi şeyy olu-
nup √att olunur ve bi’l-cümle edviye şarâb-ı esved ile cem¡ olunur ve baş 
√alð olunup onunla †ılâ olunup ve başta o †ılâ beş gün miðdârı terk olunup 
ba¡dehu πasl olunur ve iki gün miðdârı ¡alîl istirâ√atte kılınıp ba¡dehu †ılâ-ı 
me≠kûr mu¡âvede olunur; eger teðarru√ eder ise mev∂i¡-i ður√a şa√m-ı 
ivezz ile mu¡âlece olunur.

Ve ke≠âlik Aðrî†în altı, re™s-i ernebin bu†ûnu nâ¡imen tecfîf olunup ðıdr-ı 
mu†ayyen-i fa««ârda i√râð olunur ve üzerine ¡avsec varaðı ve âs varaðı 
onun bir mi&li miðdârı üzerine ilðâ olunur. Ve ke≠âlik bersiyâvuşândan 
dokuz ûðıyye miðdârı ilðâ olunup inâ-ı zücâc içinde merreten u«râ i√râð 
olunur ve ba¡dehu sa√ð olunup ona üç rı†l şa√m-ı dübb ve bir mi&li dühn-i 
fücl «al† olunup ref¡ olunur ve ¡inde’l-√âce mu†ayyebde isti¡mâl olunur. Ve 
√abbu’l-πâr ve √abbu’l-fülfül ve dühn-i «ırva¡ bu me≠kûrların küllîsi inbât-ı 
şa¡ra mu¡în olur. 

Ve ke≠âlik remâd-ı ðaysûm zeyt-i ¡atîð ile «al† olunsa ba†î™etü’n-nebât 
olan li√yeyi inbât eder. Ve remâd-ı şûnîz mâ ile isti¡mâl olunur ve «u§û§an 
√avâcib inbâtında fi¡li ziyâdedir. 

Ve ke≠âlik √avâcibi inbât için iki cevze ancak münsa√ið olunca ðadar 
i√râð olunur ve onlar ile istið§â min πayri istið§âin ke’l-evvelîn i√râð olu-
nan temr nevâtından bir mi&ðâl ve on fülfül cem¡ olunup dühn-i verd ile 
†ılâ olunur. Ve ke≠âlik remâd-ı ðaysûm ve bunduð-ı mu√rað ve lâden ve 
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≠erârî√ ve kündüs bu edviyeler miπrefe içine mev∂û¡a olan dühn-i bânda 
müsevved olunca ðadar kaynatılır ve bir mi&li πâliye ile mezc olunur ve 
mev∂i¡ delk olunup devâ-i me≠kûr ile †ılâ olunur. Ve ke≠âlik bersiyâvuşân 
ve √abbu’l-âs ve bezr-i kerefs bu edviyeler ile ðalîlen sa√ð olunur müsev-
vede olunca ðadar ve şa√m-ı dübb ile ve dühn-i fücl ile cem¡ olunur.

Kaşlarda Şa¡rı Münbit Olan Devâdır: Kündür dört dıra«mî, «ur™-ı tim-
sâ√ ve kunfu≠-ı ba√rî «ur™u ve se≠âb-ı cebelî her birinden birer dıra«mî; 
bu devâlar şarâb-ı ðâbı∂ ile sa√ð olunur ve şa√m-ı dübb ile cem¡ olunup 
isti¡mâl olunur

Devâ-i Â«er: Bu devâ √âcibde olan temerru†-ı ðadîme ve dâü’&-&a¡leb 
mi&lli emrâ∂dan bâðî §a¡bu’l-¡ilâc â&âra nâfi¡dir: Şî√ bir cüz™, zebedü’l-ba√r 
sekiz cüz™, eferbiyûn, √abbu’l-πâr her birinden üçer, zift-i ra†b dört; bu ed-
viye a«≠ olunur ve zift dühn-i sûsende i≠abe olunur ve onunla eferbiyûn 
i∂âfe olunur ve sâir edviye «al† olunur.

Devâ-i Â«er: Bu devâ dahi onun gibidir: ¢a∂îb-i mu√rað yedi, remâd-ı 
∂afâdı¡ beş, bezr-i circîr dört, a§l-ı esrâş üç, dühn-i πâr ile sa√k olunup is-
ti¡mâl olunur.

Devâ-i ¿a¡leb ve Devâ-i ◊ayye Beyânındadır

Bundan aðdem senin ma¡lûm oldu ki [544a] dâ™-i &a¡lebin sebeb-i tevel-
lüdü cildde ve u§ûl-i şa¡r menâbitinde müstekinn olan mâdde-i rediyyedir, 
pes o mâdde u§ûl-i şa¡rı ifsâd edip ekl eder ve πıdâ-ı ceyyidi şa¡rdan men¡ 
eder. Ve ona dâ™-i &a¡leb tesmiyesinin vechi o mara∂ın &e¡âlibde vuðû¡u 
ek&er olduğu olur. 

Ve dâ™-i &a¡leb ile dâü’l-√ayye farðı budur ki dâü’l-√ayyede hem eş¡âr 
tesâðu† eder ve hem cildi münseli« olur, √ayye insilâ«ı gibi ondan sel«-i 
raðîð munfa§ıl olur ve ba¡∂ı kerre onun ¡u∂vunda √ayye şeklinde bir şey™ 
nütû™ eder. 

Ve dâü’&-&a¡leb ve’l-√ayyeyi mûcib olan mâdde ba¡∂ı kerre §afrâviyye 
ve ba¡∂ı kerre sevdâviyye ve ba¡∂ı kerre balπamiyye ve ba¡∂ı kerre dem-i 
fâsid olur ve onlardan her birine mev∂i¡ √alð olunup müşâhede olunan lev-
nden istidlâl olunur «u§û§an bir miðdâr delk olundukta delâleti ziyâde olur. 
Ve ba¡∂ı kerre tedbîr-i müteðaddimden ve o mevâddın müsta§√ıb olup se-
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nin bildiğin «ıl†-ı πâlibin ¡alâmâtı olan a¡râ∂∂an dahi istidlâl olunur ve o 
mara∂ bür™ünün sür¡atine ve bu†™üne mev∂i¡-i √alð delk olundukta √umre-
tin serî¡aten veyâ«ûd ba†î™eten √udû&u ile istidlâl olunur. Dem-i ceyyidin 
serî¡an inci≠âbı sür¡at-i bür™e ve ba†îen inci≠âbı bür™ün bu†™üne delâlet eder. 
Ve delk-i ke&îr o mev∂i¡i taðrî√ edip nebât-ı şa¡ra mâni¡ olur.

el-¡İlâc: Şekk yoktur ki bu bâbda tedbîr-i nâfi¡ evvelâ «ıl†-ı fâ¡ili be-
denden istifrâπ ve cidden keymûsu √asen olan senin bildiğin bedene nâfi¡ 
aπdiyeyi id«âl olur. Ve mu¡tedil ve memzûc ve √alâvetten e&er-i ðalîle mâil 
ve raðîð ve §âf olan şarâb aπdâ olur. Ve ðable’d-delk ve ba¡dehu √am-
mâm onlara nâfi¡dir. Ve vech-i meşrû√ üzere olan istifrâπa evvelâ «ıl†-ı 
fâ¡ili i«râc eden edviye ile veyâ«ûd mâdde-i fa§dı îcâb ederse fa§d ile ibtidâ 
olunur ve ba¡dehu mâdde «â§§aten re™sten istifrπ olunur. Ve baştan istifrâπ 
senin bildiğin neşûðât ve se¡û†ât ve πarâπır ile tenðıye-i re™s bâbında ≠ikr 
olunduğu vech üzere isti¡mâl olunmakla olur ve ba¡dehu cilde iðbâl olunup 
cildde müstekinne ve mu∂mere olan mevâdda mübâderet olunup i«râc ve 
ta√lîl olunur; eger bu ta√lîlde mübâderet olunmasa mevâddın keyfiyyet-i 
fâsidesi cildde râsi« olur. Ve iştibâh yoktur ki mev∂i¡den mevâdd-ı «abî&eyi 
istifrâπ eden edviye lâzım olur ki muða††ı¡ ola ve onda bir nev¡ ta√lîl ola ki 
o ta√lîli fâ¡il olan cildi tecfîfe mü™eddiye sü«ûnet-i şedîde ve √arâret-i ¡anîfe 
olmaya, zîrâ sü«ûnet-i şedî∂e ve cefâf-ı cildi îcâb eden √arâret her ne ðadar 
fi’l-√âl o ¡illete sebeb-i bür™ olursa ba¡de-müddetin suðû†-ı şa¡ra mü™eddî 
olur, pes bu bâbda isti¡mâli lâzım olup &âfsiyâ gibi √arâreti ðavî olanların 
ona πâlibe olan edhân-ı mu¡tedile «ıl†ı ile ðuvvetleri kesr olunur ve miyâh 
dahi onun mürâfıðından kılınır. Ve bu bâbda olan a§l olan &âfsiyânın ecvedi 
√adî& olanlardır, ammâ ¡atîð olup üzerine birkaç sene mürûr edenler ∂a¡îf 
olurlar. Ve √akk olan budur ki ðavî olan edviyenin ðadri ve kemmiyyeti 
ðalîl ve mizâcı ya¡nî kesret-i ðuvvet için katılan mu§lı√ı ke&îr kılınır ve 
o ðavî ile mev∂i¡e †ılâ olundukta ¡u∂v üzere o †ılâ ðalîlen imsâk olunut, 
üzerinde a«≠ı serî¡ kılınır. Ve ammâ ∂a¡îf edviye †ılâ olundukta ¡aks üzere 
kılınıp kemmiyyeti ve ¡u∂v üzere imsâki ke&îr ve †avîl kılınır. 

Ve vâcib olur ki bu bâbda isti¡mâl olunan edviye la†îf ola, eger la†îf ol-
masa πavr-ı cilde nüfû≠ eylemez. Ve ke≠âlik vâcib olur ki bu bâbda isti¡mâl 
olunan edviyede taðviye ve men¡ ve red¡ olup ¡u∂v mevâdd-ı mun§abbe-i 
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«abî&eyi ðabûl eylemey. Ve eger mevâdd ¡u∂va nüfû≠ eyledikte ¡u∂vun 
ðuvveti o mevâdd-ı nâfi≠eyi mesâmmâta def¡ ve ta√lîl eylemeğe vefâ ey-
ler ise ¡u∂va mevâddı külliyyen nüfû≠a mâni¡ ðavâbı∂-ı ðaviyye isti¡mâline 
√âcet olmaz. 

Ve kaçan beden tenðıye olunsa vâcib olur ki onun edviyesine bir ðuvvet 
a«≠ oluna ki o ðuvvet mev∂i¡e bedenden dem-i ceyyidi ve dem-i ceyyidin 
bu«âr-ı lezic ü ¡alikini ce≠b eyleye ve bu ce≠bi evvelâ cildde mütemekkin 
olan mevâdd-ı fâsideyi ta√lîlden sonra eyleye √attâ onda fâsid-i ðarîbi ta√lîl 
ve ceyyid-i ba¡îdi ce≠b cem¡ ola ve bu mi&lli fi¡li olan edviye ba¡de’t-tenðıye 
isti¡mâl oluna. Ve kaçan bu edviyeler isti¡mâl olunsa vâcib olur ki o edvi-
yelerin te™&îrine mürâ¡âat oluna o vech üzere ki evvelâ mizâcı ∂a¡îf ve ðadrı 
ðalîl olan edviye ile bed™ oluna ve ba¡dehu na₣ar oluna, eger ¡alîlde i√timâl 
ve devânın e&erinde selâmet rü™yet olunursa devânın ðuvveti ziyâde kılına, 
ammâ ¡alîlde ¡adem-i i√timâl ve e&erin ¡adem-i selâmeti ve «a†b-ı ¡a₣îm 
rü™yet olunursa o devâda kemmiyyet ve mizâc nað§ olunur. 

Ve o devâların ¡adem-i taðrî√inde sen ictihâd eyle «u§û§an mizâcı ley-
yinlerde. Ve ke≠âlik s,nn-, ru†ûbette veyâ«ûd nisâ gibi cinsi ra†îb olanlarda 
¡adem-i taðrîhten ictinâb mü™ekked olur. Ammâ bi-√asebi’l-ittifâð mev∂i¡ 
teðarru√ eyledi ise onun tedârükü o mev∂i¡ üzere şu√ûm †ılâ kılınmakla 
olur, şa√m-ı ba†† u decâcla ve ðayrû†î-i leyyin ile †ılâ olunur. Ve kaçan o 
şu√ûm ile ður√a sâkine olursa edviye-i sâbıða ¡alîlin i√timâli miðdârı mu¡â-
vede olunur; eger mâdde-i fâsidenin e&eri ¡a₣îme ise o ¡illet zâile olunca 
ðadar mu¡âvede terk olunmaz. Ve devâ-i me≠kûrun ¡alâmet-i te™&îri budur 
ki mev∂i¡-i me™ûf delk-i leyyin ile delk olunsa dem-i §âli√ münce≠ib olup 
mev∂i¡ine √umret ¡arı∂a ola ve o delkin ¡adedi mev∂i¡ me¡ûf iken i√mirâra 
mü™eddî olan delkâtın ¡adedinden eðall ola. Eger isti¡mâl olunan devâ ile √âl 
müteπayyir olmaz ise sen bil ki o devâdan ðavî devâ isti¡mâline √âcet olur. 
Ve eger yed ile delk olunmaktan mev∂i¡e √umret ¡ârı∂ olmazsa inðışâr «avf 
olunca ðadar «ırað ile delk olunur ve ba¡dehu ba§al mi&lli mu√amirrâtla 
delk olunur ve onunla dahi √umret √âdi&e olmazsa şar†-ı mûci¡den ve ba¡-
de’ş-şar† &ûm mi&lli ile ta†liyeden lâzım olur ve devâ-i &a¡lebin mevâdd-ı re-
diyyesinden cildi tenðıye için irsâl-i ¡alaða ve me√âcime ve ke&îren mev∂i¡e 
ibre πazrına √âcet olur ve ke≠âlik ≠ikri âtî müneffi†ât-ı √ârre ile tenfî†-i 
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mev∂i¡e √âcet olur ve ₣uhûr eden nüfâ†ât fað™ ve tenðıye olunur o mev∂i¡-
den şa¡r «urûc eylesin için. 

Ve bu ¡illette olan mevâddı ta√lîle mu¡în olur veberden mütte«a≠e olan 
ðalensüve giymek ve idmân edip gece ve gündüz o ðalensüveyi başından 
gidermemek, zîrâ o vech üzere olan ðalensüve-i melbûse başı ta¡rîð edip 
mevâddı ¡arað ile ta√lîl eder. Ve vâcib olur ki o ¡illete mu¡âlecede her iki 
günde üç kerre mev∂i¡-i ¡illet mûsâ ile √alð oluna ve her kaçan o mev∂i¡de 
şa¡r nâbit olsa √alð oluna. 

Ve her kaçan edviye ve a†liye isti¡mâl olunmak ða§d olunsa vâcib olur 
ki ðable’l-isti¡mâl ¡alîlin re™si √alð oluna ve ≠ikri sâbıð minvâli üzere başı 
«ırða-i «aşine ve ba§al veyâ«ûd turpun kabuğuyla √umret ¡ârı∂ olunca ða-
dar delk oluna, zîrâ delk ile √umret ¡ârı∂a oldukta mesâmm müfetti√ olup 
¡u∂v devâyı ðâbil olur ve ba¡∂ı kerre bi-√asebi’d-delk √ummâ-ı nâibe ¡ârı∂ 
olur. Ve eger re™s √alð olunmazsa devâ terðîð olunur a§l-ı şa¡ra nüfû≠ eyle-
sin için. 

Ammâ istifrâπât bu vechle tedbîr olunur ki eger mâdde §afrâvîyse onun 
istifrâπı «arbaðtan efetîmûndan birer ðuvvet a«≠ eden helîlec †abî«iyle kılınır 
ve ke≠âlik ðûðıyâ √abbı ve eyâric-i feyðarâ ile kılınır. Ve bu bâbda şa√m-ı 
√an₣al [544b] eyârici ceyyid olur «u§û§an balπamî için nef¡i ek&er olur ve 
eger o maðâmda sevdâ var ise o eyârice saðmûnyâ «al† olunur ve eyâric-i 
Rûfus ve lûgâ≠iyâ dahi ceyyidlerdir «u§û§an sevdâvî olanlara nef¡i ek&erdir. 

Ve bu ¡illet çok kerre yalnız istifrâπla zâile olup §ı√√at ve berâ™et √âdi&e 
olur ve bu istifrâπatın a§nâfı bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu. Ve eger 
mu¡âlic olan kimse bundan e«affı ða§d eder ise eyâric-i mürrü şa√m-ı 
√an₣al ve türbüd ile beher şehr üç ve dört def¡a saðy eder ve eger bir def¡a 
istifrâπ nâfi¡ ve nâci¡ olmazsa müstefriπâtı kirâren isti¡mâl eder velâkin her 
iki istifrâπ arasında ¡alîli istirâ√atte kılar. Ve eger sen cilde-i re™si ve ¡urûðu-
nu √umret üzere ve mümteli™e görürsen ba¡de’l-fa§di’l-küllî ¡ırð-ı re™si ve 
cebhe ve §udπayn ¡ırðlarını sen fa§d edersin ve eger √umret ve imtilâyı 
müşâhede eylemezsen onlardan bir nesneyi eylemezsin, zîrâ demin o ¡illet-
te lüzûmu vardır, mûcib-i fa§d olan imtilâ olmadıkça dem izâle ve istifrâπ 
olunmaz. Ammâ πarâπır ve se¡û†ât ve o mi&lli tedbîrleri mu¡âlecât-ı re™s 
bâbında sen bildin.
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Ammâ edviye-i mev∂i¡iyye onun aðvâsı ferbiyûn olur velâkin vâcib olur 
ki onda müsta¡mel olan ferbiyûn √adî&olup üzerine üç sene mürûr etmiş 
olmaya ve ðânûnda bizim ta¡lîm eylediğimiz tedbîr ile müdebber ola. Ve 
ferbiyûndan sonra aðvâ olan edviye-i mev∂i¡iyye &âfsiyâdır, zîrâ &âfsiyâ 
cidden ¡acîb ve nef¡i πâyete bâliπ bu bâbda bir devâdır. Ve bundan sonra 
aðvâ olan √urf ve «ardal ve remâd-ı zerârî« olur, o devâlar zift-i ra†b ile 
ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur ve ke≠âlik mîvîzec dühn-i πâr ile sa√ð olunup 
ðavî devâ olur. Ve leben-i yetû¡ ile mev∂i¡ tenfî† olunup ve nüfâ†âtı şaðð ve 
mevâddı isâle olunur. 

Ve kaçan onun ðışrı izâle olunsa ta√tından şa¡r †ulû¡ eder ve kebîkec ¡u∂v 
üzere müddet-i ðalîle va∂¡ olunur ve dâü’&-&a¡leb mara∂ından ðavî olanlara 
kebîkec va∂¡ına √âcet olur. Ve onlardan sonra ðavî olanlar kibrît ve ebya∂ 
ve esved iki nev¡ «arbað ve bezr-i circîr ve rıπve-i bûrað ve zebedü’l-ba√rin 
iki §ınfı ve ða§abın ðuşûru ve u§ûl-i mu√raðası ve fe™r «ur™u ve πanemin 
ba¡r-ı mu√raðı ve mürr ve dâr-ı fülfül ve «ardal ve bunduð-ı mu√rað ve va-
rað-ı tîn ve kündüş ve mâmîrân ¡urûðu ve ða†rân ve ba¡∂ı kerre bu devâlara 
merârü’&-&evr dahi id«âl olunur. Ve bunlardan sonra bi-ðışrihi levz-i mürr-i 
mu√rað mi&lliler ve «all-i fâyiðte eyyâmen mes√ûð olan kündür ve «arnûb-ı 
Neba†î bu ¡illetin edviyelerinden olur. 

Ve bu bâbda müsta¡mele olan edhânın ef∂ali dühn-i πâr ve dühn-i «ırva¡. 
Ve edviye-i şem¡iyyenin ef∂ali ða†rân ve ba¡dehu zift olur. Ve şa√mın ef∂a-
li ayı şa√mıdır «u§û§an ¡a†îð ola ve ¡atîð olan ceyyiddir.

Le†û«-ı ¢avî ~ıfatıdır: Ferbiyûn, &âfsiyâ, dühn-i πâr her birinden ikişer 
mi&ðâl, kibrît ve «arbað-ı esved ve «arbað-ı ebya∂∂an biri her birinden bi-
rer mi&ðâl; bu edviyelerden miðdâr-ı kifâye şem¡ ile ðayrû†î itti«â≠ olunur. 

Ve ke≠âlik bûrað-ı İfrîðî iki cüz™, nûşâ≠ur bir cüz™; bu edviyeler i√râð ve 
«all-i &iððîfte sa√ð olunur ve mev∂i¡ ba¡de’d-delk †ılâ-ı «afîf ile †ılâ olunur 
ve üç sâ¡atten sonra o †ılâ i¡âde olunur ve ba¡∂ı kerre neşf olunur ve üç gün 
miðdârı bu tedbîre müdâvemet olunur ve eger o devâ teneffu†a mü™eddî olur 
ise onda senin bundan aðdem ma¡lûmun olan tedbîr ile ¡amel olunur. 

Ve ke≠âlik zerârî« ve «ardal dühn içinde πâliye gibi olunca ðadar ma¡an 
†ab« olunup ve ba¡dehu onu isti¡mâl ile mev∂i¡ tenfî† olunur ve tenfî† için is-
ti¡mâl olunan devâ-ı ðavînin mizâc-ı ∂a¡f ile ðuvveti kesr olunur ve bundan 
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a«aff ve nef¡i ¡acîb olan devâlardandır «all-i &iððîf, onun bir mi&li dühn-i 
verd-i ceyyid a«≠ olunup onlardan la«la«a itti«â≠ olunur ve ba¡dehu «ırða-i 
«aşîne ile mev∂i¡ delk olunup onunla †ılâ olunur ve ke≠âlik mev∂i¡e içinde 
&âfsiyâdan bir ðuvvet olan πâliye ile mes√ olunur. 

Ve ma¡lûm buyurula ki bu âfetin ¡ilâcına §ıbyânda √ımye kifâyet eder ve 
§ıbyândan mürâhıðlar √abb-ı ðûðıyâdan nı§f dirheme ðadar i√timâl ederler 
ve on yaşında olanlar o √abbdan iki dânıðı i√timâl ederler.

Şa¡rı »âlıð Edviyelerdir: Nûre iki cüz™, zernî« iki cüz™ a«≠ olunup için-
de miðdâr-ı ðalîl §abır kılındıktan sonra onunla †ılâ olunur ve fi’l-√âl √alð 
eder. Ve eger nûrenin eczâsı ek&er kılınıp velâkin zernî« eczâsından eðall 
olsa ya¡nî nûre ma¡a-ke&reti ezcâihi zernî« eczâsından eðall ve zernî« ek&er 
kılınırsa o †ılâ mu¡tedil olur, ammâ nûre zernî«ten ek&er olsa ¡ameli ba†î™ 
olur velâkin ma¡a-bu†™in ¡ameli olur ve külliyyen ¡ameli bâ†ıl olmaz.Ve 
ba¡∂ı kerre zernî« ve nûre cüz™ân ve cüz™ a«≠ olunr ya¡nî iki cüz™ zernî«ten 
ve bir cüz™ nevreden a«≠ olunur. Ve ba¡∂ı nüs«a ¡aks üzere vâði¡ olmuştur 
lâkin evvelâ ≠ikr eylediğimiz evlâ ₣ann olunur. Pes o me™«û≠lar su için-
de ceyyiden †ab« olunur √attâ ona rîşe πams olunsa müsemma†211 olacak 
miðdâr †ab« olunur. Ve eger onun ba¡de’t-ta§fiye suyuna miðdâr-ı me≠kûr 
zernî« ve nûre müceddeden va∂¡ ve †ab«ı i¡âde olunursa o †ılâ ecved olur ve 
ke≠âlik onun †ab«ı şems ile kılınır ise nâr ile †ab«tan ecved olur ve ¡alâ-külli 
√âl o ma†bû«un suyu a«≠ olunup ondan me™«û≠ olan mâ-ı ke&îr içinde dühn 
ðalîl kılınıp suyun ðuvvetini dühn a«≠ edince ðadar †ab« olunup o dühn ile 
†ılâ olunur ve ba¡∂ı kerre o su terk olunur ve o sudan mil√ mün¡aðid olup o 
suda olan mil√ isti¡mâl olunur. Ve a§dâfın eklâsı nûre ma¡a’z-zernî« ¡ameli 
gibi ¡amel eder ve el†af olur ve eger nûre bedeline içinde nûre teşmîsen 
veyâ«ûd †ab«an tekrâr olunan mâ-ı nûre mükerreren a«≠ olunup o mâ içine 
zernî«-i mes√ûð va∂¡ olunsa ceyyid olur. Ve ba¡∂ı kerre su destîleri ta√tında 
vâði¡ olan ¡alað-i «u∂r a«≠ ve onunla †ılâ olunur. Ve eger müceddeden nâbit 
olan şa¡rın riððati ða§d olunur ise nûre içine remâd-ı kerm ve bûrað va∂¡ 
olunup ke&îren taðlîb olunur ya¡nî çok karıştırılır ve [ba¡dehu] daðîð-i şa¡îr 
ve bâðılâ ve bezr-i bittî« ile πasl olunur ve ba¡∂ı kerre nûre ve zernî« mâ-ı 
keşk ve mâ-ı erüzz ile terkîb olunur ve ba¡∂ı kerre içinde mürr ve ma§†akî 

211 “Müsemma† olur” demek, tüyler dökülüp çöp gibi olan nesnesi kalır demektir.
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kılınır, ba¡∂ı kerre zebedü’l-ba√r ile i¡âne olunur.
Nûre-i Müsta¡melenin İ√râðı Mu¡âlecâtıdır: Vâcib olur ki nûre taðlîbi 

taðlîl oluna ve πasli sür¡at üzere kılına ve dühn-i verd ile †ılâ nûre üzere tað-
dîm oluna. Ve †ılâ olunan nûre mâ-ı √ârr ile πasl olunsa ondan sonra mâ-ı 
bâridde cülûs oluna, zîrâ mâ-ı bâride cülûs nûre i√râðına ¡ilâc-ı ceyyid olur 
ve ba¡dehu ¡ades-i muðaşşer-i mes√ûð mâ-ı bârid ve §andal ile †ılâ olunur 
«u§û§an nûre i√râð eylediyse ve eger i√râð ðavî ise isfîdâc merhemi mi&l-
lilerden ve mürdâsenc-i mürebbâ mi&lliler beyâ∂-ı bey∂ ve dühn-i verd ve 
kâfûr ile †ılâ olunmak lâzım olur.

Râyi√a-ı Nûreyi ¢a†¡ ve İzâle ¡İlâcıdır: Nûreden sonra †îbde mürebbâ 
olan †în ile veyâ«ûd †în ve «all ve dühn-i verd ile mev∂i¡e †ılâ olunur ve bu 
bâbda şeftali yaprağının «â§§ıyyeti ¡acîbedir. Ve kermin varaðı ve şâhisfe-
remin varaðı mes√ûðan †ılâ olunur ve ke≠alik √ınnâ ile dahi †ılâ olunur ve 
o mev∂i¡e ¡u§fur ve verd ve su¡∂ ve sünbül ve id«ir ve o mi&lliler fürâdâ ve 
mecmû¡an teb√îr olunur.

Mâni¡âtu’ş-Şa¡r: Eş¡ârı mu«addirât-ı müberride nebâtten men¡ eder, 
me&elâ ibtidâ edip evvelâ mevcûd olan şa¡r netf olunur ve ba¡dehu benc ve 
afyûn ve «all ve şevkerân ile [545a] müfreden ve mürekkeben †ılâ olunur 
ve onlar «all içinde ma†bû« olursa ecved olur, âcâmiyye olan ∂ıfdı¡ların 
cirmi tecfîf olunup sa√ð olunduktan sonra bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı ile veyâ«ûd 
benc ¡u§âresiyle veyâ«ûd «all ile «al† olunup †ılâ olunsa mâni¡-i nebât-ı şa¡r 
olur ve o †ılâ mükerreren isti¡mâl olunur. Ve dediler ki ¡a₣âye dühn içinde 
tefessu« edince ðadar †ab« olunsa şa¡rın nebâtına mâni¡ olur ve ke≠âlik ðun-
fu≠ †ab« olunan dühn dahi mâni¡-i nebâttır ve ba¡∂ı kerre onun ∂ıddı iddi¡â 
olunup dühn-i me≠kûr şa¡rı münbittir denilir. 

Ve bu bâbda ≠ikr olunan edviye-i mâni¡adandır isfîdâc re§â§ veznleri 
berâber ve şebb nı§f cüz™ ve bu eczâlar benc-i ra†bın suyu ile sa√ð olunur. 
Ve bir ðavm zu¡m eyledi ki dem-i ∂afâdı¡-ı âcâmiye ve dem-i selâ√if-i neh-
riyye nebât-ı şa¡ra mâni¡dir ve ke≠âlik «afâfişin demi ve kebidi ve dimâπı 
dahi mâni¡dir. Ve bu me≠kûrlardan devâ terkîb edip dediler ki âcâm-ı 
ða§abdan ∂afâdı¡ a«≠ olunup tecfîf olunur ve ðadîdinden bir miðdâr a«≠ 
olunur ve ke≠âlik süla√fât-ı nehriyyenin dem-i müceffefi ve bûrað-ı a√mer 
ve mürdâsenc ve §adef-i lü™lü™ün mu√raðı veznleri berâber a«≠ olunup suyla 
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ma¡cûn kılınır, ¡âne ve ib† eş¡ârı netf olunduktan sonra o mevâ∂i¡ üzere is-
ti¡mâl olunur. Ve encüre bezri dühn ile şa¡rı bi-ðuvvetin ne&r eder.

Müca¡¡idât-ı Şa¡r: Şa¡rı tec¡îd eden devâlar: ◊ulbe ve dühn-i √ulbe ve 
sidr-i ebya∂ ve mürr212 ve ¡af§ ve mürdâsenc bu mecmû¡ «al† veyâ«ûd ba¡∂ı-
sı üzere iðti§âr olunur ve onlardan başa πılâf itti«â≠ olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
onun içine bezr-i benc ve onun dühnü dahi îðâ¡ olunur. Ve ba¡∂ı kerre benc 
¡alâ-√âlihi münferiden isti¡mâl olunur ve ðalîlen i√râð olunup devâ-i â«er 
ile ∂arb olunmakla imtizâcı ðâbil olan nûre dahi müca¡¡idât edviyelerinde 
dâ«il olur «u§û§an iki &ülü&ü miðdârı sidre muðârin kılınıp mâ-ı bârid ile 
ma¡cûn kılına. Ve ke≠âlik mil√-i mürrün rıπvesi şedîden müca¡¡id olur.

Müca¡¡id-i Ceyyiddir: ¡Af§, cevzmâzec,213 sü√âletü’l-ibr, varað-ı serv 
yâ«ûd √abb-ı serv ve √abb-ı sefercel, mürdâsenc, ke&îrâ veyâ«ûd †în-i ◊ûzî, 
emlec her birinden birer cüz™, söndürülmedik nûre nı§f cüz™; bu me≠kûrlar 
mâ-ı sılð ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunsa müca¡¡id-i müsevvid olur.

Müsebbi†ât-ı Şa¡r: Şiðâð-ı şa¡rın mu¡âlecâtı bi’l-cümle şa¡rı tebsî† ve 
irsâl eder ve’l-√â§ıl edhân-ı mür«iye ve lu¡âbât-ı mura††ıbe cemî¡an müs-
bi†ât-ı şa¡r olur.

Teşaððuð-ı Şa¡r: Şa¡rın teşaððuðuna sebeb yübs-i mizâc ve πıdâ-ı yâbis 
olur. Ve teşaððuða mâni¡ edhân-ı leyyine-i mu¡tedile ve lu¡âb-ı «a†mî ve 
lu¡âb-ı bezr-i ða†ûnâ ve lu¡âb-ı varað-ı √ilâf mi&lli lu¡âbât-ı leziceler ve ter†î-
bi olan cem¡an devâlardır.

Muraððıðât-ı Şa¡r: Edviye-i şa¡ra bûrað id√âl olunsa şa¡rı terðîð eder.

Şebâbede ve Şeybde Kelâmdır

Ve şeyb ve şebâbın sebebinde bu mev∂i¡in πayri mev∂i¡de biz tekellüm 
eyledik, şimdiki √âlde bizim kelâmımız budur ki mâdâm ki dem desim ve 
ve &e«în ve √ârr ve lezic olur, ondan tekevvün eden şa¡r esved olur ve kaçan 
dem mâiyeti a«≠ eylese şa¡r şeybe meyl eder.

Müb†i™âtu’ş-Şeyb: Şeybi müb†i™ olan tedâbîrin ba¡∂ısı sebeb-i evvele 
tedbîr olur ve ba¡∂ısı dahi şa¡rın nefsine vâ§ıl tedbîr olur. Ammâ tedbîr-i 
evvel küllü vaðtin «ıl†-ı balπamîyi istifrâπdır «u§û§an †a¡âm üzere ðay™ ile 

212 [İstinsah hatasıyla bu kelime Hamidiye›de “dem”]
213 “Kezmâzek” nüs«a; “cezmâ≠ec” nüs«a.
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olan ve √uðun isti¡mâli ile olan istifrâπdır. Ve ¡alîl istifrâπ-ı evvelden sonra 
istirâ√atte kılınıp ba¡dehu yine istifrâπ mu¡âvede olunur ve ba¡dehu mü-
terâ«iyen ma¡âcîn isti¡mâl olunur. 

Ve şebâbı îcâb eden ≠ikri âtî edviyedir ve o aπdiyelerdir ki ondan bi-i¡ti-
dâl keymûs-ı √asen tevellüd eder ve onun «ıl†ı dem-i ma√mûd u metîn olur. 
O aπdiyeler ðalâyâ ve mu†aycenât ve mükebbebât ve meşviyyât mi&llilerdir 
ve merað ve &erâyid o ðabîlden değildir. Ve vâcib olur ki o aπdiyeyi ictihâd 
edip ha∂mı miðdâr ekl eyleye, zîrâ ha∂m bu bâbda a§l ve esâstır. Ve kaçan 
o √asenü’l-keymûsun ha∂mı fâsid olsa ondan dem-i fâsid tevellüd eder. Ve 
eger mizâc cidden ra†b olursa vâcib olur ki ebâzîr-i √ârre ve «ardal ve fülfül 
ve tevâbil ve kevâmi« ve mürrî isti¡mâl oluna ve «u§û§an onlardan herhan-
gisi istimâl olunursa ¡ale’r-rîð ola ve «u§û§an sılð ve «ardal isti¡mâl olunur 
ve şarâbdan §ırf ve miðdâr-ı ðalîl ile iktifâ oluna. Ve fevâkih ve buðûl-i 
mura††ıba ve elbân ve semek ve herîse ve ¡a§îde tenâvülünden ve mâ-ı ke&îr 
şürbünden ve fa§∂-ı ke&îrden ve şa¡rını netften ve sekr-i müfritten ve cimâ¡-ı 
ke&îr ve imsâs-ı kâfûr ve mâ-ı verd ve dühn-i yâsemîn ve mâ-ı yasemîni 
işbu mu†ayyibâtı şa¡ra imsâs eylemekten ictinâb vâcibdir. Ve mâ-ı ¡a≠b ile 
ke&ret-i isti√mâmdan ictinâb ederler ve eger isti√mâm ederse «iffet üze-
re edip bi-sür¡atin neşf etmek vâcib olur ve ma¡a-hâ≠â şa¡rı πasl ðuvveti 
√âfı₣ olur. İsti√mâm eyledikte şa√m-ı √an₣al ve şûnîz ve bûrað ve merâre-
tü’&-&evr πasûlen isti¡mâl olunur.

Ammâ Ma¡âcîn ve ¡Aðâðîr: O ma¡âcîn ve ¡aðâðîr-i nâfi¡alar mâdde-i 
balπamî ða†¡ edip şeybi ibtâ edenlerdir ve onlar budur: Küllğ yevmin helî-
lec-i Kâbülînin bir ¡adedini levk ve ma∂π †arîði ile veyâ«ûd min-πayri 
ma∂πin ibtilâ¡ †arîðiyle tenâvül gibi, zîrâ o tedbîr şebâbı ba¡∂ı kerre ilâ-
â√iri’l-¡ömr mu√âfa₣a eder. Ve ke≠âlik o ı†rîfîlât ki helîlecât-ı §aπîre vü 
kebîreden mütte√a≠edir ve ke≠âlik «abe& ile mütte«a≠ olan ma¡cûndur ve 
≠eheb ile mütte«a≠ olanlar ma¡cûn-ı «abe&îden «ayrlıdır, onlardan birinin 
§ıfatı budur: Ehlîlec-i esved ve emlec her birinden birer cüz™ ve belâ≠urdan 
müsta«rec olan asel nı§f-ı &ümün cüz™; bu me≠kûrlar semn ile «al† olunur 
ve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur ve cidden ðavî devâ olur. Ve 
vâcib olur ki o devâyı ðalîlen ðalîlen isti¡mâl eyleye te™&îr-i redî ile te™&îr 
eylemesin için. Ve enðardiyâ dahi devâ-i ðavî olur ve me&rûdî†ûs dahi ðavî-
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dir, ke≠âlik tiryâð dahi ðavîdir ve lu√ûm-ı efâ¡î şiyâbı √âfı₣adır ve lu√ûm-ı 
efâ¡înin ðuvveti onu ekle i¡tiyâd ile √â§ıla olur.

~ıfat-ı Ma¡cûn-ı Mu¡tedil: Helîlec-i esved, birinc, dâr-ı fülfül, emlec ve 
ba¡∂ı kerre emlec bedeline «abe&-i √adîd kılınır, sükker; bu edviyelerden 
ı†rîfîl itti«â≠ olunur.

Ceyyid-i Mücerrebdendir: Zencebîl, helîlec-i Kâbülî, dâr-ı fülfül vez-
nleri berâber kılınıp isti¡mâl olunur. Ke≠âlik bizim terkîb eylediğimiz bu 
devâ: Helîlec-i Kâbülî yirmi dirhem, «abe&-i √adîd dört dirhem, πârîðûn beş 
dirhem, zencebîl, dâr-ı fülfül, ðaranfül her birinden üçer dirhem; bu edviye-
ler ¡asel ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur. Ve vâcib olur ki ≠ikri müteðad-
dim müşeyyibâttan her hangisi isti¡mâl olunursa bir sene-i kâmile isti¡mâl 
oluna. Ve şebâba mu√ibb olup bu ma¡cûn mi&llileri tenâvül eden kimselere 
vâcib olur ki o ma¡cûn üzere nı§f-ı nehâra ðadar §abr ve imsâk edip πıdâsını 
bad¡ehu tenâvül eyleye.

Şeybden Mâni¡ Olan Le†û«ât: Cemî¡an edhân-ı √ârre-i muðavviye ve 
cemî¡an seyyâlât ki [o seyyâlât mizâc-ı şa¡rı √arâret-i πarîziyyesi üzere 
√âfı₣a olan edviyeye †ab¡da müşâbih ola ve o ðuvvet √asebiyle şa¡ra dâ«il 
ve nüfû≠ eden πıdâ tekerrüc eylemeye ve o devâ ða†rân mi&llilerdir. Ve 
kaçan onunla eş¡âra †ılâ olunsa dört gün miðdârı üzerinde terk olunur ve 
ba¡dehu √ammâma id«âl olunur ve bu vech üzere ða†rân isti¡mâli re™sinin 
mizâcı √ârr214 olanlara dahi ¡ilâc olur. Ve sâil ve raðîð olan zift-i ra†b dahi 
bu ef¡âlde ða†rân gibidir. Ve ke≠âlik dühn-i ðus† cidden ðavîdir ve dühn-i 
bân ve dühn-i şûnîz dahi cidden min-külli şey™in aðvâdır ve şa√m-ı √an₣al 
ile mütte«a≠ olan dühn ve «ardal dühnü ke≠âlik ðavîlerdir. Ve ceyyid-i ðavî 
budur ki dühn içinde şûnîz tab« oluna ve ba¡dehu veyâ«ûd ma¡an √an₣al 
†ab« oluna. Ve zeytûn-i berrîden mu¡te§ır olan zeyt ile küllü yevmin tem-
rî«e idmân olunsa şeybi men¡ eder.

Dühn-i Ceyyid: Zeyt-i ünfâð üç ðıs†, sünbül bir buçuk ûðıyye, a₣fâr-ı †îb 
nı§f ûðıyye, fiðâ√-ı id«ir nı§f ûðıyye; bu edviye dühn içinde &ülü&ü [545b] 
kalınca ðadar veyâ«ûd su içinde ðuvvet-i edviyeyi su a«≠-ı şedîd ile a«≠ 
edince ðadar †ab« olunur ve §ûret-i a«îrede edviyenin ðuvvetini a«≠ eden 

214 ‰ab¡ ile olan nüs«ada “√ârr” bedeline “bârid” vâði¡ olmuştur, nüs«a-i ûlâ evlâ 
olmak ₣ann olunur.
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su dahi zeyt ile su ≠âhib ve zeyt bâðî olunca ðadar †ab« olunur ve bu sûrette 
a§veb budur ki o su ile †ab« olunan zeyt taðlîl ve bir buçuk ðıs† miðdârına 
iðti§âr oluna ve ba¡dehu bir buçuk ûðıyye aðâðıyâ şarâbla idâfe olunur ve 
nâ¡imen sa√ð oluna ve o aðâðıyâ ma†bû√-ı mev§ûf-ı me≠kûra «al† olunup 
isti¡mâl oluna.

Dühn-i Ceyyid-i Â«er: ◊abbu’l-ðu†n dühnü ve dühn-i âs ve dühn-i em-
lec veznleri berâber kılınıp mecmû¡dan bir rı†l a«≠ olunup ve su¡d ve selî«a 
ve sünbül ve şûnîz ve ðaranfül ve şa√m-ı √an₣al ve kus† ve ¡ûd-ı √âm ya¡nî 
¡û∂-ı πayr-i mu†arrâ ve fiðâ√-ı id«ir ve ða§abu’≠-≠erîre veznleri berâber a«≠ 
olunup o mecmû¡dan yüz dirhem a«≠ olunur ve √an₣al ¡u§ûresinde eger o 
¡u§âre var ise veyâ«ûd ðuşûr-ı cevz ¡u§âresinden dört rı†l ¡u§ârede †ab« olu-
nur ve kaçan suyun nı§fı ≠âhib ve nı§fı bâðî kalsa üzerine dühn va∂¡ olunup 
†ab«tan «âlî olunmaz √attâ su ≠âhib ve dühn bâðî olunca ðadar ve ta§fiye 
olunup isti¡mâl olunur.

Le†û«-ı Ceyyid: Bu le†û« şeybi ib†â eder √attâ ðarîbü’l-¡ahd olan şeybi 
dahi izâle eder, o le†û« budur: Aðâðıyâ, ¡af§, √ulbe, bezr-i benc, küzbere-i 
yâbise, sünbül-i lâ≠en ve ðuşûr-ı cevz ¡u§âresinin müceffefi ve şaðâyıð-ı 
nu¡mânın ¡u§âre-i müceffefesi ve §adâ-ı √adîd ve rûsa«tec ve şebb-i esved, 
ba¡≠ı nüs«ada ibrinc dahi vâði¡ olmuştur; bu edviyelerden aðrâ§-ı raðîða 
itti«â≠ ve tecfîf olunur, beher şehr üç def¡a mâ-ı emlec ve mâ-ı âs ile †ılâ 
olunur.

∏alûf-ı Ceyyid: Helîlec-i esved, emlec, ¡af§ her birinden on birer, lâ≠en 
yirmi, varað-ı âs ve √abb-ı âs her birinden otuzar; bu edviye üç rı†l zeyt 
içinde va∂¡ olunur ve üç gün onun içinde terk olunur ve ba¡dehu taπallu₣ 
edince ðadar †ab« olunup ondan πalûf itti«â≠ olunur. 

Ve bizden muðaddem olanların bu bâbda tecribe edip ve bizim zamâ-
nımızda dahi tecribe olunan devâlardandır: Bel«î olan zâc-ı a√mer şarâbı 
bir dirhem miðdârı isti¡mâl olunsa şeybi ne&r eder ve bedeline şa¡r-ı esved 
inbât eder velâkin onu isti¡mâle bedeni ðavî ve mer†ûb olanlar ta√ammül 
ederler ve onu isti¡mâlden sonra vâcib olur ki riyeyi tenðıye ve ter†îb eder 
devâ isti¡mâl eyleyeler.
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»ı∂âbâtı ±ikr Ederiz

Kütüb-i ðavmde birez edhân yazılmıştır ki o edhân «ı∂âbâttan ₣ann olu-
nur velâkin tecribe ile isti«râc olunan budur ki kaçan «â§§ıyyeti ðaviyye 
olan ¡aðâðîre dehânet ¡âliye olsa o dühn-i ¡âlî şa¡r ile ðuvâ-yı ¡aðâðîr arası-
na √aylûle edip ve o dühniyyet ¡aððârın ðuvâsı nüfû≠una mâni¡ olur ve o 
¡aðâðîr-i ðaviyyenin şa¡rda te™&îri ve fi¡li olmaz meger ki o ¡aððârın ðuvâsı 
şedîde olup veyâ«ûd «â§§ıyyet-i ¡a₣îmesi olup o √âil ona √aylûlete ðâdir 
olmaya ve bu mi&lli ðuvvet-i şedîde ancak §ada-ı √adîd ve §ada-ı üsrüb ve 
ðuşûr-ı cevzin mâiyyeti ve onların em&âli gibi ðaviyyetü’§-§ıbπ olan edvi-
yede olur. Ve mercûdur ki bu mi&lli ðaviyyü’§-§ıbπ olan edviyenin ðuvveti 
mükerreren edhâna a«≠ olunup ve «all ve «amr gibi müberridât dahi o ed-
viyeyi isti¡mâle vâ§ı†a kılınsa o devâ a«∂âbdan bir şey™-i mu¡teber olmak 
mümkin olur. Ve bu me≠kûr o kelâmın a§lı ve esâsıdır ki ðavm ona şehâdet 
ederler ve biz görüp ve istimâ¡ ederiz ki ðavm derler: Kaçan şecere-i cevzin 
¡urûðundan bir ¡ırð evvel-i rebî¡de ða†¡ olunup içinde dühn olan bir ðârûre-
ye ilðâm olunduktan sonra ma¡an bir ar∂ada defn olunsa o ðârûrede olan 
zeyti o ¡ırð neşf edip kimini reşð ve remy etmekle ve kimini ma§§ etmekle 
ðârûreden dühnü i¡dâm eder ve kaçan fa§l-ı «arîf gelse o ¡ırð ma§§ eylediği 
dühnü irsâl eyleyip o zeytin ek&eri ðârûrede vâði¡ olur ve o zeyt «ı∂âb olur 
ve bâbu’l-«ı∂âbda me≠kûr olanların ek&eri kirâren ve mirâren isti¡mâl olun-
makla nef¡i ₣âhir olur. 

Ve bundan sonra ma¡lûm ola ki şa¡rı §âbiπ olan §ıbπın ek&eri üç ðısmdır: 
biri müsevvid ve biri müşaððır ve üçüncüsü mübeyyi∂dir ve biz onlara 
müsevvidât-ı ceyyide ≠ikri ile ibtidâ eyleriz:

el-Müsevvidât: ◊ınnâ ve vesme müsevvidlerdir. Ve tesvîde vesme a§l-
dır ki onun üzere nâs icmâ¡ eylemiştir ve şu¡ûrun isti¡dâdı √asebiyle √ınnâ 
ve vesmenin te™&îri mu«telif olur. Ve onlar ile i«ti∂âbda nâs evvel[â] √ınnâ 
ile bed™ ederler ve ba¡dehu √ınnâyı πasl edip vesme ile i«ti∂âb ederler ve 
onlar ile i«ti∂âb eylediklerinde miðdâr-ı mu¡teber §abr eder ve her ne ða-
dar o «ı∂âbı imsâk ek&er olursa o §ıbπ ecved olur. Ve nâsın ba¡∂ısı √ınnâ 
ve vesme ile ma¡an i«ti∂âb ederler ve ba¡∂ı â«er dahi √ınnâ ile iktifâ edip 
ondan √âdi& olan şuðret-i şa¡ra râ∂î olurlar ve ba¡∂ı dahi yalnız vesme ile 
bilâ-√ınnâ şa¡rına «idâb edip ondan ¡ârı∂ olan ta†vîse râ∂î olurlar. 
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Ceyyid ve Hindiyye olan vesmenin te™&îri ve fi¡li esra¡ olur velâkin ta†vîs 
ve şuðreti eşedd olur ve vesme ve Kirmâniyye «ı∂âbı eðall ve eb†a™ olur 
velâkin §ıbπının sevâd-ı şa¡rîye meyli olur ve onda ta†vîs ke&îr olmaz. 

Ve vesme §ıbπını levn-i şa¡ra redd eylemeğe mu√abbet eden kimse her 
ne ðadar vesmeyi √ınnâ isti¡mâlinden sonra isti¡mâl eylediyse vesmeden 
sonra dahi √ınnâ ile i«ti∂âb eyleye, zîrâ vesmeden sonra √ınnâ isti¡mâli 
şuðret ve ta†vîsi külliyyen ib†âl edip ve §ıbπı levn-i şa¡ra redd eder velâkin 
ba¡de’l-vesme √ınnâ isti¡mâl eden kimseye vâcib olur ki o √ınnâyı şa¡r üze-
re ke&îren imsâk eylemeye belki serî¡an πasl eylemek lâzımdır. Ve ba¡∂ı nâs 
o «ı∂âbı mâ-ı summâð ve mâ-ı rummân veyâ«ûd mâ-ı râib ile cem¡ ederler 
veyâ«ûd o iki «ı∂âbı mâ-ı ma§l ile ve ðuşûr-ı cevz suyuyla cem¡ ederler ve 
onların cümlesi «ı∂âb-ı müsevvide mu¡în olurlar. Ve ba¡∂ılar dahi √ınnâ ile 
vesmeyi o mâ ile cem¡ ederler ki nûre ve mürdâsencle †ab«an veyâ teşmîsen 
terbiye olmuş ola ve terbiyesi o ðadra bâliπ ola ki ona πams olunan §ûfeyi 
tesvîd eyleye, pes bu minvâl üzere olan dahi müsevvidât-ı ceyyideden olur.

Ve kaçan «ı∂âb içine bir dirhem miðdârı ðaranfül va∂¡ olunsa cidden 
esved olur ve πâile-i «ı∂âbdan dimâπı emîn eder ve ma∂arratını men¡ eder, 
ammâ ke&îren isti¡mâl olunup lâkin nef¡i bizim ≠ikr eylediğimiz «ı∂âblar-
dan dûn olan «ı∂âblar budur ki ¡af§ zeyt ile mes√ olunup i√râð olunur ve 
ecved olan o ¡af§-ı memsû√u ðıdr-ı mu†ayyende müsevvede ve münsa√iða 
olunca ðadar i√râð olunan olur ve onu i√râðta mübâlaπa olunmaz ve o mi&l-
li mu√rað olan ¡af§tan yirmi dirhem, rûsa«tec on dirhem, şebb iki dirhem, 
mil√-i derânî bir dirhem; bu edviyelerden «ı∂âb itti«â≠ olunur ve o «ı∂âb 
şa¡rı sevâd-ı &âbit ile tesvîd eder. Ve ba¡∂ı kerre «ı∂âb bu nüs«a üzere dahi 
isti¡mâl olunur: ¡Af§tan bir rı†l a«≠ ve zeytle mes√ olunduktan sonra te-
şaðð[uð] edince ðadar ðaly olunur ve rûsa«tec ve şebb ve ke&îrâ her bi-
rinden on beşer dirhem, mil√ yedi dirhem bu devâlar a«≠ olunup cemî¡an 
sa√ð-ı ceyyid ile sa√ð olunur ve mâ-ı √ârr ile ma¡cûn kılınıp i«ti∂âb olunur 
ve şa¡rın üzerinde üç sâ¡at miðdârı terk olunup ba¡dehu πasl olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre o nüs«aya √ınnâ ve vesme dahi id«âl olunur. 

Ve bundan sonra meşhûr olan «ı∂âb budur ki nûre, mürdâsenc, †în-
i me™kûl veyâ«ûd ◊û≠î [veyâ«ûd] ðaymûliyâ veyâ«ûd murâd eylediğin 
a†yân-ı re™sten biri; o eczâlar veznleri berâber a«≠ olunur, ¡acin-i [546a] 
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«ı∂âb gibi ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur ve üzerine varað-ı sılð va∂¡ ve i¡lâ 
olunur ve milâk-i emr mürdâsenci şedîden sa√ð olur. Eger edviye-i me≠kû-
reyi ma¡cûn kıldığın su içinde mirâren ve mükerreren √ınnâ ve vesme †ab« 
veyâ«ûd teşmîs eylediğin su olur ise o «ı∂âb ecved olur velâkin ba¡de’l-¡acn 
o «ı∂âbı bi-şar†i mu√âfa₣ati’r-ru†ûbet altı sâ¡at miðdârı terk edip ba¡dehu 
isti¡mâl eylemek vâcibdir. 

Ve ke≠âlik √ınnâ vesme ve ku√l gibi olunca ðadar sa√ð olunan mürdâ-
senc, nûre, ¡af§-ı maðlüvv, rûsa«tec, şebb, tîn, ke&îrâ, ðaranfül bu edviyeler 
veznleri berâber a«≠ olunup i«ti∂âb olunur. 

Bu maðâmda biraz «ı∂âbât-ı müsevvede vardır ki onları kütübde ðavm 
≠ikr ederler, onların içinde ¡aðl ðabûl edip i¡timâd olunanları biz ≠ikr eyle-
dik:

»ı∂âb-ı Ceyyid ~ıfatı: ◊ınnâ bir cüz™, vesme iki cüz™, rûsa«tec, şebb, 
mil√-i derânî, ¡af§-ı maðlüvv, «abe&-i √adîd veznleri berâber a«≠ olunup 
«all ile sa√ð olunur ve ona i√mirâr ¡ârı∂ olunca ðadar terk olunur ve ba¡dehu 
isti¡mâl olunur. 

Ve ðavmin «ı∂âbâ†-ı me≠kûresindendir: »abe&-i √adîde «all-i «amr dört 
i§ba¡ miðdârı ¡âlî olunca ðadar §abb olunup onun içinde şedîden sa√ð olu-
nur ve o «allin nı§fı kalınca ðadar †ab« olunup iki üsbû¡ miðdârı terk olunur 
√attâ o müddette onun küllîsi zencâr gibi olur ve o √abe& miðdârı helîlec 
a«≠ olunup üzerine «all-i me≠kûr ba¡de’s-sa√ð sabb olunur ve «all neşf olu-
nup «alûð gibi olunca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu dühn ile πamr ve setr 
olunup πaliye gibi olunca ðadar †ab« olunur, eger murâd edersen †îb dahi 
id«âl edersin ve bu «ı∂âbda ma¡a’d-dehâne §ıbπ olduğu §a∂â-ı √adîdin ðuv-
veti √asebiyle olur.

Ve ke≠âlik «abe&-i fı∂∂a «all içinde şedîden †ab« olunursa o dahi mü-
sevvidât-ı ðaviyyeden olur. Ve bana e√abb olur ki «all bedeline √ummâ∂-ı 
nârenc ve ütrücc kılına ve †ab« bedeline √adîdi veyâ«ûd fı∂∂ayı o √ummâ∂ 
içinde bir müddet terk kılına. 

Ve ke≠âlik ðavm dediler ki bir ðınnîne içine sefûf kılınan şaðâyıð-ı 
nu¡mân ve şebb ve sükk va∂¡ olunup şaðâyıð-ı nu¡mânın her rı†lına iki ûðıy-
ye şebb ve sükk va∂¡ olunsa ve o ðınnîne zibl içine defn olunsa o edviye 
«ı∂âba mün«al olur. Ve yine ðavm dediler ki şa¡îrin nebât-ı ra†bı sünbülünü 
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i«râc etmezden muðaddem a«≠ olunup nı§fı miðdârı şebb ile cevf-i ðârûre-
ye va∂¡ olunan serðînde defn olunsa o nebâtın küllîsi mâ-ı esved ve le†û«-ı 
müsevvid olur. 

Ve ke≠âlik şeceresi üzere olan ðar¡-ı ra†b taðvîr olunup içinden bu†ûnu 
i«râc olunduktan sonra onun cevfine mil√ ve miðdâr-ı ðalîl «abe&-i √adîd 
doldurulsa ve taðvîr olunan ðısr mev∂i¡ine redd olunup ta†yîn olunsa onun 
derûnunda olan eşyâ cemî¡an mâ-ı esvede isti√âle edip «ı∂âben ve midâ-
den isti¡mâl olunur. Ve yine ðavm dediler ki varað-ı keber sa√ð olunup le-
ben ile «u§û§an leben-i insân ile †ab« olunsa √attâ leben &ülü&e bâliπ olsa 
ve bir leyle o ma†bû« terk olunsa «ı∂âb-ı ceyyid olur ve benim katımda 
o devâ √âfı₣ât-ı şa¡rdandır. Ve Câlînûs ≠ikri âtî devânın «ı∂âb olduğuna 
şehâdet eyledi ve dedi ki şeceretü’l-cevzde salkım gibi olan zehre a«≠ 
olunup zeyt ile sa√ð olunur ve o mes√ûð ðafr215-ı ra†bdan bir şey™le †ılâ 
olunur. Ve ba¡∂ılar dediler ki o «ı∂âba ba¡r-ı mâ¡iz dahi «al† olunsa ceyyid 
olur. Ve yine ðavm dediler ki kavak ağacının ðuşûr-ı a§lı zeyt ile sa√ð 
olunsa ve onun ile iddihân olunsa o dahi şa¡rı tesvîd eder ve eger zeyt 
bedeline su kılına ümîd olunur ki ecved ola ve benim ðavlim Bûles ≠ikr 
eylediği «ı∂âbda dahi bunun gibidir. Bûles dedi ki şaðâyıðu’n-nu¡mân 
verd-i zeyt içinde πâliye gibi olunca ðadar sa√ð olunsa o verd «ı∂âb olur. 
Eger Fûles’in bu ðavlinin ma¡nâsı var ise o «ı∂âba şebb katılmak gerektir, 
devâyı şebb tenfî≠ ve taπvî§ eyleye. Ve ke≠âlik ðuşûr-ı cevz ile dühnü ter-
biyede ve suda †ab«ta ve miðdâr-ı ðalîl üzerine şebb îðâ¡ında olan maðâl-i 
ðavmi ben ta∂¡îf ederim, mâ-ı şaðâyıðta dühn †ab« olunur su fenâ bulunca 
ðadar dediklerini. 

Ve ke≠âlik dühn-i √all a«≠ olunup üzerine &ülü&ü miðdârı emlec id«âl 
olunduktan sonra bir sâ¡at miðdârı bi-rıfðin †ab« ve ba¡dehu ta§fiye ve onun 
her bir rı†lı için üsrübün §afâyi√-i raðîðasından bir rı†l «al† olunup rıfð ile 
†ab« olunur üsrübü ≠evebân eylemesin için ve dühn müşta¡il olmasın için 
dâimâ ta√rîk olunur ve ba¡dehu birkaç eyyâm terk olunup ba¡dehu a«≠ olu-
nur. Ben derim ki bu devâda nev¡an-mâ recâ vardır «u§û§an onun içinde 
şebb dahi ola. Ve yine ðavm dediler ki ke≠âlik «ı∂âb olur dühn-i bân nârcîl 
cevfine va∂¡ olunup ta†yîbinde tev&îð olunsa ve i√tiyâ† üzere tennûra va∂¡ 

215 “¢afr” “ðâr” ma¡nâsına ya¡nî zifttir.
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olunsa i«râc olundukta dühn «ı∂âben «urûc eder ve evlâ olan bu devâ şeybe 
mâni¡ edviyeden ¡add olunmaktır. Ve yine ðavm dediler ki ¡acemü’z-zebîb 
tenðıye olunup ke’l-ku√l nâ¡imen sa√ð olunsa ve dühn «all ile πamr ve setr 
olunup bir şehr miðdârı serðîne defn olunsa nu§ûl için «ı∂âb-ı ceyyid olur. 
Ve “nu§ûl” levni mütemeyyiz olana şa¡rdır, bu vech üzere nu§ûlun nefsi 
ðarîben gelir. 

Ve mücma¡un ¡aleyh gibi olan «ı∂âbdandır laðlað yumurtası ve toy 
kuşunun yumurtası. Ve bizim zamânımıza mü§âdif oldu ki Melik Şem-
sü’d-devle ðaddesallâhu rû√ahu √a∂retlerinin √ayâtında onun fühûdâtından 
biri fehd-hânede nâim olan fehhâdın li√yesinden bir †arafa sülâ√asını ilðâ 
eyledi ve o mevði¡ necv ve sülâ√a sebebiyle ebya∂ iken esved oldu.

∏âliye: ¢avm bu πâliyeyi med√ edip dediler ki emlec elli dirhem ve âs-ı 
ra†bdan ma¡§ûr mâ-ı âs bir buçuk rı†l; bu me≠kûrlar dört rı†l su içinde nı§fı 
≠âhib olunca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu nârdan inzâl olunup elli dirhem 
«a†mî ve elli dirhem √ınnâ ve elli dirhem vesme ve yirmi ¡af§-ı maðlüvv ve 
on zâc ve elli §amπ a«≠ olunup o ma†bû«a ilðâ olunur ve πalî₣ olunca ðadar 
†ab« olunup misk ve sükk ile ta†yîb olunur ve «ı∂âbı murâd olunan mev∂i¡e 
ondan πılaf itti«â≠ olunur ve cirmi miðdârı mev∂i¡i boyar. 

Ve yine ðavm dediler ki √abb-ı ðu†nun dühnü otuz dirhem a«≠ olunur 
ve ona bürâde-i √adîd ve bürâde-i üsrüb ve rûsa«tec her birinden dörder 
dirhem ilðâ olunur ve cemî¡an sa√ð olunup esved olunca ðadar terk olunur 
ve ba¡de’l-isvidâd taπliye ve taðvîm olunur ve misk ile ta†yîb olunur. 

Ve ma¡lûm ola ki şa¡îr-i mu√rað ve ðuşûr-ı bâðılâ ve ðuşûr-ı rümân 
«ı∂âbda √ınnâ med«aline dâ«il olan edviyedendir ve ðuşûr-ı cevz dahi on-
lar gibidir. Ve edviye-i «ı∂âb edviye-i müfrede cedâvilinde ≠ikr olundu, 
o edviyenin ümmehâtı şey†arec ve mürr ve √u∂a∂ ve «ardal ve mil√ ve 
«arbað ve sermað ve emlec ve bersiyâvuşân ve şaðâyıð ve √ınnâ ve ves-
me ve nu√âs-ı mu√rað ve «abe&-i √adîd ve mâ-ı ðuşûr-ı bâðılâ-i ra†b ve 
ðuşûr-ı cevz ve mâ-ı ðuşûr-ı cevz ve aðâðıyâ ve √ıltît ve bezr-i sılð ve âs ve 
√abbu’l-âs ve mürdâsenc ve lâ≠en ve nûre ve «abe&lerin küllîsi ve ke≠âlik 
bürâdâtın küllîsi ümmehât-ı «ı∂âbdır.

el-Müşaððırât ve Müşaððırât Mecrâsına Cârî Olanlardır: Ve ðavm de-
diler ki ða§ab-ı Neba†înin †arî iken bir cânibinden ðışrı a«≠ ve izâle olunup 
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cânib-i â«erden üzerine nâr îðâd olunsa ondan seyelân eden ru†ûbet «ı∂âb 
olup onunla †ılâ olunan mev∂i¡i levn-i ≠ehebe §âbiπ olur. Ve ke≠âlik §adâ-ı 
√adîd mâ-ı zâc ile onun gibi müşaððırdır velâkin √ınnâ gibi onda dahi §abır 
olunmak gerektir. Ve ke≠âlik √ınnâ ve şarâb dürdîsi ve râtînec veznleri 
berâber ve id«irden bir şey™ a«≠ olunup onunla i«ti∂âb olunur veyâ«ûd 
√ınnâ kündüş †abî«iyle ma¡cûn kılınıp i«ti∂âb olunur. Ve ðavm dediler ki 
şebb ve isferek ile ve za¡ferân veyâ«ûd mürr ve sevrec [546b] ya¡nî mil√-i 
debbâπa ile †ılâ olunup yevmen ve leyleten terk olunur ve o «ı∂âb ba¡∂ı 
kerre eyyâmen terk olunur. Ve kaçan türmüs «all-i «amr ile ma¡cûn kılınıp 
mirâren onunla †ılâ olunsa o dahi şuðrete §âbiπ olur. Ve ke≠âlik türmüs-i 
mes√ûð on dirhem, mürr beş dirhem, mil√-i debbâπa ya¡nî sûrec üç dirhem, 
dürdî-i şarâb-ı müceffef ü mu√rað üç dirhem, remâd-ı kerm √a†abının suyu 
ðadr-i kifâye.

Mu√ammir-i ¢avî: Summâð iki ûðıyye, ¡af§ üç ûðıyye, âzeryûn iki ûðıy-
ye, bersiyâvuşân iki bâða ya¡nî iki deste, efsentîn bir bâða, türmüs-i yâbis-i 
muðaşşer iki keff; bu me≠kûrlar daðð olunup on rı†l su içinde eyyâmen nað¡ 
olunup ba¡dehu re™se fâtiren ∂ımâd olunur. 

Ve ðavm dediler ki su¡d ve kündüs suda †ab« olunup †abî«i cidden ðavî 
müşaððır olur. Ve dahi ðavm dediler ki dürdî-i şarâb mu√raðan ve πayr-i 
mu√rað a«≠ olunup dühn-i bân veyâ«ûd dühn-i id«ir ile «al† olunur.

el-Mübeyyi∂ât: Onlardan biri «u†âf «ur™udur. Ve nesrîn ve mâş ve zeh-
retü’l-bû§îra’l-ebya∂ ve ðuşûr-ı fücl ve merâretü’&-&evr ve bu«âr-ı kibrît ve 
fiðâ√-ı keber ve fiðâ√-ı zeytûn bu me≠kûrlar fürâdâ ve mecmû¡aten mübey-
yi∂lerdir «u§û§an «all ile †ılâ oluna ve «u§û§an mev∂i¡e kibrît tütsüsü verilip 
ba¡dehu onlar ile †ılâ oluna veyâ«ûd bezr-i râsen ve füclün ðışr-ı yâbisi ve 
şebb bu mecmû¡ a«≠ ve nı§f cüz™ §amπ-ı ¡Arabî ile cemî¡an daðð oluna. Ve 
ke≠âlik nesrîn varaðı ve ðuşûr-ı «aş«âş ve lüffâ√ ve eger o ðuşûr-ı «aş«âş ve 
lüffâ√ bu iki mu«addir bedeline benc va∂¡ olunursa ðavî olur ve «ı∂âba «al† 
olunur ve eger ona kâfûr ve mâ-ı verd id«âl olunursa ecved olur. Ve ba¡∂ı 
kerre dahi şa¡r ıslatılıp kibrît ile leff olunup ba¡dehu onunla teb«îr olunur, 
gece iki def¡a bu minvâl üzere ¡amel olunur.

O A√vâl İle Tedbîrdir ki »ı∂âbdan Sonra İşlenir ve »ı∂âba İtbâ¡ Olunur: 
»ı∂âbâtın ek&eri dimâπı müberrid ve müfsiddir ve nevâzil ve sekte mi&llile-
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re dimâπı müheyyi™ ve mu¡idd olur, pes vâcib olur ki ba¡de’l-«ı∂âb «ı∂âbın 
ðurbünde mu¡âlece olunup o ¡avârı∂ ¡urû∂dan men¡ oluna ve «ı∂âb ¡aðıbın-
da †îb-i √ârrdan misk ve ðaranfül ve o mi&lli a†yâb-ı √ârre isti¡mâl oluna. Ve 
ba¡∂ı kerre «ı∂âbdan şa¡ra imtidâd ¡ârı∂ olup veted gibi olup cu¡ûdeti zâile 
ve va∂¡ı ðabî√a olur ve o ma∂arrat tedârük olunup o «ı∂âbın a«lâ†ına şa¡rı 
muraððıð ve müca¡¡id edviye «al† ve id«âl olunur «u§û§an eş¡âr-ı «aşine i«-
ti∂âb olundukta onun «ı∂âbına muraððıð ve müca¡¡id edviye id«âli mü™ek-
keden vâcib olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi «ı∂âbdan li√ye telebbüd edip keçe 
gibi olur ve şa¡r nüks eder ve birbirine mun∂amm olur ve onun tedârükü 
¡aðîb-i «ı∂âbda dühn-i benefşec ve dühn-i «îrî isti¡mâli olur. Ve ba¡∂ı kerre 
«ı∂âbdan beşereye isvidâd ¡ârı∂ olur ve nâs onu bâðılâ ve √ımma§ daðîðle-
riyle πasl ederler velâkin «ı∂âbda olan dühn-i √ârr √asebiyle beşereye sevâd 
¡ârı∂ olsa ben o sevâdı πasl eylemem. 

Ve ba¡∂ı kerre «ı∂âbdan sonra şa¡ra nu§ûl ¡ârı∂ olur ya¡nî «ı∂âbın levni 
şa¡rda müteπayyir olup ðabî√ olur ve onun mu¡âlecesinin ecvedi budur ki 
«ı∂âbdan cevze miðdârı bir şey™ a«≠ olunup tecfîf olunur «u§û§an ðuvvet-i 
πavvâ§ası olan «ı∂âbdan a«≠ ve tecfîf olunur ve kaçan nu§ûl bi’l-fi¡l ₣uhûr 
veyâ«ûd ₣uhûra ðarîb ve müteheyyi™ olsa misvâk gibi «aşebe a«≠ olunup 
†araf-ı vâ√idi lett ve daðð olunur ve o daððın «ilâliyle o «ı∂âb-ı ma¡ðûd a«≠ 
olunup o nu§ûla itbâ¡ olunur. Ve bir ðavm dahi dühn-i bân ve dühn-i lâ≠en 
gibi olan edhân-ı †ayyibe du«ânını a«≠ edip veyâ«ûd şem¡in du«ânını a«≠ 
edip o du«ânla nu§ûle mes√ ederler velâkin bu vech üzere olan nu§ûlün 
§alâ√ı kaçan şa¡r gasl olunsa bâ†ıl olur.

◊azâz Beyânındadır

“◊azâz” √â-ı mühmelenin fet√iyle eczâ-ı §ıπârdır ki fî-πayri teðarru√in 
baştan nu«âle mi&âlinde taðaşşür eder ve ona √azâz-ı ibriyye tesmiye olu-
nur. ◊azâzda olan kelâm şa¡rda vâði¡ kelâma müşâkil ve münâsib olmakla 
kelâm-ı şa¡r ¡aðıbında √azâzda biz tekellüm eyleriz ve deriz ki √azâz ibriyye 
dedikleri ¡illettir ya¡nî o nu«âledir ki başta tekevvün eder ve taðşîr-i «afîften 
bir nev¡dir, bilâ-√arec re¡se ¡ârı∂ olur cilde-i re™sin sa†√-ı a¡lâsının mizâcına 
fesâd ¡ârı∂ olmakla. Ve √azâzın erde™i teðarru√a ve menâbit-i şa¡rın fesâdı 
meblaπına bâliπ olandır ve ke≠âlik mâdde-i √âdde vü bûraðıyye veyâ«ûd 
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dem-i sevdâviyye ile √âdi& olanlardır. Ve ba¡∂ı kerre sebeb-i √azâz re™ste 
sû™-i mizâc olup vâ§ıl olan πıdâyı o sû™-i mizâc ifsâd etmekle olur ve ba¡∂ı 
kerre yübs-i mücerred ile dahi ¡ârı∂ olur ne ðadar bedenin emzice-i sâiresi 
mu¡tedil olur ise ve ba¡∂ı kerre √azâz-ı re™s ¡u∂v-ı â«ere müşâreket √asebiy-
le olur.

el-¡İlâc: Biz deriz ki √azâzın bir §ınfı «afîf olur, onun ¡ilâcı dahi «afîf 
olur, kaçan başa dühn-i verd ve dühn-i benefşec ve lu¡âbâtla †ılâ olunsa 
onun tedbîrine kifâyet eder. Ve §ınf-ı â«er ondan eşedd olur, onun ¡ilâcında 
cilâsı olan edviyeye √âcet olur, cilâsı ve ta√lîl-i ðavîsi olan edviye isti¡mâl 
olunduktan sonra ardınca mura††ıb ve mu¡addil devâlar isti¡mâl olunur. 

Ve √azâzın bir §ınfı dahi vardır ki cidden redîdir, taðrî√e mü™eddî olur; 
onun ¡ilâcında vâcib olur ki fa§d ve ishâl ile beden tenðıye oluna eger onlara 
√acet var ise ve sebebi imtilâ ile bedenden başa teraððî eden mevâdd ise 
ona ba¡de’t-tenðıye mu¡âlece olunur ve her kaçan ona edviye-i âliye ile ¡ilâc 
olunsa ona edhân itbâ¡ olunur.

◊azâz-ı Leyyine Edviyeleridir: O edviyelerde le≠¡-i ke&îr olmaz. Kaçan 
√azâz-ı ∂a¡îf ₣uhûra ðarîb olsa ona bu ¡ilâc kifâyet eder: Mâ-ı sılð ve mâ-ı 
√ulbe ile re™s πasl olunur ve ke≠âlik √abb-ı bi††î« ve daðîð-i √ımma§ ve 
türmüs ve baðılâ ve bezr-i «a†mî zeyt içinde ma†bû«an ve lu¡âb-ı sefercel 
ve «a†mî ve ke&îrâ ve †în-i »ûzî ve ðaymûliyâ ile ve «u§û§an ðaymûliyâ ile 
bir sâ¡at miðdârı başa †ılâ olunup baş üzere o †ılâ bir sâ¡at miðdârı terk olun-
duktan sonra sılð ¡u§âresi ve «ilâfın ra†b-ı varaðının ¡u§âresi ile πasl olunur 
ve onun nef¡i πâyete bâliπdir. Ve ke≠âlik temr-i Hindî ve kerefs ve kerefs 
¡u§âresi ve âzâd-dıra«t †abî«i ve varað-ı şehdânec ve varað-ı simsim o ed-
viyelerdendir ve bu iki devâ â«erler ma¡a-le†âfetihimâ ðuvâyı ib†âl ederler 
ve ¡u§âreleri dahi varaðları gibi olur. Ve ke≠âlik levz-i muðaşşer «all ile ve 
√ulbe daðîði dahi «all ile isti¡mâl olunur veyâ«ûd daðîð-i √ımma§ varað-ı 
simsim-i mes√ûðla «all ve bir miðdâr «amr ile «al† olunduktan sonra is-
ti¡mâl olunur veyâ«ûd √ımma§-ı medðûð ve «a†mî «all ile ma¡cûn kılınıp 
onunla †ılâ olunur veyâ«ûd πubâr gibi mes√ûð olan tû& ðıdâ√ı ile πasl olu-
nur ve onun isti¡mâli «a†mî isti¡mâli gibidir veyâ«ûd «a†mî rubbu zeytte 
veyâ«ûd zeytle ma«lû† şarâbda ma√lûl olan kündür ile iki üsbû¡ kirâren 
πasl olunur. 
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Ve √azâz için la†îf sehl devâdan olur: Mâ-ı varað-ı ra†b-ı «ilâf ile πasl-ı 
re™s eylemek ve o πasûl ceyyîd-i bâliπ ve mücerreb ve selîmdir ve vâcib 
olur ki ≠ikr olunan πasûl ile hangisi olursa olsun baş πasl olunduktan sonra 
leylen dühn-i verd ve dühn-i benefşecle tedhîn olunur.

◊azâzın Edviye-i ¢aviyyeleridir: Onun aπsâline bûrað veyâ«ûd kibrît 
veyâ«ûd merâretü’&-&evr ve şa√m-ı √an₣al ve dürdî-i şarâb ve «ardal ve 
mîvîzec ve zücâc-ı mu√rað ve «arbað ve &âfsiyâ ve o mi&llilerin biri «al† 
olunur. Ve ke≠âlik ðaymûliyâ a«≠ olunup merâretü’l-baðar ile ma¡cûn 
kılınıp isti¡mâl olunur ve iki sâ¡at miðdârı üzerinde terk olunur [547a] 
veyâ«ûd bân √abbı ve daðîð-i bâðılâ veznleri berâber su ile ma¡an †ab« 
olunup re™s πasl olunur veyâ«ûd dürdî-i şarâb bir rı†l §âbûn bir ûðıyye 
bûrað dört dıra«mî bu edviyeler cem¡ olunup onunla baş tel†î« olunur ve 
ba¡dehu mâ-ı sılð ve daðîð-i √ımma§ ile πasl olunup ba¡dehu dühn-i âs 
isti¡mâl olunur ve ba¡∂ı kerre baş a«&â-ı baðar ile πasl olunur ve cidden 
nâfi¡ olur. Ve bir gece istirâ√atte kılınıp ba¡dehu gece ile a«&â-i baðar 
†ılâ kılınır ve başı bevl-i cemel ile «u§û§an cemel-i ¡Arabî bevli ile πasl 
eylemek şedîdü’n-nef¡ olur. Ve mes√ûð olan zücâc √azâz-ı redî bâbın-
da ðaviyyü’t-te™&îr olur. Ve ke≠âlik onun o edviyeleri dahi ðavî olur ki 
onun a«lâ†ında ðalðand ve mevîzec ola veyâ«ûd rıπve-i bûrað ve ðalðand 
bi’s-seviyye a«≠ olunup ba¡de √alði’r-re™s †ılâ olunur ve ba¡∂ı kerre o iki 
devâ zeyt ile cem¡ olunur veyâ«ûd mîvîzec zeytte sa√ð olunup onunla 
tedhîn olunur veyâ«ûd kibrît ve ðalðand ve bûrað veznleri berâber lâ≠en 
ile cem¡ ve dühn-i ma§†akî ile idâfe olunup ve başa †ılâ olunup bir müddet 
baş üzere terk olunur ve ba¡∂ı kerre dahi içine «arbað «al† olunur.

Bu devâyı ba¡∂ı mu√de&în iddi¡â ederler velâkin tecribe olundukta cey-
yid olduğu ₣uhûr eyledi: Zûfâ-i ra†b nı§f cüz™, şa√m-ı ba†† bir cüz™, dühn-i 
«îrî bir cüz™, &âfsiyâ rubu™ cüz™, lâden iki cüz™. Evvelâ baş mâ-ı √ârr ve §âbûn 
ile πasl olunur ve ba¡dehu «ırða-i yâbise ile baş mu√ammer olunca ðadar 
delk ve ba¡dehu onunla †ılâ olunup o †ılâ bir gün ve bir gece baş üzere terk 
olunur ve ba¡dehu πasl olunur.
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Ma…âle-i ¿âniye Cildin Bi-◊asebi’l-Levn A√vâli 
Beyânındadır

Ammâ Levni Taπyîr Eden Esbâb

Ben derim ki levn-i cildenin sevâda taπayyürü şems ve berd ve rî√in bi-
riyle olur veyâ ða√l sebebiyle olur. Ba¡∂ı nüs«ada “ða√l” bedeline “&iðal” 
vâði¡ olmuştur. Ve ke≠âlik ðıllet-i isti√mâm veyâ«ûd ekl-i melû√ât veyâ«ûd 
demin sevdâviyyete isti√âlesi ile olur. Ve levni mu§affir olan esbâbın biriy-
le levn a§fer olur. Ve o esbâb-ı emrâ∂ ve πumûm ve ¡adem-i πıdâ ve ke&ret-i 
cimâ¡ ve ke&ret-i evcâ¡ ve havânın harr-ı şedîdi ve miyâh-ı râkid şürbü ve 
me™kûlâttan nân«âhı ekl ve ke&ret-i şetm √attâ denildiği üzere ona na₣ar ey-
lemek dahi levn-i cildi taπyîr eder. Ve «all ve ona idmân veche i§firâr i√dâ& 
eder. Ve kemmûn şürben ve le†û«an bi’l-«all ve kemmûn ke&îr olan beytte 
†ûl-i maðâm ve «alli eklde istik&âr ve ekl-i †în bu me≠kûrlar levni taπyîr 
ederler √attâ ekl-i †în süded dahi îcâb edip efvâh-ı ¡urûð münsedde olmakla 
cilde dem-i ðânî «alâ§ olmaz ancak «alâ§ olan bu«âr-ı §afrâdan bir şey™ olur. 
Ve ke≠âlik büldân-ı √ârrede ta¡ayyüş dahi levni taπyîr eder.

Levni Tebrî… ve Ta√miye ve Cilâlı Kılan Edviye Beyânındadır

Ve ma¡lûm ola ki demi ve rû√u cilde ta√rîk eden edviyenin küllîsi cilde 
revnað ve neðâ ve √umret i√dâ& eder ve cilâ-ı «afîfle câlî olan edviyeler 
dahi ona i¡ânet eder ve cildi eraðð ve cildin yüzünde olan eczâ-ı hâlikeleri 
keş†-i la†îf ile keş† eder «u§û§an onda §ıbπ olursa ve ma¡a-hâ≠â küllihi bu 
revnaðın beðâsı √arr ve berd ve riyâ√tan istitâra mu√tâc olur. 

Ve demi cilde mu√arrik olan eşyâların ≠ikr olunan ef¡âli fi¡li üç vech 
üzere olur: Evvel vech budur ki onlar demi «u§û§an dem-i raðîði tevlîd 
eder, zîrâ kaçan dem-i ceyyid tevellüd eylese ve o dem ke&îr ve münte-
şir olsa her mev∂i¡e bâliπ olur. Ve ikinci vech o eşyâ demi tenðıye eder. 
Ve üçüncü vech o eşyâ demi bedene ve cilde neşr eder ve ta√rîki √ase-
biyle demi bas† edip «ârice i«râc ve mecârîyi teftî√ eder ve ba¡∂ısı dahi 
demi dâ«ilden «ârice ðasren ce≠b eder. Ve o eşyâdan †arið-i evvel ile ya¡nî 
tevlîd-i demi tek&îr ile ta√sîn-i levn edenler √ımma§ ve bey∂-i nîm-birişt ve 
mâu’l-la√m ve şarâb-ı rey√ânî ve tîn tenâvülleri olur, zîrâ bunlardan dem-i 
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raðîð tevellüd edip cilde mündefi¡ olur ve o sebebden ta√sîn-i levn fi¡lini 
işlemiş olur. 

Ve nâkihîne ârı∂ olan semâcet-i levn levn-i a§lîsine i¡âde murâd olunsa 
tîn-i yâbis ve besr tenâvülünün menfa¡ati olur, zîrâ onlar dem-i latîfi ve 
√arâret-i πarîziyyeyi ziyâde ederler. Ve o bâbda mücerreb olan tedbîrlerden 
olur eyyâmen mütevâliyeten şarâb ve leben şürb eylemek.

Ammâ o eşyâ ki levn-i cildi tenðıye-i dem √asebiyle ta√sîn eder, onlar 
ı†rîfil-i §aπîr ve helîlec-i mürebbâ mi&llilerdir eger ¡ale’d-devâm isti¡mâl 
olunurlarsa. Ve bu bâbda helîlec-i Kâbülî ıtrîfil isti¡mâlinden aðvâdır.

 Ammâ o eşyâ ki demi bas† ve neşr ile levn-i cildi ta√sîn eder, onlar √ıltît 
ve fülfül ve su¡d ve ðaranfül mi&llilerdir, †a¡âma onlar va∂¡ olunup ma¡an 
tenâvül olunur. Ve za¡ferân dahi o fi¡li işler lâkin za¡ferân demi neşr eyle-
diği gibi i∂â¡at dahi eder «u§û§an meypu«tecde isti¡mâl olunsa neşri ek&er 
olur ve za¡ferânın şerbet-i vâ√idesi bir dirhem miðdârı olur. Ve zûfâ dahi 
o vech ile ta√sîn-i levn eder, zûfâdan iki dirhem za¡ferân nı§f dirhem a«≠ 
olunup sükker ile isti¡mâl olunur. Ve vecc dahi ta√sîn levn eder. Ve lu¡be-i 
berberiyye bir dirhemden iki dirheme varınca ðadar esviða ile «al† olunup 
πalebe-i şedîde ile lu¡be-i berberiyye maπlûbe olduğu √âlde şürb olunsa o 
dahi ta√sîn-i levn eder ve eger vech-i meşrû√ üzere maπlûb olmasa mu§an-
nif katında lu¡be-i berberiyye sûrincâna ı†lâð olunup ve sûrincân derece-i 
&âli&ede √ârr olmakla ondan işti¡âl-ı fâ√iş ¡ârı∂ olur. Ve buðûldan bu bâbda 
nâfi¡ olan fücl ve kürrâ& ve ba§al ve kerneb eklleri ve «â§§aten ekl-i kernebe 
idmân olur. 

Ve ef¡âl ve √arekâttan nâfi¡ olanlar iπtiyâ₣ ve πa∂ab ve cidâl ve riyâ∂et-i 
mu¡tedile ve mü§âra¡a ve ke≠âlik sürûr ve †arab ve ef¡âl ve a¡mâlden me™nûs 
olduğu nesneleri mü†âla¡a ve semâ¡-ı †ayyib ve mücâlesetü’n-na₣₣âf u ₣ar-
râf ve sebðte ya¡nî yarış için olan mu¡âra∂a ve mübâre™e a§nâfına na₣ar ve 
hirâş ya¡nî iπrâ eylemek ve üşkürmek olur. 

Ammâ «âricden ce≠b ve cilâ ile ta√sîn-i levn eden eşyâlar o le†û«ât ve 
πasûlât olur ki onlar daðîð-i bâðılâ-ı muðaşşer ve daðîð-i şa¡îr ve daðîð-i 
kirsenne ve daðîð-i √ın†a ve neşâ ve «â§§aten daðîð-i √ımma§ ve daðîð-i 
¡ades ve daðîð-i erüzz ve πıra’s-semek ve îresâ ve lâden ve tîn ve kündür 
ve ma§†akî ve dühn-i ma§†akî ve ðuşûr-ı bey∂ ve la√m-ı §adef ve muðl ve 
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mertek ve isfîdâc ve nüşâre-i ¡âc ve ¡i₣âm-ı na«ıre ve mi√leb ve füvve ve 
†îbden bir ðuvvet-i ðaviyye ve levz-i √ulv ve levz-i mürr ve bezr-i «ıyâr 
ve bi†tî« ve ðar¡ ve ða†af ve bezr-i fücl daðîði ve bezr-i circîr mi&lli edviye 
itti«â≠ oluna. Ve çok kerre neşâ ve ke&îrâ leben ile küllü yevmin †ılâ olunsa 
vechi §âf ve naðî eder. Ve ke≠âlik o edviyelerdendir ðunâber ¡u§âresi ve 
zerdec216-i ¡u§fur ve √albi sâ¡atinde me™«û≠ olan leben-i √alîb ve buzağı 
tırnağının †abî«i ki o a₣lâf teherrî edince ðadar †ab« olunmuş ola ve la√m-ı 
§adef †abî«i ve beyâ∂-ı bey∂ veyâ«ûd √ulbe ve iklîl-i melik †abî«leri.

∏asûl-i Ceyyid: Bâðılâ-ı muðaşşer, kirsenne, türmüs, bezr-i fücl, bezr-i 
bi††î«-i muðaşşer, √ımma§, neşâ, bu edviyeden πasûl itti«â≠ olunur.

∏amre-i Ceyyide: Daðîð-i bâðılâ ve daðîð-i şa¡îr ve daðîð-i √ımma§ her 
birinden birer cüz™ ve ¡ades-i muðaşşer ve ke&îrâ [ve neşâ] her birinden nı§f 
cüz™, √abb-ı bi††î« iki cüz™, za¡ferân ðadr-i mâ-yu§baπ; bu edviye ile gece 
†ılâ olunur ve nehâren ðuşûr-ı bi††î« †abî«i ve benefsec mi&llinin †abî«iyle 
[547b] πasl olunur.

U«râ: Levz-i √ulv ve ke&îrâ ve §amπ ve daðîð-i bâðılâ ve îresâ ve πırâ-ı 
semek bu edviye mütesâviyetü’l-evzân a«≠ olunup onları cem¡e kifâyet 
edecek ðadar su içinde πırâ i≠âbe olunur ve ba¡dehu edviye içine va∂¡ olu-
nup ondan †ılâ itti«â≠ olunur.

U«râ: Daðîð-i bâðılâ, şa¡îr √ımma§, semîd bu edviyeler beyâ∂-ı bey∂ ile 
†ılâ olunur. 

Ve cilâ-ı ðavî ile tecliye eden edviyedendir: Bülbûs, ba§al, bûrað, nân«â√ 
ma¡a’l-¡asel, uşşað, dühn-i bâbûnec, şedîdü’t-tenðıye olan mey¡a. Ke≠âlik 
kerneb, zernî«, «ur™u’∂-∂abb, a§l-ı nerces.

∏amre-i ¢aviyye: Zerdec-i ¡u§fur a«≠ olunup koyulanınca ðadar †ab« 
olunur ve ondan bir ûðıyye a«≠ olunup †ılâ ¡acini gibi ≠ikri âtî edviye onunla 
ma¡cûn kılınır ve o edviye bunlardır: ≠erð-ı ¡a§âfîr, daðîð-i türmüs, daðîð-i 
√ımma§, bezr-i bi††î«-i muðaşşer; bu edviyeler cem¡ ve sa√ð olunup ≠ikr 
olunan ma†bû« zerdec ile cem¡ olunup †ılâ olunur.

∏amre-i U«râ: Ke&îrâ, zücâc-ı Şâmînin πubâr mi&li olan mes√ûðu, za¡-
ferân, türmüs, lübb-i √abbu’l-ðu†n her birinden birer mi&ðâl, dühn-i levz ile 
†ılâ olunur. 

216 “Zerdec” zerengdir, mâiyyetü’l-¡u§fur ma¡nâsına.
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Ve her gece vech «ardal-ı ebya∂, zernî«-i a√mer ve a§fer ma¡a’l-leben 
o mecmû¡ ile †ılâ olunsa vechi ta√mîr-i şedîd ile ta√mîr eder. İşbu edviye-i 
ðaviyye vü câliye ibtidâ cü≠âmda ¡ârı∂ olup ona tenekkür ve bü&ûr ve simen 
tesmiye olunan se√aneye dahi nâfi¡ olur, eger o devâlar mev∂i¡-i me≠kûr 
üzerinde isti¡mâl olunursa onları izâle eder. 

Ve ke≠âlik onlara ma«§û§ olup bi- ðuvvetin tenðıye eden edviyeden 
olur: ~amπ-ı ebya∂, bûrað, kündür, kibrît-i a§fer bi’s-seviyye a«≠ olunup 
«all ile ondan ður§ kılınır ve tecfîf olunup ¡inde’l-√âce «all ve ¡asel ve rıπ-
ve-i bûrað ve o mi&llilerle isti¡mâl olunur. Ve bu bâbda rıπve-i bûrað nefs-i 
bûraðtan «ayrlı olur. 

Ve ke≠âlik bir rı†l §âbûn ve bir mi&lli uşşað a«≠ olunup üç rı†l su içinde 
iki gün miðdârı √all olunurlar ve ba¡dehu üzerine kündür ve ma§†akî ve 
na†rûn veznleri berâber, min-√ay&ü’l-mecmû¡ yedi ûðıyye miðdârı ilðâ olu-
nur ve cümlesi bir zücâce içinde sa√ð-ı şedîd ile sa√ð olunup leylen isti¡mâl 
olunur. 

Ve ke≠âlik daðîð-i küşn ya¡nî kirsenne daðîði ve daðîð-i √ımma§ ve bað-
la ve şa¡îr ve türmüs ve îresâ ve a§l-ı nerces veznleri berâber ve §amπ ve 
a§l-ı sûsen her birinden yarımşar cüz™ a«≠ olunup ður§ itti«â≠ olunur. 

Ve ma¡lûm buyurula ki kelef ve bereş ve â&âr ve kümûdet-i dem âfetle-
rine nâfi¡ olanlar ta√sîn-i levnde dahi nâfi¡ olur.

Cildi Şems ve Rî√ ve Berdden Mu√âfa@a Beyânındadır

Cildi onlardan mu√âfa₣a ða§d olundukta vâcib olur ki mev∂i¡ beyâ∂-ı 
bey∂ ile †ılâ oluna veyâ«ûd mâ-ı §amπ ve mûm-ı rûπan ile †ılâ olunur 
veyâ«ûd semîd suda nað¡ olunup √ulâlesine ba¡de’t-ta§fiye beyâ∂-ı bey∂ 
«al† olunup onunla veche mes√ olunur.

Â&âr-ı ∞arbe ve Â&âr-ı Sûd ±ikridir

O â&ârı mürdâsenc-i mütebayyı∂217 şu√ûmdan bir şey™ ile †ılâ olunsa ðal¡ 
eder. Ve ke≠âlik ma¡rûf olan √acer fülfül ile †ılâ olunsa ðal¡-ı â&ârda men-

217 Mürdâsenc üç levn üzeredir: a√mer, ve firfîrî ve re§â§î ki √umret ve §ufrete nâ₣ır 
olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡amel ile onların biri ebya∂ kılınır, bu maðâmda murâd odur.
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fa¡at-ı ₣âhiresi olur. Ve fülfülü’l-mâ tesmiye olunan baðla, ke≠âlik varað-ı 
kerneb ve kündür ve fücl ve fûtenec-i ra†b ve zernî« bunların küllîsi mâ-ı 
küzbere ve kerefs ile †ılâ olunur. 

Ve kaçan mev∂i¡ nûre ve na†rûn-ı a√mer ve «all-i √â≠ıð ile †ılâ olunsa 
â&âr-ı «u∂ret ondan zâil olur. Ve ke≠âlik kündür ve na†rûn ve §abır â&âr-ı 
bâ≠incâniyyeyi ðal¡ eder. Ve ¡asel ile efsentîn ve ke≠âlik ¡ilkü’l-bu†m ve 
lâden onlar gibidir. Ve vâcib olur ki birkaç eyyâm o a†liye ¡u∂v üzere terk 
oluna ve diyâ«aylûn merhemi cidden ceyyid olur.

Bu Bâbda Ceyyid ‰ılâdır: Muðaşşer levz-i mürr bir dirhem, §adef-i mu√-
rað, √urf-ı ebya∂ her birinden ikişer dirhem, mâş-ı muðaşşer nı§f dirhem, 
√ımma§-ı ebya∂-ı muðaşer iki dirhem, kirsenne bir dirhem, türmüs nı§f dir-
hem, zebedü’l-ba√r bir dirhem, şedîdü’l-bilâ ve şedîdü’l-cefâf olan ¡ı₣âm 
bir dirhem, anzerût bir dirhem; bu me≠kûrlar sa√ð ve mâ-ı şa¡îr ve sükker 
ile ma¡cûn kılınıp mâ-ı zerdec ile †ılâ olunur ve ke≠âlik √ukâke-i «azef ile 
¡u∂v üzere †ılâ olunur ve dühn-i cevz ile kebîkec isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik 
¡u§fur, na†rûn, uşşak, mürr, kibrît-i a§fer veznleri berâber a«≠ olunur ve on-
lardan «all-i meksûr ile †ılâ itti«â≠ olunur ve «allin mizâcı meksûr olmakla 
taðrî√e mü™eddî olmaz. Ve ke≠âlik ðaymûliyâ, zibl-i √amâm, §âbûn, kün-
dür mütesâviyetü’l-evzân a«≠ olunup «all ile †ılâ olunur. Ve ke≠âlik ðarn-ı 
iyyel ebya∂ olunca ðadar i√râð olunup onun √urâðası ve kündür ve daðîð-i 
türmüs ve daðîð-i kirsenne ve ∂akîð-i bâðılâ veznleri berâber, uşşak, nûşâ-
dur, mürr her birinden üçer cüz™, ðe&îrâ, §amπ-ı ¡Arabî her birinden rubu¡ 
cüz™. Ve ke≠âlik evvelâ ¡ilk ile ∂ımâd olunur ve ba¡dehu na†rûn ve nûre ve 
remâd-ı kerm a«≠ ve ¡asel ile cem¡ ve †ılâ olunur ve bu †ılâ nemeşe ve â&âr-ı 
ðurû√a §âli√ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi şar†a √âce olur.

Â&âru’l-¢urû√ ve’l-Cüderî

±ikri sâbıð edviyelerden ðavî olanların küllîsi â&âr-ı ðurû√un ∂a¡îflerine 
devâ-i nâfi¡ olur. Ve bu â&ârları izâle eden edviye-i nâfi¡adandır ve tecribe 
dahi olunmuştur: Şa√m-ı √ımâr ve ða§ab u§ûl-i †arîsinin ¡u§âresi ¡aselden 
bir şey™ ile ve √abað mil√ ¡acîn ile a«≠ olunup ¡asel-i na√l ile ma¡cûn kılınır. 
Ve ke≠âlik fâşerâ zeyt ile taπallu₣ edince ðadar †ab« olunur ve onun †abî«i 
bu bâbda mücerreb devâdır.
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Ve bu §ıfat üzere olan ∂ımâd dahi onlar gibidir: Îresâ, ðus†, mertek-i 
maπsûl, ðarn-ı iyyel-i mu√rað, bûrað, uşşak, ba¡r-ı ¡atîð daðð olunup is-
ti¡mâl olunur √attâ nemeş ve kelef için isti¡mâli dahi nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik 
bâlî olan ba¡r-ı ¡atîð ü ebya∂ ve ¡i₣âm-ı na«ıre her birinden onar, ða§abın 
u§ûl-i yâbisi yirmi, «azef-i cedîd on, neşâ on, türmüs beş, bezr-i bi††î«-i 
muðaşşer on, erüzz-i muðaşşer on, daðîð-i √ımma§ on, √abbu’l-bân on beş, 
mâ-ı şa¡îr ile ma¡cûn kılınıp †ılâ olunur; eger onun içine ðus† ve mürr ve 
zerâvend her birinden onar kılınırsa ceyyid olur. Ve bu â&ârın mu¡âlecâtına 
bu mev∂i¡in πayri mev∂i¡de biz işâret eyledik.

Dem-i Meyyit ve Bereş ve Nemeş ve Kelef

Nemeş ve dem-i meyyit o demden √âdi& olur ki o dem √asebiyle ¡ırðın fûv-
vehesi münfeti√a olur, imtilâ-ı demin †uπyânıyla veyâ«ûd ∂arbe ve ne₣âyiri 
√asebiyle füvvehe-i ¡ırð mün§adi¡a olur ve dem a¡lâ-i cildin ta√tında mev∂i¡-i 
vâ√idde mu√teðın olur ve o mev∂i¡de demin levni ve şeli ₣âhir olur ve lev-
ni √umrete mâile olan nemeş olur ve sevâda ∂ârib olan bereş ve ondan la†«î 
olanlara kelef tesmiye olunur ve bir ðavm nuða†î olanlar kelef tesmiye ederler. 

Ve çok kerre §â√ib-i nemeşe teşaððuð-ı şefeteyn ¡ârı∂ olur yübs-i mizâc 
√asebiyle. Ve vâcib olur ki mübâderet olunup dem cümûd edip müsta√kem 
ve müsevved olmadan muðaddem ¡ilâc oluna, zîrâ ba¡de’l-isti√kâm ¡ilâcı 
¡usretli olur. 

Ammâ dem-i meyyitin ve bereşin ¡ilâcı budur ki onların üzerlerinde olan 
cilde-i raðîða bir mib∂a¡ın †arafıyla πayr-i muðarri√ ten√ıye ile ten√ıye ve 
imâle olunup üzeri keşf olunur ve onda bir şey™-i câmid var ise rıfð ile a√≠ 
olunur ve eger onların mâddesi henüz mâyi¡a ve ≠âyibe ise o mâdde isâle ve 
rıfð ile izâle olunur ve ba¡dehu edviye-i câliye ile onun cilâsı itmâm olunur. 
Ve biz bereş ve nemeşe bu vech üzere mu¡âlece eyledik, o âfet bizim mu¡â-
lecemiz sebebiyle zâil ve bür™ √â§ıl oldu [548a] velâkin vâcib olur ki bu 
tedbîr olunup bür™ √â§ıl olduktan sonra ardınca ∂ımâd-ı ðâbı∂ isti¡mâl oluna 
tâ ki münfeti√a olan efvâh-ı ¡urûð sedd olunup «ârice dem «urûc eylemeye. 
Ve bundan mâ-¡adâ onda isti¡mâl olunan edviye-i mu√allileye dahi şey™-i 
ðâbı∂ «al† olunmak lâzım olur, zîrâ mu√allil ¡urûð-ı vâsi¡adan mevâddı ce≠b 
eder ve onu ta√lîlden ¡âciz olur ve «u§û§an ibtidâ-i kelefte mu√allile ðâbı∂ 
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«al†ı ziyâde lâzım olur ve ona binâen onun üzerine şedîdü’l-le≠¡ olan devâ 
va∂¡ olunmaz. Ammâ kelef ¡atîð ve müzmin ve vâðıf olursa vâcib olur ki 
«avf olunmayıp onda mu√allil-i le≠≠â¡ isti¡mâl oluna ve ¡ale’t-tevâlî merre-
ten-ba¡de-u«râ üzerine le≠≠â¡ va∂¡ ve ref¡ oluna, kelef zâil olunca ðadar va∂¡ 
ve ref¡ i¡âde oluna ve edviye-i mu√allileden mürr ve uşşað le≠≠â¡dır. 

Ve ba¡∂ı kerre dem-i meyyit evvel-i ₣uhûrunda mâ-ı √ârr ile müddet-i 
†avîle ten†îl olunmakla zâil olur «u§û§an mâ-ı ne†ûlde ðuvve-i mu√allile 
ola. Ve ba¡∂ı kerre dem-i meyyitin evvelinde biz şar† dahi eyleriz. Ve ba¡∂ı 
kerre şâff-ı mürr ve şâff-ı verdî bu bâbda kifâyet eder eger onlarla ve onlar 
mecrâsına cârî olanlarla beher yevm iki def¡a kirâren ve mirâren †ılâ olunur 
ise velâkin mev∂i¡ iklîl-i melik †abî«iyle evvelâ πasl olunup ba¡dehu o †ılâ 
üzerine isti¡mâl olunur. Ve o iki devâların ve şâfların ecved-i isti¡mâli mâ-ı 
√ulbe ile isti¡mâl olunan olur ve mürrden mütte«a≠ olan şâf edviye-i ∂a¡îfe-
nin ta√lîl eylediği mevâddan bâðıye kalanları tenðıye eder. 

Ve «all-i √âmi∂de münaðða¡ olan tîn ba¡∂ı kerre dem-i meyyiti ta√lîl 
eder. Ve ke≠âlik meşvî olan na†rûn ve ≠erð-ı √amâm ve bûrað bi’s-seviyye 
a«≠ olunup ¡asel ile †ılâ olunur. Ve ke≠âlik mev∂i¡ na†rûn ile πasl olunup 
ve ba¡dehu §amπ-ı bu†m ile ∂ımâd olunup altı gün miðdârı meşdûden terk 
olunup ba¡dehu πasl olunur ve ibr ile na«s ve idmâ olunup demi neşf olunur 
ve ba¡dehu altı gün miðdârı ¡alâ-√âlihi terk olunup ba¡dehu mil√le delk olu-
nur ve yine nı§f sâ¡at terk olunup üzerine ≠ikri âtî devâ va∂¡ olunup beş gün 
miðdârı o devâ mev∂i¡ üzere imsâk olunur. 

Ve baðiyye-i demi cemî¡an o devâ i«râc eder ve o devâ budur: Kündür, 
na†rûn, nûre, şem¡, ¡asel. Şem¡ ¡asel ile i≠âbe olunur ve «al† olunup o ma«lû† 
ile ∂ımâd olunur, üç günden beş güne varınca ðadar mev∂i¡ üzere terk olu-
nur, o devâ dem-i meyyitin e&erini ve veşmi dahi izâle eder. 

Edviye-i müfrede-i ceyyidedendir: Kündüş ma¡a-lübâbı’l-«ubz ve 
levz-i mürr ve bezr-i kerneb ve bezr-i fücl ve lebenü’t-tîn ve mâ-ı circîr 
ma¡a-merâreti’l-baðar ve kengerzed, varað-ı yebrû√; bu edviye ile nemeş 
üzere ve â&âr-ı sâire üzere bir üsbû¡ delk olunur. Ve merzencûş dem-i mey-
yite le†û«-ı ceyyid olur. Ve ke≠âlik ebvâb-ı mâ∂iyede ≠ikri mürûr eden ða-
viyyetü’l-cilâ edviyeler ve ke≠âlik ðardemânâ ve mürr ve &âfsiyâ ve ba§al-ı 
zîr ve a§l-ı lûfu’l-√ayye ¡asel ile ceyyidlerdir. 
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Ve Câlînûs ve πayrileri tecribe eyledikleri üzere cevzü’l-cenîn218 a«≠ 
olunup ve nâ¡imen daðð olunduktan sonra mev∂i¡ üzere bir gece şedd olu-
nur ve ba¡dehu i¡âde olunur. Ve ke≠âlik fâşerâ ve fâşerşîn ve √abb-ı bânın 
&ecîri ya¡nî küspesi ve yâsemîn «u§û§an yâsemînin ra†bı ve nüşâre-i ¡âc 
ve ¡u§fur «all ile ve iki «arbað ve dâr-ı §înî ve √ummâ∂-ı ütrücc onlar gibi 
ceyyiddir. Ve «andeðûðâ ve «ur™-ı √amâm ve «ur™-ı ¡a§âfîr ve «ur™-ı bâzî 
onlar gibidir. 

Veyâ«ûd fülfül bir cüz™ ve nûre bir cüz™ ve zernî«-i a√mer ü a§fer her 
birinden birer cüz™; bu me≠kûrlar a«≠ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve 
bir fa««âr içine va∂¡ olunup def¡ olunur ve vaðt-i √âcette o â&ârın mev∂i¡i 
na†rûn ile πasl olunup ba¡dehu râtiyânecle beş gün ∂ımâd olunur ve ba¡de-
hu o ∂ımâdın şeddi √all olunup mev∂i¡ iğne ile na«§ ve idmâ olunup demi 
neşf olunur ve üzerine mil√ ≠err olunup devâ i¡âde olunur ve beş gün imsâk 
olunur ve bu tedbîr mirâren işlenip o tedbîr dem-i meyyiti ve veşmi izâle 
ve i≠hâb eder. 

Veyâ«ûd bûrað ve ke&îrâ veznleri berâber a«≠ olunup ondan aðrâ§ it-
ti«â≠ olunur ve «all ile †ılâ olunur ve §âbûn ile πasl olunur. 

Veyâ«ûd ðar¡-ı yâbis cidden sa√ð olunup miðdâr-ı ðalîl za¡ferân ile †ılâ 
olunur ve o †ılâ ceyyid-i bâliπ olur. 

Veyâ«ûd †în-i ¢arî†î ve √abbu’l-ðu†n a√≠ olunup mâ-ı §âbûnla cem¡ olu-
nur ve onu ta†liye kelefi ve bü&ûrü izâle eder. 

Ve≠âlik zeytin ¡aker-i mu√raðı ve dühn-i kirsenne ve daðîð-i türmüs 
veznleri berâber a«≠ ve †ılâ olunur. 

Bereşe ve cemî¡-i â&âra nâfi¡ edviye-i «afîfe: Lu¡âb-ı sefercel ma¡a’z-za¡-
ferân ve √abbu’l-ðar¡ ma¡a-†abî«i’l-√ulbe mi&llilerdir. 

Ve kelefi i≠hâb ve izâle eden devâlardandır: Bezr-i fücl ve «ardal bu iki 
devâ «all içinde menðû¡ olan tîn ile ma¡cûn kılınırlar. Ve «ardal ve zernî«ten 
mütte«a≠ devâlar dahi isti¡mâl olunur eger onun itti«â≠ı ðalîlen taðşîr edip 
taðrî√e mü™eddî olacak miðdârı olmazsa. Ve ke≠âlik kelefi i≠hâb eder ðus† 
dâr-ı §înî ile a«≠ ve mâ-ı zerdec ile ma¡cûn kılınıp †ılâ olunursa veyâ«ûd 
türâb-ı zîbað ve bezr-i bi††î« ve mi√leb ve levz-i mürr a«≠ ve isti¡mâl olunur 
veyâ«ûd zerdec ile muðl ve bezr-i circîr ma¡cûn kılınır ve ke≠âlik muðl «all 

218 “Cevzü’l-√arî”, “cevzü √ayyin” nüs«a.
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ile isti¡mâl olunur. Ve bu edviyeler her kaçan mev∂i¡i le≠¡ eylese üzerinden 
a«≠ olunup ba¡dehu i¡âde olunur. 

Ve ke≠âlik ba§al-ı za¡ferân ve ba§al-ı nerces dahi nâfi¡dir. Ve ke≠âlik 
bezr-i circîr ve neşâ ve mürdâsenc-i mübeyyi∂ her birinden birer cüz™, mið-
dâr-ı ðalîl za¡ferân, «ur™u’∂-∂abb, «ur™u’l-kelb, daðîð-i bâðılâ, daðîð-i şa¡îr, 
daðîð-i √ulbe her birinden ikişer cüz™, dühn-i levz-i √ulv, dühn-i nârcîl ed-
viye cem¡ine kifâyet edecek miðdârı. 

Ve ke≠âlik diyâ«aylûn bu §ıfat üzere kılınır: Bir ûðıyye mürdâsenc iki 
ûðıyye zeyt-i ¡atîð içinde √all olunca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu lu¡âb-ı 
√ulbe ve lu¡âb-ı «ardal ¡ale’s-seviyye bir ûðıyye ve muðl ve mürr her bi-
rinden beşer dirhem a«≠ olunup o iki devâ sa√ð olunur yanî mürr ve muðl 
[sa√ð] olunur ve onların üzerlerine lu¡âbât ilðâ olunup şedîden sa√ð olu-
nur ve ba¡dehu zeytle ya¡nî ≠ikri mürûr eden zeyt ile cem¡ olunup ondan 
d,yâ«aylûn itti«â≠ olunur.

¢ur§-ı Ceyyid: Mâ≠eryûn dört, «ardal-ı ebya∂ on dirhem, uşşað, muðl 
her birinden ikişer dirhem, bu ikisi ya¡nî uşşað ile muðl edviyeyi cem¡ ede-
cek miðdârı su içinde √all olunup ba¡de’l-cem¡ ondan ður§ itti«â≠ olunur.

Sâhir’e Mensûb Devâ-i Ceyyiddir: Sengisbûye bir dirhem, bûrað bir dir-
hem, bezrü’l-fücl ve ¡a₣m-ı bâlî ve √abbu’l-bân ve √acer-i fülfül ve türmüs 
ve bezr-i bi††î« ve ðus† ve levz-i mürr onlardan aðrâ§ itti«â≠ olunup isti¡mâl 
olunur.

Devâ-i Ceyyid: Bu devânın na₣îri ðalîlü’l-vücûd olur: İki dirhem mið-
dârı zîbað, üç dirhem †a√în levz-i mürrde zîbaðın e&eri kalmayıp †a√în es-
ved olunca ðadar sa√ð olunmakla ðatl olunur ve miðdâr-ı cemî¡ ceyyiden 
medðûð olan bezr-i bi††î« onların üzerlerine †ar√ ve ilðâ olunup onunla bir 
hafta miðdârı †ılâ olunup πaden πasl olunur.

Ve ke≠âlik se≠âb-ı cebelî, zûfâ her birinden birer cüz™, †în-i a«∂ar üç 
cüz™, kündür bir cüz™, bûrað iki, §amπ-ı bu†m iki cüz™ ve nı§f cüz™, şem¡ 
yedi cüz™; bu me≠kûrlar a«≠ olunup şem¡de ve dühn-i verd ve §amπ için-
de i≠âbe olunur ve onların içinde bûrað ve mâ-ı √ârr ile ta†yîn olunan 
ru«âm-ı †în dahi kılınır ve bi’l-cümle onlar cem¡ olunup ¡aselden bir şey™ 
ile «al† olunur ve o devânın taðrî√inden i√tirâz üzere devâ-i me≠kûr is-
ti¡mâl olunur.
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Ve ðavm dediler ki kelefi i≠hâb eder ürbiyye ¡ırðını fa§d eylemek velâ-
kin o fa§d √asebiyle maf§ûdun vechi sa¡fesi olan kimsenin √umret-i vechi 
gibi √umret üzere olur.

el-Veşm

Bedende ¡amel olunan o â&ârdır ki çivit ve mâ-ı kürrâ& ile kılınır. [548b] 
Pes onun izâlesine ¡ilâc iki devâdır ki onları biz nemeş bâbında ≠ikr eyledik. 
Ve ba¡∂ı kerre ona ¡ilâc, mev∂i¡i na†rûn ile πasl edip üzerine ¡ilk-i bu†mu 
şedd ve bir üsbû¡ üzerinde ibðâ eylemektir ve ba¡dehu √all edip mil√ ile 
ceyyiden delk ve ba¡dehu yine ¡ilk-i bu†mu münðali¡ olunca ðadar i¡âde ey-
lemektir mâdâm ki sevâd-ı veşm bâðî iken i¡âdeden «âlî olunmaz. Eger bu-
nun em&âlinin nef¡i olmaz ise lâzım olur ki o veşmenin maπrizine ve e&er-i 
veşmeye nef†-i belâ≠ur sürülür √attâ o nef† â&âr-ı veşmi taðrî√ ve ekl eder.

Bâdişnâm ve ◊umret-i Müfri†a

Bâdişnâm bir √umret-i münkeredir ki ibtidâ-i cü≠âmda vechte ve e†râfta 
₣uhûr eden √umrete müşâbehet olur «u§û§an şitâda ve berdde o √umret-i 
müfri†a πalebe eder ve ba¡∂ı kerre o âfette ður√a dahi olur. Ve onun sebebi 
berdin bu«âr-ı ke&îr-i demevîyi √aðn ve √absi olur

Onun ¡ilâcı ishâl ve fa§d ve √acâmet ve irsâl-i ¡alaðtır ve bunlardan sonra 
ibtidâ cü≠âmda ₣uhûr eden tenekkür tedbîri ile tedbîr olunur ve o tedbîrin 
≠ikri bu bâbdan muðaddem olan bâbda mürûr eyledi.

Beha… ve Ve∂a√ ve Bara§ Bunların Ebya∂ları ve 
Esvedleri Beyânındadır

İki behaðlar ya¡nî behað-ı esved ve behað-ı ebya∂ ile bara§-ı ebya∂-i 
√aðîðînin farðı budur ki behaðlar cilde ¡ârı∂ olup bâ†ına nüfû≠ eylemez, 
ba¡∂ı kerre nüfû≠ eylerse cidden ðalîlen nüfû≠ eder, ammâ bara§ cilde ve 
la√ma ¡a₣ma varınca ðadar nüfû≠ eder. Ve o envâ¡ın cemî¡isine ¡âmm olan 
sebeb ðuvve-i muπayyirenin ∂a¡f-ı fi¡li olur, zîrâ o ðuvvet ∂a¡îfe olduk-
ta πıdâyı ¡u∂va tamâm üzere teşbîhten ¡âcize olur velâkin iki behaðlarda 
mâdde ziyâde raðîð olur ve ðuvve-i dâfi¡a ðavî olup mâdde[yi] sa†√-ı cilde 



Tahbîzü’l-Mathûn 643

def¡ eder ve mâdde-i bara§ πalî₣a olur ve ðuvve-i dâfi¡a ∂a¡îfe olur ve bâ†ın-
da mâdde irtibâk ve ictimâ¡ edip ona vârid olan mâdde-i nâfi≠enin mizâ-
cını ifsâd eder ve onda ilti§âð ziyâde olup ¡u∂va müşâbehet √â§ıla olmaz 
ve ðuvâ babında bu ma¡ânî senin ma¡lûmun oldu. Ve kaçan mâddede bu 
ma¡nâ temekkün ve teðavvî eylese o mâdde fâside vârid olan πıdâ-ı sâireyi 
her ne ðadar §âli√ dahi olursa kendi †ab¡ına i√âle eder, zîrâ mizâc-ı ceyyid 
mevâdd-ı fâsideyi §alâ√a i√âle eylediği gibi mizâc-ı fâsid dahi mevâdd-ı 
§âli√ayı fesâda i√âle eder. Ve onun bir na₣îri dahi budur ki bir ar∂da nâbi-
te olup semmiyyetli veyâ«ûd me™kûl olan eşcâr ar∂-ı u«râya naðl ve πars 
olunsa ba¡∂ı kerre bi-√asebi’l-ar∂ isti√âle edip semmiyetli olan, me™kûle 
ve me™kûle olan, semmiyyetli olur √attâ Câlînûs ve πayrlar bu isti√âlenin 
vuðû¡unu √ikâye edip dediler ki leba« tesmiye olunan şecere-i ma¡rûfenin 
&emeresi diyâr-ı Fâris’te semm olur ve o şecere diyâr-ı Mı§riyye’ye naðl 
olundu ve o diyârda &emere-i √â§ılasından semmiyyet zâile olup me™kûl 
oldu. Ve onun â«er na₣îri dahi o √ayvânât ve nebâtât olur ki bir diyârda 
bir levn-i mu¡ayyen üzere olur ve o √ayvân ve nebâtat diyâr-ı u«râda levn-i 
â«er üzere olur. Ve bi-√asebi’l-bilâd ve’l-ar∂ bu isti√âlâtın vuðû¡u müşâhed 
ve müte√aððıð olmakla ba¡îd olmaz ki ona ðıyâsla mevâdd dahi bi-√asebi 
mizâci’l-a¡∂â mu«telife olup mevâdd-ı §âli√a fâsideye ve fâside mevâdd-ı 
§âli√aya isti√âle eyleye. Ve kaçan ¡u∂v balπamiyyü’l-mizâc olup onun la√-
mı a§dâf la√mı gibi olsa o ¡u∂v kendiye vârid olan dem-i ceyyidi balπamiy-
ye kılıp levni ebya∂ olur.

Ammâ behað-ı ebya∂ ve behað-ı esved arasında farð budur ki behað-ı 
esvedin mâddesi sevdâviyyedir ve behað-ı ebya∂ın mâddesi balπamiyye-i 
«âmmedir. Ve bara§-ı esvedin bara§-ı ebya∂a nisbeti behað-ı esvedin be-
hað-ı ebya∂a nisbeti ðıyâsı üzere değildir belki o iki bara§ların her biri birer 
cins ¡add olunur ma¡nâları ve mâhiyyetleri birbirine muπâyir olmakla, zîrâ 
bara§-ı esved ðûbâ-ı müteðaşşır dedikleri ¡illettir ki onun mâhiyyeti ta√ar-
ruð ve te«azzüftür, «uşûnet ve teflîs ile cilde ¡ârı∂ olur ve semekte olan 
fülûs gibi fülûs olup onda √ikke olur ve onun mâddesi cildde müteşerribe 
olan «ıl†-ı sevdâvî olur, ammâ o mâddeyi cild teşerrüb eylemeyip ancak 
ona muðârenet ve mücâveret ile cildin kevni müteπayyir olsa o bara§-ı es-
ved mâdde-i müteşerribesi olan bara§-ı esvedden ∂a¡îf olur. Mâdde-i müte-
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şerribeden √âdi& bara§-ı esved ðavîdir ve muðaddimât-ı cü≠âmdandır ve o 
bara§-ı esved her ne ðadar redî olup onun müzmininden berâ™et recâ olun-
mazsa lâkin o bara§-ı esved ve ke≠âlik müzmin behaðlar bara§-ı ebya∂dan 
eslemdir ve bunların cemî¡isi ma¡lûmdur. 

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı kerre bara§ me√âcime tâbi¡ olup √acâmet e&e-
rinde √acâmet olunan mevði¡e ¡ârı∂ olur, √acâmet ile münce≠ib olan deme 
ru†ûbet-i sâire tâbi¡a olup dem ile ma¡an münce≠ibe olur ve mev∂i¡-i √acâ-
matta demden temeyyüz ve müfâraðat edip ma§§ ile «urûc eylemez belki o 
ma√allde cilde üzere bâðıye kalır. Ve o bara§ın ek&er-i vuðû¡unun bir vechi 
budur ki mev∂i¡-i √acâmet bi-√asebi’l-cirâ√at ∂a¡îf olmakla vârid olan πıdâ-
yı tamâmen ha∂mdan ¡âciz olup ¡u∂va müşâbehet-i nâðı§a olur.

el-¡Alâmât: Behað-ı esvedin emri müşkil değildir lâkin ve∂a√ denmekle 
ma¡rûfe olan behað-ı ebya∂ ile bara§-ı redî arasına farðta işkâl vardır. Ve 
onların cümle-i furûðundan biri budur ki ve∂a√ üzere şa¡r-ı esved ve şa¡r-ı 
aşðar nâbit olur mev∂i¡-i §a√î√ üzere nâbit olan şa¡r gibi, ammâ bara§ üzere 
nâbit olan şa¡r lâ-ma√âle ebya∂ olur. Ve mev∂i¡-i bara§ın cildi enzel olur 
ya¡nî mevâ∂i¡-i §a√î√a cildelerinden aşağı şedîden müte†a™min olur ve bu 
√âl ba¡∂ı kerre ve∂a√ta dahi nâdiren vâði¡ olur lâkin onda cidden ðalîldir.

Farð-ı Â«er: Ve∂a√ mev∂i¡ine ibre πarz olunsa ondan dem «urûc eder 
ve bara§tan dem «urûc eylemez belki ondan «urûc eden ru†ûbet mâiyye-i 
sâiredir ve bu mi&lli bara§ ¡ilâc ðabûl eylemez.

Farð-ı Dîger: O mev∂i¡ delk olundukta eger √umret ¡ârı∂a olursa o ¡illet 
behað olmağa ve recâ-ı bür™e aðreb olur. 

Ammâ behað-ı esved ile bara§-ı esved beyninde farð budur ki bara§-ı 
esvedde taðaşşür ve tefellüs219 ve ta√arruð ve te«azzüf olur ve behað-ı es-
vedde bu a√vâlden biri olmaz. 

Bundan sonra biz deriz ki bara§ın dahi a§nâf-ı mütefâvitesi vardır, bir 
§ınfı «aşin ve bir §ınfı emlestir. Ve bara§-ı ebya∂-ı emles bara§-ı ebya∂-ı 
«aşinden şerrlidir, bara§-ı esved-i emles bara§-ı esved-i «aşinden «ayrlıdır, 
zîrâ fi’l-√aðîða esved-i emles behaðtır ve behað lâ-ma√âle bara§tan ehven-
dir. Ve ke≠âlik ba¡∂ı bara§ın levni bedenin levninden şedîden ba¡îddir ve 
ba¡∂ı â«erin levni ðalîlen taπayyür edip onun levn-i müteπayyiri levn-i be-

219 “Tefellüs” semek fülûsu gibi pullar olur.
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dene aðreb olur ve aðreb olan eslem olur. Ve bara§-ı πâi§te √umret ve idmâ 
olmaz veyâ«ûd onda ittisâ¡ olup mekân-ı ke&îri a«≠ eder, bu mi&llilerden 
bür™ recâ olunmaz. Ve ke≠âlik o bara§tan dahi bür™ recâ olunmaz ki sâ¡aten 
fe-sâ¡at tezâyüd eyleye, zîrâ o mi&lli bara§ın sû™-i mizâc-ı redîsi redîdir, ona 
vârid olan πıdâyı ve devâyı kendi mizâcına redd eder, ona binâen cidden 
redî olur.

Behað-ı Esved Mu¡âlecâtıdır: Vâcib olur ki fa§d ile onun mu¡âlecesine 
ibtidâ oluna eger demde ke&ret var ise. Ve «ıl†-ı mu√terıð-ı sevdâvî istifrâπ 
oluna eftîmûn ve πârîðûn ve helîlec-i esved ve besfâyec ve us†u«ûdûs ve 
≠ebîb ve tîn mi&llilerden mütte«a≠ olan ma†bû« saðy olunmakla. Ve √acer-i 
Ermenî ve lâciverd kaçan devâda vâði¡ olsa o devânın menfa¡ati bâliπa olur. 
Ve «arbað [549a] ve eyâric-i lûπâ≠iyâ ve eyâric-i Rûfus mi&llilerle dahi 
istifrâπ olunur. Ve müstefriπât-ı raðîðadan olur eftîmûn ile mâu’l-cübn ve 
beher yevm bir dirhem eftîmûn bir ðade√ mâ-ı cübnde şürb olunur ve o 
meşrûb rıfð üzere tenðıye eder. Ve ba¡∂ı [kerre] aπdiye-i √asenetü’l-key-
mûs isti¡mâli ve ke≠âlik ve √ammâmât isti¡mâli ve ıtrîfîlât-ı eftîmûniyye 
isti¡mâli dahi nâfi¡dir.

Behað-ı Esvede ve Ke≠âlik Bara§-ı Esvede Nâfi¡ Sefûftur: İhlîlec-i es-
ved, emlec, şûnîz her birinden birer cüz™, zûferâ bir cüz™ ve nı§f cüz™; bu 
me≠kûrlar küllü yevmin bükreten üç dirhem ve ¡aşiyyeten üç dirhem şürb 
olunur ve eger bu sefûf bedeni tes«în ederse terk olunup ba¡dehu i¡âde olu-
nur. Ve vâcib olur ki o tedbîre i¡ânet olunup †ı√âlı ı§lâ√a iştiπâl oluna eger 
†ı√âl fâsid ve sevdâyı ce≠bi ∂a¡îf ise ve ondan sonra dahi ðâşire olup cilâsı 
ðavî ve dem-i §a√î√i câ≠ib olan edviye ile ∂ımâd olunur. Ve eger o ðâşir 
mev∂i¡i tenfî† ederse o ∂ımâd terk olunup istirâ√atte kılınır ve birkaç gün 
mürûr edip cilde suðû† eyledikten sonra eger √âcet bâðıye ise o ∂ımâd i¡âde 
olunur ve ba¡∂ı kerre o ∂ımâd tenfî† edecek ðadar üzerinde terk olunmaz 
belki her ne ðadar vaðt le≠¡ eylese ∂ımâd ¡u∂vun üzerinde a«≠ olunup ve 
le≠¡ hâdî ve sâkin oldukta yine i¡âde olunur. Ve edviye-i mev§ûfe me≠kûre 
&âfsiyâ ve fülfül ve «ardal ve √urf ve leben-i yetû¡ ve şey†arec ve √armel ve 
bezr-i fücl ve a§l-ı keber ðuşûru mi&llilerdir. Ve behað ve bara§ta kebîkec 
ile †ılâ dahi nâfi¡dir, zîrâ kebîkec demi ce≠b-i şiddetle ce≠b eder. Ve ke≠âlik 
¡i₣âm-ı na«ıre vü ¡atîð ve na«ır-ı nevâ ki √î†ândan ya¡nî baπ ve bâπçelerden 
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iltiðâ† olunur, o dahi nâfi¡dir. Ve ke≠âlik ðal¡-ı â&âr bâbında ≠ikri mürûr 
eden edviye-i câliye vü ðaviyyenin cümlesi nâfi¡dir ve bu edviyeler ile olan 
†ılâ mâ-ı ðunâber ve √an₣al †abî«iyle ta†liye olunur.

~ıfat-ı ‰ılâ-ı Ceyyid: Bezr-i fücl ma¡a-kündüs daðð olunup √ammâmda 
behað-ı esvede †ılâ olunur ve ke≠âlik bezr-i fücl ve bezr-i «ardal «all içinde 
ma†bû« olan tîn ile ma¡an ma¡cûn kılınıp †ılâ olunur.

Ceyyid-i Â«er: Şûnîz-i maðlüvv, şey†arec-i Fârsî her birinden onar, 
şebb, senâ her birinden üçer, zâc, ¡af§ her birinden ikişer dirhem, √armelin 
bezr-i maðlüvvü beş; o edviyeler a«≠ olunup «all-i &iððîf ile †ılâ olunur. Ve 
onların a¡râ∂ı ₣uhûr ederse leben-i nisâ ile tedârük olunur. Bereş ve nemeş 
ve em&âli bâblarında ≠ikri mürûr eden a†liye-i ðaviyyeler behað-ı esvede 
dahi nâfi¡ olur.

Ve∂a√ ve Bara§ Mu¡âlecâtıdır: Eger fa§dın mûcib-i ðavîsi yok ise on-
dan ictinâb olunup fa§d olunmaz. Ve ke≠âlik cimâ¡dan dahi ictinâb olunup 
a√yânen cimâ¡ olunsa ¡ale’r-rîð olunur. ¢ânûn nüs√aları iki noð†alı yâ ile 
vâði¡ olmuştur, ₣âhir budur ki o nüs«alar fâ ile “¡ale’r-rıfð”tan ta√rîf olun-
muştur. Ve şarâbdan dahi ictinâb olunur lâkin şarâb-ı §ırf isti¡mâl olunur. 
Ve eger bedenleri naðî ise onlara √ammâmda ta¡arruð nâfi¡ olur. Ve evvelâ 
onlar ðay™ı isti¡mâl ederler ve ba¡dehu balπamı müstefriπ edviye isti¡mâl 
ederler eger bedenleri naðî değil ise. Ve ba¡dehu müdirrât ve müshilât 
ve eyâricâttan eyâricât-ı kibâr «u§û§an eyâric-i şa√m-ı √an₣al ve onlara 
müşâbih √ubûb dahi isti¡mâl ederler. Ve eyâricât saðy olundukta helîlec, 
eftîmûn, besfâyec, zebîb, mil√ mi&llilerden mütte«a≠ olan ma†bû«la saðy 
olunur. Ve ve∂a√ ve bara§tan şifâya mü™eddî istifrâπda √abb-ı nîlin «â§§ıy-
yet-i ¡acîbesi vardır.

Ve Onlara Muvâfıð Müshilâtın ~ıfatı Budur: Eyâric-i feyðarâ şa√m-ı 
√an₣al ile terkîb olunup isti¡mâl olunur veyâ«ûd bu nüs√a üzere kılınır: 
Dâr-ı §înî, sünbül, ¡îdânu’l-belesân, ma§†akî, esârûn, za¡ferân, sâ≠ec, fûte-
nec-i nehrî, şa√m-ı √an₣al her birinden birer dirhem, §abır on sekiz dirhem, 
şerbet-i vâ√idesi bir dirhem veyâ«ûd bir mi&ðâl kılınıp sikencebîn-i ¡aselî 
ve mâ-ı √ârr ile isti¡mâl olunur.

Müshil-i Â«er-i Muvâfıð: Helîlec, emlec her birinden birer cüz™, türbüd 
üç cüz™ ki [her bir cüz™] birer ûðıyye kılına. Bu edviyeler a«≠ olunup nı§f rı†l 
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miðdârı fânî≠ su içinde √all olunduktan sonra teðavvüm olunup onunla ed-
viye ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi üç dirhemden veyâ«ûd üç mi&ðâl-
den beşe varınca ðadar kılınır. Ve bana sevgili olur o müshilin a«lâ†ına bir 
cüz™ dahi zencebîl id«âl oluna. Ve o ¡illette ma¡âcîn-i ı†rîfiliyye ve bu §ıfat 
üzere olan cüvârişenât isti¡mâl olunur: Helîlec-i esved, kündür-i ebya∂ her 
birinden birer cüz™, zencebîl rubu¡ cüz™, ¡asel-i zebîb ile ma¡cûn kılınır ve 
küllü yevmin ondan bey∂a miðdârı tenâvül olunur.

[Â«er:] Helîlec-i esved, emlec, şûnîz veznleri berâber, zûferâ bir buçuk 
cüz™; bu me≠kûrlardan küllü yevmin üç dirhem şürb olunur ve kaçan √um-
mâya mü™eddî olursa terk olunur.

Â«er: Vecc, dâr-ı fülfül, helîlec-i Kâbülî, ma§†akî, kündür, şûnîz, √ab-
bu’l-πâr; bunların veznleri berâber kılınıp ¡asel ile ma¡cûn kılınıp ve şer-
bet-i vâ√idesi iki dirhem olur.

Kitâbu’l-İ√ti§ârât’ta ±ikr Olunanlardır: Şedîden ðaly olunan sevîð-i √ın†a-
dan bir süffe a«≠ olunur ve tekrâr bir kerre dahi kavrulmağa √âcet olur ise o 
dahi işlenir ve onu istifâftan sonra üzerine mürrî-i Neba†îden nı§f ûðıyye şürb 
olunup nı§f-ı nehâra ðadar ¡a†aşa mü§âbere olunur. Ve zûferânın kendi ve 
bezri şarâbla tenâvül olunsa bu bâbda «â§§ıyyet-i ¡acîbesi olur. Ve e†râf-ı ker-
min ¡u§âre-i mizzesi küllü yevmin bir ðade√ şürb olunur, zîrâ o ¡u§âre bara§ı 
taðşîf eder ve tezâyüdden men¡ eder. Ve tiryâðı şürb ve lu√ûm-ı efâ¡î tenâvülü 
bu bâbda cidden nâfi¡ olur ve aðrâ§-ı efâ¡î dahi nâfi¡dir.

I†rîfiliyye İle Müshile Arasında Olan Ma¡âcîn ve Edviyedendir: Bezr-i 
zûferâ iki cüz™, bezr-i encüre nı§f cüz™, §abır rubu¡ cüz™; bu me≠kûrlar ¡asel 
ile cem¡ olunur şerbet-i vâ√idesi üç dirhemdir, dâimâ isti¡mâl olunur. Ve 
ba¡∂ı nâs onun ma¡iyyetinde vecc ve eftîmûn isti¡mâl ederler. Ve ke≠âlik 
kelkelânic iki dirhem, helîlec-i esved bir dirhem, eftîmûn iki dânıð; o edvi-
ye tamâmen bir sene şürb olunur. Ve bu mecrâya cârî olup velâkin ondan 
ðavî ve nef¡i a₣her ve bir sene tamâmen şürbe mu√tâc olan devâlardandır: 
Vecc altı dirhem, helîlec-i Kâbülî ve besfâyec her birinden onar ve helîlec-i 
a§fer on beş ve eyâric-i feyðarâ yirmi dirhem ve mil√-i Hindî yedi dirhem, 
bezr-i zûferâ yirmi dirhem ve πârîðûn beş dirhem ve saðmûnyâ sekiz dir-
hem; bu edviyeler ¡asel-i sa¡ter ile ma¡cûn kılınıp ve şerbet-i vâ√idesi bir 
mi&ðâlden iki mi&ðâle varınca ðadar kılınır.
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Kindî’nin Devâsı Dahi O ¢abîlden Olur: Bezr-i √urf &ümün-i keyle-
ce, zûferâ, §abır-ı İsðû†arî her birinden üçer dirhem; o edviye bir buçuk 
rı†l ¡asele ilðâ olunup taðvîm olunur ve ondan küllü yevmin ðable’†-†a¡âm 
ðadr-i √âcet a«≠ olunup ma¡a’s-sevîð tenâvül olunur ve ba¡dehu mürrîden 
üç cur¡a tecerru¡ olunur ve dühn-i benefsec ve dühn-i verd ile re™s mu√âfa₣a 
olunur ve bunlardan sonra isfîdbâc ile taπdiye olunur ve ba¡∂ı kerre dâimâ 
ve küllü yevmin tebâ≠erî†ûs ve lûπâ≠iyâdan nı§f dirhem veyâ«ûd dahi eðall 
şürb ve isti¡mâl olunur. 

Ve bir ðavm mev∂i¡-i bara§ı keyy edip intifâ¡ eylediler ve bara§larından 
onlara bür™ √â§ıl oldu ve müsterî√ oldular velâkin bu vech üzere berâ™et-i 
bara§ ðalîlde mümkin olur. Ve kaçan beden naðî ve mizâc-ı beden mu¡tedil 
olsa sen edviye-i meşrûbeyi terk eyle, zîrâ edviye-i meşrûbe ba¡∂ı kerre 
âfeti [549b] celb eder ve meclûb olana âfetin eðalli nezf-i dem ve ðıllet-i 
rû√ olur ve ma¡a-hâ≠â bara§a ¡ilâcda deme ve rû√a i√tiyâc olur. Ve mev∂i¡-i 
bara§ olan ¡u∂va kendiye «â§§ edviye ile †ılâ olunmakla o mi&lli taðarrüb-
den iktifâ olunur ve onun πıdâsı lüzûcet ve düsûmeti olmayıp serî¡ü’l-ha∂m 
olan aπdiye kılınır. Ve mebrû§ olan kimse buðûl ve herâyisten ve o mecrâ-
ya cârî olan nesnelerden ictinâb eylesin.

Ve∂a√ ve Bara§ın Edviye-i Mev∂i¡iyyeleri Beyânındadır

Pes o edviyelerden o derecede müsta¡mel olanların gerektir ki cilâsı şe-
dîde ve demi ce≠bi ðavî ve mizâc-ı ¡u∂vu tes«îni şedîd ola ve ondan sonra 
müsta¡mel olan edviyeler muðarri√ ve muðaşşir olmak lâzım olur. Ve ba¡∂ı 
kerre [edviye-i] ve∂a√iyye §ıbπ için isti¡mâl olunur. Ve eger o ða§d ile is-
ti¡mâl olunmazsa belki mâddeyi ta√lîl mi&lli πara∂ ile edviye-i mev∂i¡iyye 
isti¡mâl olunur ise vâcib olur ki o edviye ile mev∂i¡e †ılâ ve ∂ımâd eyle-
mezden muðaddem mev∂i¡ delk ve ta√mîr oluna ve delk varað-ı tîn ile ola, 
idmâ edince ðadar delk oluna veyâ«ûd o mev∂i¡in evvelâ mevâ∂i¡-i ke&îre-
sine iğne ile πarz olunup ba¡dehu edviye va∂¡ olunur ve edviyenin te™&îrine 
mu¡în olur o edviye ile şemste tel†î« eylemek. 

Ve edviye-i bara§iyyenin ef∂ali muðarri√ ve münaffi† olan ve mevâddı 
isâle edip berâ™ete mü™eddî olan devâdır ve o mi&lli olan devâ merreten-ba¡-
de-u«râ mu¡âvede olunur. Ve ba¡∂ı kerre o devâ mev∂i¡ üzere tenfî† edece 
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ðadar terk olunmaz belki o devâ le≠¡i katında nez¡ olunup istirâ√at √â§ıl 
olduktan sonra yine i¡âde olunur. 

Ve edviye-i bara§iyyenin i¡tibâr-ı evvel üzere olup ðaviyye olanları «ar-
bað-ı esved ve «arbað-ı ebya∂ ve nûre ve zernî« ve kündüş ve mevîzec ve 
a§l-ı fâşerâ ve çen†âyânâ ve ebhel ve râtînec ve dem-i a«aveyn ve onun a§lı 
ve a§l-ı «un&â ve zebedü’l-ba√r ve √ıltît ve a§l-ı keber ðuşûru ve «ardal ve 
√armel ve bezr-i fücl ve ðı&&â-i √ımârın a§lı ve bezr-i circîr ve füvve ve 
ðâðule ve mâ≠eryûn ve zâc ve ðalðand ve zencâr ve kibrît ve √ammâmda 
isti¡mâl olunan ða†rân ve bülbûs ve ðus† ve zerâvend ve şaðâyıð ve &âf-
siyâ ve ferbiyûn mi&llilerdir. Ve kirm-dânenin ona muvâfaðati şedîde olur. 
Ve ke≠âlik «all ile kibrît merreten-ba¡de-u«râ †ılâ olunsa o †ılâ kirm-dâne 
muvâfaðatında olur; ba§al-ı nerces dahi onun gibidir. 

Ve mücerrebâttandır nüşâ≠ur ve dühn-i bey∂in †ılâ-ı ceyyid olduğu. Ve 
a§l-ı lûf ¡acîb olur ve a§l-ı nîlûfer ve∂a√ta isti¡mâl olunur. Ve esved-i sâli«in 
demi ve a§l-ı saðmûnyâ ve tînin verd-i yâbisi ve varað-ı diflâ ve râsen ve 
varað-ı râsen ve uşturπâz bunlar dahi bu bâbda nâfi¡dir. 

Ve ammâ miyâhtan muvâfıð olanlar «all ve mâ-ı ≠erdec ve mâ-ı ðunâberâ 
ve mâ-ı bülbûs ve «â§§aten mâ-ı ¡un§ul ve mâ-ı merzencûs «u§û§an mer-
zencûş suyu mev∂i¡-i me√âcime ¡ârı∂ olan â&âr-ı bara§a ziyâde nâfi¡dir. Ve 
¡u§âre-i râsen ve şûrbâc ki lu√ûm-ı efâ¡îden †ab« olunur. Ve bu me≠kûrlar 
miyâh-ı muvâfıðadan olur ve onların a†liye-i ceyyideleri tiryâð ve me&rû-
dî†ûs olur veyâ«ûd lûπâ≠iyâ mâ-ı ðunâberâyla isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik 
şey†arec-i medðûð nâfi¡dir «u§û§an mâ-beyne’l-cildeteyn olanları onunla 
†ılâ izâle eder ve berâ™et √â§ıla olur. 

Ve edhân-ı ceyyidedendir o dühn-i âs ki onun içinde şey†arec-i mu√-
rað †ab« olunduktan sonra ona zâc «al† oluna. Ve onlara a†liye-i cey-
yideden olur zerârî√ «all ile sa√ð olunup †ılâ olunmak. Ve ke≠âlik ef¡î 
≠eb√ olunup cevfi tenðıye olunur ve şâhterec gerek ra†b ve gerek yâbis 
olsun a«≠ olunup o ef¡înin cevfine doldurulur, «ıyâ†a olunur ve o ef¡î 
cidden nu∂c edince ðadar şeyy olunur ve ba¡dehu o şâhterec i«râc olu-
nup bara§a ∂ımâd olunur ve sür¡at üzere berâ™et √â§ıla olur veyâ«ûd 
diflânın varað-ı †arîsi ah≠ olunup varaða cefâf gelince ðadar zeyt ile 
kavrulur ve zeyti ta§fiye olunup bir miðdâr şem¡le cem¡ olunur ve ba¡de-
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hu üzerine kibrît-i a§fer ekilir √attâ merhem gibi olur ve onun ile şemste 
bara§ †ılâ olunur.

Bu ‰ılâ Ehl-i Hind’in Mu«târıdır: ¢us†, şey†arec-i Hindî, zernî«-i a√-
mer, fülfül, zencâr inâ-ı nu√âsta «all ile sa√ð olunur ve bir üsbû¡ terk olunup 
ba¡dehu †ılâ olunur ve şemste ¡alîl iðâme olunur onunla behaða ve bara§-ı 
mübtedîye berâ™et √â§ıl olur veyâ«ûd ðıly ve nûre süt emen §abî-i ra∂î¡in 
bevliyle nað¡ olunur ve yedi gün miðdârı tecdîd olunup ba¡dehu ¡asel gibi 
†ab« olunur ve o ma†bû« taðrî√ edince ðadar isti¡mâl olunur ve ba¡dehu zift, 
ða†rân ve &ûm ve cevzin mu√rað ðuşûru ve fer«-ı √amâmın demi ve dühn-i 
√ınnâ bu edviyeler a«≠ ve cemî¡an †ab« olunur onlar mu«teli† olunca ða-
dar ve ba¡dehu mev∂i¡ üzere va∂¡ olunur o mev∂i¡in levni levn-i cesed gibi 
rü™yet olununca ðadar ve ecved olan o devâyı şemste kirâren ve mirâren 
mu¡âvede olur. 

Ve ma¡lûm buyurula ki bu ¡illet §â√ibinin istifrâπı evvelâ müstefrıπ-ı 
∂a¡îf ile kılına, istifrâπda tedrîc √asebiyle rıfð √â§ıl olsun için. Ve mâu’l-
u§ûl mün∂ic ve devâyı mu†rıð ve münfi≠dir ve â«ir-i istifrâπda mâ-ı u§ulden 
sonra √abb-ı müntin şürb olunur ve ba¡dehu yine mâ-ı u§ûl şürbü mu¡âvede 
olunur, bu minvâl üzere iki üsbû¡ miðdârı mu¡âvede terk olunmaz. Ve ¡alîle 
lu√ûm-ı †uyûr-ı √ârre ve maðliyyât i†¡âm olunmakla demi tevlîd olunur ve 
onlar √avâmı∂ı ve meraðayı hecr ve terk eder velâkin zîrbâcı a√yânen is-
ti¡mâl ederler. Ve onlara su içmek a∂arr-ı eşyâ olur ve şürb-i mânın lüzûmu 
olur ise min-πayri tek&îrin şarâb-ı ¡atîðle şürb ederler. 

Ve vâcib olur ki onlar küllü vaðtin mev∂i¡-i me™ûfu «ırða-i «aşine ile 
delk eyleyeler dem-i §âli√ ona münce≠ib olsun için. Ve √ammâma du«ûl 
ona mu∂ırr olur. Ve onlara πıdâ-ı πalî₣ ve cemî¡an †arî ve yâbis fevâkih 
tenâvülleri ve bara§ üzere keyy eylemek redî olur, zîrâ onunla ba¡∂ı kerre 
bara§ münteşir olup ke&îr olur. 

Ve o bara§ ki ¡aðîb-i keyyde li-sebebin mine’l-esbâb ₣uhûr eder, o bara§ 
¡ayb değildir. Ve ke≠âlik e†râf-ı meşâri†te ₣uhûr edenler dahi onun gibi ¡ayb 
değildir.

Bu ‰ılânın A«lâ†ı Ke&îredir, Mu¡ta§ım İçin İtti«âz Olunmuştur: Es-
ved-i sâli« demi üç ûðıyye, πurâb-ı ebða¡ demi ya¡nî ala karga demi ve 
dem-i nu√âm ya¡nî ankud denmekle ma¡rûf olup ördeğe müşâbih †ayrın 
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kanı ve dem-i ebπa& ya¡nî ebπa& denmekle ma¡rûf †ayrın kanı ve dem-i 
fer«-ı vereşân ve fâ«te ve süla√fât-ı berriye demleri bunların her birinden 
birer ûðıyye ve ða†rân ve zift-i ra†b ve nef† ve ¡asel-i belâ≠ur her birinden 
birer ûðıyye; bu me≠kûrlar a«≠ ve «al† olunup tecfîf olunur ve ba¡dehu 
mâ-ı √an₣al-i ra†b bir cüz™ ve şarâb-ı ¡atîð iki cüz™ ve mâ-ı râsen-i ra†b iki 
cüz™ ve mâ-ı se≠âb ve mâ-ı «ardal-ı ra†b her birinden birer cüz™ ve onun 
cümlesinden bu nüs«ada yazıldığı üzere on rı†l cem¡ olunup bir tencereye 
va∂¡ olunur ve üzerine fülfül-i esved ve dâr-ı fülfül ve zencebîl ve şûnîz 
ve cünd-i bîdester ve ¡âðırðar√â ve kündüş ve &âfsiyâ ve ðaranfül ve selî«a 
ve mâzeryûn ve a§l-ı ðı&&â-i √ımâr ve «arbað-ı esved ve câvşîr bu me≠kûr-
ların her birinden birer ûðıyye ilðâ olunup onlar miyâh-ı me≠kûre ile †ab« 
olunur miyâhın &ülü&ü kalınca ðadar ve ba¡dehu o edviyeden miyâh ta§fi-
ye olunup muðaddemâ müheyyâ kılınan edviye ve dimâ-ı me≠kûre üzere 
o miyâh §abb olunur, o miyâhı edviye içip cefâf edince ðadar terk olunur 
ve ba¡dehu [550a] mâ-ı √an₣al-ı ra†b ve râsen-i ra†b ve ¡un§ul ve mer-
zencûş bunların miyâhı a«≠ olunup üzerine şarâb-ı ¡atîðten bir şey™ reşş 
olunur ve onların cümlesi sekiz rı†l kılınır ve üzerine √ıltît-i müntin ve 
ma√rû& ve uşturπâz ve iki levn zernî« ve zencâr ve kibrît her birinden 
birer buçuk ûðıyye ilðâ olunup o miyâhta rubu¡u kalınca ðar †ab« olunur 
ve ba¡dehu ta§fiye olunur ve o demi a«lâ†-ı me≠kûre şürb eylemekten 
zâil olmaz √attâ dimâyı tamâmen neşf edip a«lâ†-ı câffe bâðıye kalır. Ve 
eger cefâf-ı tâmm √â§ıl olmazsa tamâmen şürb eylesin için edviye sa√ð 
olunup tecfîf olunur ve ba¡dehu tamâmen şürb eylesin için edviye sa√ð 
olunup tecfîf olunur ve ba¡dehu √ammâmda onunla †ılâ olunur. Mu§annif 
der ki bu devâyı «afîfü’l-me™ûne ve ðaviyyü’t-te™&îr olur vech üzere şürb 
eylemek mümkin olur; Melik Mu¡ta§ım’ın †abîbinin sevð eylediği vech 
§u¡ûbetlidir.

Bu ‰ılâ-ı Ceyyid Sâhir İçindir: Şûnîz, «arbað, a§l-ı keber, şaðâyıð her 
birinden birer cüz™, şey†arec, √u∂a∂, dümâdim, mürr, zernî« her birinden 
nı§f cüz™; şemste †ılâ olunur.

»afîf ve Ceyyid ve Nâfi¡ ‰ılâdır: Şaðâyıð, hezâr-ceşân «all ile †ılâ olu-
nur. Ve ke≠âlik füvvetü’§-§ıbπ, zebedü’l-ba√r, bezr-i fücl, kündüş «all-i 
«amr ile †ılâ olunur.
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Â«er: Bürâde-i şebeh220 √arbað-ı esved ve §ufr-ı mu√rað ve zerârî« ve 
zernî«-i a√mer her birinden birer dirhem; bu edviye a«≠ olunup «all içinde 
idâfe olunan ða†rân ile ma¡cûn kılınır ve ¡u∂va ba¡de’≠-≠erûr onunla †ılâ 
olunur.

Â«er: Bu †ılâ Erbiyâsiyûs’un mu«târıdır: »arbað-ı esved, fülfül, şûnîz, 
zebedü’l-ba√r, kibrît, zerî«-i a√mer, füvvehü’§-§ıbπ, şey†arec, zencâr, 
zerârî«; bu edviye «all ile sa√ð olunup aðrâ§ itti«â≠ olunur ve tecfîf olunur 
ve ¡inde’l-√âce «all ile sa√ð ve ba¡dehu «amr ile †ılâ ve tel†î« olunur.

Ammâ Aðrî†în’in Kitâbu’z-Zînet’inde ±ikr Eyledikleri ve Mücerrebdir 
Dedikleri A†liye: »arbað-ı esved, fâşerâ, mâ≠eryûn li√âsı, kibrît-i a§fer, 
zâc, zencâr, bürâde-i √adîd, zebedü’l-ba√r, varaðu’t-tîn; bu me≠kûrlar «all 
ile √alûð gibi olunca ðadar sa√ð olunur, re§â§ıyye ₣arf içinde √ıf₣ olunup 
ba¡de’d-delk şemste †ılâ olunur.

Â«er li-Cebrîl: Kibrît, ferfibûn, «arbað her birinden birer dirhem, 
belâ≠ur iki dirhem, ¡âðırðar√â, şey†arec her birinden birer mi&ðâl «all ile 
†ılâ olunur.

Â«er: Bezr-i fücl, kündüş, &âfsiyâ, mâzeryûn, füvvehü’§-§ıbπ, şey†arec, 
√urf, ¡âðırðar√â, mîvîzec; bu me≠kûrlar esved-i sâli« demi ile cem¡ olunup 
ondan ður§ itti«â≠ olunur ve onun isti¡mâli ba¡de’l-√ammâm şedîden ma†-
bû« olan füvvehü’§-§ıbπın mâ-ı mu§affâsı ile kılınır.

Â«er: Füvve, şey†arec her birinden beş dirhem, bezr-i fücl on, kündüş 
sekiz; ba¡de’l-√ammâm «all ile †ılâ olunur.

Devâ-i Melikî: Varað-ı mâ≠eryûn ve bezr-i mâ≠eryûn ve «arbað-ı esved 
ve fülfül bu edviyeler a«≠ olunup onu πamr ve setr edecek ðadar «all ile 
o edviye teherrî edince ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu onun içine zâc ve 
zerârî« ve bürâdetü’l-√adîd ve na†rûn ve zebedü’l-ba√r †ar√ olunup πaleyân 
edince ðadar yine †ab« olunup onunla †ılâ olunur ve mümkin olduğu miðdâr 
ta√ammül olunup πasl olunmaz, tenfî† eder ise onun nüfâ†âtı fað™ ve şaðð 
olunur.

‰ılâ-ı Ceyyid: ¡Asel-i belâ≠ur yedi, ¡âðırðar√â, &âfsiyâ her birinden üçer, 
ferbiyûn dört, şey†arec-i Fârsî iki dirhem; bu me≠kûrlar leben ile ma¡cûn 
kılınıp †ılâ olunur. 

220 “Şebeh” nu«âstan ma¡mûl pirinç dedikleridir, ammâ “§ufr” nu«âsın kendidir.
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Ve Mu§ânnifin Mücerrebâtındandır: ¡Asel-i belâ≠ur ve kebîkec, ≠erð-ı 
√amâm, zerârî«, şey†arec, bezr-i fücl, bezr-i «ardal, füvvehü'§-§ıbπ, √ınnâ, 
vesme, zâc veznleri berâber bu †ılâ ile o ¡u∂v-ı me™ûf tenfî† olunup fað ™ 
ve şaðð olunur ve √âdi& olan ður√aya mu¡âlece olunur ve bu minvâl üzere 
berâ™et √â§ıl olunca ðadar tedbîr-i me≠kûr mu¡âvede olunur. 

Â&âr-ı Me√âcim Olan Bara§ı İ≠hâb ve İzâle Eden Edviye: Mâ-ı ðunâberâ 
ve mâ-ı merzencûş ve füvvehü’§-§ıbπ ve şey†arec mi&llilerdir, mâ-ı baððam 
ile †ılâ olunur. 

Ammâ bara§ üzere isti¡mâl olunan a§bâπ onların miðdârını ve evzânını 
ta¡yîn mümkin olmaz beşerelerin elvânı mu√telife olmak √asebiyle belki 
ona biraz ðavânîn i¡†â olunur ve ba¡dehu taðdîm ve te™«îr olunur.221 Ve o 
ðavânîndendir sûrec, mürr, dürdî-i «amr, muπre, füvve, şebb ve o mi&lliler 
a«≠ olunur ve onlar ile †ılâ olunur veyâ«ûd bizim mücerrebimiz olan §ıbπ 
ile †ılâ olunur o §ıbπ budur ki ðuşûr-ı cevz ve onun bir mi&lli √ınnâ ve √ın-
nânın bir mi&li vesme ve ke≠âlik nûre, zernî«, şey†arec her birinden birer 
cüz™, füvvehü’§-§ıbπ iki cüz™ bu edviyeler mâ-ı ba§al ile cem¡ olunur ve 
bi-√asebi mâ-yüşâhed isti¡mâl olunur. 

Ve ke≠âlik bir §ıbπ-ı â«er budur ki ðara₣, şî√, nûre, ¡af§, zâc, √ınnâ ¡asel 
ile ve «all-i sevâd ile bu edviyeler ma¡cûn kılınır ve †ılâen isti¡mâl olunur. 
Ve ke≠âlik zâc ve ðalðand ve ¡af§ sa√ð olunur «all-i sevâd ile ma¡cûn kılınır 
ve şemste ¡u∂v delk olunup †ılyât-ı müte¡addide ile †ılâ olunur ve onun §ıbπı 
bâðî kalır. Ve ke≠âlik şey†arec-i esved ve «abe&-i √adîd ve zâcu’l-esâkife 
ve zencâr ve füvvehü’§-§ıbπ ve ðuşûr-ı rummân bu me≠kûrlar √all-i «amr 
ile sa√ð olunur levni esved olunca ðadar ve ¡u∂va mirâren onun ile ta†liye 
olunur.

Bu ¡illet §â√ibinin aπdiyeleri meşviyyât ve ðalâyâ ve mu†aycenât ve mü-
kebbebât kılınır ve onlar la√m-ı «afîften ebâzîr ile itti«â≠ olunur ve şarâba 
iðti§âr olunur ve a§lâ şürb-i mâdan ictinâb olunur mümkin ise veyâ«ûd şürb 
taðlîl olunur, o dahi ma†bû«an veyâ«ûd şarâbla memzûcen isti¡mâl olunur.

Bara§-ı Esvedin ¡İlâcı: Behað-ı esvedin ¡ilâcıdır ve bunda bedeni eşedd-i 
ter†îb ile ter†îbe √âcet vardır ve istifrâπ-ı aðvâya dahi mu√tâcdır ve bunlar-

221 “Taðdîm ve te™«îr”den murâd ¡u∂vun levnini müşâhede √asebiyle §ıbπ edviyele-
rinin evzânı ziyâde ve noð§ân kılınır demektir.
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dan sonra behað-ı esvedin şedîden câlî devâlarına dahi mu√tâcdır. Ve ba¡∂ı 
kerre bu ¡illetin §â√ibi bi-√asebi’l-ittifâð cimâ¡dan intifâ¡ ederler ve onlara 
√ammâm ke&îrü’l-menfa¡at olur; eger bu ¡illet müştedd olup πâyete bâliπ 
olursa ona cü≠âm ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur.

Ma…âle-i ¿âli&e Levnden ∏ayri Cilde ¡Ârı∂ Olan ¡İlel Beyânındadır 

Sa¡fe ve Şîrpenc ve Bel«iyye ve Bu†m Beyânındadır

Ben derim ki sa¡fe cümle-i bü&ûr-i ður√iyyedendir ve kütüb-i †ıbbın 
¡âdeti sa¡feyi zînet bâbında ≠ikr üzere cereyân eder. Ve sa¡fenin ibtidâsı 
bü&ûr-i müsta√ikke-i «afîf ü müteferriða ve mevâ∂i¡-i müte¡addidede olur 
ve ba¡dehu ðurû√-ı «uşkrîşete §âire olur ve levni √umrete mâil olur. Ba¡∂ı 
kerre ondan §adîd seyelâ eder ve ona şîrpenc ve sa¡fe-i ra†be tesmiye olu-
nur. Ve ba¡∂ı kerre ðûbâiyye-i yâbise gibi ₣uhûr eder ve bu nev¡ şitâda 
ke&îrü’l-heyecân ve serî¡ü’z-zevâl olur. 

Ve sa¡fenin sebebi rediyye ve √ârre ve ekkâle olan ru†ûbetin deme mu«â-
la†ası olur. Ve ba¡∂ı kerre demden mâ-¡adâ o ru†ûbet-i rediyyenin a«lâ†-ı 
πalî₣a-i rediyyeye mu«âla†ası olur, o πalî≠ mu√tebes olup teverrüm eder ve 
raðîði neşîş eder222 ve münteşir olur. 

Ve yâbis-i ðûbâiyyenin sebebi «ıl†-ı sevdâvînin miðdâr-ı ke&îri ru†ûbet-i 
√irrîfeye mu«âla†a edip cilde mündefi¡a olup cildi ifsâd ve ekl eder. 

Ammâ bel«iyye sa¡fe-i rediyye cinsindendir. Ve [550b] ammâ bu†m 
ðurû√-ı sevdâviyyedir, bi-¡aynihâ devâlî mâddesinden sâðta ₣uhûr eder ve 
onun ¡ilâcı devâlî ¡ilâcına ðarîb olur.

el-¡İlâc: Sa¡fenin ¡ilâcı ðûbâ ¡ilâcına ðarîb olur, o ¡ilâcı ðarîben biz 
beyân eyleriz. Lâkin el-ân biz deriz ki sa¡fe-i yâbiseye «ıl†-ı §afrâvîyi ve 
«ıl†-ı sevdâvîyi ve balπam-ı mâli√i ve istifrâπ eden ma†bû« ile ¡ilâc olu-
nur ve o ma†bû« budur: Helîlec eftîmûn ile †ab« olunur ve içinde §abır ve 
saðmûnyâ kılınıp saðy olunur ve o istifrâπdan bâðıye olan mevâddı tenðı-
ye ve bedeni ter†îb eden şâhterec-ı ra†b suyuyla mâ-ı cübn isti¡mâl olunur 
ve evvel-i emrde mâ-ı cübn ve mâ-ı şâhterecin mecmû¡undan bir rı†l a«≠ 
olunur ve onlara helîlec-i esved ve helîlec-i a§ferin her birinden üçer dir-

222 Ya¡nî ¡umða nüfû≠ eder.



hem ve eftîmûn iki dirhem ve mil√-ı nef†î iki dânıð «al† olunup isti¡mâl 
olunur ve ba¡dehu yalnız mâu’l-cübn ve eftîmûna iðti§âr olunur, küllü 
yevmin mâu’l-cübnden otuz dirhem ve bir buçuk dirhem eftîmûn saðy 
olunur eger o miðdârı †abî¡at i√timâl edip istifrâπında ifrâ† olmazsa. Ve 
eger i√timâl eylemezse bi-ðadri’l-i√timâl saðy olunur. Ve onlar √alâvet-i 
müfri†adan ve «u§û§an temrden, ke≠âlik merâret ve √arâfet ve mülû√ati 
olan aπdiyeden ictinâb ederler, le≠¡i olmayıp «ıl†-ı sâlimi tevlîd eden tefih 
aπdiyeleri tenâvül ile iðti§âr ederler ve isti√mâm edip ru†ûbet-i mu¡tedile 
ile bedeni ter†îb ederler ve belki mu¡tedilen mura††ıb olanların isti¡mâli 
ile cemî¡an ter†îb eder, eger √âcet var ise iki yedin ¡urûðundan fa§d eder-
ler. Ve sa¡fesi olana ¡u∂vu saðy eden damardan dahi fa§d ederler, me&elâ 
başta olan sa¡fe ¡ilâcında ¡ırð-ı cebheyi fa§d ederler ve ke≠âlik cild-i re’ste 
olan ¡ırðı ve «alf-i ü≠ünde evvelâ ¡ırðı dahi fa§d ederler ve ek&er-i √âlde 
sa¡fe başta olur. Ve sa¡feden başta olanlara √acâmet dahi nâfi¡dir, ammâ o 
sa¡fe a¡∂â-i sâfilede olursa §âfin fa§d olunur. 

Ve kaçana bu tedbîrleri eylesen ba¡dehu sa¡feyi √akk-ı ðavî ile √akk eyle 
idmâ edince ðadar ve √akkta ictihâd edip ondan dem-i ke&îr isâle eyle ve 
ba¡de’l-√akk ona edviye-i mev∂i¡iyye ile mu¡âlece eyle «u§û§an onu √akk 
ile idmâdan sonra mil√ ile delk olunup ba¡dehu edviye-i mev∂i¡iyye ile ¡ilâc 
olunsa o edviyenin nef¡i ek&er olur. 

Ve sa¡fe-i yâbiseye mütevâtiren √ammâma du«ûl nâfi¡ olur lâkin √am-
mâmda cülûsu i†âle eylemezler ve ke≠âlik √ârr ve fâtir bu«âra ¡u∂v-ı mes¡û-
fu küllü yevmin mirâren kebb eylemek dahi nâfi¡dir. Edhân ve şu√ûm ve 
πıdâ-ı mura††ıb ile tedbîr ve tedhîn ve se¡û†ât cemî¡an nâfi¡dir. Ve onun 
edviye-i müstefriπasında sevdâyı ce≠b-i ðavî ile ce≠b ve ba¡dehu ishâl eder 
devâ kılınır ve istifrâπdan sonra ≠ikri mürûr eylediği üzere mâu’l-cübn saðy 
olunur. Ve sa¡feye ðarîb olan mev∂i¡e irsâl-i ¡alaðta be™s yoktur. Ve onlar-
dan sonra sa¡fe √akk ve idmâ olunup ba¡dehu edviye-i mev∂i¡iyye isti¡mâli 
lâzımdır. 

Ve bir ðavm zu¡m etti ki mev∂i¡-i sa¡feye ðarîb olan ¡ırðtan fa§d olunsa, 
me&elâ re™ste olan sa¡fe için √alf-i ü≠ün ¡ırðı fa§d olunup ondan me™«û≠ olan 
dem ile sa¡feye †ılâ olunup ba¡dehu o mev∂i¡ sılð ve zâc sularıyla πasl olun-
sa o †ılâ sa¡feye ¡ilâc-ı nâfi¡ olur. 
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Ve sa¡fe-i ra†benin mübtedîsinin ve ra†b-ı beden üzere ve beden-i e†fâl 
üzere olanlarının edviye-i mev∂i¡iyyesi √ınnâ ve vesmedir ki ¡af§-ı mu√rað 
ve dühn-i elye ile isti¡mâl olunur ve onun menfa¡at-ı bâliπası mücerrebdir. 
Ve ke≠âlik ðavâbı∂-ı müceffifeden mütte«a≠ olunan edviye, me&elâ ðuşûr-ı 
rummân √all-i «amr ve dühn-i verd ile isti¡mâl olunur ve ba¡∂ı kerre içine 
mürdâsenc dahi id«âl olunur. Ve ba¡∂ı kerre bu ¡illette zerâvend mi&lli câ-
liyât dahi isti¡mâl olunur.

Ve çok kerre şiddet ve ∂a¡f beyninde mütevassı†u’l-√âl olan sa¡feyi «all 
ve mil√ ve üşnân-ı a«∂ar ile delk tecfîf ve isðâ† etmekle berâ™ete mü™eddî 
olur ve bu mertebe-i me≠kûre üzere olan sa¡fenin edviyeleri tûtiyâ, iðlî-
miyâ, ðaymûliyâ, ðır†âs-ı mu√rað «all ile ve §amπ-ı §anevber, cüllenâr «all 
ve dühn-i verd ile bu em&âli edviyelerdir veyâ«ûd mertek ve «abe&-i fı∂∂a 
ve levz-i mürr-i mu√rað ve ¡urûð-ı §abbâπîn her birinden birer dirhem a«≠ 
olunup «all ve dühn-i verd ile isti¡mâl olunur. 

Ve ke≠âlik sûsen âsmâncûnî u§ûlü ve ¡ûd-ı belesân ve kemmûn ve kevr-ı 
ma√lûl223 ve √abb-ı bân-ı mes√ûð ve ke≠âlik ¡ades ve maπre ma¡a’l-«all 
isti¡mâl olunur. 

Ve ke≠âlik levz-i mürr ve ¡af§-ı a«∂ar ikisi dahi sa√ð olunup ve ba¡ehu 
şemste taðvîm olunup «all ile †ılâ itti«â≠ olunur. 

Ve ðavm dediler ki sere†ân-ı √ayy a«≠ olunup merzencûşla daðð olunur 
ve ¡a§r olunup onun ru†ûbetiyle isti¡â† olunur ve yalnız sere†ân ru†ûbeti ile 
dahi isti¡â† olunur. 

Ammâ sa¡fenin müzmini ve ebdân-ı §ulbe üzere olanları onların mu¡â-
lecesinde ðulðu†âr ve ðalðand ve sûrî ve zâc-ı √ibr ve mil√ ve kibrît ve 
türâb-ı zîbað ve ¡urûð-ı §abbâπîn ve devâ-i ðarâ†îs tûbâl-i nu√âs ile isti¡mâl 
olunmağa √âcet olur. Ve du«ân-ı tennûr ve mil√ ðavâbı∂-ı mu√allileden-
dir ona. Ve ke≠âlik mürdâsenc ve isfîdâca dahi √âcet olur. Ammâ «azef-i 
yâbis müceffifât-ı ðaviyyedendir. Ve ≠erð-ı √ammâm cilâsı ve tecfîfi şedîd 
mu√allildir. Ve ke≠âlik ∂abbın «ur™u ve zerâzîrin «ur™u ve «u§û§an erüzz 
tenâvül eden zürzûrun ya¡nî sığırcık kuşunun murdâtı ve merhem-i ¡urûð 
her sa¡feye nâfi¡dir. Ve √ınnâ ve zerâvend ve ðuşûr-ı rummân ve mürdâsenc 
ve bizim sa¡fe-i yâbise bâbında ≠ikr edeceğimiz devâ ve ke≠âlik remâd-ı 

223 “Ma√kûk” nüs«a.
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√a†ab-ı kerm ve zerâvend-i müda√rec ve cüllenâr ve ¡af§ ve rîtiyânec «all 
ve dühn ile isti¡mâl olunur.

Devâ-i Ceyyid: ¢aymûliyâ, kibrît-i a«∂ar, remâd-ı ðar¡, şa√m-ı √an₣al 
veznleri berâber kılınıp «all ile isti¡mâl olunur veyâ«ûd küzbere-i yâbise-i 
mu√raða «azef-i tennûr ve √ınnâ ve «all ve dühn-i verd ile isti¡mâl olunur.

Cidden Ceyyid Devâdır: Sa¡fe diflâ †abî«i ile πasl olunur, ba¡dehu tû-
bâl-i nu√âs, mürr iki dirhem, türâb-ı kündür, şebb-i Yemânî her birinden 
dörder dirhem, zerâvend, ðulðu†âr ve remâd-ı kerm, §abır her birinden birer 
dirhem a«≠ olunup «all ve dühn-i verd ile isti¡mâl olunur, 

Sa¡fe-i Yâbisede [Müsta¡mele Edviye-i Mev∂i¡iyyedir: Sa¡fe-i yâbise-
den] ðûbâ-ı müzmin olanlar onu ekl eder; devâ-i √adde mu√tâcdır la√m-ı 
§a√î√e varınca ðadar ekl eylesin için ve ba¡dehu mu¡âlecât-ı ðurû√ ile ¡ilâc 
olunur, mürdâsenc ve «all ve zeyt ile mütte«a≠ olan merhem-i ¡urûð isti¡mâl 
olunur. Ammâ müzmin-i ðavînin mâd-dûnu evvel-i ezmânda ≠ikr olunan 
mu¡âlece ile ¡ilâc olunur ve onlara ter†îb-i beden eder aπdiye-i mura††ıbe ve 
neşûðât ve √uðun ve πayr-i ≠âlik nâfi¡ olur.

Sa¡fe-i Ra†beye ve Yâbiseye Devâ-i Ceyyiddir: Acı bâdem yağı ve «ar-
dal yağı her birinden nı§f sükerrece «all bir sükerrece, şiyâf-ı mâmî&â, ¡af§ 
her birinden üçer mi&ðâl, fîl-zehrec bir mi&ðâl, ¡urûð-ı §ufr, bûrað her birin-
den yarımşar mi&ðâl edviye sa√ð olunup ≠ir olunan iki dühn ve «all ile «al† 
olunur, sa√ð-ı şedîd ile sa√ð olunur ve sa¡feden her hangisi √âdi& ise gerek 
ra†be ve gerek yâbise olsun bu nüs«a ona devâ-i ceyyid olur. Ve ke≠âlik ce-
rebe ve ðamle [ve ðûbâya] ve temerru†a ve dâü’&-&a¡lebe ve sa¡fe-i rediyye 
cinsinden olan bel«iyyeye dahi o devâ-i ceyyid nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre 
sebebi be¡û∂-ı «abî& olur onun ¡ilâcı ¡a∂∂a-ı be¡û∂-ı «abî& mu¡âlecesi olur.

Mu§annifin Mu«târı ve Mu«tera¡ı Olan Devâ-i ¢avîdir: Zerâvend, zen-
câr, uşşað, muðl, «ardal, zâc veznleri berâber a«≠ olunup [551a] dühn-i 
√ın†a ile ve bir mi&li «all ile ve miðdâr-ı ðalîl ¡asel ile cem¡ olunur.

¢ûbâ Ya¡nî Temregi Beyânındadır

¢ûbâ mâhiyyette sa¡feden ba¡îd değildir ve sa¡feye şey™-i «afî √asebiyle 
mu«âlif olur «u§û§an sa¡fe-i yâbiseye ðurbiyyeti ek&erdir ve câiz olur ki 
sa¡fe-i yâbise ðûbâ-ı a«be& ve erde™ ve ðûbânın âkeli ve aπveriı ola. Ve 
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ðûbânın sebebi sa¡fe sebebine ðarîb olur, zîrâ sebeb-i ðûbâ o √âdde ve √ir-
rîfe olan mâiyyettir ki mâiyyet-i sa¡fe gibi mâdde-i cerebden aπla₣ mâdde-i 
πalî₣a-i sevdâviyyeye mu«teli† olur. 

Ve bür™e esra¡ olan ðûbâ o ðûbâdır ki onun mevâddının raðîði πalî₣i üze-
re aπleb ola. Ve ðûbâdan bir §ınf vardır ki ra†b ve demevîdir, ondan √akk 
olundukta nedâvet ve yaşlık ₣âhir olur ve min-beyni’l-ðavâbî o §ınf eslem 
olur. Ve bir §ınfı dahi yâbistir ve onun eð&eri i√tirâð √asebiyle balπam-ı 
mâli√in sevdâya isti√âle eden mevâddan tevellüd eder. Ve ðûbâdan bir §ınf 
dahi şiddet-i yübûset ve ke&ret-i πavr √asebiyle müteðaşşır olur ve o ðûbâ 
bara§-ı esved ve «uşkrîşet gibidir. Ve bir §ınfı dahi πayr-i muðaşşerdir. Ve 
ke≠âlik ðûbânın kimisi sâ¡î ve kimisi vâðıf ve kimi √adî& ve kimi müzmin 
olur. Ve ðûbâ mara∂-ı «arîfîdir, fa§l-ı «arîfte heyecân eder.

el-¡İlâc: Onun ¡ilâc-ı a§lîsi o edviyedir ki onun ta√lîli ve tað†î¡i ve i≠âbesi 
ve ma¡a-teskîn tel†îfi olup bu keyfiyyâtı cemî¡an câmi¡a ola. Ve ðûbânın iki 
kısmından ðısm-ı evvel bi-√asebi’l-mâddeti’l-πalî₣a ¡ârı∂ olur ve ikincisi 
mâdde-i √âdde-i raðîða √asebiyle ¡ârı∂ olur veyâ«ûd ðûbâ iki mâddeden 
birinin πalebesi ile ¡ârı∂ olur, pes onda iki sebeb-i me≠kûrlar ifnâ eden ed-
viyeler cem¡ olunup πâlib hangisi ise onun tedbîri taπlîb olunur ve irsâl-ı 
¡alað bu bâbda ecved-i edviyeden olur ve emr-i tenðıyede ve itbâ¡ında mâ-ı 
cübn isti¡mâline √âcet olur, müşâhede îcâb eylediği üzere mâ-ı cübn is-
ti¡mâl olunur ve taπdiyeye ve ter†îbe ve mura††ıb tedbîre ve sa¡fenin mu√tâc 
olduğu ðavî eşyâya mu√tâc olur ve ba¡∂ı kerre havâ-ı yâbisten müfâraðata 
dahi mu√tâc olur. 

Ve bir ðavm dediler ki ðuvâbâyı √udû&tan men¡ eder ve √âdi& olanı sa-
ğaltır bu §ıfat üzere olan devâ: ∏asl-i §abır gibi maπsûl olan lükk bir dir-
hem, ma†bû√-ı rey√ânî üç ûðıyye. Ve kaçan ðûbâ münteşir olup çoğalsa 
onun ¡ilâcı cü≠âm ¡ilâcı olur.

el-Mu¡âlecâtu’l-Mev∂i¡iyye: Ammâ ðûbâdan √adî& ve mütevassı† olan-
lara edviye-i müfrede ile tedbîr olunur, √ummâ∂-ı ütrücc onlarda ve ðavî 
olanlarda dahi isti¡mâl olunur. 

Ve √adî& ve mütevassı†ta müsta¡mel olan edviye-i müfrede §amπ-ı ¡Ara-
bî «all ile ve §amπ-ı levz «all ile ve ¡asel-i lübnâ «all ile ve «ardal «all 
ile πâyete bâliπdir. Ve mâ-ı kibrîtî ve mâ-ı mâli√ ve zebedü’l-ba√r ve πı-
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ra’l-cülûd ve insân-ı §âimin rîði ve insân esnânının †ılâvesi ve bezr-i bittî« 
ve a§l-ı √un&â ve eşrâs ve levz-i mürr dühnü bu me≠kûrlar ceyyiddir. Ve 
keber varaðı «all ile ve sencisbûye224 her ðûbâya bi’l-«â§§ıyye nâfi¡dir. Ve 
aðâðıyâ ve muπâ& ve dühn-i √ın†a her bedene ¡ârı∂ ðûbâya §âli√tir ve ∂a¡îf 
ve ðavîye nâfi¡dir ve ke≠âlik ¡urûð-ı §ufr dahi nâfi¡dir. 

Ve henüz ₣uhûr edip mübtedî olan ðûbâya ¡ale’d-devâm mâ-ı √ârr §abb 
olunup ba¡dehu dühn-i benefşecle ¡ale’d-devâm delk olunmak nâfi¡dir. Ve 
mâ-ı şa¡îr ile †ılâ ba¡∂ı kerre ðûbâyı i≠hâb ve izâle eder «u§û§an mâ-ı şa¡îr 
cevz-mâzec ile †ılâ oluna ve onun sa¡fe-i ra†beye dahi menfa¡ati olur.

Ve bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı ve ra†b bezr-i ða†ûnânın ¡u§âresi ve baðla-
tu’l-√amðâ suyu ve §amπ-ı iccâ§ §ıbyânın ðûbâlarına nâfi¡ olur veyâ«ûd 
§amπ-ı levz ve πıra’l-cülûd ve mey¡a veznleri berâber kılınıp «all ile cem¡ 
ve †ılâ olunur veyâ«ûd πıra’n-neccârîn ve kündür ve kibrît ve «all sa√k ve 
isti¡mal olunur. 

Ve ammâ redî ve müzmin olan ðûbâ aðvâ ediyeye mu√tâc olur, me&elâ 
†ab« [ile] taðvîm olunan ¡u§âre-i ütrücc mi&llilere ve dühn-i √ımma§ ve dühn 
üzere ve «â§§aten dühn-i √ın†a ve levz-i mürr §amπı ve kibrît ve ba¡r-ı ma¡z ve 
zebed-i ba√r mi&llilere mu√tâc olur. Ve ða†rân ve zift bu bâbda ¡acîblerdir ve 
ke≠âlik nef†-i ebya∂ ile ta†liye dahi. Ve bâbu’s-sa¡fede ≠ikr olunan √ayvânât 
√ur™lariı ile ve fencengüşt ve keber ve uşşað ve «arbað ve √abbu’l-bân ve 
&âfsiyâ «â§§aten «u§û§an dühn-i «ardal ile &âfsiyâdan itti«â≠ olunan merhem 
ve sencisbûye ya¡nî sengisbûye ve uşşað «alal ile ve ðardemânâ ve kündüş 
ve remâdu’l-√ammâm ve ¡urûð ve «ardal ve bezr-i circîr mi&llilere dahi √âcet 
olur. Ve ¡asel-i belâ≠ur nef¡de meblaπ-ı πâyete bâliπdir. 

Ve bu bâbda müsta¡mel olan edviye-i mürekkebe bunlardır: ¢ardemânâ 
a«≠ olunup [ve sa√ð olunup] dühn-i √ın†a ile cem¡ olunur ve remâd-ı &ûm 
¡asel ile ve kibrît §amπ-ı bu†m ile ve √abbu’l-bân cidden aðvâ «all ile cem¡ 
olunur ve bu devâ müteðaşşır olan ðûbâda dahi isti¡mâl olunur.

Veyâ«ûd kündür ve zâc ve kibrît ve §abır her birinden birer dirhem ve 
§amπ iki dirhem; bu edviyeler «all ile †ılâ olunur. 

Yâ«ûd bûrað-ı Ermenî nı§f mi&ðâl, dühn-i √ın†a üç dirhem, √ummâ∂-ı 
ütrücc, ðafru’l-yehûd her birinden ikişer dirhem, şûnîz iki buçuk dirhem, 

224 “Sengisbûye”den mu¡arrebdir.
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«arbað-ı esved bir buçuk dirhem, zâc-ı mu√rað bir buçuk dirhem; bu 
me≠kûrlardan †ılâ itti«â≠ olunur. 

Veyâ«ûd sencisbûye a«≠ olunup «all ile †ılâ olunur. 
Veyâ«ûd zâc ve mürr ve kündür ve §amπ a«≠ olunup †ılâ denmekle 

ma¡rûf nebî≠ ile ma¡cûn kılınıp ðûbâ üzere ta†liye olunur. 
Veyâ«ûd √abbu’l-bân on, kibrît-i a§fer dört, sencisbûye bir cüz™ a«≠ olu-

nup daðð-ı nâ¡im ile daðð olunur ve «all-i «amr ve dühn-i verd ile √all 
olunur. 

Veyâ«ûd kibrît ve diðâð-ı kündür ve uşşað «all ile i≠âbe olunur. 
Veyâ«ûd «ur™-ı kelb ve üşnân-ı ða§§ârîn ve kibrît-i ebya∂ ve se≠âb ve 

du«ân-ı tennûr ve ðuşûr-ı rummân ve remâd-ı √ammâm ve iki §ınf zernî«ler 
ve kibrît-i a§fer veznleri berâber a«≠ olunup «all ve zeyt ile i≠âbe olunup 
†ılâ olunur.

Bü&ûr-i Lebeniyye Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre enf ve vecne üzere ebya∂ be&relere münte&ire olup her biri 
noð†a-i lebene benzer ve sebebi bu«âr-ı beden ile o mev∂i¡lerin sa†√ına 
mündefi¡a olan mâdde-i §adîdiyyedir. Ve onun ¡ilâcı o edviyelerdir ki onda 
tecfîf ve ta√lîl ðuvveleri ola, «arbað-ı esved ve nı§fı miðdârı îresâ ile a«≠ 
olunup onlardan le†û« itti«â≠ olunsa onda ta√lîl ve tecfîf ðuvve[si] olmakla 
bu bâbda ¡ilâc-ı §âli√ olur. Ve ma¡a’l-bûrað bezr-i kettân ve ma¡a’l-«all tîn 
ve şûnîz dahi isti¡mâl olunur.

Cereb ve ◊ikke Beyânındadır

Cerebi tevlîd eden mâdde ba¡∂ı kerre o mâdde-i demeviyye olur ki §afrâ-
ya mu«âli† olup sevdâya isti√âleye ðarîb olur veyâ«ûd onun nı§fı miðdârı 
bi’l-fi¡l sevdâya mu«teli† olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi onun sebebi o mâdde 
olur ki balπam-ı mâli√-i bûraðîye mu«âli† olur. Cerebin o §ınf-ı evveli ce-
reb-i yâbistir ve mâddesi πıl₣ate mâil yâbisedir ve ikinci §ınf cereb-i ra†bdır 
ve mâddesi ra†be ve riððate olur. Ve ve cerebin ek&eri tevellüdü mülû√ât 
ve √arâfât ve merârât ve tevâbil-i √ârre tenâvülünden olur. Ve bedende 
mekân-ı vâsi¡ a«≠ edenler dahi cereb-i ra†b envâ¡ından olur. 
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Ve min-beyni’l-bü&ûr enşez ve erfa¡ ve eş«a§ ve re™si e√add olan be&re-
lerin bi’l-cümle envâ¡ının mevâddı √iddetli «ıl† olur. Ve o be&reler ki a¡ra∂ 
ve şedîden mu†ma™inn olsa onun «ıl†ı ðalîlü’l-√iddet olur. Ammâ mâdde-i 
cerebin tevellüdünün esbâbı bi-¡aynihâ mâdde-i √ikke tevellüdüne sebeb 
olur velâkin sebeb-i cereb √ikke sebebinden aðvâ olur. Ve ðamle ve sa¡fe ve 
√azâz ve ðûbâ esbâbına cerebin esbâbı ve onların mu¡âlecâtına mu¡âlecesi 
muðârib olur. 

Ve cereb ile √ikkenin farðı budur ki cerebde bü&ûr olduğu gibi √ikkede 
bü&ûr olmaz, zîrâ mâdde-i √ikke eraðð olur ve mülû√ata meyli eðall olur 
ve mülû√atı olmayan mâddede lâ-ma√âle sükûn ve istiðrâr olur [551b] ve 
o mi&lli mâddeyi †abî¡at cilde def¡ eder ve mesâmmın insidâdı ve ðıllet-i 
tan₣îf veyâ«ûd ∂a¡f-ı dâfi¡a mâdde-i me≠kûreyi cildde √abs eder meşâyı«-
ta ve â«ir-i emrâ∂∂a ∂a¡f dâfi¡a √asebiyle mu√tebese olduğu gibi «u§û§an 
mâdde ke&îre veyâ«ûd πalî₣a ola veyâ«ûd o mâddenin sebeb-i tevellüdü 
aπdiye-i rediyyeden tevellüd eden keymûs-ı redî ve √irrîfi tevlîd eden aπdi-
ye-i rediyye-i mâli√a vü √irrîfe mi&llileri tenâvül olur veyâ«ûd sû™-i ha∂m 
√asebiyle ta¡affün eden mâdde-i müte¡affine olur ve √ikke-i ¡umða nüfû≠ 
eylemez belki ðuşûr-ı nu«âliyyeden ta«allî eder. 

Ve √ikke-i şey«û«iyyet ¡ilâcı ðalîlen ðabûl eder belki ona olunan ¡ilâc 
¡ilâc-ı √aðða değildir, li-ecli’l-müdârât ¡ilâc olunur. 

Ve ma¡lûm ola ki cereb-i müteðaşşer ve ðuvâbâ «arîfte ke&îr olur. Ve 
bi’l-cümle mâdde-i √ikke iki cild arasında müctemi¡a olur, eger bedende 
o mâddeden bir şey™ dahi bulunur ise cereb yâbis olur. Ve √alâvât √ikkeyi 
ve bü&ûru tevlîd eder. Ve ek&er-i √âlde cereb beyne’l-e§âbi¡ ₣uhûr eder o 
ma√all a∂¡af olmakla. Ve cereb-i ¡a₣îm «urâcı câlib olur ve ðuvâbâ ve sa¡-
feye dahi intiðâl eder. Ve onlara edhân mu∂ırr olur ve sikencebîn nâfi¡ olur 
eger sa√cından «avf olunmaz ise.

el-¡İlâc: Ammâ cereb ¡ilâcının evlâ ve ef∂ali ve ek&erine kifâyet eden ve 
â«er mu¡âleceden muπnî olan ¡ilâcı «ıl†-ı √ârr-ı mu√teraðı ve balπam-ı mâ-
li√i istifrâπ olur ve ondan sonra bu bâbın ne₣âirinde senin ma¡lûmun olduğu 
üzere πıdâyı ı§lâ√ ve tedbîr-i mura††ıbı isti¡mâl olur ve eşyâ-ı tefihe-i mâiy-
yeden olup sür¡at-ı ta¡afffündenn me™mûn olan bı††î√-i Hindî ve hindebâ 
mi&lliler tenâvül olunur ve «âricden dahi isti¡mâl olunur. Ve cimâ¡ı a§len ve 



662 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

külliyyen terk eder, zîrâ cimâ¡ mevâddı √ârice ta√rîk eder ve bu«âr-ı √ârr-ı 
¡afini i&âre eder ve nâ√iye-i cilde gelip onda olan ru†ûbeti ta¡fîn eder ve ona 
binâen bedenin râyi√ası müntine olur, ona binâen cenâbetten πusl edenlere 
tedlîk ile emr olundu. 

Ve mevâdd-ı cerebi cemî¡an istifrâπ eden müstefriπât-ı ceyyideden olur 
eftîmûn ve ihlîlec-i a§fer ve şâhterec ve senâ ve besfâyec ve efsentîn; bu 
edviyeden mütte«a≠ olunan †abî« saðyı. Ve ba¡∂ı kerre onun a«lâ†ına verd 
ve bezr-i hindebâ mi&lli edviye dahi id«âl olunur ve ba¡∂ı kerre bi’l-«â§§a 
nâfi¡ olmağala mâmîrân dahi katılır ve ba¡∂ı kerre dahi saðmûnyâ katılır ve 
ke≠âlik onlara √abb-ı §abır ve saðmûnyâ ceyyid-i bâliπ olur.

‰abî«-i Ceyyid: Helîlec-i a§fer ve zebîb her birinden yirmi dirhem; bun-
lar a«≠ olunup üç rı†l su içinde &ülü&ü kalınca ðadar †ab« ve ba¡dehu ta§-
fiye olunup mâ-ı mu§affâsından bir rı†lın iki &ülü&ü a«≠ olunur ve içinde 
√ıyârşenberden on ya¡nî on dirhem mers olunup ba¡dehu ta§fiye olunduktan 
sonra onda bir dirhem πârîðûn kılınır.

◊abb-ı Ceyyid: Bu ceyyid olan √abb şâhterec-i ceyyiddir ve nüs«ası bu-
dur: Helîlecin a§fer ve Kâbülî ve esved işbu envâ¡-ı &elâ&enin her birinden 
beşer dirhem, §abır-ı İsðû†arî yedi dirhem ve saðmûnyâ beş dirhem; bu ed-
viyeler a«≠ olunup şâhterec suyuyla ma¡cûn kılınıp ba¡dehu tecfîf olunmak-
tan zâil olunmaz ya¡nî kaçan o edviye şâhterec suyunu neşf edip kurudukta 
şâhterecin mâ-ı cedîdiyle yine ma¡cûn kılınır ve üç def¡a bu minvâl üzere 
ta¡cîn ve tecfîf olunur ve her ta¡cînde √asv kılınır ve ba¡dehu teðavvüm 
edince ðadar terk olunup ba¡de’t-teðavvüm ondan √ubûb itti«â≠ olunur.

Cereb-i Müzmine Nâfi¡ Devâ-i ¢avîdir: Helîlec-i Kâbülî vü a§far ve 
belîlec ve emlec ve birinc-i Kâbülî-i muðaşşer her birinden birer dirhem 
ve türbüd iki dirhem; bu me≠kûrlar fânî≠ ile ma¡cûn kılınır ve ondan ður§ 
itti«â≠ olunur, ishâl-i tâmm için onun şerbet-i vâ√idesi beşten on [beş] dir-
heme ve yirmiye varınca ðadar mâ-ı √ârr ile isti¡mâl olunur ve ba¡∂ı kerre 
¡inde’ş-şürb içine saðmûnyâ dahi katılır. 

Ve ba¡∂ı kerre §abır şürbüne müdâvemet cereb-i redî-i müzminden ta«lî§ 
eder velâkin ona müdâvemet bu †arîð üzere olur ki üç gün mütetâbi¡aten 
birer mi&ðâl §abır şürb olunur ve ba¡dehu πıbben şürb olunur ya¡nî o üç 
günden sonra bir gün terk olunup ve πaden şürb olunup ve ba¡dehu yine 
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bir gün terk olunup onun πadında yine şürb olunup üç gün ¡ale’l-aπbâb 
şürb olunur veyâ«ûd mütevâtiren şürb olunan üç evvelden sonra üç gün 
dahi mütetâbi¡an terk olunup sonra üç gün dahi eyyâm-ı &elâ&e-i evvel gibi 
mütevâtiren ve mütetâbi¡an şürb i¡âde olunur ve müşâhede îcâb ederse ¡alîl 
tefrî√ olunup o günlerde tetâbu¡aten mürâ¡ât terk olunur ve eger bu eşribe 
sa√ca mü™eddî olursa i√tiðân ile sa√ca mu¡âlece olunur. Ve vech-i me≠kûr 
üzere §abır şürbü nâfi¡ ve cerebi külliyyen ða†¡ ve istihlâk eder. Ve ceyyid 
olan §abır mâ-ı hindebâ ve miðdâr-ı ðalîl râziyânecde ma¡an nað¡ olunup 
ba¡dehu o §abır-ı menðû¡ vech-i mu√arrer üzere şürb olunmaktır velâkin 
mâ-ı râziyâneci mâ-ı hindebâya «al† o zamân ceyyid olur ki onu isti¡mâlin-
den mâni¡ olmaya ve o su ile nað¡ olunan §abır bir dirhemden bir mi&ðâle 
varınca kılınır, eger müdâvemeti ¡alîl i√timâl eylemezse terk olunur.

Ve neðû¡ât-ı iccâ§iyye dahi ke≠âlik nâfi¡dir veyâ«ûd rubb-ı helîec-i a§fer 
ki onu itti«â≠ helîlec †ab« olunup suyunu şemste tecfîf etmekle olur, pes 
onun ra†bından beşten ona varınca ðadar sükker ile a«≠ olunur ve bunun 
menfa¡ati cereb-i §afrâvîye ve cereb-i ra†ba olur ve bu mi&lli rubûb cemî¡an 
müshilât-ı √ubûbdan itti«â≠ olunmak mümkin olur. Ve ba¡de’l-itti«â≠ ba¡∂ı 
kerre o rubûb birbirine «al† olunup isti¡mâl olunur veyâ«ûd o √ubûb-ı müs-
hile evvelâ terkîb olunup ba¡dehu o mürekkebden rubûb ve √ubû& itti«â≠ 
olunur. 

Ve mâ-ı cübnü eftîmûnla küllü yevmin isti¡mâl ceyyiddir bu bâbdan 
muðaddem ðarîben ≠ikr olunduğu üzere. Ve mâ-ı cübnü helîlec ile ve 
¡a§îr-i şâhterecle eyyâmen mütevâliyeten şürb eylemek πâyet-i menfa¡ate 
bâliπ olur. 

Ve münaððıyât-ı refî¡a mecrâsına cârî olan devâlardandır saðmûnyâ 
ve za¡ferân ile itti«â≠ olunan √abb-ı -§abırı isti¡mâl eylemek ve onun şer-
bet-i vâ√idesi beş √ımma§a miðdârı kılınır veyâ«ûd helîlec-i a§fer §abır-ı 
İsðû†arî her birinden birer dirhem, ke&îrâ, verd her birinden birer dirhem, 
za¡ferân &ülü& dirhem a«≠ olunur. Ve ke≠âlik ≠ikri mürûr edip içinde birinc 
olan devâdan küllü yevmin ve yevmeyn iki dirhemden üç dirheme varınca 
ðadar a«≠ olunur. 

Ve bir ðavm dedi ki kaçan ke&ret üzere istifrâπât olundukta onlar nâfi¡ 
ve nâci¡ olmasa evlâ olan onu tecfîf edip o ¡illet §â√ibine küllü yevmin bük-
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reten ve ¡aşiyyeten sevîð-i √ın†a sükker ve mâ-ı ke&îr ile saðy olunmakla 
iðti§âr oluna. Ve ðavm dediler ki cereb-i yâbis a§√âbına ve ke≠âlik √ikke-i 
ðaşefiyye a§√âbına üç gün ðadar beher yevm yüz yirmi dirhem şîrec, nı§fı 
miðdârı sikencebîn veyâ«ûd sikencebîn mi&lli ile saðy olunmak nâfi¡ olur 
ve ba¡∂ı nâs dahi ona mâ-ı ¡unnâb «al† ederler ve o devâyı biz tecribe edip 
cerebe ¡ilâc-ı bâliπ bulduk velâkin o devâ mi¡deyi i∂¡âf eder.

Ve Mürekkebâttan Bu Edviyelere Münâsib Devâ: »abe&-i fı∂∂a, mürdâ-
senc, ðınbîl, ¡urûð bu edviyeler «all-i «amr ve dühn ile ma¡cûn kılınıp ðavî 
olan mecrûba †ılâ olunur. Ve bundan «afîf olur †în-i Ermenî ve kâfûr ve 
za¡ferân her birinden nı§f dirhem a«≠ olunup «all ve mâ-ı ¡un§ul ve dühn ile 
cereb-i «afîfte isti¡mâl olunur. Ve miðdâr-ı ðalîl ðavî olanlarda bezr-i rîbâs 
«all ve dühn-i verd ile sa√ð olunup √ammâmda isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik 
rummân-ı √âmi∂in suyu ve dühn-i verd ve bûrað isti¡mâl olunur. Ve mâ-ı 
rummânın ecvedi onda şa√m-ı rummândan bir ðuvvet olan mâ-ı rummân 
olur. Ve ke≠âik mercimek unu ve maπre ve «all «al† olunup şemse ta√miye 
edince ðadar va∂¡ [552a] olunup ba¡dehu †ılâ olunur.

Ve ammâ isti¡mâline √âcet olan ma¡âcîn o ma¡âcîn mi&llilerdir ki onu 
ðûbâ ve sa¡fe ve behað-ı leyyine a§√âbı isti¡mâle mu√tâc ola, me&elâ ðış-
mış ile ı†rîfîl-i §ıπâr gibi. Ve ke≠âlik bu ma¡cûn dahi isti¡mâl olunur: Senâ, 
şâhterec her birinden ikişer dirhem, helîlec-i a§fer dört dirhem ve ðışmış-ı 
mu¡assel o mecmû¡un ∂ı¡fı. 

Ammâ cereb için edviye-i mev∂i¡iyye cilâsı olan edviyenin küllîsidir, 
ma¡a-taðviye li’l-cild ve ı§lâ√ li’l-«urâc cilâsı olan devâ mev∂i¡ üzere 
va∂¡ olunmak ba¡∂ı kerre kifâyet eder. Mâ-ı mülûkiye ve √ummâ∂iyye 
ve sılð ve rummân miyâhı mi&lli ve nu√âle-i semîd ve ¡ades-i muðaşşer 
mi&lli. Ve ke≠âlik aðâðıyâ «all ile ve √abb-ı bi††î« ve cevf-i bittî«, ke-mâ 
hüve neşâstec-i ¡u§fur ve kerefs ¡u§âresi ve †abî«-i √ulbe ve cevzin mâ-ı 
ðuşûru ve ba¡∂ı [kerre] dahi ta√lîl-i ðavîsi olan şa√m-ı √an₣al. Ve ¡ilk-i 
enbât mâ-ı na¡nâ¡ ile ve rîtiyânec «all ile ve zâc-ı meşvî «u§û§an zâc-ı 
a§fer «all ve dühn-i verd ile isti¡mâle √âcet olur. Ve ke≠âlik ðalðand ve 
ne₣âiri ve diflâ dahi cidden ðavîdir. Ve ba¡∂ı kerre bu devâlar √all içinde 
nað¡ olunduktan sonra onun menðû¡u şîrecle ba¡de’†-†ab« isti¡mâl olunup 
o cerebin emrine kifâyet eder. Ve ba¡∂ı kerre edviye-i √ârreye dühn-i 
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verd √al† olunur ifrâ†ını men¡ için ve o mi&lliye ðuşûr-ı rummân dahi √al† 
olunur. 

Ve mücerrebâttandır bezr-i circîrin dühnü a«≠ olunup onunla şemste 
veyâ«ûd kânûna ðarîb mev∂i¡de cereb √akk ve temrî« olunur ve √akk ve 
temrî« bu vech üzere tekrâr olunur, πâyete bâliπ ve ¡ilâc-ı ceyyid olur.

Devâ-i Ceyyid: Mürdâsenc, zâcu’l-√ibr veznleri berâber a«≠ olunup 
«all-i «amr ile sa√ð olunur ve «azeften ma§nû¡ bir kûz içine va∂¡ olunup bir 
şehr miðdârı ar∂-ı nediyyeye defn olunur ve ba¡dehu †ılâen isit¡mâ olunduk-
ta ma¡a-ðılleti’l-le≠¡ onun nef¡i πâyete bâliπ olur. 

Kündüs, zîbað-ı maðtûl, «abe&-i √adîd, zerâvend, kibrît, kınbîl, ðıly, 
nu√â§-ı mu√rað, muπâ&, nûşâdur, ¡ades, mürr, bezr-i √armel, uşşað, zencâr, 
ða§§âr üşnânı, zibl-i kelb ve ebvâb-ı u√râda ≠ikr olunan ezbâl ve ðı&&â-i 
√ımâr bu me≠kûrlar †ılâ-ı ceyyiddir.

Ve ke≠âlik √a†ab-ı kermin ðuşûr-ı mu√raðı mev∂i¡-i cerebe ba¡de’l-mes√ 
bi’z-zübd ne&r olunup üzeri şedd olunur ve cereb bâ†ıl olunca ðadar mes√ 
ve ne&r-i mezkûrlar tecdîd olunur. Ve ba¡∂ı kerre ðardemânâ «all ile ve 
¡ilk-i enbâ† ke≠âlik [†ılâ] olunmak dahi nâf¡ olur.

Ammâ Mürekkebât-ı Ceyyide: Zîbað-ı maðtûl, varað-ı diflâ, iðlîmiyâ, 
fı∂∂a, mürdâsenc bu edviyeler a«≠ olunup «all ve dühn-i verd ile leylen 
†ılâ olunur ve üzerine ¡alîl tenvîm olunur ve o gecenin πadâtında √ammâma 
id«âl olunup bedeni «all ve üşnân-ı a«∂ar ve mâ-ı √ârr ile evvelâ πasl olu-
nur ve ba¡dehu mâ-ı bârid ile dahi πasl olunduktan sonra dühn ile temrî√ 
olunur.

Devâ-i Sehl: Mürdâsenc, zâc-ı a§fer veznleri berâber a«≠ olunur ve bir 
üsbû¡ √all ile şemste sa√ð olunup √âcet katında †ılâ olunur. Ve ke≠âlik zî-
bað-ı maðtûl, mey¡a-i sâile, dühn-i verd cem¡ olunup isti¡mâl olunur. Ve 
ke≠âlik zîbað-ı maðtûl, mey¡a-i sâile, bezr-i benc ve ðus† veznleri berâber 
a«≠ olunur. Ve ke≠âlik kündüş bir cüz™, maπre üç cüz™ √all ile †ılâ olunur. 

Ve kaçan sen ðaviyye ve mu√allile-i müceffife veyâ«ûd ðaşefiyye-i 
yâbise edviye isti¡mâl eylesen edhân-ı ma¡rûðayı o edviye ile †ılâya itbâ¡ 
eyle, o edhân dühn-i su¡d ve «ilâf ve nîlûfer ve benefşec ve o mi&lli dühn-
lerdir «u§û§an yâbis ve ðalîlü’r-rü†ûbet olanlarda itbâ¡-ı me≠kûr mü™ekke-
dü’l-lâzım olur. 
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Ve ra†b cerebte tecfîfi eşedd ve cereb-i yâbiste tecfîfi eðall olan edviye 
isti¡mâl olunur. Ve a√lâ†ında zîbað-ı maðtûl olan devâyı mümkin oldukça 
nevâ√î-i mi¡deden ve a¡∂â-i kerîmeden ≠ikri mürûr eylediği üzere teb¡îd 
eylemek gerektir.

Ammâ ◊ikke-i Yâbisenin ¡İlâcı: Eger istifrπa √âcet var ise mirâren senin 
ma¡lûmun olduğu üzere istifrâπ olunur ve ba¡dehu râib-i baðarın √âmi∂i 
ona saðy olunur. Ve ke≠âlik onun ¡ilâcı mâ-ı fâtir ile isti√mâm ve edhân-ı 
bârideden merû√ât-ı dehineyi isti¡mâl olur «u§û§an içinde ¡u§âre-i kerefs 
olan merû«âtı isti¡mâl ziyâde nâfi¡ olur. Ve cereb-i yâbis ¡ilâcıyla √ikke-i 
yâbise ¡ilâcı birbirlerine müteðâriblerdir.

Ve Edviye-i Leyyinedendir: Ve bu bâbda nâfi¡dir «aş«âş-ı mes√ûð √all 
ile ve ke≠âlik varað-ı sûsen veyâ«ûd §abır mâ-ı hindebâ ile. Ve ke≠âlik √ik-
ke-i yâbise edviyesine neşâ dahi id«âl olunur. Ve mâ-ı kerefs «all ve mâ-ı 
verd ile ceyyid olur.

Ve edviye-i ceyyidedendir: içinde afyûn olan ðayrû†î, o ðayrû†î ile bede-
ne mes√ olunur ve √ikkeyi teskîn eder. Ve edviye-i ðaviyyedendir edviye-i 
ûlâdan terkîb olunan devâ içine nüşâdur id«âl eyleyip «all ile †ılâ eylemek 
«u§û§an onunla «u§yelere †ılânın nef¡i ek&er olur. 

Ve ke≠âlik şebb-i maðlüvv ve ða†rân ve bu devâ iki fercde ya¡nî ðubül 
ve dübürde müstab†ın olan √icâbın √ikkesine dahi nâf¡ olur ve onun †arîð-i 
isti¡mâli o devâyı «ırða üzere kılıp i√timâl etmekle olur. Ve meşâyı«ın ¡ârı∂ 
olan √ikkelerine bir miðdâr şebb ile dürdî-i şarâbı †ılâ olunur ve ondan in-
tifâ¡ ederler.

Cereb ve ◊ikke İçin İsti√mâmât: Mâ-ı ba√r ile müsa««anen veyâ«ûd 
¡alâ-√âlihi mâ-ı ba√r ile isti√mâm ve ke≠âlik †abî«-i ði&&â ile isti√mâm nâfi¡ 
olur.

Ve Cereb ve ◊ikke A§√âbının Aπdiyeleri: Ter†îbi ve dem-i ma√mûd 
tevlîdi ve bürûdet ve ru†ûbete mâile olan aπdiyeler ve lu√ûm-ı mu¡tediledir. 
Ve √ikke-i ðaşefiyyeye lâzım olur ki mütenâvelâtta dühn-i levz ve şîrec ve 
onlar gibi edhân-ı leyyine isti¡mâl eyleyeler. Ve ma¡lûm ola ki sâðayn üzere 
√acâmet cereb-i fâ√işe nâfi¡ olur.
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◊a§af Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre cemî¡an beden veyâ«ûd ¡urûðu cidden ke&îre ve iπtisâli 
ðalîl olan ¡u∂v veyâ«ûd ¡inde’l-iπtisâl tedellükü ðalîl beden ve a¡∂â üzere 
bü&ûr-i şevkiyye ¡ârı∂a olur ve «u§û§an bilâd-ı √ârrede ðe&îrü’l-vuðû¡ olur. 
Onun mevâddı &aðîle olup mevâdd-ı ¡arað raðîð ve serî¡ü’t-teða∂∂î olmakla 
o mevâdd-ı &aðîle ¡araða lu√ûð eylemekte tekâsül eder ve sa†√-ı beşerede 
mu√tebes olup o bü&ûr ondan tekevvün eder ve ¡arað ile √urûc eylemez ve 
benzer ki o mâdde ¡araðın dürdü gibidir, ¡arað teşerru√ eyledikte dürdü bâðî 
kalır ve ¡i§yân edip ter ile ma¡an tereşşu√ eylemez. Ve ba¡∂ı kerre o mevâd-
dan ₣âhir-i cildde bü&ûr √âdi& olmaz belki «uşûnet √âdi&e olur.

Onun ¡İlâcı Budur ki: O mâdde bedende ke&îre ise fa§d ve ishâlle ða†¡ 
olunur. Ve √a§afeye i¡tiyâdı olan kimselere vâcib olur ki küllü vaðtin a«lâ†-ı 
√ârreyi istifrâπ eyleye, zîrâ o isitfrâπ √a§afeyi ₣uhûrdan men¡ eder ve o 
men¡[e] isti₣hâr tesmiye olunur. Ve √a§afe ₣uhûrunu men¡ ve ₣âhir olanları 
izâle eder isti√mâm ve tan₣îf-i beden eylemek ve ba¡dehu mâ-ı bârid ile 
iπtisâl eylemek ve onları √amâmda la√m-ı bi††î« ve daðîð-i ¡ades ile ba¡-
de’t-ta¡arruð delk eylemek ve ba¡dehu şâhterec ile delk eylemek nâfi¡dir. 
Ba¡∂ı nüs«ada “şâhterec” bedeline “şâhisferem” vâði¡ olmuştur. Ve ke≠â-
lik la√m-ı bi††î« ve ¡ades ve daðîð-i bâðılâ ile tedlîk olunur. Ammâ §andal 
dahi o bü&ûru men¡ eder velâkin √ikke i√dâ& eder, eger §andal kâfûr ile 
ma¡an isti¡mâl olunur ise o πâileden dahi emn √â§ıl olur. Ve eger §ıbπı kerîh 
¡add olunmaz ise √ınnânın dahi nef¡i olur. Ve mâ-ı rummân ve √ummâ∂ 
ve ¡ades ve iccâ§ ve temr-i Hindî ve onlara müşâbih olanları tenâvül ve 
†abî«-i âs ve verd ve mâ-ı küzbere mi&llileri isti¡mâl dahi nâfi¡dir. Ve de-
yildi ki şemste müsa««an olan mâ dahi nâfi¡dir. Ve içinde ðavâbı∂ †ab« 
olunan miyâh ve terk-i √areket ve mevâ∂i¡-i √ârre-i mu¡arraðadan ictinâb ve 
emkine-i rî√iyyeyi †aleb ve merâvî√-i ke&îre ile ma¡an tervî√ [552b] ve mâ-ı 
bârid ile iπtisâl dahi nâfi¡ olur.

Ve ke≠âlik mesû√âtları dühn-i âs ve dühn-i verd kılınır ve zübdde «â§§ıy-
yet-i ¡a₣îme vardır «u§û§an ke&îrâ ve §amπ ile mes√ oluna. Ve ke≠âlik o 
mesû√â† ki a«lâ†ında füvve ve mürdâsenc ve «abe& ve tûtiyâ «â§§aten ve 
remâd-ı varað-ı âs ve zerîre ve varað-ı âs ve πârın varað-ı †arîsi ve se≠âb ve 
diðâð-ı kündür ola, nâfi¡ olur. Ve √a§afe suda πırâ-ı semeki idâfe edip †ılâ 
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eylemek dahi nâfi¡dir. Ve ondan ðavîye √âcet olursa mîvîzec ve kündür ve 
kibrît isti¡mâl olunur. Ammâ bu ≠ikr olunan ðavîler ba¡∂ı kerre taðrî√ eder 
ve onun ður√ası ¡urûð ve ¡af§ ve †în-i Ermenî ile mu¡âlece olunur; «all ile 
isfîdâc ve merhem-i isfîdâc ona ceyyid olur. Ve ba¡∂ı kerre o ður√a fesâd-
dan meblaπ-ı ¡a₣îme bâliπ olur ve ona √arð-ı nâr ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur 
ve eger o ður√a müsta√keme olur ise sa¡fe gibi ¡ilâc olunur.

Beyân-ı Benâtu’l-Leyl

Cildinde √a§âfe ve mesâmmında insidâd ve ha∂mında cevdet olanlara 
berdde ve leylde √ikke ve «uşûnet ve bü&ûr-i §ıπâr ¡ârı∂a olur ve o be&relere 
benâtü’l-leyl tesmiye olunur. Ve ¡urû∂una sebeb ∂îð-ı mesâmm √asebiyle 
ta√allülü vâcib olan mevâddın i√tibâsı olur. Beyân olunduğu üzere onlarda 
mesâmm bi-√asebi’l-«ilða ∂ayyið olur ve o ∂ayyiðe berdin ta√§îfi mu¡în 
olup ∂îð-ı mesâmmı ziyâde eder «u§û§an ke&ret-i ha∂m vaktinde i¡âneti 
ziyâde olur, zîrâ ha∂mın ke&retine bu«âr-ı ke&îr ve havâ-ı leyl tâbi¡ olur o 
sebebden gece artar ve benâtü’l-leyl tesmiye olunur. Bu ¡illetin a√vâlinden-
dir ki gecelerde √ikkesi ziyâde olup ondan ibtidâ-i emrde istil≠â≠ eder ve 
ba¡dehu mevâ∂i¡-i √ikkede olan be&îreleri şedîden îlâm eder.

el-¡İlâc: Vâcib olur ki onun mesâmmâtını tevsî¡ için tedbîr olunup √am-
mâmât ve onun temrî«ât-ı ma¡rûfeleri isti¡mâl ve ¡urûðları mevâdd-ı ke&î-
reden deyildiği üzere fa§d ve istiπrâπla ta«liye olunur eger √âcet var ise ve 
mücerred ta«liye[ye] √âcet katında edviye-i mev∂i¡iyye ile iktifâ olunmaz.

Ammâ Edviye-i Mev∂i¡iyyeleri: O edviyelerin ef∂ali §abır ve mürr olur 
«u§û§ân mâ-ı ¡asel ile isti¡mâl oluna. Ve ke≠âlik ecved olur ¡ades daðîði 
§abır ile cem¡ olunup miðdâr-ı ðalîl «all ve ¡asel ile isti¡mâl olunur ve sey-
yâlâttan mâ-ı kerefs ona münâsib olur. Ve ona edviye-i nâfi¡adandır «allin 
dürdîsi yalnız ve bûrað ve √ınnâ ve za¡ferân.

¿e™âlîl ve Onun A§nâfından Mismâriyye ve ¡A…f-ı ¢arniyye ve 
O Mecrâya Cârî Olanlar Beyânındadır

Ben derim ki siğili fâ¡il olan sebeb-i evvel def¡-i †abî¡attır ve sebeb-i 
mâddîsi «ıl†-ı πalî₣-i sevdâvîdir. Ve ba¡∂ı kerre sebeb-i mâddî sevdâya 
isti√âle eden demde ke&îren vâði¡ olan balπam-ı yâbistir ve ba¡∂ı kerre o 
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isti√âle nefs-i deme ¡ârı∂ olur, demde i√tiðân ve ke&ret olup ta¡fîn olmadı-
ğı vaðtte dem-i sevdâya isti√âle eder, zîrâ o vaðtte dem-i bârid yâbis olur 
«u§û§an ¡urûð-ı §ıπârda bu √âl ziyâde olur, o ¡urûð mi&llilerde dem ðalîl 
olup ve esbâb-ı «âriciyye-i müceffife dahi ðarîb olmakla demin cefâfı ta¡af-
fünden esra¡ olmak √asebiyle «u§û§an dem fî-cevherihi cidden √ârr olmaya. 
Ve ba¡∂ı kerre ondan evvelâ bir kebîr &ü™lûl nâbit olur, &e™âlîl-i ke&îreye 
mü™eddî olur onun için ki vâ√id-i kebîr civârında olan ¡u∂vlara vârid olan 
πıdânın mizâcını o &ü™lûl-ı kebîrin mizâcı kendiye i√âle eder ve onun i√âlesi 
ile aπdiye-i me≠kûre yâbis-i bârid olur, &e™âlîl-i ke&îre nâbit olur ve kaçan 
o vâ√id-i kebîr netf olunsa veyâ«ûd bi-eyyi vechin kâne ib†âl olunsa ondan 
teferru¡ edenler sâðı†a olurlar. 

Ve min-beyni’&-&e™âlîl kebîr olup ve re™si ¡a₣îm velâkin a§lı ince olan-
lara mesâmîr tesmiye olunur mismâra müşâbeheti olduğu için. Ve uzun 
olup ¡aðf ya¡nî başı eğri olanlara ðurûn tesmiye olunur. Ve &e™âlîlden bir 
cins dahi vardır ki ona †arasûs tesmiye olunup &e™âlîlden ¡add olunur her ne 
ðadar temyîz olunup şey™-i â√ar kılınmak vâcib olur ise. Ve kaçan †arasûs 
şaðð olunsa ta√tında midde ₣uhûr eder.

el-¡İlâc: Mübâderet olunup dem fa§d olunmakla ve sevdâ istifrâπ olun-
makla taðlîl olunur eger fa§dın sevdâyı istifrâπı kifâyet eylemezse. Ve 
ke≠âlik keymûs-ı ceyyidi müvellid olan ve ≠ikri mirâren mürûr eden tedbîr 
ile dahi tedbîr olunur.

Ammâ ¡İlâc-ı Mev∂i¡iyye: O edviye ile olur ki onda merâret ve ðab∂ 
ola, o edviyeden «afîf olanları ile &e™âlîlin √afîf olanlarına ¡ilâc olunur. Ve 
dühn-i fustuð ile &e™âlîl dâimâ temrî√ olunur. Ve †abî«-i √ın†a ta§fiye olunup 
üç gün terk olunduktan sonra onunla dahi temrî« olunur. Ammâ kürrâ&-ı 
Neba†î, summâð ve dühn ile isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik bûrað, keber, cevz-i 
serv, zeytûn-ı ficc, cevz-mâzec ceyyiddir. Âsın varað-ı ra†bı √afîf olanlara 
nâfi¡dir ve ðavî olanlara cevzin ðuşûr-ı ra†besi ve tîn-i yâbis ve «arnûb nâ-
fi¡dir ve ma¡a-ðılleti’l-e≠â ¡a₣îm ve ðavî olan &ü™lûle §âli√tir. Ke≠âlik a§l-ı 
πarebin li√âsı ve remâdı dahi «all-i «amr ile isti¡mâl olunur. 

Ve ceyyid-i bâliπ olan edviye-i mev∂i¡iyyedendir: ◊armel ve √ınnâ a«≠ 
ve daðð olunur ve elekten geçirilip mâ-ı bârid ile †ılâ olunur. Ammâ edvi-
ye-i mev∂i¡iyyenin ðavîleri &e™âlîl-i ðaviyyelerde isti¡â olunur, o ðavî edvi-
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ye nûre ve ðıly ve zernî«ten mütte«a≠ olan devâdır «u§û§an zîbað-ı maðtûl 
ile itti«â≠ olunan ve lâ-siyyemâ remâd-ı bellû† ve zeyt ve mil√ mâu’l-ba§al 
ile itti«â≠ oluna veyâ«ûd bülbûs ve ba¡r-ı ma¡z isti¡mâl olunur ve ke≠âlik 
zerârî« zernî« ile isti¡mâl olunur ve ¡asel-i belâdur onun tedbîrinde nâfi¡dir. 
Ve leben-i yetû¡ onun üzerine mükerreren va∂¡ olunsa &e™âlîli isðât eder. 
Ve dem¡atü’l-kerm ve kebîkec için &ü™lûlü isðâ†ta te™&îr-i ¡a₣îmi olur. Ve 
şûnîz bevl ile ma¡cûn kılınıp onunla ∂ımâd olunsa te™&îri ¡acîb olur ve merâ-
retü’t-teys dahi ¡acîbdir. Ve √ıltît ve merhem-i √ârr ve dübeylâtı müfeccir 
merhem ya¡nî merhem-i belâ≠ur dahi nâfi¡dir.

Terkîb-i Mu¡tedil: Cevz ðuşûr-ı ra†bı, zücâc, nûre-i √ayye bir birinden bi-
rer cüz™ a«≠ ve daðð olunup elekten geçirilir ve &ü™lûlün üzerine va∂¡ olunur 
veyâ«ûd zencâr, ðır†âs-ı mu√rað her birinden beşer dirhem, şa√m-ı √an₣al 
altı dirhem, nûşâ≠ur dört, bûrað altı dirhem, ðıly, zernî«-i a§fer her birinden 
sekizer dirhem, merâretü’l-baðar altı dirhem, üşnân-ı Fârsî yedi dirhem; bu 
me≠kûrlar daðð olunup elekten geçirilir ve mâ-ı §âbûn ile mu¡âlece olunur.

Ve &e™âlîl mu¡âlecâtındandır onu ðal¡ eylemek. Onun ðal¡ı rîşe ve fı∂∂a 
ve √adîd bu me≠kûrların birinden mütte«a≠ olan enâbîb ile olur ve o ün-
bûbenin tecvîfi &ü™lûlü bir miðdâr ¡usretle iltiðâm edecek miðdâr kılınır ve 
ünbûbenin †arafı √âdd ve ða††â¡ kılınır ve ≠ikri mürûr eylediği üzere ¡us-
retle &ü™lûl ünbûbeye ilðâm olunur ve üzerine lifâfe leff olunup &ü™lûlün 
a§lı katında πamz olunur ve o tedbîr ile &ü™lûl sâðı† olup a§lından istî§âl 
olunur veyâ«ûd §ınnâreler ile &ü™lûl temdîd olunur a§lı temeddüd edince 
ðadar ve ba¡dehu √iddetli bir âleti &ü™lûlün a§lına πav§ ettirip a«≠ olunur ve 
ba¡de’l-ða†¡ üzerine semn va∂¡ olunur. Ve kaçan devâ-i √âdd va∂¡ etmekle 
&ü™lûle ðalað ve ı∂†ırâb i√dâ& eylesen üzerine semn va∂¡ olunup üzerinde 
ðalîlen terk olunur ve ba¡dehu o devâ √âddine i¡âde olunur ve bu minvâl 
üzere tedbîr-i me≠kûr &ü™lûl tamâmen suðû† edince ðadar i¡âde olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi bir †arîð-i u«râ ile ðal¡ olunur ki onda &ü™lûl √avâlîsinden 
√adîde-i la†îfe-i muðavvere ile ibâne ve tefrîð olunur ve ba¡dehu üzerine 
devâ-i √âdd teslî† [553a] olunur. 

Ve bizim mücerrebimiz olan †arîð budur ki &ü™lûl mûsâ225 ile mümkin 
olduğu miðdâr ¡amîðan ða†¡ olunur ve o ða†¡da sa†√-ı cilde mürâ¡at olunur 

225 “Mûsâ” usturadır.
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ve ba¡de’l-ða†¡ mev∂i¡ §âbûn ve su¡d ve verd ile delk olunur √attâ mev∂i¡-i 
ða†¡dan seyelân eden eder226 ve sonra mu√tebes olur ve ba¡de-≠âlik &ü™lûl-
dan bâðî kalan isðâ† olunur.

Beyânu’l-¢urûn

¢urûn zevâid-i ke&îfe-i mi«lebiyyedir ki e†râf mefâ§ılında şiddet-i ¡amel 
√asebiyle √âdi& olur.

el-¡İlâc: Onun ¡ilâcı budur ki ða†¡ından veca¡ √âdi& olmayan ma√all ða†¡ 
olunur ve bâðîsi üzere edviye-i &e™âlîlden şedîdetü’l-√idde olanlar va∂¡ olu-
nur o bâðî sâðı† olunca ðadar ve ba¡de’s-suðû† üzerine semn va∂¡ olunur.

eş-Şu…û…

Cild ve şefe ve e†râf ve cemî¡an bedenin cildesinde vâði¡ olan şuðûðun 
sebebi şuðûð-ı me≠kûra mü™eddî yübûset ile cildin yübûseti olur ve o yüb-
sün sebebi sû™-i mizâc-ı müfred olur veyâ«ûd a√lâ†ta redâ™et olmakla √âd-
de-i müceffife olan mevâddı cilde irsâl etmekle olur veyâ«ûd teşaððuða 
mü™eddî olan √arr-ı müceffif ve rî√-i müneşşif ve berd-i mu√a§§ıf-ı mü-
ke&&iften biri olur. Ve bu sebeblerden teşaððuð eden cildin na₣îri o ar∂dır 
ki ona √arr ve rî√le cefâf ¡ârı∂ olur veyâ«ûd cidden ma§rûd olur ya¡nî berd-i 
şedîd i§âbet eder ve o sebeblerden teşaððuð ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre şiðâða 
sebeb miyâh-ı ðâbı∂a olur ve ðuvve-i şebbiyesi ve onun gibi ðuvve-i sâiresi 
olan olan miyâh ile iπtisâl olunsa o dahi sebeb-i teşaððuð olur ve kibrîtiyye 
ve ðafriyye227 ona mü∂âdde olur. Ve biz tecribe edip Hemedân ve havâlî-
sinde olan arâ∂înin suyu ile Şâbûr«âst suyu beyninde bu bâbda olan farðı 
bildik ve tecribe-i ðaviyye ile ma¡lûmumuz oldu.

¡İlâcu’ş-Şuðûð: Bi’l-cümle şuðûða mu¡âlecede vâcib olur ki o ¡illet §â√i-
binde √ıl†-ı redî var ise istifrâπ oluna ve mizâc-ı yâbis var ise mizâcı istibdâl 
ve ta¡dîl oluna, ona evvelâ edhân ve «u§û§an simsim-i muðaşşer dühnü, 
küllü yevmin bir buçuk ûðıyye miðdârı ¡a§îr-i ¡ineb veyâ«ûd zebîb-i √ulvde 
birkaç eyyâm saðy olunmakla ve ke≠âlik sere†ânât-ı nehriyye mâ ve sükker 

226 [“√attâ mev∂i¡-i ða†¡dan seyelân eden eder” ifadesi “√attâ mev∂i¡-i ða†¡dan dem 
seyelân eder” olmalıydı!]

227 Ya¡nî ziftiyye
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ile †ab« olunup onun †abî«i saðy olunmakla ¡ilâc oluna ve onu tedhîne dahi 
müdâvemet olunur. 

Ve eger şuðûð bi-sebebi’l-berd ¡ârı∂a ise ona aðâðıyâ kifâyet eder ve 
ke≠âlik şelcem †abî«i ve nefs-i şelcem ve sılð †abî«i dahi nâfi¡ olur «u§û§an 
onlardan şu√ûm-ı ma¡rûfe ile ve mi«â« ya¡nî ilikler ile ve zift-i ra†b ve 
ða†rân ile ðayrû†î itti«â≠ olunup isti¡mâl oluna. 

Ve eger o şuðûð bi-sebebi’l-√arr ¡ârı∂a ise onun ¡ilâcanda bârid-i ra†b 
ðayrû†î ¡u§ârât-ı bâride-i ra†be ile ∂arb olunup isti¡mâl olunur ve ke≠âlik 
onların ¡ilâcı aπdiyelerini ı§lâ√ ve mâ-ı fâtir ile √ammâm isti¡mâl olur.

Beyân-ı Şu…û…u’ş-Şefe

Şuðûð-ı şefeye sebeb yübûsettir ve onun sebebi o rî√tir ki cildi tekzîz ve 
temdîd ve teybîs edip nedâvetini neşf eder veyâ«ûd şefe şuðûðuna sebeb 
bundan aðdem ma¡lûmun olduğu üzere √arr ve berd ve mizâc-ı yâbisten 
biri olur. Ve şuðûð-ı şefe ¡urû∂unu ðable’₣-₣uhûr men¡ eder sebeb-i şuðûða 
bilâ-ta¡arru∂ ðayrû†ıyât ve şu√ûm ve mi√â« ve dühn-i verd ile zûfâ-ı ra†b †ılâ 
olunursa ve bu tedbîr ve †ılâ şefe şuðûðunu ¡urû∂undan ðable’l-vuðû¡ men¡ 
eylediği gibi ba¡de’l-vuðû¡ dahi izâle eder. Veyâ«ûd şefe üzere semâ√îð228 
il§âð olunur, πırðî-i bey∂ ve πırðî-i ða§ab ya¡nî yumurtanın ve ðamışın iç 
kabuğu ve &ûm ve ba§alın ðışrı mi&lliler il§âð olunur ve onları il§âð şefeye 
teşaððuð ¡urû∂unu men¡ eder. 

Ve ammâ şuðûðu ¡urû∂undan sonra izâle eden mu¡âlecâtın ciyâdından-
dır: Dürdî-i meşvî ve ¡ilk-i bu†m a«≠ olunup şa√m-ı decâc ve ivezz mi&llinin 
şu√ûmu ve ¡asel ile «al† olunur veyâ«ud ¡af§-ı ficc πubâr gibi sa√ð olunup 
mes√ûðu nâr üzere mü≠âb olan §amπ-ı bu†m ile ma¡cûn kılınır. Ve deyildi 
ki ¡inde’n-nevm sürreyi tedhîn eylemek veyâ«ud dühne maπmûse olan ðu†-
neyi §umâ«-ı sürreye îdâ¡ ve id«âl eylemek cidden nâfi¡dir.

Şi…â…u’r-Ricl

Ayak yarığı ba¡∂ı kerre eb«ıre-i rediyye sebebi ile √âdi& olur ve ba¡∂ı 
kerre dahi yübs-ı ðaşef √asebiyle olur ve’l-√â§ıl ayak yarığından hangi se-

228 “Semâ√îð” “sim√âð”ın cem¡idir, aπşiye-i raðîða murâd olunmuştur.
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beble olursa olsun intifâ¡ olunur mevâdd-ı mû≠iye ondan ta√allül eylediği 
√asebiyle.

el-¡İlâc: Eger mümkin ise ricl-i meşðûða dâimâ mâ-ı √ârre va∂¡ olunur 
ve edhân ve şu√ûmlae ve «u§û§an mâ¡iz ve baðar ve ni¡âc şu√ûmu mið-
dâr-ı ðalîl şem¡ le taðviye olunduktan sonra ricl ve şuðûðu temrî« olunu. 
Ve ke≠âlik dühn-i «ırva¡ ve dühn-i ekâri¡ ve dühn-i §înî bu bâbda cidden 
nâfi¡dir. Ve §arm229 nâra ¡ar∂ olundukta §armdan mun§abb olan dühn cid-
den ceyyiddir ve √ınnâ dahi ceyyiddir «u§û§an √armel †abî«iyle ma¡cûn 
kılına. Ve şîrecü’l-¡ineb cidden ceyyid olur, onunla sen mu¡âlece eyle, eger 
o mu¡âlece nâfi¡ ve nâci¡ olmaz ise o şuðûða muπarriye olan loðma ilðâm 
olunur ve ricli mâ-ı √ârra va∂¡ olunur. Ve vâcib olur ki o şuðûða daðð ve 
sa√ð ile müheyyâ olan ðe&îrâ va∂¡ oluna, te™&îri ¡acîb olur ve ke≠âlik ona 
şem™ ve dühn-i √all ve ¡ilk-i bu†m ve mey¡a-i sâile cem¡ olunup ilðâ olunur 
ve menfa¡ati ¡acîbe olur. Ve ke≠âlik ða†rân ma¡a-†a√în-i simsim ¡acîb ve 
ceyyid olur veyâ«ûd edhân ve şu√ûm ile kündür-i mes√ûð cidden nâfi¡ olur. 
Ve ke≠âlik sere†ân-ı mu√rað dühn-i zeyt ile sa√ð olunup va∂¡ olunur ve bu 
devânın el yarıklarına menfa¡ati ek&er ve esra¡ olur veyâ«ûd ba§al-ı ¡un§u-
lun dâ«ili a«≠ olunup zeyt içinde kaynatılır ve onda ¡ilk-i bu†m idâfe olunur 
ve şuðûða va∂¡ olunur ve zeytte kılınan ¡ilk-i bu†m yalnız dahi va∂¡ olunup 
menfa¡ati πâyete bâliπa olur. 

Ve ke≠âlik √abb-ı «ırva¡ †a√n olunup mâ-ı ðalîl ile onun ¡acîni ¡aðıbda 
olan şuðûða va∂¡ olunur. 

Ve müzmin müteðarrı√ olan şuðûða «ırva¡ küsbesi ilzâm olunmak cey-
yid olur veyâ«ûd mürdâsenc ve şem¡ ve zeyt ve ¡asel veznleri berâber a«≠ 
olunup onlara ðıvâmı olan bir şey™ itti«â≠ olunur veyâ«ûd sere†ân-ı nehrî 
şîrec ile †ab« olunur. Ve ke≠âlik dürdî zeyt ve şa√m-ı ba†† ve ¡ilk-i bu†m 
¡ilâc-ı ceyyiddir. 

Ve bu devâ bizim mu«târımız ve mu«tera¡ımızdır: Ke&îrâ a«≠ olunup 
mi&le’l-πubâr sa√ð olunur ve onun nı§f vezni miðdârı u§ûl-i besfâyec dahi 
a«≠ olunur ve kehrübâ ve kündür-ı mes√ûðların her birinden üç ve ¡ilk-i 
bu†m ke&îrânın bir mi&li miðdârı a«≠ olunup bu edviyeler dühn-i «ırva¡la 

229 Bu maðâmda olan üç nüs«adan “§arm” cild ma¡nâsınadır ve cildden elye murâd 
olunsa iki nüs«a me™âlde vâ√id olur. Ve “∂ırv” ¡aselbend ma¡nâsınadır.
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isti¡mâl olunur. Ve biz deriz ki her gece ¡akıbını ya¡nî tabanını tedhîn edip o 
tedhîn πıbb ile olmasa ya¡nî bir gece tedhîn ve bir gece terk olunmak vechi 
üzere olmasa o kimse şuðûð-ı riclden emîn olur.

Şu…û…-ı Yed Beyânındadır

El yarıklarına şuðûð-ı riclin ¡ilâc-ı «afîfi ile mu¡âlece olunur.

E§âbi¡ Aralarında Olan Şu…û…

Şuðûð-ı yed gibi mu¡âlece olunur ve ona ma«§û§ ¡ilâc besfâyecin a§lı 
πubâr gibi sa√ð olunduktan sonra beyne’l-e§âbi¡ vâði¡ olan şuðûð-ı me≠kû-
ra onunla ∂ımâd olur.

Beyân-ı Te…arru√u’l-¢a†ât Ya¡nî Beyne’l-Verikeyn ¡Aciz Tesmiye 
Olunan Mev∂i¡in Te…arru√u Beyânındadır 

Ve ba¡∂ı kerre ða†âta evvelâ i√mirâr ¡ârı∂ olup ba¡dehu teşaððuð veyâ«ûd 
teðarru√ eder ke&ret-i istilðâ √asebiyle «u§û§an mer∂âlara ek&er ¡ârı∂ olur. 
Ve kaçan i√mirâra bed™ eylese vâcib olur ki istilðâ terk oluna ve mev∂i¡-i 
i√mirâra revâdi¡ va∂¡ oluna. Ammâ o √âl-i mara∂da ¡ârı∂ olursa marî∂ için 
varað-ı «ilâf ðu∂bânından nez¡ olunup ondan [553b] firâş itti«â≠ oluna ve 
ke≠âlik câvers ve rîş-i †uyûrdan ferş itti«â≠ oluna o eşyâ kirbâs-ı leyyin 
mi&lli nesne içinde √aşv kılınmakla ve ondan sonra yine teðarru√ ederse 
merhem-i isfîdâc isti¡mâl olunur.

Cildde ve Meπâbinde ve Bevl ve ∏âi††e ªuhûr-ı Râyi√a-i 
Münkere Beyânıdır

Râyi√anın fesâdı ¡ufûnet-i «ıl† ve ¡ufûnet-i ¡arað √asebiyledir ve ba¡∂ı 
kerre ona √areket-i a«lâ†ın teşvîşi mu¡în olur ve cenâbetten ve √ay∂dan iπ-
tisâli terk ve te™«îr eylemek ve tenâvül-i √ulbe ve mevâdd-ı √irrîfeyi ₣âhir-i 
cilde ta√rîk «avâ§§ından olan eşyâyı tenâvül dahi ona mu¡în olur.

Cildin Fesâd-ı Râyi√a-i ¡Âmmesinin ¡İlâcıdır: Onun ¡ilâcı «ıl†ı istifrâπla 
ı§lâ√ ve mizâcı tebdîl ve ta¡dîl olur ve ke≠âik keyfiyyeti ve kemmiyyeti 
ile cevdet-i ha∂mı olan aπdiye tenâvülü ve bedeni √ammâmda ve πayride 



Tahbîzü’l-Mathûn 675

tan₣îf ve selî«a ve felence gibi ¡araðı ta¡†îr eden eşyâyı tenâvül olur ve ke≠â-
lik kerefs ve √arşef ve helyûn ve müdirrât-ı bevlin küllîsi ve ke≠âlik demi 
¡afenden tenðıye eden eşyânın helyûn mi&llilerden mâ-¡adâsını tenâvül olur, 
zîrâ helyûn her ne ðadar idrâr ederse müntindir. Ve râyi√a-i cildi izâlede 
†ayyibü’r-râyi√a olan naðî¡-i mişmiş tenâvülü ve nefs-i mişmişi tenâvül ey-
lemeğin nef¡i olur. Ve mâ-ı âs ile ve içinde şebb-i Yemânî idâfe olunan su 
ile ve meysevsen ile ve nemmâm ve na¡nâ¡ ve fûtenec ve merzencûş ve va-
rað-ı tuffâ√ ve varað-ı «ilâf bu me≠kûrların †abî√iyle bedeni ta†liye dahi nâ-
fi¡dir. Ve ke≠âlik âs-ı mes√ûð ile temerru√ dahi nâfi¡dir. Ve ke≠âlik §andal 
«â§§aten ve su¡d ve fiðâ√-ı id«ir ve ða§ab-ı ≠erîre ve serv ve verd «â§§aten 
ve merzencûş ve şâhisferem ve üşne ve varað-ı ütrücc ve ðışr-ı ütrücc ve 
varað-ı tuffâ√ ve varað-ı sûsen cidden nâfi¡dir. Ve ke≠âlik sükk ile aðrâ§-ı 
verd dahi nâfi¡dir. Ve ke≠âlik menâfisi sedd ve ¡araðı men¡ eden mürdâsenc 
ve tûtiyâ mi&lliler veyâ«ûd varað-ı sûsen remâdı ve şebb mi&lliler ve mürr 
ve §abır ve dühn-i âs ve dühn-i verd dahi nâfi¡dir.

~unân Mu¡âlecâtıdır Ya¡nî Koltuklarda ªuhûr Eden Râyi√a-i Kerîhe 
Mu¡âlecâtıdır: Bir ðavm zu¡m eylediler ki insân halð olunan menîden be-
dende bâðî kalanlar nevâ√î-i ib†e mündefi¡ ve mesâmm-ı cilde nâfi≠ olup 
§unân onun â&ârı olur ve ba¡∂ın bu ðavli i¡timâdı vâcib olan aðvâlden değil-
dir belki evlâ olan §unânı insânda menîye isti√âle eden mâddenin bu«ârına 
ve o bu«ârı mu√arrike nisbet eylemektir. 

Ve §unânın ¡ilâcı eger tenðıyeye √âcet var ise tenðıye edip ba¡dehu tûtiyâ 
ve mürdâsenc-i mürebbâ ve ðılîmiyât ile mu¡âlecedir. Ve ke≠âlik remâd-ı 
âs ve içinde şebb √all olunan su dahi nâfi¡dir ve ba¡∂ı kerre o mâya §andal 
katılıp kâfûr ile «al† olunur.

¢ur§-ı Ceyyid: ~andal, selî«a, sükk, sünbül, şebb, mürr, sâzec, verd her 
birinden birer cüz™, tûtiyâ, mürdâsenc-i mübeyya∂ her birinden üçer cüz™, 
kâfûr nı§f cüz™; bu edviyelerden mâ-ı verd ile ður§ itti«â≠ olunur ve ba¡-
de’t-tecfîf isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik verd-i a√mer bir rı†l, sükk, sünbül, 
su¡d, mürr, şebb her birinden onar, mâ-ı verd ile ður§ itti«â≠ olunup isti¡mâl 
olunur.

Bu ±erûr Bedeni Ta†yîb Eder ve Emzice-i ◊ârre A§√âbına Nâfi¡ Olur: 
Su¡d, sâ≠ec, fiðâ√-ı id«ir, mey¡a-i Şâmiyye ki o lübnâ-ı rummândır, bu 
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me≠kûrların her birinden onar dıra«mî, verd-i yâbis, e†râf-ı âs her birinden 
yirmişer dıra«mî, su¡d ve fiðâ√-ı id«ir ve sâ≠ec ıslatılır ve şarâb-ı rey√ânîy-
le ður§ kılınıp tecfîf olunur ve ba¡dehu sa√ð olunup sonra üzerine verd ve 
e†râf-ı âs sa√ð ve †ar√ olunur ve za¡ferân mâ-ı verd içinde idafe olunup ed-
viye-i bâðıye ile «al† olunur ve ₣ıllda tecfîf ve ba¡dehu sa√ð olunup bedene 
ne&r olunur velâkin evvelâ √ammâma id«âl ve ba¡de’l-«urûc ¡araðı neşf-i 
bâliπ ile neşf olunduktan sonra o ≠erûr bedene ne&r olunur.

Â«er: Bu ≠erûr ¡arað-ı müntinin râyi√asını ða†¡ eder ve emzice-i bâride 
a§√âbının mizâcını ı§lâ√ eder: Sünbül-i †îb, ðaranfül, √amâmâ, ¡îd-i belesân, 
selî«â her birinden üçer dıra«mî, ðus†, a₣fâr-ı †îb, sünbül-i Hindî, dâr-ı §înî 
her birinden ikişer dirhem, e†râf-ı merzencûş, sünbül min-Sûriyye her bi-
rinden dörder dıra«mî, lübnâ-ı rummân işbu lübnâ şarâbla √all olunur ve 
bâðîleri mâ-ı nemmâm ile sa√ð olunup ve mi&âl-ı müteðaddim üzere is-
ti¡mâl olunur.

Â«er: ¡Araðın râyi√asını ða†¡ eder: Dâr-ı §înî, sünbül-i Hindî, a₣fâr-ı 
†îb, ðus† her birinden ikişer ûðıyye, †în-i bu√ayre, «abe&-i üsrüb, isfîdâc-ı 
maπsûl her birinden nı§f ûðıyye, şîh, sünbül-i Rûmî her birinden birer ûðıy-
ye, za¡ferân, verd-i yâbis her birinden üçer ûðıyye; yâbis olanlar mâ-ı âs ile 
sa√ð olunur ve za¡ferân şarâb-ı rey√ânîyle √all olunup isti¡mâl olunur.

Berâz ve Rî√in Şiddet-i Netni Mu¡âlecesidir: Ve onlara ¡ârı∂a olan 
şiddet-i netn ¡ufûnet-i a«lâ† √asebiyledir ve ¡ufûnet-i a«lâ†a sebeb ta¡fîn 
«avâ§§ından olan uşturπaz ve &ûm ve circîr ve kürrâ& ve encudân ve √ıltît 
mi&llileri tenâvül olur ve bey∂ dahi onlar gibi ta¡fîn-i a«lâ† eder velâkin cev-
det-i ha∂m onun netnini i≠hâb ve izâle eder ve √ulbe gibi ¡ufûneti cilde ve 
¡araða meyl ettiren eşyâ ¡arað ve bevlin netnini îcâb veder velâkin recî¡den 
netni izâle eder. Ve şarâb-ı †ayyib recî¡in şiddet-i netnini izâle eder.

Beyân-ı Netnü’l-Bevl

Netn-i bevlin esbâbı netn-i berâz esbâbıdır ve ke≠âlik helyûn mi&lli 
olan müdirrâttandır, zîrâ helyûn râyi√ası bedeni ta†yîb eder ve râyi√a-i 
bevli müntin eder. Ve ke≠âlik ðurû√-ı me&âne dahi râyi√a-i bevli kerîhe 
eder ve onun ¡ilâcı bundan muðaddem bizim beyânımızdan fehm olun-
mak sehldir.
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Beyânu’l-¢aml ve’§-~i™bân

“~i™bân” “§u™âbe”nin cem¡idir; “§u™âbe”, “πurâbe” vezni üzeredir, bi-
tin ve pirenin yumurtasıdır. “¢aml” bit ma¡nâsınadır. O mâdde ki onun 
cevherinde veyâ ma¡iyyetinde √arâretün-mâ olup cilde mündefi¡ olsa 
o mâdde birkaç √âl üzere olur yâ πâyet-i riððat ü le†âfet üzere olmakla 
mesâmmdan ta√allül eder ve ta√allülü i√sâs olunmaz veyâ«ûd onun le†âfeti 
mâdde-i ûlâ le†âfetinden dûn olur ve ¡arað olmakla ta√allül edip ta√allülü 
i√sâs olunur veyâ«ûd ondan dahi le†âfet-i mâdde ednâ olmakla mün¡aðid 
olup vesa« olur veyâ«ûd o mâddenin le†âfeti sâbıðından dahi ednâ ve πıl₣a-
ti aðvâ olmakla †abaðât-ı cildin ¡ulyâsında mu√tebese olup ondan √azâz 
ve √a§af ve onların em&âli a¡râ∂ tevellüd ve tekevvün eder. Ve bi-√ase-
bi’l-πıl₣a o mâddenin ba¡∂ısı πavrda mu√tebes olur, eger πavrda mu√tebese 
olan mevâdd cidden rediyye ise ondan dâü’&-&a¡leb mi&lli ve ðûbâ ve sa¡fe 
tevellüd eder ve eger redâ™eti eðall ise ve onda ðuvve-i §adîdiyye olma-
yıp ve ¡ufûnet-i müsta¡cile-i bâliπaya isrâ¡ı dahi olmayıp ðâbil-i √ayât olan 
mâdde-i §âli√a ise vâhib-i √ayât cânib-i ¡âlîlerinden ona √ayât feye∂ân eder 
ve ðaml √âdi& olup √areket ve «urûc eder. Ve ba¡∂ı kerre o mâddeden def¡-
ten ðaml-ı ke&îr √âdi& olur ve tevellüd-i ðamle ba¡∂ı kerre keymûsu raðîðâ 
ve ceyyide ve ₣âhire müte√arrike olan aπdiye tenâvülü ve onu mu√arrike 
olan √arekât dahi tevellüd-i ðamle mu¡în olur «u§û§ân o √arekâta menîden 
mütevellid bu√âr §o√bet eyleye √areket-i cimâ¡iyye gibi. Ve ba¡∂ı kerre is-
tin₣âf ve iπtisâli terk eylemek dahi mu¡în olur. Ve mesâmm-ı cildi teftî√ 
edip mesâmmda mu√tebese olan mevâddı ta√allüle ta√rîk eden veyâ«ûd 
mevâdda istiâ√âlât-ı ¡afiniyye ve şibh-i [554a] ¡afiniyye ¡urû∂una mâni¡ 
olan mesâmmda mu√tebese mevâddı teftî√ eden eşyâyı isti¡mâl dahi te-
vellüd-i ðamle mu¡în olur. Ve ba¡∂ı kerre ðaml πalebe edip √attâ a§√âb-ı 
ðamlin ebdânına nezf ve §ufret-i levn ve suðû†-ı şehvet ve ne√âfet-i beden 
ve ta√allül-i ðuvvet ¡ârı∂a olur.

el-¡İlâc: ¢aml ke&îren tevellüd edip nesli πayr-i munða†ı¡ olsa onun ¡ilâ-
cında evvelâ tenðıye-i bedene «u§û§an fa§d ile tenðıyeye ve ı§lâ√-ı tedbîre 
ve bizim ≠ikr eylediğimiz mevâddı «ârice ta√rîk eden eşyâ isti¡mâlini terke 
√âcet olur ve ba¡de’t-tenðıye edviye-i mev∂i¡iyyeye iştiπâl olunur ve onla-
ra isti√mâm ve istin₣âfa müdâvemet nâfi¡dir ve devâm üzere mâ-ı mâli√le 
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evvelâ isti√mâm edip ba¡dehu mâ-ı ¡a≠bla isti√mâm ceyyid olur. Ve a§√âb-ı 
ðamle vâcib olur ki tebdîl-i &iyâba müdâvemet eyleye ve √arîr ve kettân 
giye. Ve ba¡∂ı kerre a§√âb-ı ðaml fûtenec-i cebelî ile &ûm mi&lli ðamlı ðatl 
eden eşribe şürb ederler.

Ammâ onların edviye-i mev∂i¡iyyeleri müceffife ve mu√allile ve mevâd-
dı «ârice ce≠≠âbe olan edviyeler olur; eger emr ¡a₣îm olursa o edviye-i 
mev∂i¡iyyeye ðuvve-i semmiyyesi olan edviye id«âl olunur. Ve edviye-i 
mev∂i¡iyyedendir summâð ma¡a’z-zeyt ve ke≠âlik √ummâ∂ ve √ummâ∂ın 
varaðı ve a§lı ve şebb ma¡a’z-zeyt veyâ«ûd âzâd-dıra«t veyâ«ûd varað-ı 
rummân veyâ«ûd varað-ı √an₣al veyâ«ûd varað-ı âs veyâ«ûd varað-ı serv 
veyâ«ûd bezr-i kettân varaðı veyâ«ûd ða§ab-ı ≠erîre ve dâr-ı §înîdir. Ve 
dühn-i ðır†ım nâfi¡-i mâni¡dir ve dühn-i fücl ¡acîbdir. Ve ðuşûr-ı selî√a ve 
iki zerâvend ve ¡âðırðar√â ve a§l-ı «a†mî ve nemmâm ve ca¡de ve enîsûn ve 
müşk-†arâmşî¡ ve bezr-i encüre ve birincâsef ve ðardemânâ dahi o edviye-
dendir. 

Veyâ«ûd şiyâf-ı mâmî&â üç dirhem, ðus† nı§f dirhem, bûrað bir dirhem, 
neşâ mecmû¡ edviye vezninde a«≠ olunup ona nûre dahi √al† olunduktan 
sonra †ılâ olunur.

∏asûlât-ı ceyyidedendir türmüs †abî«î ve bu †abî« ðavî-i ceyyiddir. Ve 
ke≠âlik †abî√-i sılð ve †abî«-i †arfâ ve †abî√-i fûtenec-i cebelî ve †abî√-i va-
rað-ı âs ve serv ve varað-ı §anevber. Ve kaçan πasûlâta merârât id«âl olunsa 
o πasûlât ceyyideler olur.

Ve onların ba«ûrâtı kündüs, mevîzec, zernî√, «â§§aten sükk ve sükk 
ma¡a’l-kibrît bunlar ile onlar teb«îr olunurlar.

Ve edviye-i ðaviyyedendir mevîzec, zernî√-i a√mer, bûrað; bu edviye 
a«≠ olunup cemî¡an sa√ð olunur, «all-i zeyt ile ve onunla re™s †ılâ olunur 
veyâ«ûd «arbað-ı ebya∂ ve bûrað veyâ«ûd zeyt, varað-ı diflâ veyâ«ûd va-
rað-ı √an₣al isti¡mâl olunur veyâ«ûd «ardal ve kündüş ikisi dahi sa√ð olu-
nup üzerlerine miðdâr-ı ðalîl «all §abb olunur ve ba¡dehu onun içinde zîbað 
ðatl olunur sa√ð olunmak √asebiyle ve bu edviye-i ðaviyyeden olur. Ve 
ke≠âlik kibrît ve zernî«-i a√mer ve zerâvend ve remâd-ı bellû† ve ðus† ve 
mürr a«≠ olunur veyâ«ûd kibrît, zernî«-i a√mer, zerâvend-i †avîl, ða†rân, 
merâretü’l-baðar, edviyeyi ma¡cûn kılacak miðdârı a«≠ olunur ve o ma¡cûn 
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†ılâ-ı ðavî olur. Ve ke≠âlik ða†rân, çen†âyânâ, zernî« dühn-i sûsen ve ke≠â-
lik mîvîzec, varað-ı diflâ, şebb-i Yemânî. 

Ve ke≠âlik o kimse √ammâma id√âl olunup şiyâf-ı mâmî&â bir cüz™ ve 
nı§f cüz™ ve bûrað nı§f cüz™ ve ðus† südüs cüz™ ve neşâ mi&le’l-cemî¡ onunla 
ba¡de’t-tennûr †ılâ olunur. Ve bu edviyeleri kündüş ve mîvîzec mi&lli ile te-
b«îr olunduktan sonra isti¡mâl ecved olur «u§û§an evvelen ve ðarîben bizim 
≠ikr eylediğimiz πasûlât isti¡mâl olunduktan sonra isti¡mâl ola.

Ma…âle-i Râbi¡a Bedene ve E†râfa Müte¡alli…a A√vâldir ve 
Bu Ma…âle İle Kitâb-ı Zînet Tamâm Olur

Beyân-ı İzâletü’l-Hüzâl

Hüzâlin √udû&una sebeb mâdde-i simen olan πıdânın ¡ademi olur 
veyâ«ûd müla††ıf aπdiye ke&îren isti¡mâl olunmakla bedende dem-i ke&î-
rin ¡adem-i tevellüdü olur veyâ«ûd dem-i zekî tevlîd eylemeyen aπdiyeye 
taπaddîyi ða§r olur veyâ«ûd sebeb-i hü≠âl πıdâda mute§arrıf olan ðuvvetin 
∂a¡fı olur gerek ise o ∂a¡f hâ∂ımede ve gerek ise ðuvve-i câ≠ibede olsun ve 
o ðuvvetlerin ∂a¡fı dahi fesâd-ı mizâc ile olur. 

Ve ∂a¡fa sebeb olan fesâd-ı mizâcın ek&eri mizâc-ı barid olur veyâ«ûd o 
ðuvânın ∂a¡fı ke&ret-i sükûn √asebiyle olur, zîrâ sükûn ke&îr oldukta ðuv-
ve-i câ≠ibe sâkin ve nâim olur «u§û§an bu √âl o kimselerde πâlibe olur ki 
onun kuvve-i câ≠ibesinin πıdâyı ce≠bi riyâ∂et me¡ûnetiyle olmak mu¡tâdı 
ola. Kaçan o mi&lli kimse sükûn üzere mütemâdî olsa câ≠ibin mu¡îni ol-
mamakla ce≠bi ∂a¡îf olur her ne ðadar πıdâ mu¡tedil olur ise veyâ«ûd se-
beb-i hüzal dem †ab¡a ya¡nî berâza nu∂ûb edip bedenin πıdâsı ðalîl olmakla 
olur ve câ≠ibeye dem-i mirârînin ¡i§yânı ve buπ∂u ra†b-ı mâîden ek&er olur 
veyâ«ûd sebeb-i hüzâl †ı√âl-i ¡a₣îmin kebide müzâ√amesi olur, zîrâ †ı√âl-i 
¡a₣îm ¡i₣amı sebebiyle kebidden ce≠bi ek&er olur ve bedene müteveccih 
olan πıdâaya noð§ân terettüb eder ve ke≠âlik müzâ√ame √asebiyle kebini 
i∂¡âf eder beynehümâda mü∂âdde olmakla ve kebid-i ∂a¡îfin tevlîd eylediği 
πıdâ ðalîl olur veyâ«ûd dîdân bedene müzâ√ame eder ya¡nî dîdân bedene 
¡âid olan πıdâyı πa§b eder, o sebebden beden mehzûl olur veya«ûd a«lâ† 
ile mesâmm münsedd olur veyâ«ûd bedenin iktinâzı √asebiyle mesâmm 
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mun†abıð olup aπiye a¡∂âlara vâcib olduğu miðdâr nüfû≠ eylemediğinden 
hüzâl √âdi& olur ve mesâmma insidâdı mûcib olan esbâbın fâ¡ili √arr ve 
berdin biri olur veya«ûd yübs-i mücerred olur ve her hangisi olur ise ¡alâ-
meti ile ma¡lûm olur veyâ«ûd sebeb beden üzere ¡ale’d-devâm ribât olup 
mesâmmı ve mecârîyi sedde mü™eddîî olmakla πıdânın bedene ¡adem-i in-
tişârı olur, tîn-i me™kûlden tevellüd eden o mi&lli mecârîye ve mesâmma 
a§len nüfû≠ eylemez veyâ«ûd sebeb-i hüzâl a¡∂ânın ke&ret-i ta√allülü olur, 
a¡∂âya πıdâ ke-mâ hüve’l-vâcib vâ§ıl olur velâkin vâ§ıl olan πıdâ ke-mâ 
va§ale ve ðable en-yen¡aðıde müteferrıð ve envâ¡-ı ta√allül ile ta√allül eder 
riyâ∂ata serî¡ada ve hümûm ve πumûm ve emrâ∂-ı mu√allilede olduğu gibi. 

Ve o ebdân ki zamân-ı ða§îrde mehzûl ola, i√timâldir ki onun «ı§bı dahi 
zamân-ı ða§îrde √â§ıl ola ve o ebdân ki onun hüzâli zamân-ı †avîlde ₣uhûr 
eyleye, onun i√timâli ancak müdirrâta olur, zîrâ πıdâ-ı ke&îr isti¡mâlinde 
†abî¡at ve ðuvvet onda ta§arruftan ∂a¡îfe olur. Ve hü≠âlin iki ðısmından 
her birini aðbel olan ebdâna cildinde ziyâde re«âvet ve temeddüdü ðabûlü 
ek&er olan ebdândır. 

Ve insân hüzâlden onun için hereb eder ki mehzûl olan kimse ∂a¡îf olur 
ve √arr ve berdden infi¡âli şedîd olur ve ke≠âlik mü§âdemât ve mu§âkkâttan 
dahi şedîden münfa¡il olur ve onlarda infi¡âlât-ı nefsâniyye ve na§b ve ta¡ab 
ve eraðð ya¡nî seher ziyâde olur ve istifrâπ ve cimâ¡dan dahi şedîden mün-
fa¡il olur ve ¡urûðunda πıdâsı mu√tebes olup nüfû≠ ve cereyân eylemez ve 
râkid olmakla ta¡affün eder, binâen ¡alâ-√â≠ihi’l-vücûh her insân hüzâldan 
hereb [554b] ve √a≠er ederler ve hü≠âlda bu πâile ve ma∂ârr olduğu gibi 
simende dahi biraz ma∂ârr vardır ki biz onu ðarîben ≠ikr eyleriz. 

Pes beyne’l-hüzâl ve’s-simen mu¡tedilü’l-beden olmaktan ef∂al bir √âl 
bulunmaz. Ve mâdâm ki simâna semnden bir ∂arar terettüb eylemeye, biz o 
simeni kerîh ¡add eylemezz, zîrâ √ayât ru†ûbettedir velâkin sana vâcib olur 
ki i√tiyâ† ile ¡amel edip simende dahi †arîð-i ifrâ†ı kerîh göresin her ne ðadar 
simenden bir ma∂arrat ₣uhûr eylemezse, zîrâ simenin âfeti muπâfa∂aten ve 
baπteten ₣uhûr eder dedikleri üzere. Ve kaçan beden ve havâ yâbis olsalar 
hüzâl ¡ârı∂ olur.

el-¡İlâc: Vâcib olur ki na₣ar olunup hüzâl esbâbından hangi sebeb ile 
¡ârı∂ olduğu ta¡arrüf oluna ve ba¡dehu o sebebi izâle için ¡ilâc oluna, me&elâ 
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ta¡arrüf olunsa ki sebeb-i hü≠âl dem-i πalî₣-i ðavîyi müvellid olan πıdânın 
fiðdânı ve ¡ademi olur, onun ¡ilâcı dem-i me≠kûru müvellide olan aπdiye 
ile mehzûl taπdiye kılınmakla olur, yalnız dem-i ma√mûdu müvellid olan 
πıdâ üzere iðti§âr olunmaz, zîrâ o πıdâ ba¡∂ı kerre dem-i ma√mûd-ı raðîði 
tevlîd eder ve bi-√asebi’r-rıðða ta√allül etmekle bedel mâ-yeta√allel √â§ıl 
olmayıp mehzûl olur ve eger bedende ðuvve-i câ≠ibenin keseli olur ise o 
ðuvvet ta√rîk ve taðviye olunur. 

Ve ke≠âlik mehzûlun mizâcına na₣ar olunur, eger mizâcı seyyi™ ise onun 
mizâcı tebdîl ve ta¡dîl olunur. Ve nevmden intibâh katında bedeni delk ey-
lemek ðuvve-i câ≠ibeyi müna¡¡iş ve münebbih olur. 

Ve hüzal bedenden cânib-i vâ√idde olsa, me&elâ iki yedlerin biri mehzû-
le ve u√râsı semîne olsa mümkin olur ki semîn olan cânibden πıdâ cânib-i 
mehzûle ce≠b olunup o ¡u∂vlar tesviye oluna. Ve ce≠bin †arîði budur ki 
cânib-i semîn ¡ı§âbe ile şedd olunur ve şedde cânib-i semînin esfelinden 
bed™ olunup cânib-i ¡âlîye §âir ve râci¡ kılınır ve ¡ı§âbeyi şedd îlâm-ı şedîde 
mü™eddî kılacak miðdârı teşdîd olunmaz belki o ¡ı§âbe mesâmmı ta∂yîð ve 
πıdâyı ¡u∂v-ı semîne ðadr-i √âcetten ziyâde nüfû≠dan men¡ edecek miðdâr 
şedd olunur. Ve kçan πıdâ ¡u∂v-ı semîne varıp nüfû≠dan ¡âciz olsa ðahðarâ 
mev∂i¡-i ðısmete ric¡at eder ve o vaðtte ¡u∂v-ı mehzûlün câ≠ibesi ¡u∂v delk 
olunmakla πıdâ-ı râci¡i ce≠be tenbîh olunur. Ve eger delk-i me≠kûr içinde 
mið∂âr-ı ðalîl şem¡ olan zeyt-i müsa««an olursa ve «ıffet ve rıfð üzere delk 
olunup cefâfa mü™eddî olmazsa ce≠b ziyâde olur. Ve eger delk ile ¡u∂v mül-
tehib olursa delk terk olunup lehîbin sükûnundan sonra yine delk i¡âde olu-
nur. Ve eger menâfi≠ münsedde ise insidâdı teftî√ olunur. Ve eger bedeni 
mükteniz ve πayr-i müte«al«il olmakla mesâmm ve menâfi≠ münsedde ise 
onun bedeni ir«â olunur bedeni tebrîd ve ter†îb etmekle ve mütenâvelâttan 
is«ânı olan aπdiye tenâvül etmekle ve √arekât-ı nefsâniyye vü bedeniyye 
ile bedeni tes«în edip bürûdeti izâle etmekle südde-i iktinâz teftî√ olunur 
eger o iktinâz ve isti√§âfın sebebi bürûdet ise ve eger √a§afe ve tekennüzün 
sebebi √arr ise onun ¡ilâcı ve teftî√i tebrîd ve ter†îb ile olur. Ve kaçan ¡u∂vda 
bürûdet olup ve tesmîni ðabîl olmayıp onu tes√îne √âcet olsa onda tes«în 
için isti¡mâl olunan tedbîrin ef∂ali budur ki o ¡u∂v delk olunup ba¡dehu üze-
rine edviye-i mu√ammire va∂¡ olunur.
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Ve eger sebeb-i hüzâl †ı√âl ise †ı√âl mu¡âlece olunur. Ve eger sebeb-i 
hüzâl dîdân ise dîdân ðatl olunup i«râc olunur ve dîdân bâbında dîdânın 
ðatl ve i«râcı tedbîrleri mürûr eyledi. 

Ve o mehzûl olan kimse terfîh ve ten¡îm ve firâşı telyîn ve ₣ıllda iskân 
ve tenşî† ve ta¡†îr olunur ve ona bârid saðy olunur, zîrâ bu me≠kûrlar ðuv-
ve-i †abî¡iyyeyi taðviye eder ve ðuvve-i ðaviyyenin fi¡li ve te™&îri ve πıdâda 
ta§arrufu ve fu∂ûlda ta§arrufu ðavî ve √asen olur ve ðuvve-i †abî¡iyyenin 
ðuvveti esbâb-ı simenin mebde™i ve menşe™i olur. 

Ve müsemminâttan ba¡∂dır şarâb-ı πalî₣ tenâvülü ve keymûsu ceyyid 
ve ha∂m katında ðavî ve metîn dem tevlîd eden herâyis ve cevzâbât ve 
ürüz ma¡a’l-leben ve lu√ûm-ı meşviyye gibi aπdiye ile taπaddî, zîrâ meşvî 
la√mın keymûsunda la√mdan bir ðuvvet mu√tebese olup la√m-ı §ulb tevlîd 
eder, ammâ la√m-ı ma†bû«un tevlîd eylediği demden la√m-ı rehil ve mü-
neffeş πayr-i &âbit tevellüd eder. Ve la√m-ı ba†† u decâc tenâvülü müsem-
mindir. Ve lahm-ı ðabc ya¡nî keklik eti tenâvülü hüzâli tesmînde meblaπ-ı 
πayete bâliπdir ve ke≠âlik sükker ile lübûb tenâvülü dahi tesmîn eder. Ve 
ta¡âm tenâvül edip √ammâma girmeğin bedene πıdâ ce≠bi şedîd olur ve 
müsemmin olur velâkin onun §â√ibi ma¡ri∂-i südedde olur. 

Ek&er-i √âlde kebidden südde ¡ârı∂ olur «u§û§an onun †a¡âmı a§√âb-ı is-
tismân †a¡âmı ola ve ona binâen simen †aleb edenlerin külâsında √a§ât ke&î-
rü’l-vuðû¡ olur. İşbu süded ve √a§ât-ı külâ tevlîdine müsta¡idd ve evlâ olan o 
kimselerdir ki bi-√asebi’l-«ilða onun ¡urûðu ∂ayyið ola velâkin onların teve-
lüdü ∂ayyiðu’l-¡urûða ma√§ûr değildir, â«erlerde ve vâsi¡u’l-¡urûðta dahi √a§ât 
ve süded tevellüd eder. Ve kaçan √a§ât ve südde-i me≠kûreye müsta¡idd olanlar 
cânib-i eymende &iðal i√sâs eyleseler onlara kebid süddesini müfetti√ olan mü-
fetti√ât-ı ma¡rûfe saðy olunur ve ðable’l-†a¡âm ¡asel ve sikencebîn-i büzûrîyle 
keber saðy olunur ve &iðalin zevâlin ðadar o devâyı saðy terk olunmaz. 

Ve simen †aleb edenlere √ammâmın ecvedi ha∂m-ı evvel üzere ve †a¡â-
mın in√idârından sonra olanlardır. Ve √ammâdan «urûc fevrinde †a¡âm ekli 
dahi esbâb-ı simendendir. Ve √ammâm ek&er-i nâsa ni¡me’l-müsemmindir 
«u§û§an ≠übûl mi&lli √âli olanları √ammâmın tesmîni bâlîπ olur. Ve vâcib 
olur ki isti√mâm evvel-i ha∂m üzere ya¡nî πıdâ mi¡deden mün√adir oldukta 
ola lâkin birkaç mu¡ayyen şey™lerde bu şurû†a mürâ¡at olunmaz. 
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Ve ma√rûru’l-mizâc olan mehzûlîni πayr-i mu√amma∂ olan râibden 
mütte«a≠ dûπ tesmîn eder. 

Ve √iyel-i tesmînden olur mehzûl olan ¡u∂vun mu√â≠îsinden ≠ikri mürûr 
eylediği üzere ¡ı§âbe ile demi √abs eylemek ve ¡u∂v-ı mehzûlün tahtında 
olan ¡u∂vu ta¡§îb olunmakla dem ¡u∂v-ı mehzûlde √abs olunmak. Ve dem 
¡u∂v-ı mehzûlden ta√tânî ¡u∂va nüzûlden men¡ olunur eger ¡u∂v-ı ta√tânî 
semîn ise veyâ«ûd simeni ma†lûb değil ise, me&elâ sâ¡id mehzûl olup keff 
hüzâlden selîm olsa ¡inde’r-rusπ ¡ı§âbe şedd olur veyâ«ûd ¡a∂ud mehzûl 
olup keff ve sâ¡id selîm olsalar sâ¡idin fevðinde ¡inde’l-mirfað ¡ı§âbe şedd 
olunur. 

Ve müsemminâttan ba¡∂ısı riyâ∂ete müte¡allið olur, o müsemmin bir 
riyâ∂ettir ki leyyine-i ba†î¡e olur. Ve yine müsemminâttan olur delk-i mu¡-
tedil ki delk serî¡ ve §alâbet ve lînde mu¡tedil ve «aşin-i ðalîl delkten sonra 
vâði¡ ola ve «u§û§an o delk müsemmindir ki ≠ikr-i âtî vech üzere cilde 
√umret ¡ârı∂ olunca ðadar oluna ve ba¡de-≠âlik i¡tidâl üzere tervî∂ oluna ve 
isti√mâm-ı ða§îr ile isti√mâm oluna ve ba¡dehu bedeni mes√ olunup delk-i 
yâbis ile delk oluna ve le†û«ât-ı müsemmine ile tel†î« oluna. Ve o mehzû-
lün mâ ve havâsını tebdîl mürâ¡âtı vâcib olan nesnelerin birisidir, zîrâ ba¡∂ı 
kerre hüzâl mâ ve havâ √asebleri ile ¡ârı∂ olur. 

Ve müseminâttan olur o le†û«ât ki a¡∂âyı ta√rîk ve ta√mîrden sonra is-
ti¡mâl olunur, me&elâ va√dehu zift isti¡mâl olunur eger şedîdü’s-seyelân ise 
veyâ«ûd zift [555a] dühn içinde seyelân edip le†û« olmağa §alâ√iyyet gelin-
ce ðadar i≠âbe olunur. Ve ba¡∂ı kerre zift bir cilde üzere va∂¡ olunup o cilde 
≠evebânı √âlinde ¡u∂v-ı mehzûle nâra taðrîb olunur ≠evebân edince ðadar 
ve ba¡dehu o cilde ilzâð olunup ba¡de’l-incimâd ref¡ olunur. Ve bu tedbîr πı-
dâyı ¡u∂va ce≠b eder ve ¡u∂vda πıdâyı √abs eder ve ðuvve-i câ≠ibeye tenbîh 
eder ve berdi izâle eder eger hü≠âl ðuvvet-i câ≠ibenin ∂a¡fı ve mesâmmın 
berdden insidâdı √asebiyle ¡ârı∂ oldu ise ve πıdâya lüzûcet i¡†â edip i√tivâ 
eder ve mesâmmı πıdâ üzere sedd eder ve πıdâ ¡u∂va isti√âle edince ðadar 
¡u∂vda bâðî kalıp tahallül eylemez. Ve vâcib olur ki ¡u∂v-ı mehzûl üzere o 
cild-i müzeffet fa§l-ı §ayfta yevm-i isti¡mâlinde bir def¡a isti¡mâl oluna ve 
şitâda iki def¡a isti¡mâl oluna ve o ziftin ¡u∂vdan a«≠ ve terkinde sür¡at-i 
ta√mîrine ve tenfî«ine veyâ«ûd onların bu†™una na₣ar oluna, eger ta√mîr ve 
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tenfî«i serî¡ olursa o cild-i müzeffet ¡u∂v üzere ke&îren terk olunmaz bel-
ki o zift √ârren va∂¡ olundukta teberrüd edince ðadar terk olunup ba¡dehu 
ref¡ olunsa ¡u∂v üzere ziftin o miðdâr mek&i kifâyet eder. Ve ba¡∂ı kerre 
zifti va∂¡ından muðaddem delk-i serî¡-i «aşin-i §ulb ile delk olunup ba¡de-
hu zift ile †ılâ olunmak nâfi¡ olur veyâ«ûd «ayzurânînin230 πayr-i a¡cer231 
olan ða∂îb-i müstevîsi ile ¡u∂va ∂arb olunur «u§û§an o ða∂îb tedhîn olunup 
medhûnen ∂arebât-ı müte¡addide ile ¡u∂va i√mirâr ve intifâ« gelince ðadar 
∂arb olunur ve πıdânın ta√allülüne mü™eddî olmasın için ba¡de’l-ihmirâr 
§ûret-i ûlâda delk ve sûret-i &âniyede ∂arbdan imsâk olunur ve ba¡dehu zift 
müsa««anen ¡inde’n-nâr ¡u∂va ilzâð olunur ve câmid ve bârid oldukta ¡u∂-
vun üzerinden i«tilâsen ve def¡aten a«≠ olunur. Ve ecved olan budur ki zift 
va∂¡ından muðaddem ¡u∂vun üzerine √arâret ve le≠¡ün-mâya mâil su §abb 
olunup ba¡dehu zift va∂¡ oluna; miyâh-ı kibrîtiyye vü ðafriyye dahi πıdâyı 
₣âhire ce≠b eder. 

Ve Câlînûs dedi ki ben bir na««âs ya¡nî esîrci gördüm ki onun verikleri 
∂ayyið bir πulâmı var idi, tedbîr-i me≠kûr ile az vaðtte elyânını semîn ve kevî-
rü’l-evrâk eyledi. Ve zifti kerîh görenler zift bedeline √arâretün-mâsı olan 
edhân-ı müseddideden bir dühn isti¡mâl eylesin. Ve eger mâ-ı bâridi isti¡mâl 
eyleyip küll-i beden üzere dühnü i√timâl eylese veyâ«ûd ¡u∂v-ı vâ√id üzere 
i√timâl eylese onu dahi işler. Ve mâ-ı bârid isti¡mâlinin ecved-i evðâtı le†û«û 
πıdâ-ıy mec≠ûbda ¡ameli vaðtidir, zîrâ o vaðtte mâ-ı bârid isti¡mâl olunsa o 
mec≠ûbu ðuvvet-i deme isti√âleye ðarîb olur ve müddet-i mu¡âlece †avîle 
olup ¡ilâc-ı nâfi¡ olmasa ¡ilâc terk olunmaz belki vâcib olur ki ona evvelâ 
«ırað ile delk edip ba¡dehu beden-i mehzûle mâ-ı √ârr §abb olunmağa ve ba¡-
dehu yed ile delk olunmağa ve ba¡dehu zift va∂¡ olunmağa muvâ₣abet oluna. 
Ve ba¡∂ı kerre bi-πayri delkin ce≠b-i deme √âcet olup edviye-i mu√ammire 
ile ve ¡âðırðar√â ve kibrît ve &âfsiyâ mi&lliler ile ce≠b olunur. 

Ve a¡∂âdan ba¡∂ı ¡u∂v vardır ki onu tesmînde ðadr-i mu¡tâddan ek&er 
πıdâ tenâvülüne √âcet olur, zîrâ o ¡u∂vun ta√allülü ðadr-i mu¡tâddan ek&er 
olur, binâen ¡aleyh fa∂l-ı πıdâya mu√tâc olur ve «u§û§an delk dahi ¡u∂vu 
ta√lîl eder. 

230 “»ayzurân” âs-ı berrîdir. 
231 “A¡cer” aπla₣ ma¡nâsına.
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Ve biz şimdiki √âlde tesmîn-i mehzûl için müsta¡mel olan edviye ve 
√uðunu îrâd eyleyelim. Ammâ edviye-i mütenâvele-i müsta¡melenin beyâ-
nı budur ki o bâbda müsta¡mel olan edviyeden ma†lûb o ðuvvelerdir ki 
onda ha∂m ve mi¡dede ve em¡âda πıdâyı ðalîlen imsâk ve ba¡dehu ¡urûða ve 
cihât-ı kebide tenfî≠ ola ve bu ef¡âli müdirrât-ı mu¡tedile işler ve «u§û§an 
†a¡âm katında ve müddet-i yesîre ta¡âmdan sonra şürb olunsa o ef¡âle fâ¡il-i 
ðavî olur. Ve bunları isti¡mâl ve ef¡âlini isti√sâlden sonra ¡u∂vda onları ic-
mâda dahi √âcet olur ve o icmâdı müberrid ve mu«addir olana benc ve benc 
mi&lli edviyelerdir, bi’l-keyfiyyet icmâdı fâ¡il olur. Ammâ bi’l-«â§siyye fi¡-
li olanlar ðuvânın a§lı ve ef∂ali olur. Ve bi’l-«â§§iyye fâ¡il olup mu¡tedi-
lü’l-mizâc olanlara nâfi¡ olan devâlardandır bu terkîb-i ceyyid:

~ıfat-ı Terkîb-i Ceyyid: Levz, funduð-ı muðaşşer, √abbetü’l-«a∂râ, fus-
tuð, şehdânec, √abbu’§-§anevberi’l-kibâr, bu edviyeler a«≠ olunup ¡asel ile 
ma¡cûn kılınır ve ondan benâdıð-ı cevziyye itti«â≠ olunup küllü yevmin 
onlardan beş cevzeden on cevzeye varınca ðadar tenâvül olunup üzerine 
şarâb şürb olunur, zîrâ bu tedbîr tesmîn eder ve levni ta√sîn eder ve bâ™eyi 
taðviye eder.

Devâ-i Ceyyid: Bu devâ dahi mehzûlü tesmîn ve levni ta√sîn eder, o 
devâ budur: Daðîð-i semîd bir mekûk ve anzerût beş ûðıyye; bu edviye-
ler zeviyyen ya¡nî mecmû¡an semn-i baðar ile lett olunduktan sonra ondan 
aðrâ§ itti«â≠ olunup akşam ve §abâh ondan ekl olunur veyâ«ûd levz ve bun-
duð-ı muðaşşer ve √abbetü’l-«a∂râ ve simsim ve «aş«âş veznleri berâber ve 
küseylâ nı§f cüz™, fânî≠ mi&le’l-cemî¡; bu edviyeler a«≠ ve cem¡ olunup her 
§abâ√ ve ¡inde’n-nevm yirmi dirheme varınca ðadar istifâf olunur.

Bu Devâ-i U«râ Kindî İ«tirâ¡ Eylemiştir: Keylece-i müleccem ile rubu¡ 
keylece «ırva¡-ı muðaşşer a«z olunup sa√ð-ı nâ¡imle sa√k olunur ve üze-
rine leben-i √alîbden iki rı†l §abb olunur ve i√timâli ðadar daðîð-i bürr ile 
ma¡cûn kılınıp ondan perdâ«te232 ður§u itti«â≠ olunur ki her ður§a bir buçuk 
ûðıyye olur ve bir mekâna va∂¡ ve ta«bîz ve tecfîf edip küllü yevmin ondan 
iki ður§a medðûðaten isti¡mâl olunur.

Tedbîr-i Ceyyid: Ekl-i †înden ve nevâ√î-i kebid südedinden ve §ufârdan 
√âdi& olan hüzâle bu tedbîr-i ceyyid olur: Zebîb-i ceyyid a«≠ olunup üze-

232 Bir nev¡ ður§tur.
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rine onun dört miðdârı mâ §abb olunur ve nı§fı kalınca ðadar †ab« olunur 
ve üzerine zebîbden her bir ðafîze iki rı†l «abe&-i √adîd ve bir keff nân«âh 
ve bir keff sükker ve bir keff sa¡ter †ar√ olunur ve o ma†bû« müştedd olup 
πaleyân edince ðadar iki üç gün ¡alâ-√âlihi terk olunur ve ba¡dehu ta§fiye 
olunup ondan ¡ale’r-rîð bir rı†l miðdârı şürb olunur ve üç sâ¡atten sonra ke-
ber ve kürrâ&tan mütte«â≠ kâmi« ile «ubz tenâvül olunur ve üzerine bir rı†l 
miðdârı nebî≠-i ðavî isti¡mâl olunur ve yedi sâ¡at mürûrundan sonra la√m-ı 
semîn ekl olunup üzerine üç rı†la varınca ðadar nebî≠-i §ulb şürb olunur ve 
mizâcı ðavî olanlara bu tedbîrin fi¡l-i ¡acîbi olur ve levni ta√sîn eder. 

Veyâ«ûd ke&îrâ ve bezr-i «aş«âş ve kevz-i gendüm ve behmen ve keber 
ve kehrübâ ve zürünbâd ve muπâ& bu edviyelerin her birinden üçer buçuk 
dirhem a«≠ olunup daðð olunur ve semn ile kaynatılır ve üzerine iki menn 
miðdârı sevîð-i √ın†a ilðâ olunur ve o mecmû¡dan küllü yevmin otuz dirhem 
miðdârı a«≠ olunup ondan leben ve semn ve sükker ile √asv itti«â≠ olunup 
te√assî olunur ve üzerine isti√mâm-ı «afîf ile isti√mâm olunur.

Veyâ«ûd muπâ& elli dirhem ve «arbað yirmi dirhem ve keber kırk dir-
hem ve zürünbâd otuz dirhem; bu me≠kûrlar a«≠ olunup elekten geçirilir 
ve o mecmû¡un &ülü&ü miðdârı «ubz-ı semîd ve &ülü&ü miðdârı dahi levz-i 
muðaşşer ve &ülü&ü miðdârı dahi sükker-i süleymânî a«≠ olunur, o me™«û≠-
lar küllü yevmin bir rı†l leben-i ni¡âc ve bir rı†l ¡a§îr-i ¡ineb ile √asv itti«â≠ 
olunup te√assî olunur. 

Ve müsemminât-ı mu¡tedile tefârîði bunlardır: Şübûb ve ediðka ve cevz-i 
gendüm ve küseylâ ¡ale’l-«u§û§ sevîð ile isti¡mâl olunsa tesmîne nâfi¡, 
hüzâli dâfi¡ olduğu gibi sevîðin nef«ini dahi izâle eder. Ve √abbu’s-[555b] 
sümne mi¡dede ba†î™ olur. Ve ke≠âlik o tefârîð muπâ& ve zürünbâd ve beh-
menân ve muharrik-i menî olanların cümlesi, bülbûs ve kirsenne ve lû-
biyâ mi&llilerdir ve bu mi&lliler menâfi¡ ve «avâ§§ı olan devâlardır veyâ«ûd 
bal arısının dûdu a«≠ olunup kurutulur ve daðð olunur ve ona sevîðten bir 
şey™ «al† olunur ve ona bir sene saðy olunur ve o nev¡ edviyelerin ba¡∂ısı 
ma√rûrîne ma«§û§tur.

Tedbîr-i Ceyyid: Bu tedbîr ma√rûrîne ceyyiddir: Râib-i √ulvden müt-
te«a≠ olan dûπ ki şedîden müncemid olmamıştır ve onda √umû∂at dahi 
yoktur belki râib-i √ulv a«≠ olunup onun düsûmeti a«≠ olunur nüfû≠u serî¡ 
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ve «afîf olsun için ve mehzûle ondan nı§f rı†l miðdârı saðy olunur ve üç 
sâ¡at miðdârı mek& olunup o mi&lli bir def¡a dahi saðy olunur ve vaðt-i 
¡ışâya ðadar †a¡âmı te™«îr olunur ve onun πıdâsı ferârîc-i müsemmene kılı-
nır ve şarâb-ı raðîð-i ebya∂ şürbünü i√timâl ederse o dahi saðy olunur ve 
≠ikr-i sâbıð devâ saðy olunup ðable’l-¡ışâ o devânın üzerine isti√mâm olun-
sa ve bir ðade√ nebî≠-i raðîð-i §âf √ammâmda saðy olunsa ve √ammâmdan 
«urûcdan sonra ta¡aşşî eylese ecved olur.

Â«er: ◊ımma§ a«≠ olunup leben-i baðarda bir gün ve bir gece nað¡ 
olunsa ve leben tecdîd olunup o √ımma§ leben-i cedîdde terbiye olunsa 
ecved olur veyâ«ûd erüzz-i maπsûl-i ebya∂ ve «aş«âşın bezr-i medðûðu ve 
√ın†a ve şa¡îrden her birinin mehrûsları her birinden otuzar dirhem, «ubz-ı 
semîd-i müceffef, sükker-i ebya∂ her birinden otuzar dirhem levz-i muðaş-
şer elli dirhem; bu me≠kûr edviyeler cem¡ olunup ondan küllü yevmin otuz 
dirhem miðdârı leben-i √alîb ile veyâ«ûd dühn ve semn ile †ab« olunup şürb 
olunur ve ba¡dehu âbzende ðadre mâ-yete√allel isti√mâm olunur. Ve ba¡∂ı 
nüs«ada “ðadre mâ-yete√allel” bedeline “ðadre mâ-yen√all” vâði¡ olmuş-
tur ya¡nî o meşrûb mi¡dede √all olunca ðadar. 

Veyâ«ûd leben-i √alîbden bir rı†l ve su ke≠âlik rı†l a«≠ olunup rıfð ile 
iπlâ olunur √attâ su zâil olunca ðadar ve üzerine bir ûðıyye fânî≠ ve bir 
ûðıyye semn-i baðar ve dühn-i √all ilðâ olunup onlar ile dahi kaynatılır ve 
ba¡dehu te√assî olunur. 

Veyâ«ûd daðîð-i √ımma§ ve bâðılâ ve şa¡îr ve erüzz veznleri berâber, 
¡ades-i muðaşşer, √aş«âş-ı ebya∂, mâş-ı muðaşşer her birinden nı§f cüz™, 
√ın†a-i mer∂û∂a, simsim-i muðaşşer nı§f cüz™, sükker iki cüz™; bu edviyeler-
den leben-i ni¡âc ile √asv itti«â≠ olunup πadveten te√assî olunur. 

Veyâ«ûd benc a«≠ olunup suda †ab«-ı ceyyid ile †ab« olunur ve suyun-
dan edviye ðuvvet ile ta§fiye olunup ba¡dehu [₣ıllda] tecfîf olunur ve vasa†-ı 
¡acînde kılınıp bir âcürre üzere tennûrda «ubz kılınır ve kaçan o ¡acîn besre 
gibi mu√merr olsa i«râc olunup sa√ð olunur ve ondan iki mi&ðâl simsim 
«aş«âşla mütte«a≠ olan fetîtten bir rı†la ilðâ olunup πadveten ve ¡aşiyyeten 
ondan üç keff isti¡mâl olunur.

Devâ-i ¡Acîb: Benc a«≠ olunup bir gün ve bir gece nað¡ olunur ve ba¡de-
hu mâ ile πasl olunup tecfîf olunur ve lett-i ≠evî ile, semn ile lett olunur ve 
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münsa√ið olunca ðadar ðaly olunur ve üzerine dört mi&li levz-i muðaşşer 
ve bir mi&li cevz ve bir mi&li sükker ilðâ olunur ve ondan ¡inde’n-nevm beş 
dirhem miðdârı tenâvül olunur ve eşyâ-ı sâbıða-ı me≠kûre ile √âdi& olan 
hüzâl a§√âbını kâkünec ve ¡inebü’&-&a¡leb ve «ass ve tût ve la√m-ı ðabc 
tesmîn eder. 

Ve hü≠âlde mübâliπ olanlara bâbu’d-dıððta ve yübs-i mi¡dede ≠ikr ey-
lediğimiz mu¡âlece-i mura††ıbeye mu√tâc olurlar, o ma√alle mürâca¡at edip 
vaðt-i √âcette onlarla ¡ilâc eyle ve o mi&lli hüzâli bâliπ olanlara üç ve dört 
günde bir def¡a vech-i ma¡lûm üzere zift ile †ılâ olunmak lâyıð olur. 

Ve Mebrûdlara Ma«§û§ ¡İlâcdandır: Mebrûd için ma§nû¡ olan ðamî√a ve 
onun terkîbi budur: ◊arbað-ı ebya∂, tû≠erîceyn, «aş«âş-ı ebya∂ bezri her 
birinden ikişer dirhem, bûrað,ı √abbu’§-§anevber her birinden üçer, √ab-
bu’s-sümne dört, sûrincân, bezr-i benc, ¡âðırðar√â, √avlencân, behmen-i 
ebya∂ her birinden birer dirhem, küseylâ beş dirhem, √ın†a-i bey∂â bir 
mekûk; bu me≠kûrlardan √ın†a lebende nað¡ olunur şişince ðadar ba¡dehu 
₣ıllda √ın†a tecfîf olunur ve kavrulup sevîð kılınır ve edviye-i sâire ile cem¡ 
olunup o mecmû¡ üzere on miπrefe semn-i baðar ilðâ olunup ondan küllü 
bükretin on ve küllü ¡aşiyyetin on saðy olunur ve üzerine leben şürb olunur.

Â«er-i Ma¡rûf: ◊urf-ı ebya∂, daðîð-i √ımma§, daðîð-i bâðılâ, nân«âh her 
birinden birer cüz™, küseylâ iki cüz™, kemmûn-ı Kirmânî, fülfül her birinden 
nı§f cüz™; bu me≠kûrlar sa√ð olunup ma¡cûn kılınır ve tennûrda «ubz kılı-
nıp ba¡dehu tecfîf olunur ve bir mi&li «ubz-ı semîd-i müceffefe «al† olunup 
küllü yevmin ondan leben ile √asv itti«â≠ olunur veyâ«ûd o mecmû¡ fürûc-ı 
semîn meraðası içre va∂¡ olunup ðable’†-†a¡âm onun ile te√assî olunur.

Mebrûd-ı Mehzûle Saðy Olunacak Şarâbdır: Küseylâdan beş dirhem 
a«≠ olunup elbette √umû∂at olmayan şarâb-ı †ayyib üzere terk olunur ya¡nî 
ilðâ olunup bir miðdâr terk olunur ve ondan πudveten ve ¡aşiyyeten ve ¡in-
de’n-nevm birer ðade√ üç nevbet-i me≠kûrelerde üç ðade√ şürb olunurp ve 
o şarâb sevîð ¡aðîbinde şürb olunmak nâfi¡ olur ve sevîðte lu¡be-i berbe-
riyye onlara şedîdü’n-nef¡dir, zîrâ onları tes«în ve ter†îb eder velâkin şedî-
dü’l-√arârettir ve müsemminâttan ba¡∂ısı a§√âb-ı yübste isti¡mâl olunur ve 
onlar yübûset mu¡âleceleri ile ve mura††ıbât-ı ma¡lûme ile mu¡âlece olunur-
lar ve medkûðîn tedâbîri ile tedbîr olunurlar. 
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Ve eger mehzûl-i yâbise yübsü √arâret celb eylediyse o hüzâle ma√rûrîn 
¡ilâcı olunur. Ve eger yübse berd tâbi¡ olduysa ona dıðð-ı heremî a§√âbının 
¡ilâcıyla mu¡âlece ve tedbîr olunur. 

Ammâ esbâb-ı sâbıðadan √âdi& olan hüzâl mu¡âlecesinde isti¡mâl olu-
nan √uðun külâyı tesmîn eden leben-i ni¡âc mi&lli √uðnelerdir «u§û§an o 
lebende bârzedden bir şey™ √all oluna. Vse onlara nâfi¡a biraz √uðun-ı mü-
rekkebe vardır ki biz onları bâ™e bâbında ≠ikr eyledik, onlardan birini bu 
bâbda ≠ikr eyleyelim: Bir şât-ı semine a«≠ olunup tan₣îf olunur ve cidden 
daðð olunup nı§f rı†l elye ve iki rı†l leben ile cem¡ olunur ve √ın†a ve erüzz 
ve √ımmas-ı mehrûseler her birinden rubu¡ rı†l a«≠ olunur ve o √ubûb cem¡ 
olunup su içinde tehriye ve ta§fiye olunduktan sonra a«lâ†-ı u«râ üzere ya¡nî 
şât-ı mev§ûfe-i me≠kûre üzere o √ubûb-ı mehrûse vü müherrânın kendi ve 
suyu §abb olunup cemî¡an tennûra †ab« için i¡âde olunup re™s-i şât dahi te-
herrî edince ðadar †ab« olunur ve o mecmû¡ ta§fiye olunup meraðasından üç 
ûðıyye ve deseminden iki ûðıyye, daðîð-i levz ü cevzin her birinden birer 
ûðıyye a«≠ olunup onun ile i√tiðân olunur ve i√tiðân üzere ¡alîl nâim olur.

Yed ve Ricl ve Şefe ve Enf ve ¢a∂îb Mi&lli ¡U∂vların Başka Başka 
Tesmînleri Tedbîridir: Ve ¡u∂va «â§§aten me™kûl ve meşrûb ile tesmîn için 
¡ilâc mümkin olmaz, zîrâ me™kûl ve meşrûbun menfa¡ati cemî¡-i a¡∂aya şâ-
mile olur belki ¡ilâc-ı ma«§û§ πıdâyı ¡u∂v-ı «â§§a ce≠b edip mec≠ûbu onda 
√abs ve πıdâyı ¡u∂vun †ab¡ına ta√vîl ile olur ve onları fâ¡il olan delk-i «aşin 
ü mu√ammir isti¡mali ve ba¡dehu edviye-i mu√ammire ve ba¡dehu delk-i 
aðvâ isti¡mâl edip üzerine mâ-ı √ârr §abb olunduktan sonra zift ile ta†liye 
etmekl olur. Ve bir ðavm ¡alað-ı berrîyi ya¡nî kırmızı dûdu zift ðuvvesinde 
kıldılar ve o bâbda zift isti¡mâli ne keyfiyyet üzere idiğini [556a] sen bildin. 
Ve ¡u∂v-ı ma«§û§u tesmîne mu¡în olur πıdâyı ¡u∂v-ı «â§§a iki emrin biri ile 
tevcîh eylemek, ¡u∂v-ı «â§§ın ta√tında olan ¡u∂vu veyâ«ûd o ¡u∂v-ı «â§§ın 
mu√â≠îsinde olan ¡u∂vu ta¡§îb edip ona ¡âid olan πıdâyı ¡u∂v-ı «â§§a delk ile 
ce≠b eylemek; bundan aðdem onlar senin ma¡lûmun oldu. 

Ve ba¡∂ı a¡∂aya a¡mâl-i √adîdden ba¡∂ı ¡amel «â§§ olur şefe ve enf ve ü≠ün 
gibi. Bu bâbın πayride deyildi ki bir ðavm dediler ki şefe ve enf nâðı§ olsa 
vâcib olur ki vasa†-ı şefe ba†† oluna ve şaððın iki cânibinden cilde keş† oluna 
ve vasa††a olan la√m-ı §ulb ða†¡ olunup ta†vîl oluna ve teðallu§u izâle oluna.
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İfrâ† Üzere Olan Simenin ¡Uyûbu Beyânındadır

İfrâ†-ı semn bedene √areket ve nühû∂da ve ta§arrufta ðayd me&âbesinde 
olur ve ¡urûðu ∂aπ†-ı mu∂ayyið ile ∂aπ† eder ve lâ-ma√âle rû√u ifsâd edip 
ek&er-i √âlde söndürür ve ke≠âlik nesîm-i havâ vâ§ıl olmamakla mizâc-ı 
rû√ fâsid olur ve mu∂ayyað olan ma√allere demin indifâ¡ından onlar √a≠er 
üzere olurlar. 

Ve ba¡∂ı kerre semîn olan kimselerin ¡urûðu in§ıdâ¡-ı hâil ile mün§adi¡ 
olur ve bu √âlde ve √âl-i müteðaddimede onlara ∂îð-ı nefes ve «afaðân 
√âdi& olur ve o mi&lli vaðtte onların √âli fa§d ile tedârük olunur ve bi’l-cüm-
le o mi&lli √âli olan simân mevt-i füc’eye muta¡arrı∂a olurlar ve bi’l-cümle 
mübâlaπa ile ¡abeli ve ∂a«âmeti olanlara mevt-i füc’eye sür¡at eder «u§û§an 
sinninin evvelinde ¡able olanların ¡urûðu diðâð ve ma∂πû†a olmalarıyla 
onlar sekteye ve felce ve «afaðân ve ≠erebe mu¡teri∂a olurlar ru†ûbetleri 
ve sû™-i teneffüsleri olmakla ve onlar πaşye ve √ummayât-ı rediyyeye dahi 
muta¡arrı∂ olurlar ve cû¡ ve ¡a†aşa §abrları olmaz rû√larının menâfi≠inde 
∂ayyið ve mizâclarında şiddet-i berd ve demlerinde ðıllet ve balπamlarında 
ke&ret olmakla, zîrâ ¡abâleden meblaπ-ı ¡a₣îme bâliπ olanların mizâcları el-
bette bârid olur, binâen ¡alâ-≠âlik o √âl üzere olanlardan veled √â§ıl olmaz 
ve kendileri dahi necîb olmaz ve menîleri ðalîl olur ve ke≠âlik nisâdan ¡ab-
lâtta ¡ulûð olmaz ve olursa isðâ† eder ve şehvetleri ∂a¡îfe olur ve erkek ve 
dişi onların cemî¡isi edviye ile mu¡âlece olunsa onlara ¡ilâc te™&îr eylemez, 
zîrâ mu¡âlece olunan edviye ¡urûðlarına nüfû≠ ve a¡∂â-i elimeye vu§ûl ey-
lemez ve marî∂ olsalar bi-sür¡atin marî∂ olduğunu i√sâs eylemezler, zîrâ 
onları √issleri ∂a¡îf olur. 

Ve onları fa§dda §u¡ûbet ve ishâlleri «a†arlı olur. Ve ba¡∂ı kerre fa§d ve 
ishâl a«lâ†larını ta√rîk eder ve ¡urûða nüfû≠ ve rücû¡ mümkin olmaz in∂iπâ† 
√asebiyle ve ona binâen ba¡∂ı kerre telefe mü™eddî olurlar. Ve meşrûb olan 
müshil ¡amel eylese onları o ¡amel ∂a¡îf eder, zîrâ √ârr-ı πarîzîlerinin mekâ-
nı ∂ayyið olmakla ∂a¡îfe olurlar. 

Ve bundan aðdem biz ≠ikr eyledik ki ebdân-ı fâ∂ıla mu¡tedil olan eb-
dândır «u§û§a pîrlikte i¡tidâl-ı beden ziyâde fâ∂ıldır, zîrâ mu¡tedilü’l-beden 
olan meşâyı«ta her ne ðadar kedd ve ¡anâ dahi olursa ve √areketi ∂a¡f üzere 
ise o i¡tidâl ru†ûbetine delîl olup †ûl-i ¡ömrünü tebşîr eder.



Tahbîzü’l-Mathûn 691

Tehzîl-i Semîn Beyânındadır

Hüzâlin tedbîri simen tedbîrinin «ilâfı üzere olur ve o ∂ıdd olan tedbîr 
taðlîl-i πıdâ ve √ammâm ve riyâ∂et-i şedîde ¡aðıbında taπaddî ve πıdâyı 
teb¡îd olur ya¡nî iki üklenin mâ-beyni müddet-i †avîle fa§l olunur ve πı-
dâiyyeti ðalîl olan ¡ades ve kevâmî« ve mu«allilât mi&lli yâbis ve √irrîf 
olan aπdiye ile taπdiye olunur ve «ubzları «uşkâr ve «ubz-ı şa¡îr kılınır ve 
onlar †abî√lerinde tevâbil-i √ârreyi ziyâde ve ik&âr eylesinler. Ve taðlîl-i 
πıdâya mu¡în olur πıdâ-i mev§ûf-ı me≠kûrlarını cidden düsûmetli eylemek 
πıdâ-i yesîr onları işbâ¡ eylesin için, zîrâ aπdiye-i desime serî¡aten işbâ¡ 
eder «u§û§an semîni aπdiye-i desimenin işbâ¡ı esra¡ olur şehvetleri ∂a¡îfe 
olmak √asebiyle ve onların †a¡âmları vecbeten yanî def¡aten i†¡âm olunup 
eger mâddesi müctemi¡a olursa onu ta√lîle i¡ânet olunur. Ve ta√lîl-i mâdde-
ye mu¡în olur riyâ∂et-i ¡anîfe ve melbes ve ma∂ca¡ı ta√şîn ve mâ ve havâ-ı 
bâridleri √ârra tebdîl ile bedeni müte«al«il eylemek. 

Ve ke≠âlik dâimâ berde tekeşşüf eylemek dahi tehzîl-i beden eder, berd 
ile mesâmm ðab∂ ve sedd olunup ma¡a’l-ðuşa¡rîret beden mü§ta√§af olur 
ve o mi&lli bedene πıdâ nüfû≠ eylemeyip hüzâle mü™eddî olur ve mevcûd 
olan πıdâ o mi&lli bedenden ta√allül etmemekle verâsında olan πıdâ a¡∂âya 
münce≠ib olmaz. 

Ve eger simen menâfi≠ ve mesâmmın ∂ayyið olup ta√allülü ðalîl oldu-
ğundan ¡ârı∂ ise √arra beden keşf olunmakla mesâmm ve menâfisi tevsî¡ 
olunur mevâdd-ı müte√allile mevâdd-ı münce≠ibeden ek&er olsun için. 

Ve πayr-i mu¡tedile olan ðay™ ve istifrâπât dahi simen mu¡âlecâtındandır 
ya¡nî simeni izâle eder. Ammâ ðable’†-†a¡âm ve ba¡dehu ðay™ ile i¡tidâl üze-
re istifrâπ-ı bedeni meblûle kılıp simene mü™eddî olur ve i¡tidâlden ziyâde 
olan tehzîl eder. Ve ke≠âlik semînin mizâcı simeni fâ¡il olan mizâcın ∂ıd-
dına tebdîl olunur. Ve eger fâ¡il-i simen berd ise tebdîl olunup mizâc tes√în 
olunur ve √arâret-i mu¡tedile ise o mizâc berde veyâ«ûd √arâret-i müfri†aya 
meyl ettirilir. Ve ek&er-i emrde berd √asebiyle simende ifrâ†ı olanlara en-
fa¡-ı eşyâ edviye-i müla††ıfe olur ve edviye-i müla††ıfe simen-i √ârra dahi 
nâfi¡dir. 

Ve vâcib olur ki onlara riyâ∂et-i ¡anîfe ve istifrâπât √aml oluna, zîrâ 
onların a«lâ†ta üç türlü fi¡li olur ve ondan her fi¡l tehzîle mu¡în olur: Fi¡l-i 
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evvel budur ki riyâ∂ât-ı ¡anîfe ve istifrâπât ile πıdâ terðîð olunup in¡iðâd-
dan teb¡îd ve ta√allüle ta¡rî∂ olur. Ve ikinci fi¡l riyâ∂et ve istifrâπın idrârı 
olmakla mevâddı cihet-i ¡urûðun «ilâfı cihetine ta√rîk eder. Ve üçüncü fi¡l 
riyâ∂et ve istifrâπla deme bir √âdde keyfiyyet ¡ârı∂ olur ki ðuvvete o key-
fiyyet ma√bûbe olmamakla ce≠bde keslân olur. 

Ve edviye-i müla††ıfe ek&er-i emrde evcâ¡-ı mefâ§ılda isti¡mâl olunan 
edviyelerdir ve onlar ðaviyyetü’l-idrâr olan devâlardır. Ve idrârı mu¡tedile 
olan merâret kaçan πıdâya mu«âla†a eylese o edviye πıdâ ile ¡urûða mün-
ce≠ibe olur ve o edviye mevâddı revâ∂ı¡-ı ¡urûða tevcîhten ve ke≠âlik ¡urûð-
tan a«≠ edip nâ√iye-i bevle def¡den ¡âciz olur velâkin o müdirrât-ı mutedile 
me™kûl olan aπdiyeye ha∂m √u§ûlünden sonra şürb olunsa kebide ðuvveti 
πıdâya mu«âla†a ile kesr olmazdan muðaddem vârid olur ve fi¡le kebidde 
ibtidâ edip mevâddı o iki †arîða tevcîhe ðâdir olur belki müdirrât-ı ðaviyye 
olan edviye ðuvveti √asebiyle mümeyyezen bâðıye kalır, temeyyüz edip 
cihet-i ¡urûðun πayriye imâle eder ve a¡∂â câyi¡a kalmakla hüzâl √â§ıl olur. 
Ve ≠ikr olunan edviye nisâda †am&ı dahi idrâr edip tehzîle mu¡în olur ve 
o edviyeler cen†âyânâ ve bezr-i se≠âb ve zerâvend-i müda√rec ve fu†râsâ-
liyûn ve ðan†uriyûn ve ca¡de mi&llilerdir. Ve senderiyûs için cidden tehzîl 
ðuvvesi vardır ve onun ðuvveti kehrübâ ðuvvetinin ∂ıddıdır. Ve lükk için 
tehzîlde «â§§ıyyet-i ðaviyye vardır. Ve ke≠âlik bezr-i kerefs ve zâc için 
ðuvve-i mühezzile-i ðaviyye vardır velâkin «a†arlıdır ve merzencûş dahi 
onun gibidir.

~ıfat-ı Devâ-i Nâfi¡: Zerâvend bir dirhem, ðan†uriyûn-ı daðîð bir dirhemin 
[556b] iki &ülü&ü, çen†âyânâ-i Rûmî, ca¡de, fu†râsâliyûn, mil√-i efâ¡î her bi-
rinden üçer dirhem a«≠ olunur ve o mecmû¡ mürekkeb şerbet-i vâ√ide olur.

Devâ-i Aðvâ: A§l-ı ðı&&â-i √ımâr, a§l-ı «a†mî, a§l-ı çâvşîr; cümlesinde 
miðdâr-ı dirhem a«≠ olunup istifâf olunur.

Ve ke≠âlik bezr-i nân«âh, bezr-i se≠âb, kemmûn veznleri berâber, mer-
zencûş, bûrað her birinden rubu¡ cüz, lükk bir cüz™; bu me≠kûrlar a«≠ olu-
nup şerbet-i vâ√idesi küllü yevmin bir mi&ðâl kılınır.

Ve edviye-i müla††ıfedendir «all ve mürrî tenâvülü «u§û§an ¡ale’r-rîð 
isti¡mâl oluna velâkin a¡§âbdan ∂a¡f ve ra√iminde âfet olanlar «all isti¡mâ-
linden ictinâb eylesinler. 
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Ve ¡ale’r-rîð şarâb şürb eylemek ba¡∂ı kerre tehzîl eder ta√lîli √asebiyle 
ve şarâb-ı meşrûb ke&îr oldukta ¡urûðu bu«âr ile mümteli™e kılmak √asebiy-
le, zîrâ ¡urûð bu«âr ile mümteli™e oldukta πıdâ-i â«er ¡urûða nüfû≠ edemeyip 
a¡∂â câyi¡ ve hüzâl √â§ıl olur. 

Ve ke≠âlik †abî¡atı müleyyin olan edviyeler dahi tehzîl eder, zîrâ o edvi-
ye πıdâyı ¡urûðtan §arf eder ve ke&îren isti¡mâl olundukta ðuvve-i câ≠ibeye 
kesel ¡ârı∂ olup ce≠bi ðalîl olur ve ¡urûð ta«liyeye i¡tiyâd edip onlara mü-
teveccih olan a«lâ†ı ednâ √areket ile em¡âya ta«liye eder. Ve kaçan †abî¡atı 
müleyyine olan edviye ile müla††ıfe-i müdirre te¡âvün ve te₣âhür eyleseler 
¡urûða şey™-i ke&îr müteveccih olmaz.

Bedeni Na√îf Eden Edviye: Tiryâð isti¡mali ve mil√-i efâ¡î ve devâ-i 
kürküm ve kemmûnî ve felâfilî ve secerniyâ ve enðardiyâ ve devâu’l-lükk 
ve e&ânâsiyâ ve emrûsiyâ ve ı†rîfîl-i §aπîrdir.

Onlara Nâfi¡ A†liye: Vâcib olur ki o a†liye cins-i müberridden olup ðuv-
ve-i câzibeyi ta«dîr eyleye ve onda ðuvve-i semmiyet dahi ola şevkerân ve 
benc mi&lli veyâ«ûd o a†liye mu√allilât-ı şedîde cinsinden ola ta√lîli ðavî 
olan edhân ve merrû«ât gibi. 

Ve vâcib olur ki onların isti√mâmları ¡ale’r-rîð ola ve √ammâmları 
mu¡arrıð-ı havâî olup mura††ıb-ı mâî olmaya ve eger mâî olursa onda devâm 
üzere eğlenmek ile mevâddı ta√lîl eder, zîrâ ta√lîl miðdârı eglenmese o 
√ammâm √asebiyle mevâdd a¡∂âya münce≠ibe olur ve ta√allül eylemez ve 
simen ziyâde olur. Ve ba¡de’l-√ammâm ekle mübâderet eylemez belki §abr 
edip nâim olur veyâ«ûd √areket ve riyâ∂et eder ve ba¡dehu istifrâπ edip 
sonra şey™-i †afîf ü ðalîl tenâvül eder. Ve ke≠âlik vâcib olur ki onları delk 
delk-i mu√allil olup mütevâlî ola.

¿edy ve »u§ye ve Yed ve Ricl ve Onlar Mi&lli A¡∂â-i Cüz™iyyeleri 
Tehzîl Beyânındadır

Ve bu tedbîr-i cüz™iyyelerde tehzîl-i mu†lað bâbında ≠ikr olunan a√vâl 
ve şurû†a mürâca¡at olunur ve onlara ¡u∂v-ı «â§§a ma«§û§ olan mu¡înler 
ile i¡ânet olunur, me&elâ o a¡∂â-i cüz™iyye de¡a ve sükûn üzere kılınıp 
tebrîd olunur ve o ¡u∂vları saðy eden mesâlik ta¡§îb olunup şedd-i ribâ† 
olunur ve o mesâlik üzere ribâ†ât devâm üzere terk olunup a¡∂â-i cüz™iy-



694 CÜZ’İYÂT  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

yelerin kendi şedd olunmaz ve bu vech üzere cânib-i muðâbile πıdâ ce≠b 
olunur. 

Ve onların «u§yelerini ve &edylerini kîrden men¡ eden bu §ıfat üzere olan 
devâdır: ¢aymûliyâ, isfîdâc-ı re§â§ a«≠ olunup ¡a§îr-i benc ve dühn-i âsla 
«al† olunur ve merû«an isti¡mâl olunur ve dâimâ √acer-i misenn √uðâkesi 
ile †ılâ olunur o √ukâkenin a«≠ı √acer-i misenne «all veyâ«ûd ¡u§are-i benc 
va∂¡ olunup ba¡∂ısı ba¡∂ı â«er üzere √akk olunmakla olur. Ve küllü yevmin 
şebb ile †ılâ dahi ta¡₣îmi men¡ eder veyâ«ûd †în-i ma«tûm-ı √urr ve ¡af§-ı 
a«∂ar a«≠ ve sa√ð olunurlar ve bir gün miðdârı onlar ¡asel ile †ılâ olunup 
mâ-ı bârid ile ba¡dehu πasl olunur, beher şehr üç def¡a bu †ılâ olunur. 

Ve &edye ma«§û§ devâlardan olur ve &edyi şedd eder: Kemmûn-ı mes√ûð 
√all ile ma¡cûn kılınıp ve &edy üzere ∂ımâd olunup üzerine «all ile meb-
lûl «ırað va∂¡ olunur, üç gün üzerinde terk ve ba¡dehu √all olunup sûsen-i 
ebya∂ ba§alı onun ¡aðıbınca şedd olunup o dahi üç gün miðdârı terk olunur, 
beher şehr üç def¡a bu minvâl üzere tedbîr olunur.

Beyân-ı ¡İlelü’l-A@fâr ve Evvelâ Biz Dâ«ısta Tekellüm Eyleyelim

Dâ«ıs bir verem-i «urâcîdir ki tırnakların cânibinde vâði¡ olur ve o ve-
rem §a¡bdır ve îlâmı şedîddir, ba¡∂ı kerre teðarru√ edip te™ekküle mü™eddî 
olur ve ba¡∂ı kerre müteðarri√ olan o veremden midde-i raðîða-i müntine 
seyelân eder ve o verem-i seyyâl-i me≠kûrda i§ba¡a «a†ar olur ve çok kerre 
o veremde √ummâ olur.

el-¡İlâc: Eger √âcet var ise fa§d ve ishâl olunur ve onların πıdâları tebrîd 
ve tel†îf olunur. Ve vâcib olur ki verem-i dâ«ıs mu¡âlecede evrâm-ı sâi-
re mecrâsına icrâ oluna, ezmine-i erba¡ası ibtidâ ve tezeyyüd ve intihâ ve 
in√i†â† zamânları sâir veremlerin ezmine-i erba¡ası gibi i¡tibâr oluna ve on-
ları sen bildin.

Ammâ Edviye-i Mev∂i¡iyye: ◊âl-i ibtidâda vâcib olur ki o verem «all-i 
√ârra πams oluna. Ve Câlînûs va§f eyledi ki «all-i √ârra verem-i dâ«ısı 
πams şedîdü’l-menfa¡attir ve şekk yoktur ki o zamânda onun nef¡i ziyâde 
olur ki o «all-i √ârr nu«âle veyâ«ûd sevîð-i şa¡îr ile ola. Ve ke≠âlik edviye-i 
mev∂i¡iyye kâfûrdan mütte«a≠ olan edviye-i kâfûriyyedir. Ve kaçan bezr-i 
ða†ûnâdan «all ile müsta√rec olan lu¡âbla afyûn ma¡cûn kılınsa cidden nâfi¡ 
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olur. Ve ¡af§ daðð ve sa√ð olunup ta∂mîd olunsa ba¡∂ı kerre red¡ eder. Ve 
ke≠âlik vesa«-ı ü≠ün √u∂a∂ ile ba¡∂ı kerre dâ«ısı cem¡den men¡ eder ve bu 
bâbda √u∂a∂ dahi ceyyid-i nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik summâk, bürâdetü’l-¡âc, 
aðâðıyâ bunların hangisi isti¡mâl olunursae sikencebîn ile ∂ımâden isti¡mâl 
olunur. Ve ke≠âlik ¡asel ile ma¡cûn kılınan ¡af§ ∂ımâd olunsa o veremi is-
ti√kâmdan men¡ eder. Ve dâimâ mâ-ı bâride πams olunur ve afyûn ile veca¡ı 
teskîn olunur ve veca¡ı teskînde afyûnun fi¡li ¡acîbdir ve o vaðtte bezr-i 
ða†ûnâ lu¡âbı nâfi¡dir veyâ«ûd ¡af§ ðuşûr-ı rummân-ı √âmi∂, tûbâl-i nu√âs, 
tîn-i yâbis veznleri berâber a«≠ olunup ¡asel veyâ«ûd rubb-ı ¡ineb veyâ«ûd 
cüllâbla ma¡cûn kılınıp o veremin üzerine o ma¡cûn şedd olunup ve ona 
dühn taðrîb olunmaz ve ke≠âlik ru†ûbet taðrîb olunmaz. Eger teðarru√un-
dan «avf edersen sûsen kökü ve kündür-i mes√ûð va√dehu ve ma¡a-πayrihi 
ve rubb-ı ¡ineb ile ma†bû√ olan √abbu’l-âs ba¡dı kerre dâ«ısın mâddesini 
red¡ eder.

Müberri™ Devânın ~ıfatıdır: ~abır, cüllenâr, kündür, ¡af§ bu me≠kûrlar 
a«≠ olunup ¡asel ile ba¡de’l-cem¡ isti¡mâl olunur. Ve müberridât üzere iðâ-
me olunmak câiz olmaz, zîrâ dâ«ısın cildini zamân-ı ibtidânın evveli mürûr 
edip mütecâviz oldukta müberridât tek&îf eder ve middeyi √a§r ve veca¡ı 
teşdîd eder, pes zamân-ı evvelden sonra i√sâs olunan √arârete iltifât olun-
maz her ne ðadar ₣uhûr eden √arâret √arâret-i nâr gibi şedîde olursa belki 
o verem ta√lîl ve tecfîf olunur. Ve ba¡dı ðerre dühn-i müsa««ine o veremi 
πams eyleyip §abr eylemek bâ¡i&-i necâ√ olur. 

Ammâ vaðt-i vasa††a kündür sa√ð olunup üzerine va∂¡ olunur veyâ«ûd 
zencâr-ı √adîd ve şûnîz sa√ð olunup üzerine va∂¡ olunur. Ve ke≠âlik lu¡âbât-ı 
müleyyine ve şu√ûm ve ke≠âlik aðrâ§-ı enderûn ve mûsâs ve vesa«-ı ü≠ün 
verem cem¡-i midde eylemezden muðaddem onlara ceyyid olur. Ve kaçan 
nu∂cu a«≠ eylese üzerine bezr-i mürr ve bezr-i ða†ûnâ leben ile va∂¡ olunur. 

Ve intihâ ðarîb olup cem¡ eyledikte vâcib olur ki mil√ i√râð oluna ve 
zeyt ile ma¡cûn kılına ve üzerine va∂¡ oluna, zîrâ o devâ veremin veca¡ını 
def¡ eder. 

Ve kaçan cem¡ tamâm olsa [557a] ba††-ı la†îf ü saπîr ile ba†† olunur 
mevâddı «urûc eylesin için. Ve içinde olan mevâdd «urûc eyledikten sonra 
ona ðavâbı∂ ile ∂ımâd olunur, ¡ades ve verd ve sevîð-i nebð ve sevîð-i tuf-
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fâ√ ve sevîð-i zu¡rûr ve cüllenâr mi&lliler ile ∂ımâd olunur ve onun bu¡ay-
dında233 daðîð-i türmüs ¡asel ile va∂¡ olunur. Ve kaçan teðarru√ eylese §abır 
onun ef∂al ¡ilâcâtından olur. Ve onun gibidir kündür zernî« ile ve merhem-i 
zencâr merhem isfîdâc ve ¡anzerût ile ∂ımâd olunur ve üzeri şarâb teşerrüb 
eden «ırða ile taπşiye ve setr olunur. Ve bu vaðtte vâcib olur ki her †arafta 
olan la√m ₣ufurdan tebri™e ve tefrîð oluna, ₣ufurdan bir şey™ la√mı nâ«is 
olursa o cüz™-i nâ«is ða†¡ oluna.

Merhem-i Ceyyid: Bu merhemi Bûles ≠ikr eyledi: Zâc-ı mu√rað ve kün-
dür her birinden birer cüz™, zencâr nı§f cüz™; ¡asel ile sa√ð olunup isti¡mâl 
olunur. Ve ke≠âlik bu §ıfat üzere olan merhem dahi isti¡mâl olunur: ¢uşûr-ı 
rummân-ı √âmi∂, ¡af§, tûbâlü’n-nu√âs, zencâr, ¡asel ile «al† olunup ve tel†î√ 
olunup şedd olunur; mev∂i¡e mâ ve dühnden bir nesne va∂¡ ve mess olun-
maz.

Merhem-i Ceyyid: Zâc-ı mu√rað, kündür her birinden birer cüz™, zencâr 
nı§f cüz™; ¡asel ile onlar cem¡ olunup verem üzerine va∂¡ olunur. Ve ba¡∂ı 
kerre te™ekkül «avfi oldukta feldîðûn merhemi, zernî«, zâc, zencâr, nûre bu 
eczâlardan itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur, müceffiftir, veremi tecfîf eder ve 
ondan ef∂al ona bir ¡ilâc olmaz. 

Ve kaçan dâ«ıs-ı müteðarri√ten midde seyelân eylese ona keyy edip se-
yelânı ða†¡ eyle o πâile i§ba¡-ı me≠kûrun küllîsine şâmil olmasın için ve biz 
dâ«ısta merreten u«râ tekellüm eyledik.

Â≠ânu’l-Fâr ve Teşa……u…-ı A@fâr ve Ke≠âlik A@fârın Ta…aşşürü ve 
Cerebi Beyânındadır

Tırnaklara ≠ikr olunan a¡râ∂ın ¡urû∂u yübs ile ve mizâc-ı sevdâvî √ase-
biyle ¡ârı∂ olur ve teşaððuð-ı a₣fâr eczâ-i √âddeye olur ise ya¡nî cüz™leri 
√iddetli ve keskin olur ise la√ma ta¡alluð edip na«s ve îlâm eder ve ona 
â≠ânu’l-fâr tesmiye olunur. Ammâ onun ¡ilâcı tenðıye-i beden olur; «ıl†-ı 
πâlib sevdâ ise «ıl†-ı sevdâvî istifrâπ olunur.

Edviye-i Mev∂i¡iyyeleri: Mil√-i ¡acîn ve dürdî-i «amr ile mev∂i¡e eşrâs 
†ılâ olunur veyâ«ûd ba§al-ı fâr meşviyyen ∂ımâd olunur «u§û§an dühn-i 

233 “Bu¡aydında” demek ðalîlen sonunda demektir.
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√all ile †ılâ olunmak enfa¡ olur ve bezr-i kettân ve √urff ∂ımâd olunur. Ve 
√urf ve mil√ daðð olunup ¡asel ile üzerine şedd olunur ve ona nef¡i olur 
ve şe₣âyâsını ðal¡ eder veyâ«ûd eşrâs ve «all ile veyâ«ud âs ve mil√le ve 
ke≠âlik «amr ile †ılâ olunur ve o devâ cereb ve taðaşşüre dahi nâfi¡ olur. Ve 
ke≠âlik ma§†akî i≠âbe olunup mil√-i cerîş ile †ılâ olunur.

¡Avârı∂-ı ªufurdan Teşennüc ve Ta¡a……uf ve 
Tece≠≠üm Beyânındadır

A¡râ∂-ı me≠kûre tırnaklara ek&er-i emrde sevdâdan ¡ârı∂a olur ve sev-
dâ a₣fârı ðalb edip döndürür ve teşnîc eder ve ta¡kîf ve tec≠îm eder.234 Ve 
çok kerre vâði¡ olur ki a₣fâr-ı selîmeyi esbâb-ı ðal¡dan bir sebeb ðal¡ eder 
ya¡nî ₣ufurun la√ma itti§âl-i †abî¡îsini izâle ve ta√rîk eder ve †abî¡at o ₣ufur-ı 
maðlû¡un ta√tında ≠ufur-ı √asen inbât etmek ða§d eyledikte rıfð eylemez ve 
mess-i ke&îr ile imsâs edip îlâm eder ve ona binâen nâbit olup «urûc eden 
₣ufur hey™et-i rediyye üzere «urûc eder ve o «âric-i redînin cümlesi üzere 
vârid olan aπdiye o cümlenin redâ™eti ve «uşûneti √asebiyle menfe≠ bulma-
yıp ve ta√allül-i †abî¡î üzere ta√allül dahi edemeyip o πıdâdan tevellüd eden 
₣ufur dahi evvelâ nâbit ve müteπayyir olan ₣ufur gibi nâbit olur. 

Ve çok kerre ₣ufuru taðavvüs ve ta¡aððuf edenlere bir üsbû¡ şa√m ile 
¡ilâc olunup ba¡dehu zücâce ile onun taðavvüsü ve eğri olan mev∂i¡i √akk 
olunur ba¡dehu yedi gün dahi şa√m ile ¡ilâc olunup yine √akk olunur, ₣ufur 
müstevî olunca ðadar mu¡âcede terk olunmaz. Ve çok kerre sað†a √asebiyle 
₣ufur münðali¡ olup veca¡ müştedd olur ve √ummâ îrâ& eder.

el-¡İlâc: O a¡râ∂ ki onun sebebi sevdâ olur, eger sevdâ cemî¡-i bedeninde 
var ise ve a¡râ∂-ı me≠kûre cemî¡an a₣fâra ¡ârı∂a ise onun ¡ilâcında istifrâπ 
olunmak lâzım olur ve πıdâsı ı§lâ√ olunup ona evfað aπdiye ile taπdiye 
olunur. Ve şîrec şürbüne idmânı olan kimselerin a₣fârı müsteviye olur. Ve 
eger sevda ₣ufur-ı vâ√ide «â§§ ise ona edviye-i mev∂i¡iyye ile mu¡âlece 
olunmak vâcib olur.

Mu¡âlecât-ı mev∂i¡iyyesinden biri budur ki ₣ufuru telyîn edip ve taðaş-
şür ve tesviyeye tehyi™e eden nûre ve zernî« mi&lli edviye mev∂i¡de isti¡mâl 

234 “Teşennüc” ðab₣; “ta¡aððuf” eğrilik; “tece≠≠üm” cü≠âm gibi kılmak ma¡nâsına.
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olunur, zîrâ ₣ufuru onlar bir √âl üzere ederler ki sen onu murâdın üzere tec-
rîde ve sikkîn ile tesviyeye ðâdir olursun. Ve ke≠âlik o a₣fârı &üfl-i fuððâ¡ 
ile ke&ret-i ta∂mîd dahi vech-i mu√arrer üzere tesviyeyi teshîl eder. Ve 
ke≠âlik yed i√timâl ederse ₣ufur şem¡ ile tes«în olunup tesviye olunur. Ve 
₣ufuru telyîn için servin §amπı ∂ımâd-ı ceyyid olur. Ve ₣ufur-ı müteşenni-
ce bezr-i kettân ∂ımâd-ı ceyyid olur. Ve şa√m-ı ∂a™nın ihâli o ₣ufura şedd 
olunup birkaç eyyâm üzerinde terk olunsa onu telyîn eder ve eger def¡a-i 
vâ√idede telyîn eylemezse telyîn ve tesviyeye tehyi™e edince o ihâlin şeddi 
i¡âde olunur.

Hey™et ve Levninde Redî Olan ªufur-ı Redîyi ªufur-ı 
Ceyyid İnbâtı İçin İ√tiyâl İle ¢a†¡ Beyânındadır

~amπ-ı serv ile «abî& ve mûci¡ olan ₣ufur eyyâmen ta∂mîd olunmakla 
telyîn olunur ve ba¡dehu o ₣ufurun a§lına ibre ile πarz olunup ondan dem-i 
ke&îr isâle olunur ve ba¡dehu üzerine bir gün bir gece &ûm-ı medðûð şedd 
olunur ve ba¡dehu bir gün ve bir gecede &ûm-ı medðûð şeddi iki def¡a tecdîd 
olunur ve bu vech üzere tedbîr ₣ufur-ı «abî&-i mûlimi isðât eder. Ve zebîb 
ile dâimâ ∂ımâd olunsa o dahi ₣ufuru suðû†a müheyyâ eder ba¡dehu ednâ 
tedbîr ile sâðı† olur «u§û§an ona câvşîr veyâ«ûd medðûð ve mes√ûð kibrît 
şa√mla «al† oluna.

¢al¡-ı ₣ufura edviye-i ðaviyyeden olur kebîkec. Ve ke≠âlik dıbð-ı bellû† 
ve &âfsiyâ ve zernî« ve zerârî«; bu me≠kûrlar a«≠ olunup «all ile cem¡ olun-
duktan sonra müdâvemet üzere onunla ∂ımâd olunur ve her on günde bir 
def¡a √all olunur. Ve ke≠âlik iki §ınf zernî« ve kibrît-i a§fer ve ¡ilk-i bu†m 
a«≠ olunup onlar «all ile ∂ımâd olunur ve her üsbû¡da bir def¡a √all olunur.

Müceddeden Nâbit olan ªufura Mürâ¡ât Beyânındadır

Vâcib olur ki müceddeden nâbit olan ₣ufur kenn ve setr olunup mess-i 
yedden ve havâdan ve sâirden viðâye ve mu√âfa₣a olunup unutula ve nis-
yân oluna. Ve o bâbda benim ma¡lûmum olan viðâyenin evfaðı enmele üze-
re fı∂dadan bir ðalansüve itti«â≠ ola ki müşebbek ola ve onda «ırað dahi 
ola külliyyen havâyı men¡ eylemesin için, ammâ √arr ve berd şedîd olup 
onların a§len men¡i vâcib olur ise üzerine şey™-i â«er örtülüp setr olunur. Ve 
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vâcib olur ki o ðalansüvenin şekli bir şekl üzere ola ki i§ba¡a o ðalansüve 
şedd olundukta cihet-i ₣ufurdan i§ba¡ı mess eylemeyip i§ba¡ı mümâssesi ci-
het-i u√râdan ola ve o ðalansüve-i meşdûde i§ba¡ üzere birkaç şehr miðdârı 
nisyân oluna, bu vech üzere tedbîr olundukta nebâtı mümkin olan ₣ufurun 
ecvedi nâbit olur.

ªufurun Bara§ı Beyânındadır

Cevz-i serv a«≠ ve daðð olunup «all ve daðîð ile ve [557b] «u§û§an 
daðîð-i türmüs ile «al† olunup ∂ımâd olunur ve o ∂ımâd bara§ı ðal¡ eder. 
Ke≠âlik bezr-i kettân u √urf ile yâ«ûd dürdî mu√rað zernî«-i a√mer ile 
«al† olunur. Ve râtiyânec ve zift-i ra†b bu bâbda ¡acîb olur «u§û§an zer-
nî«-i a√mer ile veyâ«ûd cevz-i serv ile isti¡mâl oluna. Ve πıra’s-semek 
dahi ¡acîb-i bâliπ olur. Ve a§l-ı √ummâ∂ dahi «all ile †ılâ olunsa onun gibi 
te™&îr-i ¡acîbi olur.

A@fâra ¡Ârı∂a Olan ~ufret Beyânındadır
O mi&lli a₣fâra ¡af§ ve şebb şa√m-ı ba†† ile †ılâ olunur veyâ«ûd merâre-i 

baðar veyâ«ûd bezr-i circîr nâ¡imen daðð olunup «all ile ma¡cûn kılınır.

Beyân-ı Ra∂∂u’l-A@fâr

A₣fâr-ı mer∂û∂a evvelâ varað-ı âs ile veyâ«ûd rummânın varað-ı leyyini 
ile ∂ımad olunur ve bunlardan sonra müleyyinât isti¡mâl olunur. Ve a₣fâra 
müntehiye olan ¡a§abın rü™ûsuna intişâr ¡ârı∂ olduysa onda şu√ûm ma¡rûfe 
ve ðayrû†ıyât-ı leyyine isti¡mâl olunur.

Ta√t-ı A@fârda Bi-◊asebi’r-Ra∂∂ ◊âdi& Olan Dem-i Meyyittir

O ₣ufura zift ile ma«lû†-ı daðîð ile ¡ilâc olunur, eger iπnâ eylemese belki 
¡amel-i yede √âcet olsa vâcib olur ki rıfð ile ₣ufur müverreben âlet-i √âdde 
ile şaðð oluna √attâ ta√tından dem «urûc eyleye. Eger o şaðð √asebiyle 
₣ufura inðılâ¡ ¡ârı∂ olursa dem tesyîl olunup ₣ufur ta√tına rıfð ile il§âð oluna 
ta√tına viðâye olup teveccu¡ eylemesin için ve ba¡de-eyyâmin ona mürâ¡ât 
oluna. Ve eger o maðâmda §adîd var ise sen ₣ufuru iz¡âc edip veyâ«ûd 
rıððat ile şaðð edip ba¡de-i«râci’§-§adîd yine o ₣ufur-ı müz¡ici mev∂i¡i-
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ne redd eyleyip şedd eyle ve la√ma ¡usret verme, zîrâ onun veca¡ı veca¡-ı 
dâ«ıstan a¡₣am olur belki o ₣ufur-ı münze¡ici redd ile mev∂i¡i setr edip onu 
mâ ve dühn-i fâtir ile ten†îl eyle ve üzerine min-ba¡din merhem-i bâsilîðûn 
va∂¡ eyle ve bu vech üzere o merhemi mirâren va∂¡ eyle, zîrâ bu vech üzere 
tedbîrin menfa¡at-ı ₣âhiresi olur. Ve sana vâcibdir ki bizim cemî¡an işâreti-
miz minvâli üzere ta§arruf eyleyesin.

¢ad veða¡a’l-ferâπu min-tercemeti râbi¡i’l-kütübi’l-√amse mine’l-¢ânû-
ni bi-√avlin minallâhi ve ðuvvetin fe-lillâhi’l-√amdü ve’l-minnetü. Ve §al-
lallâhu ¡alâ-seyyidinâ Mu√ammedini’l-meb¡û&i ile’l-«alði li-yed¡uvehum 
ile’l-cenneti ve yenfeti√a bihi ebvâbu’r-ra√meti ve ya«tume bâbu’n-nübü-
vveti ve ¡alâ-âlihi ve a§√âbihille≠îne keşefu’n-niðâbe ¡an-vechi’l-fütüvveti 
li-yetta∂i√a fî a¡yâni’l-ümmeti

Fi’s-sebti’&-&âli&i ve’l-¡işrîn min-§aferi’l-«ayr min-şühûri seneti tis¡a 
ve seb¡îne ve mi¡e ve elf mine’l-hicreti. Yâ men ce¡ale’§-§ı√√ate ðâ¡idete 
bünyâni’l-¡ibâdeti ve’stereddehâ li’l-marî∂i √asebe’l-¡âdeti Un§ur sul†âne 
hâ≠e’z-zemânille≠î §âre ma§a√√ate’l-ebdân ¡an-mara∂i’l-ezmâni. Ve’r-
zuðnâ bi’mtidâdi ¡umrihi ve devletihi ve zid şefeðatehu ve re™fetehu ¡aleynâ 
ve ¡alâ-kâffeti’l-enâmi, âmîn yâ Muste¡ânu.

Ve hâ≠ihi’l-ðı†¡atu enşedtuhâ mevzûnen li-yekûne lehu da¡vetunâ 
men&ûren ve mevzûnen ve hiye hâ≠ihi:

İlâhî eyle sul†ân-ı cihânın ¡ömrünü efzûn
Ki oldu bezm-i kevne emn-i râ√at mu¡₣am-ı kâmı

Kılıp dârû-yı rencin sû-be-sû ðânûnunu ifşâ
Cihândan a√sen-i tedbîr ile ref¡ etti esðâmı

Künâş-ı çârümün yazdı mütercim «atmine târî«
Kitâb-ı râbi¡-i ðânûnun oldu yümn encâmı










