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İshâl-i Mi¡avî Mu¡âlecâtı Beyânındadır 384

Üçüncü Fa§l ‰ı√âlî Olup Bilâ-Sa√c Olan İshâl-i Sevdâvî Bâbındadır 388
Dördüncü Fa§l Bilâ-Sa√c Olan İshâl-i Dem Beyânındadır 389
Beşinci Fa§l Mu¡âlecât-ı Sa√c ve ¢urû√-ı Em¡â Beyânındadır 392
Altıncı Fa§l Aπdiye ◊asebiyle ¡Ârı∂ Olan İshâl Beyânındadır 401
Yedinci Fa§l İshâl-i Dimâπî Mu¡âlecâtı Beyânındadır 402
Sekizinci Fa§l İshâl-i Südedî Mu¡âlecâtı Beyânındadır 402
Dokuzuncu Fa§l İshâl-i ±evebânî Mu¡âlecâtı Beyânındadır 403
Onuncu Fa§l Tekâ&üf ile ◊âdi& Olan İshâl Mu¡âlecâtı Beyânındadır 404
On Birinci Fa§l Hey∂a Mu¡âlecâtı Beyânındadır 404
On İkinci Fa§l İshâl-i Devâî Beyânındadır 410
On Üçüncü Fa§l İshâl-i Bu√rânî Tedbîrleri Beyânındadır 410
On Dördüncü Fa§l Za√îrde Olan Kelâmdır 411
Maðâle-i ¿âli&e İbtidâ-ı ¢ûlınc ve Evcâ¡ı ve Em¡â Evcâ¡ı 

Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemildir 415
Evvelki Fa§l Mücmelen Maπ§ Beyânındadır 415
İkinci Fa§l ¢arâðır ve Min-∏ayri İrâdetin 

Rî√in »urûcu Beyânındadır 419
Üçüncü Fa§l ¢ûlıncda ve İ√tibâs-ı ¿üflde Olan Kelâmdır 420
Dördüncü Fa§l Mu†laðan ¢ûlınc ¡Alâmâtı Beyânındadır 426
Beşinci Fa§l Selîm Olan ¢ûlıncın ¡Alâmâtı Beyânındadır 427
Altıncı Fa§l ¢ûlıncın Redî Olan ¡Alâmâtı Beyânındadır 427
Yedinci Fa§l 428
Sekizinci Fa§l Tefâ§îl-i ¢ûlınc ¡Alâmâtından ¢ûlınc-ı 

Balπamî ¡Alâmâtı Beyânındadır 429
Dokuzuncu Fa§l ¢ûlınc-ı Rî√î ¡Alâmâtı Beyânındadır 430
Onuncu Fa§l ¢ûlınc-ı ¿üfli ¡Alâmâtı Beyânındadır 431
On Birinci Fa§l ¢ûlınc-ı Veremî ¡Alâmâtı Beyânındadır 431
On İkinci Fa§l ¢ûlınc-ı İltivâî vü Fetðî Beyânındadır 432
On Üçüncü Fa§l ¢ûlıncın A§nâf-ı Bâðıye-i »afîfeleri 

¡Alâmetleridir Ki ±ikr Olunur 432



Dördüncü Maðâle Mu¡âlecât-ı ¢ûlıncda ve Îlâvûsta Olan Kelâm 
ve Emrâ∂-ı Em¡âda Olan Eşyâ-ı Cüz™iyye Beyânındadır O Dahi 
Fu§ûlü Müştemiledir 433

Evvelki Fa§l ¢ûlınc ¡İlâcının ¢ânûnu Beyânındadır 433
İkinci Fa§l ¢ûlınc-ı Bârid Mu¡âlecâtı Beyânındadır 437
Üçüncü Fa§l ¢ûlınc-ı Bârid-i Rî√îye Ma«§û§a Olan 

¢avânîn Beyânındadır 440
Dördüncü Fa§l Âbzen ve ◊ammâmât ve Ne†ûlât Beyânındadır 445
Beşinci Fa§l ◊uðunun Keyfiyyeti ve Âlâtı Beyânındadır 446
Altıncı Fa§l Verem-i Bâridden ◊âdi& Olan 

¢ûlıncın Mu¡âlecâtı Beyânındadır 450
Yedinci Fa§l ¢ûlınc-ı Bâride İ¡tiyâdı Olanlara 

Dühn-i »ırva¡ Saðyının Tedbîri Beyânındadır 450
Sekizinci Fa§l ¢ûlınc-ı ~afrâvî Mu¡âlecâtı Beyânındadır 453
Dokuzuncu Fa§l İ√tibâs-ı ~afrâdan ◊âdi& Olan 

¢ulınc Mu¡âlecâtı Beyânındadır 455
Onuncu Fa§l Verem-i ◊ârr ve Verem-i Bârid İle ◊âdi& 

Olan ¢ûlınc Mu¡âlecâtı Beyânındadır 455
On Birinci Fa§l Südedî ve Sevdâvî Olan 

¢ûlınc Mu¡âlecâtı Beyânındadır 456
On İkinci Fa§l ¢ûlınc-ı ¿üflî Mu¡âlecâtı Beyânındadır 457
On Üçüncü Fa§l ∞a¡f-ı Dâfi¡adan ◊âdi& Olan 

¢ûlınc Mu¡âlecâtı Beyânındadır 459
On Dördüncü Fa§l ◊issin ∞a¡fından ve ±ehâbından ◊âdi& 

Olan ¢ûlınc Mu¡âlecâtı Beyânındadır 459
On Beşinci Fa§l ¢ûlınc-ı İltivâî Mu¡âlecâtı Beyânındadır 460
On Altıncı Fa§l Dûddan ◊âdi& Olan ¢ûlınc Mu¡âlecâtı Beyânındadır 460
On Yedinci Fa§l ¢ûlınc-ı Fetðî Mu¡âlecâtı Beyânındadır 460
On Sekizinci Fa§l Mu«addirât Tedbîri Beyânındadır 460
On Dokuzuncu Fa§l A§√âb-ı ¢ûlıncın Aπdiyeleri Beyânındadır 461
Yirminci Fa§l A§√âb-ı ¢ûlınca Mu∂ırr Olan Eşyâ Beyânındadır 462
Yirmi Birinci Fa§l Îlâvus Beyânındadır 464
Yirmi İkinci Fa§l ¢ıyâmın Bu†™u ve Sür¡ati Beyânındadır 468



Yirmi Üçüncü Fa§l Berâzın Ke&reti ve ¢ılleti Beyânındadır 469
Beşinci Maðâle Dîdân Beyânındadır 

O Dahi Fu§ûlü Müştemildir 469
Evvelki Fa§l Dîdânın Tekevvünü Beyânındadır 469
İkinci Fa§l Dîdânı ve »u§ûsan ‰ıvâli ¢attâle Olan 

Edviye-i ◊ârre Beyânındadır 478
Üçüncü Fa§l ◊abbu’l-¢ar¡ı İ«râca A«a§§ Olan 

Edviyeler Beyânındadır 479
Dördüncü Fa§l Edviye-i Bâride ve ◊arâreti ¢alîle Olan 

Devâlar Beyânındadır 480
Beşinci Fa§l Dîdân-ı ~ıgâr Tedbîri Beyânındadır 481
Altıncı Fa§l Dîdân A§hâbına Nâfi¡ ◊uðun Beyânındadır 481
Yedinci Fa§l A§√âb-ı Dîdân ∞ımâdâtı Beyânındadır 482
Sekizinci Fa§l Âfet-i Dûda Muvâfıð Aπdiye Beyânındadır 482
Dokuzuncu Fa§l Ba†n Üzere Vâði¡ olan ~adme ve 

Saðta Beyânındadır 483

KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN ON YEDİNCİ FENNİ EMRÂ∞-I 
MA¢¡ADEDE VE MU¡ÂLECÂTINDA OLAN KELÂM-I 
MÜCMELDİR VE O DAHİ FU~ÛLÜ MU◊TEVÎ OLAN 

MA¢ÂLE-İ VÂ◊İDEYİ MÜŞTEMİL OLUR

Evvelki Fa§l ¡İlel-i Mað¡adede Olan Kelâm-ı Küllîdir 485
İkinci Fa§l Bevâsîrde Olan Kelâmdır 485
Üçüncü Fa§l Bâsûru »arm ve ¢a†¡ Beyânındadır 488
Dördüncü Fa§l Bevâsîr-i ¡Amâ vü ~ammı Teftî√ ve 

Demini İdrâr Beyânındadır 491
Beşinci Fa§l Edviye-i Bâsûriyyede Olan Kelâmdır 492
Altıncı Fa§l Veca¡-ı Bâsûru Müsekkine Olan Edviye Beyânındadır 496
Yedinci Fa§l ◊âbisât-ı Seyelân Olan Edviye Beyânındadır 496
Sekizinci Fa§l Mebsûrûnu Taπdiye Beyânındadır 497
Dokuzuncu Fa§l Mað¡adede ◊âdi& Olan Verem-i ◊ârr ve 

◊umretten Mübtede™e Olanlar ve Ke≠âlik Evcâ¡-ı Bevâsîrden ve 
¢a†¡-ı Bevâsîrden Sonra ◊âdi& Olanlar Beyânındadır 498



Onuncu Fa§l Şiðâð-ı Mað¡ade Beyânındadır 499
On Birinci Fa§l İstir«â-i Mað¡ade Beyânındadır 501
On İkinci Fa§l »urûc-ı Mað¡ade Beyânındadır 503
On Üçüncü Fa§l Nâ§ûr-ı Mað¡ade Beyânındadır 504
On Dördüncü Fa§l Nevâ§îr Mu¡âlecesi Beyânındadır 505
On Beşinci Fa§l Mað¡adenin ◊ikkesi Beyânındadır 505
On Altıncı Fa§l ¢urû√-ı Mað¡ade Beyânındadır 506

KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN ON SEKİZİNCİ FENNİ KÜLYE 
YA¡NÎ BÖBREK EMRÂ∞INDA VE MU¡ÂLECÂTINDA 

KELÂM-I MÜCMELDİR O DAHİ İKİ MA¢ÂLEYİ 
MÜŞTEMİLDİR

Maðâle-i Ûlâ A√kâm-ı Külyenin Külliyâtı Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemildir 507

Fa§l-ı Evvel Külye Teşrî√i Beyânındadır 507
Fa§l-ı ¿ânî 509
Üçüncü Fa§l Külye Hüzâli Beyânındadır 511
Dördüncü Fa§l ∞a¡f-ı Külye Beyânındadır 512
Beşinci Fa§l Rî√-i Külye Beyânındadır 514
Altıncı Fa§l Veca¡-ı Külye ve Ke≠âlik 

O Veca¡ın Mu¡âleceleri Beyânındadır 515
İkinci Maðâle Külyenin Min Külli’l-Vücûh Evrâmı ve Teferruð-ı 

İtti§âlâtı Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir 515

Evvelki Fa§l Külyede Olan Evrâm-ı ◊ârre ve 
Dübeyle Beyânındadır 515

İkinci Fa§l Külyede Olan Verem-i Balπamî Beyânındadır 522
Üçüncü Fa§l Külyede Olan Verem-i ~ulb Beyânındadır 523
Dördüncü Fa§l Külye ¢urû√u Beyânındadır 524
Beşinci Fa§l Külyede ve Mecârî-i Külyede Olan Cereb Beyânındadır 531
Altıncı Fa§l ◊a§ât-ı Külye Beyânındadır 532



KÜTÜB-İ ¢ÂNUN’DAN ÜÇÜNCÜ KİTÂBIN 
ON DOKUZUNCU FENNİ ME¿ÂNE EMRÂDI 
MU¡ÂLECÂTINDA KELÂM-I MÜCMELDİR 

O DAHİ İKİ MA¢ÂLE ÜZERE MÜRETTEBEDİR

Maðâle-i Ûlâ Bi-Cümletihâ A√vâl-i Me&âne Beyânındadır O Dahi 
Fu§ûlü Müştemiledir 551

Evvelki Fa§l Me&âne Teşrî√i Beyânındadır 551
İkinci Fa§l Emrâ∂-ı Me&âne Beyânındadır 553
Üçüncü Fa§l Me&âne ◊a§âtı ve ¡Alâmâtı Beyânındadır 554
İ«râc-ı ◊a§ât İçin Me&âne Şaððının ¡Alâmât-ı Rediyyeleri 

Beyânındadır 560
Dördüncü Fa§l Me&ânenin Verem-i ◊ârrı ve 

Dübeylesi Beyânında Olur 561
Beşinci Fa§l Me&âneye ¡Ârı∂ Olan Verem-i ~ulb Beyânındadır 563
Altıncı Fa§l Me&âne ¢urû√u Beyânındadır 564
Yedinci Fa§l Cereb-i Me&âne Beyânındadır 567
Sekizinci Fa§l Me&ânede Demin Cümûdu Beyânındadır 567
Dokuzuncu Fa§l Me&ânenin »al¡i ve İstir«âsı Beyânındadır 568
Onuncu Fa§l Evcâ¡-ı Me&âne Beyânındadır 570
On Birinci Fa§l ∞a¡f-ı Me&âne Beyânındadır 570
On İkinci Fa§l Rî√-i Me&âne Beyânındadır 571
İkinci Maðâle Bevle ¡Ârı∂ Olan Âfât Beyânındadır ve 

O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir 572
Evvelki Fa§l Bevl-i ‰abî¡inin »urûcu Beyânındadır 572
İkinci Fa§l Âfât-ı Bevl Beyânındadır 572
Üçüncü Fa§l ¢ıllet-i Bevl Beyânındadır 574
Dördüncü Fa§l Bevlin ¡Usrü ve İ√tibâsı Beyânındadır 574
Beşinci Fa§l Ek&er-i Vücûhta I†lâð-ı Bevl Eden 

Eşyâ-ı Mübevvile Beyânındadır 584
Altıncı Fa§l ¢â&â†îri ±ikr Edip Onu Tebvîl ve 

Zerðte İsti¡mâl Ne Vechle Olduğunu Beyân Eder 584
Yedinci Fa§l Tað†îr-i Bevl Beyânındadır 587



Sekizinci Fa§l Selisü’l-Bevl Beyânındadır 591
Dokuzuncu Fa§l Bevl ¡Ale’l-Firâş ¡İlleti Beyânındadır 592
Onuncu Fa§l ±iyânî†is Beyânındadır 594
On Birinci Fa§l Ke&ret-i Bevl Beyânındadır 598
On İkinci Fa§l Dem ve Midde Bevli ve Bevl-i ∏usâlî vü Şa¡rî 

ve Onların Em&âli Olan Ebvâl-i ∏arîbe Beyânındadır 599

KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN YİRMİNCİ 
FENN ERLERDE OLAN A¡∞Â-İ TENÂSÜL 

EMRÂ∞I VE ONLARIN MU¡ÂLECÂTI BÂBINDA 
KELÂM-I MÜCMELDİR O DAHİ İKİ MAKÂLEYİ 

MÜŞTEMİLDİR.

Evvelki Maðâle Külliyyât ve Bâ™e Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir 607

Evvelki Fa§l İki »u§yenin ve Menî Ev¡iyesinin 
Teşrî√leri Beyânındadır 607

İkinci Fa§l İntişâr-ı ¢a∂îbin Sebebi Beyânındadır 609
Üçüncü Fa§l Menînin Sebebi Beyânındadır 610
Dördüncü Fa§l Menî-i ‰abî¡î A¡∂âsının Delâil-i 

Emziceleri Beyânındadır 613
Beşinci Fa§l Menâfi¡-i Cimâ¡ Beyânındadır 614
Altıncı Fa§l Cimâ¡ın Ma∂arratları ve Redâ™et-i Eşkâli Beyânındadır 615
Yedinci Fa§l Cimâ¡ın Evðâtı Beyânındadır 617
Sekizinci Fa§l Kendiden Veled Olacak Menî ve 

Tevlîde ~âli√ Olmayan Menî Beyânındadır 618
Dokuzuncu Fa§l Cimâ¡ Eden Kimsenin ¡Alâmeti Beyânındadır 619
Onuncu Fa§l Noð§ânu’l-Bâ™e Beyânındadır 619
On Birinci Fa§l Edviye-i Müfrede-i Bâhiyye Beyânındadır 625
On İkinci Fa§l Şehvetin Ke&reti Beyânındadır 636
On Üçüncü Fa§l Menî ve Me≠î ve Vedî Bu Ru†ûbetlerin 

Ke&ret-i Dürûru Beyânındadır 639
±ikr Olunan Esbâbdan ◊âdi& Dürûr-ı Menî  ¡Alâmâtı Beyânındadır 641



On Dördüncü Fa§l Ke&ret-i İ√tilâm ve Esbâbı ve 
¡İlâcâtı Beyânındadır 642

On Beşinci Fa§l Menînin ¢ılleti ve 
»ay† Mi&âlinde »urûcu Beyânındadır 642

On Altıncı Fa§l Cimâ¡ın Fi¡li ve Terki Mu∂ırr Olan 
¡İlletin Beyânındadır 642

On Yedinci Fa§l İstik&âr-ı Cimâ¡ Edenleri Cimâ¡ın I∂râr ve 
İ∂¡âflarının Tedbîrleri Beyânındadır 643

On Sekizinci Fa§l Fetriyâfîsimûs ve 
Bilâ-Şehvet Ke&ret-i İn¡â@ Beyânındadır 644

On Dokuzuncu Fa§l ¡İ≠yav† Bâbında Kelâmdır 646
Yirminci Fa§l Übne Beyânındadır 647
Yirmi Birinci Fa§l »un&â Beyânındadır 648
Yirmi İkinci Fa§l Nisvânın ¢ubülünü Ta∂yîð ve Tes«înleri 

Bâbında Nâfi¡ Olan Tedâbîri E†ıbbânın Nâsa Ta¡lîm 
Eyledikleri ve O Mev∂i¡e Müte¡allik Olan Umûrda Keff-i 
Lisân ve Tecfîf-i ¢alem Lâzım İken »ilâf-ı Edeb ◊areket 
Edip O Bâbda Kendilerini ve ¢alemlerini 
Ter-zebân Eyledikleri Ma¡≠iresidir ki Beyân Olunur 648

Yirmi Üçüncü Fa§l Ta¡@îm-i ±eker Eden Nesneler Beyânındadır 649
İkinci Maðâle Bâhtan ∏ayri A¡∂â-i Tenâsülün A√vâl-i Sâiresi 

Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir 650
Evvelki Fa§l »u§yede ve Muðâribinde ve Şercde ◊âdi& 

Evrâm-ı »arre Beyânındadır 650
İkinci Fa§l ¡Âðûnâ ve Ersâ†û Beyânındadır 653
Üçüncü Fa§l İki »u§yenin ve ¢adîbin Veca¡ı Beyânındadır 654
Dördüncü Fa§l İki »u§yenin ¡İ@amı Beyânındadır 655
Beşinci Fa§l »u§yelerin İrtifâ¡ı ve ~ıπarı Beyânındadır 655
Altıncı Fa§l ~afnın Devâlîsi ve ~alâbeti Beyânındadır 656
Yedinci Fa§l Eder ve Fütûð Beyânındadır 656
Sekizinci Fa§l İki »u§yelerin Teðallu§u Beyânındadır 656
Dokuzuncu Fa§l »u§ye ve ±eker ve  Mebde™-i Mað¡ade 

¢urû√u Beyânındadır 657



Onuncu Fa§l ¢a∂îbin ¢urû√-ı Dâ«ilesi Beyânındadır 658
On Birinci Fa§l »âric-i ¢a∂îbde ◊âdi& ◊ikke Beyânındadır 658
On İkinci Fa§l ¢a∂îbin Evrâm-ı ◊ârresi Beyânındadır 659
On Üçüncü Fa§l ¢a∂îbin Evrâm-ı Bârideleri Beyânındadır 659
On Dördüncü Fa§l ¢a∂îbin ve Nevâ√î-i ¢a∂îbin Şiðâðı Beyânındadır 659
On Beşinci Fa§l Veca¡-ı ¢adîb Beyânındadır 660
On Altıncı Fa§l ±eker Üzere »urûc Eden ¿e™âlîl Beyânındadır 660
On Yedinci Fa§l İ¡vicâc-ı ±eker Beyânındadır 660

KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN FÜNÛNUNDAN YİRMİ BİRİNCİ 
FENNİ EMRÂ∞-I RA◊İMDE VE MU¡ÂLECÂTINDA 

KELÂM-I MÜCMELDİR O DAHİ DÖRT MA¢ÂLEYİ 
MÜŞTEMİLDİR

Maðâle-i Ûlâ U§ûl ve ¡Ulûð ve Va∂¡-ı ◊aml Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemildir 661

Evvelki Fa§l Teşrî√-i Ra√im Beyânındadır 661
İkinci Fa§l Tevlîd-i Cenîn Beyânındadır 665
Üçüncü Fa§l Emrâ∂-ı Ra√imde Olan Kelâmdır 679
Dördüncü Fa§l Mizâc-ı Ra√imin Delâili Beyânındadır 679
Beşinci Fa§l ¡Aðr ve ¡Usr-i ◊abel Beyânındadır 680
Altıncı Fa§l ◊abelin ¡Alâmâtı ve A√kâmı Beyânındadır 691
Yedinci Fa§l ◊amlin Erkek Veyâ«ûd Dişi Olduğunun 

Esbâbı Beyânındadır 694
Fa§l ±ükûret ve Ünû&et ¡Alâmâtı Beyânındadır 694
Dokuzuncu Fa§l ◊amlin Erkek Olması İçin İsti¡mâl Olunan 

Tedâbîr Beyânındadır 696
Onsuncu Fa§l ¢abîs-i Mü≠kir Beyânındadır 697
On Birinci Fa§l Laðve-i Mü≠kir Beyânındadır 698
On İkinci Fa§l Tev™emin Ya¡nî İkiz Olan Veledin Sebebi ve 

¡Alâmâtı ve ◊abel Üzere Vâði¡ Olan ◊abelin Beyânındadır 698
On Üçüncü Fa§l ¡Alâmât-ı İðrâb Beyânındadır Ya¡nî Zamân-ı 

Vilâdetin ¢urbetine Delâlet Eden ¡Alâmetleri Beyân Eder 699



İkinci Maðâle ◊aml ve Va∂¡-ı ◊aml Beyânındadır  O Dahi Fu§ûlü 
Müştemildir 700

Evvelki Fa§l ◊amlin Keyfiyyeti Beyânındadır 700
İkinci Fa§l ◊avâmil İçin Olan Tedbîr-i Küllî Beyânındadır 702
Üçüncü Fa§l Tedbîr-i Nüfesâ Beyânındadır 704
Dördüncü Fa§l Şehvete Müte¡allið ◊âmilin A√vâli Beyânındadır 704
Beşinci Fa§l ◊avâmile ¡Ârı∂ olan »afaðân Beyânındadır 705
Altıncı Fa§l ◊avâmilin Seyelân-ı ‰am&ı Tedbîrleri Beyânındadır 706
Yedinci Fa§l Aðdâm-ı [434a] ◊avâmilin Teverrümü ve 

Terebbülü Beyânındadır 706
Sekizinci Fa§l İsðâ†-ı Cenînde Olan Kelâmdır 706
Dokuzuncu Fa§l Cenîni ◊ıf@ ve Suðû†undan 

Ta√arrüzün Beyânındadır 710
Onuncu Fa§l İsðâ† ve İ«râca ◊âcet Olan Cenînin İsðâ† ve 

İ«râcı Tedbîrleridir 712
On Birinci Fa§l Ra√im İçin İtti«â≠ Olunan Zerrâða Beyânındadır 715
On İkinci Fa§l Cenîn-i Meyyiti İ«râc İçin ¢udemânın 

Tertîb Ettikleri Tedbîr-i Â«erdir 716
On Üçüncü Fa§l Ba¡de’l-İsðât İsti¡mâli Lâyık Olan 

Mu¡âlecât Beyânındadır 718
On Dördüncü Fa§l Meşîme İ«râcı Beyânındadır 719
On Beşinci Fa§l Men¡-i ◊abel Beyânındadır 721
On Altıncı Fa§l Recâ Beyânındadır 723
On Yedinci Fa§l Vilâdetin Eşkâl-i ‰abî¡iyyesi ve 

∏ayr-i ‰abî¡iyyesi Beyânındadır 724
On Sekizinci Fa§l ¡Usr-i Vilâdet Beyânındadır 725
On Dokuzuncu Fa§l Me«â∂ ∞arb ve 

A«≠ Eden Mer™enin Tedbîri Beyânındadır 728
Yirminci Fa§l Cenbi Üzere »urûc Eden 

Cenînin Tedbîri Beyânındadır 731
Yirmi Birinci Fa§l Ra√iminde Verem Olan 

Mer™enin Vilâdeti Tedbîrleri Beyânındadır 731



Yirmi İkinci Fa§l Cenînin Büyüklüğünden ¡Usr-i Vilâdeti 
Olan Mer™enin Tedbîri Beyânındadır 731

Yirmi Üçüncü Fa§l Cenînin Mevti Veyâ«ûd Cenînin ◊ayât 
Me™mûl Olmayacak Kadar Sû™-i Şekli ◊asebiyle Vilâdı 
¡Usret Üzere Olan Mer™enin Tedbîri Beyânındadır 732

Yirmi Dördüncü Fa§l A√vâl-i Nüfesâ Beyânındadır 734
Üçüncü Maðâle Evrâm-ı Ra√im ve Evrâm Mecrâsına Cârî 

Olanlardan Mâ-¡adâ ±ikri Sâbıð Emrâd-ı Ra√imden Bâðî Kalan 
Emrâd-ı Sâire Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemildir 735

Evvelki Fa§l A√kâm-ı ‰am& Beyânındadır 735
İkinci Fa§l Seyelân-ı ‰am&ın İfrâ†ı Beyânındadır 737
Üçüncü Fa§l Ra√imin ¢urû√u Beyânındadır 743
Dördüncü Fa§l Ra√imin Ta¡affünü Beyânındadır 744
Beşinci Fa§l Ra√imde Olan Dürdî-i Âkile Beyânındadır 744
Altıncı Fa§l Nisâdan Müfta∂∂a Olanlara ¡Ârı∂ ¡Avârı∂ 

Beyânındadır Ya¡nî Bikrin Bekâreti İzâle Olundukta Bikre 
İ§âbet Eden 
Âfetler ve Onun ¡İlâcını Beyân Eder 745

Yedinci Fa§l Şiðâð-ı Ra√im Beyânındadır 746
Sekizinci Fa§l Ra√imin ◊ikkesi ve 

Nisvânın Feryâfisîmûsu Beyânındadır 747
Dokuzuncu Fa§l Bâsûr-ı Ra√im Bâbındadır 748
Onuncu Fa§l ∞a¡f-ı Ra√im Beyânındadır 749
On Birinci Fa§l Ra√imin Evcâ¡ı Beyânındadır 749
On İkinci Fa§l Seyelân-ı Ra√im Beyânındadır 749
On Üçüncü Fa§l ‰am&ın İ√tibâsı ve ¢ılleti Beyânındadır 750
Dördüncü Maðâle Va∂¡-ı Ra√imin Âfâtı ve 

Ra√imin Evrâmı ve Onlara Müşâbih A√vâl ve 
A¡râ∂ı Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemildir 754

Evvelki Fa§l Retðâ Beyânındadır 754
İkinci Fa§l ±ikr Olunan Şaðð ve ¢a†¡ Mu√âvelesi Beyânındadır 758
Üçüncü Fa§l Ra√imin İnπılâðı Beyânındadır 759



Dördüncü Fa§l Ra√imin Nütû™u ve »urûcu ve ¡Afel Olan 
İnðılâbı Beyânındadır 760

Beşinci Fa§l Ra√imin Meyelân ve Teferruðu Beyânındadır 761
Altıncı Fa§l Ra√imde Olan Verem-i ◊ârr Beyânındadır 762
Yedinci Fa§l Ra√imde Olan Verem-i Balπamî Beyânındadır 766
Sekizinci Fa§l Ra√ime ¡Ârı∂ Olan Verem-i ~ulb Beyânındadır 766
Dokuzuncu Fa§l İ«tinâð-ı Ra√im Beyânındadır 769
Onuncu Fa§l Ra√imde Bevâsîr ve Tû&e ve Bü&ûr ve 

Mesâmîr ªuhûru Beyânındadır 776
On Birinci Fa§l La√m-ı Zâid ve ‰ûl-i Ba@r ve ¢a∂îb Gibi Bir 

Şey™in ªuhûru ve ¢araðûs Tesmiye Olunan Şey™in Beyânındadır 778
On İkinci Fa§l Ra√imde ◊âsıl Olan Su Beyânındadır 779
On Üçüncü Fa§l Ra√imde Mütevellid Olan Nef«a ve Ra√imin 

Ta¡affünü Beyânındadır 779
On Dördüncü Fa§l Ra√imin Riyâ√ı Beyânındadır 781

YİRMİ İKİNCİ FENN ¢ÂNÛN’DAN ÜÇÜNCÜ 
KİTÂB FÜNÛNUNUN Â»İR FENNİ OLUP A¡∞Â-İ 

‰ARAFİYYENİN A¡RÂ∞-I ªÂHİRELERİ VE 
MU¡ÂLECÂTI BEYÂNINDADIR

Maðâle-i Ûlâ A¡∂â-i ‰arafiyyeye ¡Ârı∂a Olan Âfât-ı Miðdâr ve 
Âfât-ı Va∂¡ Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir 783

Evvelki Fa§l ¿erbin ve İki ~ıfâðın Hey™etleri Beyânındadır 783
İkinci Fa§l Fetð ve Fetðe Müşâbih Âfetler Beyânındadır 785
Üçüncü Fa§l Mi¡â ve ¿erbin Fetði Beyânındadır 789
Dördüncü Fa§l Fetð-i Mâ Beyânındadır 791
Beşinci Fa§l Fetð-i Rî√ Beyânındadır 792
Altıncı Fa§l ¢ayle-i La√m ve Devâlî Beyânındadır 793
Yedinci Fa§l Nütû™-i Sürre Beyânındadır 793
Sekizinci Fa§l ◊adebe ve Riyâ√-ı Efrise Beyânındadır 795
Dokuzuncu Fa§l Devâlî Beyânındadır 798
Onuncu Fa§l Dâ™-i Fîl Beyânındadır 799



İkinci Maðâle A¡∂â-i ‰arafiyyenin Evcâ¡ı Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir 802

Evvelki Fa§l Veca¡-ı ªahr Beyânındadır 802
İkinci Fa§l Veca¡-ı ªahrın Mu¡âlecâtı Beyânındadır 803
Üçüncü Fa§l Veca¡-ı »â§ıre Ya¡nî Böğür Ağrısı Beyânındadır 804
Dördüncü Fa§l Evcâ¡-ı Mefâ§ıl ve Niðris ve ¡Irðu’n-nesâya 

¡Âmm Olan Emrâ∂ Beyânındadır 805
Beşinci Fa§l Evcâ¡-ı Mefâ§ıl u Niðris ve 

¡Irðu’n-nesâ Mu¡âlecâtı Beyânındadır 812
Altıncı Fa§l Bu†m Denmekle Ma¡rûfe Bü&ûr Beyânındadır 834
Yedinci Fa§l Veca¡-ı ¡Aðıb Beyânındadır 834
Sekizinci Fa§l ∞a¡f-ı Ricl Beyânındadır 834
Dokuzuncu Fa§l A@fârın Evcâ¡ı ve Ra∂∂ı Beyânındadır 834
Onuncu Fa§l A@fârın İntifâ«ı ve ◊ikkesi Beyânındadır 834



KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN YİRMİ İKİ FENNİNİN ON 
ÜÇÜNCÜ FENNİ MERÎ VE Mİ¡DE EMRÂ∞INDA VE 

MU¡ÂLECÂTINDA KELÂM-I MÜCMEL BEYÂNINDA 
OLUP BEŞ MA¢ÂLE ÜZERE TERTÎB OLUNMUŞTUR

Ma…âle-i Ûlâ A√vâl-i Mi¡de ve Ke≠âlik Emr-i Mi¡denin 
U§ûlü Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir

Evvelki Fa§l Teşrî√-i Merî ve Teşrî√-i Mi¡de Beyânındadır

Ammâ merî bir ¡u∂vdur ki la√mdan ve müte†âviletü’l-elyâf olan 
†abaðât-ı müsteb†ıne-i πışâiyyeden mü™elleftir. Ve elyâfının †avîl olduğu 
onun içindir ki lîf-i †avîl ile πıdâyı ce≠b âsân olur ve loðmayı izdirâd ka-
tında ce≠b eshel olsun için o lîfler †avîl kılındı, zîrâ senin ma¡lûmundur ki 
kaçan lîf-i †avîl teðallu§ ve teðâ§ur eylese onunla ce≠b √â§ıl olur. Ve onun 
sa†√-ı ¡âlîsine ya¡nî merînin «âricine bir πışâ-i müsta¡ri∂ ¡âlî olur ki onunla 
πıdâyı esfele def¡ eshel olur, zîrâ senin ma¡lûmun oldu ki ðuvve-i dâfi¡a lîf-i 
müsta¡ri∂ ile ðâim olur ve onda la√miyyet @âhire olur. Ve bu iki †abaðanın 
¡ameli ile izdirâd tamâm olur ya¡nî lîf-i †avîlin ce≠bi ve ¡arî∂in ¡a§rı ve def¡i 
ile izdirâd ve ibtilâ¡ tâmm ve kâmil olur. 

Ve ba¡∂ı kerre merî şaðð olunup †ûlen yarılıp ve o ayrılan parçanan πıdâ-
dan ce≠b edeceği miðdârda ce≠be mu¡în olmamakla izdirâd ¡asîr olur. 

Ammâ ðay™ yalnız †abaða-i «âriciyye ile kâmil olur ve ðay™ın mu¡îni 
†abaða-i vâ√ide olmakla ðay™ izdirâddan a¡ser olur. 

Ve merî™nin mev∂i¡i ve mebde™i ¡unuðta olan fıðârât olur, ¡ale’l-istiðâme 
ma¡a-√ırzin ve vi…âyetin esfele nüzûl eder ve ezvâc-ı dimâπdan bir zevc-i 
¡a§ab onunla ma¡an münhadir olur ve kaçan merî ma¡a-ya§√abehu fıðârât-ı 
§ulbden olup §adra mensûbe olan fıðârâtla râbi¡aya bâliπ olup ve onu dahi 
tecâvüz eyledikte ðalîlen sağ cânibe tena√√î ve meyl eder onun için ki o 
ma√alle ðalbden bir ¡ırð gelir ve merî ma¡iyyetinde olanlar ile cânib-i yemî-
ne meylinden o ¡ırð-ı ðalbînin mekânı tevessu¡ eder, ondan sonra fe…ârât-ı 
§ulbden bâkî kalan sekiz fıðra üzere o merî mün√adir olur √attâ o mesâfe 
üzere mürûrunda √icâba vâ§ıl oldukta merî √icâba bir nev¡ rab† ile mürtebi† 
olur ki o rab† onu ðalîlen fe…ârât üzerinden işâle ve ref¡ eder onun için ki 
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o ma√alle vürûd eden ¡ırð-ı â«er-i kebîrin mekânı o işâle ile tevessu¡ edip 
merîden mün∂aπı† olmaz; ke≠âlik merî ile nüzûl eden ¡a§ab-ı dimâπı ta¡rîc 
üzere olmakla istiðâmet üzere nüzûlünden «avf olan «a†ardan me™mûn olur, 
zîrâ mi¡deye &iðal ¡ârı∂ oldukta lâ-ma√âle ondan hey™et-i istiðâmet üzere 
mümtedd olan merîye o &iðalden âfet i§âbet eder. Ve kaçan √icâbı tecâ-
vüz eylese bir kerre yesâra meyl eder yemîne meyl eylediği minvâl üzere 
ve onun yesâra meyli fıkra-i ¡âşireyi tecâvüz edip on birinci ve on ikinci 
fıðraya vâsıl oldukta olur ve √icâba merî nüfû≠ edip müsta¡ri∂ olur ya¡nî 
¡ar∂ı vâsi¡ olur ve fem-i mi¡deyi ta§vîr ederek münbası† olur.

Ve merîden sonra münfesi√ ve geniş bir ¡u∂v vardır ki o ¡u∂v mi¡denin 
kendisidir. 

Ve merînin bi†ânesi ve iç †abakası mi¡â-i evvelin ya¡nî i&nâ ¡aşere tes-
miye olunan mi¡âdan a§leb ve e&«an «alð olundu, zîrâ bi†âne-i merîye πı-
dâ a§leb ve πayr-i meh∂ûm iken mürûr eder. Ve mi¡denin bi†ânesi leyyin 
ve §alâbetinde mütevassı†u’l-√âl olur. Ve bi†âne-i mi¡deden fem-i mi¡deye 
mutta§ıl olan ma√all mi¡denin sâir ma√allerinden elyen olur ve ondan sonra 
bi†âne-i mi¡denin mi¡âya mutta§ıl olduğu cânib elyen olur. 

Ve merî™nin bâ†ınına bir πışâ ilbâs olundu ki o πışâ femi1 mücellil πışâ-
dan mün√adir olup ve merînin bâ†ını üzere â«ir-i mi™deye varınca ðadar 
mümtedd olup setr eder, o πışânın bu vech üzere imtidâdı ile ce≠b-i πıdâ 
femden â«ir-i mi¡deye varınca ðadar mutta§ıl olur. Ve ke≠âlik izdirâd katın-
da merî πıdâyı esfele ce≠b için esfele temeddüd eyledikte √ancereyi terfî¡ ve 
teşyîle mu¡în olsun için o πışâ vech-i mezkûr üzere mutta§ıl oldu. 

Ve bu me≠kûrları √aðîðati üzere ta¡arrüf eyledin ise sana ma¡lûm oldu 
ki merî mi¡deden bir cüz™dür, o merî tedrîcle tevessu¡ ederek πâyette mi¡de 
hey™eti √â§ıl olur. 

Ve merînin iki †abaðası mi¡denin iki †abaðası gibi olup ed«al olan 
†abaðasının aπşiyeye müşâbeheti ek&er ve †ûle emyel olur ve a«reci ya¡nî 
ziyâde «âricde olan †abaðası la√mî ve πalî@ ve ¡arî∂ olur. Ve merî lîfinin 
la√miyyeti mi¡de la√miyyetinden ek&er olur velâkin merî mi¡deden cüz™dür 
ve itti§âl ve va∂¡da mi¡de gibidir, ammâ em¡â-i sittin evveli ya¡nî mi¡denin 
†araf-ı esfelinde olup i&nâ ¡aşere ismi ile müsemmâ olan mi¡â™ mi¡deden cüz™ 

1 Femden murâd başta olan femdir, fem-i mi¡de değildir.
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değildir belki o mi¡â bir şey™dir ki ma√all-i ðarîbden2 mi¡deye mutta§ıl olur. 
Ve ke≠âlik mi¡de tedrîcle ∂ayyið olarak mi¡â-ı me≠kûru ta§vîr eylemez ve 
mi¡ânın †abaðâtı mi¡de †abaðâtı gibi olmaz. Ve ma¡a-hâzâ ya¡nî ≠ikr olunan 
vücûhtan merî mi¡deye müşâbih iken cevher-i merî ¡a∂ale eşbeh ve cevher-i 
mi¡de ¡a§aba eşbeh olur. 

Ve merînin mi¡deye itti§âli ma√allinden bir cüz™ mün«ari† olup √icâba 
mülâðî olur ve esfelde müttesi¡ ve geniş olur ya¡nî o cüz™-i mün«ari† √icâba 
nüfû≠ eder ve ma√all-i nüfû≠un esfelinde genişip hey™et-i mi¡de √â§ıl olur, 
zîrâ maðarr-ı †a¡âm mi¡denin esfeli olur ve †a¡âmın müsteðarrı evsa¡ olmak 
vâcib olur. 

Ve mi¡de müstedîre kılındı, o istidârenin menfa¡ati dahi senin ma¡lûmun 
oldu ya¡nî şekl-i müstedîrin tecvîfi eşkâl-i sâire tecâvîfinden evsa¡ olup 
ha∂ma a¡ven olsun için müstedîre kılındı. Ve mi¡de min-verâihi müsa††a√ 
kılındı §ulbe ya¡nî bel kemiklerine mülâðâtı √asen olsun için. 

Ve mi¡de iki †abaðadan mü™ellef kılındı: 
Ve †abaða-i dâ«iliyyede olan lîf √âcet-i ce≠b için †avîl kılındı, ce≠be 

√âcet oldukta mi¡de teðallu§ ve teðâ§ur edip πıdâyı ce≠b eder ve o teðâ§ur 
ile √ancere mürtefi¡ olur ya¡nî irtifâ¡-ı √ancere ile mecârî-i nefes mesdûd 
olur ve mecârî-i ta¡âm u şarâb münfeti√ olur. Ve †abaða-i «âriciyyenin lî-
fi müsta¡ri∂a olur, &üflü em¡âya def¡ √âceti için. Ve lîf-i müsta¡ri∂-i dâfi¡ 
«âricde kılındı onun için ki mi¡de ef¡âlinin evveli ve aðrebi ce≠b fi¡li olur 
ve def¡ ba¡de’l-ce≠b olur ve def¡ ¡a§r-ı müteselsil ile vâði¡ olur, o lîf-i ¡arî∂ 
¡ale’t-tevâlî ¡a§r edip mu√tevî olduğu e&fâli def¡ eder. 

Ve †abaða-i bâ†ıniyyeye lîf-i müverreb mu«âli† olur mi¡deye, mec≠ûb 
olan πıdâyı mi¡de ha∂m edince ðadar imsâk eylesin için. Ve o lîf-i mü-
verreb lîf-i †avîl †abaðasında ya¡nî †abaða-i dâ«iliyyede kılındı ve «âricde 
kılınmadı ve ke≠âlik merîde lîf-i müverreb kılınmadı, zîrâ onlarda imsâka 
√âcet olmaz.

Ve †abaða-i dâ«iliyyenin eczâsı cemî¡an ¡a§abiyye olur, zîrâ dâ«iliyye 
eczâları ecsâm-ı ke&îfeye mülâðî olur ve ecsâm-ı ke&îfeye ancak ¡a§abânî 

2 Cemî¡an bağarsıkların altısı dahi mi¡deye mutta§ıldır lâkin içlerinden mi¡â-i i&nâ 
¡aşere mi¡deye bilâ-vâsı†a mutta§ıl olur ve ona işâret edip §â√ib-i ¢ânûn “ma√all-i 
ðarîbden mutta§ıl olur” der. 
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¡u∂v muvâfıð olur. Ammâ †abaða-i «âriciyyenin ða¡rında la√miyyet ek&er 
olur, zîrâ la√mda √arâret-i ke&îre olmakla ha∂m ziyâde olur. Ve fem-i 
mi¡dede ¡a§abiyyet ziyâde olur √issî ziyâde olsun için. 

Ve ¡a§ab-ı dimâπdan bir şu¡be fem-i mi¡deye vâride olup ona √iss ifâde 
eder ve cû¡ ve noð§ânı o √iss ile fem-i mi¡de idrâk [eder.] Ve fem-i mi¡de-
den mâ-¡adâ eczâ-i mi¡denin bâkîlerinde bu √iss ve idrâke √âcet olmaz. Ve 
mi¡de feminde bu √iss ve idrâke [332a] √âcet olduğunun vechi budur ki 
mi¡deye vâcib olur ki beden πıdâdan «âlî oldukta mi¡de ona mütenebbih 
ola. Ve kaçan mi¡denin cüz™-i evveli √assâs olup onun ile bu tenebbüh √â§ıl 
olsa ve ke≠âlik o cüz™-i evvel kessâb olup o √âceti ða∂â eylese ya¡nî kendi-
nin ve πayri a¡∂ânın πıdâsını femden ce≠b eylese mi¡denin â«er mev∂i¡inde 
o √âlât bulunmağa √âcet kalmaz, zîrâ mevâ∂i¡-i u«rânın tema√√ul-i me≠kû-
runu tedârüke fem-i mi¡de kifâyet eder. 

Ve dimâπdan fem-i mi¡deye nâzil olan ¡a§ab-i âtî ¡ulüvvden merîye mül-
teviye olarak nâzil olur ve mi¡deye ðarîb oldukta leffe-i vâ√ide ile merîye 
mülteff olup ba¡dehu merîye mutta§ıl olur. 

Ve mi¡de ta√addübünün eşedd olduğu ma√alle bir ¡ırð-ı ¡a@îm terkîb olu-
nur ve o ¡ırð mi¡denin †ûlüne ≠âhib olup mi¡deye şu¡ab-ı ke&îresini irsâl eder 
ve mi¡deden şu¡âb-ı diðâð-ı müte∂âmme §aff-ı vâhidde mülâ§ıð ve mürtebi† 
olur. Ve mi¡deye ≠ikr olunan ¡ırð gibi bir şiryân dahi mülâzıð ve mutta§ıl 
olur ve ¡ırð-ı verîd-i me≠kûrdan minvâl-i mu√arrer üzere nâbit olan şu¡ab 
mi&lli şiryândan dahi şu¡âb &âbit olur. O şiryânî ve verîdî şu¡beler §ıfâðın 
†ayyı üzere i¡timâd ve istinâd edip o şu¡belerin cemî¡isinden bizim bun-
dan sonra va§f edeceğimiz minvâl üzere &erb nesc olunur ve mi¡deye vârid 
olan πıdâyı la√miyyette olan √arâret-i πarîziyye ile ve mücâveretinde olan 
a¡∂âdan müktesebe olan √arâret ile ha∂m eder. 

Ve onun ¡u∂v-ı mücâviri kebiddir. Kebid mi¡deye cihet-i yemînin 
fevðinden terkîb olunmuştur, zîrâ mi¡denin o mev∂i¡i bir vechle mün«ari† 
olur ki ona kebidin tema††îsi ve terekkübü √asen olur. Ve †ı√âl mi¡denin 
sol tarafından mi¡denin ta√tına münferiş olur ve †ı√âlin ða≠âreti √asebiy-
le √icâbdan yesîren teb¡îd olunur. Ve ke≠âlik †ı√âl mi¡deye kebidin ta√mîl 
olunduğu cânibden ta√mîl olunsa bir me†â üzere ya¡nî bir @ahra iki şey™ 
ta√mîl olunmuş gibi olup mi¡denin o cânibinde &iðal olur. Ve kebidin 
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mi¡deye bu vechle iştimâli i«tiyâr olundu ki kebidde e§âbi¡ mi&lli zâideler 
«alð olundu ve ma¡a’l-e§âbi¡ keff ile bir nesne ðab∂ olunduğu gibi kebid da-
hi zevâidi ile mi¡deyi ma√all-i me≠kûrdan müştemil oldu ve ta√t-ı mi¡deye 
†ı√âl münferiş oldu ve ma¡a-≠âlik †ı√âle ðıyâs ile kebid ¡a@îm ve kebîr «alð 
olundu, kebid ¡a@îm olmağa √âcet olduğundan için bu keyfiyyetle kebid 
†ı√âlden ¡a@îm olmasın ki mi¡dede ma†bû« olan a«lâ†-ı erba¡adan bir «ıl†ın 
fa∂lına †ı√âl mefraπ ve vi¡â olur. 

Ve mi¡denin re™si cihet-i yesâra mâil kılındı ve o meyl √asebiyle kebid-i 
¡a@îmin mekânı vâsi¡ ve †ı√âlin mekânı ∂ayyið kılındı. Ve kebidin esfeli bir 
fe∂âya meyl eder ki o fe∂âda olan cüz™-i mi¡deyi kebid müştemil olmaz ve ke-
bidden o cüz™ «âlî olur, o fe∂âda ve ta√tta ve yesârda †ı√âlin mekânı vâsi¡ olur. 

Ve mi¡de cihâtının eşrefi cihet-i yümnâdır ve yümnânın dahi eşrefi yüm-
nânın fevðidir ve bu iki mekân-ı şerîf kebid için ta¡yîn olundu. Ve bunların 
∂ıddı olan iki cânib-i e«ass †ı√âl için ta¡yîn olundu, «u≠ hâ≠e’l-fevâid. 

Ve mi¡deyi ðuddâm cihetinde mi¡de üzere ve sâir em¡â üzere &erb müm-
tedd olup setr ve idfâ eder ya¡nî tes«în eder. Ve &edyin bu √âli insâna 
ma«§û§ olur, zîrâ insânın hâ∂ımesi sâir √ayvâna ðıyâs ile ∂a¡îfe olmakla 
bu mi&lli mu¡îne onun ðuvvet-i me≠kûresi a√vec olur. Ve &erb ke&îf ya¡nî 
ziyâde §afîð ve sık kılındı √arâret-i πarîziyyeyi √ıf@ı ziyâde olsun için ve 
ma¡a-ke&âfetihi raðîð kılındı «afîf olup mi¡deye &aðîl olmasın için ve şa√mî 
kılındı √arâret-i mi¡deyi cihet-i ðuddâmda müsta√fı@ olsun için, zîrâ şa√-
miyyet √arâreti cidden ðabûl eder ve düsûmet ve lüzûceti √asebiyle √arâreti 
ziyâde √ıf@ eder. 

Ve ≠ikr olunan &erb üzerinde πışâî bir §ıfâð vardır ki ona bârî†ârûn tes-
miye olunur. Ve o §ıfâðın üzerinde merâðð dedikleri √icâb ve ba†nın şa√mî 
olan ¡a∂alâtı vardır. Ve bu iki §ıfâð ya¡nî merâðð ve bârîtârûn cihet-i fevðte 
√icâb katında birbirlerine mutta§ıl olup esfelde o iki §ıfâð birbirine müfârıð 
ve mübâyin olurlar. 

Ve bu iki §ıfâðın «alfinde §ulb ya¡nî arka kemikleri olur ve §ulbün üze-
rine †ûlen bir ¡ırð-ı ∂ârib-i ¡a@îm mümtedd olur ve içinde ervâ√-ı ke&îre 
ve dem-i şiryân-ı ke&îr olmakla o ¡ırð √ârr olur. Ve o ¡ırð-ı ∂ârib bir ¡ırð-ı 
verîd-i kebîri müsta§√ıb olur ki [o verîd-i kebîr dahi dem-i ke&îr-i √ârrı 
mu√tevî olmakla ¡ırð dahi √ârr olur.] 
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Bu cümlenin içinden §ıfâð ya¡nî bârî†ârûn cem¡îan a√şâ-i πıdâiyyeyi 
√âvî olan πışâ™ odur, zîrâ o πışâ a√şâyı setr ve taπşiye edip bâtına meyl 
eder ve §ulb katında iki †arafı müctemi¡ olur ve cihet-i fevðte o πışâ-i √âvî 
√icâba mutta§ıl olur ya¡nî ðalb ile a¡∂â-i nefes beyninde olan √icâb-ı √âci-
ze mutta§ıl olur ve cihet-i süflâda esfel-i me&âneye ve «â§ırelere esfelden 
mutta§ıl olur. Ve o mev∂i¡de iki ürbiyye katlarında ya¡nî uyluklarda olan 
kısık ma√allerde o πışâda iki &uðbe √âdi& olur ki o &uðbeler iki mecrâlar-
dır, onlardan ¡urûð ve me¡âlîð nüfû≠ eder ve kaçan o &uðbeler müttesi¡a 
olsalar onlardan mi¡â nüzûl eder ya¡nî bağarsak §affına ve «u§ye kîsesine 
iner. Ve o πışânın menâfi¡i budur ki o πışâ a√şâya viðâye olur ve em¡â ile 
¡a∂al-i merâðð beynine √âciz ve √âil olur, zîrâ o §ıfâð beynehümâda √âil ve 
√âciz olmasa ¡a∂al-i merâðð em¡âyı teclîl eder ya¡nî cüll gibi o ¡a∂al em¡âyı 
üzerinden setr eder ve em¡ânın ef¡âlini teclîli √asebiyle müşevveşe eder ve 
em¡âya müşâreket ile ba†nda olan aπşiyeler ve ¡a∂alât-ı ma¡lûme-i sâirele-
rin fi¡li dahi müşevveş olur. Bu me≠kûrlar §ıfâð-ı dâ«ilin ya¡nî bârî†ârûnun 
menâfi¡i idi.

Ve ke≠âlik §ıfâð-ı «âricin ya¡nî merâððın dahi menâfi¡i vardır ve o menâ-
fi¡ budur ki em¡âda olan &üfl i«râc olunmak murâd olundukta mi¡de ¡a∂ali 
√areket eder ve ¡a∂al o √areket ile merâððı dahi ta√rîk eder ve bi’l-cüm-
le merâðð ve ¡a∂al √areket-i me≠kûrelerinde em¡â üzere mütemeddid olup 
em¡âyı ¡a§r eder ve o vechle √âvî oldukları e&fâlin indifâ¡ına mu¡în olur ve 
ke≠âlik me&âneyi dahi bu minvâl üzere ¡a§r edip bevlin inzirâðına mu¡în 
olurlar ve ke≠âlik riyâ√-i nâfi«ayı dahi ¡a§r etmekle i«râc eder ve riyâ√ 
√asebiyle em¡âya ¡ârı∂ olan ¡aczi ve ef¡âlinin teşevvüşünü em¡âdan def¡ 
eder. Ve merâðð vilâdete dahi ¡a§rı √asebiyle mu¡în olur. 

Ve §ıfâð mu√tevî olduğu a√şâyı cemî¡an birbirine rab† edip ve mecmû¡u 
§ulbe ya¡nî bel kemiklerine rab† eder ve ona binâen a√şânın ictimâ¡ı metîn 
ve ve&îð olur ve §ıfâð ma¡a-mâ-fîhâ §ulb ile şey™-i vâ√id gibi olur. Ve §ıfâð 
√icâba mutta§ıl olur, iki †arafı §ulb ðatında cem¡ olup cem¡ olduğu ma√allde 
§ulbe mürtebi† olur ve §ıfâðın mebde™i ve menşe™i dahi o ma√all-i irtibâ† 
olur, zîrâ §ıfâðın mebde™i bir fa∂ldır ki o fa∂l √icâbdan fem-i mi¡deye nüzûl 
eder ve fem-i mi¡deden §ulbe §u¡ûd eden fa∂l ile iltiðâ eder. Ve cemî¡an §ul-
be o fa∂lalar mutta§ıle olduklarında onlardan §ıfâð tekevvün eder ve o mü-
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tekevvin olan §ıfâð bi-√asebi’l-√iss bir cirm-i basî†-i πışâîdir ki lîf-i ma√sû-
salara münðasım değildir. Ve mi¡de cevherinde olan iki §ıfâðın verâsından 
o §ıfâð-ı mütekevvin-i mev§ûf mi¡deyi mu√tevî olur ve mi¡denin §ıfâð-ı 
la√mîsini viðâye eder ve mi¡deyi §ulbu vely eden ecrâm ile va§l [332b] 
ve rab† eder. Ve o §ıfâðın †ayy ve §u¡ûd ve in√idârı olur ve mevâ∂i¡inin 
aπla@ı, esfeli ve eyseri olur ve §ıfâðın ¡a∂al-i ba†nın müsteraððından bir 
†abaðası vardır ki o †abaða mücellildir ya¡nî fevð cânibindedir ve onun ta√-
tında ondan raðîð bir †abaða dahi vardır ki fi’l-√aðîða §ıfâð tesmiye olunan 
o †abaða-i raðîðadır ve riððati şedîdedir; §adrı müsteb†ın olan πışâ o şedîde-
tü’r-riððat olan ta√tânî †abaðadan nâbit olur.

Ve ≠ikr olunan §ıfâð-ı mev§ûf ya¡nî bârî†ârûn tesmiye olunan πışâdan 
menbiti katında iki †araftan birer fa∂l ayrılır ve nâbit olur ki o fa∂llardan 
ve mi¡de üzere mümtedd olan şiryân ve verîdi ¡ırðları şu¡belerinden &er-
bin cevheri müntesic olur ve bi-√asebi’l-mevâ∂i¡ onun intisâbı iki †abaða 
veyâ«ûd üç †abaða olur ya¡nî &erbin ba¡∂ı ma√alli iki †abaða ve ba¡∂ı ma√al-
li üç †abaða olur ve o †abaðalar şa√miyye olurlar ve her biri â«er ile mü-
terâkibe olur, müteberriye olmazlar. Ve o müntesic olan &erb mi¡deyi ve 
mi¡âyı ve †ı√âli ve mâsârîðâ ¡urûðunu setr ve taπşiye eder ve mi¡denin câ-
nib-i müsa††a√ına mâil inðı†â¡ı olur. Ve bu vech üzere olan &erb her ne 
miðdâr mi¡deden müteberrî gayr-i müterâkib ise lâkin mi¡dede ve tað¡îr-i 
†ı√âlde ve onun şiryânâtı mevâ∂i¡inde ve mâsârîðâ tesmiye olunan ¡urûð-ı 
ma§§âse fürcelerinin √aşvleri olan πudedde mevcûde menâvi†e menû† olur 
ya¡nî o mevâ∂i¡de ma«lûð olan me¡âlîðe ta¡lîð olunur ve ke≠âlik mi¡deye 
ta√tından mutta§ıl olan i&nâ ¡aşerî tesmiye olunan mi¡â menâvi†ine dahi &erb 
ta¡lîð olunur velâkin o mi¡âda menâvi†-i mevcûde ðalîl ve ∂a¡îftir. Ve ba¡∂ı 
kerre &erb-i mev§ûf-ı me≠kûr a∂lâ¡-ı zûra3 itti§âl-i «afî ile mutta§ıl olur. Ve 
&erb ≠ikr olunan cemî¡ menâvi†ten nâbit olur ve evvel-i menbiti ve bidâyesi 
menâvi†-i mi¡de olur. Ve &erb cirâba müşâbih bir vi¡âdır ki içinde bir şey™-i 
seyyâl olsa onu √ıf@ ve seyelândan men¡ eder. 

Ve bu beyân olunan fevâidi √aðîðati üzere bildin ise ma¡lûm ola ki &erb-
den sonra ya¡nî &erbin ta√tında olup ve mi¡denin fevðânî cüz™ü ve †abaða-
sı olan cilde ve πışâ la√miyyetli olurlar. Ve ba†nın ¡a∂al-i ma¡lûmeleri 

3 A∂lâ¡-ı zûr a∂lâ¡-ı «ılf dedikleridir ki sâir a∂lâ¡ gibi tâmm değildir.
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†abaðatından fevðânî †abaðada mev∂û¡ olan ¡a∂al cemî¡an eczâ-i merâððtan 
ma¡dûd ve ma√sûb olur ve ¡a∂alât-ı ba†nın †abaða-i süflâniyyesi fi’l-√aðîða 
§ıfâð olan πışâ-i raðîð ile †abaðât cümlesinden ma¡dûd olur. 

Ve &erb ≠ü’l-vecheyn bir ¡u∂vdur ki §ıfâða ðıyâs ile bi†âne ve mi¡deye 
ðiyâs ile @ıhâre olur. Ve ≠ikr olunan ecsâmın ya¡nî &erb ve §ıfâð ve merâðð 
ve ¡a∂alât-ı ba†n ve sâirleri te¡âvün ve te@âhür edip cemî¡an mi¡deyi tes«în 
ederler ve ke≠âlik mi¡deyi mu√âfa@a dahi o ecsâmın te¡âvünleri ile olur. 

Ve mi¡denin esfelinde bir &uðbe vardır ki o &uðbeye i&nâ ¡aşere tesmiye 
olunan mi¡â mutta§ıl olur ve o &uðbenin kendiye bevvâb tesmiye olunur. 
Ve süflânî olan &uðbe mi¡denin a¡lâsında olan &uðbeden a∂yað olur, zîrâ 
&uðbe-i süflâ ba¡de’l-ha∂m πıdânın &üfl-i müraððaðına ma«rec olur, am-
mâ &uðbe-i ¡ulyâ ðable’l-ha∂m πıdâ-i muπalla@a med«al olur ve lâ-ma√âle 
πalî@a med«al olan evsa¡ ve raðîðin ma«reci a∂yað olmak enseb olur. Ve bu 
süflânî menfe≠ mun∂amm ve mesdûd olur mi¡deye vârid olan πıdâ ha∂m 
olunca ðadar ve ha∂m tamâm oldukta münfeti√ olur dâfi¡anın fi¡li ve e&fâli 
onun mi¡âya def¡i tamâm olunca ðadar. 

Ve ma¡lûm buyurula ki mi¡denin taπaddîsi üç vech üzere olur: Evvelki 
taπaddîsi mi¡deye vârid olan πıdâ münfa¡il ve mu¡tell olup henüz mi¡dede 
iken keylûsu ile taπaddî eder. Ve ikinci taπaddîsi ¡urûð teşrî√inde ≠ikr olun-
duğu üzere ona mutta§ıl olan ¡urûðun î§âl eylediği πıdâ ile taπaddî eder. Ve 
üçüncü taπaddîsi cû¡-ı şedîd katında mi¡deye kebidden dem-i naðî-i a√mer 
mun§abb olup onunla taπaddî eder.

Ve ma¡lûm ola ki e†ıbbânın ðudemâsı ba¡∂ı kerre fem-i mi¡de ı†lâð ve ≠ikr 
ederler, mi¡denin med«ali olan mev∂i¡-i mu∂ayyaðı ve merîden sonra olup 
eczâ-i mi¡deden henüz müttesi¡ olmayan mev∂i¡ ve ma√alli murâd ederler. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi merî ile mi¡de arasında √add-i müşterek olan med«al-i 
a¡lâyı murâd ederler. Ve ba¡∂ı nâs fem-i mi¡deye fu™âd ve ðalb ı†lâð eder. 
Ve ba¡∂ı â«er ðalbe fem-i mi¡de ı†lâð eder; fem-i mi¡de ≠ikr ederler, onunla 
ðalbe işâret ederler. Onlar o ismleri müşterek-i laf@î i¡tibâr ederler veyâ«ûd 
temyîzlerinde ∂a¡f olmakla e√adühümânın ismini â«ere ı†lâð ederler ve on-
lar e†ıbbânın cidden ðadîm olanlarıdır, ammâ Buðrâ† çok kerre fu™âd ismini 
≠ikr eder ve ondan fem-i mi¡deyi murâd eder te™vîl √asebiyle.
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İkinci Fa§l Emrâ∂-ı Merî Beyânındadır

Ve ba¡∂ı kerre merîye sû™-i mizâc emrâ∂ı √âdi& olup merîyi izdirâd fi¡lini 
işlemekten ∂a¡îf eder. Ve merîde emrâ∂-ı âliyyenin küllîsi dahi vâði¡ olur 
ve emrâ∂-ı müştereke4 dahi vâði¡ olur ve onda evrâmın √ârrı bâridi ve §ulbü 
vâði¡ olur. Ve ek&eriyâ merîde vâði¡ olan emrâ∂-ı âliyye süded mara∂ları 
olur. Ve süded ¡urû∂unun sebebi ∂aπ†-ı «âricî olur, fe…ârâ††an biri zâile ol-
makla veyâ«ûd merînin mücâvirinde verem olmakla verem ile mün∂aπı† ve 
mun†abıð olup mesdûd olur veyâ«ûd merînin kendide veyâ«ûd kendiyi mâ-
sik olan ¡a∂alinde verem olup sedd etmekle olur. Ve emrâ∂-ı müşterekeden 
merîye ke&îren¡ârı∂ olan mara∂ın biri demin nezfi ve inficârı olur.

Üçüncü Fa§l Keyfiyyet-i İzdirâd Beyânında[dır]

Ma¡lûm ola ki izdirâd ve ibtilâ¡ merînin fi¡lidir, lîf-i müstatîli ile merî 
ta¡âmı femden ce≠b eder ve lîf-i müsta¡ri∂ dahi meblû¡ olan †a¡âmı verâsın-
dan ve ardından a«≠ eder ve imsâk edip ¡a§r eder ve esfele def¡ etmekle lîf-i 
†avîlin ce≠b fi¡line mu¡în olur. Ve ðay™ dahi izdirâd gibi merî ile tamâm olur 
lâkin izdirâd ðay™dan eshel olur, zîrâ izdirâdda √areket mecrâ-yı †abî¡at üze-
re olur ve bundan mâ-¡adâ izdirâdda beyân-ı müteðaddim üzere lîf-i †avîl ve 
lîf-i müsta¡ri∂ ¡amel eder ve üç ðuvvetin ¡ameli ile izdirâd sühûlet ile √âdi& 
olur, ammâ ðay™ mecrâ-yı †abî¡înin «ilâfı üzere olur ve lîf-i †avîlin dahi 
ðay™da med«alî olmaz, zîrâ lîf-i müsta†îlin fi¡li ce≠bdir ve ðay™da ce≠be 
√âcet olmaz belki ðay™ yalnız mi¡deyi ve merîyi mücellil olan lîf-i müsta¡ri∂ 
ile ve onun ¡a§rı ile √â§ıl ve ðuvve-i vâ√ide ile «ilâf-ı †abî¡at √âdi& olan fi¡l 
lâ-ma√âle §u¡ûbetli olur.

Dördüncü Fa§l Mebla¡ ∞ayyı… Olup Ya¡nî Merînin Tecvîfi Dar Olup 
İzdirâdın O Sebebden ¡Usret Üzere Olduğu Beyânındadır

Mebla¡ın ∂ayyið olduğunun sebebi ba¡∂ı kerre merîde olur ve ba¡∂ı 
kerre dahi merînin mücâvirinde olur. Ve nefs-i merîde olan sebeb merîde 
√âdi& verem veyâ«ûd merînin yübs-i müfri†i veyâ«ûd merîde olan ru†û-

4 “Emrâ∂-ı müştereke”den murâd o mara∂dır ki gâhîce a¡∂â-i müteşâbiheye ve 
gâhîce a¡∂â-i âliyeye ¡ârı∂ olur teferruð-ı itti§âl gibi. “A¡∂â-i ¡âliye” birkaç a¡∂â-i 
müteşâbiheden mürekkeb olan ¡u∂va derler.
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bâtın √ummâ √asebiyle ifrâ† üzere cefâfı veyâ«ûd o mi&lli nesnelerin bi-
riyle cefâfı olur veyâ«ûd nefs-i merîde olan sebeb sû™-i mizâc-ı müfri† 
a§nâfının biri merîye i§âbet etmekle ðuvvet ∂a¡îfe veyâ«ûd sâðı†a oldu-
ğundan olur «u§û§an emrâ∂-ı √âdde vü rediyye ve hâile mi&lli emrâ∂da 
cefâf-ı ru†ûbât ziyâde olur. 

Ve ∂îð-ı mebla¡a sebeb-i ¡u∂v-ı mücâvir olmak, ∂âπı†ın ∂aπ†ı √asebiyle 
olur. Ve o ∂âπı† ba¡∂ı kerre «avânîð mi&llilerde olduğu gibi √ancere ¡a∂âlâtı-
nın veremi olur. Ve ba¡∂ı kerre ∂îð-i nefes ve a¡∂â-i ¡unuð √asebiyle olur 
veyâ«ûd o ∂âπı† feðârın dâ«ile meyli [333a] ile veyâ«ûd merîyi mu√î† ve 
mu†îf olan riyâ√ √asebiyle olur. Veyâ«ûd ¡usr-i ibtilâ¡ın sebebi o teşennüc 
ve küzâz olur ki onlar henüz ¡ârı∂ olmamıştır velâkin ¡urû∂a müteveccih ve 
√udû& §adedindedirler veyâ«ûd henüz ¡ârı∂ olmuşlardır, zîrâ ¡usr-i ibtilâ¡ 
ba¡∂ı kerre küzâz ve cümûda dahi teðaddüm eder. 

Ve bizim ma¡âriflerimiz ve a√bâbımızdan ba¡∂ıları bir nev¡ ¡usr-i ibtilâ¡a 
mu†tali¡ olmuşlardır ki o ¡usr-i ibtilâ¡ «unâð ile √âdi& olan ¡usre müşâbihtir 
velâkin «unâð değildir, mebla¡da ya¡nî merî tecvîfinde bir şey™-i mechûl 
mu√tebes olup «unâðtan √âdi& ¡usre şebîh ¡usre mü™eddî olur ve onu te-
hevvu¡ ve πaşy ve i√â†a eder, o tehevvu¡ ile √ayyât5-ı ba†ndan dûd-ı ke&îr 
ða≠f eder ve dûdu ða≠f eylediği sâ¡at «unâðı zâil ve bel¡i sühûletli olur ve 
ba¡de’l-ða≠f @âhir olur ki ona ¡ârı∂ olan «unâða şebîh ¡u§r bel¡ mebla¡da o 
√ayyâtın ihtibası imiş.

el-¡Alâmât: ¡Usr-i ibtilâ¡dan sû™-i mizâc-ı mu∂¡if √asebiyle olan ¡usrün 
¡alâmâtı budur ki o kimsenin †a¡âmı izdirâd ve ibtilâ¡ında müzdered olan 
loðmanın merîden mürûrunun müddeti †avîle olur, ma¡a-hâzâ onda sür¡at-i 
izdirâddan ve †a¡âmâ √ır§ ve şerehten ¡âr ve √amiyyet yoktur ki ona binâen 
müddet-i izdirâdı bi’l-irâde ta†vîl ettiğine √aml oluna. Belki o müddeti 
ta†vîl sû™-i mizâc √asebiyle olan ∂a¡f ve fütûrundan olur ve o ∂a¡f ve fütûr 
min-πayri verem merînin memerr-i πıdâ olan mesâfesinin cümlesinde olur 
ve o fütûr ile ma¡an veca¡ olmaz meger ki o sû™-i mizâc eczâ-i merîden bir 
cüz™-i mu¡ayyende olup selîm olan bâðî cüz™ler o münâfîyi ve ondan √âdi& 
olan ∂îðı i√sâ§ etmekle veca¡ √âdi& ola. 

5 “◊ayyât”tan murâd solucanlardır. O √ayyâtın on iki ≠irâ¡ ðadar †ûlü olanlar 
müşâhede olunmuştur.
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Ve fe…ârâtın dâ«ile meyli ile olan ¡u§re istilðâ katında ¡usrün ziyâde ol-
ması ve loðma «areze-i zâileye vardıkta elemin ziyâde olması delâlet eder. 

Ve verem sebebiyle olan ¡usrün ¡alâmeti πıdânın vereme ðarîb olduğun-
da mü∂ayaða olup veca¡ i√sâs olunur. Ve eger verem √ârr olur ise πâlib-i 
√âlde √ummâdan dahi «âlî olmaz her ne ðadar o √ummânın ðuvveti ek&er-i 
√âlde şedîde olmaz ise. Ve ke≠âlik veremin √ârr olduğuna delâlet eder √arâ-
ret ve ¡a†aşın vücûdu. Ve eger ¡usrü îcâb eden verem √ârr değil ise onda 
√ummâ olmaz belki onda «urâc olur ki o «urâcda dahi √arâret-i külliyye 
olmaz. Ve ba¡∂ı a√yânda onda veca¡-ı yesîr olur ve nâfi∂ ve √ummâ olur. 
Ve ba¡∂ı kerre o «urâc cem¡-i midde edip münfecir olur ve ðay√ ðay™ eder. 
Ba¡de’l-ðay™ şiddeti sâkine olur velâkin o «urâc-ı münfecire ður√aya isti√â-
le eder.  

Ve küzâz ve cümûdun muðaddimesi olan ¡usre o âfetlerin edille-i sâiresi 
delâlet eder.

el-Mu¡âlecât: Eger ¡usr-i ibtilâ¡ veremden ve zevâl-i fıðradan √adi& ise o 
¡usrün ¡ilâcı veremin ve fıðra zevâlinin ¡ilâcı olur. 

Ve eger ¡usr sû™-i mizâc √asebiyle √âdi& ise ve o sûrette sa†√-ı femde il-
tihâb ve √urðat ve √arâret olur ise vâcib olur ki iki ketifleri arasında ¡u§ârât 
ve edviye-i bârideden mütte«a≠e le†û«ât isti¡mâl oluna ve onlardan √asv 
dahi itti«â≠ olunup te√assî oluna ve dûπ-ı √âmi∂ mi&lliler dahi saðy oluna, 

Ve eger sebeb-i ¡usr olan sû™-i mizâc berd i§âbeti ile ¡ârı∂ ise ek&er-i 
√âlde olduğu gibi vâcib olur ki ona a∂mide-i müsa««ine ile ¡ilâc oluna ve 
o a∂mide mi¡de-i bâridin a∂mideleridir. Ve ke≠âlik o ¡u§re mi¡de-i bâride 
mu¡âlecesinde müsta¡mel olan edhân-ı müsa««ine ve merû«ât-ı müsa««ine 
isti¡mâl oluna ve dühn-i belesân ve dühn-i fücl ve dühn-i misk ve bu mi&lli 
dühn isti¡mâl oluna ve cünd-i bîdester ve uşşað ve mürr ve ferâsiyûn ve 
bunlar gibi olan edviyeden mütte«a≠e a∂mide ile ta∂mîd oluna. 

Ve cidden murattıb ve mürrehil olan sû™-i mizâc √asebiyle √âdi& olan 
¡usr sa†√-ı femin ve sa†h-ı lisânın delâletiyle müte√aððıð ise ona o edviye 
ile mu¡âlece olunur ki edviye-i ¡a†ıreden ola ve onda ðab∂ ve tes«în dahi 
ola ve bu edviyeler mi¡de tenðıye ve ı§lâ√ olunduktan sonra isti¡mâl oluna. 
Eger tenðıye-i mi¡deye √âcet olur ise o edviye-i ¡a†ıre ve müsa««ine ve 
ðâbı∂a enîsûn-ı maðlüvv ve behmen ve sünbül ve nârdîn ve sâ≠ec-i Hin-
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dî ve kündür ve diðâð-ı kündür ve mürr mi&lli devâlardır. Ve tes«îni olan 
devânın tes«îni şedîd olup tes«înini tecfîfi şedîd olan ðavâbı∂-ı bâride berdi 
ile kesr murâd olunsa ona verd ve cüllenâr ve bunlar mi&lli edviyeler «al† 
olunur. Mu§annif der ki benim katımda bu bâbda encudân şedîdü’n-nef¡dir.

Ve eger ¡usr-i bel¡e sebeb yübs olur ise mizâc ra†bdan √âdi& ¡usrün mu¡â-
lecâtı devâlarının a∂dâdı olan edviyeler isti¡mâl olunur ve mura††ıbe ve 
mu¡tediletü’l-mizâc olan le¡ûðât isti¡mâl olunur ve ke≠âlik nîm-biriştât ve 
şu√ûm ve zübd ve mi«â« isti¡mâl olunur ve beden ve mi¡de dahi tedbîr olu-
nur, zîrâ ek&er-i √âlde mizâc-ı merî fem-i mi¡de mizâcına tâbi¡ olur.

Beşinci Fa§l Evrâm-ı Merî Beyânındadır

Merînin evrâmı ba¡∂ı kerre hârre-i filiπamûniyye ve mâşerâiyye olur ve 
ba¡∂ı kerre dahi bâride-i balπamiyye vü §ulbe olur. Ek&er-i √âlde merî vere-
minin nu∂cu ¡asîr ve ba†î™ olur.

el-¡Alâmât: Merîde olan vereme delâlet eder bel¡ zamânında ve bel¡siz 
dahi veca¡ olmak. Ve bilâ-bel¡ olan veca¡ «alf-i ðafâya mâil olur ve meb-
la¡da ∂îð dahi olur. Ammâ verem-i √ârrda ba¡∂ı kerre πayr-i şedîd √ummâ 
olur ve ba¡∂ı kerre o √ummâ vaðten dûne vaðtin ¡ârı∂ olur ve ke-enne o 
√ummâ √ummâ-ı yevm gibidir ve ba¡∂ı kerre o √ummâya nâfi∂ tâbi¡ olur 
lâkin nâfi∂i olan √ummâda ¡ataş-ı şedîd ve √arâret-i şedîde olur ve kaçan 
veremin mâddesi nu∂c bulsa nâfi∂ ziyâde olur ve kaçan verem münfecir 
olsa o kimse ðay√ ðay™ eder, ammâ verem √ârr olmaz ise verem-i √ârrda 
olduğu gibi mebla¡ ∂ayyið olur velâkin πayr-i √ârr olan veremde √ummâ ve 
√arâret ve ¡a†aş olmaz.

el-¡İlâc: Onun edviyesi iki nev¡ olur, biri meşrûbe ve â«eri «âricden ve-
rem üzerine mev∂û¡a olur. 

Ve o mevdû¡a olan edviye vâcib olur ki iki ketif arasına va∂¡ oluna ve o 
edviye ðâbı∂ ve râdi¡ edviyelerden ola evrâm-ı mi¡dede yazıldığı ðıyâs üze-
re. O râdi¡ât-ı ðâbı∂a reyâ√în ve fevâkihten mütte«a≠ ola ve onlara uşşað 
ve iklîl-i melik ve ¡ilkü’l-enbâ† ve tîn «al† oluna, hâmiş-i kitâbda muðl da-
hi ≠ikr olunmuştur.6 Ve o edviye-i mev∂û¡a ðavâbı∂dan ve şu√ûmdan i«lâ 

6 Bundan sonra bu terkîb bir dahi gelir ve onda nefs-i mis†arda “muðl” yazılmıştır.
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olunmaya. Ve bu edviyeleri va∂¡ nâfi¡ ve nâci¡ olmaz ise ve ta√lîl-i ke&îre 
√âcib olur ise veyâ«ûd verem fi’l-a§l §ulb olur ise o edviyelere mu√allilât-ı 
ðaviyye «al† olunur, habb-ı πâr, ¡âðırðar√â, ðardemânâ, zerâvend, îresâ, 
belesân gibi. Ve ba¡∂ı kerre müfeccirâtla ∂ımâd olunmağa √âcet olur, o 
müfeccirât «ardal, &efsiyâ ve bunların em&âli olup §adr ve ve riye dübeylâtı 
mu¡âlecelerinde ≠ikr olunan nesnelerdir, hattâ ≠erð-ı √ammâm mi&llilere 
varınca ðadar o edviye-i müfeccireler isti¡mâl olunur.

Ammâ evrâm-ı merînin edviye-i meşrûbeleri, eger verem √ârr ise onun 
edviyeleri le¡ûðât olur, zîrâ le¡ûðâtın vereme mürûru ¡ale’l-itti§âl ve ðalîlen 
ðalîlen olup nef¡i ke&îren olur. Ve o veremin evâilinde ve zamân-ı ibtidâsın-
da ¡ades ve †abâşîr ile bezr-i ðatûnâ ve bezr-i baðlatu’l-√amðâ ve mâu’l-ðar¡ 
ve bu mi&llilerden [333b] mütte«a≠ olan le¡ûð isti¡mâl olunur ve o zamân-
dan sonra râdi¡ât ve mu√allilâtla ma«lû†an itti«â≠ olunan le¡ûð isti¡mâl olu-
nur, ve le¡ûð-ı ma«lû†un içine tîn ve mâ-ı râziyânec ve bâbûnec mi&lliden 
dahi bir şey™ id«âl olunur ve o zamândan sonra o edviyelerin içine temr-i 
Hindî ve √ulbe dahi katılır ve onda a√sâ dahi isti¡mâl olunur. Ammâ evvelâ 
isti¡mâl olunan √asv revâdi¡dan mütte«a≠ olan √asvdir ki o √asv daðîð-i 
şa¡îr ve ¡adesten senin bildiğin √umû∂ât ile mu√amma∂a ve gayr-ı mu√am-
mada olduğu √âlde itti«â≠ olunan √asvdir. Ve kaçan mâdde-i verem nu∂cu 
a«z eylese o zamân a√sâyı sen √alîb-i nu«âlden dühn-i levz ve sükker ile 
itti«â≠ edersin ve ondan sonra onların içine bezr-i kettân mi&lliyi id«âl eder-
sin ve o zamândan sonra kirsenne ve √ımma§ daðîðlerin id«âl edersin. Ve 
kaçan minvâl-i mu√arrer üzere tedrîce mürâ¡âtla o edviye isti¡mâl olunup 
onlar ile verem münfecir olsa o edviyelere a§l-ı sûsen-i âsmâncûnîden ve 
levz-i mürrden ve ferâsiyûndan ve «ardal ve tîn ve temrin bir miðdârından 
ðuvvet a«≠ edersin.

Altıncı Fa§l Evrâm-ı Merîden Verem-i Bârid 
Mu¡âlecâtı Beyânındandır

Merî evrâmının bâridelerine muâlecede ve mi¡denin verem-i bâridinde 
zikr olunan ¡ilâc i¡tibâr olunur ve onların üzerlerine müleyyinât ve mün∂i-
cât isti¡mâl olunur, ammâ dâ«ilden le¡ûðât ve a√sâ isti¡mâl olunur; onla-
rı biz in∂âc için bundan aðdem ≠ikr etmiş idik ve onlar kirsenne ve şa¡îr 
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daðîðlerinden itti«â≠ olunup içinde ¡asel dahi olur ve a§l-ı sûsen ve a§l-ı sûs 
ve onlara benzer devâlardan bir ðuvvet dahi a«≠ olunur. Ammâ hâricden 
istimal olunan müleyyinât ve mün∂icât bizim zikr eylediğimiz a∂mide-i 
mündicedir ki onda √ulbe ve bâbûnec ve iklîl-i melik ve muðl ve §amπu’l-
bu†m ve uşşað ve îresâ olur ve ¡ı†rdan bir ðuvvet dahi olur. Eger o verem 
teðayyu√ ve tesa««una meyl eder ise bâb-ı evvelde ≠ikr olunanlar ile ¡amel 
eyle ve evrâm-ı mi¡dede denilenler ile dahi ¡amel eyle.

Yedinci Fa§l Merîden Demin İnficârı Beyânındadır

Bu inficârın esbâbını ve ¡alâmâtını bundan aðdem ðay™-ı dem yazıldığı 
mevdi¡de sen bildin, vâcib olur ki onları sen ðay™-ı dem bâbında †aleb eyle-
yesin. Velâkin merîden dem inficârının ba¡∂ı ¡ilâcâtı o bâbda me≠kûre olan 
mu¡âlecelere mübâyin ve müfârıð olur ve o müfârıð olan ¡ilâc mi¡deden 
münfecir olan demin mu¡âleceleridir. Ve o inficâr mu¡âlecelerinde isti¡mâl 
olunan devâlar vâcibdir ki onların lüzûceti ve ¡ulûketi ola mi¡deye def¡aten 
vürûd etmesin için belki mev∂i¡-i inficâra mehl ile cârî olup fi¡lini müd-
det-i mehlde kâmilen ve ðaviyyen işlesin için. Ve o edviyeler her ne ðadar 
mi¡deye def¡aten vârid olduktan sonra dahi †arîð-i ¡urûðtan verem-i merîye 
¡avdet edip fi¡lini icrâ eder ise lâkin tûl-i müddet ve bu¡d-i mesâfe √asebiyle 
ðuvvet-i devâya ∂a¡f ve te™sîrine vehn gelir.

Sekizinci Fa§l ¢urû√-ı Merî Beyânındadır

Merîye ðurû√ birkaç vech ile ¡ârı∂ olur: 
Evvelâ be&re ¡ârı∂a olup ður√aya intiðâl eder yâ«ûd evvelâ verem ¡ârı∂ 

olup ba¡de’l-inficâr ður√a olur veyahud ðay™ ve ðay™ mi&llilerin vuðû¡unda 
a«lâ†-ı √ârre merîye mürûr eyledikte merîyi taðrî√ eder.

Ve ba¡îd olmaz ki nezle in§ıbâbından dahi merîde ður√a tekevvün ede. 
Kurûh-ı merî alâmâtları ðurû√-ı mi¡de bâbında bizim ≠ikr edeceğimiz 

¡alâmetlerdir ve ðurû√-ı mi¡de ile ðurû√-ı merî beyninde olan farð o ma√allde 
te™emmül olunsun. 

Ammâ mi¡dede i√sâ§ olunan âfet ður√a olmayıp verem olduğunun delîli 
budur ki izdirâd katında loðmanın √acmi ¡a@îm olduğundan √âdi& olan elem 
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loðmanın keyfiyyetinden √âdi& olan elemden ek&er olur, gerek o keyfiy-
yet √arâfet veyâ«ûd √umû∂at veyâ«ûd ðab∂ olsun, cümlesinin eleminden 
kiber-i √acmin elemi ziyâde olur. Ammâ ður√a olduğunun ¡alâmâtı budur 
ki loðma keyfiyyetlerinin i«tilâfıyla îlâm dahi mu«telife olur. Miðdârı 
mu¡tedil olup düsûmeti olan loðma ðarîb olur ki ður√ayı îlâm eylemeye ve 
miðdârı ðalîl olup keyfiyyet-i πâlibesi olan loðma ður√ayı îlâm eder √attâ 
merîye nüfû≠ eden loðmaya min ciheti’l-hacm müzâ√im olmasa velâkin 
o loðma-i §aπîrede keyfiyyet-i ðaviyye mevcûd olsa o loðma keyfiyyeti 
√asebiyle îcâ¡ ve îlâm eder. Ve merîde ður√ası olanların ður√ası «urâc-ı 
müteðaddimden √âdi& oldu ise onun ¡ilâcı ¡asîr olur ve o kimsenin ek&er-i 
√âlde helâke işrâfı olur.

el-¡İlâc: Kaçan merîde ður√a olsa o ður√ayı mu§lı√ olan edviyeleri 
def¡a-i vâ√idede biz saðy eylemeziz, ðurû√-ı mi¡deye ve sâir ður√alara ey-
lediğimiz def¡aten saðyı merî ður√asında terk ederiz ve edviye-i mu§lı√ayı 
ður√a-i merîde i√tiyâlle saðy eyleriz ya¡nî o edviyeyi ðalîlen ðalîlen saðy 
eyleriz ve edviyenin lüzûcetlisini ve πalî@ini i«tiyâr eyleriz. O sebebden ki 
merî üzere edviye vâðıf ve mülâzım olmaz belki üzerine mürûr edip fi’l-√âl 
müfâraðat eder. Ammâ o mi&lli edviye §aðy olundukta tefrîð olunup ðalîlen 
ðalîlen saðy olunsa o edviyeler vâ√iden ba¡de vâ√idin ve mülâðâten-ba¡de-
mülâðâtin mülâðî olup fi¡len-ba¡de fi¡lin te™sîr ederler. Ve o edviyede 
lüzûcet olmakla memerrlerine mutta§ıl olup lâzım dahi olur ve def¡aten 
müfâraðat etmekle te™sîrleri o vechle dahi ziyâde olur. Ammâ o bâbda is-
ti¡mâl olunacak edviyenin cevâhiri ðurû√-ı mi¡dede ≠ikr olunur, o devâlar 
bi-¡aynihi bu bâbda isti¡mâl olunan devâlardır.

Dokuzuncu Fa§l Mi¡denin Emzice-i ‰abî¡îleri Beyânındadır

Bi’†-†ab¡ √ârr olan mi¡denin ¡alâmeti lu√ûm-ı baðar ve ivezz7 mi&lli e†¡i-
me-i ðaviyyeyi mi¡desinin ha∂mı √asen ve ceyyid olmaktır ve ferârîc la√mı 
ve leben mi&lli e†¡ime-i «afîfe vü la†îfenin o mi¡dede fesâdı dahi ¡alâmettir 
ve mizâcı √ârr olan aπdiyeyi onun ðabûlü a√sen olup ve ha∂mı şehvete 
ðarîb olmaktır ya¡nî ha∂m teskîn-i şehvet ðurbünde olmaktır. 

7 “İvezz” kaz dedikleri †âir-i ehlîdir.
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Ammâ mi¡denin bi’†-†ab¡ bârid olan mizâcının ¡alâmeti şehvette noð§ân 
olmayıp ha∂m-ı nâðı§ olmaktır, binâen ¡aleyh o mi&lli mi¡dede ancak aπdi-
ye-i la†îfe vü «afîfe ha∂m olur. Ve bâridü’l-mizâc olan mi¡denin aπdiye-i 
bârideyi ðabûlü a√sen olur. 

Ve bi’†-†ab¡ yâbisü’l-mizâc olan mi¡denin ¡alâmeti onun ¡a†aşı bi-√ase-
bi’l-¡âde ke&îr olur, tîz tîz suya istihâ olur ve lakin sudan miðdâr-ı ðalîle 
ðanâ¡ati olur ve miðdâr-ı ke&îrden ki@@a √âdi& olur ya¡nî su ile imtilâdan 
nefesi ¡asîr olur ve o mi¡denin aπdiye-i yâbiseyi ðabûlü a√sen olur. 

Ve mi¡denin bi’†-†ab¡ mizâc-ı yâbis olduğunun ¡alâmeti o mi¡denin ¡a†aşı 
ðalîl olur velâkin şürb-i ke&îre ta√ammülü olur, o kimse mâ-ı ke&îr şürbün-
de ki@@a √udû&undan emîn olur ve onun mi¡desi er†ab-ı aπdiyeyi ðabûl eder.

Onuncu Fa§l Emrâ∂-ı Mi¡de Beyânındadır

Sû™-i mizâcın külliyyâtta ≠ikr olunan on altı envâ¡ının mara∂ları cemî¡an 
mi¡deye ¡ârı∂ olur. Dördü sû™-i mizâc-ı sâ≠ec ve bâðî mâddî olanlardan de-
mevî ve §afrâvî olanlar bi-cemî¡i a§nâfihâ ve balπamiyye olanlardan zücâcî 
ve raðîða-i sâkine ve ≠ât-ı πaleyân olan ve √âmi∂a ve mâli√a balπamlar-
dan mütevellide sû™-i mizâc a§nâfları ve mâddesi sevdâ olanlardan sevdâ-i 
√âmi∂a ve sevdâ-i ¡afı§adan √âdi& olan mara∂lar ¡ârı∂ olur. 

Ve mi¡deye evrâm dahi ¡ârı∂ olur. Ve ðurû√ ve in√ilâl-i ferd ve esbâb-ı 
bâ†ıne √asebleri ile bu mecrâya cârî olan ve §adme ve ∂arbe mi&lli esbâb-ı 
«âriciyyeden √âdi& olan âfetler cemî¡an mi¡deye ¡ârı∂ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre mi¡deye ¡ârıd olan i«tirâðı i√timâl eder, o i«tirâð [334a] 
§â√ibi fi’l-√âl helâk olmaz ve in√ilâl-i ferd mi¡deye ¡ârı∂ olup in«ırâð-ı 
mi¡deye mü™eddî olsa onun §â√ibi helâk olur. İbuðrâ† der ki mi¡desi mün«a-
rıð olan kimse helâk olur, in«ırâð mevte mü™eddîdir. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi mi¡de elyâfının nesci mütehelhil olur ya¡nî seyrek-
lenir. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi mi¡denin nesc-i elyâfına ðadr-i †abî¡îden ziyâde ke&â-
fet ¡ârı∂ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi mi¡deye emrâ∂-ı «ilðatten miðdâr nev¡inin mara∂ları 
¡ârı∂ olup mi¡de cidden kebîr ve cidden §aπîr olur. 

Ve emrâ∂-ı şekl dahi ¡ârı∂a ¡ârı∂a olup şedîdetü’l-istidâre olur. 



Tahbîzü’l-Mathûn 41

Ve emrâ∂-ı melâset ü «uşûnet ¡ârı∂ olup melâset-i müzliðası şedîde olur. 
Ve emrâ∂-ı va∂¡ dahi ¡ârı∂a olup me&elâ «ârice bürûzu ve «urûcu şedîd 

olur. 
Ve ba¡∂ı kerre [mi¡de] lîflerine süded ve mi¡denin kebid ve †ı√âle sâlik 

olan mecârîlerine dahi süded ¡ârı∂a olup kebide sâlik evvelâ mecârî südde-
leri ≠ereb i√dâ& eder ve †ı√âle olan mecârî süddeleri &iðal-i şehvet îcâb eder. 

Ve ba¡∂ı kerre mi¡deye riyâ√ ve nef« dahi ¡ârı∂ olur ve onların sebebi 
mi¡denin ∂a¡fı veyâ«ûd mürevvi√ ve nâfi« aπdiye tenâvülü olur ve bunun 
için müstaðillen ve münferiden biz bir bâb îrâd eyleriz. 

Ve mi¡deye sû™-i mizâc, √ârr ve bârid ve olar mi&lli olan esbâb-ı «âri-
ciyye √asebleri ile √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre esbâb-ı dâ«iliyye ile ¡ârı∂ olur. 

Ve emrâ∂-ı mi¡denin ba¡∂ı mara∂ları √arr-ı şedîd vuðû¡unda heyecân 
ve √areket eder, zîrâ √arr-ı şedîd mevâdd-i rediyyenin mi¡deye ta√allü-
büne mu¡în olur veyâ«ûd mi¡dede olup πayr-i †abî¡î me¡ûnet-i rediyyesi 
olan mevâddın hey™etini o √arr-ı şedîd hey™et-i πayr-i †abî¡iyyeye i√âle 
etmeğe mu¡în olup âfet-i mi¡de o sebebden şiddet-i √arâret zamânında 
heyecân eder. 

Ve mi¡denin ma¡a’l-mâdde olan emrâ∂ı «âlî değildir ki onun mâddesini 
cirm-i mi¡de teşerrüb eder ve o mâdde ¡umð-ı mi¡deye πâyi§a olur veyâ«ud 
o mâdde cirm-i mi¡deye mülâ§ıð ve mültezıð olur veyâ«ûd o mâdde tecvîf-i 
mi¡deye ma§bûbe olur. 

Ve ba¡∂ı kerre «ıl† mi¡dede tevellüd eder veyâ«ûd ¡u∂v-ı â«erin mâdde-
si mi¡deye mun§abbe olur nevâzil-i √ârre vü bâridede dimâπ mevâddının 
mi¡deye in§ıbâbı gibi. Mâdde-i mun§abbe √âdde ve √ârre ise mi¡deyi tes«în 
eder ve eger bâride ise mi¡deyi tebrîd eder ve mi¡denin mizâc-ı †abî¡îsini 
taπyîr edip nâzil olan mâdde kendi mizâcına mizâc-ı mi¡deyi i√âle eder. 

Ve ke≠âlik merâreden dahi mi¡deye a«lâ†-ı mirâriyye nâzil olur, zîrâ 
merâre cedâvili ek&er-i nâsta her ne ðadar em¡âya sâlik olur ise nâstan şir≠i-
me-i ðalîlede mi¡deye sâlik olur ve merâreden em¡âya mun§abbe olacak 
mirâr mi¡deye mun§abbe olur. 

Ve mi¡deden mevcûde olan mevâddın mi¡dede mek&i †avîl olur ise 
mevâdd-ı mâli√a ve √âdde mi¡deyi taðrî√ eder ve mevâdd-i bâride-i tefih 
melâset-i mi¡deyi ve zelaðı i√dâ& eder. 
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Ve ba¡∂ı kerre mi¡dede olan mevâ∂d-ı me≠kûrenin te™sîri evvel-i em¡âya 
ve evvel-i em¡âya vely edenlere ta¡addî eder ve o o mevâdd √asebiyle mi¡-
deye ¡ârı∂ olan şehvetin ve istimrânın ya¡nî ha∂mın fesâdına mü™eddî olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi mi¡deye †ı√âlden sevdâ dahi mun§abbe olur ve onun 
in§ıbâbını inşâallâhu ta¡âlâ ðarîben beyân eyleriz.

Ve mi¡deye mun§abbe olan mevâddın ek&eri kebidden mun§abbe olan 
§afrâ olur ve o in§ıbâba mi¡dede √âdi& olan veca¡-ı şedîd ve πamm-ı şedîd 
ve te™«îr-i †a¡âm ve ðuvvet-i dâfi¡anın ∂a¡fı mu¡în olur. 

Ve ba¡∂ı kerre in§ıbâba sebeb πa∂ab veyâ«ûd πamm veyâ«ûd mevâddı 
ta√rîk edip mi¡deye §abb eden sâir infi¡âlât-ı nefsâniyye olur ve o mâdde-i 
mun§abbe mi¡deyi le≠¡ edip ðay™ eylemedikçe zâil olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre o mi&lli esbâbla ve ke≠âlik cû¡la mi¡deye a«lâ†-ı §adîdiyye 
mun§abbe olur «u§û§an mi¡de nevâ√îsinde ðurû√ ola. 

Ve ma¡a-≠âlik mi¡deye sevdâ dahi mun§abbe olur ve mi¡deye sevdâ 
in§ıbâbına sebeb sevdânın ke&reti ve mi¡denin ∂a¡fı olur ve sevdânın ke&re-
tine sebeb ba¡de-hâzâ senin bileceğin nesneler olur

Ve mi¡deye dem in§ıbâbına sebeb demin ke&reti ve mi¡deden eşref olup 
kebid gibi mi¡de civârında olan ¡u∂vda demin heyecânı olur veyâ«ûd o ke&î-
rü’d-dem olan ¡u∂v dimâπ gibi fevðte olup ve ondan dem «alða ve merîye 
mun§abbe olup o vâsı†alar ile demin mi¡deye nüfû≠u olur. 

Ve mi¡denin ðuvve-i dâfi¡asının ∂a¡fı dahi mevâdd-ı mun§abbeyi mi¡de-
nin cemî¡an ðabûle mu¡în olur. 

Ve mi¡deye ve πayriye dem in§ıbâbının esbâb-ı ðaviyyesindendir seyelâ-
nı mu¡tâd olan †am& ve bevâsîr ve ≠ereb mi&llilerin inðı†â¡ı ve riyâ∂et-i müs-
tefriπanın terki ve ¡u∂vun ðat¡ı mi&lliler, zîrâ bu sûretlerde ta¡dîle §alâ√iyye-
ti olan demi †abî¡at ∂âyi¡ eder ve mu√tebes olan §âli√ ve πayr-i §âli√ demin 
küllîsini nef∂î mu√tâc olup o vücûhun biri ile nef∂ eder ve ba¡∂ı kerre dem-i 
mu√tebis-i me≠kûru mi¡de †arîðinden nef∂ edip ðay™-ı dem i√dâ& eder. 

Ve ek&er-i √âlde mi¡dede mevcûd olan a«lâ† balπam olur. Ve mi¡de-
de balπam ke&îrü’l-vücûd olduğuna sebeb budur ki mi¡de keylûsunun †ab¡ı 
†ab¡-ı balπama ðarîb olur, zîrâ keylûs ha∂m-ı tâmmla tamâmen münha∂ım 
olmadıkça ondan dem ve §afrâ ve sevdâdan biri tekevvün eylemez belki 
ondan tekevvün eden balπam olur. Ve ke≠âlik em¡âya §afrâ mun§abb mi¡âyı 
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olup πasl eylediği gibi ek&er-i eş«â§ta mi¡deye §afrâ mun§abbe olup mi¡deyi 
πasl eylemez. Ve ba¡∂ı eş«â§ın mi¡desine §afrâ mun§abbe olur, ammâ mi¡-
dede §afrâ tevellüdü nâdirü’l-vuðû¡ olur ve onun dahi ek&er-i √âlde tevellü-
dü mi¡de-i √ârr olup ve πıdâ ðalîl oldukta ðâlîlü’l-miðdâr πıdâyı √ârr olan 
mi¡de sür¡at ile du«âniyyete isti√âle etmekle olur. 

Ve ba¡∂ı ðerre mi¡de cirmine tehelhül-i nesc ve ðıvâmına se«âfet ve cil-
dine riððat ¡ârı∂ olur. Ve onların ¡urû∂unu «alðî veyâ«ûd sonradan emrâ∂ 
ve evcâ¡ın şiddetlerine mi¡denin muðâsâtı veyâ«ûd sû™-i tedbîr √asebleriyle 
olur ve o tehelhül ve ne@âirleri bi’l-cümle mi¡de ef¡âlinin ∂a¡fına mü™eddî 
olur ve mu¡âlecelerinde külfete √âcet olur. 

Ve cümleten emrâ∂-ı dâ«iliyye ve emrâ∂-ı «âriciyyede ≠ikr olunan es-
bâb mi¡de emrâ∂ına dahi esbâb olur. 

Ve onlardan mâ-¡adâ mi¡de emrâ∂ının sebeb-i «â§§ı budur ki mütenâvele 
olan âπdiyenin inhi∂âmı ve seyyi™ olur, mi¡de her ne miðdâr a§ahh-ı a√vâl 
üzere olur ise onu ha∂mdan ¡âciz olur ve onlar bâbında me≠kûrdur veyâ«ûd 
πıdâ-ı mütenâvel cidden ðalîle olur ve ðıllet-i πıdâ mi¡denin ne√âfetine ve 
∂umûruna mü™eddî olur veyâ«ûd edviye isti¡mâlini ik&âr edenlerin mi¡deleri 
fi¡lini işlemekte devâ ile i¡ânet olunmağa i¡tiyâd etmekle bi-nefsihâ mi¡de-
den §âdır olan ef¡âl-i me™ûfe olur veyâ«ûd ðay™ ve ishâl √asebiyle «u§û§an 
ðay™ ile ðay™ √areket-i ¡anîfe ile olduğundan mi¡deye ta¡ab gelip elyâf-ı mi¡-
deye ta«al«ul ve nescine tehelhül ¡ârı∂ olur. 

Ve şedîdetü’l-√iss olan mi¡dede te™e≠≠î ve te™ellüm ke&îr olur, zîrâ ednâ 
sebeb ile müte™e≠≠iye olur. 

Ve o mizâc ki ifrâ† üzere mu∂¡if olur, o mizâc her fi¡linde mi¡deyi me™ûfe 
eder ve cemî¡an ef¡âline noðsân terettüb eder √attâ √arâret-i sâ≠ece ba¡∂ı 
ðarre zelað-ı mi¡deye sebeb olur mi¡denin ðuvve-i mâsikesine ∂a¡f gelmek 
√asebiyle. Ammâ mâdde-i §afrâviyye ile olan √arâret ek&er-i √âlde zelað-ı 
em¡âya sebeb olur.

Ve mi¡de ef¡âlinde olan âfet-i kaviyye kuvve-i müşehhiyede ve câ≠ibede 
olur, şehiyyesi cemî¡an sâðıta olup bir nesne iştihâ eylemez veyâ«ûd şehve-
ti ðalîle olur veyâ«ûd şehveti cidden ke&îre veyâ«ûd fâside olur ve o √âlât 
şehvet-i πıdâya [334b] veyâ«ûd şehvet-i mâya ¡ârı∂ olur veyâ«ûd mâdde-i 
§afrâviyyeden mi¡deye ¡ârı∂a olan √arâret-i mi¡denin ðuvve-i mâsikesin-
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de âfet i√dâ& eder, o âfet ile mi¡denin πıdâyı imsâki şedîd veyâ«ûd ∂a¡îf 
veyâ«ûd bi’l-cümle bâ†ıl olur ve o sebebden mütenâvel olan †a¡âm e†râfa 
†ayerân edip dağılır ve †âfî olup fem-i mi¡deye «urûc eder veyâ«ûd §afrâdan 
√âdi& √arâret ile ¡ârı∂a olan âfet ðuvve-i hâ∂ımede olup mi¡denin ha∂mı 
bâ†ıl veyâ«ûd ∂a¡îf veyâ«ûd fâsid olur ve mütenâvel olan πıdâyı du«âniyye 
veyâ«ûd √umû∂ata i√âle eder.

Ve §afrâvî √arâret-i mi¡deden ¡ârı∂ olan âfet ba¡∂ı kerre ðuvve-i dâfi¡ada 
olup dâfi¡anın fi¡li müştedd olur, o iştidâd ile mi¡denin √âvî olduğu keylûsu 
keylûsu berâz †arîðine ve esfele veyâ«ûd ¡uluvve ve ðay™ †arîðine def¡ eder 
veyâ«ûd o √arâret √asebiyle dâfi¡anın fi¡li ∂a¡îf veyâ«ûd dâfi¡a cemî¡an bâtı-
le olur.

Ve hangi πıdâ ki mi¡dede mek&i †avîl ve ba†î™ olsa ondan teb«îr-i mûlim 
ve mu√arrik-i a«lâ† ¡ârı∂ olur. Ve fevâkihten teb«îr olmaz, ba¡∂ı kerre on-
dan le≠≠â¡a olup temdîdi veyâ«ûd ma∂arrat-ı sâiresi olan evcâ¡ √âdi&e olur. 

Ve ba¡∂ı kerre bu ðuvâlar ∂a¡fının küllîsine veyâ«ûd ba¡∂ısına †ufû™-i 
†a¡âm ve bu†™-ı in√idâr ve ∂a¡f-ı ha∂m ve ha∂mın bu†lânı ve fesâdı ve cemî¡an 
şehvetin suðû†u ve şehvet-i kelbiyye ve şehvet-i fâside ¡ârı∂a olur ve şeh-
vet-i fâsideye ðarâðır ve cüşâ ve nef« ve le≠¡ ve bunların πayrileri tâbi¡ olur. 

Ve ≠ikr olunan sebebden √âdi& âfet-i me≠kûrelerde mi¡deye ¡u∂v-ı â«er 
dahi müşâreket eder «û§û§an dimâπın mi¡de âfetine müşâreketi ziyâde olur, 
zîrâ mi¡de ile dimâπ arasında vâsıl olan ¡a§ab-ı kebîr √asebiyle müşâreket 
ek&er ve ezyed olur. Ve mi¡deye dimâπın müşâreket ile emrâ∂-ı dimâπiy-
yeden §ar¡ ve teşennüc ve mâlî«ûlyâdan biri veyâ«ûd ba§arına ∂arar i§âbet 
eder ve ba§arın ∂ârar-ı me≠kûru ile ba¡∂ı kerre ta«ayyül eder ki ðuddâm-ı 
¡aynında baðð ve be¡û∂ ve nesc-i ¡ankebût ve du«ân ve ∂abâb ya¡nî duman 
vardır. 

Çok kerre mi¡de âfetine ðalb dahi müşâreket eder ve mi¡de veca¡ının şid-
detine müşâreket ile ðalbe πaşy ¡ârı∂ olur ve «u§û§an mi¡dede olan evrâm-ı 
¡a@îmede müşâreket-i ðalb ek&er olur veyâ«ûd mi¡deye ðalbin müşâreketi 
mi¡dede ifrâ† üzere olan √arr veyâ«ûd berd ile veyâ«ûd semmiyyete müs-
ta√île olan bir nesne ile olur. Ve eger mâdde ve πaşy i√dâ&ından ∂a¡îf olur 
ise kerb ve ðalað ve te&âüb ve ðuşa¡rîret i√dâ& eder. Ve İbuðrâ† o mi&lli 
kimseler mu¡âlecesinde der ki şarâba nı§fı ðadar su katıp onlara o şarâb-ı 
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memzûc saðy olunsa âfetleri zâil olur onun için ki o memzûcda tenðıye ve 
ma¡a’t-taðviye πasl olur.

Ve mi¡de şiddet-i √issi √asebiyle ba¡∂ı kerre sebeb-i yesîrden münfa¡il 
olur ve onun infi¡âli §ar¡a ve teşennüce mü™eddî olur ve o insâna ednâ πa∂ab 
ve §avm ve πamm î≠â eder ve o infi¡âl a«lâ†ın √areketine sebeb olur. Ve ka-
çan o sebebden √areket eden a«lâ†tan mirâre-i lâ≠i¡a olan «ıl† fem-i mi¡deye 
mun§abb olsa fem-i mi¡de şiddet-i √issi √asebiyle müte™e≠≠î olup dimâπ 
dahi fem-i mi¡deye müşâreket eder ve emrâ∂-ı dimâπdan §ar¡ ve πaşy ve 
teşennüc √âdi& olur ve o mi&lli insân fem-i mi¡de √asebiyle ¡ârı∂ olan âfet-
ler dahi ¡ârı∂ olur, me&elâ mi¡desinde ∂a¡f olan kimseye to«me ¡ârı∂ olsa 
veyâ«ûd ifrâ† üzere şarâb şürb eylese veyâ«ûd ifrâ† üzere cimâ¡ eylese o 
∂a¡îfü’l-mi¡deye §ar¡ ve teşennüc ¡ârı∂ olduğu gibi şiddet-i hiss ile ednâ se-
bebden münfa¡il olanlara dahi §ar¡ ve teşennüc ¡ârı∂ olur. Ve ek&er-i √âlde o 
mi&lli kimseler ðay™-ı kürrâ&î veyâ«ûd ðay™-ı zencârî ile «alâ§ olurlar. 

Ve mi¡dede ke&îren imtilâsı olanlarda o imtilâ sübât-ı †avîl i√dâ& eder 
ve onların sübâtı ðay™ edince ðadar dâim olup ðay™ katında istîðâ∂ ve 
ifâðat ederler. Ve ba¡∂ı kerre imtilâ-i mi¡de ve sübât onlara mâlî«ûl-
ya’l-merâkî √udû&una mü™eddî olur ve efkâr-ı fâside ve a√lâm-ı fâsideye 
dahi mü™eddî olur. 

Ve ma¡lûm ola ki kaçan emrâ∂-ı mi¡de †avîle olsa mi¡de elyâfının nesci 
helhelesine mü™eddî olur ve onun tedârük ve tedâbîri ¡asîr olur.

Ve mi¡dede olan emrâ∂-ı «ilðatten biri dahi budur ki re™s bârid olup 
nevâzil ih∂âsına müheyyâ ve müsta¡idd olur ve mi¡de √ârr olmakla mi¡de-
ye nüzûl eden nezle mi¡deden felâfilî ve fûtenecî ve kemmûnî ma¡âcînleri 
tertîb üzere isti¡mâl olunmakla o nezle tenðıye olunmağı mi¡de ihtimâl ey-
lemez ve bu ma¡âcîn ile tenðıye-i mi¡deyi inşâallâhu ta¡âlâ gelecek zamânda 
sen bilirsin.

On Birinci Fa§l A√vâl-i Mi¡deye Vücûh-ı İstidlâl Beyânındadır

A√vâl-i mi¡deye biraz umûr ile istidlâl olunur, o umûrun birisi ta¡âmdır. 
Mi¡denin †a¡âmı i√timâli ve ¡adem-i i√timâli ile ve ke≠âlik ta¡âmı ha∂mı ve 
def¡i ile.

Ve †a¡âm ve şarâba şehveti ile mi¡de a√vâline istidlâl olunur.



46 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve mi¡denin √arekât ve ı∂†ırâbâtından «afaðân-ı mi¡dî ve füvâð mi&lli-
lerden ve ke≠âlik femin ve lisânın †a¡mı ve bellesi ve cefâf ve «uşûneti ve 
melâseti ve râyi√ası mi&lli a√vâllerinden dahi istidlâl olunur.

Ve berâz ve ðay™ ile mi¡deden «urûc eden fa∂ldan dahi a√vâl-i mi¡deye 
istidlâl olunur.

Ve mi¡deden §avt ile ve bilâ-§avt nüzûl eden riyâ√ ile ve mi¡deden §u¡ûd 
eden cüşâ ile ve mi¡dede mu√tebes olan riyâ√ın ðarâðırı ile ve ke≠âlik 
levn-i vech ile ve bâ†ın-ı fem ile ve mi¡denin evcâ¡ ve âlâmı ile cemî¡an 
mi¡de a√vâline istidlâl olunur.

Ve ke≠âlik a¡∂â-i u«râya mi¡denin müşâreketi ile ve met¡ûmât ve meşrû-
bât ve edviye-i müsta¡meleden muvâfıð-ı mi¡de ve mübâyin-i mi¡de olanlar 
ile dahi mi¡de a√vâline istidlâl olunur.

Ammâ mi¡denin mütenâvel olan †a¡âmî i√timâlinden ve ¡adem-i i√timâ-
linden me™«û≠ olan istidlâl budur ki eger mi¡de mütenâveli e†¡imeden ancak 
ðalîl ve dûne’l-mu¡tâd ekl olanı ðabûl edip ve mu¡tâd üzere olan me™kûlü 
ðabûl eylemez ise o mi¡denin li-sebebin mine’l-esbâb ∂a¡îf olduğuna delâ-
let eder. Ve eger mu¡tâd üzere mütenâveli i√timâl eder ise onun ðuvveti 
bâðıyedir.

Ammâ berâzdan ve sâ¡ir ba†ndan «urûc edenler ile istidlâl budur ki eger 
berâz müstevî ve §ıbπı ve netni mu¡tedil ise o berâz ha∂mın cevdetine ve 
cedet-i ha∂m mi¡denin ðuvvetine ve ðuvvet-i mi¡de dahi mizâc-ı mi¡denin 
i¡tidâline delâlet eder. Ve me™kûlün mi¡dede ha∂m olmadığı mi¡denin ∂a¡-
fına ve ∂a¡f-ı mi¡de dahi mi¡denin sû™-i mizâcına delâlet eder. Ve berâzın 
§ıbπı mi¡dede olan mevâdd-ı mevcûdeye delâlet eder. Ve eger berâzda lîn 
ve netn var ise berâzın mi¡deden ðable-vaktihi nüzûlüne delâlet eder ve 
ðabl-i vaðtihi nüzûlü mi¡denin o me™kûlü iştimâl ve i√tivâsı ðuvvet-i mâ-
sikesinin ∂a¡fına binâen seyyi™ olduğundan olur. Ve eger berâzda lîn ol-
maz ise o ≠ikr olunan âfete delâleti olmaz belki onun delâleti hâ∂ımenin 
∂a¡fına olur.

Ammâ a√vâl-i mi¡deye §avt-i riyâ√la istidlâl budur ki riyâ√ın nüzûlü 
mi¡denin ðuvvetine delâlet eder. Ve §avtının ziyâde olduğu ve ke≠âlik net-
ninin ðılleti ha∂mın cevdetine ve ðuvvetine delâlet eder. E†ıbbânın ≠ikr ey-
ledikleri bu istidlâl cüzâfen istidlâldir, onların bu da¡vâlarına bir senedleri 
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yoktur, §avâb olan budur ki o riyâ√ın nüzûlü ðuvvete delâlet eylemez belki 
bir nev¡ ∂a¡fa delâlet eder ki o ∂a¡f cüşâ i√dâ&ına sebeb olan ∂a¡ftan dûn 
olur. O nâzile olan riyâ√ın ¡i@am-ı §avtı o rî√in cevheri √asebiyle olur ise 
o ¡i@am-ı §avt rî√in πalî@ olduğuna delâlet eder. [335a] Eger ¡i@am-ı §avt 
ðuvvet-i dâfi¡adan ise o ðuvvetle bir nev¡ ðuvvet olduğuna delâlet eder. 
Ammâ rî√ daðîð ve la†îf olup rî√te §avt dahi olmasa o rî√in ðuvvete delâleti 
rî√-i ke&îf ü mu§avvitin ðuvvete delâletinden ek&er olur «u§û§an ki ke&îf 
mu§avvitin «urûcu irâde-i mürsile √asebiyle olmaya. Ammâ nefsi cihetin-
den @uhûr edan §avt ya¡nî min-πayri irâdetin §avt ile @uhûr eden rî√ i«tilâ†-ı 
≠ihne8 delâlet eder. Ve ammâ o rî√-i nâzilin netninin ðılleti o dahi cevdet-i 
ha∂ma delâlet eder. Ve netnin şiddeti ha∂mın fesâdına delâlet eder. Ve net-
nin olmadığı fecâcete delâlet eder. 

Ve ammâ füvâðtan ya¡nî ınckırıktan a√vâl-i mi¡deye istidlâl, eger §â√ib-i 
füvâð le≠¡ i√sâs eder ise o mekânda √âmi∂ ve √irrîf ve mürr olan a«lâ††an bir 
«ıl† olduğuna delâlet eder. Ve eger o füvâðta temeddüd i√sâs eder ise onda 
rî√ olduğuna delâlet eder. Ve eger bu me≠kûrlardan birini i√sâs eylemeyip 
ve ¡a†aş dahi yok ise o maðâmda «ıl†-ı balπamî olduğuna delâlet eder. Eger 
o füvâð istifrâπât ve √ummayât ¡aðabinde √âdi& oldu ise o mekânda yübs 
olduğuna delâlet eder.

Ammâ ¡a†aştan a√vâl-i mi¡deye istidlâl budur ki ¡a†aş mizâc-ı √ârra delâ-
let eder. Ve eger füvâðta πa&eyân olur ise mevâdd-ı mirâriyyeye ve mâ-
li√a-i balπamiyyeye delâlet eder. Ve beynehümâ bununla farð olunur ki 
o kimseye mâ-ı √ârr saðy olunur, eger o saðydan sonra ¡a†aş sâkin olur 
ise ek&er-i a√vâlde mâddenin balπamiyye-i mâli√a vü bûraðıyye olduğuna 
delâlet eder ve mâ-ı √ârr saðyından sonra füvâðı ðable’s-saðy olan füvâðtan 
ziyâde ve ek&er olur ise mevâddın mirâriyye olduğuna delâlet eder.

Ve ammâ ahvâl-i mi¡deye fem ve lisân ile olan istidlâl budur ki mi¡denin 
veca¡ı katında «uşûnet-i lisân ve ke≠âlik √umret-i lisân ziyâde olsa demin 
πalebesine veyâ«ûd mi¡dede verem-i √ârr-ı demevî olduğuna delâlet eder. 
Ve eger levn-i lisân §ufrete mâil ve ∂ârib ise [âfetin] §afrâvî olduğuna delâ-
let eder. Eger levn-i lisân sevâda ∂ârib ise sebeb-i âfet sevdâvî olduğuna 

8 Zîrâ i«tilâ†-ı ≠ihni olan kimse rî√in ictimâ¡ını ve def¡inin vaðt ve zamânını 
ta¡aððul eylemez ki √attâ ðuvve-i dâfi¡a ¡a∂alini ta√rîki için §arf-ı irâde eyleye.
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delâlet eder. Ve beyâ∂a ve lebeniyyete ∂ârib ise sebeb ru†ûbet olduğuna 
delâlet eder. Ve eger levn-i beyâ∂ yübûset ile olur ise mi¡denin yübûsetine 
delâlet eder.

Ammâ a√vâl-i mi¡deye ha∂mdan me™«û≠ olan istidlâl budur ki kaçan 
ha∂m cevdet üzere olsa mi¡denin ðuvvetine delâlet eder. 

Ammâ ha∂mın cevdeti ¡alâmetleri budur ki πıdâ-i mütenâveli mi¡de 
mu√tevî ve müştemil olduktan sonra fem-i mi¡de &iðal ve ðarâðır ve nef« 
ve cüşâ ve †a¡m-ı du«ânî ve †a¡m-ı √âmi∂ olmaz ve ke≠âlik füvâð ve i«tilâc 
ve temeddüd dahi olmaz ve o ta¡âmın mi¡dede müddet-i beðâsı mu¡tedile 
olur ve onun nüzûlü dahi vaðt-i lâyıðında olur, o vaðtten muðaddem ve 
mu™a««ar olmaz ve onun nevmi müstevî ve intibâhı serî¡ olur, ¡aynında ve-
rem ve re™sinde ¡inde’l-intibâh &iðal olmaz ve †abî¡atının icâbeti serî¡a ve 
sehle olur ve ðable’t-teberrüz esfel-i ba†nında nef«-i yesîr olur. Bu me≠kûr-
lar †a¡âmâ mi¡denin cevdet-i iltifâtı ve √üsn-i iştimâli olduğuna delâlet eder 
ve √üsn-i iştimâli dahi mi¡denin ðuvvetine delâlet eder ve †a¡âmın keyf ü 
kemmle mi¡deye muvâfaðatine delâlet eder. Ve kaçan mi¡de †a¡âmı cevdet 
üzere müştemile olmasa √üsn-i iştimâl bulunmadığı ha∂mda cevdet olma-
dığına delâlet eder ve ha∂m-ı redîde ðarâðır ve tevâtür-i cüşâ olur ve mi¡-
dede †ûl-i müddet †a¡âm bâðî kalır veyâ«ûd vaðt-i lâyðından muðaddem 
nüzûl eder. 

Ve mi¡dede §afrâ olsa o §afrâ mâni¡-i ha∂m olmaz ve o §afrâ ha∂mı kül-
liyyen ib†âl eylemez ve ha∂mı noð§ân üzere dahi kılmaz ve †a¡âmın ficcen 
bâðî olmasına sebeb dahi olmaz belki ba¡∂ı kerre o §afrâ †a¡âmı ifsâd eder. 
Ammâ sevdânın şânı budur ki ha∂ma mâni¡a ve †a¡âmı müfside olur. Ve 
balπamın ifsâd-ı †a¡âma meyli sevdânın ifsâd-ı †a¡âma meylinden ek&er olur.

Ve ma¡lûm ola ki kaçan mi¡dede verem ve ður√a olmayıp ve πıdâ dahi 
§âli√ ve fesâddan «âlî olmuş iken yine ha∂m √asen olmasa o √âl bir nev¡ 
sû™-i ha∂ma delâlet eder ki onun sebebi sû™-i mizâcdır. Ve mi¡de sû™-i mizâ-
cının ek&eri berd ve ru†ûbetten olur, ondan sonra ek&er olan sû™-i mizâc 
mizâc-ı √ârr ve sonra ek&er olan mizâc-ı yâbis olur.

Ammâ a√vâl-i mi¡deye evcâ¡-ı mi¡deden istidlâl budur ki mi¡dede veca¡-ı 
mümeddid olsa o veca¡ rî√e ve veca¡-ı &aðîl imtilâya ve veca¡-ı lâ≠i¡ √âmi∂ 
ve mürr ve √irrîf ve ¡fin olan «ıl†ların birine delâlet eder. 
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Ve a√vâl-i mi¡deye şehvetle olan istidlâl budur ki şehvet ba¡∂ı kerre 
ziyâde ve ba¡∂ı kerre noðsân ve ba¡∂ı kerre bu†lân üzere olur ve ba¡∂ı kerre 
dahi bir √âl üzere ðarârı olmayıp ve ¡a†aşı olup bârid olan nesnelere şevði 
olur ve πâh olur ki şevði √âmi∂a olur ve gâ√îce dahi şevki nâşife ve mâli√ 
ve √irrîfe olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi eşvâðı müctemi¡a olup √irrîf, mâli√, 
√âmi∂a ma¡an iştiyâðı olur o cihetten ki ≠ikr olunan me†¡ûmât-ı &elâ&e «ıl†-ı 
∂ârrı tað†î¡de müşterekler olur, pes bu eşvâð ∂a¡f-ı mi¡deye delâlet eder, zîrâ 
mi¡de-i ðaviyyenin meyli düsûmâta olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi mi¡denin şevkî rediyye olup †ab¡a münâfî olan nes-
nelere olur, nitekim ba¡∂ı nâsta fa√m ve üşnân tenâvülüne şevð olur, o 
şevðin sebebi o «ıl†-ı fâsid-i πarîbdir ki a«lâ†-ı ma√mûdeye münâsib ve 
muvâfıð olmaz. 

Ve §a√î√ü’l-me≠âð olan kimseler √ulviyyât tenâvülünden sonra √ulv 
olmayan e†¡imeyi tenâvül eyleseler onların √ulve iştihâları √ulvden sonra 
me™kûllerinde †a¡m-ı √ulvü i√dâ& eylemez ve √ulve olan iştihâları &âniyen 
me™kûlün ta¡mını taπyîr eylemez me≠âðları §a√î√ olmak √asebiyle. 

Ve şehvet bir †a¡âmâ müteveccih iken müteşevviða olduğu †a¡âmı tenâ-
vülünde †abî¡at müstekrihe olsa o mi¡dede âfet olduğuna delâlet eder ve 
düsûmâta iştihâ eylese mi¡dede teðabbu∂ ve tekâ&üf ve yübs olduğuna delâ-
let eder.9 

Ve aπdiye-i müsa««ine tenâvülünden †ab¡ müstekrih olup bürûdeti için 
bevârid tenâvülüne meyl eylese mi¡dede √arâret olduğuna delâlet eder. Ve 
eger müsa««inât tenâvülünü iştihâ eyler ise mi¡dede bürûdet olduğuna delâ-
let eder. Ve muða††ı¡ât ve √umû∂ât ve √urâfât ve memlû√ât tenâvülüne iş-
tiyâðı olur ise mi¡dede «ıl†-ı lezic olduğuna delâlet eder. Ve mi¡de √ârrenin 
suyu iştihâsı †a¡âmı iştihâsından ek&er olur. Ve ba¡∂ı kerre şiddet-i √arârete 
sebeb, mi¡dede olan aπdiye ve ru†ûbet ta√allül eder ve o ta√allülün bedelini 
†abî¡at †aleb etmekle mi¡deye √arâret ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre mi¡deye le≠¡ 
¡ârı∂ olup mi¡dede o le≠¡ bir nev¡ cû¡-ı şedîd i√dâ& eder ki o cû¡a elbette §abr 

9 “Mi¡dede teðabbu∂ ve tekâ&üf ve yübs olduğuna delâlet eder.” Bu kelâmı ðab-
le-es†ur “Mi¡de-i ðaviyyenin meyli düsûmâta olur.” dediğine münâfî gibi görü-
nür, velâkin münâfî değildir belki mü™eyyiddir, zîrâ bu va§flar ðuvvet-i mi¡deyi 
iðti∂â eder. Ve bunun em&âli münâfî gibi kelimâtı çok vâði¡dir lâkin ehl olanlar 
bilir ki her birinin ma√mil-i §a√î√i vardır.



50 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

mümkin olmaz ve o cû¡ πaşyi müsta§√ıb olur ¡ale’l-«u§û§ taπaddî eyleme-
yip te™«îr-i πıdâ eylese πaşyin ¡urû∂u mu√aððak olur. Ve o mi¡de ki ona sev-
dâ-i √âmi∂a ve balπam-ı √âmi∂ mun§abbe ola ve onların miðdârları nef∂i 
müsted¡î olan miðdârlarından ziyâde ola, o mi¡de §â√ibinin şehveti ziyâde 
olur ve onda şehvet-i kelbiyye hâ∂i& olur, şehvet-i kelbiyye bâbında vechini 
inşâallâhu ta¡âlâ biz beyân eyleriz.

Ve ma¡lûm ola ki şehvet-i πıdâ a¡∂ânın küllîsine ¡âmme olur velâkin 
şehvet-i ¡âmme †abî¡iyyedir, ðuvvet-i πa≠iyyenin ðuvvet-i câ≠ibe ile πıdâyı 
istid¡âsı ¡alâyıðı ile √â§ıl ve kâin olur. Ve cemî¡an a¡∂âya ¡âmme olan şeh-
vetten mâ-¡adâ bir şehvet dahi vardır ki ona şehvet-i nefsâniyye derler ve o 
şehvet-i nefsâniyye mi¡deye «â§§ olur onu ancak mi¡de i√sâs eylediği için. 
Ve ba¡∂ı nâsta bir nev¡ şehvet vardır ki onun [335b] §â√ibine ke&îren cû¡ 
¡ârı∂ olur ve ekli dahi ke&îr olur ve ke&ret-i eklden ona to«me ¡ârı∂a olmaz10 
ve ondan «âric olan &üfl dahi ke&îr olmaz ve ma¡a-hâ≠â ona simen dahi gel-
mez. Onun sebebi budur ki o mi&lli kimsede ta√allül ke&îr ve serî¡ olur ve 
onun hâ∂ımesi ve câ≠ibe-i şehevâniyyesi ma¡an §a√î√ olur.

Ammâ a√vâl-i mi¡deye †u¡ûm-ı femden me™«û≠ olan istidlâl budur ki 
femde merâret ta¡mı olur ise √arâret ve §afrâya istidlâl olunur. Ve †a¡m 
√âmi∂ olur ise ek&er-i emrde mi¡dede bürûdet olduğuna delâlet eder, lâkin o 
bürûdet ha∂ma mâni¡ olan bürûdet meblaπına bâliπa olmaz belki ondan dûn 
olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi merâret-i fem ma¡a’r-ru†ûbet mi¡dede √arr ∂a¡îf 
olup o √arr-ı ∂a¡îf mi¡dede olan ru†ûbeti ðalîlen iπlâ eylediğine delâlet eder, 
zîrâ ru†ûbet ðalîlen πaleyân edip πaleyânı in∂âc eden πaleyân meblaπından 
ðâ§ıre olsa o ru†ûbete √umû∂at ¡ârı∂a olur ve o ru†ûbetin na@îri ¡a§îrdir ki 
ona berd i§âbet eylese veyâ«ûd √arâret-i ∂a¡îfe ile ðalîlen πaleyân eylese 
ona o iki √alde dahi √umû∂at †a¡mı √â§ıl olur. Ve ba¡∂ı kerre √umû∂at-ı fem 
mi¡deye †ı√âlden mâdde-i √âmi∂anın in§ıbâbından √âdi& olur ve †ı√âl sebebi 
ile olan √umû∂at ile şehvet ziyâde olur ve nef« ve ðârâðır ke&îr ve ha∂m 
dahi seyyi™ olur ve cüşâda dahi √umû∂at olur. Ve femde tefeh olsa balπam-ı 
tefihe delâlet eder. Ve fem-i mâli√ balπam-ı mâli√e delâlet eder. Ve ke≠âlik 

10 Ya¡nî onun me™kûlü her ne ðadar ke&îr olur ise ¡u∂va ve bedene πıdâ olmaz ve 
ondan &üfl dahi √â§ıl olmaz, zîrâ ta√allül ile «âric olup to«me dahi olmaz ve 
hâ∂ımenin ve câ≠ibenin ðuvveti √asebiyle ona eklden πınâ √â§ıl olmaz.
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femde πarîbe-i semice11 ve mütebeşşi¡a12 olan †u¡ûmun biri mevcûd olsa 
mi¡dede ¡afine ve πarîbe ve rediyye mevâdd olduğuna delâlet eder. 

Ammâ a√vâl-i mi¡deye ðay™ ile olan istidlâl budur ki mi¡dede yalnız 
tehevvu¡ olup ðay™ ve πa&eyân bulunmasa mi¡denin mevâddı le√ice ve 
müteşerribe olduğuna delâlet eder. Eger onunla ðay™ sehl olur ise delâlet 
eder ki mevâdd mi¡de tecvîfine ma§bûbe olmuştur. Ve eger hem ðay™ ve 
hem tehevvu¡ olup o tehevvu¡ ðay™ ile münðali¡ ve mündefi¡ olmasa delâ-
let eder ki ≠ikr olunan iki emr ma¡an mevcûddur, hem teşerrüb ve hem 
tecvîf-i mi¡deye mevâdd mun§abbe olmuştur. Ve o √âlet ba¡∂ı kerre yal-
nız «ıl†ın lu√ûcundan dahi ¡ârı∂a olur. Ve mi¡deye πa&eyân ¡urû∂u √asren 
mâdde-i müteşerribeden olmaz belki mâdde-i müteşerribeden πa&eyân 
¡ârı∂ olduğu gibi ke&îrü’l-miðdâr olup πayr-i müteşerribe mevâddan da-
hi ¡ârı∂ olur, zîrâ mevâdd-ı ke&îre fem-i mi¡deyi le≠¡ eder ve o le≠¡den 
πa&eyân √âdi& olur veyâ«ûd o mevâdd ≠âtında ðâlîlü’l-miðdâr olur velâ-
kin ða¡r-ı mi¡dede †a¡âma i«†ilâ†la çoğalır ba¡dehu fem-i mi¡deye §u¡ûd 
edip πa&eyâna mü™eddî le≠¡ ile le≠¡ eder ve bu vechten a«lâ†ının ðay™ ve 
ða≠fı §u¡ûbetli olan kimselerde †a¡âm tenâvülünden sonra ðay™ sühûletli 
olur. Ve eger mevâdd ke&îre olup lâkin tehevvu¡ ve πa&eyânın √udû&u 
edvâr ile olur ise delâlet eder ki mâdde mi¡dede in§ıbâb ile √â§ıladır. Ve 
eger tehevvu¡ ve πa&eyân dâim ise mâdde ¡ale’l-itti§âl mi¡dede mütevel-
lid olmak üzeredir. 

Ve a√vâl-i mi¡deye elvân-ı ðay™ dahi delâlet eder. ~afrâya ve sevdâya 
ancak levn √asebiyle delâlet eder. Ve balπam-ı √âmi∂a ve balπam-ı mâli√a 
levn ile ve †a¡m ile cemî¡an delâlet eder. Ve balπam-ı zücâcîye levn ile 
ve baştan nâzil olan balπama levn-i mu«â†î ile ve müsta§√ıb olduğu a¡∂â-i 
u«râda nevâzilin vücûduyla delâlet eder. 

Ve ba¡∂ı nâs †a¡âm tenâvül eyledikte i√sâs eder ki o kimse fa∂l-ı √areket 
ile √areket eylese me™kûlünü ðay™ eder ve onun o √âli delâlet eder ki fem-i 
mi¡desinde ru†ûbet vardır veyâ«ûd mi¡desi ∂a¡îfedir. Ve ru†ûbet sebeb ile 
√âdi& olan √âlet-i me≠kûr «avâ vaktinde dahi ¡ârı∂a olur. Mi¡desinde ru†ûbet 

11 َّ .ðabî√ ve yağlı olan süte dahi derler. Vankulu [es-semic] اَ
12 ُ ــ ِ َ ْ  .le≠≠et kerîh olup boğazı tutmaktır (bânın fet√i ve şînin kesriyle) [¡el-beşi] اَ

Vankulu.
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olup câyi¡ olan kimse dahi ba¡∂ı kerre i√sâs eder ki fa∂l-ı √areket ile ta√ar-
rük eylersem bana ðay™ ¡ârı∂ olur, 

Ammâ ∂a¡ftan √âdi& olan √âlet-i me≠kûre yalnız imtilâ ile ¡ârı∂a olur, 
«avâ vaðtinde olmaz. 

Ammâ levn-i beden ile a√vâl-i mi¡deye istidlâl a√vâl-i mi¡de ve a√vâl-i 
kebide levnin delâleti ek&er-i emrde eşedd ve aðvâ olur, zîrâ mi¡denin ek&er-i 
emrâ∂ı bâride-i ra†be olur ve o mi&lli emrâ∂ a§√âbının levni re§â§î olur. O 
emrâ∂ a§√âbının levninde §ufret olur ise onun §ufreti dahi beyâ∂a nâ@ır olur.

Ve a√vâl-i mi¡deye ðarâðır ile istidlâl budur ki ðarâðır mi¡denin ∂a¡fına 
ve †a¡âmı sû™-i iştimâline delâlet eder ve πâyi†-i ra†be dahi delâlet eder. 

Ammâ a√vâl-i mi¡deye rîð ile istidlâl budur ki rîðin ke&reti ve zebediy-
yeti mi¡dede mâiyye-i lu¡âbiyyeyi mürsile olan ru†ûbete delâlet eder. Ve 
femin cüfûfu ve kuruluğu ve rîðin ðılleti yübs-i mi¡deye delâlet eder. Ve 
rîðin √arâreti mi¡de √arâretine delâlet eder. Ve eger √arâret-i mi¡deye delâ-
let eden ¡alâmet-i u«râ dahi mevcûde ise √arâret-i rîð mi¡de √arâretinden 
olduğu müte¡ayyin olur. Ve ma¡lûm ola ki femin yübûseti iki vech üzere 
olur: Evvelkisi yübs-i √aðîðidir ki onda rîð mevcûde olmaz. Ve ikincisi 
yübs-i kâ≠ibdir, o yübs-i kâ≠ibde ağızda rîð olur velâkin πırevî ve lezic olur 
ve o lu¡âba √arâret-i bu«âriyye i§âbet etmekle cefâf ¡ârı∂ olur. Ve vâcib olur 
ki yübs-i √aðîðî ile rîð-i lezicin femde cüfûfu farð oluna. Ve femde olan 
yübs-i √aðîðî mi¡de yübsüne delâlet eder. Ve rîð-i lezicin cüfûfu mü¡ideden 
münba¡i&e veyâ«ûd re™sten nâzile ru†ûbet-i leziceye delâlet eder. 

Ve a√vâl-i mi¡deye cüşâdan me™«û≠ olan istidlâl, cüşâ ba¡∂ı kerre √âmi∂ 
olur ve ba¡∂ı kerre dahi müntin olur ve du«ânî veyâ«ûd zencârî ve zehim ve 
√ummâyî ve ¡afin ve semekî a§nâfından biri olur veyâ«ûd cüşâda §âhibinin 
me™kûlüne muvâfıð †a¡m olur veyâ«ûd rî√-i §ırfe olup onda keyfiyyet-i u«râ 
olmaz. Ve rî√-i §ırfe olan cüşâ sâir envâ¡ının e§a√√ı olur. Eger cüşâ du«ânî 
olup du«âniyyetine sebeb du«âniyyete isti√âlesi serî¡a olan mu†accene §uf-
ret-i bey∂ ve fücl gibi †a¡âmın cevheri olmaz ise veyâ«ûd sebeb-i du«âniy-
yet nâr ile ma¡mûl olan √elvâ mi&lli e†¡imeye du«âniyyetin istı§√âbı olmaz 
ise o cüşânın du«âniyyeti mi¡denin nâriyyetine delâlet eder ve mi¡denin o 
nâriyyeti bi-mâddetin veyâ«ûd bilâ-mâddetin sû™-i mizâc olduğuna delâ-
let eder. Ve eger bi-mâddetin olur ise vücûh-ı me≠kûrenin biri üzere olur. 
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Ve çok kerre du«âniyyet o mâdde-i §afrâviyyeden olur ki o §afrâ merâre-
den mi¡deye ≠ikri mürûr eylediği üzere mun§abbe olur veyâ«ûd o mâd-
de mizâcı §afrâvî olmayanlarda baştan nüzûl eden nezle-i √âdde olur. Ve 
ke≠âlik cüşâda olan du«âniyyetin sebebi bi-mâddetin ve bilâ-mâddetin olan 
mi¡denin sû™-i mizâcı olduğuna me™kûlü olan πıdâ du«âniyyetinden ba¡îd 
olan aπdiye olduğu ile dahi istidlâl olunur, me&elâ «ubz-ı şa¡îr ile taπaddî 
eden kimse cüşâ-i du«ânî ile teceşşî eylese onun sebebi mi¡denin mu†laðan 
sû™-i mizâcı olduğuna delâlet eder.

Ve ke≠âlik berâzda dahi te™emmül olunur. Onun berâzı mirârî olup 
veyâ«ûd πayr-i mirârî olduğu †a¡arrüf olunur, eğer mirârî olduğu @âhir olur 
ise delâlet eder ki sebeb mi¡dede olur, ammâ mirârî değil ise sebeb mi¡de-
de olduğuna delâlet eylemez, zîrâ o mi&lli berâzı olan kimsenin âfeti sû™-i 
mizâc-ı müfredden dahi ¡ârı∂ olur.

Ve ðay™ ile «urûc eden fa∂alât dahi sebeb mi¡de olduğuna veyâ«ûd mi¡-
denin πayri olduğuna edell-i delîl olur. 

Ve ba¡∂ı kerre cüşâ-i du«ânî o sehere delâlet eder, onun §â√ibinin mi¡-
desi ha∂ma ferâπ-ı [336a] kâfî bulmaz ve o mi¡denin mevâddı müşte¡ile ve 
mütesa««ine olup du«ânî cüşâ i√dâ& eder. 

Ve ammâ cüşâ √âmi∂ olup onun √umû∂atı πıdâ-i √âmi∂ tenâvülünden 
veyâ«ûd o cüşâ ke&ret-i miðdârı ve ifrâ†ı √asebiyle √umû∂ata taπayyür 
eden aπdiye tenâvülünden √âdi& olmasa o cüşâ-i √âmi∂ mi¡de bürûdetine 
delâlet eder ve «u§û§an o mi&lli mi¡de §â√ibi ¡asel mi&lli √umû∂attan ba¡îd 
olan πıdâ ile mi¡desini tecribe eylese ve me™kûlü olan ¡asel onun mi¡desinde 
ta√ammu∂ eylese o zamân √ükm olunur ki cüşâ-i √âmi∂in sebebi mi¡dedir, 
tenâvül olunan πıdânın taπayyüründen √âdi& değildiri mi¡denin o berdi ge-
rek bi-mâddetin ve gerek bilâ-mâddetin olsun. Eger sebeb bi-mâddetin olan 
berd olur ise fem-i mi¡dede dâimâ &iðal müşâhede olunur ve ek&er-i √âlde 
cüşâ-i √âmi∂ a§√âb-ı sevdâ ve a§√âb-ı †u√âle ve ke≠âlik mi¡desine nevâzil-i 
bâride nüzûl edenlere ¡ârı∂ olur.

Ve ba¡∂ı kerre mi¡dede olan mevâdd-ı √ulveye √arâret i§âbet etmekle 
mevâdd πaleyân eder ve πaleyândan o √ulv-i mâddeye √umû∂at ¡âri∂a ol-
makla cüşâ-i √âmi∂ √âdi& olur ve ona cüşâ-i √âmi∂ ile √arâret ve iltihâb ve 
merâret-i fem ve ¡a†aş ve müberridât ile intifâ¡ delâlet eder.
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Ve √arâret-i müfri†anın †a¡âmı ve cüşâyı ta√mî∂ eylediğine onunla istid-
lâl olunur ki lebeni √arâretin ta√mî∂i bürûdetin ta√mî∂inden ek&er olur ve 
mevâdda ðay™la dahi istidlâl olunur.

Ve kaçan cüşâ müntin olsa o netn delâlet eder ki ¡ufûnet mi¡dede olur, 
be«arın mi¡de ¡ufûnetine delâlet eylediği gibi.

Ve ba¡∂ı kerre dahi cüşânın netni mi¡dede ður√a olduğuna delâlet eder. 
Ve sehekî ve semekî ve √ummâî olan cüşâ müte¡affine olan ru†ûbet-i mi¡-
deye delâlet eder. Ve zencârî ma¡a’l-¡ufûnet √iddet ve √arârete delâlet eder. 
Zencârî cüşânın √arârete delâleti du«ânî cüşânın √arârete delâletinden 
eşedd ve aðvâ olur, ammâ πayr-i du«ânî ve πayr-i √âmi∂ olan cüşâda tenâ-
vül-i ta¡âmdan bir müddet mürûr eyledikten sonra mütenâvel olan †a¡âmın 
†a¡mı i√sâs olunsa ∂a¡f-ı mi¡deye delâlet eder. 

Ammâ mi¡de a√vâline mi¡deye muvâfıð veyâ«ûd münâfî ve mû≠î olan 
edille ile istidlâl budur ki ona muvâfıð olan nesnelere na@ar olunur. Onun 
muvâfıðı eşyâ-ı müberride midir veyâ«ûd eşyâ-ı müsa««ine midir veyâ«ûd 
müceffife midir yoksa eşyâ-ı mura††ıbe midir ta¡arrüf olunur. 

Ammâ ba¡∂ı kerre ta¡arrüf ve tecribede πafletten πala† vâði¡ olur onun 
için ki eşyâ-ı müberride-i müsta¡melenin ba¡∂ı kerre bürûdeti münkesire 
olur o zamânda ki o müberridât πaleyânı olan «ıl†-ı raðîð-i mâî vü ra†be 
mülâðî olur ve «ıl†-ı balπamî-i mâli√e dahi mülâðî olur ve o mülâðât ile 
onun bürûdeti zâile ve münkesire olup bürûdetin zevâli ile ondan intifâ¡ 
eder, o vech ile tecribe eden kimse @ann eder ki isti¡mâl eylediğim şey™-i 
bâridden keyfiyyet-i bürûdet ile intifâ¡ eyledim ve mi¡denin mizâcı √ârrdır 
diye ondan √arâret-i mi¡desine istidlâl edip πala†ta vâði¡ olur. Ve ke≠âlik 
mi¡desinde «ıl†-ı √ârr olan kimse dahi eşyâ-ı müsa««ine isti¡mâl eder ve çok 
kerre eşyâ-ı müsa««ine «ıl†-ı √ârrı ta√lîl edip ¡alîl bir miðdâr evvelâ «iffet 
bulur velâkin mi¡denin mizâcını ta¡dîl eylemez ve mâdde-i √ârrın ta√allü-
lünden πala† edip mi¡desinin bâridü’l-mizâc olduğuna istidlâl eder. İşbu πa-
la††an «alâ§ için o kimseye vâcib olur ki eşyâ-ı bâride veyâ«ûd eşyâ-ı √ârre 
ile mi¡desinin a√vâlini ta¡arrüf ðasd eyledikte edille-i sâireye dahi mürâ¡ât 
eyleye ve o eşyâ-ı mütenâvelenin delâletiyle iktifâ eylemeye ve edille-i sâi-
re onların delâletlerini te™yîd eder ise o zamân onlara i¡timâd ve tecribesinin 
§ı√√atine cezm eyleye.
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Ve a√vâl-i mi¡deye mi¡denin √issinden me™«û≠ olan istidlâl budur ki 
mi¡dede &iðal-i mücerred i√sâs edip ondan le≠¡ i√sâs eylemez ise mâdde-i 
balπamiyye vü zücâciyye olduğuna istidlâl olunur. Ve eger mi¡dede le≠¡ 
ve iltihâb-ı i√sâs eder ise mâdde mirre-i §afrâ veyâ«ûd balπam-ı mâli√ 
olduğuna istidlâl olunur. Eger bi-πayri iltihâbin le≠¡ i√sâs olunur ise mâd-
denin √umû∂atına istidlâl olunur. Ve i√sâs olunan le≠¡ ma¡a’l-«iffe i√sâs 
olunur ise mâdde la†îfe veyâ«ûd ðalîle olduğuna istidlâl olunur. Ve eger 
o le≠¡ &iðal ile i√sâs olunur ise mâddenin πıl@atine veyâ«ûd ke&retine is-
tidlâl olunur. 

Ammâ a√vâl-i mi¡deye müşârekât-ı mi¡de a√vâlinden istidlâl budur ki 
o müşârekâtın a√vâline na@ar olunur, me&elâ dimâπın a√vâline na@ar olu-
nur, dimâπ esbâb-ı nevâzilden münfa¡il ve müte™e&&ir olup mi¡deye nezle 
ba¡& ve irsâl eylediği veyâ«ûd irsâl eylemediği ta¡arrüf olunur ve ke≠âlik 
müşârik-i â«er olan kebide dahi na@ar olunur, kebid §afrâ tevlîd edip mi¡-
deye §afrâ ba¡& ve irsâl eylediği veyâ«ûd irsâl eylemediği ta¡arrüf olunur ve 
ke≠âlik †ı√âle dahi na@ar olunup sevdâyı †ı√âl nef∂ eder mi yoksa nef∂den 
¡âciz olup varime ve sevdâsı ke&îre midir ta¡arrüf olunur ve bu ta¡arrüfler 
ile mi¡de âfetinin sebebi bilinir. Ve ke≠âlik ¡aynda na@ar ve te™emmül olu-
nur. Ammâ ¡aynda şey™-i πayr-i mu¡tâd ve şey™-i πayr-i &âbit ve πayr-i vâði¡ 
olan nesne ta«ayyül olunur mu veyâ«ûd olunmaz mı o dahi ta¡arrüf olunur. 
Ve başta §udâ¡ ve vesvâs olduğu ve onların imtilâ katında ke&reti olup ve 
vaðt-i cû¡da ðılleti olup veyâ«ûd olmadığı dahi ta¡arrüf olunur. Ve ke≠âlik 
ve ¡ale’l-«u§û§ düvârın olup veyâ«ûd olmadığı ve vaðt-i imtilâda veyâ«ûd 
vaðt-i «avâda «afaðân veyâ«ûd πaşy ve teşennüc olduğu ta¡arrüf olunur, 
işbu ta¡arrüfler ile ¡ara∂a istidlâl olunur. Ve eger imtilâ «ayâlât ve §udâ¡ ve 
vesvâs ve menâmât-ı mu«telife ve «afaðân ve sübât-ı ¡a@îm i√dâ& eder ise 
mi¡de mevâdd ile mümteli™e ve ∂a¡îfe olup mi¡dede sû™-i mizâc olduğuna 
delâlet eder. Ve eger «afaðân ve §udâ¡ ve πaşy ve vesvâs ve vaðt-i cû¡ u 
«alâda √âdi& olur ise delâlet eder ki o mi¡dede bir nev¡ mirâr ve «ıl†-ı le≠≠â¡ 
vardır ki «avâ vaktinde fem-i mi¡deye §u¡ûd eder veyâ«ûd mi¡dede «ıl†-ı 
sevdâvî olduğuna istidlâl olunur. Ve bizim sana i¡†â eylediğimiz ¡alâmât-ı 
sâire beynehümâyı fa§l ve farð eder veyâ«ûd vaðt-i «avâda o «afaðân mi&l-
lilerin ¡urû∂u mi¡dede bârid mâdde olduğuna delâlet eder. Ve ≠ikr olunan 
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esbâbdan olup esfel-i mi¡dede olan sebeblerden o sebeblerin mi¡de a¡lâsında 
olanlarından mütevellid olan §u∂â¡ ve §ar¡ ve πaşy ve teşennüc mi&lli âfet-
lerden bir âfet tevellüd eylemez. 

Ve şol a¡râ∂ ki a√vâl-i mi¡deye bi’l-müşâreke delâlet eyler, onların ba¡∂ı-
sı dimâπî olur i«tilâ†-ı ≠ihn ve sübât ve cümûd ve vesvâs gibi ve ba¡∂ısı dahi 
ðalbiyye olur, πaşy ve «afaðân ve sû™-i nab∂ gibi ve ba¡∂ısı dahi dimâπ ve 
ðalb beynlerde müşterek olur nefesin bu†lânı ve ¡usrü ve seyyi™ olması gibi.

On İkinci Fa§l Mi¡denin Sû™-i Mizâc-ı ◊ârrının 
¡Alâmâtı Beyânındadır

Mi¡denin sû™-i mizâc-ı √ârrının ¡alâmâtı ¡a†aş olur lâkin sû™-i mizâc-ı √ârr 
ifrâ† üzere olup ðuvveti isðâ† eder ise ¡a†aş i√sâs olunmaz.

 Ve ke≠âlik mizâc-ı √ârr ¡alâmâtındandır cüşânın du«âniyyeti ve rîðin 
sühûketi ve müberridâtla o mizâc §â√ibinin şurû†-ı mâ∂iye ile intifâ¡ı ve 
mi¡de-i mu¡tedilede mu√teriða olmayan aπdiye-i la†îfenin mi¡dede i√tirâðı 
ve aπdiye-i πalî@anın √âlet-i †abî¡iyyede münha∂ıme olduğu miðdâr in-
hi∂âmdan ziyâde inhi∂âmı. Lâkin sû™-i mizâc ifrâ† üzere olup ðuvveti isðâ† 
eder ise [336b] bu ¡alâmetler bulunmaz. 

Ve ke≠âlik mizâc-ı √ârr ¡alâmâtından olur ke&ret-i ¡a†aş ve †a¡âma şeh-
vetin ðılleti. 

Ek&er-i √âlde bunlar dahi mizâc-ı √ârre ¡alâmet olur «u§û§an sû™-i 
mizâc-ı √ârr mâddî olup ve mâdde §afrâviyye olur ise delâlet-i me≠kûre 
ðaviyye olur ve bu §ûretle ona √ummâ-ı dıððiyye tâbi¡ olur.

Ve bu mizâc §âhibininin mizâc-ı me≠kûrunda ifrâ† olup lâkin ðuvveti 
bâðıye olsa onun mizâcı o √âlde cû¡-ı şedîd i√dâ& eder ta√allülü ek&er ol-
makla ve ta√allül katında mevâddı ta√lîl için le≠¡ ve ta√rîk eyledikte ma§§ 
gibi bir √âlet i√dâ& etmekle. Ve bu mi&lli cû¡da πıdâ te™«îr olunsa πaşye 
mü™eddî olur ve ba¡∂ı kerre bilâ-te™«îr dahi πaşyde vâði¡ olur. 

Ve bu mizâc-ı √ârrın müddeti †ûl-i yesîr ile †avîle olsa a§len şehvet bâ†ıl 
olur. Ve bu mizâcda olup aπdiye-i πalî@a tenâvül edenlerde ¡aðîbu’t-tenâvül 
lu¡âbın seyelânı dahi ek&er olur.

Ve ma¡lûm buyurula ki mi¡desi nâriyye olanların demi ðalîl ve redî ve 
müntin ve √irrîf olur, ona o a¡∂â kerîh görür ki onun mizâc-ı a§lîsi o mi&lli 
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deme mübâyin ve mu«âlif olur, o dem ile a¡∂â-i me≠kûr iπtidâ eylemeyip 
ðalîlü’l-la√m olur ve onun ¡urûðunda dürûr olur, zîrâ †abî¡at onu isti¡mâl 
etmekle ¡urûðta dem ma«zûn olup dürûr √â§ıl olur ve fa§d olundukta ondan 
dem-i redî seyelân eder.

On Üçüncü Fa§l Sû™-i Mizâc-ı Bârid ¡Alâmetleri Beyânındadır

Mi¡de bürûdetinin edillesi budur ki mi¡dede ta¡âmın taπayyürü ba†î™ 
olur √attâ bürûdet-i mi¡de √asebiyle mütenâvel olan †a¡âm nüzûl eylemez 
veyâ«ûd ba¡de-mühletin mi¡deden ða≠f eder ve o mað≠ûfta taπayyür-i 
mu¡teber bulunmaz: Eger bürûdet-i mi¡de ifrâ† üzere olur ise †a¡âmda a§lâ 
taπayyür olmaz ve nu∂c bulunmaz.

Ve ona ba¡∂ı kerre ke&ret-i şehvet dahi delâlet eder. Ve ke≠âlik ¡a†aşın 
ðılleti ve †a¡âm √asebiyle olmayan cüşâ-i √âmi∂ dahi sû™-i mizâc-ı bâride 
delâlet eder.

Ve yine mi¡denin sû™-i mizâc-ı bâridine delâlet eden edilleden olur aπdi-
ye-i la†îfeyi mi¡dede istimrâ edip o mizâc ¡urû∂ etmezden muðaddem mün-
ha∂ım olan aπdiye-i πalî@a istimrâ etmemek. 

Ve mi¡dedin sû™-i mizâcı ba¡∂ı kerre o meblaπa bâliπ olur ki †a¡âm-ı 
me™kûl ba¡de-sâ¡âtin temeddüd ve veca¡-ı şedîd i√dâ& eder ve o √âlet küllü 
yevmin «all mi&lli bir nev¡ ru†ûbet ða≠f ve ðay™ eylemedikçe sâkine olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre mi¡de mizâcının bürûdeti istisðâya ve ≠erebe mü™eddî
olur.

Ve mi¡de-i bâride a§√âbının levninde §ufret ve beyâ∂ olur ki onlar er-
bâb-ı tecribeye «afî olmaz. Ve o sû™-i mizâc-ı bârid bir ¡illettir ki onun ec-
ved-i mu¡âlecesi nân«âh olur.

Ve mi¡de-i bârideye ba¡∂ı kerre dimâπ dahi müşâreket eder ve bi’l-müşâ-
reket §udâ¡-ı rî√î ve †anîn mi&lli emrâ∂-ı dimâπiyye ¡ârı∂a olur. 

Ve ¡ara∂ı olan sû™-i mizâc-ı bârid ile mizâc-ı √ârr-ı a§lî mi¡dede ictimâ¡ 
eyleseler ðarâðır ve nef« ve cefâf ve ¡a†aş ke&îr olur. Ve o ¡illetle her ka-
çan fa§da √âcet olsa ≠ikr olunan a¡râ∂ ziyâde olur ve dıðða mü™eddî olur 
ve onun mu¡âlecesi ðable’†-†a¡âm lehâtı ıslatacak miðdârı şarâb-ı ðalîl olur 
ve aπdiyesini nevâşif ve la√m-ı a√merden kılmak ile olur &erâyid isti¡mâl 
olunmaz.
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On Dördüncü Fa§l Mi¡denin Su™-i Mizâc-ı Yâbisinin 
¡Alâmetleri Beyânındadır

O mizâca ¡a†aş-ı ke&îr ve lisânın ifrâ† üzere cefâfı ≠ikri taðdîm olunan 
şurû†a ri¡âyet katında delâlet eder ve bedenin hüzâli ve tabî¡î olan ≠übû-
lünden ek&er-i ≠übûlü dahi delâlet eder ve aπdiye-i ra†be ile intifâ¡ı dahi o 
mizâc-ı yâbise delâlet eder.

On Beşinci Fa§l Mi¡denin Sû™-i Mizâc-ı Ra†bı Beyânındadır

O mizâca ¡a†aşın ðılleti ve aπdiye-i ra†beden mi¡denin teneffür ve te™e≠≠î-
si ve taðlîl-i πıdâdan ve yübûset-i πıdâdan intifâ¡ı ve lu¡âb ve rîðin ke&reti 
delâlet eder. Ve ke&ret-i lu¡âb cû¡ üzere olur ise ek&er-i √âlde ma¡a’r-ru†ûbe 
√arârete delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre yalnız √arâretten dahi ¡ârı∂ olur,

Ve çok vâði¡ olur ki insânın fem-i mi¡desinde ru†ûbet-i bâlle olur ve onun 
§â√ibi tevehhüm eder ki her kaçan †a¡âm tenâvülünden sonra √areket eylese 
mütenâvelini ða≠f eder. Ve bu vechle olan tevehhüm ba¡∂ı kerre ∂a¡f-ı mi¡-
deden dahi √âdi& olur velâkin bundan aðdem ≠ikr olunan sâir ∂a¡f-ı mi¡de 
delâili dahi mevcûd olur ise. Ve bu tevehhüm ba¡∂ı kerre cû¡ vaktinde dahi 
olur, bu sûret ekl-i ta¡âm olmaksızın olur, ammâ sûret-i müteðaddimede 
tenâvülden sonra o tevehhüm ¡ârı∂ olur.

On Altıncı Fa§l Mevâdd-ı Emzicenin ve Mevâddın Müsta§√ıb 
Oldukları Emrlerin ¡Alâmetleri Beyânındadır

Mizâcın mâddî olduğuna delâlet eden umûr ðay™ ve cüşâ ve berâz olur.
Ve berâzın «â§§aten delâleti levn ile olur. Ve berâza ve bevle mu«âli† 

olan nesneler ile delâlet ðavî olur lâkin √âcet-i √addi mücâviz olur ise o 
mu«âli†in delâletinde ðuvvet olmaz. 

Mizâc-ı mi¡de mevâddının raðîð ve §adîdi olduğuna delâlet eder. Mi¡denin 
«iffeti ile ma¡an ¡ârı∂ olan πa&eyân ve le≠¡ ve ¡a†aş ve iltihâb ve aπdiye-i πalî@a 
tenâvülünde πa&eyânın ¡urû∂u ve bi’l-cümle mevâdd-ı raðîð ue §adîdi ke&îr 
olur ise o mâdde §â√ibinde πa&eyân dâim olur ve ðalîl olur ise πa&eyânında 
devâm olmaz belki tenâvül-i aπdiye katında faða† πa&eyân eder. Ve ke≠âlik 
o mâdde müteşerribe olmayıp belki ða¡r-ı mi¡dede ma√§ûre olsa ona πa&eyân 
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¡ârı∂ olmaz velâkin tenâvül-i aπdiye ðatında aπdiyeye mu«âla†a ile mi¡dede 
fâş ve münteşire olup fem-i mi¡deye bâliπa oldukta πa&eyân i√dâ& eder.

Ve fe∂â-ı mi¡deye ma§bûbe olup πayr-i müteşerribe olan mevâdda delâ-
let eder o mi&lli mâdde mi¡desinde olan kimse mâ-ı ¡asel ve sükker mi&lli 
celâsı olan âπdiye tenâvülünde ola mâddeyi ≠ikr olunan mütenâvel-i câlî 
«ârice i«râc ve √isse ibrâz eylediği.

Ammâ müteşerreb olan mevâdd ðay™ ve berâzın i«râcâtından ma¡lûm 
olmaz belki ≠ikri mürûr eden delâil-i sâire ile ma¡lûm olur ve onların a§lı ve 
esâsı πa&eyân olur, zîrâ πa&eyân lâ-ma√âle mâddeye delâlet eder. 

Eger mi¡dede yalnız tehevvu¡ olur ise mi¡deye mâddenin lü§ûðu olduğu-
na ve teşerrübe delâlet eder ve ¡a†aş mâddenin cinsine delâlet eder, zîrâ ¡a†aş 
mi¡denin √arâretine veyâ«ûd mülû√atına ve bûraðıyyetine delâlet eder.

Eger ¡a†aş şey™-i √ârr ile sâkin olur ise mâddenin balπam-ı mâlih oldu-
ğuna ve eger şey™-i √ârr tenâvülü ile sâkin olmaz ise mâdde §afrâviyye ol-
duğuna delâlet eder.

Ke≠âlik mâdde femin †a¡mı ile dahi ta¡arrüf olunur. Ve ða≠f olunan fa∂la 
ile dahi ta¡arrüf olunur.

Eger πa&eyân ile ¡a†aş cem¡ olur ise §afrâya delâlet eder. ∏a&eyân yalnız 
olup ¡a†aş yok ise mâddenin bârid olduğuna delâlet eder. 

Ve mi¡dede √âdde-i balπamiyye-i ke&îre vü lezicenin ictimâ¡ı edillesin-
dendir şehvetin suðû†u ve ke&îrü’l-πıdâ olan aπdiyeye §adrın ¡adem-i in-
şirâ√ı ve √iddet ve √arâfeti olan e†¡imeye †abî¡atın meyli.

Bi’l-cümle bunlar mi¡dede mevâdd-ı me≠kûrenin ictimâ¡ı edillesindendir.
Ve kaçan ke&îrü’l-πıdâ olan aπdiyeyi o kimse tenâvül eylese onda nef« 

ve temeddüd ve πa&eyân @uhûr eder; cüşâ √âdi& olmadıkça istirâ√at eylemez. 
Ve mi¡dede ve mi¡denin cevânibinde mevâdd-ı rediyye ictimâ¡ına dâll 

olan edilleden olur merâððın i«tilâcı. Ve ba¡∂ı kerre o ictimâ¡la §ar¡ ve 
mâlî«ûlyâ dahi ¡ârı∂ olur. 

Ve mevâdd-ı sevdâviyyenin in§ıbâbına delâlet eder ma¡a-∂a¡fi’l-ha∂m 
şehvet-i ke&îre ve ke&ret-i nef« [337a] ve va√şet ve vesvâs.

Ve mâddenin nezle olduğuna delâlet eder edvâr ile ishâl olup a¡∂â-i sâi-
rede dahi re™sten nüzûl eden nezlenin ke&reti ve ðay™ ve berâz-ı «âricde 
«ıl†-ı mu«â†înin vücûdu.
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Ve mâddenin ra†b olup î≠â ve îlâmı ve πaleyânla olduğunun ¡alâmeti 
budur ki o mâdde §â√ibinde ¡a†aş olur velâkin feminde merâret ve mülû√at 
olmaz ve o kimse i√sâs eder ki ke-enne bir şey™-i ra†b √alðına §u¡ûd ve 
nüzûl eder ve feminde ru†ûbet-i müfri†a olur ve re™s-i mi¡dede dahi ru†ûbet-i 
balπamiyye ve iltihâb olur, fe’fhem ≠âlike.

On Yedinci Fa§l Mi¡denin ∏ayr-i Mizâcî Olan Âfâtının 
¡Alâmâtı Beyânındadır

Mi¡denin ¡a@îm olduğunun ¡alâmâtı budur ki o kebîr olan mi¡de †a¡âm-ı 
ke&îri mu√temile olur ve †a¡âm-ı ke&îr ile mümteli¡e olsa a√şânın telâzümü 
ve ba¡∂ısının ba¡∂ı u«râ ile insidâdı √asen olur. Ve kaçan mi¡de-i kebîre 
†a¡âmdan «âliye olsa insidâd noð§ân olur ve a√şâ-i sâire mu¡allaðaten ve 
mu∂†aribeten bâkî kalır.

Ammâ mi¡denin §ıπarının ¡alâmeti †a¡âm-ı ke&îri mi¡de-i §aπîre mu√te-
mile olmaz ve ðable’ş-şiba¡ mümteli™e olur. 

Ve mi¡de ile kebid arasında olan süddelerin ¡alâmâtı budur ki o südde 
§â√ibinin berâzı ru†ûbetli olur ve berâzının ke&reti olur ve ¡a†aşında ve de-
minde ðıllet ve levninde taπayyür olur, sû™-i ðunye levnine ve levn-i istisðâ 
meblaπına bâliπ olunca ðadar levni müteπayyir olur. 

Ve mi¡de ile †ı√âl arasında olan südedin ¡alâmetleri budur ki onların şeh-
vetleri ðalîle ve †ı√âli ¡a@îm olur. 

Ve mi¡de ile em¡â arasında olan südde ¡alâmeti budur ki o südde §â√ibine 
îlâvüs ve ðûlınc ¡ârı∂ olur.

Ve mi¡de ile dimâπ arasında olan süddenin ¡alâmeti budur ki mizâc ve 
ha∂m §âli√ler ve √âl-i †abî¡iyye üzere bâkîler iken şehvetleri ðalîle olur ve 
ðıllet-i şehvete ¡âyið-i â«er olmaz ise o ðıllet südde-i me≠kûreye delâlet 
eder. Ve ke≠âlik südde-i me≠kûreye delâlet eder cidden le≠≠â¡ ve √irrîf olan 
nesneler bel¡ olunsa onu o südde §â√ibi i√sâs eylemez ve felâfilî ma¡cûnu 
saðy olunan kimse onun üzerine ¡ale’r-rîð şarâb şürb eylese ona füvâð ¡ârı∂ 
olmaz.13

13 Ya¡nî felâfilî tenâvül edip üzerine şarâb içen kimseye elbette füvâð gelir ve fü-
vâðın bulunmadığı sû™-i me≠kûr ile olur.
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Ammâ mi¡dede riyâ√ olduğunun ¡alâmeti mi¡dede temeddüd ve ke≠âlik 
iki cenblerinde ve ta√t-ı şerâsîfinde dahi temeddüd ve †a¡âmın †ufû™u ve 
riyâh-ı nâzilenin ve riyâ√-i cüşâiyyenin ke&reti olur.

Ve ma¡lûm buyurula ki kaçan ðuvve-i √âsse kebid ve mi¡de arasında 
ma¡a’n-ne√âfe §alâbet i√sâs eylese in√ilâl-i †abî¡atı mün≠ir bir delîl olur.

On Sekizinci Fa§l Emrâ∂-ı Mi¡denin Bi-Vechin Külliyyin 
Mu¡âlecâtı Beyânında Olur

Mi¡de emrâdına meşrûbât ve a∂mide ile ve o ne†ûlât ile mu¡âlece olunur 
ki mi¡de edviyeleri ile ma†bû« olan sudan itti«â≠ oluna ve ke≠âlik edhândan 
mütte«a≠e olan a†liye ve merû«ât ile ve ke≠âlik edviye ile ma†bû« olan su 
içinde †ab« olunmuş şümû¡dan mütte«a≠ merhem ile dahi mu¡âlece olunur. 
Ve a∂mide ile mu¡âlece ne†ûlâttan «ayrlı olur, zîrâ ne†ûlâtın te™sîri ∂a¡îf olur.

Ve ma¡lûm ola ki mi¡deye √arr ve berd ile ¡ârı∂ olan sû™-i mizâcın ¡ilâcı 
sehl olur o sebebden ki bizim onlara ¡ilâc olup mü∂âddesi olan ve mizâclarını 
mu¡addil ve mu§a√√ih olan şedîdü’l-ðuvve devâlara vüsûlümüz eyser olur. 

Ammâ mi¡deye ru†ûbet ve yübûset √asebiyle ¡ârı∂ olan sû™-i mizâcın mu¡â-
lecesi a§¡ab olur ¡ale’l-«u§û§ sû™-i mizâc-ı yâbisin mu¡âlecesi ziyâde su¡ûbetli 
olur, zîrâ o keyfiyyetlerin muðâbili olan edviyelerin te™sîrleri ∂a¡îf olur. 

Ve mi¡de-i bârideyi tes«înin müddeti mi¡de √ârreyi tebrîdin müddetine 
müsâviye olur velâkin mi¡de-i √arreyi tebrîdin «a†arı ¡a@îm olur «u§û§an 
mi¡de-i bâridenin civârında olan ¡u∂vda sû™-i mizâc-ı bârid veyâ«ûd vech-i 
â«er ile onda ∂a¡f ola.

Ammâ mi¡de-i yâbisi ter†îb veyâ«ûd mi¡de-i ra†bı tecfîf onlarda olan 
«atar müşâbih olur velâkin yâbisi ter†îbin müddeti a†vel olur.

Ve ma¡lûm ola ki mi¡de emrâ∂ı mâdde ile olup ve hangi mâddeden ol-
duğunda işkâl olunsa ona eyâricâttan enfa¡ bir devâ olmaz, zîrâ eyâricât 
me§âli√-i mi¡deye ziyâde nâfi¡ ve bi’l-«â§§iyye mi¡de ef¡âlinin tamâmına 
i¡ânesi ek&er olur. 

Ve mi¡denin sû™-i mizâcı bilâ-mâdde olur ise vâcib olur ki onun mu¡â-
lecesinde eyâricâta ta√vîl olunmaya, zîrâ eyâricât √ârr veyâ«ûd bârid olan 
sû™-i mizâclara mu∂ırre olur ve mizâc-ı bâridde ¡ilâc[ında ondan] aðvâ ed-
viye mevcûde olur.
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Ve kaçan mi¡deye mun§abbe olan «ıl†tan mi¡de istifrâπ olunsa ba¡de’l-is-
tifrâπ o mi¡deyi muðavviyyât ile †aðviye eyle, evvelâ ma§bûbe olan «ıl†ı mü-
ceddeden in§ıbâbında ðabûl eylemesin için. Ve onun etrâfı şedd ve tes«în 
olunsa mi¡deye müteveccih olan «ıl†ı mi¡deden √abs ve men¡e mu¡în olur. 
Mevâdd-ı √arreyi mi¡deye in§ıbâbdan şarâb-ı «aş«âş şedîden men¡ eder. 

Ve eger mi¡dede olan «ıl†-ı bârid olsa şarâb-ı «aş«âş isti¡mâl olunduk-
tan sonra mi¡deyi taðviyeye √âcet olur. Ve mi¡denin muðaviyyâtı verd ve 
ma§†akînin aðrâ§-ı §aπîresi ve na¡nâ¡-ı yâbis ve ¡aûd-ı niyy ve ðaranfül ve 
bunlara müşâbih olan nesnelerdir. 

Eger «ıl† √ârr olur ise mi¡de rubûbla ve verd ve †abâşîr ve onlara müşâbih 
nesnelerden mütte«a≠ olan aðrâ§ ile taðviye olunur.

Ve kaçan mi¡de ile kebid arasında ≠ikri mürûr eden vech üzere §alâbet 
ve ne√âfet olsa onun πıdâsı ve devâsı ma-i şa¡îr kılınır ve onu dahi saðyda 
tedrîce ri¡âyet olunur, yevmen-fe-yevmen onu şürb ¡aşereden bidâyet edip 
¡ışrîne ve mi™eye varınca ðadar †ûl-i nehârda o miðdâr ile müteferriðaten 
iktifâ olunur. Kaçan mi¡deye ðuvvet ve ha∂ma ðudret gelse o zamân mâ-ı 
şa¡îr def¡a-i vâhidede veyâ«ûd iki def¡ada isti¡mâl olunur ve ona istifrâπ 
için devâ veyâ«ûd fa§d taðrîb olunmaz. Ve bu bâbda e†ıbbâ bir ður§-ı nâfi¡ 
va§f ederler, o ður§-ı mev§ûf budur: Ma§†akî, aðrâ§-ı verd her birinden üçer 
dirhem, kehrübâ, na¡nâ¡-yı yâbis, mermâ«ûz, ¡ûd-ı «âm her birinden ikişer 
dirhem a«≠ olunup şarâb-ı ¡atîð ile veyâ«ûd meybih ile saðy olunur.

Ve vâcib olur ki mi¡de tenðıyesinde ve mi¡denin fe∂âında müctemi¡a 
veyâ«ûd le√iceyi mi¡deden tenðıye için veyâ«ûd mi¡de teşerrüb eylediği 
mevâddı tenðıye için isti¡mâl olunun edviye bir nev¡ edviye ola ki mi¡deyi 
ve mi¡deye ðarîb olan cedâvili14 tecâvüz eylemeye ve mi¡deden ba¡îd olan 
¡urûða vâ§ıl olmaya.Ve eger o edviyeyi saðy def¡a-i vâhidede nâfi¡ ve nâci¡ 
olmaz ise mükerreren saðy oluna ve münaððıyâtı tekrâren saðy hâcetsiz 
istifrâπdan ef∂al olur.

Ve vâcib olur ki emrâd-ı mi¡dede bevl ve berâz emrlerine mürâ¡ât oluna 
ve rü™yet olunsa ki bevl ve berâz §alâ√a iðbâl eylemiştir, delâlet eder ki 
mi¡de dahi §alâ√a iðbâl eylemiştir. 

14 “Cedâvil”den murâd küçük damarlardır.
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Ve vâcib olur ki emrâ∂-ı mi¡de mu¡âlecesinde şedîdü’l-berd olan su 
mi&lli nesneler îrâd olunmaya her ne ðadar o âfet mi¡de √arâreti olur ise. 
»u§û§an mi¡desinde fu∂ûl olan kimseler edviye-i mu√allile isti¡mâl eder 
olduklarında o mu√allilâtı ðuvvetini √ıf@ için edviye-i ðâbı∂adan i«lâ ey-
lemeyeler, zîrâ o mi&llilere şedîdetü’l-berd ve devâ taðrîbi senin bundan 
aðdem ma¡lûmun olduğu üzere ziyâde mu∂ırr olur.

On Dokuzncu Fa§l Bârid-i Ra†b Olan Sû™-i Mizâc-ı 
Mi¡de Beyânındadır

Eger mi¡denin bârid-i ra†b sû™-i mizâcı mâdde ile olur ise ¢ânûn’da bi-
lindiği üzere istifrâπ olunur. Ve eger onun mâddesi ke&îre olmaz ise onu 
istifrâπda a§√âb-ı tecribenin bir †arîðat-i [337b] meşhûresi vardır. Ve mâd-
desi olmayanlara aπdiye ile olan †arîðat budur ki o ¡alîl ðab∂ ve merâreti 
olan aπdiye ile taπdiye olunur ve o πıdâ mi¡deyi ðab∂ı √asebiyle tecfîf ve 
merâreti ile tes«în eder ve şarâb-ı ¡afı§ bu ðabîlden olur. 

Ve o ¡illete nâfi¡ olan edviye-i meşrûbeden olur edviye-i efsentîniyye ve 
şarâb-ı efsentîn ve efsentînin kendisi ve sefercel ile mütte«a≠e olan edvi-
yeler. 

Ammâ a∂mide ve a†liye ve merû«ât-ı nâfi¡a a∂midenin nâfi¡leri o ∂ımâd-
lardır ki onda ðâbı∂a ve †ayyibe edviyeler ola, me&elâ eczâsında √amâmâ 
ve ða§abu’≠-≠erîre ve sünbül ve sâ≠ec ve lâden ve muðl ve a§l-ı sûsen ve 
belesân ve dühn-i belesân ve √abb-ı belesân ve mey¡a ola. 

Ammâ onların merû«âtı o ðayrû†îdir ki dühn-i ma§†akî ve zeyt [ve dü-
hn-i nârdîn] ve dühn-i sefercelden mütte«a≠ ola. Ve bunlar nef¡ vermez ise 
a∂mide-i mu√ammire ve devâ-i &âfisyâ isti¡mâl oluna. 

Ve a∂mide-i ðaviyyeden olur o ∂ımâd ki za¡ferân ve sünbül-i sûrî ve 
ma§†akî ve dühn-i belesân her birinden bir cüz™, ¡asel üç cüz,™ A†rûπaliyûn 
şehrinden meclûb olan mürr üç cüz™, §amπ-ı bu†m bir buçuk cüz™, ferfiyûn 
bir cüz™. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup ondan ∂ımâd itti«â≠ olunur ve ondan 
ðalîlen şürb olunsa dahi câiz olur.

Dîger: Mey¡a dört, şem¡ üç, mu««-ı iyyel iki cüz™, §amπ-ı bu†m bir cüz™, 
dühn-i belesân bir buçuk cüz™, dühn-i nârdîn iki cüz™.
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Dîger: Mey¡a üç, mu««-ı iyyel üç, §abır üç cüz™, dühn-i nârdîn sekiz, 
dühn-i belesân üç, şem¡ beş. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup onlardan ðayrû†î 
itti«â≠ olunur. 

Bu me≠kûrlar a§√âb-ı tecribenin †arîðatı idi, ammâ a§√âb-ı ðıyâs o ¡illet-
le emr ve iπrâ ederler ki evvelâ riyâ∂et-i mu¡tedile oluna ve keymû§u √asen 
ve sehlü’l-inhi∂âm ve miðdâr-ı mu¡tedil ve ðıllete mâil ve mi¡de me≠kûre-
nin ha∂mına muvâfıð aπdiye ile taπdiye oluna ve sonra taπdiyede ve edviye 
ve edviye mecrâsına cârî olan nesnelerle isti¡mâlinde tedrîce mürâ¡ât oluna. 
Bâ-i¡tidâl o fevða’l-i¡tidâl √ârre olan cüvârişenât-ı ¡a†ıre ¡illete muðâbelesi 
√asebiyle isti¡mâl oluna, mizâc mu¡tedil olunca ðadar ≠ikr olunan cüvâri-
şenât kabîlinden olur felâfilî ve kemmûnî devâları.

Devâ-i Ceyyid: ◊abb-ı ¡ar¡ar, §amπ-ı bu†m, fülfül her birinden birer cüz™, 
A†rûπaliyûn medînesinden meclûb olan mürr. ~â√ib-i ¢ânûn der ki ben 
@ann ederim ki e†ıbbânın bu ≠ikr eyledikleri mürr mey¡a olmak gerektir. 
Ve ke≠âlik nârdîn her birinden iki cüz™, fu†râsâliyûn ya¡nî kerefs-i cebelî 
ve kâşim her birinden nı§f cüz™. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup miðdâr-ı kifâye 
¡asel ile ma¡cûn kılınır. Ve bunların mi¡de-i bârideyi ta¡dîli miðdârından 
√adde bürûdeti ziyâde olur ise ona emrûsiyâ ve sencerînâ saðy olunur. 
Ve cemî¡an mâddesi πalî@a ve ra†be olan emrâ∂a şarâb-ı ¡un§ul edviye-i 
ceyyidedendir.

~ıfat-ı Şarâb-ı ¡Un§ul: Mu§affâ ve münaððâ ve muða††a¡ olan ¡un§ulden 
üç menn a«≠ olunup zücâcdan bir kâse içine †ar√ olunur ve ağzı setr olunup 
altı ay miðdârı terk olunur.

Yirminci Fa§l ◊ârru’l-Mizâc Olan Mi¡de Mu¡âlecesi Beyânındadır

Mi¡de iltihâbına leben-i √âmı∂ ve ke≠âlik «all saðy olunmak nâfi¡ olur, 
¡ale’l-«u§û§ küzbere ile saðy olunsa nef¡i ek&er olur. Ve inek sütünden müt-
te«a≠ râib ve «ıyâr lübbü ve «â§§aten semek-i †arî iltihâb-ı mi¡deyi müsek-
kin olur. Ve mâ-ı bârid ve fevâkih-i bâride ve Hindî ya¡nî bittî«-i Hindî ve 
ðı&&â ve şedîdetü’l-mâiyye olmayan «av«15 dahi saðy olunur; eger «av« 
şedîdü’l-mâiyye olur ise §âfrâya isti√âle eder. Ve ke≠âlik «ass ve erüzz ve 
¡ades ve küzbere-i ra†be ma¡a’l-«all ve ðar¡ ve bunlara müşâbih nesneler 

15 “»av«” şeftali ma¡nâsınadır.
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kâfûr ile ve §andal ile ve verd ile o «alî†a-i me≠kûrelere i√tiyâc katında 
ma«lû†an isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik aðrâ§-ı †abâşîr dahi saðy olunur i«-
tilâf-ı16 mirârî olur ise ve ke≠âlik i«tilâf-ı mirârî oldukta meslûð olan yu-
murta ve ¡ades ile ve rummâniyye ve summâðiyye ve √ı§rımiyye ile i†¡âm 
olunur. 

Ve lu√ûmdan †ayhûc ve dürrâc ve ferârîc lu√ûmları tenâvülüne ru«§ât 
verilir. Ve onların √arâretleri inhâk-i ðuvvet mertebesine bâliπa olmaz ise 
bâride ve πalî@a olan semek-i †arî ðarî§i ve bu†ûn ðarî§i ile ve her ðab∂ı 
olan aπdiye ile taπdiye olunur. Ve onlara rubb-ı «aş«âş ve şarâb-ı «aş«âş 
cidden nâfi¡ olur. Ve onlara nâfi¡ olan tedbîrlerden olur edviye-i müberride 
ile ta∂mîd eylemek. Ve onların mi¡deleri üzere nef« ve nefş olunmuş me&â-
ne mâ-ı bârid ile mümteli™e kılınıp kimâd olunur. Ve kaçan mi¡de üzere 
müberridât ile ∂ımâd olunsa √icâbı ve kebidi onların ef¡âllerine ∂arar i§âbet 
edecek ðadar tebrîd eylemekten tevaððî olunur, zîrâ √icâbın bürûdetinden 
nefste âfet ve kebidin teberrüdünden kebidde âfet-i berd √âdi& olur. Ve ka-
çan kebid ve √icâbda bürûdetten bir nesne √ads eyler isen dühn-i müsa««in 
ile berdin ∂ararını tedârük edip üzerine o dühnü §abb veyâ«ûd kimâd eyle 
ve o a∂mideye senin bildiğin meşrûbâtı bedel eyle ya¡nî ∂ımâdları terk edip 
meşrûbâtı saðy eyle.

Yirmi Birinci Fa§l Mi¡denin Mizâc-ı Bâridi 
Mu¡âleceleri Beyânındadır

Eger mi¡denin mizâc-ı bâridi «afîf ise a«lâ†ında efsentîn ve dâr-ı §înî 
olan aðrâ§-ı verd ve kemmûn ve nân«âh †abî«iyle saðy olunur ki kemmûna 
nân«âh bir na@îf inâ-i zücâc içinde †ab« olunmuş ola ve o âfete nân«âhın 
menfa¡ati ¡a@îme olur.

Ve mizâc-ı bârid ≠ikr olunan miðdârdan ðavî ise ma¡âcîn-i ðaviyye-i 
√arre ve büzûr-i √ârre felâfilî ve tiryâð ve me&rûdî†ûs şarâbla saðy olunur 
ve sencerînâ meybih ve kemmûnî ve emrûsiyâ ve fendâ≠îðûn ve devâu’l-
miski’l-mürr saðy olunur ve ıs†ama«îðûn ve kündürî †abî¡atları leyyine olur 
ise nâfi¡ olur. Ve vâcib olur ki o mi&lli devâlar sünbül ve ma§†akî ve id«ir 

16 “İ«tilâf”tan murâd müsterâ√a tereddüddür. 
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ve onlar mi&llilerin sülâðâlarıyla saðy oluna ve zencebîl-i mürebbânın dahi 
onlara menfa¡ati olur. Ve aðrâ§-ı verd bir mi&li ¡ûd ile isti¡mâl olunsa ke≠â-
lik nâfi¡ olur. Ve felâfilî şarâb ile isti¡mâl olunsa mi¡deyi şiddet üzere tes«în 
eder ve şiddet-i is«ânına füvâð ile istidlâl olunur. 

Ve vâcib olur ki onlar √ıltît ve fülfül isti¡mâl eyleyeler, zîrâ onların bu 
bâbda nef¡i ke&îr olur. Ve onlar &ûm tenâvül eylese enfa¡-ı eşyâdan olur. Ve 
mi¡deyi dühn ile temrî« dahi nâfi¡dir. Temrî« olunacak edhân dühn-i √ınnâ 
ve dühn-i sûsen ve dühn-i ma§†akî olur ve o dühne şa√m-ı decâc dahi katı-
lır. Ve eger o dühn fa∂l-ı ðuvvete mu√tâc ise ona uşşað ve muðl dahi katılır. 
Ve bu miðdâr ðuvvetten aðvâya mu√tâc olur ise ðus† ve bân dühnleri dahi 
«al† olunur. Ve sâir mesû√âttan şarâb-ı sûsen ma¡a’l-¡ûd ve misk ve ¡anber 
ve büzûrdan √ulbe ve kerefs ve «a†mî büzûru dahi nâfi¡dir. 

Evcâ¡-ı bâridesi olan mi¡deye mi√ceme va¡∂¡ının menfa¡ati ¡a@îme olur. 
Ve ma¡lûm ola ki e†râfını tes«în etmekle ðarîb zamânda mi¡de dahi mü-
sa««ane olur.

Yirmi İkinci Fa§l Mi¡denin Mizâc-ı Yâbisi Mu¡âlecesi Beyânındadır

Onların ¡ilâcı ¡ilâc-ı dıðka ðarîb olur, zîrâ sû™-i mizâc yâbis dıðð-ı mi¡-
dedir. Kaçan müsta√kem olsa ¡ilâc ðabûl eylemez ve onun ¡ilâcında yalnız 
mi¡deyi ter†îbe iştiπâl edip a¡∂â-i sâireyi ter†îb terk olunmak câiz olmaz 
belki mi¡deyi ter†îb bi’l-cümle bedeni ter†îb ile olur, pes onlar ta√mîm ile 
ve âbzende iclâs ile ve √ammâma id«âlini yübûsetenin iðti∂â eylediği ðadar 
tekrîr ile ter†îb olunur. Ve onların yübûseti ba¡∂ı kerre o ðadra bâliπ olur 
ki menzillerinden √ammâma ve √ammâmdan menzillerine meşy etmeğe 
onlara ru«§at verilmez belki naðle-i me≠kûreleri mi«affe ile ðılınır √areket 
ile ru†ûbet-i mevcûde ta√allül ve âbzende intişâf eyledikleri ru†ûbet terşîh 
eylemesin için, zîrâ √ammâm bedeni ir«â eder. Ve beden-i müster√iye vâ-
cib olur ki mu√allil olan nesne taðrîb olunmaya, zîrâ mu√allilâtı taðrîb ile 
istirhâ [338a] ziyâde olur ve onların ta√mîmi âbzende onları inðâ¡ ile olur, 
havâ-ı √ammâmı isti¡mâle onlara √âcet olmaz.

Ve vâcib olur ki onların âbzenleri suyu ðuşa¡rîret ih∂â& eden su ile lâ≠i¡ 
olan su arasında olup mu¡tedil ola ve’l-√â§ıl âbzen o sudan mümteli™e ola 
ki ¡alîl ondan münfa¡il olmayıp mütele≠≠i≠ ola ve o su ter†îb edip ¡alîlin 
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mesâmmâtı tevessu¡ eyleye. Ve vâcib olur ki âbzende ¡alîlin miðdâr-ı mek&i 
bedeni müntefi« olunca ðadar olup beden ∂umûra bed™ etmezden muðad-
dem «urûc eyleye. 

Ve vâcib olur ki √ammâmdan ba¡de’l-«urûc bir miðdâr istirâ√at edip 
sonra leben-i nisâ veyâ«ûd leben-i ütün veyâ«ûd leben-i mâ¡iz gibi elbân-ı 
la†îfe şürb eyleye ve ecved olan şürb lenen ∂ar¡dan ma§§ ile veyâ«ûd √alb 
olunduğuna ðarîb zamânda a«≠ olunup o √alîb istilâb †arîðiyle isti¡mâl olu-
na ve havâdan münfa¡il olmazdan muðaddem ola. Ve meşrûb olan süt o 
√ayvânın sütü ola ki o √ayvân me™kûlünü ha∂m etmiş ola ve sütü √alb et-
mezden muðaddem ona i¡tidâl üzere riyâ∂et ettirile17 ba¡dehu √alb oluna ve 
o √ayvân â«eri ir∂â¡ eylemeden √alb oluna. Ve insândan mâ-¡adâdan süt a«≠ 
olunur ise o √ayvânın cevdet-i ha∂mı redâ™et-i ha∂mından berâzının netni 
ve ¡adem-i netninden farð olunur ve ke≠âlik †abî¡atının i√tibâsından ve i¡ti-
dâlinden ve ru†ûbet ve cefâfından ve ru†ûbet ve cefâftan birinde ifrâtından 
ve berâzın istivâsından ve rî√iyyet ile intifâ«ından dahi farð olunur. Ve 
cevdet-i ha∂mın ¡alâmâtı bulunduktan sonra o √ayvâna dürtmek ve oğmak 
ile o √ayvân tervî∂ olunur. 

Ve marî∂e dahi na@ar olunur, ≠ikr olunan lebenden ve mâ-ı şa¡îrden han-
gisini ha∂m eylediği ta¡arrüf olunur ve o ha∂m cüşâsından ve a√şâsının 
«iffetinden ma¡lûm olur ve hangisinin ha∂mı ta¡arrüf olundu ise onu sâ¡at-i 
râbi¡a veyâ«ûd sâ¡at-i «âmiseden sonra i¡âde eder ve ba¡dehu √ammâma 
id«âl edip a¡dâsını dühn ile temrî« eder ma§§ eylediği sütün veyâ«ûd mâ-ı 
şa¡îrin mâiyyeti mi¡dede mu√teðan ve mu√tebes olsun için. Eger o ¡alîlin 
√ammâma du«ûl mu¡tâdı ise merreten &âli&eten √ammâma id«âl olunur. Ve 
eger onun √ammâma du«ûlü iki def¡ada ziyâde olmamak a§veb idiği re™y 
olunur ise o iki √ammâmın arasında olan sâ¡atlerde o ¡alîli tamâmen ve 
kâmilen istirâ√atte kılarsın; eger leben şürbüne meyli var ise leben saðy 
eylersin ve eger lebene meyli yok ise §an¡atı mu√kem olan ma-i şa¡îr saðy 
eylersin; o mu√kemü’§-§an¡at mâ-ı şa¡îr budur ki onun suyu çok olur, †ab«-ı 
ke&îr √asebiyle suyu az ve ðalîl bâkî kalır. Ve ¡alîle mil√ ve «amîr ile müt-
te«a≠ ve in∂âcı mu√kem «ubz it¡âm olunur ve semek-ı ra∂râ∂ı ve ecni√a-i 
†uyûr-ı «afîfetü’l-lu√ûmdan ra«§ ya¡nî mülâyim ve müteherrî cenâ√ it¡âm 

17 Ve riyâ∂etin †arîði ðarîben ≠ikr olunur.
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olunur ve düyûk-i müsemminenin lu√ûmu leben ile ve lüzûcetli πalî@ ve 
§ulb peynir ile dahi taπdiye olunur. Ve eger o ¡alîl ke&îrü’l-πıdâ ise πıdâsını 
tek&îr eyle velâkin πıdâyı serî¡ü’l-inhi∂âm ve keymûsu la†îf ve ra†b olan 
aπdiyeden eyle ve &iðal ve temdîdi olmayacak ðadar miðdâr-ı πıdâyı ziyâ-
de eyle. Ve ammâ ke&ret-i πıdâya i¡tiyâdı olmayıp πıdâsı ðalîl olanlar ≠ikr 
olunan aπdiye ile ðalîlen taπdiye olunur; ðab∂a mâile ve mizâc-ı mâiyye-
ti i√timâli ðalîl olan şarâb-ı raðîð saðy olunmaktan lâbüdd ve lâzım olur, 
zîrâ o şarâb πıdâyı tenfî≠ eder ve ðuvveti in¡âş eder ve tebrîdinin nikâyesi 
olan mâ-ı bârid şürbünden ignâ eder. Ve o şarâbın mikdâr-ı meşrûbu mi¡de 
üzere †ufû™u ve ðarðarası olmayacak ðadar olur. Ve ¡alîle def¡aten &âniye-
ten verilecek πıdâ evvelâ verilen πıdânın zamân-ı ha∂mından sonra olan 
zamânda verilir. Ve ona πıdâ-ı vâ√id def¡a verilmez mümkin oldukça mü-
teferriðan verilir. Ve onların †a¡âmı «afîf olan aπdiyeden kılınır, zîrâ πalî@a 
olsa †a¡âm-ı evvel münha∂ım olmadan †a¡âm-ı &ânî üzerine vâði¡ olur. Bu 
≠ikr olunan tedâbîr ile onlara birkaç eyyâm tedbîr olunur ve kaçan ðuv-
vetleri ve √arâretleri yesîren münte¡işe olsa onların riyâ∂et ve delkleri ve 
πıdâları ziyâde olunur, kaçan §ı√√ate ðarîb olsalar onlardan keşk-i şa¡îr ða†¡ 
olunup bedeline bir gün veyâ«ûd iki gün «anderûstan mütte«a≠ √asv ile ki 
onlar i†¡âm olunur ve sonra onun üzerlerine münmî πıdâlar ziyâde olunur, 
evvelâ ekâri¡ ve e†râf ile bed™ olunur ve lu√ûmu ra«§a ve mülâyim olan †ayr 
ile dahi taπdiye olunur.

Yirmi Üçüncü Fa§l Mi¡denin Bârid-i Yâbis Olan 
Sû™-i Mizâc-ı Mürekkebi ¡İlâcı Beyânındadır

Eger mi¡denin sû™-i mizâcı bârid-i yâbis olur ise yübse mu¡âlece eyledi-
ğin gibi bürûdete dahi mu¡âlece ile, yalnız yübse mu¡âlece ile iktifâ eyleme 
velâkin bürûdetin mu¡âlecesi lâ-ma√âle müsa««inât ile olur. Ve vâcib olur 
ki ðab∂ ve ta√lîli ðavî olan müsa««inâttan ictinâb oluna, zîrâ onlar yübûseti 
ziyâde ederler. Ve bi’l-cümle kimâdât isti¡mâli bu bârid mizâca mu∂ırr olur 
onları isti¡mâlden nef¡ √â§ıl olmaz. 

Ve vâcib olur ki is«ânı serî¡ ve ðavî olan nesnelerden ictinâb oluna, zîrâ 
o is«ân mi¡deyi tecfîf etmekle yübûsetini ziyâde eder belki vâcib olan budur 
ki mi¡de ðalîlen ðalîlen is«ân oluna ve onların arasında mi¡de ter†îb oluna 
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ve √ârr-ı πarîzînin cevherini ziyâde eden is«ân isti¡mâl oluna ve nâriyyeti 
ziyâde edenler isti¡mâl olunmaya. 

Nâriyyeti olmayıp √ârrı πarîzî cevherini ziyâde eden nesnelerden olur 
kalîlü’l-mizâc olan şarâb ya¡nî su az katılan şarâb ve ke≠âlik leben ve mâ-ı 
şa¡îr ki ona menzû¡u’r-rıπve ¡aselden miðdâr-ı ðalîl «al† olunda, pes o mâ-ı 
şa¡îr πıdâyı tek&îr ve fu∂ûlü taðlîl etmekle ziyâde ceyyid olur. 

Ve mi¡deyi ter†îbi olan edhân-ı ¡a†ıre ile temrî« eylemek mi¡deyi tes«în 
eder; o edhân dühn-i sünbül ve nârdîn mi&llilerdir ve dühn-i ma§†akî is-
ti¡mâl dahi nâfi¡dir. Ve ba¡∂ı kerre o edhâna dühn-i belesân dahi «al† olunur 
ve ba¡∂ı kerre dühn-i belesân ile iktifâ olunur, zîrâ o dühn bu bâbda nâfi¡ 
olur ve ecved olan o edhâna mikdâr-ı ðâlîl şem¡ «al† olunmaktır mi¡de üzere 
leb&i ziyâde olsun için. 

Ve menfa¡ati ðaviyye olan edviyeden olur ma§†akî sa√ð olunup dühn-i 
nârdîne «al† olunduktan sonra mi¡de üzere va∂¡ oluna ve ma§†akînin edsemi 
i«tiyâr olunmak gerektir. 

Eger müştedd olur ise gerektir ki küllü yevmin mi¡de üzere zift-i √ârr 
il§âð olunmakla †ılâ oluna ve o †ılâ-i √ârr teberrüd etmezden evvel nez¡ 
oluna. Ve zifti vech-i me≠kûr üzere isti¡mâl ba¡∂ı kerre günde iki def¡a olur, 
zîrâ zift dimâπa dem-i πâ≠î ce≠b eder. Ve vâcib olur ki bâbu’z-ziftte ≠ikr 
olunan me™âðîlden ziftin sûret-i isti¡mâli ta¡arrüf oluna.

Ve bu bâbda menfa¡at-i ¡a@îmesi olan nesnelerdendir la√îm ve §a√î√ü’l-
mizâc olan §abîyi18 i¡tinâð eylemek, zîrâ o vech üzere olan i¡tinâð mi¡deye 
«arâret-i ¡arîziyye ifâde eder ve †a¡âmı dahi ha∂m-ı şedîd ile ha∂m eder. 
Eger o mi&lli §abî mevcûd olmaz ise semîn olan kelb yavrusunu veyâ«ûd 
erkek ve semîn olan hirreyi ve o mecrâya cârî olanları i¡tinâð eder. Ve vâ-
cib olur ki o mu¡tenað olan §abî ta¡rîð olunmaya, zîrâ onun ¡araðı teberrüd 
edip ¡alîlin mi¡desini tebrîd eder ve mümkin olur ki terlesin için mâni¡-i 
¡arað olan a†liye ile §abînin ba†nı ta†liye oluna. Ve vâcib olur ki bu tedbîrler 
olunduktan sonra üzerine mâ-ı bârid ifrâ† üzere isti¡mâl olunmaya, zîrâ o 
isti¡mâl a∂arr-ı eşyâdandır.

18 ªann ederim ki Şey«‘in “§abî”den murâdı “§abiyye”dir, ke-enne cinse işâret ile 
iktifâ olundu.
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Yirmi Dördüncü Fa§l ◊ârr-ı Yâbis Mizâcı Olan 
Mi¡denin ¡İlâcı Beyânındadır

 Bu mizâcı olan mi¡denin ¡ilâcı basî† olanlarının ¡ilâcını cem¡ ile olur 
ya¡nî mizâc-ı √ârrın ¡ilâcı mizâc-ı yâbisin ¡ilâcı biriktirilip mecmû¡ ve mü-
rekkeb ile mizâc-ı mürekkebe mu¡âlece olunur. 

Ve eger o [338b] mizâc-ı mürekkebde olan √arâret ðalîle ise yalnız 
a§hâb-ı yübsün ¡ilâcı ve tedbîri ile tedbîr olunmak ona kifâyet eder ve on-
ların şarâblarının zamânı a†vel kılınır. Ve vâcib olur ki onlara saðy olunan 
şarâb fa§l-ı §ayfta müberreden ve fa§l-ı şitâda müftiren saðy oluna ve sâir 
†a¡âmları dahi bu minvâl üzere olur. Ve onların mi¡deleri merû«u sefercel 
dühnü ve zeyt-i ünfâð kılınır. Ve ba¡∂ı kerre mâ-ı bârid-i ke&îr şürbüyle 
onlara tamâmen ¡âfiyet √â§ıl olur ¡ale’l-«u§û§ sû™-i mizâcın yübsü ðalîl ola, 
yübste ifrâ† olmaya.

Yirmi Beşinci Fa§l Mi¡denin ◊ârr-ı Ra†b Olan 
Sû™-i Mizâcının Mu¡âlecâtı Beyânındadır

O mizâcın ¡ilâcı bâridât-ı nâşife ile olur ve sû™-i mizâc-ı √ârrın ve mizâc-ı 
ra†bın edviyeleri ve ¡ilâcları cem¡ olunup o mecmû¡ ile √ârr-ı ra†b olan 
mizâc-ı mürekkebe ¡ilâc olunur. Ve ona o aðrâ§-ı verd nâfi¡ olur ki verd-i 
†arîden mütte«a≠ ola. Ve eger o mizâc §â√ibinde ishâl dahi olur ise dühn-i 
sefercel ile ðayrû†î itti«â≠ olunur.

Yirmi Altıncı Fa§l Mâddî Olan Sû™-i Mizâc-ı Mi¡de ve Mi¡de Süddeleri 
ve Mi¡de Üzere Vâ…i¡ Olan ~adme Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Vâcib olur ki mevâdd-ı mi¡de tefa√√u§ ve ta√arrî olunup mâdde mi¡dede 
su içine ilðâ olunan süngerin mâiyyeti gibi menşûfe midir veyâ«ûd &evb-i 
mülevvenin §ıbπ-ı πâi§i ve lâ√ici teşerrübü gibi mâdde mi¡dede müteşerrib 
midir veyâ«ûd mâdde mi¡deye mülte§ıð ve mücâvir veyâ«ûd tecvîf-i mi¡-
deye mâdde ma§bûbe midir ta¡arrüf ve tebeyyün oluna. Ve ba¡∂ılar katında 
tecvîfe ma§bûbe olan mâddeye †âfî tesmiye olunur. 

Ve ke≠âlik mi¡de mevâddının mebde™i ve mev∂i¡-i tevellüdü ve cihet-i 
in§ıbâbı dahi ta¡arrüf olunur: 
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Eger mâdde mi¡dede mütevellide ise mu¡âlecede mi¡de cânibine ða§d 
olunur ve mi¡dede olup mâddeyi tevlîd eden sebeb ı§lâ√ olunur. 

Ve eger mâdde mi¡deye ¡u∂v-ı â√erden fâi∂a ve câiye ise me&elâ dimâπ-
dan ve mirâr ve kebidden ve †ı√âlden gelir ise mi¡deden mevcûd olan mâd-
de istifrâπ olunur ve mâddeyi mi¡deye irsâl eden ¡u∂v ı§lâ√ olunur ve mi¡de 
mâddeyi ðabûl eylemeyip için taðviye olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre vaðt-i cû¡da mi¡deye mâdde mun§abbe olup ma§bûbe olan 
mâddeyi mi¡de ziyâde ðabûl eyler onun için ki riððat-i cû¡da mi¡denin ðuv-
ve-i câ≠ibesi √areket eder ve o vaðtte ðuvve-i dâfi¡a sâkine olur, câ≠ibenin 
√areketi ile mevâdd-ı ke&îr mi¡deye mun§abbe olur ve dâfi¡anın sükûnu ile 
mun§abbe olan mevâddı mi¡de ðabûl eder ve bu mi&lli mi¡de a§√âbı açlığa 
müte√ammil olmazlar. Ve o kimselere zamân-ı cû¡da ba¡∂ı kerre πaşy ¡ârı∂ 
olur, pes onlara vâcib olur ki ¡u∂v-ı me≠kûrların birinden mi¡deye mâdde 
mun§abbe olmazdan muðaddem tenâvül-i †a¡âm eyleyeler ve e†¡imelerin 
muðavviyât-ı mi¡de olan aπdiyeden kılalar. Ve ba¡∂ı kerre onların mi¡dele-
rine mâdde infi¡âlât-ı nefsâniyye katında mun§abbe olur, πa∂ab-ı şedîd ve 
πamm ve bunların em&âli infi¡âller gibi ve onları mâddenin le≠¡i ancak ðay™ 
ile sâkine olur. 

Dimâπla mi¡deye nâzil olan mâddenin ¡ilâcında fülfül-i ebya∂ı mes√ûðun 
su ile isti¡mâli nâfi¡ olur. Ve bâbda efsentîn ve §abır ∂a¡îfü’t-te™&îr olurlar, 
ammâ eyâricin te™&îri ve fi¡li ðavîdir ta√lîli ve cilâsı ðuvvetli olduğundan 
için. Ve beyânı mürûr eylediği üzere mi¡denin mu¡âlecesi o vaðtte ¡usretli 
olur ki mi¡de √ârre ve re™s bârid ola, zîrâ baştan nüzûl eden mâdde-i bâride-
nin ¡ilâcı felâfilî ve fûdenecî isti¡mâliyle olur ve bunlar ise cevher-i mi¡deye 
mu∂ırr olur.

Ve kebidden mi¡deye mun§abbe olan mâddenin ¡ilâcında telyîn-i †abî¡a-
ta ve «ıl†-ı raðîð-i mirârîyi istifrâπa √âcet olur, mâ-ı cübn helîlec ile ve 
saðmûnyâ ile o mâdde istifrâπ olunur. Ve ba¡∂ı kerre fa§d o edviyeler ile 
istifrâπdan muπnî olur. Ve o ¡asîretü’l-¡ilâc olan ¡illet muðavviyât-ı mi¡de 
isti¡mâline dahi mu√tâc olur. Ve vâcib olur ki †a¡âm tenâvül eylemezden 
muðaddem müleyyinât isti¡mâl eyleyeler ve †a¡âm tenâvülü ¡aðablerinde 
bizim ona ma«§û§ olan mev∂i¡de ta√rîr eylediğimiz üzere ðavâbı∂ tenâvül 
eyleyeler.
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Ammâ mi¡de †ı√âlden mun§abbe olan mevâdd ¡ilâcında şehvet-i kelbiy-
ye mu¡âleceleri isti¡mâl olunur.

Ve senin ma¡lûmun oldu ki ba¡∂ı kerre fem-i mi¡deye mevâdd-ı √âd-
de mun§abbe olur ve le≠¡i √asebiyle πaşy ve teşennüc dahi i√dâ& eder ve 
ba¡∂ı kerre bu†lân-ı nab∂a dahi mü™eddî olur ve ba¡∂ı kerre fem-i mi¡deye 
mun§abbe olan mâdde sevdâviyye olur, pes sana vâcib olur ki fem-i mi¡-
deyi taðviye eyleyesin √attâ ðuvvet-i müstefâde ile fem-i mi¡de o mevâddı 
ðabûl eylemeye ve fem-i mi¡de o a∂mide ile †aðviye olunur ki onda ðab∂ 
ve ¡ı†riyyet ola. 

Eger mevâdd √ârre olur ise ve √ummayâtta in§ıbâb eyledi ise a∂mide-i 
bâride ile fem-i mi¡de taðviye oluna, ðasb ve sefercel ve sükk ve √ı§rım 
¡u§âresi ve aπ§ân-ı ¡ulleyð mi&llilerden ∂ımâd itti«â≠ olunur ve fem-i mi¡de-
yi muðavvî olan dühn-i verd gibi edhân dahi isti¡mâl olunur. 

Eger mevâdd-ı mun§abbe √ârre ise mevâdd-ı bâride mu¡âlecelerinin a∂-
dâdı isti¡mâl olunur, mürr ve za¡ferân ve ma§†akî ve §abır ve efsentîn ve 
kündür ve sünbül mi&lliler isti¡mâl olunur ve edhânları dühn-i nârdîn ve 
dühn-i ma§†akî kılınır. 

Ve çok kerre mevâ∂dın mi¡dede i√tibâsına sebeb in§ibâbla mi¡deyi 
tenðıye eden müstefriπât-ı †abî¡înin i√tibâsında √âdi& olur. Bu sûrette vâcib 
olur ki mi¡dede müctemi¡a olan mevâdd istifrâπ oluna ve mevâdd-ı müc-
temi¡anın meyli ve seyelânı †arîði teftî√ oluna ve o mevâdd-ı müctemi¡a 
mi¡deden meyli †arîðine imâle oluna ve mevâdd-ı mi¡de ancak meyli câ-
nibine i«râc oluna. Ve eger mevâddın meyli hangi †arîða olduğunda işkâl 
olur ise †âfî veyâ«ûd fem-i mi¡dede olan mevâdd ðay™ ile i«râc olunur ve 
mâ-¡adâ ða¡r-ı mi¡dede olan mevâdd ishâl ile i«râc olunur. Ve «ıl† ðıvâmın-
da raðîð müteşerribe ve müdâ«ile olur ise onun ef∂al-i mu¡âlecâtı §abır olur 
ve §abırın maπsûlü taðviye-i √uðunda a§la√ olur ve tenðıye √aððında πayr-i 
maπsûl a§la√ olur, zîrâ §abır πasl olundukta istifrâπı ve tenðıyesi ∂a¡îf olur 
ve eyâric §abırın maπsûlünden ve πayr-i maπsûlünden evfað olur, zîrâ eyâ-
ricin terkîbinde ¡aðâðîr-i mu§lı√a vü mu¡îne ve mâni¡-i ma∂arrat-ı mücte-
mi¡a olur «u§û§an o eyâric ki ¡asel ile ma«lû† olmaya ziyâde evfað olur, zîrâ 
¡asel ile ma«lû† eyâricin mi¡dede beðâsı ek&er olduğundan nevâ√î-i mu«-
telifeden her ne miðdâr ishâli ek&er olur ise eczâ-i sâirenin ðuvvetlerini 
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¡asel kesr etmekle taðviyesi ve tenðıyesi eðall olur. Ve eyâric şürb olunduk-
ta iðti§âd üzere meşy oluna. Ve eyâric saðy olunan kimse tedbîr-i sâirîni 
taπyîre mu√tâc olmaz ve o tedbîri ke-mâ hüve’l-me≠kûr işler ve ba¡∂ı kerre 
eyâricin şerbet-i vâhidesi kifâyet eder. Ve o ¡illetle suðû†-ı şehvet olursa 
veyâ«ûd πa&eyân var ise eyâricin a«lâ†ından za¡ferân i«râc olunup bedeline 
verd-i a√mer va∂¡ olunur. Ve eger onda √arâret-i mültehibe olur ise sen 
eyârici isti¡mâl eylemezsin, zîrâ o sû™-i mizâcı eyâric ziyâde eder «u§û§an ki 
o sû™-i mizâcda mâdde olmayıp sâ≠ec ola ve sen onu mâddî @ann edip «a†â 
etmekle eyâric saðy eyleyesin o vaðt ma∂arratı ek&er olur. Ve bi’l-cümle 
eyâric mi¡dede olan «ıl†-ı mirârîye enfa¡-ı devâ olur «u§û§an †abî«-i efsentîn 
ile isti¡mâl oluna.

Nüs«a-i Eyâric: Bu nüs«a ≠ikr olunan şânda «afîf devâdır, fiðâ√-ı id«ir, 
¡îdân-ı belesân, esârûn, darçın her birinden birer cüz™, §abır altı cüz™, bu 
eczâlar a«≠ ve terkîb olunur. Eger murâd edersen ki onda istifrâπ ðuvveti 
olmayıp onunla ancak tenðıye √â§ıl ola, o zamân ≠ikr olunan edviyelerin 
her birinden birer buçuk cüz™ a«≠ ve terkîb edersin. 

Ve Bu Şânda Nâfi¡ Olan ◊ubûb-ı Mücerrebedendir: ~abır bir dirhem, 
[339a] helîlec-i a§fer, verd nı§f dirhem. Bu eczâlar a«≠ olunup hindebâ ¡a§î-
ri ile ma¡cûn kılınıp √abb itti«â≠ olunur. 

Ve ke≠âlik o √ubûbun biri dahi √abb-ı sefercel-i müshildir. O √abb, se-
fercel ve sükker ve saðmûnyâdan terkîb olunur. Ve ba¡∂ı kerre o şânda 
bir dânıð saðmûnyâ ile iktifâ olunur. Zebedinden mu§affâ olan üç ûðıyye 
dûπ içine bir dânıð saðmûnyâ va∂¡ olunup saðmûnyâ dûπ ile √üsn-i im-
tizâc eylesin için bir sâ¡at miðdârı terk olunduktan sonra saðy olunur. Ve 
cülencebîn-i müshil saðyının bu şânda nef¡i ¡a@îm olur. Ve ke≠âlik şâhte-
rec dahi ¡a@îmü’n-nef¡dir «u§û§an mâddesi mirârî olanlara ziyâde nâfi¡dir. 
Efsentîn ve iccâ§ †abî«leri ve temr-i Hindî ve verd şarâbının müshili dahi 
nâfi¡dir «u§û§an eyyâm-ı §ayfta nef¡i ek&erdir. Ve ke≠âlik mâ-ı cübn helîlec 
ve saðmûnyâdan miðdâr-ı ðalîl ile saðy olunmak nâfi¡dir. Ve istifrâπ-ı §afrâ 
murâd edenlere §abır saðy olunmak dahi nâfi¡dir.

Devâ-i Ceyyid Li-Câlînûs: Efsentîn-i Rûmî beş dirhem, verd-i a√mer-i 
§a√î√ yirmi dirhem. Bu devâlar iki rı†l su içinde nı§f rı†l kalınca ðadar kayna-
tılıp ba¡dehu yalnız saðy olunur yâ«ûd miðdâr-ı ðalîl sükker ile saðy olunur. 
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Ve mi¡de istifrâπatında §abır muvâfıð devâ olur. Ve saðmûnyâ mi¡deye 
mû≠î ve mü∂âdde olur ona elbette iðdâm olunmasın tâ ki ∂ârûret olmaya, 
isti¡mâli evfað olmaz. Ve bu mi&lli mâddelerde mi¡de mümteli™e oldukta 
ba¡∂ı kerre fa§d ile intifâ¡ olunur, zîrâ fa§d a«lâ†ı ¡urûða ve e†râfa ta√rîk eder 
ve mi¡dede olan a«lât menfe≠ bulup mündefi¡a olur. 

Ve †abî«-i efsentîn içinde eyâric saðyı menfa¡atinin πâyete bülûπu tec-
ribe olunmuştur. Ve bu §ıfat üzere olan devâ-i sefercelî dahi tecribe olun-
muştur: ¡Acîn içinde meşvî olan sefercel üç ûðıyye, za¡ferân, efsentîn her 
birinden birer buçuk dirhem, şeceretü’l-ma§†akî dühnü veyâ«ûd dühn-i se-
fercel sekiz dıra«mî a«≠ olunup şarâb-ı rey√ânî ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl 
olunur ve ≠ikr olunan §ıfat üzere olan mi¡deyi o sefercelî taðviye eder ve 
mi¡deyi a«lâ†-ı √arreyi ðabûlden men¡ eder.

Ve Yine Mücerrebâtındandır: Efsentîn on dirhem, darçın beş dirhem, be-
lesân ¡îdânı üç dirhem, sünbül üç dirhem, verd-i †arî varaðı iki dirhem, ¡ûd 
bir dirhem, ma§†akî bir dirhem mâ-ı ke&îr içinde bir rı†l veyâ«ûd bir rı†ldan 
eðall bâðî kalınca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehü inzâl olunup ta§fiye olun-
duktan sonra içinde §abır nað¡ olunur ve şerbet-i vâ√idesi bir ûðıyye olur ve 
¡âfiyet gelince ðadar küllü yevmin saðy olunur. Ve eger mevâdd mi¡deye 
ma§bûbe olup velâkin o mâdde lâ√ic ve πalî@ olmasa o mevâddı mâ-ı fücl ile 
veyâ«ûd sikencebîn ve mâ-ı ¡asel ile ve sikencebîn ile ma«lû† mâ-ı şa¡îr ve 
muðayyi™ât-ı «afîfeden bunlar mecrâsına cârî olanlar ile ðay™ ettirilmek nâfi¡ 
olur. Ve ba¡∂ı kerre yalnız mâ-ı √ârr ile veyâ«ûd mâ-ı √ârr ma¡a-dühn ile ve 
yalnız zeyt-i √ârr ve sikencebîn ve mâ-ı √ârr ile sikencebîn ma¡a-mâ ile bu 
me≠kûrların her biriyle dahi ðay™ ettirilir. Ve mâ-ı şa¡îr ma«lû†an bi’s-siken-
cebîn ve mâ-ı √ârr-ı ðalîl ¡asel ile isti¡mâl olunsa mâddeyi mi¡dede πasl eder. 

Ve †abî¡at o mâddeyi ba¡∂ı kerre ðay™ ile ða≠f eder ve ba¡∂ı kerre √a†† 
edip esfele indirir.

Ve ba¡∂ı kerre bu mi&lli mâdde ishâl ile dahi mu¡âlece olunur ve onun 
müshilâtı ≠ikri mürûr eyledi.

Ve eger ðay™ ile murâd ve maðsûd √â§ıl olmaz ise veyâ«ûd mevâdd 
ða¡r-ı mi¡deye emyel ise o zamân murâd eder isen eyâricle ishâl eylersin 
ve o mi&lli mâddede bir gün muðaddem mâ-ı şa¡îr saðy ve √ammâma id«âl 
edip ba¡dehu eyârici saðy edersin. 
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Ve ba¡∂ı kerre mi¡dede olan «ıl†-ı le≠≠â¡ kalîlü’l-miðdâr olur ve sevîð-i 
şa¡îr mâ-ı rummân ile isti¡mâl olunsa onun e≠âsını def¡ eder sevîðte neşf 
ve tecfîf ve mâ-ı rummânda fem-i mi¡deyi taðviye olmak √asebiyle, zîrâ 
fem-i mi¡de ðaviyye oldukta o mi&lli ma§bûbe olan «ıl†ı ðâbûl eylemez. 
Ve eger «ıl† πalî@ ise §avâb olan eşribe-i müla††ıfa ve muða††ı¡a olan edviye 
ile o «ıl† tað†î¡ ve tel†îf oluna ve edviye-i muða††a¡a bunlardır: sikencebîn, 
kevâmî«, keber, «ardal, zeytûn. Ve ke≠âlik a∂mide-i müla††ıfe ile dahi tel†îf 
olunur ve ba¡dehu o mi&lli mevâdd-ı la†îfeyi mu«ric olan müshilât ile ishâl 
olunur. Eger evvelâ ðay™ isti¡mâl olunup ba¡dehu ishâl isti¡mâl olunur ise 
§avâb olur. Ve eger mâdde bi-«a§§iyyetihi ¡â§iye olup ðal¡ olunmaz ise ≠ikri 
mürûr edenlerden aðvâ ile ðay™ ettirilir, cevzü’l-ðay™, «ardal, fülfül mi&lli 
muðayyi™ât isti¡mâl olunur.

Devâun Yuðayyi™u’l-Balπam: ¢ır†ımın lübâbı a«≠ olunup şibt-i medðûk 
içinde idâfe olunduktan sonra üzerine dühn-i πâr ilðâ olunup ¡alîle saðy 
olunur ve bir rîşe dahi ≠ikr olunan mâ-ı şibt-i mev§ûfe πams olunup onunla 
dahi taðyi™e olunur. 

Ve kaçan mi¡de bu ¡ameller ile tenðıye olunsa mizâcı mu¡addil ve lu†f ile 
müsa««in olan edviye isti¡mâl olunur nâire-i u«râ @uhûr eylemesin için. Ve 
bu mi&lli mâddede ishâl murâd eylesen bir gün muðaddem ¡alîli √ammâma 
id«âl edip ba¡de’l-√ammâm mâu’l-√ımma§ saðy eyle. Ve vâcib olur ki ≠ikr 
olunan tedbîr ke&îren isti¡mâl oluna. Ve mâ-ı √am™e ile isti√mâm ve ke≠âlik 
sefer etmek ve √arekât balπamîlere nâfi¡dir. 

Ve çok kerre olur ki bir insânın mi¡desinde balπam ke&îr olur ve o kimse 
sılð ve «ardal ile kürrâ& isti¡mâl eylese ona nâfi¡ olur taðtî¡i ve ishâli √aseb-
leriyle. Ve eger mi¡dede müctemi¡a olan balπam √âmi∂ ise ona sikencebîn 
ile eyâric saðy olunur ve onlar devâ-i fûtenec ve a«lâ†-ı πalî@ayı müshil 
olan edviye dahi isti¡mâl ederler. Bu §ıfat üzere olan a«lâ†-ı πalî@ayı ishâle 
§âli√ olan edviye √abbu’l-efâvîh ve √abb-ı §abırın kebîri ve √abb-ı ı§†u-
ma√îðûn ve ¡asel ile mütte«a≠ büzûru ðavî olan sikencebîn-i büzûrî içinde 
§abır isti¡mâl olunmakla olur. 

Ve Mâdde-i ∏alî@a İçin İsti¡mâl Olunacak Nüs«a-i Eyâric Budur: [Bezr-i] 
kerefs altı, e†râf-ı efsentîn, enîsûn, bezr-i râziyânec her birinden üçer, fülfül-i 
ebya∂, mürr, esârûn her birinden birer buçuk ðıs†, sünbül-i Rûmî, kâşim her 
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birinden ikişer cüz™, ma§†akî, za¡ferân her birinden birer cüz™, §abır sekiz cüz. 
Bu edviyelerden ður§ itti«â≠ olunup her ður§un miðdârı birer mi&ðâl vez-
ninde kılınır, küllü yevmin birer ður§ saðy olunur ve mi¡deyi rıfð ile tenðıye 
eder. Ve ba¡∂ı kerre eyâricât-ı kibâr isti¡mâline √âcet olur ve o mi&lli mevâddı 
olanlara nâfi¡ olur «u§û§an tenðıye-i sâlifeden sonra isti¡mâl olunsa ziyâde 
nâfi¡ olur mürebbâ olan helîlec-i Kâbülî ve şarâb-ı efsentîn ve zencebîl-i mü-
rebbâ. Ve onlara evfað olan aπdiye ðanâbir ve ¡a§âfîr meraðaları; ammâ firâ« 
onlara muvâfıð olmaz, zîrâ firâ«ın lu√ûmu ya¡nî kuş yavrularının etlerinin 
inhi∂âmı ba†î™ ve mi¡dede mek&i †avîl olur.

Ve ma¡lûm ola ki §a√nâ tenâvülü mi¡deyi müceffif ve fu∂ûl-i ra†benin 
küllîsi mi¡deden nâşif olur Ammâ ma¡denî olan mâ-ı √adîd veyâ«ûd için-
de kızgın √adîd i†fâ-i ke&îr ile i†fâ olunan mâ-ı √âdîd mi¡de-i ra†beye nâ-
fi¡dir. Ve sikencebîn-i ¡un§ulînin menfa¡ati şedî∂ olur. Ve sefercel-i sâ≠ec 
mevâdd-ı √ârreye nâfi¡ ve ceyyid olur, ammâ sefercelî fülfül ve zencebîl ile 
itti«â≠ olunur ise mevâdd-ı πalî@a-i bârideye nâfi¡dir.

Nüs«a-i Sefercelî: Mâî ve ðalîlü’l-¡ufû§at olan sefercel ¡u§âresi bir cüz™, 
mebrûd olanlara ¡asel ve ma√rûrlara sükker bir cüz™, ceyyid ve &iððîf ve 
«amrdan mütte«a≠ «all nı§f cüz™ a«≠ olunup nâr-ı leyyine üzere taðvîm ve 
ba¡dehu inzâl olunur. Ve eger mebrûdlara itti«â≠ olunan sefercelînin ðuv-
veti ziyâde olmak murâd olunur ise a«lâ†ına zencebîl ve fülfül dahi id«âl 
olunur. Ve i¡tinâð-ı §abînin a«lâ†-ı πalî@a ta√lîlinde nef¡i vardır, ðarîben 
taf§îli mürûr eyledi. 

Ve ba¡∂ı kerre mi¡dede iki «ıl† cem¡ olur ki [339b] onlar beyninde 
mü∂âdde olur, me&elâ «ıl†-ı daðîð-i mirârî mi¡dede müteşerrib ve «ıl†-ı πalî@ 
tecvîfte olup mi¡de o πalî@i √âvî olur, bu sûretle hangisinin âfeti ek&er ise 
onun mu¡âlecesine ða§d olunur. 

Ve kaçan mû≠î olan «ıl† √ârr ve le≠≠â¡ olsa ondan πaşy ve teşennüc √âdi& 
olur; bâbu’l-πaşyde bizim ≠ikr eylediğimiz edviye ile ona mu¡âlece eyle. 
Ve ona sür¡at ve mübâderet olunacak mu¡âlecenin evveli onlara mâ-ı fâtir 
tecrî¡ olunmaktır, zîrâ mâ-ı fâtir onları taðyi™e eder ve lâ-ma√âle ðay™ ile 
î≠âsı sâkin olur. 

Eger mi¡deye in§ıbâb edip mû≠î olan «ıl† sevdâvî olur ise onlara †abî«-i 
fûtenec ma¡a’l-¡asel ve ke≠âlik eftîmûn ve fûtenec-i berrî †abî«i onlara nâfi¡ 
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olur ve ke≠âlik onlara nâfi¡ olur şebb ve ðalðadîs ve nu√âs-ı mu√rað ¡asel 
ile ma¡cûn kılınıp mi¡de üzere va∂¡ olunmakla isti¡mâl olunmak. Ve ¡illetin 
§u¡ûbeti vaðtinde vâcib olur ki cidden √âdd olan «all içinde meblûl olan 
sünger mi¡de üzere va∂¡ oluna. 

Ve eger «ıl† bârid ve ra†b olur ise müsa««inât-ı mu√allile üzere iðti§âr 
olunur ve ðab∂ı √asebiyle tecfîfi olan nesne isti¡mâl olunmaz, gerek ise o 
müceffif devâ ve gerek ise πıdâ olsun ikisinde dahi «a†ar-ı ¡a@îm olur.

Ve ba¡∂ı kerre mâdde §âli√a iken ke&îrü’l-miðdâr olup ke&reti √asebiyle 
î≠â eder, her ne ðadar bi-√asebi’l-keyfiyyet î≠âsı olmaz ise, pes bu mi&lli 
mevâddın ∂ararını tedârükte ðâbı∂ olan edviye ve aπdiye isti¡mâl olunur ve 
şey™-i â«ere teraððub olunmaz. 

Ammâ mi¡de evrâmının mu¡âlecesi bundan sonra onlar için müstaðillen 
bir bâb îrâd eyleriz ve ke≠âlik riyâ√ ve nef« mu¡âleceleri dahi bir bâbda 
≠ikr olunur, ammâ se«âfet-i mi¡denin ¡ilâcı o sa«îfe olan mi¡de üzere bizim 
≠ikr eylediğimiz ðâbı∂a olan a∂mide-i müsa««ine isti¡mâl olunur, ¡ale’l-
«u§û§ onda ðalb ve rû√a muvâfaðati olan ¡ı†riyyet ola ve ke≠âlik ¡a†ıre ve 
ðâbı∂a olan cüvârişenât dahi isti¡mâl olunur, ◊ûziyye ve cüvârişen-i ðâðule 
ve bunlar mi&lliler isti¡mâl olunur, biz onları mi¡denin bürûdet ve ru†ûbeti 
bâbında ≠ikr eyledik. Ve onların aπdiyeleri tecfîf ve tel†îf olunur ve mi¡deyi 
&iðal olmasın için πıdâsı tefrîð olunur19 ve def¡aten şarâb ile mümteli™ kılın-
maz ve †a¡âm ve şarâb isti¡mâli üzere √areket eylemez ve †a¡âm üzere şürb 
eylemez ve onun şarâbı ¡atîð ðavî ve bir miðdâr ¡ufû§ata mâil şarâb kılınır 
ve onu dahi ðalîlen ðalîlen tenâvül eder.

Ammâ o südde ki mi¡de ile kebid veyâ«ûd †ı√âl gibi ¡u∂v arasında vâði¡ 
olan mecrâlarda √âdi& olmuştur, onun ¡ilâcı eyâric ve efsentîn mi&lli müfet-
ti√ât isti¡mâl olunmakla olur.

Ammâ mi¡de üzere vâði¡ ∂arbe ve §adme ve sað†a mu¡âleceleri ba¡∂ı ker-
re aðrabâdînde me≠kûr olan o aðrâ§ ile olur ki onda kehrübâ ve iklîl-i melik 
olur ve o ður§u isti¡mâl cidden nâfi¡dir.

19 Ya¡nî şiba¡a ðarîb olacak olana bir def¡ada verilecek πıdâ def¡aten verilmez belki 
defe¡ât ile verilip tefrîð olunur ve mecmû¡undan ðarîb-i şiba¡ olan taπaddî √â§ıl 
olur.
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∞ımâd-ı Nâfi¡: O a∂midenin birisi budur. Tuffâ√-ı Şâmî müherrâ olunca 
ðadar †ab« olunur ve ma†bû« nâ¡imen daðð olunduktan sonra ondan elli 
dirhem miðdârı a«≠ olunup on dirhem lâden, sekiz dirhem verd, altı dirhem 
§abr ile «al† olunduktan sonra o mecmû¡ lisân-ı &evr ve varað-ı serv ve ¡u§â-
releriyle ma¡cûn kılınıp ona dühn-i sûsen «al† olunur ve teftîr olunup mi¡de 
üzere birkaç def¡a müftiren ∂ımâd kılınır.

Yirmi Yedinci Fa§l ◊iss-i Mi¡de ¢uvveti ◊asebiyle Müte™e≠≠î 
Olanların Mu¡âlecâtı Beyânındadır

±îkr olunan e≠â ifrât üzere olur ise rıfð ile mu«addirât isti¡mâli gerek-
li olur. Ve vâcib olur ki eger ezâ ∂a¡îf ise onun πıdâsı herâyis ve la√m-ı 
baðar mi&lli aπdiye kılınır. Ve ezâ ifrâ† üzere olup mu√addirât isti¡mâline 
√âcet oldukta o zamân mu«addirât isti¡mâl olunur. 

Ve eger mû≠î olan mâdde √ârr ise vâcib olur nevâ√î-i mi¡de eyâric ile 
mirâren tenðıye olunur ve ¡alîlin †a¡âmı te™«îr olunmaz belki o mi&llilere 
vâcib olur ki ibtidâ-i cû¡unda rubûb-ı fevâkih ile «ubz it¡âm olunur veyâ«ûd 
«ubz mâ-ı bâride ve mâ-ı verde πams olunup i†¡âm oluna ve ba¡∂ı kerre 
memzûc ve müberred olan şarâba «ubz πams olunup i†¡âm olunur, zîrâ o 
«ubz fem-i mi¡deyi taðviye eder. 

Eger mû≠î bârid olur ise onlara ek&er-i √âlde ¡ârı∂ olan ra¡şe ve teşennüc 
olur ve vâcib olur ki onların mi¡deleri şarâb-ı ðâbı∂ ile ve ¡ı†riyyeti ve ðab∂ı 
olan edviye-i müla††ıfe ile taðviye oluna ve senin bildiğin üzere onların 
«ıl†-ı mi¡de istifrâπının †arîð-i me≠kûru üzere istifrâπ oluna.

Bâbu Tedbîri Men Yekûnu Mi¡detuhu ~aπîreten: Mi¡desi bi-√ase-
bi’l-«ilðat §aπîre olanlara vâcib olur ki tenâvül eylediği aπdiyenin kemmiy-
yeti ðalîle ve πıdâiyyeti ke&îre ola.

Yirmi Sekizinci Fa§l Mi¡deye Muvâfı… Olan 
Umûr Beyânındadır

Ammâ aπdiye beyânı budur ki mi¡deye muvâfıð ve ecved olan πıdâlar 
ðab∂ı ve bilâ-√iddetin merâreti ve le≠¡i olan πıdâlardır. Ve mi¡deleri §a√î√a 
olanlar aπdiye-i ðâbı∂a ile taðviye-i mi¡de √asebiyle intifâ¡ ederler. 
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Ammâ ma√mûm olanlar şedî∂ü’l-ðab∂ olan nesneleri ifrâ† üzere isti¡mâl 
eylemekten ictinâb ederler, zîrâ ðavâbı∂ı ifrâ† üzere isti¡mâl fem-i mi¡de-
lerini tecfîf-i ∂ârr ile tecfîf eder. Ve eger ðavâbı∂ isti¡mâline √âcet olur ise 
vâcib olur ki onlar ðavâbı∂ı rıfð ile isti¡mâl eyleyeler.

Ve mi¡desinde ∂a¡f olmakla †a¡âm tenâvülünü kerîh gören kimselerin 
mi¡delerine muvâfıð πıdâlardan olur Câlînûs şehâdeti üzere tavuk kursağı-
nın cülûd-ı dâ«ilesi. 

Ve ke≠âlik terk-i cimâ¡ dahi cidden mi¡deyi tes«în eder. Ve ek&er mi¡-
delere muvâfıð tedbîrlerden olur küllü şehrin iki def¡a ðay™ eylemek √attâ 
mi¡dede «ıl†-ı balπamî ictimâ¡ eylemeye ve ≠ikr olunan ðay™ fücl ve semek 
tenâvülü ile ishâl olunur. Ve o tenâvül ¡a†aş i√dâ& etmekle üzerine siken-
cebîn-i ¡aseli veyâ«ûd sikencebîn-i sükkerî mâ-ı √ârr ile saðy olundukta 
ðay™ ve ða≠f eylese o ðay™ ¡ilâc-ı kâfî olur ve â«er mu¡âleceye √âcet kalmaz. 
Ve eger o ðay™ın üzerine muðayyi™-i â«er isti¡mâl olunur ise mi¡de fu∂ûl 
in§ıbâbının i¡tiyâdına sebeb olup mu∂ırr olur.

Ve ma¡lûm ola ki sehl ve «afîf ve πayr-i ¡anîf ve πayr-i mütevâtir olan 
ðay™ vaðt-i √âcette isti¡mâl olundukta menfa¡ati şedîde olur. Ve ke≠âlik 
ek&er-i mi¡delere muvâfıð olur †a¡âmı günde bir def¡a tenâvül edip o def¡a 
dahi mi¡desini mümteli™e eylemeye. 

Ammâ mi¡deye müshilâtın evfaðı §abır, efsentîn √aşîşleri olur, onların 
¡u§ârelerinden keyfiyyet-i ðab∂ müfârıða olmakla mi¡deye muvâfıð olmaz. 
Ve nuðllerden mi¡deye muvâfık olan nuðl zebîb-i √ulvdür, zîrâ zebîb-i 
√ulvde mu¡tedil cilâ olur ve o cilâ-i mu¡tedil √asebiyle √âdi& olan le≠¡-i yesî-
ri müsekkin olan ðuvveti √asebiyle zebîb teskîn eder ya¡nî zebîbde le≠¡-i 
cülûd ðuvvesi olduğu gibi o le≠¡i müsekkine ðuvvesi dahi olur. Ammâ le≠¡ 
ke&îr olur ise zebîb o le≠¡i teskîn eylemez, ondan aðvâ müsekkinât-ı le≠¡e 
√âcet olur. 

Ve √abbu’l-âs mi¡deye nâfi¡dir, keber-i mu†ayyeb dahi nâfi¡dir. Ve √arâ-
rete mâile olan mi¡deye buðûldan «ass ve ke≠âlik şâhterec nâfi¡dir ve keref-
sin bi’l-cümle mi¡deye nef¡i ¡âmmdır. Ve nâne ve «all ile mürebbâ râsende 
dahi menfa¡at-i ¡âmme vardır. Ve bi’l-«â§§a mi¡deye evfað ve ke≠âlik merî-
ye muvâfıð olur o √acer ki yeşb20 demekle ma¡rûftur, ðılâde mi&âli ¡alîlin 

20 “Yeşb” yeşim dedikleri √acerdir ki ona yeşf dahi derler.
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¡unuðuna ta¡lîð olunur √attâ o √acer mi¡deye mücâvir olur, ta¡lîðinde nef¡-i 
@âhiri oldukta ma¡âcîne «al† ve tenâvül oldukta menfa¡ati ne meblaπa bâliπa 
olacağı ondan ma¡lûm olur ve ke≠âlik nı§f dirhem miðdârı o √acerden şürb 
olunsa cidden nâfi¡ olur.

Yirmi Dokuzuncu Fa§l Mi¡deye ve Em¡âya Ma∂arratı Olan Umûrun 
Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki mi¡de emrâ∂ının ek&eri to«meye tâbi¡dir. [340a] Sana lâ-
yıð budur ki to«meden ve esbâb-ı to«meden ictinâb ve eyleyesin. Ve to«me 
esbâbı πıdânın keyfiyyeti ve kemmiyyeti ve πayr-i mu¡tâd olan aπdiyeyi 
isti¡mâl olur ve ha∂m-ı ceyyide mâni¡ olan ve miyâh ve ehviye dahi esbâb-ı 
to«meden olur. Ve mi¡denin a¡dâsından olur mi¡deyi †a¡âmla mümtelî™ eyle-
mek, zîrâ imtilâ ebdânı «ı§b üzere kılmaz ve ke≠âlik miðdâr-ı bedeni ziyâde 
eylemez. Ammâ †a¡âma olan şehvetten baðiyye bâðıye iken †a¡âmdan nefsi 
keff ve men¡ edenlerin mi¡delerinin cevdet-i ha∂mları √asebiyle bedenleri 
«ı§b üzere olur. 

Ve ma¡lûm ola ki †a¡âmın mi¡deye ¡adem-i muvâfaðati †a¡âmın ≠âtı √ase-
biyle veyâ«ûd iki †a¡âmın ictimâ¡ından olur. Ammâ ≠âtı √asebiyle muvâfıð 
olmayanlar onların ¡adem-i muvâfaðati kemmiyyetlerinden veyâ«ûd key-
fiyyetlerinden olur ve ¡alâ-kile’t-taðdîreyn o πıdâ «afîf olur ise †âfî olup 
ðay™[la] indifâ¡ı iðti∂â eder ve eger πıdâ &iðale mâil ise rüsûb edip i«tilâf ile 
indifâ¡ı istid¡â ve iðti∂â eder. Ve ba¡∂ı kerre o πıdânın ba¡∂ısı †âfî ve ba¡∂ı 
â«eri râsib olup her birisi müteveccih oldukları cihetten mündefi¡a olur ve 
o i«tilâfın sebebi cevher-i πıdâ eczâ-i «afîfe ve eczâ-i &aðîleden terkîb olun-
makla olur veyâ«ûd riyâ√ın √arekâtı √asebiyle i«tilâf √âsıl olur.

Ma¡lûm ola ki e&fâli ve ri√i men¡ ve def¡in ma∂arratı ¡a@îm olur ya¡nî 
rî√ ve berâz «urûca teðâ∂î eyledikte onu i«râc eylemeyip «urûcdan men¡ 
eylemek ziyâde mu∂ırr olur, zîrâ onlar «urûcdan men¡ olundukta ðahðarâ 
¡avdet eder ve bir mi¡âdan mi¡â-i â«ere ve fevð cânibine ¡avdet ederek ba¡∂ı 
kerre mi¡deye §u¡ûd eder ve mi¡deyi onlar ¡a@îmen î≠â eder. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi onlardan îlâvus ve kerb ve suðû†-ı şehvet tevellüd eder. Ve rî√ mi¡de-
ye mürtedde oldukta mi¡denin bu«ârını dimâπa ta§¡îd ve terfî¡ edip dimâπı 
şedîden î≠â eder veyâ«ûd mi¡deyi ifsâd eder.
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Ve ma¡lûm ola ki bi’l-cümle edviyeden ðab∂ı olmayanlar ve ¡ale’l-«u§û§ 
¡u§ârâttan ðab∂ı olmayanlar mi¡deye reddi olur. 

Ve bi’l-cümle edhân mi¡deyi ir«â eder ve cemî¡an edhân mi¡deye muvâ-
fıð olmaz. Ve edhânın mi¡de √aððında eslemi zeyt ve dühnü’l-cevz ve 
dühn-i fustuð olur. Ve mi¡deye ∂ârr olan aπdiye ve edviye ek&er-i emrde 
√abbu’§-§anevber ve sılð ve bâdrûc ve şelcem ki †ab«la tehriye olunmaya 
ve √ummâ∂ ve sermað ve bilâ-«all isti¡mâl olan baðlatu’l-Yemâniyye ve 
mürrî ve zeyt olur. Ve √ulbe ve simsim dahi mi¡deye mu∂ırr olurlar, zîrâ o 
ikisi mi¡deyi i∂¡âf ederler; leben dahi mi¡deye ∂ârr olur ve mi«â« ve edmiπa 
dahi ∂ârrlardır ve eşribeden πalî@ ve √adî& olanlar ∂ârrdır. Ve edviye-i ∂ârr 
olanlar √abb-ı ¡ar¡ar ve √abb-ı faðddır.21 

Ve ma¡lûm ola ki cemî¡an edviye-i müshile ve ke≠âlik beşâ¡ati olan ed-
viyeler mi¡deye redîdir. Ve cimâ¡ dahi mi¡deye a∂arr-ı eşyâdandır ve cimâ¡ı 
terk eylemek mi¡deye enfa¡-ı eşyâdandır. Ve ðay™-ı ¡anîf tenðıyesi √asebiyle 
ne ðadar mi¡deye nâfi¡ ise ta∂¡îfi √asebiyle mi¡deye ∂arar-ı ke&îri olur.

On Üçüncü Fennin Beş Ma…âlesinden İkinci Ma…âle 
Mi¡de Emrinin ve ∞a¡fının ve ◊âl-i Şehvetin Tedbîrleri 

Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir.

Evvelki Fa§l Veca¡-ı Mi¡de Beyânındadır

Veca¡-ı mi¡de √udû&unun esbâbı bilâ-mâddetin sû™-i mizâc «u§û§an ek&e-
riyyâ √ârr-ı le≠≠â¡ olan sû™-i mizâc-ı sâ≠ec olur veyâ«ûd sebeb ma¡a-mâd-
detin olan sû™-i mizâc olur ve «u§ûsan mâdde-i √ârre ve le≠≠â¡a olur ise o 
sebeb ile veca¡-ı mi¡denin √udû&u ek&er olur. 

Ve ke≠âlik teferruð-ı itti§âl dahi veca¡-ı mi¡deye sebeb olur ve teferruð-ı 
itti§âlin sebebi rî√-i mümidd ve rî√-i lâ≠i¡-i mu√rið olur. Ve ba¡∂ı kerre 
evrâm-ı √arrede olduğu gibi ≠ikr olunan iki rî√in ictimâ¡ından teferruð-ı 
itti§âl √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre teferruð, ðurû√-ı ekkâleden √âdi& olur.

21 “Mi«â«“ ilik, “edmiπa” beyni, “¡ar¡ar” serv, “faðd” küşû& ma¡nâsına, ¢âmûs’un 
¡ibâreti budur. ث ــ ــ أو כ ــ أو  ــ ز اب  ــ ــאت و ي  ــ ز ــ ا ك وو ــ ــ و   .İntehâ ا
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Ve nâstan ba¡∂ılara ekl-i †a¡âm katında veca¡-ı mi¡de √âdi& olur ve †a¡âmı 
istimrâ™ eyledikte veca¡ı sâkin olur, o mi&lli nâs ek&er-i √âlde a§√âb-ı sevdâ 
ve merâðî olan mâlî«ûlyâ a§√âbı olur.

Ve nâstan ba¡∂ılara dahi †a¡âmın mi¡deleri √u§ûlünün â«ir-i müddeti olan 
sâ¡at-i ¡âşirede ve sâ¡at-i ¡âşireyi vely eden sâ¡atte veca¡-ı mi¡de √âdi& olur ve 
ba¡de’l-√udû& onlardan ba¡∂ılarının veca¡ı a§lâ sâkin olmaz. Kaçan o kimse 
«all gibi bir nesne ðay™ edip kemâl-ı √iddetinden o ðay™ ile ma§ða†ı olan 
ar∂ πaleyân eder ise o zamân veca¡-ı mi¡de sâkin olur. Ve ba¡∂ıların dahi 
veca¡-ı mi¡deleri †a¡âmın nüzûlü ile sâkin olur ve onun veca¡ı sükûnu ðay™a 
mu√tâc olmaz.

Ve †a¡âmın mi¡dede √u§ûlü müddetinin âhirinde √âdi& olan veca¡ a§√âbı 
iki sûrette dahi ya¡nî veca¡ı ðay™ ile veyâ«ûd †a¡âmın mi¡deden nüzûlü ile 
sâkin olduğu sûretlerde ba¡∂ı kerre müddet-i †avîle ¡alâ-√âlihi bâðî kalır. Ve 
onlardan veca¡ ðay™ ile sâkin olanların sebeb-i veca¡ı mi¡deye sevdâ in§ıbâbı 
olur ve nüzûl ile sâkin olan veca¡ın sebebi mi¡deye giden §afrâ in§ıbâbı olur. 
Ve onlardan her biri mi¡de ða¡rına mun§abbe olmakla evvelâ î≠â eylemezler 
ve taπaddî eyledikte †a¡âm ile mu«teli† olup fem-i mi¡deye §u¡ûd eyledikten 
sonra veca¡ı @uhûr eder. 

Ve ba¡∂ı nâsa veca¡-ı mi¡de ve √urðat-i şedîde ¡ârı∂ olur ve kaçan ekl 
eylese mi¡desinden √urðat ve veca¡ sâkin olur. Onun sebebi o mevâdd-ı 
le≠≠â¡adır ki nâdiren √âmi∂a-i sevdâviyye ve ek&er-i √âlde mâdde-i §afrâ-
viyye olur. 

Ve ba¡∂ı nâsın dahi mi¡desine bir nev¡ √urðat ¡ârı∂ olur ki †âðat getiril-
mez, onun sebebi ke&ret-i ekl ve mu¡âvede olur, √aðîðat-i cû¡ mevcûde de-
ğil iken defe¡ât ile †a¡âm-ı ke&îr tenâvül eder ve bedeninde imtilâ ve to«me 
olmakla o √urðat ¡ârı∂ olur.

Ve riyâ√la dahi veca¡ ¡ârı∂ olur. Riyâ√tan olan veca¡ ba¡∂ı kerre ðavî ve 
ba¡∂ı kerre «afîf mümaππa§ olur ya¡nî maπ§ ve em¡âda sancı i√dâ& eder. 

Ve ba¡∂ı nâsın √iss-i mi¡desi şedîde ve ðaviyye olup ona ≠ikri mürûr 
eden a«lâ†-ı mirâriyye mun§abbe olur ve o iki emrin ictimâ¡ıyla mi¡deye 
†âðat getirilmeyecek ðadar veca¡-ı ¡a@îm √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre πaşye 
dahi mü™eddî olur.
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Ve ba¡∂ı kerre mâ-ı bârid şürbünden mi¡dede bir nev¡ veca¡ √âdi& olur ki 
o veca¡ ðalað ve ı∂†ırâb i√dâ& eder ve o mütevecci¡ ı∂†ırâbından §ay√a eder. 

Ve ba¡∂ı kerre mâ-ı bâridden √âdi& olan veca¡ ðalbe te™eddî etmekle o 
kimse fec™eten helâk olur. Ve ba¡∂ı kerre veca¡ mün√adir olup ðûlınc i√dâ& 
eder. 

Ve mi¡de veca¡ının †ûl-i müddeti olanlardan verem-i mi¡de √udû&u √avf 
olunur.

Ve gebe hatunların [340b] †avîlü’l-müddet veca¡-ı mi¡deleri i«tinâð-ı 
ra√imi in≠âr eder ve ma¡a-hâ≠â fem-i mi¡de veca¡ı √avâmilde ke&îrü’l-vuðû¡ 
olur. 

Mevt-i serî¡ kitâbında e†ıbbâ dediler ki mi¡desinde veca¡ olan kimsenin 
sağ ayağı üzere tuffâ√a miðdârında bir şey™-i «aşin @uhûr eylese o kimse 
onun @uhûrundan yirmi yedinci günde helâk olur ve bu √âlet üzere olan 
kimse e†¡ime-i √ulvü iştihâ eder. Ve veca¡-ı ba†nı olan kimsenin iki kaşla-
rında bâðılât miðdârı be&re-i sevdâ â&ârı olup ve o â&âr ður√aya isti√âle ey-
leyip yevm-i &ânîye dahi ek&er-i zamâna varınca mek& eylese o kimse helâk 
olur ve eger o kimseye sübât ve ke&ret-i nevm ¡ârı∂ olur ise ona mara∂ından 
necât ve bür™ √â§ıl olur.

el-¡Alâmât: Veca¡-ı mi¡denin emzice-i sâ≠eceden √udû&unun ¡alâmâtı 
mi¡de mizâcının sâ≠eclerinin ¡alâmâtıdır ki onların ≠ikri mürûr eyledi.

Ve ma¡a’l-mâdde emzice-i mi¡deden √âdi& olan veca¡ın ¡alâmâtı da-
hi emzice-i mi¡deden mâddî olanların ¡alâmetleridir ki onların dahi ≠ikri 
mürûr eylemiştir.

Ve kaçan mi¡dede le≠¡ ve iltihâb olsa delâlet eder ki mâddenin keyfiy-
yet-i √arresi vardır ve o mâdde √ârre ve mürre veyâ«ûd mâli√adır.

Ve eger le≠¡ râtib ve &âbit olmayıp müteceddid ise ya¡nî gâhîce mâdde-
nin le≠¡i olur ve gâh olur le≠¡ eylemez o mi&lli le≠¡ mi¡deye kebidden §afrâ 
in§ıbâbına delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre mi¡dede olan le≠¡ √ummâ-ı yevm 
i√dâ& eder. 

Ve le≠¡-i râtib ba¡∂ı kerre √ummâ-ı πıbb-ı lâzıme îcâb eder ve ma¡a-hâzâ 
cânib-i eymende veca¡ dahi îrâ& eder ve o veca¡ delâlet eder ki kebidi mü-
cellil olan πışânın mi¡deye müşâreketi vardır. Ammâ √ummâ sâkine olup 
le≠¡ mi¡dede bâðî kalsa o le≠¡in sebebi kebidin fu∂ûlünden olan mevâddın 
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mi¡deye in§ıbâbı veyâ«ûd sû™-i mizâc-ı √ârr veyâ«ûd mi¡dede lâ√ic olan «ıl† 
olur.

Ve le≠¡ bi-πayri iltihâbin olur ise mâdde-i √âmi∂aya delâlet eder. 
Ve esbâb-ı me≠kûreden sebeb-i veca¡ sevdânın in§ıbâbı olup †a¡âma 

tenâvülünden ba¡de-sâ¡âtin veca¡ın √âdi& olduğunun ¡alâmeti o ¡alîlin «alli 
ve √âmı∂ nesne ðay™ edip ve ðay™ından sonra veca¡ın sükûnu olur ve †ı√âl 
me™ûf ve ha∂m redî olduğu dahi ona ¡alâmet olur.

Ve §afrâ sebebi ile √âdi& olan veca¡ın ¡alâmeti o veca¡da ðay™-ı «allî ol-
mayıp belki onun ðay™-ı mirârî olduğu ve ha∂mın tâmm-ı πayr-i nâðı§ ol-
duğu olur ve o kimsede §afrâ ¡alâmâtı @âhire ve kebid √ârre-i mültehibe 
olduğu olur.

Ve rî√ten √âdi& olan veca¡-ı mi¡de ¡alâmâtı cüşâ ve füvâð ve şerâşîf ve 
ba†nda temeddüd olduğu olur.

el-Mu¡âlecât: Sû™-i mizâc-ı √ârrdan √âdi& olan veca¡-ı mi¡denin ¡ilâcı 
râib-i baðar ve dûπ-ı √âmi∂ ve mâ-ı bârid saðyı ile olur ve onlara ferârîc 
ve derârîc ve ðıbâc, mâş ve ðar¡ ve baðlatu’l-√amðâ ile i†¡âm olunur ve se-
mek-i §ıπâr «all ile meslûð ðılınıp i†¡âm olunur ve eşribeden sikencebîn ve 
√ı§rım rubbu saðy olunur ve edviyeden aðrâ§-ı †abâşîr verilir ve ∂ımâ∂ât-ı 
müberride dahi isti¡mâl olunur.

V.e eger mi¡desi mütevecci¡a olan kimsede ne√âfet ve ≠übûl rü™yet olu-
nur ise onda âbzen isti¡mâl olunur ve şarâb-ı raðîð-i memzûc saðy olunur ve 
müsemmine ve la†îfe ve mu¡tedile √asvler itti«â≠ ve i†¡âm olunur.

Ve eger veca¡-ı mi¡de √ârr olan «ıl†-ı mirârîden ise o «ıl†ı istifrâπ edersin 
ve «all ile mütte«a≠ olan sikencebîni içinde efsentîn bir müddet nað¡ olun-
duktan sonra isti¡mâl edersin.

Ve mi¡de evcâ¡ı bürûdet ve riyâ√ ile olur ise o veca¡ın «afîf olanlarını 
câvers ile tekmîd ve me√âcim-i nâr va∂¡ı ile teskîn eylersin «u§û§an o kebîr 
olan mi√ceme ile teskîn eylersin ki onu merâðð-ı ba†ndan mev∂i¡-i vasa†a 
va∂¡ eyleyesin √attâ sürre üzere min külli cihetin müstevî ola ve bir sâ¡at 
miðdârı üzerinden ayrılmaya ve va∂¡-ı mi√ceme bilâ-şar† ola, pes bu √âl 
üzere va∂¡ olunan mi√ceme veca¡-ı me≠kûru teskîn-i ¡acîb ile fi’l-√âl teskîn 
eder ve o veca¡dan için şarâb-ı §ırf saðy olunur ve edhân-ı müsa««ine ile 
temrî« olunur ve bu saðy ve temrî«-i me≠kûrlar dahi evcâ¡-ı §a¡beyi ta√lîl 
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eder. Ve zerâvend-i †avîlin dahi evcâ¡-ı §a¡beyi ve şedîde-i rî√iyyeyi ta√lîlde 
nef¡-i şedîdi [350b] olur. Ve ke≠âlik cünd-i bîdester «all-i memzûc ile şürb 
olunsa veyâ«ûd cünd-i bîdester zeyt-i ¡atîð ile «âricden ba†n üzere kimâd 
olunsa o dahi ta√lîl-i evcâ¡da nâfi¡ olur. Ve şarâb-ı §ırfı şarâb etmek ve nev-
me feza¡ ve ilticâ etmek ve ¡ale’l-cû¡ ve’l-«avâ riyâ∂et etmek bu me≠kûrlar 
rî√ten √âdi& olan veca¡ı teskîn ve ta√lîl eder. Ve bunlardan ðavî olan tedbîre 
√âcet olur ise nef«a bâbında ≠ikr olanlar isti¡mâl olunur.

Ammâ veca¡-ı mi¡dede mu√teðıne olan veyâ«ûd mi¡de etrâfında i√tiðânı 
olan riyâ√tan ise onlara √abb-ı πâr ve kemmûn-ı maðlüvv nâfi¡dir.

Ve eger veca¡-ı mi¡denin sebebi neffâ«a olan sevdâ ise vâcib olur ki şebb 
ve zâc sa√ð olunup «all-i √âmi∂ ile kimâd oluna ve ke≠âlik şibt ðu∂bânı ile 
mes√ûðan kimâd oluna.

Ve eger veca¡-ı mi¡de verem ile ¡ârı∂ olur ise onun mu¡âlecesi inşâallâh 
verem-i mi¡de bâbında bizim ≠ikr edeceğimiz nesnelerdir. 

Ve eger veca¡ şiddeti √asebiyle imhâl eylemez ise şu√ûm ile ve o ne†ûlât-
la ir«â olunur ki şib& mi&lliden itti«âz oluna.

Ve ba¡dehu müdde[tin] †avîle[tin] heyecân ve √areket eden veca¡ ki onun 
teskîni mevâdd-ı dâ«iliyyeyi ðay™ ile olur ve bilâ-ðay™in sâkin olmaz, pes 
onun mu¡âlecesi mi¡deyi taðviye etmekle olur ve mi¡deyi taðviye ∂ımâdât-ı 
√ârre isti¡mâli ile mi¡deyi tes«în edip şarâb-ı §ırf ve ma¡âcîn saðy etmekle 
ve mu†aycenât it¡âm etmekle ve ke≠âlik mi¡de-i √ârrede teda««un etmek 
şânından olan bey∂-i meşvî ¡asel mi&lillileri i†¡âm etmekle olur. 

Ve vaðt-i «avâda √âdi& olup ekl-i †a¡âm edince ðadar veca¡ı mütemâdî 
olanların ¡ilâcı §afrâyı istifrâπ veyâ«ûd ta†fi™e olur eger o veca¡ §afrâdan 
√âdi& ise; eger sevdâdan ise sevdâyı istifrâπ olur ve ke≠âlik o iki «ıl†ı mi¡de 
cihetinin √ilâfına meyl ettirilmek ona ¡ilâc olur ve imâlenin †arîði bâbu’l-
ðavânînde ≠ikr olundu. Ve ke≠âlik o iki nev¡ veca¡ mu¡âlecesinde fem-i 
mi¡de taðviye olunur. Ve bu tedbîrlerden sonra vâcib olur ki onun πıdâsı 
tefrîð oluna veyâ«ûd miðdâr-ı kemmiyyeti ðalîl ve πıdâiyyeti ke&îre olan 
aπdiye ile taπdiye oluna. Ve o iki nev¡ veca¡ a§√âbına ba¡de’t-taπdiye şarâb 
saðyı câiz olmaz belki ba¡de’t-taπdiye o ¡alîller şarâb mu†âlebe eyledikçe 
müdâfa¡a olunur ve kaçan onları veca¡ a«≠ edip ba¡dehu veca¡-ı â«i≠leri 
sâkin oldukta o zamân şarâb saðy olunur. 
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Ammâ o veca¡ ki ba¡de’†-†a¡âm ¡ârı∂ olup ðay™ eylemedikçe sâkin ol-
maz idi, o veca¡ redîdir ve onun mu¡âlecesinde §avâb olan küllü yevmin 
ðable’†-†a¡âm ona bir miðdâr ¡asel saðy oluna bâbu’l-ðay™da ≠ikr olunan 
esbâbdan hangisi bu ðay™a sebeb olduğunda te™emmül oluna ve hangisi se-
beb olduğunu ta¡arrüften sonra o mâddenin müstefriπi olan nuðû¡-ı §abır 
mi&lliler ile istifrâπ oluna ve sonra aðrâ§-ı kevâkib dahi isti¡mâl oluna. Ve 
bu nev¡ veca¡-ı mi¡dede mu¡âlece dahi nâfi¡ olur, kündür ve ma§†akî ve şûnîz 
ve nân«âh ve fıstığın ðuşûr-ı a«∂arı ve ¡ûd-ı niyy ya¡nî «âm ¡ûd veznleri 
berâber a«≠ olunur ve daðð olunup mun«ulden geçirilir ve ¡asel emlec ile 
ma¡cûn kılınıp ðable’†-†a¡âm iki dirhem miðdârı iki mi&ðale varınca tenâ-
vül olunur. Ve o veca¡a küzbere tenâvülü ve şarâb-ı rummân-ı muna¡na¡ 
ve bâbu’l-ðay™da me≠kûr olanları saðy dahi nâfi¡ olur. Ve evcâ¡-ı mi¡deye 
Câlînûs’un şehâdeti ile bi’l-«â§§a nâfi¡dir ðavâni§-i22 decâcın cülûd-i dâ«i-
lesi. Ve le≠¡-i mi¡denin ek&erini râib mi&lli eşyâ-ı bâride teskîn eder.[341a]

İkinci Fa§l ∞a¡f-ı Mi¡de Beyânındadır

∞a¡f-ı mi¡de a√vâl-i mi¡deden bir √âlin ismidir ki mi¡de o √âl üzere ol-
dukta onun ha∂mı ceyyid olmaz ve kaçan †a¡âm ekl eylese me™kûlü onu 
kerb-i şedîd ile kerbde kılar her ne ðadar me™kûlü †a¡âm-ı §âli√ ve πayr-i 
mükreb ise. Ve ba¡∂ı kerre o √âlet üzere olan mi¡de §â√ibinin şehvetine 
«alel gelir ve ek&er-i √âlde şehveti ðalîle olur velâkin o ðıllet dâimî olmaz. 
Belki ba¡∂ı kerre ∂a¡f-ı mi¡de a§√âbının şehveti ke&îre olur ve miðdâr-ı yesîr 
onda ha∂m dahi olur. 

Ve o şehvet ve ha∂m ðuvvet-i mi¡deye delâlet eylemez ve onlardan bir 
nev¡ ðuvvet-i zâide gelir ise o ðuvvet ile ðarâðır ve cüşâ-i müteπayyir ve 
πa&eyân √âdi& olur ve «u§û§an bu âfetler tenâvül-i †a¡âmdan sonra ziyâde 
√âdi& olur √attâ ∂a¡f-ı mi¡desi olanlar †a¡âm tenâvülünden sonra √areketi 
ðasd eylemez, sükûn üzere olmak isterler veyâ«ûd ∂a¡f-ı mi¡desi olanlar ekl 
eylediği †a¡âmı ða≠f ederler ve beyne’l-ketifeyn onlarda le≠¡ ve veca¡ olur.

Eger sebeb-i ∂a¡f cidden ziyâde olur ise onda cüşâ olmaz ve recî¡inin 
«urûcu sühûletli olmaz veyâ«ûd recî¡ mek& eylemeyip serî¡an «urûc eder. 

22 “¢avâni§-i †uyûr” sâir √ayvânda me§ârîn dedikleri, lâkin murâd †uyûrun kursağıdır.
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Ve ∂a¡f-ı mi¡de a§hâbının nab∂ı sâðı† olur, serî¡an πaşye mü™eddî olur ve 
†a¡âm †aleb eder, kaçan †a¡âm taðrîb olunsa teneffür eder veyâ«ûd tenâvülü 
ðalîl olur ve ednâ sebebden onlara √ummâ isâbet eder, merâðî mâlî«ûlyâ 
a¡râ∂ı onlarda @âhire olur. 

Ve ma¡lûm ola ki ∂a¡f-ı mi¡de cemî¡an emrâ∂-ı bedene sebeb olmağa 
ðarîb olur. Ve bu ∂a¡f ba¡∂ı kerre mi¡denin e¡âlîsinde olur ve ba¡∂ı kerre dahi 
mi¡denin esâfilinde olur ve ba¡∂ı kerre cemî¡an e¡âlî ve esâfilde olur. 

Eger ∂a¡f e¡âlî-i mi¡dede olur ise me™kûlün e≠âsı ibtidâ-i eklde olur ya¡nî 
†a¡âm mün√adir olmaksız ve mi¡denin henüz e¡âlîsinde iken e≠â i√sâs olu-
nur. 

Ve eger ∂a¡f esâfil-i mi¡dede olur ise o mi¡de te™e≠≠îsi †a¡âm mi¡dede 
istiðrâr eyledikten sonra @uhûr eder ve @uhûr ve e&eri berâzda olur.

Ve ∂a¡f-ı mi¡denin esbâbı mi¡deye ¡ârı∂ olan emrâ∂-ı sâire olur ve ke≠â-
lik ¡ale’t-tevâlî vâði¡ olan to«me olur ve ke&ret üzere ðay™ isti¡mâl eylemek 
dahi ∂a¡f-ı mi¡deye sebeb olur. 

Ve ∂a¡f-ı mi¡de mu¡âlecesini a§hâb-ı tecribe tecfîfe ve teybîse iðti§âr 
ederler ve bizim bârid-i ra†b olan mi¡de mizâcının tedârükünde ≠ikr eyle-
diğimiz tedbîre dahi iðti§âr ederler, ammâ √aðð olan budur ki mi¡de sû™-i 
mizâcın küllîsine tâbi¡ olur ve ona binâen vâcib olur ki evvelâ mi¡denin 
mizâcı ta¡arrüf oluna ve sebeb-i ∂a¡f hangi mizâc ise onun ∂ıddı ile mu¡â-
lece oluna.

Ve ba¡∂ı kerre olur ki mi¡deye sebeb yübûset olur ve o ∂a¡fa a§√âb-ı 
tecârîbin ≠ikr eyledikleri müceffifât ile mu¡âlece olunsa ¡alîlin helâkine 
mü™eddî olur. Belki ba¡∂ı kerre ∂a¡f-ı mi¡deye şerbet-i bâride ve baðara 
me«î∂inin &elcle mebrûdunu saðy şifâ olur ve fevâkih-i bâride isti¡mâli da-
hi şifâ olur.

Ve ba¡∂ı kerre ∂a¡f-ı mi¡de müsa««inât ile mu¡âlece olunur ve o mü-
sa««inât isti¡mâlinden ¡alîle ¡a†aş πâlib olur ve ona e†ıbbâ ¡a†aşın mu«âlifi 
ile mu¡lâce edip mâ-ı bârid ile onu mümtelî™ ederler ve fi’l-√âl ona bür™ ve 
¡âfiyet gelir. 

Ve eger ∂a¡f-ı mi¡de «ıl†-ı mû≠îden ise o mâ-ı bâridden imtilâ ile «ıl†-ı 
mû≠î mündefi¡ olur ve is√âl ile «urûc edip ∂a¡f-ı mi¡deden ¡alîle bür™ √â§ıl 
olur. 
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Ve ishâl dahi mu∂¡if-i mi¡dedir ve o vechle olan ∂a¡f-ı mi¡dede §udâ¡ 
dahi olur.

Ve ma¡lûm ola ki ðuvvet-i &âbitesi olan mi¡de o mi¡dedir ki onun ðuvâ-ı 
erba¡ası ya¡nî câ≠ibe ve mâsike ve hâ∂ıme ve dâfi¡a ðuvveleri cemî¡an selî-
me ve ðaviyye ola. Kaçan bu ðuvvelerin birinde ∂a¡f olup bâðîleri ðaviyye 
olsa o mi¡dede ∂a¡f-ı mi¡de âfeti √âsıldır velâkin nâsın mu¡tâdı budur ki 
ðuvve-i hâ∂ımesi ðaviyye olan mi¡deye mi¡de-i ðaviyye ı†lâð ederler ve 
ke≠âlik hâ∂ımesi ∂a¡îf olan mi¡deye mi¡de-i ∂a¡îfe ı†lâð ederler, bâðî ðuvâ-
lar her ne ðadar hâ∂ımenin «ilâfı üzere olur ise onların i¡tibârları her √âlde 
hâ∂ımeye olup onun ðuvveti ve ∂a¡fı ile mi¡deyi tav§îf ederler. 

Ve mi¡denin dört ðuvvesinden her biri sû™-i mizâc a§nâfının her biri ile 
ba¡∂ı kerre ∂a¡îf olur lâkin ek&er-i emrde ðuvve-i câ≠ibenin ∂a¡fına sebeb 
bürûdet ve ru†ûbet olur ve ona binâen ðuvve-i câ≠ibe edviye-i √ârre ve 
yâbise ile ta√affu@ olunmak vâcib olur. Lâkin nâdiren bürûdet ve ru†ûbet-
ten mâ-¡adâ sebeb ile ðuvve-i câ≠ibeye ∂a¡f √âdi& oldu ise o zamân √ârr-ı 
yâbis edviye isti¡mâli ile ðuvve-i câ≠ibe mu√âfa@a olunmaz ve vâcib olur ki 
ðuvve-i mâsike ek&er-i emrde bürûdete mâil olan edviye-i yâbise ile ta√af-
fu@ oluna ve ðuvve-i dâfi¡a ru†ûbet ve bürûdet ile ta√affu@ oluna ve hâ∂ıme 
ma¡a’r-ru†ûbe √arâret ile mu√âfa@a oluna. 

Ve ma¡lûm ola ki ∂a¡f-ı mi¡de mara∂ının erde™i mi¡de elyâfı nescinin te-
helhülünden √âdi& olan ∂a¡ftır. Ve tehelhül ∂a¡fa sebeb olduğunun ¡alâmeti 
budur ki o mi¡de-i ∂a¡îfede sû™-i mizâc ¡alâmâtı olmaz ve ¡alâmât-ı evrâm dahi 
olmaz ve aπdiyeyi tecvîd eylemek dahi nâfi¡ olmaz. Bu ¡alâmetler vuðû¡unda 
sen bil ki o mi¡de mütehelhile olmakla bâliye ve fâniye olmuştur. 

Ve ðuvvet-i mâsikeye âfetin du«ûlü ba¡∂ı kerre o sebebden olur ki mi¡-
de †a¡âma sarılmaz ve iltifâf ve iştimâli olmaz veyâ«ûd iltifâfı ðalîl olur 
veyâ«ûd redâ™et ile iltifâf eder ve onun iltifâf-ı redîsi irti¡âşı veyâ«ûd 
«afaðânı veyâ«ûd teşennücü olur. O sebebden mi¡desinde vech-i me≠kûr 
üzere redâ™eti olanlar i√sâs-ı @âhir ile i√sâs eyler ki onda teşennüc ve 
«afaðân mi&lli nesneler √â§ıldır. Ammâ ra¡şeyi onların şu¡ûrun ba¡∂ı kerre 
beyyin ve @âhir olmaz belki ra¡şenin vücûduna mi¡de ta¡abı ile ve ke≠âlik 
ðarâðır ve temeddüd ve nef« yok iken †a¡âmın in√i†â†ına olan ¡alîlin şevði 
ile istidlâl ederler. Ve †a¡âmı mi¡denin iştimâl-i redîsi ra¡şe-i müfri†a ile olur 
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ise ifrâ† üzere olan ra¡şede ri¡de olur ve ona binâen ¡alîl mi¡desinde ra¡şe 
olduğuna i√sâs eder a¡∂â-i sâirede √âdi& olan ra¡şeyi i√sâs eylediği gibi. 

Ve ba¡∂ı kerre ∂a¡f mi¡denin câ≠ibesine ¡ârı∂ olup a§lâ câzibe ce≠be ðâdir 
olmaz ve bir ðavm ona istir«â-i mi¡de tesmiye ederler veyâ«ûd câ≠ibenin 
ce≠bi külliyyen bâ†ıl olmaz velâkin onun ce≠bi kedd ve ¡anâ ile olur istir«â-i 
mi¡de tesmiye olunan ¡illetin evâilinde olduğu gibi veyâ«ûd câ≠ibenin ce≠bi 
müteşevviş olur ve o ce≠b müteşennice ve mürte¡işe olan mi¡denin ce≠bine 
müşâbih olur. 

Ve ðuvve-i muπayyirenin ∂a¡fı istisðâ-i la√mîye mü™eddî olur.
Ve ma¡lûm ola ki ∂a¡f-ı mi¡de bir meblaπa bâliπa olsa ki mi¡de o √âlde 

iken ðuvve-i muπayyire me†¡ûmu taπyîre elbette ðâdire olmasa ve ðuvve-i 
muπayyirenin ¡aczine ∂a¡f-ı mi¡deden mâ-¡adâ sebeb-i â«er dahi mevcûd 
olmasa o ∂a¡f-ı mi¡de âhir-i emrde zelað-ı em¡âya mü™eddî olur. 

Ve ek&er-i emrde ∂a¡f-ı mi¡denin esbâbı ma¡lûm olmaz ve a§√âb-ı tecâ-
rib tecribeleri √asebiyle ona ¡ilâc ederler ve ettikleri ¡ilâc o ∂a¡fın sebebini 
izâle edip bür™ √âsıl olur ve ma¡â-hâ≠â onların sebebi ne idiğine ve devânın 
sebebi ne vech ile izâle eylediğine şu¡ûrları olmaz, onun için ek&er-i √âlde 
∂a¡f-ı mi¡de mu¡âlecesinde a§√âb-ı tecâribden me™&ûr olan mu¡âlece ile in-
tifâ¡ olunur ve o mu¡âlece √aððında düstûrü’l-¡amel bir ∂âbı†a olmaz.

Ve a∂mide ve merû«âttan bu bâbda müsta¡mel olup ≠ikri mürûr eden 
∂ımâdât ve merû«ât ile fem-i mi¡deye mu¡âlece ða§d olunur ise vâcib olur 
ki onlar şedîden tes«în oluna, fâtiren isti¡mâl olunmaya, zîrâ fâtiren isti¡mâl 
olunsa fem-i mi¡deyi ir«â eder. 

Ve ∂a¡f-ı [341b] mi¡de için Câlînûs bir ðayrû†î isti¡mâl eder, o ðayrû†înin 
nüshası budur: Şem¡ sekiz mi&ðâl, dühn-i nârdîn-i fâyið bir ûðıyye; bunlar 
a«≠ ve «al† olunup ðayrû†î itti«â≠ olunur. Ve eger ∂a¡f-ı mi¡de πâyete bâliπ 
olup †a¡âmı imsâkten ¡aczi olur ise o zamân ≠ikr olunan ðayrû†îye §abır ve 
ma§†aînin her birinden birer buçuk mi&ðâl «al† olunur. Ve eger ∂a¡f πâyette 
şedîd olmaz ise onlardan bir mi&ðâl ve √ı§rım ¡u§âresinden bir mi&ðâl «al† 
olunup o ðayrû†î mi¡de üzere va¡∂¡ olunur. 

Ve yine Câlînûs ∂âmin ve mütekeffil olmuştur ki ≠ikri âtî nüs«a üzere 
ma§nû¡ olan sefercelî merâret ve yübûset-i şedîdeleri olmayan ¡ilel-i mi¡de-
nin küllîsine bi-i≠nillâhi ta¡âlâ sebeb-i berâ™et olur, o nüs«a budur:
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Nüs«a-i Sefercelî: Sefercel ¡u§âresi iki rı†l, «all-i &iððîf bir rı†l, ¡asel 
miðdâr-ı kifâye. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup ¡asel ðıvâmında olunca ðadar 
†ab« olunur ve ba¡dehu üzerine bir ûðıyye ve &ülü& ûðıyye, iki ûðıyyeye 
varınca ðadar zencebîl saçılıp isti¡mâl olunur.

Devâ- Â«er: Ve bunun dahi menfa¡ati sefercelî menfa¡atine ðarîb olur: 
Sefercel-i meşvî üç rı†l, ¡asel üç rı†l. Bu ikisi a«≠ ve «al† olunup üzerine üç 
ûðıyye fülfül ve kerefs-i cebelî bezrinden bir ûðıyye ne&r olunur ve mi¡de-i 
∂a¡îfeye, §ıyâ√ ve §ıfâð ba†nı mu√arrik olan nesnelerin küllîsini nâfi¡ olur.

Ve mi¡de-i ∂a¡îfe vü müster«îye edviye ceyyide-i nâfi¡adan olur: I†rîfilât 
ve devâ-i Fürs isti¡mâli. Ve devâ-i Fürsün §ıfatı budur:

~ıfat-ı Devâi’l-Fürs: Semn ile maðlüvv olan helîlec on dirhem ve √urf-i 
maðlüvv beş dirhem, nân«âh ve sa¡ter-i Fârsî her birinden üçer dirhem, 
«abe&ü’l-√adîd on dirhem. Bu me≠kûrlardan mütte«a≠ olan devânın şerbe-i 
vâ√idesi iki dirhem olur ve şarâb-ı ðavî ile isti¡mâl olunur.

Nüs«a-i ∞ımâd-ı Ceyyid: Ma¡a’§-§alâbe ∂a¡f-ı mi¡deye nâfi¡ ∂ımâddır: 
Selî«a nı§f ûðıyye, sûsen sekiz kezeme, fiðâ√-ı id«ir altı kezeme, übhül se-
kiz kezeme, muðl otuz iki kezeme, şem¡ on altı ûðıyye, §amπu’l-bu†m dört 
ûðıyye, râtiyânec-i maπsûl bir buçuk rı†l, hamâmâ on sekiz dıra«mî, uşşað 
otuz iki kezeme, nârdîn altı ûðıyye, enîsûn sekiz ûðıyye, §abır bir ûðıyye, 
dühn-i belesân iki ûðıyye, ðırfe bir ûðıyye; bu edviyelerden ∂ımâd itti«â≠ 
olunur. Ve √abbu’l-âs şarâbı dahi onlara cidden nâfi¡ olur ve na¡nâ¡da onlara 
menfa¡at-i @âhire vardır. Ve tuffâ√-ı besâtîn mi¡de-i √ârre ve mi¡de-i bâride 
∂ımâdlarına id«âl olunur ve zîft bâride-i ∂a¡îfe olan a∂midedendir.

Ve ma¡lûm ola ki ∂a¡f-ı mi¡de ba¡∂ı kerre πıdânın bu†™-ı in√idârına sebeb 
olur eger ∂a¡f ðuvve-i dâfi¡ada olursa, pes vâcib olur ki onlar için mahbûz 
olan «ubzun «amîri ya¡nî mâyesi ke&îre ola. Ve ba¡∂ı kerre dahi ∂a¡f-ı mi¡de 
†a¡âmın sür¡at-i in√idârına sebeb olur mi¡dede belle-i müzliða ve mi¡denin 
ðuvve-i mâsikesinde ∂a¡f olmak √asebiyle ve vâcib olur ki onların «ubzu 
fu†ûrete mâil ola ya¡nî «amîri ve mâyesi ðalîl ola.

Üçüncü Fa§l To√me ve Bu†lân-ı Ha∂m ¡Alâmâtı Beyânındadır

Âfet-i me≠kûrun ¡alâmetleri budur ki o ¡alîlin yüzünde verem ve nefe-
sinde ∂îð ve başında &iðal ve mi¡desinde veca¡ ve füvâð ve hem o ¡alîlde ke-
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sel ve bu†™-ı √arekât ve levninde §ufret ve ba†nında ve em¡â™ ve şerâşîfinde 
nef«a ve cüşâ-i √âmi∂-i √irrîf ve cüşâ-i du«ânî-i müntin ve πa&eyân ve ðay™ 
ve isti†lâð-ı müfri† veyâ«ûd cidden müfri† i√tibâs olur.

el-Mu¡âlecât: Vâcib olur ki onlara ≠ikr-i âtî nesneleri isti¡mâl ile mu¡âle-
ce oluna, o isti¡mâl olunacak nesneler bunlardır: Mevâddı ðay™ ile ða≠f ve 
remy olunur, ishâlle †abî¡atları telyîn olunur ve §avm ettirilir ve √asbe-mâ 
yu†âð terk-i †a¡âm ettirilir ve taπaddî eylediği aπdiye ðalîl kılınır, o dahi 
¡adem-i †âðat katında verilir, tervî∂ ve ta√mîm ve ta¡rîð olunur, onlar dahi 
o to«mede isti¡mâl olunur ki onun §â√ibinin √areketi ile imtilâsının √are-
ketinden «avf olunmaya ve eger mevâdd-ı imtilânın √areketi «avfı olur ise 
o zamân de¡a ve sükûn isti¡mâl olunur ve nevm-i †avîl ile tenvîm olunur 
ve ba¡dehu †a¡âmında ve √ammâmında tedrîc olunur ya¡nî ha∂m-ı ceyyid 
ile ha∂m edeceği ðadar †a¡âmı azar azar ziyâde olunur ve cevdet-i ha∂mın 
¡alâmâtı bâbında ≠ikr olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre to«me ke&ret-i nevm ve ke&ret-i de¡adan ¡ârı∂ olur, zîrâ 
nevm her ne ðadar nevm ha∂m-ı †a¡âma mu¡în ve nâfi¡ ise velâkin √areket-i 
yaða@iyye def¡-i fu∂ûle ve mevâddı ta√lîle nâfi¡ olur. Ve def¡ olunmağa mu√tâc 
olan fu∂ûl bedende müctemi¡a ise ona nevm mu∂ırr olur ve ke≠âlik bedende 
ha∂ma hâcet olan aπdiye-i §âli√a müctemi¡a ise ona yaða@a mu∂ırr olur.

Ve cû¡-ı √aðîðî yok iken ik&âr-ı πıdâ olunmakla √âdi&e olan to«me ba¡∂ı 
kerre bir nev¡ √urðat-i mi¡deye mü™eddî olur ki ona ta√ammül †âkatten «âric 
olur ve o kimseler to«me ve mu¡âlecâtını isti¡mâle mu√tâc olurlar ve onlara 
ma¡cûn-ı sevâ†îr23 ya¡nî ma«la§-ı kebîr isti¡mâli bâ¡is-i bür™ olur ve ba¡∂ı 
kerre onlar tenâvül eyledikleri †a¡âmı ða≠f ederler.

Dördüncü Fa§l Şehvetin Bu†lânı ve ∞a¡fı Beyânındadır

O ¡illetin sebebi ba¡∂ı kerre √arâret-i sâ≠ece ve ba¡∂ı kerre mâddî olan 
√arâret olur o ve sebebden mi¡denin cins-i şarâbdan ra†b-ı bâride şevði olur, 
√ârr-ı yâbis olan şarâba ve yâbis olan †a¡âma şevði olmaz ve bu ¡illeti îcâb 
eden √arâret-i mi¡de ma¡a’l-mâdde olur ise ≠ikr olunan şevð ziyâde olur ve 
o mâddî olan √arâret şehveti izâle eder. 

23 “Sevâ†îr”: ــ ــ ا ــ و ا כ ــ  diye ma¡âcînde me≠kûrdur, ¢ânûn’un kitâb-ı 
«âmisinde mu√arrerdir.
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Ve berdin şehvete münâsebeti eşedd ve ziyâde olur riyâ√-ı şimâlî hübû-
bunda ve ke≠âlik fa§l-ı şitâda fu∂ûl-i beden şehveti ziyâde tehyîc ve ta√rîk 
eder. Ve &ülûcda müsâferet eden kimsenin şehveti cidden müştedd olur ve 
ona sebeb budur ki √arâret mevâddı isâle ve ir«â edip mev∂i¡i ya¡nî mi¡deyi 
isâle eylediği mevâdd ile doldurur. 

Ammâ bürûdet √arâretin ∂ıddı üzere olur ve ma¡a-hâzâ ba¡∂ı kerre dahi 
bürûdet-i şehvete sebeb-i ∂ârr olur, bârid ve müfred sû™-i mizâc √asebiyle 
ðuvâ-ı √issiyyeden ðuvve-i câ≠ibe mâit ve hâlik olur ve o ðuvvetin mevti 
şehvetin ðuvvetine sebeb olur velâkin bu √âlin vuðû¡u nâdir ve ðalîl olur ve 
belki ba¡∂ı kerre her müfri† olan sû™-i mizâc şehvete sebeb-i ∂ârr olur, zîrâ 
mu†laðan sû™-i mizâcın isti√kâmı cemî¡an ðuvâyı i∂¡âf eder.

Ve √ummayâtta şehvet sâðı†a olur, zîrâ √ummayâtta mevcûd olan sû™-i 
mizâc ve πalebe-i ¡a†aş ve reddiye-i hâyice olan a«lâ†tan imtilâ cemî¡an bu 
me≠kûrlar suðû†-ı şehvete sebeb olur. Ve √ummayât-ı vebâiyyede şehvetin 
suðû†u müştedd olur. Ve kaçan ifrâ† üzere ishâl olsa şehvet ziyâde olur.

Ve evrâm-ı mi¡dede ve evrâm-ı kebidde dahi şehvet şedîden sâðıta olur.
Ve nâðıh olan kimselerde şehvet mefkûde ve sâðıta olsa mara∂ın nük-

süne delâlet eder. Ve gâhîce nâðıhta suðû†-ı şehvete sebeb ðıllet-i dem ve 
∂a¡f-ı beden olur. Ve sana vâcib olur ki onu ta¡arrüf ve te™emmül eyleyesin, 
eger bedende ∂a¡f ve demde ðıllet yoksa suðû†-ı şehvet ile nükse istidlâl 
eyleyesin. 

Ve ba¡∂ı kerre mi¡dede lüzûcetli balπam ke&îr olup şehvetin suðû†una 
sebeb olur, zîrâ o balπamı mu√tevî olan mi¡de †a¡âmdan teneffür eder ve 
cins-i e†¡imeden onun şevði √ârr ve √ârr olanlara olup ancak o mi&lli et¡i-
meyi tenâvül eder ve onları tenâvülden nef« ve temeddüd ve πa&eyân √âdi& 
olur ve cüşâ eylemedikçe istirâhat eylemez. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi suðû†-ı şehvete sebeb baştan mi¡deye ¡ale’d-devâm 
nevâzilin nüzûlü olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi sebeb-i suðû† bedende imtilâ olup ve ðıllet-i ta√allül 
olmakla olur veyâ«ûd mevcûd olan redî a«lâ†ı ı§lâ√a †abî¡at meşπûl olmakla 
[342a] â«er nesneden zühûl edip şehvet sâðı†a olur ve bu sebebden şehve-
tin suðû†u √ummayâtta ke&îrü’l-vuðû¡ olur, zîrâ √ummayâtta ma√mûmun 
terk-i †a¡âma §abrı ek&er olur, ma√mûmun bedeni ¡urûðundan ve ¡urûð-ı 
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mi¡deden πıdâyı ma§§ eylemeğe iðbâl eylemez, onun √âceti mevâddı def¡e 
olur, ce≠b-i πıdâya iðbâli olmaz ve ce≠bden i¡râ∂ eder. Ve bunun na@îri ayı 
ve kirpi ve onların em&âli olan √ayvânâttır ki fa§l-ı şitâda müddet-i medîde 
künâmında24 mu«tefî ve πıdâ †alebinden müstaπnî olurlar ve bedenler müc-
temi¡a olan a«lâ†-ı ficcelerini ı§lâ√ edip onunla taπaddî ederler. 

Ve’l-√â§ıl √âcet-i πıdâ o zamân mevcûde olur ki bedende ta√allül 
edip bedel mâ-yete√allel mevcûd olmaya, ammâ bedende ta√allül olmasa 
veyâ«ûd ta√allül eden eczâların meseddine sedd olur, bedende mevâdd olsa 
o zamân πıdâ-i cedîde √âcet olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi suðû†-ı şehvete sebeb bu olur ki la√mda ve ¡a∂alde ve 
a¡∂â-i sâirede olan ¡urûðta ∂a¡f olup mi¡deden imti§â§a ðavî olmaz ve imti§â§ı 
olsa dahi ¡ale’t-tevâlî ve’l-itti§âl imti§â§tan ¡âciz olup onun imti§â§ı fem-i 
mi¡deye ¡alâ-sebîli’t-tedâfü¡ vâsıl olmaz ve binâen ¡aleyh mi¡de dahi πıdâyı 
teðâ∂î eylemez bedel mâ-yete√allelin vücûdu katında teðâ∂î eylemediği gibi.

Ve ba¡∂ı kerre dahi suðû†-ı şehvete sebeb bu olur ki fem-i mi¡deye †ı√âl-
den mun§abbe olan sevdâ munða†ı¡a olup in§ıbâb olmamakla îcâb-ı iştihâ 
eder, fem-i mi¡dede daπdaπa olmaz ve fem-i mi¡dede olup mâni¡-i şehvet 
olan mevâdd-ı rediyyeden dahi tenðıye √â§ıl olmaz ve ona binâen şehvet 
dahi sâðı†a olur. Ve kaçan mi¡de sa†√ında bir şey™-i πarîb bâðî kalsa her ne 
ðadar o şey™ ðalîl olur ise o mi¡de bedel mâ-yeta√allelden müstaπniye olur 
ve def¡-i mâdde için müte√arrike olup ce≠b-i πıdâya πayr-i müştâða olan 
mi¡de gibi olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi suðû†-ı şehvetin sebebi fem-i mi¡dede olan √iss 
ðuvvesinin bu†lânı olur. ¡Urûð mi¡deden kaçan imti§â§ eylese fem-i mi¡de 
onu i√sâs eylemez ve ¡adem-i i√sâsa binâen câ≠ibe dahi √areket eylemeyip 
şehvet sâðı†a olur. 

Ve ba¡∂ı kerre şehvetin suðû†u mi¡deye «â§§ sebeb ile olur ve ba¡∂ı kerre 
¡u∂v-ı â«ere müşâreket sebeb olur. Ve ¡u∂v-ı müşârik ile olan ba¡∂ı kerre 
müşâreket-i dimâπ ve ba¡∂ı kerre yalnız ¡a§ab-ı sâdise25 müşâreket ile olur. 

24 “Künâm” yırtıcı √ayvânların yatağıdır. ◊alîmî.
25 ±ikr olunan ¡a§ab dimâπ ¡a§ablarının zevc-i sâdisinden bir şu¡bedir ki √icâba 

nüfû≠ eder ve fem-i mi¡deye mutta§ıl olur, o sebebden dimâπ ile mi¡de arasında 
müşâreket olur.
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Ve ba¡∂ı kerre suðû†-ı şehvet kebidin ∂a¡fından olur, zîrâ kebid ∂a¡îfe 
oldukta ðuvve-i şehevâniyye dahi ∂a¡îfe olur ve belki suðû†-ı şehvete sebeb 
ðuvve-i şehevâniyye ve ðuvve-i câ≠ibenin mevti ve bedenden zevâli olur 
ve o ðuvvelerin mevti ek&er-i √âlde dem-i ke&îr i«tilâfında olur ve bu ¡illet 
rediyye ve ¡asîrü’l-¡ilâc olur ve bu âfet §â√ibine bir nev¡ √âlet ¡ârı∂a olur ki 
ona elvân-ı aπdiye ¡ar∂ olundukta içlerinden ba¡∂ısını iştihâ eder ve müş-
tehâsı taðrîb olundukta ondan müşme™izz ve müteneffir olur. Ve bundan 
dahi şerrli olur o ¡ar∂ olunan elvân-ı aπdiyeden birini iştihâ eylemek.

Ve ðuvve-i şehevâniyyenin ∂a¡fı ¡aðîb-i istifrâπda olan ∂a¡fa mün√a§ır 
değildir belki sû™-i mizâc-ı müfri†in küllîsi ðuvve-i şehevâniyyenin ∂a¡fına 
mü™eddî olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dîdân dahi suðût-ı şehvete sebeb olur, zîrâ dîdân em¡âya 
îsâl-i e≠â eder ve em¡ânın te™e≠≠îsine mi¡de müşâreket edip ðuvvet-i şe-
hevâniyye sâðı†a olur. Ve ba¡∂ı kerre dîdân em¡âdan mi¡deye §u¡ûd edip 
bi’n-nefs mi¡deyi müte™e≠≠iye kılar. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi mi¡dede sevdâ-i ke&îre müctemi¡a olup î≠â eder ve 
mi¡de onu ða≠f ve def¡e meşπûl olur, ekl ve ce≠bden zü√ûl eder. 

Ve √aml ve i√tibâs-ı †am& ile dahi ðuvve-i şehevâniyye bâ†ıl olur. Ve 
bu†lân-ı şehvet √amlin evâilinde olur velâkin ek&er-i √âlde √aml ve i√tibâs 
√asebiyle fesâd-ı ha∂m ¡ârı∂ olur.

Ve ba¡∂ı kerre onun sebebi ifrâ†-ı havâ ve iştidâd-ı √arâret ve iştidâd-ı 
bürûdet olur, zîrâ şiddet-i √arâret ðuvveti ta√lîl ve şiddet-i bürûdet ðuvveti 
ta«dîr eder veyâ«ûd şiddet-i berd mevâddı ta√allülden men¡ eder. 

Ve mi¡de √arâretinin iştidâdı ehviye iştidâdı gibi olur ya¡nî bu†lân-ı şeh-
vete mü™eddî olur.

Ve ke≠âlik şarâba i¡tiyâdı olup terk edenlerde dahi bu†lân-ı şehvet olur. 
Ve nevmin sû™-i √âli √asebiyle dahi şehvetin √âli müteπayyire ve ∂a¡îfe 

olur.
Ve ba¡∂ı kerre suðû†-ı şehvetin sebebi ðıllet-i dem olur ve ðıllet-i deme 

∂a¡f-ı ðuvâ †âbi¡ olup şehvet ∂a¡îfe olur. Bu nev¡ suðû† nâðıhîne mevâdd-ı 
mû≠iyeden neðâları var iken ¡ârı∂ olur ve bu nev¡ ∂a¡f-ı ðuvvet in¡âş-ı 
ðuvvet ile zâile ve ðuvveti ¡âide olur ve ke≠âlik ðalîlen ðalîlen demi i¡âde 
ile ðuvvet i¡âde olunur.
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Ve ke≠âlik riyâ∂et ve mâ-ı ke&îr şürbü dahi şehvet-i †a¡âmı isðâ† eder.
Ve ba¡∂ı kerre hemm ve πamm ve πa∂ab ve bunlar mi&lli olan keyfiy-

yât-ı nefsâniyye dahi isðâ†-ı şehvet eder. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi şehvet sâðı†a olur ve kaçan ekle bed™ eylese şehvet 

√areket ve heyecân eder. Onun sebebi budur ki o me™kûl olan †a¡âm ðuvve-i 
câ≠ibeyi tenbîh eder veyâ«ûd o mekânda olup mub†ıl-i şehvet olan mizâcı 
taπyîr ve ta¡dîl eder ve mâni¡in zevâli ile şehvet-i sâðı†a ¡avdet eder, me&elâ 
≠ikr olan mizâc √ârr ise o √arârete ðıyâs ile evâil-i me™kûlü bi’l-fi¡l bârid 
olsa onun bürûdet-i fi¡liyyesi √arâret-i mizâcı ta¡dîl eder ve ke≠âlik ba¡∂ı 
kerre ¡ale’r-rîð mâ-ı bârid şürbü şehveti ta√rîk ve mâ-ı bâride «ubzu nað¡ 
olunmakla itti«â≠ olunan &erîd ma√mûmun sâðıt olan şehvetini i¡âde eder. 
Ve kaçan şürb-i şarâbdan «umâr √âdi& olsa mi¡dede «ıl† hâyic olduğuna 
delâlet eder ve şehvet heyecân edip şûrbâcât tenâvülüne şevði olur ve bu 
mi&lli olur bürûdetten bâ†ıl olan şehvet §â√ibi bi’l-fi¡l √ârr tenâvül eyledikte 
ve onda dahi «ıl† hâyice olur. 

Ve emrâ∂-ı müzminede şehvetin suðû†u cidden redâ™etine delâlet eder.
Ve ma¡lûm ola ki şehvet bu†lânının ve ke≠âlik ∂a¡fının esbâbları müt-

te√idlerdir lâkin ðuvvet ve ∂a¡f ile mu«telife olur. Eger sebebde ðuvvet olur 
ise bu†lân-ı şehveti i√dâ& eder ve eger sebeb-i ðavî olmaz ise ∂a¡f-ı şehveti 
i√dâ& eder.

el-¡Alâmât: Bi-√asebi’l-mizâc olan bu†lân-ı şehvet ve ∂a¡f-ı şehvetin 
¡alâmâtı bundan aðdem senin ma¡lûmun olan ¡alâmetlerdir.26

Ve ðıllet-i ta√allülden olan ∂a¡f ve bu†lânın ¡alâmeti tekâ&üf-i cild ve 
tedbîr-i müreffih ya¡nî ke&ret-i aπdiye ve berâzın ke&reti ve ¡aðîb-i istifrâπı 
ve riyâ∂ette ðalîlen şehvetin nühû∂ ve ðıyâmı ve fem-i mi¡de ∂a¡fı ile olan 
bu†lân ve ∂a¡fın ¡alâmâtı fem-i mi¡de ∂a¡fının ≠ikri mürûr eden ¡alâmetleri 
olur ki onların birisi ke&îren istifrâπdır.

Ve sebebi ehviye olan bu†lân ve ∂a¡fın ¡alâmâtı havâya ðıyâs ile marî∂in 
√âlini tefa√√u§ ve ta¡arrüf olur ta√arrî olunur ki zamân-ı müteðaddimde o 
¡alîlin √arâret ve bürûdetten şedîdü’l-keyfiyyet olanların birine mülâðî ol-

26 Bu bâbda her ne mev∂i¡de suðû†-ı şehvet ≠ikr olunur ise cümlesinden murâd 
bu†lân-ı şehvet ve noð§ân-ı şehvet olur; ≠ikr olunan ¡alâmât ðaviyye ise bu†lâna 
ve πayr-i ðaviyye olanları ∂a¡f ve noð§âna ¡alâmet olur.
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madı mı veyâ«ûd mülâðâtı yok mudur ta¡arrüf olunur. Ve mülâðât ta√aððuð 
eder ise sebeb ehviye olduğuna ¡alâmet olur. 

Ve ðurû√tan olan bu†lân ve ∂a¡fın ¡alâmeti ðurû√ bâbında ≠ikr olunan 
veca¡ ve berâzında ðurû√tan bir nesnenin «urûcu olur. Ve †abî¡atının is-
ti†lâðı ve mi¡dede †a¡âmın ðıllet-i mek&î ve keyfiyyeti √âmi∂a ve √irrîfe ve 
mürre olan mütenâvellerin mi¡deyi le≠¡i dahi ¡alâmet-i ðurû√ olur. 

Ve √âmile hatunların suðû†-ı şehvetlerine sebeb √amlin vuðû¡u olur. 
¡Ufûnetten olan suðû†-ı şehvetin ¡alâmeti πa&eyân ve taðallüb-i nefes ve 

be«arın evðât-ı ke&îrede vuðû¡u ve berâzın redâ™eti olur.
Ve †ı√âlden mi¡deye [342b] mun§abb olunan sevdânın inðı†â¡ı ile olan 

suðû†un ¡alâmeti budur ki kaçan o insân √avâmı∂ tenâvül eylese mi¡desini 
me™kûlü daπdaπa ve dibâπat edip şehveti ¡avdet eder ve o mütenâvel sebeb-i 
munða†ı¡ olan in§ıbâb-ı sevdâ maðâmına ðâim olup onun fi¡li gibi √avâ-
mı∂-ı me™kûlenin fi¡li ve te™sîri olur. Ve bu ¡alâmetin delâletini te™kîd eder 
†ı√âlin ¡i@am ve nütû™u, zîrâ mi¡deye in§ıbâbı mu¡tâd olan sevdâ munða†ı¡a 
olsa †ı√âlde müctemi¡a olur ve ondan ¡i@am u nütû™-ı †ı√âl √âdi& olur. 

Ve mi¡deye ðe&îren in§ibâb edip mû≠iye olan sevdâ-i ke&îreden √âdi& 
suðû†un ¡alâmeti √umû∂atlı ta¡m ve vesvâs ve levn-i lisânın sevâda taπay-
yürü olur.

Ve dîdândan olan suðû†-ı şehvetin ¡alâmeti dîdân ¡alâmeti olur. Ve dî-
dândan sâðı†a olan şehvetin ¡alâmetinin biri dahi budur ki şarâb içinde olan 
§abır ile ∂ımâd olunsa e¡âlî-i bedenden dîdân esfele tema√√î ve intiðâl eder. 

Ve ðıllet-i dem ile ¡ârı∂ olan suðû†un ¡alâmeti o suðû†un nâðıhlara ¡urû∂u 
veyâ«ûd mevâdd-ı ke&îre istifrâπ edenlere ¡urû∂u olur.

Ve nevm √asebiyle suðû†-ı şehvetin ¡alâmeti ¡alâmât-ı sâire ile nevmin 
sû™-i √âli olur. 

Ve mevt-i şehvet ile olan suðû†un ¡alâmeti sû™-i mizâc-ı müsta√kem ¡alâ-
metleri ve bedeni i∂¡âf eden istifrâπât-ı mâ∂iyenin küllîsi ve marî∂in taðrîb 
olunan müştehâsından teneffür olur ve a§lâ bir nesneyi iştihâ eylemediği 
ziyâde delîl-i redâ™et olur. 

Ve bu†lân-ı √iss ile olan ∂a¡f ve bu†lânın ¡alâmeti √issten mâ-¡adâ ef¡âl-i 
mi¡de §a√î√a olduğu eşyâ-ı √irrîfenin ¡adem-i le≠¡i ve πa&eyân ve füvâð 
ihdâ& eylemediği olur, zîrâ √issi bâ†ıl olan kimseler felâfilî ma¡cûnunu 
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tenâvül edip üzerine şarâb içse bu†lân-ı √iss √asebiyle ona füvâð ¡ârı∂ ol-
maz, §a√î√ü’l-√iss olanlarda o √âl ¡aðabinde füvâðın ¡urû∂u olmak lâzım 
me&âbesinde olur.

el-Mu¡âlecât: ‰a¡âmı ¡adem-i iştihâ eger √arâret-i πâlibe ile √âdi& olmadı 
ise onun ¡ilâc-ı ceyyidi †a¡âmı bir müddet terk edip ba¡de-müddetin ðalî-
len tenâvül etmekle ve ðuvvetin inti¡âşı ve to«mesini ha∂mı ve mi¡desinin 
istinðaya √âceti ve †a¡âma neşâ†ı zamânına ðadar bu √âl üzere müstemirr 
olmakla olur. Ve bunun na@îri seheri olan kimselerdir ki onlara mu¡âlece-i 
seherde nemvî bir müddet terk edip o terk √asebiyle ne™ûm olup istiπrâð 
üzere uyurlar. 

Ve nâðıh mi&llilerin ∂a¡f √asebiyle ve ru†ûbet-i lezice ile şehvetleri 
suðû†unun ¡ilâcı müşehhiyâtından nâfi¡a olan tedbîri zeytûnü’l-mâ™ ve se-
mek-i mâli√ten bir şey™ tenâvül edip üzerine ðalîlen ðalîlen «all-i ¡un§ul 
tecerru¡u olur. Ve vâcib olur ki onlar za¡ferândan a§len ictinâb eyleyer. 

Ve mil√-i me™lûf müşehhiyâtın ef∂ali olur. Ve yine müşehhiyâttandır 
ki keber-i mu†ayyeb ve na¡nâ¡ ve ba§al ve zeytûn ve fülfül ve ðaranfül ve 
√avlencân ve «all mi&lliler ve bu me≠kûrları «all ile isti¡mâl veyâ«ûd «alli 
onlardan itti«â≠ edip isti¡mâl eylemek müşehhîdir. Ve ke≠âlik ba§al ve &ûm 
ve √ıltîtten miðdâr-ı ðalîl dahi müşehhîdir. Ve §a√nâ dahi şehveti ba¡§ ve 
irsâl eder ve fem-i mi¡deyi tenðıye eder.

Ve şehveti müfettiða olan edviyedendir o devâ ki sefercel ve ¡asel ve fül-
fül-i ebya∂ ve zencebîlden mütte«a≠ olur. Ve mizâc-ı √ârrı veyâ«ûd √um-
mâsı olanların şehvetlerini ta∂yîð eder cüvârişen-i sefercel ki aðrabâdînde 
me≠kûr olan tuffâ√la itti«âz olunur. 

Ve şehveti fetð edip ve mi¡desi †a¡âm ðabûl etmeyenlerin &iðalini men¡ 
eden nesnelerdendir bu §ıfat üzere olan rubb-ı na¡nâ¡:

Nüs«a: Rummân-ı √âmi∂ ma¡a-ðışrihi daðð olunup ¡u§âresinden bir cüz™ 
a«≠ olunur ve ke≠âlik na¡nâ¡ ¡u§âresi nı§f cüz™ ve ¡asel-i fâyið27 veyâ«ûd sük-

27 “¡Asel-i fâið”ten murâd şehddir ki mûmlu bal ma¡nâsınadır. Şehdin ≠ikr olunan 
ma¡nâda müsta¡mel olduğu Vankulu lüπatinde mu§arra√tır, onun için Gülistân’da 
“Ve ¡u§âre-i nây be-ðudreteş şehd-i fâið geşte” ðavlinde “nây”dan murâd bal arı-
sının boğazıdır diye ba¡∂ılar Şey« Sa¡dî’nin kelâmını @âhirden §arf etmişlerdir. 
“Şehd” gömeç balı, ¡Arabîdir ve ¡Acemde dahi isti¡mâl olunur; ¡Arabda şînin 
fet√ası ve ∂ammesi câizdir, Fârsîde fet√-i şîn ile meşhûrdur. ◊alîmî.
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ker nısf-ı cüz™. Bu me≠kûrlar cem¡ olunup nâr üzere rıfð ile taðvîm olunur 
ve onun şerbet-i vâ√idesi bir mil¡aða olur. 

Ammâ √arâret √asebiyle olan şehvet âfetinin ¡ilâcı ba¡∂ı kerre √arâret-i 
πarîziyyeyi imâte kılmayacak miðdârı mâ-ı bârid şürbü ile olur ve rubûb-ı 
√âmi∂a şürbü dahi ona nâfi¡ olur. Ve bu bâbda nef¡i mücerreb olanlardandır 
mâ-ı rummân dühn-i verd ile saðy olunmağın nef¡i ¡ale’l-«u§ûs mâdde ile 
olan suðû†-ı şehvete nef¡i ziyâde olur. Ve eger ¡a†aş πâlib olur ise √ubûb-ı 
bâride √alîbi rubûb-ı müberride ile saðy olunur ve a∂mide-i müberride is-
ti¡mâl olunur ve mâddî olanların evvelâ mâddesi istifrâπ olunur.

Ve suðû†-ı şehvet ¡illeti olanların cümlesinden olur o nâðıhlar ki √um-
mâdan «âric olurlar velâkin onlarda √iddet-i √ummâdan bir baðiyye mev-
cûde olur, onların ¡ilâcı dahi ≠ikr olunan mu¡âlecât olur lâkin onlara mâ-ı 
bârid-i ke&îr √aml olunmaz mi¡delerinin ðuvâsı zâile olmasın için. Ve vâcib 
olur ki onlara bu devâ saðy oluna, o devâ budur. Verd on dirhem, summâð 
iki dirhem, ðâðule bir dirhem. Bu edviyelerden ður§ itti«â≠ olunur ve şer-
bet-i vâ√idesi iki dirhem miðdârı olur ve o devâ müşehhî ve ¡a†aşı dahi ðâ†ı¡ 
olur. Ve ke≠âlik müşehhiyâttan mâ ve «all ile sevîð ıslatılıp saðy olunur ve 
parmak id«âl etmekle ðay™ dahi müşehhîdir ðuvveti ta√rîki √asebiyle.

Ammâ berdden olan suðû†-ı şehvet mu¡âlecesinde efâvîh †abî«î nâfi¡ 
olur ve şarâb-ı ¡atîð ve felâfilî ve «â§§aten tiryâð dahi nâfi¡dir ve bu bâbda 
&ûmun menfa¡at-i şedîdesi vardır ve fûtenecî dahi şedîden bu ¡illete muvâ-
fıð ¡ilâcdır. Cüvârişenât-ı √ârre ve mürebbâ ütrücc ve mürebbâ helîlec ve 
mürebbâ şeðâðul mürebbâ ve zencebîl mürebbâları bi’l-cümle nâfi¡dir. Ve 
kimâdât dahi onlara nâfi¡dir «u§û§an câvers ile kimâd oluna, o kimâd mil√ 
ile kimâddan evfaðtır.

Ammâ mi¡dede müctemi¡a olan balπam-ı lezic ü ke&îrden √âdi& bu†lân-ı 
şehvetin ¡ilâcı turp ekl edip üzerine ¡ilâc-ı küllî bâbında ≠ikr olunan müfred ve 
sikencebîn-i ¡aselî şürb etmekle ðay™ eylemek olur. Ve ke≠âlik sikencebîn-i 
büzûrî ve ¡aselî ki bir menn ¡asel va∂¡ olunsa ona üç ûðıyye §abır va∂¡ oluna. 
Ve bu √isâb üzere §abır va∂¡ olunan sikencebîn-i büzûrî, ¡aselî saðy olunmak 
dahi nâfi¡dir, küllü yevmin ondan üçer mil¡aða saðy olunur. Ve ke≠âlik zey-
tûn, elma, enîsûnla ve ¡asel ile ma√lûl olan keber ile saðy olunur. Ve ke≠âlik 
mâ-ı √am™et isti¡mâl olunmak ve sefer ve √arekât etmek nâfi¡ olur. 
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Ve tenðıyeden sonra bi-sebebi’l-berd suðû†-ı şehvetin tedbîrinde ≠ikr 
olunanlar ile dahi mu¡âlece olunur. 

Ve «ıl†-ı mirârî veyâ«ûd «ıl†-ı raðîð ile √âdi& ∂a¡f-ı şehvetin ¡ilâcı is-
tifrâπ-ı «ıl† ile olur ve onun istifrâπı helîlecât ile olur. Ve §abır ile itti«âz 
olunan sikencebîn, saðmûnyâ ile mütte«a≠ olan sikencebînden «ayrlı olur, 
zîrâ saðmûnyâ mi¡deye mu¡âdî ve ∂ârrdır. Ve onlara a«lâ†-ı raðîðayı i«râc 
eden ðay™ ile dahi mu¡âlece olunur. Ve efsentîn †abî«inin bu bâbda nef¡i 
πâyete bâliπdir.

Mi¡deye √iss îsâl eden ¡a§ab veyâ«ûd dimâπ müşâreketleri ile olan ∂a¡f-ı 
şehvet ¡ilâcında vâcib olur ki ¡ilâc-ı dimâπ ve taðviye-i dimâπ cânibine 
meyl oluna. 

Ammâ tekâ&üf ile ve kebidden ¡urûðun ma§§ının ðılleti ile olan ∂a¡fın 
tedbîrinde vâcib olur ki √ammâm ile ve riyâ∂et-i mu¡tedile ve ta¡rîð ile mü-
fetti√ât-ı sâire isti¡mâliyle beden müte«al«il kılına.

Ve sevdâ™ ile ¡ârı∂ ∂a¡f-ı şehvette lâyık budur ki sevdâ istifrâπ oluna ve 
ba¡dehu mevâlî√ ve kevâmi« ve muða††ı¡ât-ı sâire isti¡mâl oluna istifrâπdan 
bâðıye kalan mevâddı taðtî¡ eylesin için ba¡dehu ¡ı†riyyeti ve √üsn-i keymû-
su olan aπdiye isti¡mâl oluna. 

Ammâ sevdânın mi¡deye inðı†â¡-ı in§ıbâbı ile olan ∂a¡f-ı şehvet onun 
¡ilâcı †ı√âle mu¡âlece etmek ile ve †ı√âli taðviye ile olur ve †ı√âl cânibine 
√areketi olan edviye-i †ı√âliyye ile beyne’†-†ı√âl ve’l-mi¡de mesdûd olan 
mesâlik ve mecârîleri dahi teftî√ olunur, o [343a] edviyeler eftîmûn ve si-
kencebîn içinde a§l-ı keber ðuşûrunu isti¡mâl olur ve keber-i mu«allel dahi 
o devâlardandır. 

Ammâ √abâlâ ya¡nî gebe hatunların suðû†-ı şehvetleri meşy-i mu¡tedil 
ve riyâ∂et-i mu¡tedile ve me™kel ve meşreblerinde iðti§âd ile mu¡âlece olu-
nur ve ðuvve-i dâfi¡ayı muðavvî ve mâdde-i rediyyeyi mu√allil olan şarâb-ı 
rey√ânîyle ve aπdiye-i le≠î≠e ¡ar∂ı ve √arâfet ve tað†î¡i olanların ¡ar∂ı ile 
¡ilâc olunur.

Ve ðuvve-i müşehhiyenin suðû†u ile olan ∂a¡f-ı şehvet o ðuvveti müsðı† 
olan hangi mizâc ise o sû™-i mizâcı ı§lâ√a mübâderet olunur ve o sû™-i mizâc 
∂ıddına i√âle olunur. 
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Ve ke≠âlik ishâlât ve sü√ûc ¡aðablerinde olup mevt-i ðuvvet ile olanlar-
da dahi sû™-i mizâc ı§lâ√ına mübâderet olunur. 

Ammâ ðuvvetin ∂a¡fı ile olanlarda vâcib olur ki i§ba¡ id«âliyle ðay™ 
ta√rîk oluna, zîrâr id«âl-i i§ba¡la ðay™ ta√rîk olundukta ðay™ eylemese dahi 
ðuvve-i şehevâniyye &everân eder. Ve gâhîce eşribe-i mi¡de ile tiryâð saðyı-
na √âcet olur, efsentîn şarâbı, √abbu’l-âs şarâbı bunların hangisi muvâfıð-ı 
mi¡de ise onunla tiryâð saðy olunur. 

Ve mi¡de √issinin ∂a¡fıyla olan şehvet ∂a¡fına dimâπa mu¡âlece ile ve 
√isse âfet hangi sebebden dâ«il oldu ise onu ref¡ ve izâle ile ¡ilâc olunur.

Ve ma¡lûm ola ki √ulv ve desime ve aπdiyelere ðıyâsla şehveti sâðı† olup 
şehiyyesi ancak √âmi∂ ve √irrîfe olanlara rıfð ile tenðıyesi olan ðay™ devâ-i 
¡acîb olur. 

Ve a§nâf-ı şehvet ≠ehâbının ek&erine nâfi¡ devâlardandır kündür ve 
ma§†akî ve ¡ûd ve sükk ve ða§ab-ı ≠erîre ve cüllenâr isti¡mâli. Ve ≠ehâb-ı 
şehvet yübûset ile √âdi& değil ise mâ-ı sefercel şarâb-ı rey√ânî ile ∂ımâd 
olunur. Ve menâfi¡i olanlardır şarâb-ı efsentîn ve ke≠âlik u§ûl-i id«ir bir 
dirhem ve nı§f dirhem ve sünbül, küllü yevmin bu iki devâ ¡ale’r-rîð suyla 
şürb olunsa nâfi¡dir. Ve aðrabâdînde me≠kûr Ve İbn ¡Abbâd’a mensûb olan 
ma¡cûn dahi bu bâbda nâfi¡dir. 

Ve e†ıbbâ dediler ki mes√ûð olan kirsenne ya¡nî burçaktan iki mi&ðâl 
mâ-ı rummân-ı müzz ile saðy olunsa şehveti ta√rîk eder. 

Ve kaçan kim suðû†-ı şehvet πaşye mü™eddî olsa onun ¡ilâcı aπdiye-i 
le≠î≠eden meşviyye olan kuzu ve oğlak ve tavuk lu√ûmları mi&llileri marî∂a 
taðrîb ve teşmîm ettirmekle olur ve onlardan nevm men¡ olunur ve πaşyden 
ifâðatlerinde şarâba maπmûs olan «ubz i†¡âm olunur ve serî¡atü’l-πıdâ olan 
√asvler ile taπdiye olunur.

Ve ma¡lûm ola ki ek&er-i edhân «u§û§an semn mi¡deyi ir«â ve damarla-
rın ağızlarını sedd etmekle şehveti isðâ† ve i∂¡âf eder ve onlara evfað edhân 
ðab∂ı olan dühnlerdir, zeyt-i ünfâð ve dühn-i cevz ve dühn-i fustuð gibi.

Beşinci Fa§l Fesâd-ı Şehvet Beyânındadır

Kaçan kim mi¡dede «ilâf-ı mu¡tâd keyfiyyeti rediyye olan «ıl† ve mevâdd 
müctemi¡a olsa o «ıl†ın mü∂âddına †abî¡at müştâð olur. Ve πayr-i mu¡tâd key-
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fiyyeti olan «ıl†-ı müctemi¡in mü∂âddı o mütenâvel ve müsta¡mel nesneler 
olur ki onda o «ıl†-ı müctemi¡anın keyfiyyetine mu«âlif keyfiyyet ola ve o 
mütenâvelin tenâvül ve isti¡mâli dahi mu¡tâd olmaya o keyfiyyet-i rediyye-i 
mû≠iyenin ma¡rû∂u olan mevâddın mi¡dede ictimâ¡ı mu¡tâd olmadığı gibi.

¢ânûn’la me≠kûr olup ≠ikr olunan tercemeyi ifâde eden ¡ibâret budur: 
ء ــ ــ  ــ ا א א  ــ ــ ا ــ כ ــאد  ــ  א ــ رديء  ة  ــ ــ ا ــ  ــ اذا ا  إ

כــ א اف و ــ ــ ا ــאت  א ن ا ــ ــאد  ــ  א ــאد  ــ ا א ــאد  ــ وا ــאد   İn-
tehâ. ــאد ــ ,mubtedâ ا א  ðavlinde olan lâm-ı cârre ــאد  ye müte¡allið ا

ــ א ــאد i∂âfet-i laf₣iyye ile ا ــ ,a mu∂âf ا א  §ıfat, mev§ûfu mubtedâ-i 
me≠kûrun «aber-i ma√≠ûfu. Taðdîr-i kelâm: ــאد ــ  א ــאد   ve ــ א  i∂â-
fet-i laf₣iyye ile ــאد  ına mu∂âftır. اف ــ ــ ا ــאت  א ن ا ــ  ðavlinden murâd 
budur ki kelâm müsned ve müsnedün ileyhi ile tâmm ve munta₣am olur, pes 
ــ رديء ــ  ــאد ,demekle kelâm tâmm olur ا ــ  א  kelâm-ı tâmm üzere 
zâid bir va§ftır. ــ ــאد  ء  ــ ــ  ــ ا א ا ــ -ðavlinde me≠kûr olan, mü∂âd ا
de ve münâfât-ı †araf-ı kelâm olan redîye §arf olunup ــאد ــ  א  va§fı 
¡alâ-√âlihi ibðâ olunur. Ve √â§ıl-ı ma¡nâ bu olur ki mâdde-i müctemi¡ada 
keyfiyyet-i redâ™et olup ve o mi&lli redâ™eti olan mevâddın mi¡dede ictimâ¡ı 
mu¡tâd olmaz ise †abî¡at bir nesne tenâvülüne müştâð olur ki onun keyfiyye-
ti ile mevâdd-ı müctemi¡a keyfiyyeti arasında mü∂âdde ola ve o tenâvülüne 
†abî¡atın iştiyâð eylediği nesneyi tenâvül «ilâf-ı mu¡tâd ola. Ve ¢ânûn’un 
“ve bi’l-¡aks” dediğinden murâd budur ki mi¡dede müctemi¡a olup keyfiy-
yet-i rediyyesi olan mevâddın ek&er-i √âlde ictimâ¡ı mu¡tâd olur ise †abî¡at 
o nesnelere müştâð olur ki onda o keyfiyyetin mu«âlifi bir keyfiyyet olup ve 
o nesnenin tenâvülü mu¡tâd ola. Hâ≠â fe’lnerci¡ ile’t-tercemeti.28 

Pes bu sebebden için ba¡∂ı ðavme †în ve fa√m ve türâb ve ca§§ mi&lliler 
tenâvülüne iştiyâð ¡ârı∂ olur, zîrâ bunlarda keyfiyyet-i nâşife veyâ«ûd key-
fiyyet-i muða††ı¡a vardır ki o kimselerin «ilâf-ı mu¡tâd mi¡delerinde cem¡ 
olan mevâdd keyfiyyetlerine mü∂âdde olur. 

28 Bu kelâm bu maðâmda îrâd olunduğu su™âl-i muðadderi def¡ için olur; √â§ıl-ı su™âl 
budur ki †abî¡at mevâdd-ı müctemi¡anın mü∂âddına müştâð olmak iðti∂â eder ki 
o müştâð olunan şey™ muvâfıð-ı mu¡tâd ola, zîrâ mevâdd-ı müctemi¡a-i πayr-i 
mu¡tâdın mü∂âddesi şey™-i muvâfıð olur. Ve √â§ıl-ı cevâb budur ki “mü∂âdde” 
ðaydı “redî” ðavline nâ@ırdır, “mu«âlifun li’l-mu¡tâd” kelâmına ta¡alluðu murâd 
değildir.
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Ve √âmile hatun †am&larının i√tibâslarına binâen şehvet-i fâside ¡ârı∂a 
olur ve onlara ¡ârı∂a olan şehvet-i fâside bu†lân-ı şehvet ¡urû∂undan ek&er 
olur ve onlara şehvet-i fâsidenin ¡urû∂u bizim ≠ikr eylediğimiz sebebden 
olur. Ve şehvet-i fâside onlara vaðt-i ¡ulûðtan iki şehre veyâ«ûd üç şehre 
ðarîb olunca ðadar ¡ârı∂a olur, zîrâ vaðt-i ¡ulûðta fem-i ra√im bağlanıp †am& 
mu√tebes olur, o †am& cenîne πıdâ olsun ve hem †am&ın «urûcu ile cenîn 
sâðı† olmasın için. Ve evâil-i √amlde cenînin §ıπar-ı cü&&esi √asebiyle πıdâ-i 
ke&îre mu√tâc olmaz ve ≠ikr olunan şehrlerde mu√tebes olan dem-i †am&tan 
√âcetten ziyâde olan fa∂la bâðıye kalıp ra√imde ve mi¡dede mevâdd-ı ke&î-
re müctemi¡a olur ve şühûr-ı me≠kûrlarda mek& ile «ilâf-ı mu¡tâd redâ™et 
√âdi&e olup fesâd-ı şehvet ¡ârı∂a olur ve kaçan cenîn büyüyüp πıdâ-ı ke&îre 
√âceti olsa mu√tebes olan †am&tan miðdâr-ı ðalîl bâðî kalıp onlardan fesâd-ı 
şehvet zâile olur. Ve √âmilelerin fesâd-ı şehvetine va«m ve ve«âm tesmiye 
olunur. Ve cenînin fa∂l-ı πıdâya √âceti vaðt-i ¡ulûðtan dördüncü ayda olur.29 
Ve √âmillerin şehvetleri taπayyürünün a§la√ı √umû∂atlı nesnelere iştiyâðla 
olan taπayyür olur ve onların ziyâde fâsid olan şehvetlerinin taπayyürü câff 
ve yâbise ve †în ve fa√m ve «azef mi&llilere iştiyâð ile olan taπayyür olur 
ve bu mi&lli câff ve yâbise iştiyâð ricâle dahi ¡ârı∂ olur fu∂ûllerinin ictimâ¡ı 
√asebiyle.

Altıncı Fa§l Fesâd-ı Şehvet Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Onun mu¡âlecesinde vâcib olur ki şehvet-i fâsideyi mûcib olan «ıl† ≠ikri 
sâbıð olup isti¡mâli vâcib olan edviye-i müstefriπalarla istifrâπ oluna ve 
o bâbda mücerreb tedbîrlerden olur semek-i melî√ ve sikencebîn içinde 
menðû¡ olan fücl. Bu iki nesne a«≠ ve ekl olunmak ve üzerine lûbiyâ-i 
a√mer ve mil√ ve şibt ve √urf ve bezr-i circîrden mütte«a≠ ma†bû« saðy 
olunmak. Ve ba¡∂ı kerre o ma†bû«un içinde za¡ferân mevcûd olan †înden 
üç dirhem miðdârı va∂¡ olunur, pes bu tedbîr ile elbette ðay™ √â§ıl olur, 
ayda bir kerre veyâ«ûd iki kere bu tedbîr ile taðyi™e ve tenðıye olunur ve 

29 Dördüncü ayda rû√ nef« olmakla πıdâya √âcet ziyâde olur. Dört aydan muðad-
dem taπaddîsi nebâtın taπaddîsi gibidir. Ve rû√un nef«i şehr-i râbi¡de olduğu 
ek&erin ðavlidir, şehr-i râbi¡den muðaddem nef« olunduğuna dahi rivâyet vardır, 
te™emmil fîhi ve fîmâ ≠ükire ðabluhu.
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ba¡dehu cûr-ı cendüm ma¡cûnu isti¡mâl olunur. Ve yine bu bâbda nâfi¡ olur 
kemmûn-i Kirmânî ve nân«âh ¡ale’r-rîð ve ba¡de’†-†a¡âm ma∂π eylemek ve 
ke≠âlik onlar ile istifâf eylemek veyâ«ûd ðâðule-i §ıπâr ve ðâðule-i kibâr ve 
krbâbe bu me≠kûrların her birinden birer dirhem a«≠ olunup ve mecmû¡u 
miðdârı ya¡nî üç dirhem †aberzed sükkeri ile «al† eyledikten sonra küllü 
yevmin ondan tenâvül eylemek nâfi¡dir.

Ve edviye-i mürekkebi cüft-i bellû† ile isti¡mâl şedîdü’n-nef¡ olur, [343b] 
onların biri bu mürekkebdir.

Nüs«a: Cüft-i bellû† sekiz dirhem, §abır on altı dirhem, √aşîş-i πâfe& altı 
dirhem, a§l-ı id«ir dört dirhem, mürr iki dirhem. Bu mecmû¡ a«≠ ve ra∂∂ 
olunup iki rı†l su içinde nı§fı kalınca ðadar †ab« olunur ve küllü yevmin üç 
gün mütevâliyen bir rı†lın &ülü&ü saðy olunur.

Â«er: Cüft iki dirhem, enîsûn üç dirhem, zebîb yedi dirhem, helîlec-i 
esved, belîlec, emlec her birinden beşer dirhem ve o «abe&-i √adî∂ ki mirâ-
ren menðû¡ ola ve her nað¡ından muðaddem bir †âcin üzere maðlüvv ola o 
«abe&ten on dirhem işbu mecmû¡ a«≠ olunup sekiz ûðıyye şarâb-ı ¡afı§ ve 
sekiz ûðıyye su içinde nı§fı kalınca ðadar †ab« oluna ve o ma†bû«tan yedi 
gün miðdârı ¡ale’r-rîð saðy oluna.

Ammâ şehvet-i tînin mu¡âlecesi budur ki o şehveti mûcib olan mevâdd o 
mi&lli mevâddı ðay™ ettiren muðayyi™ât-ı ma¡lûme ile istifrâπ olunur, me&elâ 
semek-i mâli√ i†¡âm olunup mâ-ı lûbiyâ ve şib& ve fücl ve bunlardan aðvâ 
nesnelerin suyunu içirmekle ðay™ ettirilip ishâle dahi i√tiyâcı olur ise müs-
hil dahi verilir.

Ve o mevâddın müshilâtındandır türbüd ve √abb-ı birinc ve mil√-i nef†î. 
Bu me≠kûrları isti¡mâl nâfi¡dir «u§û§an o ¡alîlde dîdân ola. Ve bunları is-
ti¡mâlden sonra edviye-i «abe&iyye ve anðrâbâ∂înde me≠kûr olan edviyeler 
isti¡mâl oluna. Ve onlara vâcib olur ki ma§†akî ve kemmûn ve nân«âhtan 
¡ilk itti«â≠ eyleyip ma∂π eyleyeler ve ðâðulenin §ıπâr ve kibârının her birin-
den ikişer dirhem, sükker-i †aberzedden mi&lü‘l-mecmû¡ ya¡nî dört dirhem 
a«≠ edip ¡ale’r-rîð isti¡mâl eyleyeler; mâ-ı fâtirleri ðalîlen ðalîlen ke&ret 
üzere isti¡mâl eyleyeler.

Ve bu bâbda mücerrebe ma¡âcîndendir:
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Bu Ma¡cûn-ı Mücerreb: Helîlec, belîlec, emlec cûr-ı cendüm, ma§†akî, 
ðâðule-i kibâr, nân«âh, zencebîl. Bu me≠kûrlar ¡asel ile ma¡cûn kılınıp 
ðable’†-†a¡âm ve ba¡dehu miðdâr-ı cevze şürb olunur.

Ve bu bâbda tedbîr-i ceyyid olur o ¡illetin §â√ibi tenðıye olunup mi¡de-
sinin mizâcı dahi ta¡dîl olunmak ve †în-i ceyyidden bir miðdâr su içinde 
√all olunup o suya edviye-i muðayyi™eden †a¡m-ı @âhiri olmayanlar «al† ve 
ke≠âlik mil√ten o suyu ta†yîb edecek miðdârı dahi «al† olunduktan sonra te-
cfîf ve teşmîs olunup ve müştehî-i †îne ondan o miðdâr saðy olunur ki onun 
içinde olan edviye-i ða™iyye şerbet-i vâ√ideyi veyâ«ûd bir buçuk şerbet mið-
dârını tecâvüz etmiş olmaya, zîrâ bu †în hem mevâddı ve hem me™kûlünü 
ðay™ ettirir «u§û§an onun me™kûlü kerneb mi&lli ðay™ı ðabî√ ve §u¡ûbetli 
olanlardan ola, ≠ikr olan †în onu tekdîr ve tenπî§ edip ðay™ ile i«râc eder. 

Ve ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki Allâhu ta¡âlâ √a∂retlerinin müştehî-i †îne 
nâfi¡ olmak üzere «alð eylediği eşyânın enfa¡ı budur ki kuş yavrusunun 
la√mı şeyy olunup ¡alîle ¡ale’r-rîð i†¡âm olunduktan sonra ba¡dehu ðalîlen 
ðalîlen enðâl ile tenaððul olur ve nân«âh ile tenaððul ¡acîbü’n-nef¡ olur ve 
ke≠âlik cidden ¡acîb olur acı badem ile çerezlenmek. Ve ba¡∂ılar dahi iddi¡â 
ederler ki bir sükerrece şîrec saðy olunsa şehvet-i †îni ðat¡ eder. Ve bu bâb-
da ðıyâsa ta¡vîl olunmayıp tecribe ile ¡amel olunmak vâcib olur.

Ve müştehî-i †îne nâfi¡ olur ve iştihâ eylediği †în menâbına hem nâib olur 
cevr-i cendüm saðy olunup memle√âtı ma§§ eylemek her ne ðadar o müm-
li√ât çoraklı taş olur ise dahi onu ma§§ ma¡a-niyâbetin me≠kûretin nâfi¡ olur. 
Ve yine mücerrebât-ı nâfi¡adan olur √ın†adan mütte«a≠ neşâ «u§û§an o neşâ 
mümella√ ola ziyâde nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik mücerrebât-ı nâfi¡adan olur bu 
devâ ki nebî≠-i ¡af§tan sekiz rı†l a«z olunup nı§f rı†l kalınca ðadar †ab« olunur 
ve ba¡dehu ta§fiye olunup bir üsbû¡ ðadar ondan saðy olunur. Ve yine isti¡mâli 
vâcib olan nesnelerdendir fustuð ve zebîb ve şâh-bellû† ve ðışmış ile tenaððul 
eylemek. Ve ba¡∂ıların mücerrebâtındandır o zîrbâce tenâvülü ki onun içinde 
semekin §ıπâr ve ba§al ve kerâvyâ ve zeyt-i maπsûl ola. Ve denildi ki fülfül 
ve zencebîl ve se≠âbdan mütte«a≠ efâvîh ≠ikr olunan zîrbâceden enfa¡dır. 

Ve √âmi∂ ve √irrîfe iştiyâðı olup √ulv ve desimden i¡râ∂ edenlerin ted-
bîrlerini ve onların esbâbı olan mevâddı muðayyi™ olan devâları bu mev∂i¡in 
πayri mev∂i¡de biz beyân eyledik o ma√allden †aleb oluna.
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Yedinci Fa§l Cû¡un ve İştidâd-ı Cû¡un ve 
Şehvet-i Kelbiyyenin Beyânındadır

Ve çok kerre şehvet-i kelbiyye bedeni ta√lîl ve i≠âbe eden istifrâπât ve 
√ummayât-ı müte†âvile ¡aðablerinde heyecân ve √areket eder ve ba¡∂ı ker-
re bedende olan ðuvve-i mâsikenin ∂a¡fı √asebiyle devâm üzere ta√allül-i 
müfri† olunup ve bedel mâ-yete√allelin √u§ûlüne †abî¡at ¡ale’d-devâm iş-
tiyâð-ı şedîd ile müştâð olup şehvet-i kelbiyye i√dâ& eder ve ba¡∂ı kerre da-
hi fem-i mi¡dede ifrâ† üzere √arâret olup ta√lîl eder ve bedel mâ-yete√allel 
istid¡â eder ve ¡ale’d-devâm fem-i mi¡de câyi¡ olur.

Ve bu ¡illeti olanlarda ek&eriyyâ ¡a†aş olur ve ba¡∂ı kerre dahi ta√lîl-i 
ifrâ† üzere olup cû¡ i√dâ& eder. Ve eger √arâret-i müfri†a cemî¡an bedende 
ve e†râfta olur ise o √arâret ek&er-i √âlde cû¡ i√dâ& eder. Ve kaçan √arâret-i 
müfri†a fem-i mi¡deye «â§§ olup a¡∂â-i sâirede ifrâ† üzere √arâret olmasa 
onun şevði ek&er-i √âlde miyâha ve seyyâlât-ı mura††ıbeye olur. 

Ve cemî¡an bedende olan √arâret bi’l-cümle bedenden ta√lîl eder ve 
¡urûðu birbirinden imti§â§a mu√tâc eder √attâ o imti§â§ fem-i mi¡deye mün-
tehî oldukta †abî¡at †a¡âmı iştihâ eder. 

Ve bi’l-cümle bedenin ≠ikr olunan √arâreti ba¡∂ı kerre «âricden vâride 
olur, müte√allil olan bedeni havâ-i √ârrın iştimâli olup ve ta√allüle bede-
nin mu†âva¡ati ve icâbeti ile olur ve lâ-ma√âle ifrâ†-ı ta√allül oldukta bedel 
mâ-yete√allele iştiyâð ziyâde olur.

Ve ba¡∂ı kerre şehvet-i kelbiyyenin sebebi yalnız ta«al«ul-i bedenin ifrâ† 
üzere olduğu olur, zîrâ o mi&lli bedeni olanların yalnız bâtınında mün∂ice 
ve mu√allile √arâret olduğu ta√lîle sebeb olur, «âricden mu¡îne √âcet kal-
maz ¡ale’l-«u§û§ havâ-i √ârrın iştimâli ve mâsike bedenin ∂a¡fı mu¡înler 
olur ise ta√lîli πâyet-i ifrâ†a bâliπ olur. 

Ve nâdiren o kelbiyye şehvete sebeb baştan nüzûl eden nevâzil olur. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi dîdân ve √ayyât-ı kibâr sebeb olur. Ve kaçan o mi&lli 

ba†nında dîdân ve √ayyât-ı kibârı olanlar †a¡âma mübâderet eylese o me™kû-
le onlar @afer bulurlar, cümle-i me™kûlü onlar tenâvül ederler ve ¡alîlin 
mi¡desi ve a¡∂â-i sâiresi câyi¡an bâðî kalır. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi sebeb «ıl†-ı √âmi∂ olur, gerek o √âmi∂ sevdâ olsun 
ve gerek ise balπam-ı √âmi∂ olsun her hangisi fem-i mi¡deyi daπdaπa edip 
¡urûðun ma§§ından fem-i mi¡denin daπdaπası işlediği fi¡l[i] bu daπdaπa 
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dahi işler ya¡nî †abî¡at bu daπdaπa ile dahi ¡ale’d-devâm †a¡âmâ teðâ∂î edip 
şehvet-i kelbiyye √âdi& olur «u§û§an ki «ıl†-ı √âmi∂ ile dem tekâ&üf ve 
teðallu§ etmekle fem-i mi¡dede cellâ ve ma§§âs gibi dem-i müteðalli§ i√sâs 
olunur ve o √issle †a¡âma şevð ziyâde olur. Ve ke≠âlik o «ıl†-ı √âmi∂ tað†î¡i 
ve dibâπati √asebiyle mâni¡-i şehvet olan «ıl†-ı lezici fem-i mi¡deden teb¡îd 
ve ten√ıye eder. Ve eger fem-i mi¡dede o mi&lli mâni¡-i şehvet olur «ıl† 
mevcûd ise onun «ıl†-ı √âmi∂ ile zevâli dahi şehvet-i zâideye sebeb olur. Ve 
«ıl†-ı lezicin mü∂âdd-ı şehvet olduğuna sebeb budur ki kaçan fem-i mi¡dede 
lüzûcetli «ıl† olsa †abî¡atın √areketi o «ıl†ı def¡e olur ve def¡e √areket-i ce≠be 
√areketten ek&er olur. Ve ke≠âlik fem-i mi¡dede olan «ıl†-ı √âmi∂ √asebiyle 
mi¡de elyâfının teðabbu∂a ve tekâ&üfe √areketi ðuvve-i câ≠ibenin √areketi 
ve ¡urûðun mi¡deden ma§§a √areketinde olan elyâf-ı me≠kûrenin tekâ&üf 
ve teðâbu∂a √areketi meblaπına bâliπ olur, binâen ¡aleyh ondan √âdi& olan 
kelbiyye şehvet bundan dahi √âdi& olur. 

Ve câizdir ki &ülûc ve berdde müsâfirîne ¡ârı∂ olan cû¡-ı kelbî bu sebeb-
den ya¡nî elyâf-ı mi¡denin şiddet-i berd √asebiyle tekâ&üfünden veyâ«ûd 
ona müşâbih nesnelerden ola. 

Ve şehvet [344a] ve cû¡u ta√rîk eden esbâbdan olur seher ya¡nî uykusuz-
luk, zîrâ seherde √arâret «ârice münbası†a olur ve √arârete tebe¡an ru†ûbât 
dahi «ârice «urûc edip ta√allül ziyâde olur ve lâ-ma√âle bedel mâ-yete√al-
lel için †abî¡at πıdâyı teðâ∂î edip cû¡-ı kelbî √âdi& olur.

Ve ma¡lûm ola ki şehvet-i kelbiyye ba¡∂ı kerre bûlîmûs demekle ma¡rûf 
olan cû¡-ı baðarîye ve sübât ve mevte mü™eddî olur.

el-¡Alâmât: İstifrâπât ve emrâ∂-ı mu√allileden √âdi& cû¡ ve şehvet-i kelbî 
¡alâmetleri o âfetlerin teðaddümü olur ve ke≠âlik †abî¡atın mün√alle olma-
dığı olur, zîrâ şehvet-i kelbiyyesi olanların bedenleri belle-i rutûbeti ce≠b 
edip e&fâl-i cefâf üzere olmakla «urûca mu†âvi¡ ve mücîbe olmaz.

Ve bürûdetten √âdi& olanların ¡alâmetleri ðıllet-i ¡a†aş ve ke&ret-i &üfl ve 
nef« ve mizâc-ı bâridin ¡alâmât-ı sâiresi olur o ¡alâmât-ı sâireden biri ¡alîli 
mu†îf ve mu√î† olan havânın bürûdeti olur.

Ve √arâret ile √âdi& olanların ¡alâmetleri ðuvvet-i ¡a†aş ve ðay™-ı √âmi∂in 
¡ademi ve †abî¡atın eð&er-i √âlde i¡tiðâli ve sû™-i mizâc-ı √ârrın ¡alâmet-i sâi-
resi olur.
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Ve bedenin küllîsinin ðuvve-i mâsikesinin ∂a¡fından olanların ve ke≠â-
lik mâsike-i mi¡de ∂a¡fından √âdi& olanların ¡alâmetleri berâz-ı ficcin ke&-
reti ve o √âlin ≠erebe te™eddîsi ve o √âlin ¡alâmât-ı ma¡lûme-i münâsibe-i 
sâiresi olur.

Ve ke&ret-i ta√allülden √âdi& olan şehvet-i kelbiyyenin ¡alâmetleri 
kitâb-ı evvelde ≠ikri mürûr eden esbâb-ı ta√allül olur ve ke≠âlik ha∂mda 
olan ¡adem-i âfet olur. Ve esbâb-ı ta√allülden biri ¡alîli mu†îf olan havânın 
√arâreti ve seher mi&lli nesneler olur. Ve «ıl†-ı √âmi∂den ve sevdâdan olan-
ların ¡alâmâtı suya ðıllet-i şehvet ve cüşâda olan √umû∂at ve ma¡lûm ve 
münâsib olan ¡alâmât-ı sâireler olur.

Ve nevâzil-i re™sten olanların ¡alâmâtı bâbında ≠ikr olunan ¡alâmât-ı 
nevâzil olur. 

Ve dîdân √asebiyle olanların ¡alâmetleri bundan aðdem olan mevâ∂i¡de 
me≠kûr ve bundan sonra olan dîdân bâbında ≠ikr olunacak nesneler olur.

el-Mu¡âlecât: Bürûdetten ve fa∂l-ı balπamdan √âdi& olan şehvet-i kel-
biyyenin mu¡âlecesi tenðıye-i ma¡rûfe ile olmak vâcibdir ve onlarda mü-
sa««inât-ı ma¡rûfe ve o şarâb-ı ke&îr isti¡mâl olunur ki onda elbette ¡ufû§at 
ve √umû∂at olmaya, zîrâ ¡ufû§atı ve √umû∂atı olanlar müşehhîdir, onlar ile 
şehvet-i kelbiyyeye mu¡âlece olunmak câiz olmaz, pes ¡ufû§atı ve √umû∂a-
tı olmayan şarâb-ı ke&îr müsa««anen ¡ale’r-rîð şürb olunsa onlara enfa¡-ı 
mu¡âlecâttan olur. Lâkin şehvet-i kelbiyye a§hâbında ishâl olur ise onlara 
vâcibdir ki cemî¡an şarâb a§nâfından ictinâb eyleyeler, zîrâ onlar şarâb-ı 
ðâbı∂ isti¡mâl eyleseler şehvet-i kelbiyyelerin ziyâde eder ve şarâb-ı mürr 
isti¡mâl eyleseler ishâllerini ziyâde eder. Ve vâcib olur ki onların aπdiye-
leri düsûmetli ve √ârru’l-mizâc πıdâlar ola ihâl30-i cimâl ile tedsîm olunan 
aπdiye gibi. ‰ab¡ ile olan nüs«ada “ihâl-i” cimâl bedeline “ihâl-ı √ımâr” 
vâði¡ olmuştur. Ve onlara ¡ufû§at ve √umû∂atı olmayan zeyt nâfi¡dir ve 
ke≠âlik cev≠âbât dahi nâfi¡dir ve onlara §ufretü’l-bey∂ cidden şey™ olunup 
ba¡de’†-†a¡âm i†¡âm olunmak dahi vâcib olur.

Ve vâcib olur ki onlardan √âmi∂ ve ¡af§ nesne teb¡îd oluna ve onlara 
cüvârişenât-ı ¡a†ıriyeyi isti¡mâl eyleyeler «ûzî ve cüvârişen-i nâr-müşk gibi 
«u§û§an onlarda ishâl olur ise cüvârişenât ziyâde nâfi¡ olur ve onlara nâfi 

30 “İhâl”den bu maðâmda murâd çerviş yağıdır.
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mesû√ât bunlardır misk ve lâden gibi ve nef¡i mücerreb olunan devâlardan-
dır ¡ale’r-rîð eyyâmen √abbetü’l-«a∂râ isti¡mâli. 

Ve ðuvvet-i mâsike ∂a¡fından √âdi& olan şehvet-i kelbiyye ¡ilâcının 
beyânı budur ki ∂a¡f-ı mâsike ek&er-i √âlde her ne ðadar berdden √âdi&e 
ise ba¡∂ı kerre gerek mâsike ve gerek sâire ðuvâlar her sû™-i mizâcdan dahi 
√âdi&e olur. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ her ðuvvetin ∂a¡fına sebeb bir nev¡ sû™-i mizâc-
dır diye her ne ðadar ta«§î§ ederler ise onların ðavline iltifât olunmaz ve 
onların ðavlleri πala†a √aml olunur, pes mu¡âlecede vâcib olur ki mâsikesi 
∂a¡îf olanların [evvelâ] mizâcları ta¡arrüf oluna ve o ∂a¡f hangi sû™-i mizâc-
dan √âdi& oldu ise ∂ıddı ile o sû™-i mizâc izâle oluna. Ve mâsike ∂a¡fı ek&er-i 
√alde ru†ûbet ile √âdi& olur ve onlara «ûzî cidden nâfi¡ olur ve eger onların 
†ab¡ları şedîdü’l-in†ilâð ise ishâlleri √abs olunur. Bu nev¡ mara∂a √abs-i is-
hâl ¡ilâc-ı ðavî olur.

Ammâ kelbiyyenin √ummayât ve istifrâπât ¡aðîblerinde olanlarının 
¡ilâcı onlar fem-i mi¡dede bâðî kalan aπdiye ile taπaddî ettirilmekle olur 
ya¡nî fem-i mi¡deye teşebbü& edip ba†î™ü’l-in√idâr olan πıdâlar ile taπdiye 
oluna ve o πıdâ sükker ile isti¡mâl olunan dühn-i levzdir ki onun düsûmeti 
vardır ve cevherinde nedâ™et yoktur ve onların @âhir-i bedenleri tek&îf 
olunur.

Ve ta√allül-i ke&îr ile √âdi& olan kelbiyyeye dahi bu mi&lli mu¡âlece 
olunur ve bu nev¡ kelbiyyesi olanlara mu¡âlecede müsa««inâta ve eşribe-
ye ta¡arru∂ olunmaz belki onlar aπdiye-i bâride ile taπdiye olunurlar ve 
mesâmmı sedd eden a†liye ile «âricden †ılâ olunurlar dühn-i âs gibi ve 
«u§û§an ðayrû†î gibi ve «allde idâfe olunan şebb gibi nesneler ile ta†liye 
olunurlar ve mâni¡ yok ise mâ-ı bârid ile iπtisâl ederler. Ve vâcib olur ki 
onların aπdiyeleri bâride ve lezice ve πalî@a πıdâlar ola, bu†ûn ve mu«allilât 
ve mu√ammi∂ât ve muðavviyât ve «ubz-ı fa†îr gibi aπdiye isti¡mâl oluna. 
Ve bu tedbîrlerden nef¡ √udû& eylediği gibi onlara vâcib olur ki tedrîcle 
ðalîlen ðalîlen o aπdiyeleri hecr eyleye ve hecr ile ¡ârı∂ olan πâilenin telâfîsi 
ve tedârükü görüle. 

Ve ke≠âlik cû¡a-i kelbe sebeb bedenin ta«al«ulü olur ise yine ≠ikr olunan 
mu¡âlece ile ¡ilâc olunur.
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Ve dîdân ve √âyyât sebeblerinden √âdi& olanların ¡ilâcı o dîdânı ihlâk ve 
i«râc etmekle olur ve onların †arîð-i ihlâðı bâbında ≠ikr olunur. Ve o √ay-
yât √asebiyle kelbiyyesi olanlara aπdiye-i πalî@a-i bâride ve mâ-ı bâridde 
menðû¡ «ubz ve mâ-ı verdde menðû¡ «ubz ve †ab« ile tehriye olunmayan 
la√m-ı dîk ve la√m-ı decâc ve semek i†¡âm olunur ve onlar fevâkih-i ðâbı∂a 
isti¡mâl ederler. 

Ammâ sebebi balπam-ı √âmi∂ olanların ¡ilâcı o kimselere içinde sa¡ter 
ve «ardal ve fülfül olan e†¡ime i†¡âm olunmakla ve ke≠âlik ¡asel ve &ûm ve 
ba§al ve cevz ve levz ve düsûmât ve şu√ûm-ı decâc mi&lli şa√mlar i†¡âm 
olunmakla olur. Ve ≠ikr olunan aπdiye ve edviyelerin ba¡∂ılarından ma†lûb 
olan tes«în ve ba¡∂ı â«erlerinden ta¡dîl-i √umû∂at olur. Tes«în ma†lûb olan, 
≠ikr olunan edviye-i √ârrelerdir; ta¡dîl-i √umû∂at ma†lûb olan düsûmât-ı 
me≠kûrelerdir: 

Ve bu ¡illet a§√âbından olup ðâvî olanlara ve ishâle ta√ammül edenler 
istishâl olunur ve onların ishâli ≠ikr olunan müla††ıfât isti¡mâlinden son-
ra muðavviyât-ı mu¡tâde ile taðviye olunan eyâricle olur ve ba¡de’l-ishâl 
düsûmât i†¡âm olunur. 

Ammâ kelbiyyesi olan §ıbyânın ¡ilâcı budur ki onların mevâddı ba§al ve 
&ûm ve aπdiye-i müla††ıfe-i sâire ile tel†îf olunduktan sonra onlara ¡ale’d-
devâm mâ-ı √ârr saðy olunur ve mâ-ı √ârr saðyı müla††ıfâtla tedbîrden sonra 
olur, zîrâ mâ-ı √ârr onların a«lâ†ını πasl eder. 

Ve dâimâ sevdâ in§ıbâbından olan kelbiyye ¡ilâcında ba¡∂ı kerre sol bâ-
silîði fa§da mu√tâc olurlar. 

Eger demde ke&ret olup o demde sevdâ rüsûb eder ise ve †ı√âl dahi vâ-
rim ise ve onların istifrâπâtında ¢ânûn’da resm olunanlar isti¡mâl olunur, 
√avâmı∂ ve ðavâbı∂ onlardan men¡ olunur. Ve ba¡∂ı kerre onlara †ı√âlleri 
üzere √acâmet dahi nâfi¡ olur. 

Ve kelbiyyenin merâret ile √âdi& olan §ınfı senin bildiğin ile tedbîr olu-
nur ve onlara aπdiye-i la†îfe verilir, ðı&&â ve bi††î« ve ðar¡ ve onlar gibi 
nesneler i†¡âm olunur ve havâ-i √ârrdan ictinâb ettirilir.
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Sekizinci Fa§l Bûlîmûs Tesmiye Olunan [344b] Cû¡ Beyânındadır

Bu cû¡ cû¡-ı baðarî demekle ma¡rûftur ve ek&er-i √âlde bûlîmûs31 ¡ârı∂ ol-
mazdan muðaddem şehvet-i kelbiyye ¡ârı∂a olur ve sonra şehvet bâ†ıl olur 
ve ba¡∂ı kerre kelbînin ¡urû∂u teðaddüm eylemeksiz şehvet ibtidâen bâtıl 
olur. Pes bûlîmûs bir cû¡dur ki onda mi¡de şiba¡ üzere olur ve a¡∂âda cû¡ 
olur, a¡∂â cidden câyi¡a ve πıdâya kemâl-ı √âcet üzere iken mi¡de a¡∂âyı 
πıdâdan ¡avð eder. Ve ba¡∂ı kerre bu nev¡ cû¡ πaşye mü™eddî olur ve ¡urûð 
onda «âliye olur lâkin mi¡de πıdâdan ¡âyið ve taπaddîyi kârih olur. Ve çok 
kerre berdde sefer edip ma§rûd ve mebrûd olanlara dahi ¡ârı∂ olur, zîrâ 
berd-i şedî∂ √asebiyle onların mi¡deleri tekâ&üf eder. 

Ve bu nev¡ cû¡un sebebi o sû™-i mizâcdır ki ðuvve-i √issi ve ðuvve-i 
ce≠bi ihlâk eder ve o sû™-i mizâcın sebebi o a«lâ†tır ki fem-i mi¡deyi taπşiye 
ya¡nî setr edip mücellil-i mi¡de olur ve lîfine fâş ve fem-i mi¡de mû≠îyi def¡ 
için lîfi ta√rîk ve ce≠b için ta√rîk-i lîften te¡âfî ve tecennüb eder ve bunların 
¡alâmâtı ≠ikri tekerrür ve ¢ânûn’da teðaddüm eden nesnelerdir.

el-Mu¡âlecât: Bu ¡illetin mu¡âlecesi suðû†-ı şehvet ¡illetinde yazılan 
mu¡âlecelerdir ve’l-√â§ıl vâcib olan budur ki onlara e†¡ime-i müşehhiye-i 
muðavviye teşmîm oluna, fevâkih-i ¡a†ıre ve o †uyûb-ı meşmûme ki onda 
ðab∂ ola cemî¡an bunlar dahi işmâm oluna, zîrâ keyfiyyet-i ðab∂ √asebiyle 
bunlar mi¡deyi cem¡ edip ta√lîline mâni¡ olur. Ve «amr-ı †ayyib içinde nað¡ 
olunan «ubz i†¡âm olunur. Ve nebî≠-i rey√ânî saðy ve tecrî¡ olunur. 

Ve bu ¡illet a§√âbının √ârru’l-micâz olanlarına ≠ikr olunan nebî≠ saðy 
olundukta o nebî≠e kâfûr «al† olunmas ziyâde nâfi¡ olur. Ve √ârru’l-mizâc 
olmayanlara ¡û∂ ve sükk «al† olunur. Ve sebebi √arâret olmayan baðarî cû¡ 
a§hâbına şarâb-ı sûsen saðy olunur ve vâcib olur ki onların elleri ve ayak-
ları rab†-ı şedî∂ ile rab† oluna ve onlardan nevm men¡ oluna ve onları nu¡âs 
a«≠ eyledikte dürtmek ve ısırmak ve ða∂îb-i daðîð-i ledn32 ile ∂arb edip 
îcâ¡ etmekle nevmden men¡ olunur. Ve ða∂îbin ledn olması onun içindir 

31 “Bûlî” Yûnân lüπatinde “¡a@îm” ma¡nâsına, “mûs” “cû¡” ma¡nâsınadır. A§nâf-ı 
cû¡ beyninde bu nev¡ a¡@am olmakla ona cû¡-ı baðarî dahi tesmiye olundu, baðar 
sâir √ayvânâttan a¡@am olduğu gibi bu cû¡ dahi sâir cû¡ların a¡@amı olduğu için. 
Ve ba¡∂ılar bu mara∂ ek&eriyyâ baðara ¡ârı∂ olur, onun için cû¡-ı baðarî tesmiye 
olundu derler, o ðavle iltifât olunmaz diye Nefîsî onu redd eder.

32 “Ledn” yumuşak gönder, murâd katı olmaya ve metîn olup üzülmeye.
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ða∂îb ledün îcâ¡ı √asebiyle nevmi kaçırır velâkin a¡∂âyı ra∂∂ eylemez. Ve 
bu ¡amel bûlîmûsun sebebi √arâret olmadığı vaðtte olur. 

Ve yine bu ¡illete nâfi¡ olur ka¡k meysevsende veyâ«ûd ne∂û√ât-ı †ay-
yibe-i ¡a†ırede mers olunup onunla mi¡deye ∂ımâd olunmak «u§û§an √âl-i 
πaşyde nef¡i ziyâde olur. Ve ≠ikr olunan ka¡k-i memrûsla ve merâhim-i 
¡a†ıre ile kimâd dahi olunur; o merhem merhem-i §anevber ve merhem-i 
mûrd-isferem mi&llilerdir. Ve ke≠âlik edviye-i ðalbiyye ve †ayyibetü’r-râ-
yi√a devâlardan mütte«a≠ olan a∂mide dahi mi¡deleri üzere isti¡mâl olunur 
ve ba«ûrât-ı ¡anberiyye ile teb«îr olunurlar. Ve mefâ§ılları üzere bu ∂ımâd 
isti¡mâl olunur ki mâ-ı verd ve mâ-ı âs ve meysevsen ve kâfûr ve misk ve 
za¡ferân ve ¡ûd ve sükk ve verdden mütte«a≠ olur. Ve onların bedenlerini 
tes«în için tedbîr olunur eger o ¡illet bürûdetten √âdi& oldu ise ve onların 
tebrîdleri için tedbîr olunur eger ¡illetleri √arâretten √âdi&e oldu ise.

Ve eger onlara πaşy √âdi& oldu ise πaşy için bizim ≠ikr eylediğimiz 
mu¡âlece olunur, o πaşyi olan ¡alîlin yüzüne sovuk su saçılır, elleri ve ayak-
ları bağlanır, ayaklarına dürtülür ve tüyleri çekilir ve ke≠âlik kulakları dahi 
medd olunur ve kaçan ifâðat bulsa şarâb-ı rey√ânî içinde menðû¡ olan «ubz 
onlara i†¡âm olunur ve onların mi¡delerinde «ıl†-ı mirârî veyâ«ûd «ıl†-ı raðîð 
var ise sikencebînden iki mil¡aða miðdârı bir mi&ðâl eyâricle saðy olunur, 
eger ¡alîlde ∂a¡f var ise o miðdârdan eðall saðy olunur.

Ve eger sebeb-i ¡illet bürûdet-i müfri†a ise ona tiryâð ve sencerînâ ve 
da√mer&â ve ma¡cûn-ı i§†umahîðûn ve cüvârişenü’l-büzûr saðy olunur.

Dokuzuncu Fa§l Cû¡-ı Muπaşşî Beyânındadır

Envâ¡-ı cû¡dan bir nev¡ cû¡ vardır ki ona cû¡-ı muπaşşî tesmiye olunur 
ve onun §â√ibi vaðt-i cû¡da nefsine mâlik olmaz, her kaçan πıdâsını vaðt-i 
mu¡tâddan te™«îr eylese ona πaşy gelir ve ðuvveti sâðı†a olur ve onun sebebi 
ðaviyye olan √arâret olur ve fem-i mi¡denin şiddet-i ∂a¡fı olur.

el-Mu¡âlecât: Bu mara∂ın ¡ilcı bûlîmûs ¡ilâcına ðarîb olur; evcâ¡-ı mi¡de 
ve bûlîmûs ≠ikr olunduğu ma√allerde o mu¡âlecât ≠ikr olundu. Ve’l-√â§ıl 
cû¡-ı muπaşşînin iki türlü ¡ilâcı vardır, evvelkisi √âl-i πaşyde olan ¡ilâcdır 
onun ≠ikri bâb-ı πaşyde mürûr eyledi ve ikincisi onun vaðt-i ifâðatta olu-
nacak ¡ilâcdır ve o ¡ilâc budur ki şarâb-ı bârid ve şarâb-ı fevâkih içinde 
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mebrûd olan «ubz ¡alîle i†¡âm olunur ve bûlîmûsta ≠ikr olunan müberridât-ı 
sâire dahi isti¡mâl olunur. Ve mu¡âlecesinin üçüncü ðısmı dahi vardır ki 
onunla ðable’l-πaşy mu¡âlece olunur ve o tebrîd budur ki ¡alîl vaðt-i πaşy-
den muðaddem ke&îren nevmden men¡ olunur ve ona †a¡âm bu†™ üzere i†¡âm 
olunmaz ve e†¡imeden bi’l-fi¡l bârid olan †a¡âm i†¡âm olunur ve mi¡de-i √ârre 
evcâ¡ında ≠ikr olunan mu¡âlecât dahi is¡tâm olunur.

Onuncu Fa§l ¡A†aş Beyânındadır

¡A†aşın ke&ret ve şiddeti ba¡∂ı kerre mi¡de √asebiyle olur, zîrâ ba¡∂ı kerre 
mi¡dede veyâ«ûd fem-i mi¡dede sû™-i mizâc-ı √ârr olmakla ¡a†âş ¡ârı∂ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ¡a†aşa mü™eddî olan √arâret-u √ummayâtın iltihâbı zamâ-
nında olur √attâ o vechten iltihâbı olanlardan ba¡∂ıları şürb-i mâdan zâil 
olmaz velâkin şürb-i dâimden onlar susuzluğa kanmazlar ve ðarîben helâk 
olurlar. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi şarâb-ı ðavî vü ¡a†îði ke&îren şürbden ve bi’l-fi¡l cid-
den √ârr olan †â¡âm tenâvülünden ve bi’l-ðuvve √ıltît ve &ûm gibi √ârr nes-
ne tenâvülünden dahi ¡a†aş ¡ârı∂ olur ve çok kimse şarâb-ı ¡a†îð şürb edip 
iltihâben ve kerben ve ¡a†aşen helâk oldular.

Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan √arâret-i mu¡a††ışe miyâh-ı mâli√a ve miyâh-ı 
ba√r şürbünden olur ve miyâh-ı ba√rın ta¡†îşi o ðadara bâliπ olur ki onun 
telâfîsi ve tedârükü mümkin olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre o ¡a†aş mu¡a††ışe olan edviye ve aπdiyeden olur, zîrâ o aπ-
diye ve edviyeden mâli√ olanları istiπsâle meyl edip bir şey™ πassâle müştâð 
olur ve onların lüzûcetli olanları isti¡mâl olundukta †abî¡at o şey™-i lezici 
muða††ı¡ ve müseyyil nesnelere müştâð olup cidden müraððıðât isti¡mâline 
mu√abbet eder √attâ o şey™-i lezici mi¡dede terðîk ve tenfî≠ ve bilâ-ilti§âð 
i≠âle eder.

Ve ba¡∂ı kerre tenâvül olunan aπdiye-i πalî@a dahi ta¡†îş eder, zîrâ aπdi-
ye-i πalî@a ha∂m-ı zâide mu√tâc olmakla √arâret ona ziyâde teveccüh eder 
ve √arâret-i ke&îre lâ-ma√âle ¡a†aşa mü™eddî olur ve semek-i mâli√ bu es-
bâbın küllîsini câmi¡ olur ya¡nî semek-i mâlihte hem mülû√at ve hem lüzû-
cet ve hem πıl@at olur, binâen ¡aleyh onun ta¡†îşi ek&er olur.

Veyâ«ûd sebeb-i ¡a†aş mizâc-ı mi¡denin yübsü ile olur.
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Ve ba¡∂ı kerre mi¡dede mâli√ veyâ«ûd √ulv balπamlar olduğundan ¡a†aş 
¡ârı∂ olur veyâ«ûd mirre-i §afrâ olduğundan olur ve ba¡∂ı kerre ru†ûbâtın 
πaleyânından olur ve ba¡∂ı kerre mi¡denin a¡∂â-i â«ere şirketinden olur 
diyânîtîste olduğu gibi. Diyânî†îs33 emrâ∂-ı külyedendir, onu inşâallâhu 
bâbında biz ≠ikr eyleriz. 

Ve şirket ile olan ¡a†aş ðabîlinden olur o ¡a†aş ki mi¡de ile kebid arasında 
vâðı¡a olan süddeden √âdi& olur, zîrâ o südde kebid ile mâ-ı meşrûb arasına 
√âil olup meşrûb olunan su her ne miðdâr ke&îr olur ise kebide ve a¡∂â-i 
sârideye nüfû≠ eylemeyip ¡a†aş dahi sâkin olmaz ve istisðâda [345a] ve 
ðûlıncda olan ¡a†aş o ðabîlden olur.

Ve ba¡∂ı kerre kebide müşâreket ile ¡a†aş √adî& olur ve bu müşâreket o 
zamân olur ki kebidde sü«ûnet ve √ummâ olur veyâ«ûd berd-i şedîdden 
√âdi& verem olur, zîrâ bu √âl üzere olan kebid mi¡deden suyu ce≠b eylemez 
ve ¡a†şânen bâðî olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi mi¡denin riyeye müşâreketi ile ¡a†aş ¡ârı∂ olur ve 
ðalbe müşâreket ile dahi olur, onların sü«ûnetleri √âlinde mi¡deye ¡a†aş gelir.

Ve §âim dedikleri bağarsağa ve merî ve πal§ame ve bunların cevânible-
rinde olan ¡u∂vlara dahi şirket ile ¡a†aş ¡ârı∂ olur. Bunlara müşâreket ile o 
zamân ¡a†aş √âdi& olur ki o a¡∂âda cefâf πâlib olup ru†ûbeti kuruya ve cefâf 
ile onlara teðabbu∂ ¡ârı∂ ola. Ve ≠ikr olunan ¡u∂vlara ba¡∂ı kerre sü«ûnet 
¡ârı∂ [olup] onlara müşâreket ile ¡a†aş ¡ârı∂ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi sersâm-ı √ârr ve manya ve ðu†rub gibi emrâ∂-ı 
dimâπiyyeye şirket ile dahi ¡a†aş ¡ârı∂ olur. Ve ≠ikr olunan a¡∂âya müşâre-
ket ile √âdi& olan ¡a†aşlarda iştidâd olur. Ve fem-i mi¡deden heyecân eden 
¡a†aş dahi onlar gibi müştedd olur ve bunlardan sonra müştedd olan merîden 
hâyic ¡a†aştır ve sonra ða¡r-ı mi¡deden hâyic ¡a†aş ve ba¡dehu riyeden olan 
ve ba¡dehu kebidden ve ba¡dehu mi¡â-i sâimden olan ¡a†aşlar tertîb üzere 
müştedd olurlar.

Ve ba¡∂ı kerre ¡a†aş cemî¡an bedene müşâreket ile √âdi& olur √ummayât-
ta, bu√rânda ve dıðð ve sill â«irlerinde ve mu¡a††ışe olup efâ¡înin evvel-i 

33 “±iyânî†îs” selisü‘l-bevl mara∂ıdır, onun esmâ-ı ke&îresi vardır, diyâðûs ve 
ðarâmîs ve düvvâre ve dûlâb ve zelaðu‘l-külye ve mu¡a††ış ve berkârî ve enmesî 
gibi. “Enmes” me&âne ma¡nâsınadır.
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les¡asında olduğu gibi, zîrâ efâ¡i-i mu¡a††ışenin ∂arb eylediği kimse evvel-i 
∂arbından şürb-i mâya bed™ eder ve vaðt-i mevtine varınca ðadar şürb-i 
mâdan münfekk olmaz ve ona reyyân olmak mümkin olmaz. Ve şarâb ve 
e†¡ime-i u«râ içinde efâ¡î helâk olsa onları şürb ve ekl eden kimselerde dahi 
efâ¡î ∂arb edenlere i§âbet eden √âlet onlara dahi i§âbet eder.

Ve müshilât ile istifrâπ ve ke≠âlik ≠ereb-i müfri† ¡aðablerinde dahi şid-
det-i ¡a†aş ¡ârı∂ olur. Ve ek&er-i √âlde müshil devâ şürb edenlere devâ-i 
meşrûbun ¡ameli katında ¡a†aş ¡ârı∂ olur, onun için şürb-i müshil edenlerin 
ek&er-i √âlde ¡a†aşları devânın ¡ameline delâlet eder, her ne ðadar ¡amelin 
@uhûru olmaz ise yine ¡a†aştan ¡amele istidlâl olunur ¡amel eylemeyen müs-
hilde ¡a†aş olmamak √asebiyle. 

Ve bu ma¡nâyı müfîd olan ¡ibâret budur: ــ ــ ا ــ اכ ــ  واء ا ــ ــאرب ا  و
ــ ــ  واء  ــ ــ ان ا ــאت  و ــ ا ــ اכ ــ  ا ل  ــ ــ  ــ  واء  ــ ــ ا ــ  ــ  ض  ــ  
ــ “ .İntehâ ا ــ واء  ــ ــ ا ــ  ” ðavlinde “ ــ ” fâ¡iline mu∂âf “ ــ ” 

man§ûb “ ” in mef ¡ûlü, “ض “ , “ ” nün fâ¡ili, ل  cümlesi ” ” 
in §ıfatı, “ل ــ ” de ∂amîr-i müstetir, “ ــ ” ðavline ¡âid “ ــ ا ” nez¡-i 
«âfi∂iyyet üzere man§ûb ve ∂amîr-i mecrûr “ ــ ” da olan “ ــ ” e ¡âid; 
taðdîri “ ــ ان ا ــ ــ  ــ  ل ا ــ ” demektir. Ve √â§ıl-ı ma¡nâ tercemede 
≠ikr olunandır, fe’lnerci¡ ile’t-tercemeti.

Ve ≠ikr olunan √âl müshil şürb edenlerin ek&er-i evðâtta olan √âlleri idi. 
Ve ba¡∂ı kerre o ¡a†aş vaðt-i me≠kûrdan te™«îr ve ba¡∂ı kerre dahi ¡a†aş sür¡at 
edip vaðtinden ve ¡amelinden muðaddem olur, ammâ teðaddümü devâ-
nın √arâreti veyâ«ûd mi¡denin √arâret ve yübsüyle olur. Ve ¡a†aşın esbâb-ı 
te™e««ürü esbâb-ı teðaddümün a∂dâdı olur ve o sebebden mi¡desi √ârr ve 
yâbis olanların devâ-i √ârr şürb eylediklerinde @âhir olan ¡a†aşları devâ-
nın ma†lûb olan ¡ameli fi¡line ve işlediğine delâlet eylemez, ammâ mi¡desi 
√ârr ve yâbis olmayanlarda @uhûr eden ¡a†aş ¡a†aşın evvel-i @uhûrundan beri 
meşrûb olan devâ te™&îr ve ¡amel eylediğine delâlet eder.

Ve ¡a†aşı ta√rîk ve tehyîc esbâbından olur ke&ret-i kelâm ve ke&ret-i 
riyâ∂et ve ta¡ab ve aπdiye-i √ârre tenâvülü üzere olan nevm, ammâ bu vech 
üzere olmayan nevm ¡a†aşı olanların ¡a†aşını teskîn eder.

Ve kaçan kim emrâ∂-ı √ârrede ¡a†aş ile yübs-i şedî∂ cem¡ olsa o mecmû¡ 
erde™-i alâmâttan olur.
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el-¡Alâmât: Ammâ bi-√asebi’l-emzice olanların ¡alâmâtı bilâ-mâddetin ve 
ma¡a-mâddetin olan sû™-i mizâc ¡alâmâtını câmî olan ebvâbda biz ≠ikr eyledik, 
o mâdde gerek mürre ve gerek mâli√a-i bûraðıyye veyâ«ûd √ulve veyâ«ûd 
πaleyânı √asebiyle mû≠iye olsun cümlesinin ¡alâmâtını biz ≠ikr eyledik.

Ve süded ile √âdi& ¡a†aşın ¡alâmâtına †abî¡atın mülâyim olduğu delâlet 
eder. 

Diyânî†is ile olan ¡a†şa şürb-i mânın onu def¡ ve teskîn eylemediği delâ-
let eder, zîrâ o ¡illeti olan âdemin su içtiği sâ¡atte meşrûbunu bevl tarîðin-
den i«râca √âceti olur ve ¡a†aşı ¡avdet eder ve ¡a†aşı ile idrârı mütelâzımân 
olurlar, şürb-i mâ™ ¡ale’l-fevr idrârı müstelzim olur ve idrâr dahi ¡ale’l-fevr 
şürb-i mâı ve ¡a†aşı müstelzim olur ve hâke≠â olunca veyâ«ûd bür™ √âsıl 
olunca ðadar ¡a†aş ile idrâr o ¡alîle devr-i dâim tenâvüb ve birbirini te¡âðub 
ederler.

Ve eşyâ-ı mu¡a††ışeden √âdi& olan ¡a†aşın ¡alâmeti o eşyânın teðaddümü 
olur.

Ve müşâreket √asebiyle olanların ¡alâmetinin taf§îli budur ki eger riyeye 
ve ðalbe müşâreket ile ¡a†aş √âdi& oldu ise o ¡a†aşı nesîm-i bâridin teskîni 
ve eraðın ya¡nî seherin menfa¡ati ve nevm ile ¡a†aşının ziyâde olduğu ona 
¡alâmet olur. Ve onların ¡a†aşlarını ba¡∂ı kerre suyu tema§§u§ ve yesîr-i ey-
ser sovurmak, ¡abb34 ile ya¡nî ağzını doldurarak içmekten √arâretlerini ve 
¡a†aşlarını ziyâde teskîn eder belki ba¡∂ı kerre ¡abb mi¡dede olan mevâddı 
dondurur ve ba¡dehu tes«în edip ¡a†aşı kat kat ziyâde olur ve ¡a†aş ¡ârı∂ 
oldukta müdâfa¡a ve §abr etmeğin fâidesi olmaz belki müdâfa¡a ile ¡a†aş 
ziyâde olup evvel-i emrde teskîn-i ¡a†aş eden miðdâr ba¡de’l-müdâfa¡a ¡a†aş 
teskîn eylemez.

Ve merînin cefâfı √asebiyle olan ¡a†aş-ı yesîr ve ∂a¡îf olur ise ona nevm 
nâfi¡ olur, zîrâ nevm bâ†ını ter†îb eder ve ¡a†aş-ı ∂a¡îfi ru†ûbet-i nevm teskîn 
eyler ve de¡a ve terk-i kelâm dahi onlara nâfi¡ olur. 

34 “¡Abb” bilâ-ma§§in «ilâf-ı sünnet ağzını doldurarak su içmektir. Resûlullâh §al-
lallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurmuştur: ــ ا ــ  ــאد  כ  Ya¡nî “Kebide ¡ârı∂ olan ا
mara∂ ¡abb sebebi ile olur.” Ve susuz ma√allerde olan kimse ¡a†şân kaldıkların-
dan sonra suya nâil olup ¡abb †arîði ile şürb eyleseler helâk olurlar, zîrâ onların 
şürb-i me≠kûrları ile def¡aten mizâcları ta¡dîl olunur ve def¡aten ta¡dîl-i mizâc 
mühliktir.
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Ve ¡a†aş √arâretten olur ise erað ve seherin ona nef¡i olur.
Ve kebid müşâreketiyle olanlarda kebidin √âli ta¡arrüf olunur, mizâ-

cı veyâ«ûd veremi √ârr olup veyâ«ûd πayr-i √ârr olduğuyla kebidin √âli 
ma¡lûm olur.

el-Mu¡âlecât:¡A†aş esbâbının hangisinde ¡ârı∂ olur ise o sebebin ∂ıddı ile 
¡a†aşa mu¡âlece olunur.

Riyenin ¡a†aşını nesîm ile mu¡âlece olunur ve çok kerre lisân üzere suyu 
irsâl eylemek ¡a†aşı teskîn eder. 

Ve §âim olan kimse ¡a†aştan «avf eylese mâ-ı bâðılâyı ve mâ-ı √ımma§ı 
terk ve idâmını «all ile zebîbden itti«â≠ eder, zîrâ o iki mâ ¡a†aş i√dâ& eder. 

Ve istifrâπdan sonra ¡ârı∂ olan ¡a†aşta vâcib olur ki müstefriπ olan kimse 
o ¡a†aşa ha∂mı ðavî olunca ðadar §abr eyleye. 

Ve ¡a†şân olan kimseye gerektir ki şarâb-ı ke&îri def¡aten ve ke≠âlik cid-
den bârid olan suyu dahi şürb eylemeye, zîrâ ¡a†aş √asebiyle √arâret-i πarî-
ziyye ∂a¡îf olur ve ≠ikr olan şarâb-ı ke&îr ve cidden bârid olan su ∂a¡îfe olan 
√arârete def¡aten vârid oldukta o √arâret-i ∂a¡îfeyi ifnâ ve i¡dâm eder.

Ve ba¡∂ı kerre ðay™ dahi ¡a†aşa mü™eddî olur ve o ¡a†aşı şarâb-ı tuffâ√ 
mâ-ı verd ile şürb olunsa izâle eder.

Ve √ârr ve yâbis olan mi¡denin ¡a†aşını mâ-ı bârid ziyâde eder. Ve ke≠â-
lik «ıl†-ı mâli√ olan mi¡denin ¡a†aşını dahi mâ-ı bârid ziyâde eder. Ve mi¡-
de-i mâli√in √ârr olan su ¡a†aşını çok kerre izâle eder. 

Ve kaçan ¡a†aş müştedd olup onda √ummâ olmasa suya miðdâr-ı ðalîl 
cüllâb «al† olunur ve o cüllâb suyu eðâ§î-i bedene [345b] îsâl eder.

Mi¡de Üzere Vâði¡ Olan ∞arbe ve ~adme ve Sað†a Mu¡âlecâtıdır: O âfet-
ler hangi mev∂i¡de vâði¡ olsa bu ∂ımâd onlara nâfi¡ olur: ‰ayyibü’r-râyi√a 
ma†bû« içinde tuffâ√-ı Şâmî teherrî edince ðadar †ab« olunur ba¡dehu o 
tuffâ√ daðð-ı nâ¡im ile daðð olunup ondan elli dirhem miðdârı ve lâden on 
dirhem, verd sekiz dirhem, §abır altı dirhem a«≠ ve «al† olunduktan sonra 
lisân-ı √amel ve varað-ı serv ¡u§âreleri ile o ma«lû† cem¡ olunur ve o mec-
mû¡ dühn-i sûsen ile «al† olunduktan sonra teftîr olunup ba†n üzere mi¡de 
olduğu mev∂i¡e şedd olunur ve eyyâmen onda terk olunur.
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On Üçüncü Fennin Üçüncü Ma…âlesi Ha∂m ve 
Ha∂ma Müte¡alli… Umûrun Beyânındadır 

O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l Âfât-ı Ha∂m Beyânındadır

Ha∂mın âfeti esfel-i mi¡de âfetine tâbi¡ olur veyâ«ûd πıdâda mevcûd 
olan sebebe veyâ«ûd bedenin √areketi ve sükûnunun ev∂â¡ından mi¡dede 
√âdi& olan sebebe tâbi¡ olur. 

Ve ¡ale’t-teðâdîr mi¡dede olan sebeb ba¡∂ı kerre sû™-i mizâc a§nâfının bi-
ri olur ve onların aðvâsı sû™-i mizâc-ı bârid olur ve a∂¡afı sû™-i mizâc-ı √ârr 
olur, zîrâ sû™-i mizâc-ı √ârrın ∂ararı mizâc-ı bâridin ∂ararından eðall olur, 
bâridin ∂ararı ha∂ma ðıyâs ile eşedd olur. 

Ammâ yalnız ru†ûbet ve yübûsetin ha∂mı ∂ararı olmaz, mâdâm ki 
mizâc-ı mi¡de √arr ve berdde mu¡tedil olur, rutûbetin ve yübûsetin i¡tidâline 
«urûcu ile ha∂mda taπayyür @âhir olmaz ve onun te™&îri ha∂mdan mâ-¡adâ 
nesnelerde olur, zîrâ mi¡de mizâcının yübûsetinden ≠übûl ve ru†ûbetinden 
istisðâ √âdi& olur.

Ammâ sükûn ve nevmin ve onların a∂dâdı olan √areket ve yaða@anın 
ve a√kâm-ı πıdâdan onlara tâbi¡ olanların ha∂mda te™sîrleri beyânı budur ki 
πıdâyı ha∂m sükûn ve nevm iðti∂â eder, zîrâ nevm ve sükûn ha∂mı tecvîd 
eder. Ve taπaddî eden kimseye √areket ve seherin lüzûmu olsa ha∂m tâmm 
olmaz. 

Ve &aðîl olan πıdâ mi¡dede müddet-i †avîle mek& eyledikten sonra mün-
ha∂ım olur veyâ«ûd a§len münha∂ım olmaz veyâ«ûd ðalîlen münha∂ım 
olur. 

Ammâ πıdâ-i «afîf münha∂ım olmadığı vaðtte mi¡dede bilâ-inhi∂âmin 
müddet-i mek&i ðalîle olur, müddet-i †avîle bilâ-ha∂min mi¡dede kalmaz 
belki mi¡dede o πıdâ-i hafîfi ha∂m edecek miðdâr ðuvvet bulunmasa o πıdâ 
serî¡an fâsid olur. 

Ve mi¡deye vârid olan πıdâ tamâm üzere münha∂ım olup ¡alâ-mâ hü-
ve’l-lâyıð ona isti√âle ve taπayyür gelir veyâ«ûd ha∂m ve isti√âle noð§ân 
üzere olup lâyıðı üzere olmaz ve aπdiye tenâvülü mümkin olduğu miðdâr 
tenâvül olunur velâkin ha∂m ve isti√âlenin noð§ân olduğuna binâen beden-
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de miðdâr-ı kifâye πıdâ √â§ıl olmamakla hüzâli a«≠ eder veyâ«ûd mi¡deye 
vârid olan πıdâ a§lâ münha∂ım olmaz ve onda gerek kâmil ve gerek nâðıs 
isti√âle olmaz ve o dahi iki vech üzere ta§avvur olunur: Vech-i evvel budur 
ki o πıdâda ke-mâ-hüve’l-vâcib ha∂mın kâmilinden ve nâðısından bir nesne 
olmaz belki o πıdâ ¡alâ-√âlihi bâðî kalır. İkinci vech budur ki o πıdâ vâcib 
olduğu üzere kâmilen ve nâðı§an münha∂ım olmaz velâkin ¡alâ-√âlihi dahi 
bâðî kalmayıp bir nev¡ cevher-i πarîb-i fâside isti√âle eder. Ve bu vech-
ler yalnız mi¡de ha∂mına ma«§û§ değildir belki hu∂ûm-ı bâðıyelerde dahi 
mevcûd olur √attâ ha∂m-ı &âli&te ve ha∂m-ı râbi¡de dahi mevcûd olur ve o 
sebebden ya¡nî ha∂m-ı &âli& ve râbi¡de dahi πıdâ cevher-i πarîbe isti√âle ey-
lediğinden o mi&lli ha∂m a§√âbına istisðâ ve sere†ân ve nemle ve cemre ve 
be√ak ve bara§ ve cereb ¡ârı∂ olur onun için ki o ha∂m a§√âbının deminde 
†abî¡ata nu∂c-ı mülâyim olmaz ve onu ce≠b edip a¡∂â onunla taπaddî eyle-
mez, zîrâ o demin a¡∂âya teşebbühü olmaz ve kaçan o dem-i fâsidde &iðal 
veyâ«ûd √arâret olsa o dem esvedü’l-levn olur ve eger o dem sevdâvî ise 
zift mi&lli olur.

Ve kaçan vâ§ıl olan πıdâyı mi¡de a§len ha∂m ve istimrâ eylemese emr ya 
zelaðu’l-em¡âya veyâ«ûd istisðâ-i †ablîye evl ve rücû¡ eder, eger o πıdâda 
mi¡denin faða† teb«îr edecek miðdârı te™&îri olup onun te™&îri ha∂m edecek 
mertebeye bâliπ olmaz ise. 

Ve ma¡lûm ola ki ha∂mın fesâdı ve ∂a¡fı iki sebebden olur, biri mâdde 
√asebiyle ve â«eri sû™-i mizâc-ı müsta√kemden ðuvvet-i hâ∂ımeye terettüb 
eden ∂a¡ftan olur. Mâdde √asebiyle √âdi& olanlar ¡ilâcı sû™-i mizâc ile √âdi& 
olanlardan ziyâde ðabûl eder, fe’fhem hâzihi’l-umûre.

İkinci Fa§l Ha∂mın Fesâdı Beyânındadır

Mi¡dede fesâd-ı ha∂mın esbâbı vardır, o sebebler mi¡dede olan πıdânın 
§alâ√ı esbâbının a∂dâdı olur. Ve’l-√â§ıl ha∂m-ı mi¡de fesâdına sebeb yâ 
†a¡âmda veyâ«ûd ðâbil-i ta’âmda veyâ«ûd onlara †ârî ve ¡ârı∂ olan umûrda 
olur. 

Ve mi¡dede †a¡âmın fesâdı †a¡âmın kemmiyyetinden olur, zîrâ kemmiy-
yet-i †a¡âm ðadr-i lâyıðtan ziyâde olsa cemî¡an o †a¡âmı ha∂ma ðuvvet vefâ 
eylemez ve ha∂m vech-i lâyıðtan dûn ve nâðı§ olmakla mi¡dede o †a¡âm 



Tahbîzü’l-Mathûn 119

fâsid olur ve eger †a¡âm ðadr-i vâcibden noð§ân olur ise ðuvve-i hâ∂ıme 
onda ziyâde te™sîr etmekle mu√terið olup teremmüd eder ve eger mi¡dede 
√arâret-i nâriyye olup †a¡âm dahi πıdâ-i la†îf olur ise teremmüd ve i√tirâð 
mertebesine o πıdâ ðarîb oldukta ðable’l-i√tirâð πıdâ fâside olup cevher-i 
πarîbe isti√âle eder.

Veyâ«ûd †a¡âmın mi¡dede fesâdı kemmiyeti ile olmaz belki onun kem-
miyyeti vech-i lâyık üzere olur velâkin keyfiyyetiyle fâsid olur, me&elâ o 
πıdâda serî¡an fesâda isti√âleyi îcâb eder bir keyfiyyet olur lîn-i √alîb ve 
bi††î« ve «av« mi&llilerde olduğu gibi.

Veyâ«ûd o πıdâda §alâ√ı ba†î™ ðabûl keyfiyyeti olmakla mi¡dede fâsid 
olur kem™e ve la√m-ı câmûsta o mi&lli keyfiyyet olduğu gibi.

Veyâ«ûd o πıdâda keyfiyyet-i √arâret ifrâ† üzere olduğundan fâsid olur 
¡asel mi&lli.

Veyâ«ûd keyfiyyet-i bürûdet ifrâ† üzere olduğundan fâsid olur ðar¡ 
mi&lli.

Veyâ«ûd o πıdânın şehvete münâfî bir nev¡ «â§§ası olur ki †â¡im o «âssa 
√asebiyle ondan müteneffir olur.

Veyâ«ûd †â¡imde bir «â§§a olur ki ba¡∂ı e†¡imeden o «â§§a ile teneffür 
eder ne ðadar o †a¡âm ma√mûd olur ise ve â«er kimseler onu iştihâ ederler 
ise.

Veyâ«ûd mi¡dede πıdânın fesâdı o πıdâ vaðtsiz tenâvül olunduğundan 
olur, zîrâ mi¡dede imtilâ var ise ve müteðaddem tenâvül olunan †a¡âmdan 
baðiyye var ise o zamân tenâvül olunan †a¡âm fâsid olur ve ke≠âlik ev-
velâ me™kûl olan †a¡âm nef∂ ve i«râc olunduktan sonra ðable’†-†a¡âmi’&-&ânî 
mu¡†âd olan riyâ∂et ile terevvu∂ eylemeden †a¡âm-ı cedîd tenâvülünden da-
hi πıdâ fâsid olur ve ke≠âlik elvân-ı e†¡ime tenâvül eden kimselerin [346a] 
tertîb-i e†¡imede «a†âları ile dahi πıdâ fâsid olur, me&elâ ba†î™etü’l-inhi∂âm 
olan πıdâ evvelâ tenâvül olunup üzerine serî¡atü’l-inhi∂âm olanlar tenâvül 
olunsa o iki πıdâlar cemî¡an fâsid olurlar, zîrâ serî¡ü’l-inhi∂âm olan πıdâ 
evvelâ münha∂ım olur ve menfe≠-i «urûc mesdûd olmakla ba†î™ü’l-ha∂m 
olan πıdânın fevðinde †âfî olup fâ§id olur ve fâsid olan πıdâ ba†î™ü’l-inhi∂â-
ma mu«†eli† olmakla onu dahi ifsâd edip ikisi dahi cemî¡an fâsid olurlar. 
Pes bâcât-ı e†¡ime tertîbinde vâcib budur ki πıdâ-i «afîf πıdâ-i &aðîl üzere 
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taðdîm oluna ve leyyin ðâbı∂ üzere taðdîm oluna velâkin †â¡imde √abs-i 
†ab¡la intifâ¡ olunur bir mara∂ olsa o vaðtte √abs-i †ab¡ için ðâbı∂ taðdîm 
olunur.

Ve mi¡dede πıdânın fesâdına sebeb ba¡∂ı kerre a§nâf-ı e†¡imenin ke&re-
ti ve ba¡∂ısının ba¡∂ı â«erleriyle i«tilâ†ı olur, zîrâ a§nâf-ı e†¡ime-i me™kû-
le ke&îre oldukta inhi∂âmı serî¡a olanlar ba†î™ü’l-inhi∂âma mu«teli†e olup 
cemî¡an fâside olurlar.

Ammâ πıdânın bi-√asebi’l-ðâbil olan fesâdı budur ki sebeb-i fesâd ba¡∂ı 
kerre ðâbilin ya¡nî mi¡denin cevherinde olur, mi¡dede sû™-i mizâc olmakla 
o sû™-i mizâc gerek bi-mâddetin ve gerek bilâ-mâddetin olsun, zîrâ o sû™-i 
mizâc √ârr olur ise ha∂mı vech-i lâyıðtan tecâvüz eder ve eger sû™-i mizâc 
bârid ise lâyıðı üzere ha∂mdan ∂a¡îf olur. Ve fesâd-ı πıdânın ðâbilde olan 
sebeb ba¡∂ı kerre dahi cevher-i mi¡denin se«âfeti ve &erbinin raðîð oldu-
ğu olur veyâ«ûd mi¡denin πıdâyı i√tivâsında teşâbüh ve cevdet olmadığı 
olur veyâ«ûd mi¡denin πıdâyı i√tivâsı ceyyid olur lâkin onun &üflü mi¡deye 
î≠â eder.

Ve mi¡de mu√î† olduğu πıdâyı √a†† ve def¡e müştâð olur her ne ðadar o 
πıdâdan nef« ve ðarâðır √âdi& olmaz ise. Bu iki sebeb fesâd-ı ha∂ma sebeb 
olduğu gibi ha∂mın ∂a¡fına ve bu†lânına dahi sebeb olur.

Ve fesâd-ı πıdânın πayri sebeblerinden √âdi& olanları budur ki mi¡dede 
riyâ√ olup o riyâ√ mi¡de ile πıdâyı mi¡denin iştimâli beynine √âil olur, mi¡-
de iştimâl-i bâliπ ile πıdâyı müştemile olmaz. Ve eger deyilir ise fesâd-ı 
πıdâ esbâbının biri dahi cüşânın ke&reti olur, o kelâm yine riyâ√a râci¡ olur, 
zîrâ cüşânın sebeb olduğu cüşâ olduğu için değildir belki o dahi riyâ√tan 
nâşîdir ve riyâ√ cüşâyı i√dâ& eylediği gibi fesâd-ı πıdâyı dahi i√dâ& eder, 
fi’l-√aðîða fesâd-ı πıdâya sebeb riyâ√ olur, onda cüşânın med«ali olmaz. 
Ve riyâ√ın fesâd-ı πıdâya sebeb olduğunun vechi budur ki riyâ√ mi¡deyi 
temdîd eder ve †a¡âmı †âfî kılar ve ða¡r-ı mi¡de o sebebden πıdâyı lâyıðı 
üzere müştemil olmaz. 

Ve ke≠âlik †a¡âmı †âfî kılan nesnelerin küllîsi mi¡deyi ¡âyıð olup ha∂ma 
mu«ill olur.

Ve fesâd-ı πıdânın πayri esbâbından biri dahi budur ki mi¡deye re™sten 
ve kebidden ve †ı√âlden ve a¡∂â-i sâireden mevâdd-ı müfside seyelân eder 
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ve mi¡dede olan πıdâya mâdde-i müfside mu«teli†e olmakla πıdâyı o mâdde 
ifsâd eder ve onun tedbîrine mi¡de ðavî olmaz. Ve ≠ikr olunan a¡∂âda olan 
mevâdd-ı müfside ba¡∂ı kerre ðable’l-ha∂m ve ba¡∂ı kerre dahi mi¡denin 
πıdâyı ha∂mından sonra seyelân eder.

Ve fesâd-ı πıdânın sebeb-i â«erlerinden biri dahi budur ki kebidin câ-
nib-i eymenden ve fevðten ve †ı√âlin cânib-i eyserden ve ta√ttan mi¡deyi 
müştemil olan †araflarının mizâcları bârid ve redî olur ve onların bürûdet 
ve redâ™eti ile πıdâ mi¡dede fâsid olur. 

Ve fesâd-ı πıdâya sebeb †a¡âma †ârî olan nesne olur ise o †ârî olan nesne-
ler budur ki me™kûl olan †a¡âmın inhi∂âmı nevme ve sükûna mu√tâc olur ve 
o †â¡im nevm ve sükûnu terk edip √âcet olmayan √areketi ve riyâ∂eti işlese 
o √areket mi¡dede πıdâyı ta√rîk ve ifsâd eder veyâ«ûd o πıdâ üzerine şürb 
olunan meşrûb ðadr-i lâyıðtan ek&er veyâ«ûd eðall olmakla veyâ«ûd †a¡âm 
tenâvül edip üzerine cimâ¡ etmekle veyâ«ûd †abî¡at-ı ha∂ime üzere elvân-ı 
e†¡imeyi ta√mil ve tek&îr etmekle veyâ«ûd ¡aðîb-i †a¡âmda isti√mâm etmek-
le veyâ«ûd şedîdü’l-berd ve şedîdü’l-√arr ve rediyyü’l-cevher olan havâya 
ba¡de’t-taπaddî kendiyi ¡ar∂ etmekle mi¡dede πıdâ fâsid olur.

Ve ba†nda mu√tebise olan riyâ√ dahi ha∂ma mâni¡ ve mi¡dede o riyâ√ 
√areketi ve √a∂√a∂ası √asebiyle †a¡âmı dahi ta√rîk edip ifsâd eder.

Ve mi¡dede †a¡âm vücûh ile fâsid olur, ta¡affün etmekle veyâ«ûd mu√te-
rið olmakla veyâ«ûd ta√ammu∂ ile veyâ«ûd keyfiyyât-ı mu¡tâdeden birine 
intisâbı olmayan keyfiyyet-i πarîbe iktisâb etmekle πıdâ fâsid olur. Ve bu 
vücûh-ı keyfiyyâttan her birinin πıdâda √u§ûlü bi-nefsihi πıdânın o key-
fiyyâta isti√âlesi ile olur veyâ«ûd o §ıfat üzere olan «ıl†ın πıdâya i«tilâ† 
edip πıdâda o keyfiyyâtı i√dâ& etmesiyle olur.Ve §ıfat-ı me≠kûr üzere olan 
«ıl† ba¡∂ı kerre mi¡dede @âhir ve πayr-i râsib olur ve ba∂ı kerre dahi ða¡r-ı 
mi¡deye rüsûb edip πayr-i @âhir olur ve o rüsûbu olan «ıl†ın miðdârı ðalîl 
olmakla fem-i mi¡deye münbası† olmaz ve kaçan †a¡âm tenâvül olunup ðalî-
lü’l-miðdâr «ıl†-ı râsib †a¡âma mu«teli† olmakla miðdârı ke&îr ve √acmi ¡a@îm 
olsa o zamân fem-i mi¡deye §u¡ûd edip πıdâya bi-külliyyetihi mu«teli† olup 
πıdâyı bi-ecma¡ihi ifsâd eder ve keyfiyyet-i πarîbesi olan «ıl†-ı me≠kûr 
¡urûða nüfûz edip ve menâfi≠-i ¡urûðta mevcûde olan süddelere istiðbâl ey-
ledikte nüfû≠dan ¡âciz olmakla ðahðarâ ric¡at edip kebide mun§abb olur. 
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Ve kaçan mi¡dede bilâ-mâddetin √arâret olsa veyâ«ûd mi¡denin √arâreti 
mâdde-i §afrâviyyeden ¡ârı∂ olsa o «ıl†-ı πarîb kebidden mi¡deye münce≠ib 
olur, zîrâ kebidde «ıl†ın tevellüdü ke&îr olur ve tezâ√um √asebiyle ¡urûðtan 
mun§abb olan «ıl† mi¡denin ce≠≠âbe √arâretinden mi¡deye mun§abbe olur 
veyâ«ûd ≠ikri mürûr eden merâre †arîðinden o «ıl† mi¡deye mun§abb olup 
mi¡dede mevcûd olan «afîf πıdâyı ifsâd eder. Ve la√m-ı baðar mi&lli mi¡de-
de mevcûd olan aπdiyeyi ha∂me mu¡în olup ðuvve-i ha∂imeyi taðviye eder. 
Ve †u√âl dahi fesâd-ı πıdâya sebeb olur.

Ve ma¡lûm ola ki fesâd-ı πıdâ emrâ∂-ı «abî&e-i ke&îreye mü™eddî olur; 
§ar¡ ve merâðî mâli«ûliyâ ve bunlar mi&lli emrâ∂-ı «abî&e-i sâire fesâd-ı 
πıdâdan tevellüd eder ve belki o fesâd-ı πıdâ ümmü’l-emrâ∂ ve menbe¡ü’l-
esðâm olur.

Ve nâðıhın ha∂mı velev ile’l-√umû∂at fâsid olsa nüks-i mara∂ı in≠âr 
eder o vech üzere ki onun ¡âðıbetinden «avf ve «aşyet olunur. Ve çok kerre 
fesâd-ı πıdâ a¡∂âda √ikke-i mû≠iye i√dâ& eder.

Üçüncü Fa§l ∞a¡f-ı Ha∂mın Esbâbı Beyânındadır

∞a¡f-ı ha∂mın sebebleri bizim fesâd-ı ha∂mda ta¡dâd eylediğimiz sebeb-
lerdir ve ke≠âlik ∂a¡f-ı ha∂mın ¡alâmâtı dahi o bâbda ≠ikr olunan fesâd-ı 
ha∂m ¡alâmetleridir. 

Ve o bâbda ta¡dâd olunan esbâbdan in§ıbâb-ı §afrâ ha∂mı ∂a¡îf eylemez 
velâkin ba¡∂ı kerre ha∂mı ifsâd eder.

Ammâ sevdânın mi¡deye in§ıbâbı iki emri dahi câmi¡ olur ya¡nî ha∂mı 
gâhîce ∂a¡îf ve gâhîce ifsâd eder.

Ve ke≠âlik o esbâb cümlesinden sû™-i mizâc-ı yâbis ve sû™-i mizâc-ı ra†b 
münferiden ha∂mı ib†âl eylemek meblaπına bâliπ olmaz belki ba¡∂ı kerre o 
sû™-i mizâcların her birisi bi-infirâdihi ha∂mı ∂a¡îf ederler. 

Ve mi¡denin sû™-i mizâc-ı ra†bı ha∂mı ib†âl meblaπına bâliπ olmazdan 
muðaddem istisðaya ve mizâc-ı yâbis ≠übûle mü™eddî olur.

Ve merâððın se«âfeti ve ðıllet-i la√miyyeti fesâd-ı ha∂m esbâbından 
olur.

 Ve ba¡∂ı kerre ha∂mın sebeb-i ∂a¡fı [346b] †a¡âmın sür¡at-i nüzûlü olur. 
Ve sür¡at-i nüzûl gâhîce ≠elaðu’l-mi¡de bâbında me≠kûr olup mi¡dede olan 
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sebeb-i müzlið ile olur ve bu müzlið olan sebeb fesâd-ı ha∂m esbâbından 
olmaz ve ifsâd-ı ha∂m eden esbâba müdâ«ale dahi eylemez belki onun mü-
dâ«âlesi ∂a¡f-ı ha∂m esbâbına olur.

Ve ba¡∂ı kerre mi¡denin †a¡âmı i√tivâsı ve iştimâli cevdet üzere iken 
ðable-vaðti’n-nüzûl †a¡âm mün√adir olur ðuvve-i dâfi¡ada ðuvvet olmakla 
inzâl-i †a¡âma ðuvvet-i sür¡at etmek √asebiyle.

Ve ba¡∂ı kerre dâfi¡anın ðuvveti sür¡at-i nüzûle sebeb olmayıp lâkin mâ-
sikede ∂a¡f olmakla imsâkten ¡âciz olur ve πıdâyı tamâmen ha∂m olunca 
ðadar ke-mâ yenbaπî mi¡de πıdâyı iştimâl eylemez.

Ve ba¡∂ı kerre sür¡at-i nüzûl evrâ ile olur ve sebeb-i sür¡at olan evrâm 
verem-i √ârr veyâ«ûd balπamî veyâ«ûd sevdâvî olur. 

Ve ðurû√ mi&lli nesne dahi sür¡at-i nüzûle sebeb olur, zîrâ ður√a mi&lli-
ler mi¡denin πıdâyı cevdet-i iştimâline mâni¡ olur.

Ve ba¡∂ı kerre †a¡âmda mâni¡-i iştimâl olmakla mi¡denin πıdâyı iştimâli 
cevdet üzere olmaz, †a¡âmda olan mâni¡-i iştimâl †a¡âmın &aðîl ve le≠≠â¡ 
mirârî ve √âdd olup mizâc-ı mi¡de dahi √âdd olmakla olur veyâ«ûd mi¡de-
de cevdet-i ha∂ma mâni¡ mizâc mevcûd iken onun §â√ibine mâni¡-i ha∂m 
olan bir şey™-i √ârr saðy olunmakla ha∂mı men¡ eder ve ek&er-i √âled o 
saðy ile ha∂m fâsid dahi olur; onun ¡ameli yalnız men¡-i ha∂m olmaz. Ve 
senin ma¡lûmun olduğu üzere onun şifâsı ve ha∂mının i¡tidâli mâ-ı bârid 
şürbüyle olur.

Ve ke≠âlik mi¡dede a«lâ†-ı rediyye ¡ale’l-«u§û§ le≠≠â¡a olan «ıl† olup mi¡-
de ile aπdiye edâsına o «ıl† √âil ve √âciz olmakla mi¡denin aπdiyeyi i√ti-
vâsında cevdet ve imsâkinde ðuvvet olmayıp †abî¡atın o «ıl†-ı mû≠iyi def¡e 
iştiyâðı ek&er olmakla ef¡âl-i sâireden πâfile ve fâriπa olur. 

Ve cevdet-i i√tivâdan √âdi& olan ∂a¡f-ı ha∂m onun için olur ki mi¡denin 
πıdâyı i√tivâsı tâmm oldukta onda mû≠î bir nesne yoksa πıdâyı ha∂m-ı ðuv-
vete «afîf olur. Ve eger mi¡denin πıdâyı iştimâli tâmm olup velâkin πıdâda 
&iðal olur ise mi¡denin o πıdâyı imsâki e&ðâli mürte¡işin imsâki gibi olur ve 
mi¡de o imsâktan müfâra…ate iştiyâð üzere olur ve onun ha∂mı ðısm-ı ev-
velde olan ha∂mdan dûn ve nâðı§ olur ve iştimâl-i tâmm olmakla onda cüşâ 
ve ðarâðır olmaz. Ve eger mi¡denin πıdâyı ihtivâsı tâmm değil ise onlarda 
ha∂m ∂a¡îf olmakla cüşâ ve ðarâðır olur. 
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Ve ba¡∂ı kerre ha∂mın ∂a¡fı ve πıdânın balπama isti√âlesi iðşi¡râra ve 
berd-i e†râfa ve nevbet-i √ummâyı ibhâma mü™eddî olur velâkin onun nab∂ı 
√ummâ nevbetinin evâilinde olan nab∂ gibi olmaz.35 

Ve ba¡∂ı kerre dahi ∂a¡f-ı ha∂m müteðâdim olan to«me ve imtilâ √ase-
biyle olur. Mevt-i serî¡ kitâbında yazıldı ki to«mi ve ib†â-i ha∂mı olan kim-
selerin ¡aynında nohut miðdârında siyâh be&re √adi& olup o be&renin ba¡∂ı 
ma√alline i√mirâr veyâ«ûd «u∂ret √âdi& olsa o zamân onda evvelâ i«tilâ†-ı 
¡aðl @uhûr eder ve on yedinci günde o kimse helâk olur.

Ve πamm, ha∂mın ∂a¡fı ve bu†lânından birine mü™eddî olur, nitekim fe-
ra√ ve sürûr cevdet-i ha∂m esbâbından olur.

Dördüncü Fa§l ∞a¡f-ı Ha∂m Delâili Beyânındadır

∞a¡f-ı ha∂mın «afîf olanlarına mi¡denin &iðali ve temeddüdü ve †a¡âmın 
mi¡dede müddet-i beðâsı ðadar mu¡tâddan a†vel olduğu delâlet eder. 

Ammâ ∂a¡f-ı mi¡de ðavî olur ise †a¡âmın †a¡mını ba¡de-müddetin edâ eden 
cüşâ ve ðarâðır ve πa&eyân ve temeddüd ve taðallüb-i nefes ona delâlet eder.

Ve πâyet-i ðu§vâya bâliπ olan ∂a¡f edillesi budur ki o vech üzere ∂a¡fı 
olan mi¡dede taπayyür-i mu¡teber ile ta¡âm müteπayyir olmaz ve mi¡deye 
bu vech üzere ∂a¡fın √udû&u bürûdet-i mi¡de cidden ifrâ† üzere oldukta olur 
ve ba†î™en ha∂m olan †a¡âmın nüzûlü dahi ba†î™ olur lâkin le≠¡ ve &iðal ve 
mi¡deye mü∂âdd olan bir keyfiyyet ðuvve-i dâfi¡ayı def¡e ta√rîk eder ise o 
√âlde ba†î™en münha∂ım olan πıdâ ðable’l-inhi∂âm serî¡an nüzûl eder.

Bi-sebebi’l-mizâc √âdi& olan ∂a¡f-ı ha∂mın ¡alâmeti senin bundan aðdem 
ma¡lûmun olan ¡alâmetlerdir.

Ve mi¡denin πıdâyı i√tivâsı ra¡ş-ı πayr-i ðavî olduğu dahi ∂a¡f-ı ha∂m 
edillesindendir. 

Ve o ma¡lûm ¡alâmetler †a¡âmın nüzûlüne ve bilâ-√udû&-i ðarâðır cüşâya 
teşevvuð ve ke≠âlik cüşâ¡-i mütevâtir ve füvâð ve nef«a olur velâkin ba¡∂ı 
kerre nef«â sû™-i mizâca sebeb ve ba¡∂ı kerre sû™-i mizâc nef√aya sebeb 
olur. Ve ¢ânûn’un ــ ــ  ن  כــ ــ ان  ــכ أو  ــ ذ ــ   kelâmının me™âli و
bu me≠kûr olur. 

35 Ya¡nî nevbet-i √ummâ yok iken dahi iðşi¡râr olmakla nevbet-i √ummâ vaðt-i 
müfâraðattan farð olunmaz lâkin nab∂ ile farð olunur demektir.
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Ve πıdânın ðable’l-vaðt nü≠ûlü √asebiyle olan ∂a¡f-ı ha∂mın ¡alâmeti berâ-
zın lîni ve netni ve kebid ve bedenin o πıdâdan rüz™ ve intifâ¡ının ðılleti olur. 
Ve ba¡∂ı kerre ðable’l-vaðt nüzûl eden πıdâdan le≠¡ ve nef« dahi ¡ârı∂ olur.

Ve a«lâ†-ı √ârre ile √âdi& olan ∂a¡f-ı ha∂mın ¡alâmeti ðıllet-i ¡a†aş ve 
ðıllet-i şehvet ve müntin ve du«ânî cüşâ olur.

Ve a«lâ†-ı bâride ile olan ∂a¡fın ¡alâmeti ðay™ ile «urûc eden fa∂lın key-
fiyyeti ve ke≠âlik √umû∂at ve suðût-ı şehvet ve bürûdete delâlet eden sâir 
edille olur ve ke≠âlik maðâle-i ûlâda me≠kûr olan mevâdd olur.

Ve evrâm mi&llilerle √âdi& olan ∂a¡fın ¡alâmetleri evrâm mi&llilerin 
¡alâmâtı olur.

el-Mu¡âlecât: ∞a¡f-ı ha∂mın sebebi «afîf ise veyâ«ûd imtilâ-i müteðâdim 
ü πayr-i ke&îrden √âdi& oldu ise i†âle-i nevm ve terk-i riyâ∂et ve §ay√a et-
mek ve √ammâm ve mâ-ı fâtir ile ðay™ isti¡mâli ve tel†îf-i tedbîr onların 
mu¡âlecesine kifâyet eder.

Ve eger ∂a¡f-ı ha∂ma sebeb ≠ikr olunan sebebden ek&er ise ve tenâvül-i 
†a¡âmdan sonra le≠¡ ve πa&eyân ve me†¡ûmun †a¡mını te™eddî eder cüşâ olur 
ise vâcib olur ki o kimse ðay™ ettirile ve ðay™ edince ðadar ona kirâren ve 
mirâren mâ-ı fâtir saðy olunur ve mevâdd-ı fâsidenin küllîsi ðay™ ile «urûc 
eyledikten sonra mâ-ı fâtir saðyı terk olunup re™si üzere dühn §abb olunur 
ve «arð-ı müsa««ine ile ba†nı ve iki cenbi kimâd olunur, zeyt ile ve dühn-i 
verd e†râfı delk olunur ve üzerine mâ-ı fâtir §abb olunur ve ona nevm-i †avîl 
√a&& olunur ve o gün †a¡âmdan men¡ olunur eger ertesi gün neşâ†-ı ðavî ile 
§abâ√lar ise √ammâm isti¡mâl olunur ve neşâ†-ı ðavî ile §abâ√a dâ«il olmaz 
ise yine o ¡alîl nevme i¡âde olunur ve üç gün miðdârı ¡ale’l-vilâ tenvîm ve 
mi¡desi √âlet-i ûlâsına ¡avdet edince ðadar tedbîri tel†îf ve taðlîl olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre o ¡alîl ishâle mu√tâc olur ve fülfül tenâvülü ha∂ma ziyâde mu¡în 
olur ve cemî¡an nevm ha∂ma mu¡în olur lâkin yesâr üzere nevmin ha∂ma 
me¡ûneti şedîde olur, zîrâ sol cânibe olan nevmde kebidin mi¡deyi i√tivâsı 
ek&er olur, ammâ sağ cânibe ı∂†ıcâ¡ ile olan nevm †a¡âmın serî¡an in√idârına 
sebeb olur, zîrâ mi¡denin nu§besi o √alette olan mi¡deden aπdiyenin serî¡an 
in√idârını iðti∂â eder.

Ve ma¡lûm ola ki sinn-i rühûða muðârib olan §abîyi bütün gece i¡tinâð 
etmek ha∂ma mu¡în olan eşyânın a¡veni olur. Ve vâcib olur ki i¡tinâð olunan 
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§abî ta¡rîk olunmaya, zîrâ ¡arað teberrüd eyledikte mi¡deyi tebrîd eder ve 
istidfânın menfa¡ati ma√v ve mü∂ma√ill olur ve vâcib olur ki i¡tinâð eden 
kimsenin §abîye şehveti olmaya, zîrâ √areket-i şeheviyye ðuvve-i πa≠iye 
√areketini müşevveşe kılar. Ve ba¡∂ı nâs cerv-i kelbi ve sinnevr-i esved ü 
≠ekeri i¡tinâð ederler.

Ve ma¡a-mâddetin olan sû™-i [347a] mizâc √arâretinden √âdi& ∂a¡f-ı ha∂-
mın ¡ilâcı sikencebîn-i sefercelî ve √âmi∂ ve ðâbı∂ olan aπdiye-i hülâmiyye 
olur veyâ«ûd aπdiye-i ðarî§a olur. Ve onlara müşâbihtir o sefûf ki on verd 
ve üç †abâşîr ve beş küzbere-i yâbise bu edviyelerden sefûf itti«â≠ olunup 
ondan iki dirhem miðdârı sefûf mâ-ı rummânla veyâ«ûd sikencebîn-i sefer-
celî ile isti¡mâl olunur.

Beşinci Fa§l Fesâd-ı Ha∂mın Delâili Beyânındadır

O delâil iki nev¡dir: Nev¡-i evvel budur ki ona fesâd-ı ha∂m lâzım ge-
lir, berâzın netn-i râyi√ası gibi, zîrâ her kaçan berâzda netn olsa fesâd-ı 
ha∂mdan o mi¡de «âliye olmaz. Ve ikinci nev¡i o ¡alâmettir ki gâhîce o 
¡alâmet bulundukta fesâd-ı ha∂m dahi bulunur. Ve gâhîce dahi o ¡alâmet 
mevcûde olur velâkin fesâd-ı ha∂m bulunmaz, o nev¡ ¡alâmet ðarâðır ve 
cüşâ ve le≠¡ olur.

Ve ≠ikri sâbık aπdiyeden √âdi& olan fesâd-ı ha∂mın ¡alâmeti o aπdiyenin 
√âli tefa√√u§ olunmakla olur ve onların ke&ret-i kemmiyyeti ve cevherinin 
¡ufûneti ðabûlü ve tertîbinde «a†ânın vuðû¡u ve tenâvülünün vaðtsiz olduğu 
ve tenâvülünden sonra ha∂ma münâfî √areket olduğu ta¡arrüf olunup onlar 
ile fesâd-ı ha∂ma istidlâl olunur.

Ve her şey™ ki o şey™ bulundukta ona fesâd-ı ha∂m mu§â√ib olur ve o 
şey™in ¡ademinde fesâd dahi ma¡dûm olur, bu vech üzere olanların küllîsi 
fesâd-ı ha∂ma delîl olur.

Ve ammâ mizâc ile √âdi& fesâdın ¡alâmeti o ¡alâmetleri câmi¡ bâblarda 
bilindi.

Ve mâdde-i fâside mi¡denin kendide olur ise onun ¡alâmeti πa&eyân olur 
ve o fesâd-ı ha∂mın a¡râ∂ı mütevâtir olur onda feterât olmaz ve eger a¡râ∂da 
feterât olur ise delâlet eder ki onun mâddesi mi¡dede tevellüd eden mevâdd 
değildir belki a¡∂â-i sâire mun§abb olmuştur.
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Ve cirm-i mi¡denin se«âfetinden ve elyâfı nescinin tehelhülünden ve 
emrâ∂-ı müteðâdimenin imtidâdından nâşî mi¡denin bâliye ve fâniye ol-
duğundan ¡ârı∂ olan fesâd-ı ha∂mın ¡alâmeti ha∂mın ∂a¡fı ve şehvetin ∂a¡fı 
ve bedenin ne«âfeti olur ve bu sebebden ba¡∂ı kerre ha∂mın ∂a¡f ve bu†lânı 
¡ârı∂ olur lâkin onda fesâd-ı ha∂m olmaz.

Ve riyâ√la olan fesâdın ¡alâmeti riyâ√ın delâil-i me≠kûresi olur.
Ve a¡∂â-i müşârikelerden in§ıbâb eden mevâddan ¡ârı∂ fesâdın ¡alâmeti 

mevdi¡inde bizim ≠ikr eylediğimiz ¡alâmetler olur ve o ¡u∂vun kendi nefsin-
de olan √âli te™emmül olunur ve ta√arrî olunur ki mâddesi mi¡deye mun§ab-
be olan ¡u∂vdan ¡u∂v-ı â«ere dahi †arîð-i â«erden mâdde-i ke&îre mun§abbe 
olur mu ta¡arrüf olunur ve ke≠âlik mi¡desinde elemi olan kimsenin sebeb-i 
mûlimi nezle olduğu ma@nûn olsa onda dahi ta√arrî ve tefa√√u§ olunur ki 
onun nezlesi «alðtan ve riyeden hangisindedir ¡alâmetiyle ta¡arrüf olunur.

Ve §afrâyı §abb eden mecrâ √asebiyle olan fesâdın ¡alâmeti budur ki on-
da §afrâvî mizâc olmaz ve o mecrâdan mâdde-i §afrânın in§ıbâbından sonra 
mi¡dede le≠¡ ve †ufû™-i †a¡âm √âdi& olur.

Altıncı Fa§l Fesâd-ı Ha∂mın ¡İlâcı Beyânındadır

Onun mu¡âlecâtının evveli mi¡deden fâsid olan †a¡âmı cemî¡an i«râc et-
mekle olur ve onu i«râc ðay™ veyâ«ûd ishâlle olur ve ke≠âlik me™kûl ve 
meşrûbun tedbîri ı§lâh olunur ve onların cemî¡-i a√vâli lâyıkına istirdâd 
olunur ve ¡alîlin †a¡âm istid¡â eyledikçe onda cû¡-ı §âdıð @âhir olunca ðadar 
¡avð ve te™«îr olunur ve evvelâ mi¡de gül suyu saðyı ile tenðıye olunur.

Ve eger fesâd-ı mi¡de mi¡de √arâretinden veyâ«ûd §afrâ in§ıbâbından 
√âdi& ise onların πıdâları taπlî@ olunur ve bürûdete meyli olan aπdiye ile 
taπdiye olunur. mu«allil olan la√m-ı bakar ile taπdiye olunur ve onlara 
raðîð bârid πıdâlar verilmez, zîrâ raðîð olan πıdâ o mi&lli mi¡de-i √ârrede ve 
§afrâvîde sür¡at ile fâsid olur. Ve §afrâ §âhiblerinin ba¡∂ılarına vâcib olur ki 
onlar ðable’†-†a¡âm ðay™ eyleyeler.

Ve eger ha∂mın fesâdı berdden ise o berde bâbında ≠ikr eylediğimiz 
mu¡âlece ile ¡ilâc olunur.

Ve eger sebeb-i fesâd mi¡de tehelhülü ise ¡a†ıre ve ðâbı∂a olan ≠ikri sâbık 
edviye ile ve ceyyidetü’l-keymûs serî¡atü’l-ha∂m olan πıdâları §an¡at ile ve 
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ebâzîr ile ve sâir bizim bizim bâbu’l-câmi¡de ≠ikr eylediğimiz nesne ile neşf 
ve ðab∂a meyl ettirildikten sonra taπdiye ettirilmekle ¡ilâc olur..

Ve nedret ile ba¡∂ı kimsede merâreden mi¡deye vâ§ıl mecrâ olur idi, 
pes o mecrâdan mi¡deye mun§abbe §afrâdan √âdi& fesâd-ı ha∂mın §â√ibine 
vâcib olur ki ðable’†-†a¡âm mirâren ðay™ i¡tiyâd eyleye ve ba¡dehu ðuvveti 
münte¡işe olup ha∂mı §a√î√ olur ise o zamân i¡tiyâdını terk edip ðay™ etmeği 
ða†¡ eyleye ve ðay™ı ða†¡ eylemese lâ-ma√âle mi¡desini o ðay™-ı dâim i∂¡âf 
eder. Ve ma¡a-≠âlik vâcib olur ki ba¡de’l-ðay™ mi¡deyi muðavvî ve mi¡deye 
mun§abb olan mevâddı râdi¡ rubûb tenâvül eyleye ve mevâdd-ı mun§abbeyi 
def¡ eden ðuvveyi muðavvî a∂mide ile dâimâ mi¡deye ∂ımâd eyleye ve ≠ikr 
olunan ðıyâs üzere ðable’†-†a¡âm edvâr ile ðay™ eyleye ya¡nî mevâddının 
tenðıyesi küllü şehrin kaç kerre ðay™ etmekle √â§ıl olur ise o ðay™ için vaðt 
ta¡yîn edip o vaðt geldikte ðable’†-†a¡âm o ðay™ı ede. 

Ammâ mi¡desinde †a¡âm ta√ammu∂ edip ekşiyenlerin ¡ilâcı budur ki 
eger o √umû∂at ðalîle ve ¡ârı∂a ise onun §â√ibi tuffâ√-ı √ulv ma§§ı ile intifâ¡ 
eder, ke≠âlik ðable’†-†a¡âm su ile küzbere şürbünden dahi intifâ¡ ederler ve 
onlara ma§†akî ile istifâf dahi nâfi¡dir.

Ve eger mi¡dede †a¡âmın ta√ammu∂u ðavî olur ise fiðâ√-ı id«ir ile ke-
revyâ isti¡mâli onlara menfa¡at-i bâliπa ile nâfi¡ olur ve onlara cüvârişenât-ı 
√ârrenin cemî¡isi ve cüvârişenâtü’l-«abe& dahi mâ-ı √ârrede menðû¡ olan 
cülencebîn ile isti¡mâl olunsa ba¡∂ı kerre nâfi¡ olur ve ke≠âlik onlara ¡in-
de’n-nevm bu devâyı a«≠ ve isti¡mâl dahi nâfi¡dir, o devâ budur: Fülfül, 
kemmûn, bezr-i şib& her birinden birer cüz™, menzû¡u’l-aðmâ¡ verd-i a√mer 
iki cüz™. Bu eczâlar sa√k olunduktan sonra bir √arîrden geçirilir ve onun 
şerbet-i vâ√idesi nı§f dirhemdir, şarâb-ı memzûcla saðy olunur. Ve bundan 
aðvâya √âcet olur ise evvelâ mâli√ ve √âmi∂ ve √irrîf fuððâ¡ ve §abır gibi 
nesneler ekl olunup bir sâ¡at §abr olunduktan sonra üzerine sikencebîn-i 
¡aselî-i müsa««an ve turp ¡u§âresi ve mâ-ı ¡asel mi&lli nesneler şürb etmekle 
ðay™ olunur ve ba¡dehu aðrâs-ı verd-i kebîr ile ve ı†rîfîl ile müdâvât olunur.

Ve √umû∂at-ı †a¡âmın sebebi bilâ-mâddetin bürûdet oldukta ≠ikr olunan 
ðay™a çok kerre √âcet kalmaz. 

Ve mi¡dede †a¡âm fa§l-ı §ayfta fâsid olur ise o fesâd-ı ha∂m ziyâde fâsid 
ve redî ¡illet olur ve o ¡illetin §â√ibine vâcib olur ki &erîdi ve meraðayı hecr 
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ve terk eyleye ve nevâşif ve ðalâyâ ve mu†accenât36 ile taπaddî eyleye ve 
la√m-ı a√mer tenâvül eyleye.

Ve mi¡dede fâsid olan †a¡âmın küllîsi nef∂ ve i«râc olunmağa müste√aðð 
olur. Eger def¡-i †abî¡î @uhûr edip onu nef∂e †abî¡at kifâyet eder ise onu 
i«râc için edviye isti¡mâlinden keff olunur. Ve eger †abî¡at tenðıyeye kâfiye 
olmaz ise ona √âcet miðdârı kemmûnî tenâvül ettirilir, eger kemmûnî is-
ti¡mâli dahi kifâyet etmez ise sâir cüvârişenât-ı müshile ile isti¡ânet olunur 
o cüvârişenâttan faða† &üflü i«râc edecek ðadar ya¡nî miðdâr-ı ðalîl saðy 
olunur ve o cüvârişenâttan [347b] mu«târ olan sefercelî cevârişi olur.

Ve ammâ mi¡denin †a¡âmı ve cevdet-i iştimâlinin ve ha∂mın πâyet-i cev-
detinin ¡alâmeti ve ke≠âlik a∂dâdlarının ¡alâmeti bizim istidlâlât bâbında 
≠ikr eylediğimiz ¡alâmetler olur. Ve ≠ikr olunan ¡alâmetler olmasa velâkin 
mi¡dede kerb ve &iðal ve √a††-ı &üfle iştiyâð ve ∂îð-i nefes √udû&u olsa o 
zamân sen bil ve ta√ðîð eyle ki mi¡de †a¡âmı şedîden iştimâl eylemiştir velâ-
kin kemmiyyet-i †a¡âmda ke&ret olmakla meblaπına bülûπda mi¡de mütebri-
me ve melûl olmuştur. Ve ma¡lûm ola ki ðuvve-i hâ∂ıme mi¡denin ða¡rında 
ve şehvet fem-i mi¡dede olur.

Yedinci Fa§l ‰a¡âmın Mi¡deden ve Ba†ndan Nüzûlünün Sür¡ati ve 
Bu†™u Beyânında

Ba¡∂ı kerre mi¡dede †a¡âmdan bir miðdâr nesne √âl-i §ı√√atte on beş 
sâ¡at veyâ«ûd on iki sâ¡at miðdârı bâkî kalır; †a¡âmın «iffeti ve πıl@ati ile 
müddet-i beðâsı mu«telife olur ve o beðâya †a¡âmın †a¡mı femde ve cüşâda 
mevcûd olduğu delâlet eder, zîrâ †a¡âmın mi¡dede i√tibâsı bu†™-ı ha∂mdan 
olur ve ha∂m olunca ðadar †a¡âm mi¡dede mu√tebes olur. Ve †a¡âmın mi¡-
deden indifâ¡ı ha∂mın √u§ûlü katında ðuvve-i dâfi¡anın √areketi ile olur ve 
dâfi¡ayı mu√arrik §afrâdan ve sevdâdan ve bizim gelecekte inşâallâhu ta¡âlâ 
≠ikr edeceğimiz sebeblerin birinin le≠¡i ile olur, √aðîðatü’l-√âl bizim ≠ikr 
eylediğimiz minvâl üzeredir. 

Bir ðavm @ann eylediler ki †a¡âmın mi¡dede i√tibâsı ancak mi¡dede olan 
süflânî menfe≠in darlığından olur. Onların @annı «ilâf-ı vâði¡dir, eger i√ti-

36 “‰âcin” âcürr-i kebîrdir; onun üzerinde şeyy olunan †a¡âma “mu†accen” derler.
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bâs-ı süflânî menfe≠in ancak darlığından olsa meblû¡ olan dirhem ve dînâ-
rın «urûcu mümkin olmaz idi ve şarâb ve leben gibi şürb olunan mâyi¡ât 
mi¡dede mek& ve leb& etmez idi ve o mâyi¡ât mi¡de-i ∂a¡îfede †âfiye olsalar 
ondan ðarðara ve nef« √âdi& olmaz idi. Pes bunlardan @âhir olur ki nüzûl-i 
†abî¡înin sebebi ha∂m ve mi¡denin def¡e ðuvveti olur mâdâm ki mi¡deyi î≠â 
ve dâfi¡ayı i∂¡âf eylemedikçe †a¡âmın a√vâl-i sâiresinin nüzûl-i †a¡âma se-
beb olduğuna ke&ret-i ta¡alluðu olmaz ve †a¡âm ha∂m olunca ðadar mi¡de-i 
§a√î√a o †a¡âmı müştemile olur ve menfe≠-i süflânîsini şedîden ta∂yîð eder 
ve ha∂m tâmm olup vaðt-i def¡ ðarîb oldukta o menfe≠ tevessu¡ edip mi¡de 
mu√tevî olduğu e&fâli lîf-i müsta¡ri∂i ile def¡ eder.

 Ve her kaçan mi¡de ha∂mı isti¡câl eylese inzâli dahi isti¡câl eder ve 
ha∂mı ib†â™ eyledikte inzâli dahi ib†â™ eder meger ki ðable’l-ha∂m mi¡de-
den †a¡âmı inzâl eder senin ma¡lûmun olan πayr-i †abî¡î esbâbdan biri inzâl 
eyleye.

Ve mi¡dede †a¡âmın i¡tidâl üzere müddet-i beðâsı on iki sâ¡at ile yirmi iki 
sâ¡atin mâ-beyni olur. 

Ve kaçan †a¡âmın kemmiyyetinde ke&ret ve keyfiyyetinde redâ™et olup 
ve onlardan biri ile †a¡âm münha∂ım olmasa dâfi¡ası ðaviyye olan mi¡de-i 
§ahî√ada o †a¡âm bâkî kalmaz belki onu ðuvvet-i dâfi¡a def¡ eder ve esfele 
sür¡at ile inzâl eder ve ba¡∂ı kerre onu «ilfe ve hey∂a ta¡ðîb eder.

Ve kaçan mi¡de ∂a¡îf olmakla †a¡âm ona &iðal olsa veyâ«ûd mi¡de 
maðrû√a ve meb&ûre olsa veyâ«ûd mi¡dede «ıl†-ı lezic-i müzlið olsa o mi&l-
li mi¡dede †a¡âm ðalîlen mek& eder ha∂m tâmm olunca ðadar leb& eylemez 
gerek o mi&lli mi¡de ∂a¡fı ðuvve-i mâsikede olsun veyâ«ûd ðuvve-i hâ∂ıme-
de olsun. Ve bu âfetin bilinmesi lâyıð olan esbâbını ebvâb-ı mâ∂iyede ≠ikr 
olunan ¡alâmâttan senin için ta¡arrüf eylemek gerektir.

el-Mu¡âlecât: Mi¡desinden †a¡âm ba†î™en nüzûl edenlerin ve fem-i mi¡-
dede †a¡âm †ufû™ünün ¡ilâcı sağ cânibe ı∂†ıcâ¡ edip uyumak olur, zîrâ o ve-
ch üzere olan uyku mi¡deden †a¡âmın sür¡at-i nüzûlüne mu¡în olur her ne 
ðadar sağ cânib üzere uyumakta ha∂ma me¡ûnet-i ∂a¡îfe olur ise nüzûl-i 
†a¡âma me¡ûneti ðaviyye olur. Ve ke≠âlik nüzûl-i †a¡âma meşy-i la†îf ile ve 
iki ayakları delk ile ve riyâ√ı bâbında ≠ikr olunan vücûh ile kesr etmekle 
dahi i¡ânet olunur. 
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Ammâ ðable-vaðtihi nüzûl-i †a¡âmın ve sür¡at-i in√idârın ¡ilâcı beyânı 
budur ki ðudemâdan bir ðavm sür¡at-i in√idârı olan âfet-i mi¡deye mem¡ûd 
tesmiye eylediler velâkin o ðavmin â«erleri mem¡ûd diye âfet-i u«râsı ismi 
olan mi¡deye tesmiye eylediler. Pes nüzûl-i †a¡âm sür¡atine tecribe olunan 
mu¡âlecâtın birisi budur ki daðîð-i √ulbe, bezr-i kettân, ¡asel. Bu edviyeler 
a«≠ olunup onlardan ∂ımâd itti«â≠ oluna ve onunla mi¡de ta∂mîd oluna ve 
hem saðy dahi oluna.

Ve yine mücerreb devâlardandır bey∂-i meşviyye §ufreti ve bir mil¡aða 
¡asel ve mes√ûð ma§†akî iki dânıð a«≠ olunup yumurta kabuğu içinde cem¡ 
olunup ıssı remâdda şeyy olunur ve idrâk edince ðadar ta√rîkten «âlî kılın-
maz ve ba¡dehu ekl olunur, üç gün ¡amel-i me≠kûr işlenir. Ve bi’l-cümle 
ðable’†-†a¡âm onlar ðavâbı∂ isti¡mâl ederler, eger onlarda mizâc-ı √ârr 
bulunur ise ðavâbı∂-ı √ârr isti¡mâl olunur, eger mizâc bâride mâil ise 
ðavâbı∂-ı bârid √ârr ile «al† olunup isti¡mâl olunur ve o ðavâbı∂ edviye-
lerin cümlesi bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu. Ve onlara vâcibdir ki 
†a¡âm üzere nâim olup √areket ve riyâ∂et eylemeyeler ve e†râf-ı ¡âliyele-
rini şedd eyleyeler.

Sekizinci Fa§l

Ba¡∂ı kerre mi¡dede bir nev¡ §alâbet ve cüs™et37 ¡ârı∂ olur ki vereme 
müşâbih olur, fi’l-√aðîða o §alâbet ve cüs™et verem değildir, onun sebebi 
berd-i müke&&eftir ve o sevdâdır ki onun mi¡deye mu«âla†ası mevâdd-ı mü-
verrimenin müdâ«alesi gibi değildir.

el-¡Alâmât: Onun ¡alâmeti senin sebeb-i §alâbeti bilip ve ¡alâmet-i ve-
remden bir ¡alâmet bulmamakla olur.

el-Mu¡âlecât: İklîl-i melik, za¡ferân, ma§†akî, belesân, kündür, muðl, 
sünbül, ðardemânâ, muπâ&, şem¡, dühn-i verd. İşbu edviyelerden ∂ımâd 
itti«â≠ olunup ma√all-i §alâbet üzere ta∂mîd olunup ve evrâm-ı §ulbenin 
mu¡âlecât-ı sâiresi dahi isti¡mâl olunur «u§û§an ∂a¡f-ı mi¡de bâbında §alâbet 
için yazılan mu¡âlece isti¡mâl olunur. 

ُء 37 ْ ــ َ ْ ُه :ke&ret-i ¡amelden el nâ§ûr bağlayıp pekinmek; yukâlu [™el-ces] اَ ُ َــ َْت  ــ َ َ  
َُة ــ ْ ُ ْ ْ اَ ــ َ ُ َ ــًئא ِإَذا  ْ َ  ُ ــ َ ْ َ  ِ ــ َ َ ْ َ ا ــ ِ  [el-cus™et] (¡alâ-vezni ــ َ ْ ُ ْ  ismün ([el-cur¡at] اَ
minhu. Vankulu.
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Câlînûs dedi ki bu bâbda tecribe olunan edviyeden olur; devâun bi-hâ≠i-
hi’§-§ıfat: Şem¡ altı evâkî, ¡ilk-i enbâ† üç evâðî, zencebîl, câvşîr her birinden 
ikişer ûðıyye, §abır, kasnı her birinden üçer ûðıyye, dühn-i sûsen yirmi dört 
ûðıyye. Bu edviye a«≠ olunup onlardan ∂ımâd ve merhem itti«â≠ olunur.

Dokuzuncu Fa§l Cüşânın Ya¡nî Geğirmeğin Heyecânı ve 
◊areketi Beyânındadır

Kaçan mi¡dede riyâ√ √âdi& olup nüzûl eylemese belki fem-i mi¡dede 
o riyâ√ mu√tebise olup î≠â eylese vâcib olur ki o riyâ√ cüşâ ile istifrâπ 
oluna, nitekim mi¡dede †âfî olan fu∂ûl ðay™ ile istifrâπ olunduğu gibi. Eger 
o riyâ√-ı mu√tebise istifrâπ olunmasa ha∂mı ifsâd ve πıdâyı †âfî eder. 
Velâkin riyâ√a isti√âle etmeğe müsta¡idde olan o maðâmda ru†ûbât ve 
belâπımın ke&reti i√dâs olunur ise cüşâyı ifrâ† üzere ta√rîkte emn olmaz 
ve ke≠âlik o ifrâ† cüşâdan emr-i §a¡b √areketinden ve √udû&undan dahi 
emn olmaz. 

Ve cüşâyı ta√rîk eden edviyedendir: Su¡d,38 sa¡ter varaðı, se≠âb, enîsûn, 
kerâvyâ, fûtenec, na¡nâ¡, nân«âh, ðaranfül, ma§†akî, kündür. İşbu devâlar 
ma∂πan ve şürben cüşâyı ta√rîk ederler.

İfrâ† Üzere Olan Cüşâ ¡İlâcı Beyânındadır: Cüşânın esbâbı ve a√vâl-i 
mi¡deye delâleti o esbâb ve delâlât-ı istidâlât bâbında senin ma¡lûmun 
oldu. 

Ammâ cüşâ-i √âmi∂in mu¡âlecesi budur ki o cüşâ-i √âmi∂ §â√ibine 
şarâb ile felâfilî saðy olunmaktır. Ve onlar akşam ve §abâ√ ta¡âmların-
dan muðaddem bir mi&ðâl küzbere-i [348a] yâbise isti¡mâl edip üzerine 
şarâb-ı §ırf şürbünden intifâ¡ ederler. Ve ba¡∂ıların zu¡mu üzere cüşâ-i 
√âmi∂i teskîn eder nesnelerdendir nûre ve zibl-i decâcla mi¡deyi tel†î« 
eylemek. 

Ammâ cüşâ-i du«ânî mu¡âlecesi eger du«ânî cüşâda mâdde olur ise onun 
§â√ibi efsentîn ve eyâric isti¡mâlinden intifâ¡ eder. Ve eger cüşâ-i du«ânî 
bilâ-mâddetin olur ise o edviye ile intifâ¡ ederler ki onda tebrîd ve ta†fi™e ve 
şedd √âlleri ola fevâkih-i bâride rubûbu ve aπdiye-i müberride gibi.

38 [Arapça nüshalarda ve Ragıp Paşa’da olmayan “su¡d” müstensih hatası olmalı!’]
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On Üçüncü Fennin Dördüncü Ma…âlesi Mi¡deye ¡Ârı∂a Olan Emrâ∂-ı 
Âliyye-i Müştereke Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir.

Evvelki Fa§l Mi¡dede ◊âdi& Olan Evrâm Beyânındadır

A¡∂âda evrâm-ı √ârre i√dâ& eden esbâb-ı ma¡rûfe ile mi¡dede dahi ev-
râm-ı √ârre √âdi& olur ve mi¡deye ¡ârı∂ olan evcâ¡-ı müte†âvile o esbâbın 
biri olur. Ve mi¡denin evrâm-ı √arresi ba¡∂ı kerre demeviyye ve ba¡∂ı kerre 
§afrâviyye olur.

Mi¡dede olan evrâm-ı √ârre ¡alâmâtı budur ki onda müddet-i veca¡ †avîle 
olup her ne ðadar ona √üsn-i tedbîr olunur ise veca¡ zâil olmasa sen √ads 
eyle ki onda verem vardır. Ve eger iltihâb-ı şedîd ve √urðat-i ðaviyye ve 
¡a†aş ve √ummâ-ı lâzıme ve veca¡-ı nâ«is ve nütû™ dahi olur ise bu me≠kûrlar 
veremin √ârr olduğuna ba¡∂ı kerre delâlet eder. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi verem-i mi¡de √iss ile ma¡lûm olur.
Ve ba¡∂ı kerre verem-i √ârr i«tilâ†-ı ≠ihne ve sersâma ve mâlî«ûlyâya 

mü™eddî olur. 
Ve kaçan beden na√îf olup ¡ayn πâire ve †abî¡at mün√alle ve ðay™ ve 

i«tilâf ke&îre ve √ummâ münðali¡a ve bevl ðalîle ve ta√t-ı yed münπamize 
olmamak üzere mi¡dede §alâbet mevcûde olsa verem-i mi¡de «urâca mü™ed-
dî olduğuna delâlet eder. 

Ve kaçan verem-i mi¡de ile e†râfta bürûdet olsa redâ™ete delâlet eder.
el-Mu¡âlecât: Kaçan şiddet-i iltihâb ve şiddet-i «urðat √asebiyle sen te-

vehhüm eylersin ki [mi¡dede verem-i @âhir vardır veyâ«ûd] verem @âhir 
olmak üzeredir, ibtidâ-i √âlde a√va† olan edviye-i mürdi¡a isti¡mâline mü-
bâderet eyleyesin ve mi¡deyi dühn-i sefercel ile temrî« edip sefercel ve 
ðuşûr-ı ðar¡ ve baðlatu’l-√amðâ ve daðîðü’ş-şa¡îr ve bu mecrâya cârî olan 
edviye ile üzerine imâd eyleyesin ve ma¡a-hâzâ onlara taπaddîden imsâk ve 
πıdâyı ve tedbîri tel†îf enfa¡ olur. 

Ve kaçan mi¡dede olan evrâm-ı √ârreye sen mu¡âlece eyler isen müshil-i 
ðavî ve muðayyi™ât isti¡mâlinden √a≠er edesin, zîrâ o bâbda muðayyi™ is-
ti¡mâlinde «a†ar vardır ve onlara ek&er-i evðâtta fa§d muvâfıð olur ve ishâl-i 
¡anîften ve ðay™dan sen ictinâb eyle, müleyyin edviye ve aπdiye ile iktifâ ve 
iðti§âr eyle, şa¡îr ve mâş ve ða†af ve ðar¡ mi&llilere aπdiyesini iðti§âr eyle ve 
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onun müleyyin edviyesi «ıyârşenber kılına, ≠îrâ «ıyârşenber ile istifrâπda 
be™s yoktur ve «ıyârşenber vereme nâfi¡ olur ve mâddeyi tecfîf eder. Ve 
ba¡∂ı kerre «ıyârşenbere eyâric ve §abırdan bir dânıðtan nı§f dirheme va-
rınca ðadar «al† olunur. Ve ef∂al olan budur ki «ıyârşenber saðy olundukta 
mâ-ı hindebâ ile saðy oluna ve ba¡∂ı kerre onda ðalîlü’l-miðdâr efsentîn kı-
lınır, zîrâ efsentîn ðab∂ı ile ona nâfi¡ olur. Ve bir ðavm onda helîlec isti¡mâl 
eylediler. Şey«-i Re™îs der ki ammâ ben mi¡de vereminde helîlec isti¡mâline 
meyl eylemem meger ki verem †arîð-i şekkte ola, meşkûk olan veremde 
helîlec isti¡mâlini kerîh görürüm, ammâ veremin ta√aððuðu var ise onu da-
hi tecvîz eylemem. Ve ba¡∂ı kerre o ðavm verem-i mi¡dede saðmûnyâî olan 
sikencebîn isti¡mâl eylediler. Ve bu mi&lliler isti¡mâl olunmak lâzım olur 
ise bir mi&ðâl veyâ«ûd bir mi&ðâle ðarîb §abır sikencebîn ile saðy olunur 
ve mâdâm ki mümkin oldukça o ðavmin saðy eylediklerini ve ke≠âlik §abır 
isti¡mâlini terk ef∂al olur. 

Ve bu bâbda nâfi¡ müshilâttan olur: Mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb ve mâ-ı hindebâ 
iki ûðıyye ve «ıyârşenber lübbü üç dirhem ve dühn-i ðar¡ ve dühn-i levz her 
birinden iki dirhem..bu me≠kûrlar a«≠ ve saðy olunur, o kimsenin †abî¡atı 
yâbise ise yevm-i sâbi¡a varınca ðadar telyîn etmekten zâil olmazlar. 

Ve onlara vâcib olur ki mâ-ı bârid-i ke&îri şürbe iðdâm eylemeyeler ve 
ke≠âlik mâ-ı ba√tı ya¡nî §ırf olan suyu dahi şürb eylemeyeler belki cüllâb 
veyâ«ûd rubb-ı fevâkih mezc edip mizâc-ı [mâyı] kesr eyledikten sonra 
şürb eyleyeler. 

Ve †a¡âmdan imsâk eylemek onlara cidden nâfi¡ olur.
Ve eger veca¡ları müştedd olur ise onara üç dirhem miðdârı bezr-i ðı&&â 

mâ-ı bârid ile veyâ«ûd mâ-ı &elc ile saðy olunur ve mâ-ı †aberzed dahi cid-
den nâfi¡dir ve mâ-ı †ara«şeðûð ke≠âlik nâfi¡dir.

Ve bu ∂ımâd ile mi¡de-i vârime ta∂mîd olunsa verem fâş olup mi¡de 
cirmini mu√î† olmaktan veremi ¡avð eder, o ∂ımâd budur: Bela, ðaseb, cül-
lenâr, heyûfeðı†îdâs, efsentîn; bu mecmû¡dan ∂ımâd itti«â≠ olunur. 

Ve mâdâm ki onlarda √arâret bâðıye olur her ne ðadar yevm-i sâbi¡i 
tecâvüz eder ise dahi mâ-ı hindebâ ve mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb ve mâ-ı kâkü-
nec ve mâ-ı †ara«şeðûð saðy olunmak terk olunmaz velâkin yevm-i sâbi¡i 
tecâvüz eyledikte o miyâha aðrâ§-ı verdden nı§f dirheme varınca ðadar 
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ve efsentîn ¡u§âresinden ve ma§†akîden birer miðdâr «al† olunur ve ke≠â-
lik râziyânec, kerefs suyundan dahi bir şey™ «al† olunur ve yevm-i sâbi¡a 
varınca ðadar onların πıdâsı ða†af ile mâ-ı şa¡îr-i muðaşşer ve sermað ve 
dühn-i levz ile ðar¡ veyâ«ûd zeyt-i ünfâð ile ðar¡ kılınır ve onların şarâbı 
cüllâb ve mâ-ı iccâ§ ve ¡u§âre-i hindebâ ve †ara«şeðûð kılınır ve â«irinde 
o miyâha ma§†aðî, efsentîn ¡u§âresi «al† olunur ve yevm-i sâbi¡den sonra o 
miyâha cilâsı ve yesîren nu∂cu olan sılð ve leblâb mi&lli nesneler mezc olu-
nur ve bu taðdîr üzere ya¡nî yevm-i sâbi¡den sonra onlara sikencebîn dahi 
saðy olunur ve [ba¡∂ı kerre] sikencebîn yevm-i sâbi¡den muðaddem birkaç 
gün saðy olunur ve ba¡∂ı kerre dahi sikencebîn mürebbâ mâ-ı benefsec ile 
saðy olunur eger mû≠î olan πa&eyân-ı şedîd bulunmaz ise ve bu tedbîrler 
on dördüncü güne varınca ðadar olacak tedbîrdir. Kaçan veremin lehîbi 
sâkin ve verem mülâyim olsa ta√lîlin zamânı ðarîb olur ve kaçan verem 
ðalîlen in√i†â†a bâliπ olsa onun ∂ımâdlarına ma§†akî ve efsentîn id«âl eder-
sin ve onun eşribesini sikencebîn [348b] kılarsın ve onu saðyda ta√arrüz ve 
taðayyüd eylemezsin. Ve ba¡∂ı kerre onlara râziyânec ve kerefs suyu içinde 
«ıyârşenber saðy kifâyet eder ve «ıyârşenber saðy müddetinde levz-i √ulv 
dühnü saðy olunur ilâ â«iri’l-müdde o dühnsüz «ıyârşenber saðy olunmaz. 
Ve kaçan ¡ilâc vaðt-i ir«âya ve vaðt-i ta√lîle bâliπ olsa senin için §avâb olan 
budur ki mu√allilât ve mür«iyâtı yalnız isti¡mâl eyleyesin belki edviye-i 
mür«iyeye edviye-i ðâbı∂a «al† eyleyesin, zîrâ mür«iyâta iðti§ârda «a†ar-ı 
¡a@îm vardır. Ve ba¡∂ı kerre o iðti§âr ¡alîlî helâke işfâ39 ve işrâf eder gerekse 
o mür«î devâ meşrûben isti¡mâl olunsun ve gerek ise mi¡de üzere «âricden 
mev∂û¡a olsun ve o mev∂û¡a olan devâ kebid üzere va∂¡ olunmaktan mi¡-
de üzere va∂¡ olunmak evlâ olur. Ve bu şânda ðavâbı∂-ı §âli√a ¡ı†riyyeti 
olan ðavâbı∂dır, ma§†akî ve verd gibi ve ke≠âlik ¡af§ ve sükk ve cüllenâr 
ve e†râf-ı eşcâr gibi. Ve edhândan ðavâbı∂-ı sâli√a dühn-i sefercel, dühn-i 
ma§†akî, dühn-i nârdîn, dühn-i tuffâ√ ve zeyt-i ünfâð gibi edhândır. Ve bel-
ki fa§l-ı §ayfta ve veremin ibtidâsında vâcib olur ki onların merâhiminde 
dühn-i verd ve zeyt-i ünfâð ve dühn-i sefercel ve dühn-i tuffâ√ isti¡mâl olu-
na ve fa§l-ı şitâda veyâ«ûd zamân-ı ta√allülde onların merâhiminde dühn-i 

َف 39 َ ــ ْ  ِإَذا أَ
ِ
ْ َ َ  َ ــ ْ א Ve أَ ً ــ َ  [şefâ] her nesnenin †arafına dahi derler. ¢âlallâhu ta¡âlâ: 

ان،) ــ َّــאِر﴾ (آل  َ ا ــ ِ ٍة  َ ــ ْ ُ א  َ ــ َ ــ  َ َ  ْ ُــ ْ .Vankulu ﴿َوُכ
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nârdîn, dühn-i şib&, dühn-i bâbûnec, dühn-i sûsen, dühn-i ma§†akî isti¡mâl 
oluna ve §ayf ile şitâ arasına olan rebî¡ ve «arîf fa§llarında onların merâhi-
minde o iki nev¡ edhânın arasında min-ciheti’l-keyfiyyet müteva§§ı†a olan 
edhân isti¡mâl olunur. Mu§annifin bu maðâmda ــ ــ   ðavli ona işârettir.

~ıfat-ı A∂mida-i Ceyyide: Bu ∂ımâd ibtidâ ve tezeyyüd ve intihâ zamân-
larında nâfi¡dir: Daðîð-i şa¡îr, fûfül, nîlûfer her birinden birer buçuk ûðıyye, 
za¡ferân nı§f ûðıyye, benefşec on beş, ke&îrâ beş, «a†mî, bâbûnec her birin-
den onar, §andal on beş, ma§†akî, aðâðıyâ, cüllenâr her birinden beşer ve bu 
edviyeleri cem¡ edecek ðadar şem¡-i dühn.

Ve İbtidâ-i Vereme Nâfi¡ Olan ∞ımâd-ı Ceyyid-i Â«er Budur: A§l-ı sû-
sen, iklîl-i melik, şem¡, dühn-i benefşec. Ve mâdamki ba†nda isti†lâð-ı şedîd 
ola ona ∂ımâd olunmaz belik evvelâ ba†n ta¡dîl olunur ve ba¡dehu ∂ımâd 
isti¡mâl olunur.

Vðt-i intihâdan in√i†â†a varınca ðadar isti¡mâli ceyyid olan a∂mideden 
olur: Fiðâ√-ı bâbûnec, iklîlü’l-melik, efsentîn-i Rûmî, sünbül, a§l-ı «a†mî, 
§andal, fûfel, za¡ferân, √abbu’l-πâr. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup ∂ımâd 
itti«â≠ olunur. Evâilde onlara edviye-i ðâbı∂a ve evâ«irde mu√allilât ziyâ-
de olunur.

 Verem-i √ârr ve mâşerâdan ta√lîli murâd olunanlar için nu∂ca nâfi¡ ami-
dedendir: E†râf-ı verd, e†râf-ı efsentîn, e†râf-ı √ayy-ı ¡âlem, ðışr-ı ütrücc, 
ma§†akî, kündür her birinden birer buçuk cüz™, sefercel, büsr, za¡ferân, 
§abır, mürr her birinden birer cüz™, şem¡, dühn-i bâbûnec, dühn-i nârdîn her 
birinden onar cüz™ a«≠ olunup ∂ımâd itti«â≠ olunur.

Eger mi¡denin verem-i me≠kûruna sebeb müteðâdim olan o evcâ¡ olursa 
ki onun √aððı müla††ıfât ile mu¡âlece olunmaktır. O mi&lli evcâ¡ vereme 
mü™eddî olduktan sonra vâcib olur ki ondan müla†tıfât ða†¡ oluna ve mü-
sekkinât-ı evcâ¡ isti¡mâline ða§r oluna, ba†† ve decâc şu√ûmu isti¡mâl oluna.

Ve kaçan verem ¡atîð olsa ona aðrâ§-ı sünbül saðy olunup aðrabâdîn-
de me≠kûr olan √abb-ı bân ile mütte«a≠ olan ∂ımâd-ı sünbül ta∂mîd olu-
na ve ke≠âlik onlara dühn-i belesân, §abır, şem¡-i ebya∂ bu edviyelerden 
mütte«a≠ olan ðayrû†î dahi nâfi¡dir ve vâcib olur ki ∂a¡f-ı mi¡de bâbında 
≠ikr olunan ðâyrû†î-i Câlînûsî dahi isti¡mâl oluna. Ve iklîlü’l-melik ∂ımâdı 
bu vereme cidden nâfi¡dir. İklîl-i melik a∂midesinin biri budur: Bâbûnec, 
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cüllenâr, bezr-i kettân, iklîl-i melik, «a†mî bu edviyelerden ∂ımâd itti«âz 
olunup cirmi ile kimâd ve †abî«î ile ten†îl olunur. Ve yine bu ¡illette ¡alîle 
saðy olunacak devâlardan olur: Verd on, ¡ûd iki dirhem, ma§†akî üç dirhem, 
bezr-i hindebâ, küşû& her birinden üçer dirhem; bu edviyeler mültehib ve-
rem mi¡desi olanlara kâfûr ile saðy olunur veyâ«ûd üç istâr «ıyârşenber bir 
rı†l su içinde nı§fı kalınca ðadar †ab« olunup ta§fiye olunduktan sonra üze-
rine ¡inebü’&-&a¡leb suyu ve kâkünec suyundan bir sükerrece §abb olunup 
kaynatılır ve ba¡dehu üzerine eyâric-i feyðarâdan yarım dirhem miðdarı ilðâ 
olunup ðavî olanlara bi-tamâmihi ve ∂u¡âfâya nı§fı ðadar saðy olunur. Ve 
eger bundan aðvâya √âcet olur ise o edviye a√lâ†ına şibt ve bezr-i kettân ve 
√ulbe id«âl olunur. Ve bundan dahi aðvâya √âcet olur ise onun üzerine dahi 
bezr-i kerneb, uşşað, mu««-ı iyyel, şa√m-ı decâc dahi ziyâde olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre Fîlaπriyûs ∂ımâdını ve ∂ımâd-ı a§feri isti¡mâle √âcet olur. Ve bu 
mi&lli vaðtte ya¡nî edviye-i ðaviyyeye √âcet ðatında aðrâ§-ı muðl isti¡mâ-
line dahi hâcet olur. Ve bu mi&lli vaðtte menfa¡ati olan merâhimden olur 
bu §ıfat üzere olan merhem: Şem¡, dühn-i nârdîn her birinden birer ûðıyye, 
ma§†akî, §abır, su¡d, id«ir her birinden birer mi&ðâl, muðl üç dirhem, şarâb 
içinde √all olunup o edviyeler merhem itti«â≠ı †arîði ile cem¡ olunur. 

Eger ¡alîlde ishâl var ise ba¡∂ı kerre o edviyede √ı§rım ¡u§âresi veyâ«ûd 
¡u§âre-i efsentîn kılınmağa √âcet olur veyâ«ûd iki ¡u§âre cemî¡an o edviye-
ye id«âl olunur. 

Eger verem «urâc olmak †arîðini a«≠ eyledi ise «a†â-i ¡a@îm olur ki ve-
remin muðâsâtı zamânı ta†vîl olunup müberridât ile mu¡âlece ile nu∂cdan 
mâdde-i verem men¡ oluna Ve vâcib olur ki bu veche mürâ¡ât oluna. Ve 
denildi ki o ¡alîle √acer-i bâsilîsten mütte«a≠ olan ðılâde ta¡lîð oluna o vech 
üzere ki o √acer mi¡deyi mülâmis olsa ve bu ta¡lîðin mi¡de evcâ¡ına ve evrâ-
mına menfa¡ati ¡a@îme olur.

Ve kaçan verem-i mi¡de dübeyle ve «urâc olsa onların mu¡âlecâtını bir 
bâb-ı müstaðillde biz beyân eyleriz.

Ve eger verem-i mi¡de §afrâvî olur ise vâcib olur ki ibtidâ-i veremde 
∂ımâdât-ı müberride ile verem cidden tebrîd oluna. Ve o ∂ımâdât ma¡rûfe 
∂ımâdlardır ki a«lâ†ında §andal ve kâfûr ve verd ve onlar gibi müberrid ed-
viye ola ve onlar mâ-ı şa¡îr, mâ-ı rummân-ı müzz ü ma†bû« ile ve sere†ânât 
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ile saðy olunur ve birkaç günden sonra mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb ve mâ-ı hindebâ 
ve miðdâr-ı ðalîl mâ-ı râziyânec onlarda isti¡mâl olunur.

İkinci Fa§l Mi¡dede Olan Evrâm-ı Bâride-i Balπamiyye Beyânındadır

Bu mi&lli olan verem-i mi¡de ru†ûbetten ve sû™-i ha∂m ve ðıllet-i riyâ∂et-
ten ve mevâdd-ı ra†beyi müvellide ve ev¡iye ve aπşiye √âððına olup senin 
ma¡lûmun olan esbâb-ı mâ∂iyeden ¡ârı∂ olur.

el-¡Alâmât: Verem-i balπamînin ¡alâmâtı onda veca¡-ı râsi«40 ve nütû™ 
olur velâkin onda √ummâ ve iltihâb ve vesvâs olmaz belki onda ru†ûbet-i 
rîð ve re§â§ıyyet-i levn ve ðıllet-i ¡a†aş ve sû™-i ha∂m ve ðıllet-i şehvet olur 
ve mi¡denin ru†ûbet-i mizâcına edille-i sâire ile istidlâl olunur.

el-Mu¡âlecât: Ve bu verem-i balπamî mu¡âlecesinde ðânûn budur ki on-
da isti¡mâl olunan mu√allilât ðavâbı∂dan «âlî kılınmaz. Verem-i mi¡dede 
isti¡mâl olunan mu√allilât ðaviyyü’t-ta√lîl olan mu√allildir ve o mi&lli ðavî 
ta√lîli olan mu√allilde ðavâbı∂ dahi isti¡mâl olunur. Ve mi¡dede olan ve-
rem-i balπamî ¡ilâcına bed™ olunup mâ-ı kerefs ve mâ-ı râziyânec her bi-
rinden ikişer ûðıyye, burað üç dirhem, levz-i √ulv dühnü miðdâr-ı kifâye 
bu me≠kûrlar cem¡ olunup saðy olunur ve bundan sonra iki dirhem dühn-i 
«ırva¡, üç dirhem tatlı badem yağı ve iklîl-i melik †abî«î ile saðy olunur. 
İklîl-i melik †abî«înin §ıfatı budur: [349a] İklîl-i melik on, a§l-ı râziyânec 
on. Bu devâlar dört rı†l su içinde bir rı†l kalınca ðadar kaynatıp o ma†bû«tan 
dört ûðıyye miðdârı saðy olunur. Ve o ¡alîle o †abî«-i zûfâ nâfi¡ olur ki onun 
içinde iklîl-i melik ola ve onun bir şerbeti içinde üç dirhem dühn-i «ırva¡ ve 
iki dirhem dühn-i levz-i √ulv kılına. 

Ammâ bu bâbda isti¡mâl olunan mesû√â† ve a∂mideden bu devâ dahi 
mücerreb devâdır: Ca¡de, iklîl-i melik, √amâmâ, bâbâdya, şibî onar dir-
hem, sünbül, efsentîn her birinden yedişer dirhem, §abır sekiz dirhem, 
ma§†akî on dirhem, kündür altı dirhem, a§l-ı «a†mî on beş dirhem, uşşað, 
câvşîr, mey¡a her birinden onar dirhem, şa√m-ı ivezz, şa√m-ı decâc her 
birinden ikişer ûðıyye, şem¡-i a√mer iki rı†l; bu me≠ûrlardan ∂ımâd itti«â≠ 
olunur.

40 “Veca¡-ı râsi«“ bir mev∂i¡de &âbit olup mevâ∂i¡-i â«ere intiðâl eylemeyen veca¡dır.
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Ve ef∂al-i mesû√ât: Dühn nârdîn, dühn-i sünbül içlerine mürr ve ðar-
demânâ katılıp itti«â≠ olunan mesû√tur. Ve ke≠âlik onlara hilyevn ve leb-
lâb, dühn-i levz-i √ulv ve sılð ve kerneb zeyt ile isti¡mâl olunmak nâfi¡dir. 
Ve dahi müceffif ve ha∂mı sehl olan aπdiye dahi nâfi¡dir. Ve vâcib olur ki 
ðay™dan a§len ictinâb oluna.

Üçüncü Fa§l ~ulbe ve ∏alî@a Olan Evrâm-ı Mi¡de Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre mi¡dede verem-i §ulb ü πalî@ bed™en ve evvelen √âdi& olur ve 
ba¡∂ı kerre dahi evvelâ evrâm-ı √ârre √âdi&e olup ba¡dehu §alâbet ve πıl@ate 
intiðâl eder. Ve bundan aðdem senin bildiğin üzere her ne ðadar nâdir ise 
mi¡denin verem-i §ulb ve πalî@i balπamı verem-i ta§allüb ve taπallu@ etmek-
le ¡ârı@ olur. Ve verm-i §ulbe ¡alâmet evrâm ile olan mecessenin §alâbeti ve 
ke&ret-i vesvese ve ne√âfet-i beden delâlet eder.

el-Mu¡âlecât: Bu veremin mu¡âlecesinde dahi ðânûn budur ki edviye-i 
mu√allile isti¡mâl olundukta edviye-i ðavâbı∂dan i«lâ olunmaya. Evrâm-ı 
√ârrenin â«irinde isti¡mâl olunan şedîdü’t-ta√lîl mu√allilâtın küllîsi §ulbe 
ve πalî@a olan evrâm-ı mi¡dede isti¡mâl olunur ve ona dahi o mu√allilât 
nâfi¡a olur. 

Ve vâcib olur ki onlara dâimâ liðâ√ saðy oluna ve yine onlara bu devâ 
dahi nâfi¡ olur: Üç mi&ðâl dühn-i «ırva¡, mâu’l-u§ûl içinde memrûs olan 
«ıyârşenber41 †abî«iyle isti¡mâl olunur. Eger ondan aðvâya √âcet olur ise 
mâ-ı u§ûl içine fiðâ√-ı i≠«ir ve ma§†akî ve bersiyâvşân sâir edviye ile birer 
cüz™ id«âl olunur ve dühn-i «ırva¡ içine dühn-i sûsen bir dirhem, dühn-i 
levzden iki dirhem katılsa nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik edhân-ı me≠kûre mâ-ı ¡asel 
ile saðy olunsa nâfi¡dir.

Ve vâcib olur ki bu ¡illette isti¡mâl olunan ∂ımâdâta mu««-ı ¡i@âm ya¡nî 
kemikte olan ilik ve sâð-ı baðarın mu««u ve senâm-ı ba¡îrin ihâli42 isti¡mâl 
oluna.

Ve ≠ikr olunan mi¡denin evrâm-ı §ulbüne ve dübeylesine menfa¡ati olan 
edviyeden olur: İklîl-i melik ve √ulbe ve bâbûnec ve √abbu’l-πâr ve «a†mî ve 
efsentîn her birinden birer cüz™, uşşað, levz her birinden bir cüz™ün &ülü&ânı. 

41 Hâmişte “«ıyârşenber” bedeline “câvşîr” nüs«adır diye işâret olunmuştur.
42 “İhâl” çevriş yağıdır; bu maðâmda devenin örgücünün yağı murâd olunmuştur.
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Bu eczâlar a«≠ ve §umûπu içinde yirmi ¡aded incir †ab« olunan †ılâ ile √all ve 
¡asel ile sa√k olunduktan sonra bi’l-cümle edviye cem¡ olunup ondan ∂ımâd 
itti«â≠ olunur ve isti¡mâlinin menfa¡at-i ¡acîbesi olur. Ve †ab¡ ile olan nüs«ada 
“levz” bedeline “ðafr” vâði¡ olmuştur; §umûπ ðarînesi ile bu nüs«a §a√î√a 
olmak ₣ann olunur, zîrâ ðafrın §umûπa müşâbeheti vardır Allâhu a¡lem.

∞ımâd-ı Â«er: Vesa«u’l-kevârîr altı cüz™, mey¡a iki cüz™, ma§†akî bir 
cüz™, ¡ilk-i bu†m nı§f cüz™, dürdî-i dühn-i nârdîn ≠ikr olunan edviyeyi cem¡ 
edecek mikdâr.

∞ımâd-ı Â«er: Uşşað yüz, şem¡ yüz, iklîl-i melik on iki, za¡ferân, muðl-i 
yehûd, mürr her birinden sekiz, dühn-i belesân bir rı†l;43 bu edviyeden 
∂ımâd itti«âz olunur. 

Ve bu ¡illette cidden nâfi¡ olur ¡asîr-i kerm dühnü. Ve yine cidden nâfi¡ 
olur †abî«-i îresâ «ıyârşenber ile ∂ımâd olunmak. Ve şol ∂ımâd dahi nâfi¡ 
olur ki onu biz §alâbet ile olan ∂a¡f-ı mi¡de bâbında ≠ikr eyledik.

Nüs«a-i ∞ımâd-ı Â«er: Ma§†akî, kündür, efsentîn her birinden birer 
cüz,™ uşşað, za¡ferân her birinden ikişer cüz™, su¡d üç, ðayrû†î, dühn-i nârdîn 
ðadr-i kifâye. 

Ve kaçan verem-i balπamî velev nâdiren verem-i §ulbe intiðâl eder ise 
onun ¡ilâcını ona muvâfıð edip onda bu §ıfat üzere olan ∂ımâdı isti¡mâl eyle 
o ∂ımâd budur:

Nüs«a-i ∞ımâd-ı Me≠kûr: Uşşað, bezr kerneb, muðl, levz-i mürr, mey¡a-i 
sâile, ma§†akî, sünbül, id«ir, su¡d. Bu edviyelerde ≠ikr olunan §umûπ √all 
olunup ve §umûπdan πayrileri sa√ð olunup ∂ımâd olmak üzere cem¡ olunur. 
Ve onların aπdiyeleri hişyevn ve leblâb ve dühn-i levz-i √ulvden itti«â≠ 
olunur «u§û§an bu πıdâlar mi¡de verem-i §ulbünün evrâm-ı √ârreden mün-
taðil olanlarına ziyâde nâfi¡ olur.

Dördüncü Fa§l Dübeyle-i Mi¡de Beyânındadır

Çok kerre verem-i mi¡dede e†ıbbânın tedbîrleri tedbîr-i muvâfıð olmakla 
o verem «urâc olur ve ba¡∂ı kerre dahi o √urâc mi¡dede olan √âdi& olur.

43 Mu§annif ba¡∂ı kerre ma√∂ ¡adedi ≠ikr edip bu maðâmda eylediği gibi onu taðdîr 
eylemez, yüz ve on ve sekiz der lâkin o ¡adedler dirhem midir veyâ«ûd mi&ðâl 
midir beyân eylemez. Benzer ki ¡alîlin mizâcına göre √ads-i †abîbe i√âle eder.
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el-¡Alâmât: Mi¡denin evrâm-ı √ârresi bâbında biz mi¡de «urâcının ¡alâ-
metini beyân eyledik.

el-Mu¡âlecât: »urâcın ¡ilâcında vâcib olur ki fa§da mübâderet oluna ve 
mi¡de-i müteverrime √ârr ise «âricen ve dâ«ilen o mi¡de tebrîd oluna, im-
kânı miðdâr tebrîd olunmakla onun «urâcı dübeyle olmaktan men¡ oluna. 

Eger dübeyle olup mâddesi †arîð-i nu∂cda ise o §ûrette dübeyleye na@ar 
olunur, eger dübeyle «afîfe olup onda nu∂c ðarîb olduğu tevehhüm olunur 
ise vâcib olur ki ona merreten-ba¡de-u«râ mâ-ı √ârr ile leben-i √alîb saðy 
oluna. Ve §alâbeti dahi i√sâs olunup o dübeylenin §alâbeti πamz ile münπa-
mize olur ise ona na@ar oluna ve teraððub oluna ki onda heyecân ve ðuşa¡rî-
ret ve vereme inπımâz44 ¡ârı∂ olur mu ta¡arrüf oluna. Ve eger leben-i √alîb-i 
me≠kûr nâfi¡ ve müfîd olmaz ise vâcib olur ki ona mâ-ı √ulbe ve √asek ve 
dühn-i levz-i mürr saðy oluna. Ve eger onlardan dahi aðvâ edviye saðyına 
√âcet olur ise ve †arîð-i nu∂cu a«≠ı dahi ziyâde oldu ise o edviyeye dühn-i 
«ırva¡ dahi id«âl olunur ve bu şânda mücerreb devâlardan olur.

Dübeyle-i mi¡desi olanlara †ara«şeðûð-ı yâbis bir buçuk dirhem, bezr-i 
mürr ve √ulbe bir dirhem; bu me≠kûrlar sa√ð olunup leben-i √ârr-ı √alîb 
envâ¡ından leben-i etân ve leben-i mâ¡iz mi&lliler ile saðy olunur ve lebenin 
miðdârı üç ûðıyye kılınır ve o lebene üç dirhem miðdârı sükker dahi ilðâ 
olunur.

Ve yine bu ¡illete mücerreb devâlardan olur †ara«şeðûð-ı yâbis bir ûðıy-
ye, √ulbe iki ûðıyye, bezr-i mürr dört ûðıyye; bu me≠kûrlar a«≠ ve daðð 
olunup elekten geçirilip leben-i mâ¡iz ve dühn-i simsimle ma¡cûn kılınıp 
onunla ta∂mîd olunur.

Ve vâcib olur ki mi¡dede olan o dübeyle mâ-ı fâtir ile ta√mîm olunup 
üzerine o «abî§ va∂¡ oluna ki tîn ve bâbûnec ve √ulbe ma†bû«larından için-
de li-ecli’t-taðviye efsentîn kılındıktan sonra o «abî§ itti«âz oluna. Ve bu 
tedbîrlerin cümlesinden murâd ve mað§ûd veremi in∂âc ve tefcîr olur.

Ve kaçan nu∂cu sen √ads edip ve ≠ikri ânifen sâbıð olan ta√mîmi ve 
∂ımâdâtı işlemiş olur isen ve ∂ımâdiyyetini dahi ta¡ðîb etmiş isen ona sen 
bir döşek ferş eyle ki o döşek iki kat olup vi†â™esi ve difâ™esi πayete bâliπ 
olmuş ola ve o ¡alîle emr eyle ki o döşek üzere münba†ı√an ya¡nî yüz üstü-

44 “İnπımâz” iştidâd ma¡nâsınadır.
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ne yatıp uyuya ve inbi†â√-ı me≠kûrun ∂aπ†ı ile ve münfecir olunca ðadar. 
[349b]

Veremin inficârı mi¡denin ∂umûru ve te†â™münü ile senin ma¡lûmun olur 
ve o inficâr-ı veremin ða≠f eylediği nesne ile dahi ma¡lûm olur veyâ«ûd i«-
tilâfla «âric olan ðay√tan ve demden dahi ma¡lûm olur. Ve ke≠âlik o vereme 
ðable’l-inficâr mâ-ı hindebâ ile §abır dahi saðy olunur ve kaçan münfecir 
oldukta ona edviye-i mül√ime saðy olunur. 

Ve mi¡desinden irin ve ðay√ ðay™ edenlerde recâ-i bür™ mi¡desi yâbis 
olanlardan ya¡nî vereminden ru†ûbet «urûc eylemeyenlerde olan recâdan 
ek&er recâ olur. Ve eger sen √ads eder isen ki mi¡dede ðay™a §âli√ nesne 
vardır, onu sen ishâl ile i«râc eyle ve onu ðay™ †arîðine ta√rîk eyleme. Ve 
bu mi&lli tedâbîr ona nâfi¡ ve nâci¡ olmaz ise evrâm-ı §ulbe bâbında me≠kûr 
olan edviyeyi onlarda isti¡mâl eyle. 

Ve ammâ dübeyle-i mi¡de a§√âbına muvâfıð πıdâlar evâil-i emrde o 
a√sâdır ki neşâ ve şa¡îr-i muðaşşer ve §ufretü’l-bey∂ bi’l-cümle bu πıdâlar-
dan mütte«a≠ ola ve â«irinde onun aπdiyesi olan a√sâda senin ma¡lûmun 
olduğu üzere şibt ve √ulbe dahi ma«lû† ola.

Beşinci Fa§l Mi¡de ¢ur√aları Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre mi¡deye ðurûh ve bü&ûr dahi ¡ârı∂a olur √iddetli a«lâ†ı ve 
mevâddı mi¡de teşerrüb eylediğinden için veyâ«d o mevâdd-ı √ârrenin mi¡-
deye mülâðâtı √asebiyle √âdi& olur. Ve ek&er-i emrde o mevâdd mi¡deye 
πayri ¡u∂vdan gelir, zîrâ çok vâði¡ olur ki mi¡deye baştan √ârre ve le≠≠â¡a 
mevâdd nâzile olup mi¡deyi tefrî√ eder veyâ«ûd ¡ufûneti ðabûl eden mevâdd 
baştan nüzûl edip mi¡dede ta¡affün eyledikte cirm-i mi¡deyi müddet-i nüzûl 
†avîle olmak √asebiyle ekl eder.

Fi’l-¡Alâmâti ve’l-Furûð: Çok kerre mi¡de ðurû√u «u§û§an mi¡denin es-
felinde olan ður√a §ıπar-ı nefese ve dürûr-ı ¡araða ve πaşye ve e†râfın ber-
dine mü™eddî olur.

Ve ba¡∂ı kerre ðurû√-ı mi¡deye cüşânın netni ve o bu«ârın irtifâ¡ı ki o 
bu«âr lisânın yübs ve cefâfına mü™eddî olur ve ke≠âlik ke&ret-i ðay™ delâ-
let eder. Ve kaçan mi¡dede bü&ûr olsa ona cüşânın cidden ke&îren olduğu 
delâlet eder.



Tahbîzü’l-Mathûn 143

Ve ður√a gâhîce merîde ve gâhîce fem-i mi¡dede olup a¡râ∂ları mü-
teşâbih olur ve beynehümâda olan farð bu olur ki merî ður√asının veca¡ı 
«alf cânibinden iki ketif arasında ve ke≠âlik §adra varınca ðadr ¡unuðta 
i√sâs olunur. Ve kaçan ≠ikr olunan mevâ∂i¡de veca¡-ı yesîr olmakla i√sâs 
olunmasa o veca¡ı izdirâd-ı loðmâ beyân ve mev∂i¡-i vecâ¡ı âşikâr ve ¡ayân 
eder ve ¡ayân eder.

Ammâ fem-i mi¡dede vâði¡ ður√anın veca¡ı §adrı tecâvüz eder ve ek&er-i 
√âlde o veca¡ merâðð cihetine mun§arif olur ve onda nefes-i saπîr olur ve 
cesedi bürûdet üzere olur ve ek&er-i √âlde πaşye mü™eddî olur. 

Ammâ ða¡r-ı mi¡dede olan ður√aya ður√a kışrının berâzda bilâ-sa√cın 
fi’l-em¡â «urûcu ile istidlâl olunur. 

Ve ke≠âlik mütenâvel olan †a¡âm mi¡dede istiðrâr eyledikten sonra ve-
ca¡ın vücûdu ile ve veca¡ın ðılleti ile dahi istidlâl olunur.

Ve mi¡dede ður√a olduğu gibi em¡âda dahi ður√a √âdi& olup mev∂i¡-i 
ðar√a müteşâbih olur ve beynehümâyı fârıð †a¡âmın bedene dü«ûlü olur 
ve ke≠âlik em¡â ður√asında berâz ile ður√a ðuşûru nâdiren «urûc eder ve o 
ðuşûr her ne ðadar süflâda olan ður√a ðuşûru ise dahi ¡ulyâda olan ður√a 
ðuşûru cinsinden olup raðîð olur.45

Ve ður√anın nefs-i mi¡dede olduğuna veca¡ın nevâ√î-i em¡âda olmadığı 
ile istidlâl olunur, bu ður√ada veca¡ fevðde i√sâs olunur.

Ve ba¡∂ı kerre ður√a-i mi¡denin veca¡ı ≠ûsen†âriyâ veca¡ına müşâbih 
olur, ≠ûsen†âriyâ ¡ulyâda olan em¡â ður√ası olur, pes vâcib olur ki onların 
farðında teferrüs-i ceyyid ile teferrüs oluna.

Ammâ ðay™ ile ðışre «urûcu ancak merî ður√asında ve mi¡de ður√asında 
olur, em¡â ður√asında ðay™ ile ðışre «urûc eylemez.

Ve kaçan sen ður√anın mi¡dî veyâ«ûd mi¡avî olduğunu imti√ân murâd 
eder isen ¡alîle bir şey™ it¡âm edersin ki onda «ardal ile «all vâði¡ ola. 
¢ânûn’ın ≠ikr eylediği bu imti√ânda iki vech vardır: Vech-i evvel budur ki 
o nesneler ile ðay™ √âdi& olur, eger ðışre «urûc ederse ður√anın mi¡dî ol-
duğuna ve ðışre «urûc eylemezse ður√anın mi¡avî olduğuna istidlâl olunur. 

45 Ya¡nî süflânî olan üç ¡aded em¡ânın kendi cirmi πalî@dir velâkin ður√asının ðuşû-
ru raðîðadır, ammâ ¡ulyâda olan em¡ânın cirmi ve ður√asının ðuşûru cemî¡an 
raðîðadır.
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Ve vech-i &ânî budur ki o nesneler veremi le≠¡ ve le≠¡ mi¡dede i√sâs olunur 
ise ður√anın mi¡dî olduğuna ve em¡âda i√sâs olunur ise ður√anın mi¡avî 
olduğuna istidlâl olunur.

¢urû√-ı Mi¡de ¡İlâcı Beyânındadır

Mi¡dede †ariyye ve tâze olan cirâ√atin ¡ilâcı edviye-i ðâbı∂a ile olur 
ve onun aπdiyesi serî¡atü’l-ha∂m kılınır ve ondan ður√a edviyeler teb¡îd 
olunup zencâr ve isfidâc ve mertek ve tûtiyâ ve bunun em&âli edviye-i 
ðurû√iyye †ariyye olan cirâ√ate taðrîb olunmaz ve belki mi¡de ður√asında 
ve âkilede vâcib olur ki evvelâ mi¡de mâ-ı ¡asel ve cüllâb mi&lli ile tenðıye 
oluna ve tenðıyede ðuvveti olan münaððıyât isti¡mâl olunmaya, zîrâ mü-
naððıyât-ı ðaviyye mi¡deyi e≠âsı ile taðrî√ eder ve i√dâ& eylediği taðrî√i 
πâlib olur. Ve vâcib olur ki ður√a için isti¡mâl olunan edviyenin cilâsı ve 
πasli esfel cânibine ola ve eger o ður√ada te™ekkül ve la√m-ı meyyit var 
ise la√m-ı meyyiti tenðıye ve la√m-ı §âlı√ı münbit devâlar saðy olunmakla 
il√âm olunur ve bu bâbda ¡aceb muvâfıð devâ olur feyðarâ eyârici. Ve ka-
çan o ður√a tenðıye olunsa vâcib olur ki ona zebedi menzû¡ olan me«î∂-i 
baðar ve sefercel ve şarâb-ı rummân ve bu mi&lli eşribe saðy oluna, ke≠âlik 
mâ-ı şa¡îr rummân ile ve efşürecât-ı fevâkih-i ðâbı∂a dahi saðy olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre ¡acâcîl ve cedy ba†nları «all ile terbiye olunup onlara it¡âm olun-
mağa dahi √âcet olur. 

Ma¡lûm ola ki ðurû√-ı mi¡denin ¡ale’l-kemâl ve∂arı tenðıye ve vesa«ı 
i≠âle olmadıkça ona mu¡âlece müfîd olmaz ve onda müdemmil edviye is-
ti¡mâlinden idmâl √â§ıl olmaz. Ve kaçan o ður√a mu¡âlecesinde müdemmil 
isti¡mâl edip ve ður√a merî ve fem-i mi¡de nâ√iyesinde olsa o edviye-i mü-
demmileye §amπ ve ke&îrâ gibi muπarriyâtından bir şey™-i §âli√ id«âl eyle. 
Ve ba¡∂ı kerre ðurû√-ı mi¡deye felûniyâ ve aðrâ§-ı kehrübâ dahi nâfi¡ olu 
«u§û§an o ður√ada ðay™-ı dem olur ise nef¡i ziyâde olur ve fevâkih-i ðâbı∂a 
rubûbu dahi cemî¡an nâfi¡ olur ve ba¡∂ı kerre rubb-ı πâfe& ve rubb-ı efsentîn 
dahi nâfi¡ olur.

Ve kaçan mi¡dede ður√a olup ve le≠≠â¡ olan ishâlden münfekk olmasa 
ve o ishâl ve devâ¡î ve mevâdd √asebiyle olsa vâcib olur ki «ıyârşenber ile 
o ¡alîl ishâl oluna. Ve eger o ishâl ðurû√un kendiden olur ise vâcib olur ki 
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aðrâs-ı †abâşîr ve rubûb-ı ðâbı∂a mâ-ı sevîð-i ma†bû« ile saðy olunmakla 
mu¡âlece oluna. Ve eger onun âkilesi var ise nef&-i dem bâbında bizim ≠ikr 
eylediğimiz ile mu¡âlece oluna.

Altıncı Fa§l Bü&ûr-ı Mi¡de Beyânındadır

Bü&ûru olan mi¡deye bi-müdârâtin tenðıyeden sonra nâfi¡ olur o edvi-
yeler ki onunla ðurû√-ı mi¡dede istishâl olunmasına ru«§at verildi, √abb-ı 
rummân, zebîb ile ve içinde kızmış demir söndürülen leben ile ¡ilâc olunur. 
Ve o kimseler ki onların mi¡desine in«ırâð ¡ârı∂ ola, onlar için «alâ§ mu-
ta§avver olmaz ve mi¡delerinde in«ırâð-ı ðalîl olanlar dahi ðalîlen necât 
bulur. [350a]





KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN ON ÜÇÜNCÜ FENNİNİN BEŞİNCİ 
MA¢ÂLESİ Mİ¡DENİN MÜŞTEMİLE OLDUĞU 

NESNELERİN VE Mİ¡DEDEN »URÛC EDENLERİN VE 
MERÂ¢¢ VE MERÂ¢¢I VELY EDEN 

A¡∞ÂLARIN CEMÎ¡AN A◊VÂLİ BEYÂNINDADIR 
O DAHİ FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLEDİR

Evvelki Fa§l Nef«a Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre mi¡dede nef«a-i †a¡âm sebebiyle √âdi& olur, zîrâ ba¡∂ı e†¡i-
mede ru†ûbet-i πarîbe olur, kaçan mi¡deye vardıkta riyâ√a isti√âle eder ve 
mi¡de √arâreti her ne ðadar mu¡tedile olur ise dahi o ru†ûbet riyâ√a isti√â-
leden muðaddem ta√lîlden ¡âciz olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi √arâret-i hâ∂ıme 
∂a¡fından nef«a √âdi& olur her ne ðadar cevher-i πıdâda cüz™-i nâfi« olmaz 
ise ve bi’†-†ab¡ πıdânın nef«i muðte∂î olur bir keyfiyyeti yok ise. Lâkin 
√arâret-i πarîziyyeye ∂a¡îfe oldukta πıdâyı teb«îr edip riyâ√ i√dâ& eder. Ve 
cevherinde nef« olmayan πıdâdan ancak nef« √arâret-i πarîziyyenin ∂a¡fı 
ile √âdi& olur o √arâret-i ∂a¡îfe πıdâyı ta√rîk edip ha∂mdan ¡âcize olmak 
√asebiyle ve kaçan √arâret-i πarîziyye mi¡deden a§len ve küllen zâile olsa 
cevher-i †a¡âmda ne ðadar nef« var ise onu tenâvülden nef« √âdi& olmaz 
√arâret-i πarîziyyenin ¡ademi √asebiyle.

Ve πıdâdan nef« √âdi& olmadığının sebebi mütenâvel olan πıdânın cev-
herinde cüz™-i nâfi« olmadığından olur veyâ«ûd onun πayri iki sebebden 
olur: Evvelki sebeb √arâretin istîlâsı ve ikinci sebeb o berddir ki bir nesneyi 
ta√rîk eylemez ya¡nî riyâ√ın √udû&u √areket-i πıdâ ile olur ve √areket-i πıdâ 
velev ∂a¡îfe-i √arâret ile olur; kaçan berd istîlâ edip √arâret kalmasa o πıdâ-
dan nef« √udû&u muta§avver olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre mi¡dede ha∂ma vâfiye √arâret olur ve mevâdd dahi o 
√arârete ve ha∂ma mücîbe ve münðâde olur, o aπdiye üzere mâ-ı ke&îr şürb 
olunmakla πıdâdan ma†lûb olunan ef¡âle mâ-ı ke&îr mu¡ârı∂ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi o πıdâ-i §âli√i tenâvül eden kimse πıdâ üzere √are-
ket-i mu√a∂√ı∂a ile √areket eder. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi mizâc-ı πıdâ neffâ√ olur lûbiyâ ve ¡ades mi&llilerde 
o mizâc olduğu gibi ve ðuvve-i hâ∂ımenin ðuvveti ve mevâni¡-i ha∂mdan 
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ictinâb ona nef¡ vermez lâkin √arâret şedîdetü’l-ðuvvet olur ise o zamân 
nef«i olan πıdâyı √arâret kâmilen ha∂m edip nef«i @âhir olmaz. 

Ve eşribe-i neffâ«adan olur şarâb-ı πalî@ ve şarâb-ı √ulv lâkin şarâb √ulv 
raðîð olur ise ondan tevellüd eden riyâ√ latîfe olur ve πalî@a olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre dahi sebeb-i nef«a †a¡âmın †ab¡ının √ârr olduğu olur, zîrâ 
o †a¡âm mi¡dede tesa««ün edip onun bi’l-ðuvve √arâreti fi¡le «urûc eylediği 
√âlde mâdde-i bârideye ve ra†beye mü§âdif olsa onun √arâreti mâdde-i bâ-
ride-i √ârreyi ta√lîl ve teb«îr edip nef«a i√dâ& eder.

Ve ba¡∂ı kerre dahi sebeb-i nef«a ðarâðır olur o zamânda ki ba†nda «avâ 
olar ve mi¡dede ve em¡âda ru†ûbet-i ficce vü zücâciyye olur ve bu mi&lli 
kimsenin √arâret-i †abî¡iyyesi o ru†ûbetten aπdiyeye meşπûl olsa √arâret 
ru†ûbet-i ficceden ≠âhile olup ru†ûbet-i ficce sâkineten ve hâdiyeten bâðıye-
ten kalır ve kaçan ba†n πıdâdan «âlî ve «âvî olsa √arâret o ru†ûbete teşebbü& 
edip ondan riyâ√ ve nef«a tevellüd eder.

Ve ba¡∂ı kerre nef«aya sebeb bu olur ki †abî¡at «all gibi bir şey™-i √âmi∂ 
bulmakla cû¡a mütenebbih olup ðuvâyı ta√rîk eder ve ðuvânın √areketi ile 
fe∂â-ı ba†nda olan havâ √areket eder ve havânın √areketine o √avâlîde mu√-
tebise olan encüre beðâyâsı tebe¡iyyet ile √areket edip ondan riyâ√ mi&lli 
nesneler i√sâs olunur.

Ve ba¡∂ı kerre nef«aya sebeb sevdânın ke&reti ve †ı√âlin emrâ∂ı olur.
Ve ba¡∂ı kerre dahi «âricden vârid olan berd nef«aya sebeb olur, zîrâ 

berd ile √âdi& olan riyâ√ cemî¡an bedeni mümteli™e eder onun için ki mâd-
dede ¡âmile olan √arâret ∂a¡îfe olmakla πıdâyı nı§f ha∂m ile ha∂m eder ve 
nı§f ha∂mdan riyâ√ tevellüd eder ke&ret-i bu«âr olmak √asebiyle. 

Ve kaçan nâðıhînin ecvâfında ke&ret-i riyâ√ ve nef«a olsa nüksü in≠âr 
eder.

Ve ¡ilel-i merâðıyenin ek&eri √arâret-i mi¡de iştidâdından ve πıdânın be-
dene sülûku †uruðunun insidâdından √âdi& olur, zîrâ o †uruð mesdûde ol-
dukta ðahðarâ ric¡at edip mi¡de nevâ√îsinde mu√tebise olup cüşâ-i √âmi∂ ve 
ðay™-ı mu∂arris i√dâ& eder «u§û§an ona †ı√âlden müşâreket eder ise o √âlet 
onda ke&îre olur ve onun berâzı ra†b ve demi πalî@ olur ve onda ba¡∂ı kerre 
verem dahi ¡ârı∂ olup ondan bu«âr-ı sevdâvî tevellüd etmekle mâlî«ûlyâ 
dahi i√dâ& eder.
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el-¡Alâmât: Cevher-i †a¡âm sebbebiyle tevellüd eden riyâ√ ve nef«a ¡alâ-
metleri mütenâvelden cevherininin müvellid-i riyâ√ olmakla ma¡rûf olan-
ları tenâvülün tekaddümü olur. Ve cevher-i †a¡âmdan √âdi& olan nef«ada 
cidden ke&ret olmaz ve o nef«a evðât-ı ke&îrede dahi olmaz belki ¡ale’l-fevr 
mündefi¡a olur. 

Ve ke≠âlik o mi&lli nef«anın aπdiye-i ceyyide ve πayr-i nâfi«a tenâvül 
olundukta ¡adem-i √udû&u dahi delâlet eder. Ve o nef«a iki yâ«ûd üç def¡a 
tekerrür-i cüşâ ile dahi mündefi¡a olur ve πâilesi sâkine olur. Ve bunun 
em&âli ¡alâmetler †a¡âm üzere mâ-ı ke&îr şürbünden ve √areket-i mu√a∂√ı∂a-
dan √âdi& olan nef«aya dahi ¡alâmet olur.

Ve bi’l-cümle tedbîrde «a†â olmakla ðuvve-i hâ∂ımeye ¡ârı∂ olan esbâb 
ile √âdi&e olan nef«anın ¡alâmâtı o esbâbın vücûdunu ta¡arrüf ile ve tedbîr 
teπyîr olundukta nef√anın zevâli ile ma¡lûm olur.

Ve nef«a-i sevdâviyye ile a«lâ†-ı ra†be-i ficceden tevellüd eden nef«a-
ların farðı budur ki nef«a-i sevdâviyye yâbise olur ve nef«a-i u«râ ya¡nî 
ru†ûbet-i ficceden olan nef«a ru†ûbetli olur ve nefe«ât-ı sâirenin ¡alâmâtı 
esbâbının vücûdu olur.

el-Mu¡âlecât: Eger nef«a †a¡âm-ı neffâ« tenâvülünden √âdi& ise vâcib 
olur ki o †a¡âm terk olunup πayr-i neffâ« †a¡âm tenâvül oluna ve müste™nif 
olan †a¡âmın tedbîrinde dahi i√sân oluna, ha∂ma mu¡ârı∂ nesne bulunmaya 
ve vâcib olur ki o vaðte varınca ðadar evvelâ √âdi& olan [350b]46 nef«ayı 
izâle için ¡alîl tenvîm oluna ve onun hey™et-i nevmi ba†n üzere ola ve ðu†n 
mi&lli dif™ ile ma√şüvve bir mi«adde ya¡nî yastık başı altına va∂¡ oluna.

Ve eger sebeb-i nef«a mi¡denin bürûdeti ve ∂a¡fı olur ise bâbında me≠kûr 
olan mu¡âlece ile ¡ilâc olunur ve içinde nân«âh ve kemmûn ve kâşim gibi 
kâsiretü’r-riyâ√ müla††ıfât †ab« olunan dühn ile o nef«a temrî« olunur. Ve 
bundan aðvâya √âcet olursa içinde se≠âb ve bezr-i se≠âb ve √abb-ı πâr ve 
encudân ve sîsâliyûs olan dühn-i πâr ve dühn-i «ırva¡ ve bunlara müşâbih 
dühnler ile nef«a temrî« olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi içinde şib& ve o mecrâ-
ya cârî nebt †ab« olunan dühn ile ¡u∂vu temrî« kifâyet eder ve bu temrî«ten 

46 [Hamidiye nüshasında bu vr. 350a’nın son 11 satırı ve vr. 350b’nin tamamı, 
vr. 341a’da yer alan “İkinci Fa§l ∞a¡f-ı Mi¡de Beyânındadır”dan tekrardır. Bu 
itibarla çeviri metnimiz 350b’yi atlayarak 351a’dan başlamaktadır.]
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sonra ðaviyyü’t-ta√lîl olan merhem ve ke≠âlik o merhem ki zûfâ ve şib& ve 
mâu’r-remâd mi&llilerden mütte«a≠e olan merhem dahi ¡u∂v üzere isti¡mâl 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi √uðun isti¡mâline √acet olur ve edhân-ı me≠kûre 
ile o ¡alîle i√tiðân olunur. Ve ba¡∂ı kerre o √uðne olunacak edhân içine zift 
dahi id«âl olunur.

Ve eger nef«a i√dâ& eden berd mâdde-i πalî@adan √âdi& oldu ise 
onlara bu edviyeler saðy olunmaz, zîrâ o edviye onlara saðy olunsa 
riyâ√larını ta√rîk ve ziyâde eder belki mu¡âlecelerinde vâcib olur ki 
evvelâ onların mâddeleri tenðıye oluna ve ba¡dehu onlara edviye-i 
me≠kûre saðy oluna. 

Ve eger sebeb-i nef«a olan berd sâ≠ec olur ise ve eger mâddesi ðalîle 
olur ise o mâdde-i ðalîleye mübâlât olunmaz ve onu tenðıyeye √âcet olmaz 
belki ðable’t-tenðıye onlara edviye me≠kûre evvelâ saðy olunur ve onla-
ra şifâ olup nef¡i ¡a@îm olan edviyeden olur. Bir √uzme ca¡de a«≠ olunup 
su içinde †ab«-ı şedîd ile †ab« olunur ve o ma†bû«tan ¡alîle saðy olunur 
veyâ«ud fûtenec-i nehrî †abî«î ¡asel ile «al† olunup saðy olunur. Ve √avlen-
cân †abî«î cidden nâfi¡dir ve √avlencânı olduğu üzere isti¡mâl dahi nâfi¡dir 
ve ke≠âlik √avlencân sekbînec ile ma¡cûn kılınıp √ımma§a miðdârında on-
dan √abb itti«âz olunur ve onun şerbet-i vâ√idesi bir mi&ðâl olur ve mâ-ı 
√ârr ile isti¡mâl olunur ve o √abb rî√i ke&îren ta√lîl eder.

Ve ¡i§yân üzere olan nef«aya nef¡i ¡a@îm olan edviyeden olur: cünd-i bî-
desteri su ile memzûc veyâ«ûd rubb ve zeyt-i ¡atîð ile memzûc «all ile saðy 
eylemek «u§û§an o «all encudân veyâ«ûd ¡un§ul «alli ola. 

Ve deyildi ki «ınzîrin ka¡b-ı mu√raðı mi¡de nef«asına nâfi¡dir. Ve bu 
edviyelerden «afîf olan devâ dahi ba¡∂ı kerre ona mu¡âlecede kifâyet eder, 
me&elâ o nef«a §â√ibine şarâb-ı §ırf †a¡âm-ı yesîr üzere saðy olunup tenvîm 
olunur ve e≠âsından berî olduğu √âlde ðâim olur.

Merû«-ı Nâfi¡: Şûnîz ve √abbu’l-πâr ve se≠âb şarâbla şedîden †ab« olu-
nur ve ta§fiye olunduktan sonra o şarâba nı§fı miðdâr dühn «al† olunup 
şarâb zâil ve dühn bâðî kalınca ðadar †ab« olunur ve onunla nef«a temrî« 
olunur. Ve ke≠âlik dühn-i şûnîz dahi nâfi¡dir. 

Ve ba¡∂ılar ≠âhib oldular ki cem-siferem bu†ûnu müntefi«a olan §ıbyâna 
nâfi¡dir.
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Ve sevdâvî olan nef«a-i lâzımeye sencerînâ ve fendâdîðûn ve nân«âh ile 
mu¡âlece olunur. Ve eger ðâvî istifrâπa √âcet olur ise √abb-ı müntin isti¡mâl 
olunup ve nef«anın üzerine cidden &iððîf olan «all ile meblûleten isfence 
va∂¡ olunur ve o isfence encudân «alli ile meblûle olur ise ecved olur.

İkinci Fa§l ¢arâ…ır Beyânındadır

Cemî¡an nef«a esbâbı ðarâðıra dahi bi-¡aynihâ esbâb olurlar. Kaçan o 
esbâbdan nef«a √âdi&e oldukta †abî¡at nef«ayı def¡ ða§d eyleyip lâkin def¡ 
edemese ve o nef«a ¡i§yân etmekle fevð ve ta√tının birinden mündefi¡a ol-
masa belki ev¡iye ve em¡âda √areket eylese o √areketten ðarâðır √âdi& olur 
«u§û§an o √areket ∂ayyiðatü’l-menâfi≠ olan mi¡â-i diðâðta olur ise onda 
müte√arrike olan riyâ√ta ðarâðır ek&er olur ve eger ondan munfa§ıl olup 
mi¡â-i πılâ@a ta«allu§ eylese mi¡â-i πılâ@ın menâfi≠inde si¡a olmakla onda 
riyâ√ sâkine ve hâdiye olup ðalîle olur ve ma¡a-ðılletihâ §avtı e&ðal olur ve 
diðâðın riyâ√ının §avtı ziyâde hiddetli olur ve ma¡a-hâzâ onda riyâ√ ke&ret 
üzere olur. Ve kaçan o riyâ√ rutûbete mu«teli†e olsa onun §avtı §âf olmaz 
ve kaçan o ru†ûbete mu«†eli† olan riyâ√ bir fe∂â ve boş ma√al bulsa ve o 
mu«teli† riyâ√ mun∂acce ve mu√a∂√ı∂a olsa baðbaða i√dâ& eder.

Ve §avt-ı riyâ√ın §afâsı em¡ânın neðâsına veyâ«ûd &üflün cefâfına delâ-
let eder.

Ve ðarâðır mu¡âlecesi nef«a mu¡âlecesinden aðvâ olur ve ba†nında riyâ√ 
olup onda √ummâ-ı yesîre olsa ona mâ-ı kemmûn ma¡a’t-terencebîn şürbü 
nâfi¡ olur, o mâ-ı kemmûnu fânî≠ ile şürbden terencebîn ile şürbün menfa¡a-
ti cidden ek&er olur.

Üçüncü Fa§l Mi¡denin Melâseti ve ±ela…ı Beyânındadır

Bu âfetin ba¡∂ı kerre sebebi bu olur ki mizâcda √arâret ve mevâdda le≠¡ 
olup mi¡deyi mâddenin le≠¡i √asebiyle †a¡âmı i≠lâð i√dâ& eder.

Ve nâdiren bilâ-mâddetin sû™-i mizâc-ı √ârr-ı basî† ile dahi zelað-ı mi¡de 
√âdi& olur eger o sû™-i mizâc-ı √ârr mi¡denin ðuvve-i mâsikesini inhâk meb-
laπına bâliπ olur ise.
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Ve ba¡∂ı kerre dahi ma¡a-mâddetin sû™-i mizâc-ı bâridden zelað-ı mi¡de 
√âdi& olur eger o mâdde mevâdd-ı müzliðadan olur ise. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
bilâ-mâddetin sû™-i mizâc-ı bâridden √âdi& olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi ona mi¡de ður√ası sebeb olur, zîrâ o ður√anın 
mû≠iyâtından mi¡de müte™e≠≠iye olup def¡-i e≠â için mi¡denin dâfi¡ası √are-
ket eder ve o √areketten âfet-i me≠kûre √âdi& olur.

Ve gâhîce dahi ðuvve-i mâsikenin ∂a¡fından dahi zelað-ı mi¡de √âdi& 
olur.

Ve kaçan mi¡dede ve em¡âda zelað ve melâset √udû&undan sonra cüşâ-i 
√âmi∂ ¡arı∂ olsa Fâ∂ıl İbuðrâ† ðavli üzere o cüşânın ¡urû∂u ¡alâmet-i cey-
yide olur, zîrâ «âmide ve sönmüş olan √arâretin nühû∂una ve inti¡âşına 
delâlet eder, zîrâ √arâretün-mâ mevcûde olmasa müvellid-i cüşâ olan riyâ√ 
mevcûd olmaz idi.

el-¡Alâmât: Bunun ¡alâmâtı meşhûre ve me≠kûredir, tekrârına √âcet yok-
tur.

el-Mu¡âlecât: Mi¡de ≠elaðı ve melâsetinin mu¡âlecesi budur ki eger o 
âfete sebeb ma¡a-mâddetin olan sû™-i mizâc olur ise vâcib olur ki onun «ıl†ı 
rıfð ile i«râc oluna ve ba¡de’t-tenðıye fevâkih-i ðâbı∂a rubûbu ve câvers 
ile ma†bû« olan mâ-ı sevîð-i şa¡îr isti¡mâl oluna. Ve eger âfet-i me≠kû-
renin müddeti †avîle olursa ma†bû« olan veyâ«ûd içinde √adîd-i ma√mât 
söndürülmüş me«î∂-i baðara edviye-i ðâbı∂a «al† edip saðy olunur ve «al† 
olunacak edviye-i ðâbı∂a bunlardır: †abâşîr, verd, kehrübâ, cüllenâr, ðara@, 
†arâ&î&; ≠ikr olunan me«î∂in nı§f rı†lı üzere ≠ikr olunan edviyeden beş dir-
hem miðdârı †ar√ olunur. Ve ¢ânûn’da me≠kûre olan a∂mide ile dahi mi¡de 
üzere ta∂mîd olunur ve ¡alîlin πıdâsı ¡ades-i muðaşşer ve erüzz ve câvers 
kılınıp mâ-ı √ı§rım ve mâ-ı rummân-ı √âmi∂ ve mâ-ı sefercel-i √âmi∂ mi&l-
liler ile o aπdiye tenâvül olunur. Ve o ¡alîl la√m tenâvülüne mu√tâc olur ise 
ona ferârîc ve ðıbâc ve †ayâhîc lu√ûmu cidden şeyy olunup üzerine √avâ-
mı∂-ı me≠kûre reşş olunduktan sonra i†¡âm olunur.

Ve nâdiren ve ðalîlen bilâ-mâddetin sû™-i mizâc-ı sâ≠ecden √âdi& olan 
zelað ve melâsete senin bâb-ı câmi¡de bildiğin mu¡âlecelerden ma¡a-mâd-
detin sû™-i mizâc-ı hârrda ânifen ≠ikr olunan mu¡âleceye ðarîb olan ¡ilâcla 
mu¡âlece olunur.
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Ve eger sebeb-i zelað berd olur ise ona şer√ ve beyânı mürûr eden 
müsa««inât-ı meşrûbe ve ma∂mûdun-bihâ ile ¡ilâc olunur ve onun πıdâsı 
ðanâbir ve ¡a§âfîr ve firâ«-ı meşviyye kılınır, zîrâ o lu√ûmun ba†nda 
beðâsı ba†î™ ve †âvîl olur ve o lu√ûm ¡ı†riyyeti olan efâvîh-i √ârre vü ðâbı∂a 
ile veyâ«ûd ðâbı∂a ile [351b] ma«lû†a olan edviye ile müberreze ve mu§-
la√a kılınır.

Ve eger o sebeb olan berd mâdde ile olur ise ≠ikri sâlif olan müstefriπât 
ile istifrâπ olunur ve onlar her usbû¡da ðay™ isti¡mâl ederler ve cüvârişen-i 
◊ûzî ve cüvârişen-i √abbu’l-âs ve cüvârişen-i «abe&ü’l-hadîd dahi isti¡mâl 
ederler ve §ulb ve ¡atîð olan nebî≠i dahi isti¡mâl ederler.

Ve ður√adan √âdi& olan zelaðta evvelâ ðurhaya mu¡âlece olunup ba¡de-
hu mi¡deyi teşdîde tedbîr olunur.

Ammâ sebeb ðuvve-i mâsikenin ∂a¡fı olur ise onun ¡ilâcı mi¡deyi şedd 
ve ðab∂ eden edviye ile müsa««inât-ı ¡a†ıre saðyen ve ∂ımâden isti¡mâl 
olunmakla olur. Ve ∂a¡f-ı mâsikeden √âdi& zelaða nâfi¡ edviyeden olur cü-
vârişen-i «arnûbî mâ-ı ¡avsec-i ra†b ile ve devâ-i summâðî mâ-ı «arnûb-ı 
ra†b ile ve √abb-ı rummân sefûfunu rubb-ı sefercel-i √âmi∂-i sâzec ile ve 
◊ûzîyi rubb-ı âs ile isti¡mâl eylemek. Ve menfa¡at-i ¡a@îme ile nâfi¡ olan 
edviyeden olur heyûfî†âtî§ aðrâ§ı ve aðrâ§-ı cüllenâr isti¡mâli ve efsentînü’l-
ðavâbı∂ ∂ımâdını isti¡mâl eylemek. Ve onların aπdiyeleri √ârr-ı ra†b sû™-i 
mizâc ba√&inde ≠ikr eylediğimiz aπdiyeye ðarîb πıdâlar olur ve meşviyyât 
ve maðliyyât ve mu†accenâ† ve rubûb olur. Ve ma¡lûm ola ki mâ-ı şa¡îri 
temr-i Hindî ile isti¡mâl eylemek cemî¡an emrâ∂da √âdi& olan πa&eyânâta 
nâfi¡ olur.

Dördüncü Fa§l ¢ay™ ve Tehevvu¡ ve Mi¡dî Olan 
Kala… ve I∂†ırâb Beyânındadır

¢ay™ ve tehevvu¡ ona derler ki onlarda mi¡dede vâði¡ olan nesneyi def¡ 
için mi¡de bir nev¡ √areket ile müte√arrike olur. Ve beynehümâyı fârıð 
budur ki ðay™da hem mi¡de ve hem mündefi¡ olan o şey™ cemî¡an √areket 
eder, ammâ tehevvu¡da mi¡de def¡ için √areket eder velâkin def¡ olunacak 
nesne ¡i§yân edip √areket eylemez ve «ârice †arîð-i femden «urûcu ðabûl 
eylemez.
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Ammâ πa&eyân mi¡deye ¡ârı∂a bir √âlettir ki ≠ikr olunan √areket için 
mi¡deye o √âlet teðâ∂â eder ve mi¡de o √areketi işlemeğe meyl eder gibi 
olur ve bu meyl mürâhıð ve mutta§ıl ve mütemâdî olur veyâ«ûd mevâdd 
teðâ∂â eyledikçe √âdi& olan o √âlet müddet-i ðalîlede sâkine ve hâdiye olur. 

Ve min külli’l-cihât bu a√vâl-i &elâ&e şehvete mu«âlif olur, bunlardan 
biri mevcûd iken şehvetten bir nesne mevcûde olmaz. Ve πa&eyân devâm 
üzere olup lâzım olur ise o πa&eyâna taðallüb-i nefs tesmiye olunur ve ba¡∂ı 
kerre taðallüb-i nefs şehvetin ≠ehâbına ve zevâline ı†lâk olunur. 

Ve ðay™ iki §ınf üzere olur: ~ınf-ı evvel √âdd olur, hey∂a mara∂ında ve 
muðayyi™ şürbü ile √âdi& olan √iddetli ðay™ olur. Ve §ınf-ı &ânî sükûnet üze-
re olur. Ve mem¡ûdda olan ðay™ sâkin ve hâdî ðay™ olur.

Ve kaçan tehevvu¡ ¡ârı∂ olsa fem-i mi¡dede bir şey™ √âdi& olur ki o şey™ 
fem-i mi¡deyi aðreb-i †uruða bir nesneyi def¡e mu√tâc eder ve o şey™-i √âdi& 
ba¡∂ı kerre bir keyfiyyet olur ki mi¡denin kendiyi veyâ«ûd dimâπ mi&lli 
¡u∂v-ı müşâriki î≠â eden ∂arba i§âbetinden √âdi&e mâdde ¡ameli gibi o key-
fiyyet ¡amel eder veyâ«ûd şey™-i √âdi& mâdde-i «alî†a-i müteşerribe veyâ«ûd 
mi¡deye ma§bûbe olup †a¡âmı müfside olan «ıl†-ı fâsid olur.

Ve o mâdde-i «ıl†iye dahi mâdde-i §afrâviyye veyâ«ûd rutûbet-i rediy-
ye-i müte¡affine olur; gebe hatunların tehevvu¡larında mevcûd olan mâd-
de-i «ıl†-ı redî™-e müte¡affine ðabîlinden olur veyâ«ûd o şey™-i √âdi&-i re-
diyye ru†ûbet olmaz belki o ru†ûbet min-πayri redâ™etin mürehhile ve fem-i 
mi¡deyi müzîle olur veyâ«ûd o şey™-i √âdi& ru†ûbet-i πalî@a-i mütele√√ice 
olur ya¡nî mi¡de fürcelerine du«ûl edip onda müsta√kem olur veyâ«ûd o 
şey™ şol rutûbet olur ki miðdârında ke&ret olmakla mi¡deyi ağırlaştırır ve 
&iðleti için onu mi¡de def¡ eder her ne ðadar sebeb-i â«er olmaz ise.

Ve eger fem-i mi¡dede olan o ru†ûbet dem veyâ«ûd balπam-ı √ulv olur 
ise me™mûldur ki onlardan beden taπaddî eyleye ve ke≠âlik mi¡de dahi 
taπaddî eyleye, zîrâ dem mi¡deye πıdâ olur ve balπam-ı √ulv-ı †abî¡î dahi 
deme isti√âle edip mi¡deyi taπdiye eder velâkin balπam-ı me≠kûrun mi¡de-
yi taπdiyesi o sûretle olur ki onun mi¡deye vu§ûlü tedrîcle ola ve o balπam 
mi¡deye o ¡urûðtan tedrîcle vârid ola ki o ¡urûðun demi mi¡de mizâcına 
taπyîr edip demi eczâ-i mi¡deye benzetmek şânından ola, o mi&lli şânı olan 
¡urûðun ≠ikri teşrî√te ≠ikr olundu. Lâkin bi-sebebin mine’l-esbâb mi¡de πı-
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dâsını bulmasa ve ≠ikr olunan ¡urûðtan dahi mi¡deye «ıl†-ı me≠kûr kifâyet 
miðdârı vârid olmasa mi¡de o zamân va§f-ı me≠kûr üzere olmayan balπama 
dahi iðbâl edip o balπamı ha∂m-ı tâmm ile deme i√âle eder. 

Ve çok kerre vâði¡ olur ki mi¡deye kebid demi isâle edegeldiği ¡urûð 
zerrâða †arîðinin πayri †arîð-i â«erden dahi dem-i ceyyid-i §âli√ ve πayr-i 
ke&îr-i mü&ðıl §abb edip mi¡de ondan ¡alâ-sebîli’l-intişâf taπaddî eder ve o 
demi mi¡de kendi cevheriyyetine ve müşâbehetine i√âle eder ve o †arîð-i 
â«er mi¡de keylûsun nüfû≠ eylediği †arîðtir ki ona mâsârîðâ derler o †arîðten 
mi¡de keylûsu kebide vârid olur, ammâ kebidden «ıl†ın o †arîð ile in§ıbâbı 
«ilâf-ı mu¡tâd olur.

Ve bizim bu beyân-ı meşrû√umuzdan @âhir ve âşikâr oldu ki ba¡∂ıların 
@ann eylediği ve belki cezm-i mu†lak ile cezm edip dem mi¡deye πıdâ ol-
maz diye ða†¡â √ükm eylediği πalâ†-ı fâ√iştir.

Ve ba¡∂ı nâsta nevbet ile ðay™-ı sevdâ mu¡tâd olur ve onun §alâ√ı o ðay™ 
ile olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi o ðay™ merîde ve √alðta √urðate ve belki ður√aya 
mü™eddîolur.

Ve ba¡∂ı πa&eyân ¡alâmet-i bu√rân olur ve √ummayât-ı vebâiyyede ba¡∂ı 
kerre bu√rân-i redîye ¡alâmet olur.

Ve kaçan nâðıhînde ke&ret üzere πa&eyân olsa nüksü in≠âr eder. 
Ve ba¡∂ı ðay™ bu√rânî olup √ummayât-ı √ârrede ve muða¡¡ar-ı kebidde 

olan evrâm-ı bu√rânında o ðay™ nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı ðay™ dahi √ummayâtın 
ta§¡îdinde ¡ârı∂ olur. ‰âb¡ ile olan nüs«ada “bu«ârâtın ta§¡înden √âdi& olur” 
diye vâði¡ olmuştur me™âlleri birdir.

Ve kaçan mi¡dede ve a√şâ-i bâ†ınede evrâm olsa «u§û§an o evrâm √ârre 
olsa o evrâm ðay™ i√dâ& eder onun için ki o ¡u∂v-ı müteverrim mâddeyi 
def¡e meyl eder ve ke≠âlik mi¡de müteverrime oldukta πıdâdan ve devâdan 
ve civârında olan ¡u∂vun imtilâsından e≠â-ı mübîn ü @âhir ile müte™e≠≠î 
olup i√dâ&-ı ðay™ eder.

Ve ba¡∂ı kerre dahi πa&eyân bâðî kalır ve ðay™a mü™eddî olmaz. Sebe-
bi budur ki mâsikesi şedîdetü’l-ðuvve olur yâ«ûd πa&yin sebebinden ∂a¡f-ı 
keyfiyyet veyâ«ûd ðıllet-i kemmiyyet olur, √attâ o sebeb taðviye olunsa 
ðay™ sehl olur belki ðay™ı ta√rîk eder ya¡nî mevâdd-ı mi¡de √areket üzere 
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olup lâkin ðay™ ile «urûcunda §u¡ûbet olunanları teshîl eder ve √areket üzere 
olmayanları ta√rîk eder.

Ve kaçan bir kimsenin mi¡desi ∂a¡îfe olsa o mi¡de bi-nefsihâ πa&eyân i√-
dâ& eder ve mi¡desinde «alâ olup gerek müteşerrib ve gerek πayr-i müteşer-
rib olan «ıl†-ı mû≠î o mi¡dede ðalîl olduğundan ona ðay™ eylemek mümkin 
olmaz, zîrâ mi¡de-i ∂a¡îfe mâdde-i mû≠iye-i ðalîleyi ðay™dan ¡âciz olur ve 
o mi&lli ðalîle olan mâdde mi¡desi de fem-i mi¡desi ðaviyye olanlarda olsa 
o mâddeyi mi¡de ðuvveti √asebiyle ðay™ eder idi ve onda o mâdde πa&eyân 
i√dâ& eylemez idi, pes bu √âlet delâlet eder ki o kimsede olan πa&eyânın 
sebebi ∂a¡f-ı mi¡de ve ðıllet-i mâdde olur. Ve kaçan o kimse πıdâ tenâvül 
eylese ona ðay™ iki sebebden mümkin ve sehl olur: Evvelki sebeb budur ki 
o «ıl†-ı ðalîlin ða¡r-ı mi¡dede olmakla e≠âsı ðalîl ve πayr-i ¡anîf olur ve o 
mi&lli e≠â ðay™ı ta√rîk eylemez ve kaçan i†¡âm olunsa o mâdde †a¡âma mu«-
teli† olup ke&îrü’l-miðdâr olur ve ke&retine binâen fem-i mi¡deye §u¡ûd edip 
ðay™ı [352a] ta√rîk eder. Ve ikinci sebeb budur ki †a¡âmın √acmi ðay™a mu¡în 
olup onunla sebeb-i ∂a¡îf ðay™ı i√dâ& eder.

Ve ba¡∂ı kerre taðallüb-i nefse ve πa&eyânın √areketine fem-i mi¡deye 
¡ârı∂ olan √arr ve yübs sebeb olur ve mücerred o keyfiyyet-i √ârre mâdde-i 
√ârrenin fi¡lini işler ya¡nî mi¡dede ve fem-i mi¡dede mâdde-i √ârre oldukta 
o mâdde taðallüb-i nefs ve √areket-i πa&eyân i√dâ& eylediği gibi mi¡dede 
ve fem-i mi¡dede bilâ-mâddetin mevcûd olan √arr ve yübs dahi o fi¡li işler.

Ve i¡tidâl üzere vâði¡ olan ðay™ın menfa¡ati ¡a@îm olur velâkin ðay™a id-
mân ve i¡tiyâd ðuvvet-i mi¡deyi i∂¡âf eder ve o ðuvvete vehn ¡ârı∂ olur ve 
ke≠âlik o idmân ðay™-ı mi¡deyi fu∂ûle muπî∂ eder ya¡nî fu∂ûl-i mi¡de çeki-
lip ma¡dûm olur. “Muπî∂” πayn ve ∂âd-ı mu¡ceme ile mu√arrerdir. ¡Abd-i 
mütercimin ₣annı üzere fâ ile olmak gerektir, zîrâ fu∂ûl-i mû≠iyâtta isti¡mâl 
olunur ve onun mu∂ırr olan feye∂ânı olur ve fıðdânı nâfi¡ ve πayr-i ∂ârr 
olur, pes √âsıl-ı ma¡nâ bu olur ki: ¢ay™a idmân fu∂ûlün mi¡deye devâm üze-
re in§ıbâbına mü™eddî olmakla mi¡de fu∂ûle menba¡ olup dâimâ müte™e≠≠iye 
olur, Allâhu a¡lemu. 

Ve bu√rânî olan ðay™ mu«alli§tir ya¡nî marî∂i mara∂ından «alâ§ eder.
Ve çok vâði¡ olur ki √ummâsı olan kimseye teşennüc ve §ar¡ ve §ar¡a 

şebîh bir nesne def¡aten ¡ârı∂ olur ve o kimse zencârî veyâ«ûd nîlencî bir 
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ru†ûbet ða≠f ve ðay™ etmekle necât ve «alâ§ olur. Ve ke≠âlik √ummayâtta ve 
πayride ¡ârı∂ olan sübât-ı ¡a@îm-i imtilâîden dahi ðay™la «alâ§ olur.

Ve çok kerre dahi ðay™ ile füvâð-ı müberri√den «alâ§ olur.
Ve i¡tidâl üzere ðay™ isti¡mâl eden kimse külyelerini §ıyânet etmiş olur 

ve ðülâda ve riclde olan ifâte o ðay™-ı mu¡tedil ¡ilâc olur ve evride ve şerâyîn 
damarlarınnı inficârına dahi o ðay™ şifâ olur. Ve her şehrde iki def¡a ðay™ 
eylemek müste√abbdır.

Ve ðay™ın ef∂al-i evðâtı ba¡de’l-√ammâm olan ðay™dir ve ke≠âlik imtilâ 
olunca ðadar ekl eyledikten sonra olan ðay™ın vaðtidir ve kitâb-ı evvelde 
onları biz ¡alâ-vechi’l-istið§â beyân eyledik.

Ve mi¡de-i ∂a¡îfe her kaçan iπtidâ eylese ona πa&eyân ve taðallüb-i nefs 
¡ârı∂ olur. 

Ve ∂a¡f-ı mi¡de πa&eyâna mü™eddî olan ∂a¡ftan ðalîlen ziyâde ve e∂¡af 
olur ise ekl eylediği †a¡âmı imsâkten o mi¡de ¡âciz olur ve fevð ve ta√t †arîð-
lerinin birinden me™kûlünü def¡ eder.

Ve ∂a¡f-ı mi¡de ba¡∂ı kerre sû™-i mizâc a§nâfından √âdi& olur. Ve sû™-i 
mizâc a§nâfının ba¡∂ıları ta√lîl-i rû√u câmi¡ olan ishâl-i ke&îr ve «u§û§an 
ishâl-i dem mi&lli âfetlere mü™eddî olduğu senin ma¡lûmundur ve ke≠âlik 
senin ma¡lûmun oldu ki evcâ¡-ı şedîde ve πumûm ve §avm ve cû¡-ı şedîd 
dahi mu∂¡ifât-ı mi¡deden olur. Ve ke≠âlik esbâb-ı me≠kûre mi¡deyi i∂¡âf 
etmek ile ðay™a dahi esbâb olur.

Ve veca¡-ı mi¡de dahi ðay™a sebeb olur ve o veca¡ serî¡an ðay™ ettirir.
Ve o kimse ki cû¡-ı §âdıðı yok iken ekle i¡tiyâd ve tevâtür-i to«mu mu¡tâd 

edine, ona evvelâ bir nev¡ √urðat ¡ârı∂a olur ki o √urðat cidden şedîde ve 
πayr-i mu†âð olur ve sonra me™kûlünün küllîsini ða≠f eder.

Ve bi’l-cümle ðay™ın ziyâde redîsi ðay™-ı dem olur velâkin inşâallâhu 
ta¡âlâ ðay™-ı dem dahi bizim ≠ikr edeceğimiz vech üzere olur ise o dahi erde™ 
olmaz belki †abî¡atları ðuvvetine delîl olur. Ve ðay™-ı demden sonra erde™ 
olan ðay™-ı sevdâ olur. Ve dem ve sevdâ ðay™ların erde™i olduğuna sebeb 
budur ki bu iki «ıl† mi¡dede tevellüd eylemez belki onlar mi¡deye mekân-ı 
ba¡îdden ve a¡∂â-i u«râdan mündefi¡ olurlar, binâen ¡aleyh o mündefi¡ün ¡an-
hâ olan a¡∂â-i u«rânın âfetni ve mi¡denin o me™ufe olan a¡∂âya müşâreketine 
ve mâddeyi mi¡denin ∂a¡îfe olunca ðadar i≠¡ân ve ðâbûlüne delâlet eder.
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Ve «â§§aten ðay™-ı dem dahi √areket-i demin ðadr-i vâcibden ek&er oldu-
ğuna delâlet eder ve ðadr-i vâcibden ek&er demin √areketi helâki in≠âr eder.

Ve ðay™-ı §ırf ya¡nî yalnız bir «ıl†ı ðay™ eylemek redî™ olur. Eger «ıl†-ı 
§afrâvî ðay™ eder ise ifrâ†-ı √arârete delâlet eder. Ve balπamı ðay™ eder ise 
berd-i sâ≠ec-i §ırfın ifrâ†ına delâlet eder.

Eger ðay™ın elvânı mu«telife ve esved ve zencârî ve kürrâ&î elvânından 
mürekkeb olur ise redî olur a«lâ†-ı rediyyenin ictimâ¡ına delâleti için.

Ve redâ™et-i mürekkebeden biri dahi budur ki fem-i mi¡dede taðallüb ve 
πa&eyân olur ve †abî¡at mümsike olur, taðallüb ve ðay™ı teskîn eder; müsek-
kinât-ı ðay™ isti¡mâl olunsa †abî¡atta imsâk ve i¡tiðâl ziyâde olur ve †abî¡atı 
√all ve telyîn eder. Edviye-i müleyyine isti¡mâl olunsa ðay™i ziyâde eder 
ve ona binâen o âfet-i mürekkebe redî™ olur velâkin muπa&&î olan «ıl† raðîð 
veyâ«ûd mirârî olur ise onun √ârr olanlarına iccâ§ ile ve temr-i Hindî ile 
ve onlara benzer edviye-i sâire ile mu¡âlece olunur ve o mu¡âlece iki âfete 
cemî¡an nâfi¡ olur. 

Ve ba¡∂ı nâsta şehvet-i ta¡âm dâim olur ve o şehvet ondan zâile ol-
maz velâkin †a¡âmdan mümteli™e olduğu gibi me™kûlünü ða≠f ve ðay™ eder 
veyâ«ûd o †a¡âmı esfele izlâð ve inzâl eder ve yine †a¡âma mu¡âvede eder ve 
bu √âlet onda mu¡tâde ve deyden olup ekl ve ðay™dan «âlî olmaz ve o kim-
senin ¡ayşı e§ı√√â ¡ayşı gibi olur ve o √âl ona emr-i †abî¡i olur. Ve bu §ıfat 
üzere olur bir †âir vardır ki dâimâ çekirge §ayd eder ve her dâim §ayd eyle-
diği çekirgeyi bir †araftan ekl ve bir †araftan ðay™ eder ve i«râc eylemekten 
«âlî olmaz ve ona me™kûlünden şiba¡ √â§ıl olmaz. Ve ke≠âlik bu §ıfat üzere 
o †âirden mâ-¡adâ √ayvânât-ı u«ar dahi vardır. 

Ve ba¡∂ı nâs dahi vardır ki onlar †a¡âm tenâvül ederler ve @ann ederler ki 
eger √areket-i bedeniyye ile veyâ«ûd √areket-i nefsâniyye ile √areket eyler 
isem veyâ«ûd tekellüm veyâ«ûd πa∂ab eder isem me™kûlümü ða≠f ve ðay™ 
eylerim. Pes onun sebebi bundan aðdem senin bildiklerin sebebler olur.

 Ve ðay™ın eslemi πıl@at ve riððatte mütevassı† olup «urûcu mu¡tâd 
a«lâ††an mürekkeb olan ðay™-ı ma«lû††ur. 

Ammâ emrâ∂da olan kürrâ&î ðay™ ve sevâda nâ@ır a«∂ar-i lâzverddir ve 
nîlencî gibi ðay™lar şerrlidir, ek&er-i emrde √arâretin «umû∂una ve ðuvvetin 
mevtine delâlet eder.
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Ve lâzverdî ve nîlencî ðay™lar kürrâ&î ve zencârî ðay™a muπâyir başka 
ðay™lardir velâkin ba¡∂ı kerre lâzverdî ve nîlencî ðay™ların sebebi dahi kür-
râ&î ve zencârî ðay™ların sebebleri gibi i√tirâð olur ve o i√tirâðî ðay™lardan 
sevâda mâil olan ðay™ tesvîd eden berd veyâ«ûd berdin tekdîri ve ðuvvetin 
mevti olmaz ise onun sevâdı işrâð ve §afâya ve kürrâ&iyete mâil olur. 

Ve ma¡a-hâ≠â ðay™-ı a§fer ve kürrâ&î ve zencârî mizâc-ı kebidi cidden 
√ârr olanlarda ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve kebidinde verem-i √ârr olanlara ev-
velâ ðay™-ı §afrâ ve sonra ðay™-ı kürrâ&î ve sonra ðay™-ı zencârî eylemek 
¡ârı∂ olur ve o ðay™ların ¡urû∂u füvâð ve πa&eyân ile olur.

Ve evrâm-ı †ı√âl ve â«ir-i rebî¡de olan ðay™lardan mâ-¡adâ ðay™ın esved 
olduğu redî olur. Ve ðay™-ı müntin dahi redîdir «u§û§an √ummayât-ı ve-
bâiyyede ðay™-ı esved ve ðay™-ı müntinden her hangisi vâði¡ olur ise redî 
olur. Ve emrâ∂ vuðû¡undan yevm-i râbi¡de tehevvu¡ vâði¡ olur ise o kimse 
ðay™ eylesin, zîrâ o ðay™ mara∂ına nâfi¡ olur.

Beşinci Fa§l ¢ay™ İn≠âr Eden ¡Alâmât Beyânındadır

∏a&eyân ve tehevvu¡ ðay™ın muðaddimeleridir. 
Ve kaçan şefede i«tilâc ve şerâsîfte fevð cânibine imtidâd olur ise o 

zamân ðay™a √ükm eyle. 
Ammâ ðay™ ve πa&eyânı fâ¡il olan √ârr ve redî ve ¡afin «ıl† olduğunun 

¡alâmeti ¡a†aş ve femde olan †a¡m-ı redî ve ¡ufûnet-i @âhire olur. 
Ve ðay™ ve πa&eyânı fâ¡ili «ıl†-ı §adîdî olduğuna vukûf cihet-i ðay™ ile ve 

mi¡denin ma¡a-«iffetihâ şiddet-i te™e≠≠îsi ile √â§ıl olur, zîrâ mi¡de «ıl†-ı §adî-
dînin kemmiyyeti ile müte™e≠≠î olmaz belki keyfiyyetinden müte™e≠≠î olur. 

Ve ðay™ ve πa&eyânı fâ¡il ceyyid ve πayr-i redî «ıl† olup onun fi¡li kem-
miyeti ile olduğunun ¡alâmeti onun [352b] §â√ibinden be«ar ve ¡ufûnet ve 
†a¡m-ı redî ve ðay™-ı redî olmadığı olur. Ve o «ıl†-ı ceyyid fâ¡il raðîð olur 
ise ondan √âdi& olan ðay™ ve πa&eyânı ¡ufû§atı olan edviye def¡ ve teskîn 
eder. Ve eger πalî@ olur ise onu edviye-i müla††ıfe teskîn eder ve o teskînler 
riððat-i «ıl† delâlet eder ve ke≠âlik ona ru†ûbetin ke&reti ve πayr-i redî olan 
ðay™ın ke&reti ve berâzın ke&reti ve lu¡âbın ke&reti dahi delâlet eder «u§û§an 
o ðay™dan muðaddem to«me dahi √âdi& olmuş ise bu delâletleri o dahi 
taðviye eder.
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Ve fem-i mi¡dede sû™-i mizâc olmakla √âdi& olan ðay™ın ¡alâmeti budur 
ki o mi&lli olan mi¡dede vârid olan nesne taðarrür eylemez belki ona her ne 
gûne nesne vârid olsa onu def¡ için mi¡de √areket eder.

Ve sû™-i mizâc yâ«ûd müşârekât-ı dimâπ u kebid ü ra√im esbâbından 
ðay™ın √udû&u ve ¡alâmetleri emrâ∂-ı dimâπ u kebid ve πayrinin ¡alâmetleri 
olur.

Altıncı Fa§l ¢ay™ İle »urûc Eden Dem Beyânındadır

Şey«-i Re™îs der ki ben derim ki dem ðay™ ile «urûc eder ise o dem mi¡deden 
veyâ«û∂ merîden olur ve onun sebebi damarın inficârı ve in§ıdâ¡ı ve inðı†â¡ı 
olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ðay™-ı ke&îr ¡aðabinde ve √âddü’l-mizâc olan edviye-i 
müshile ile istishâl ¡aðabinde dahi inficâr-ı ¡ırð ve ne@âyiri vâði¡ olur veyâ«ûd 
demin «urûcu ðable’n-nu∂c inficâr-ı veremden olup veyâ«ûd dem-i ru¡âf mi¡-
deye seyelân edip ðay™ ile «urûc eder ve seyelân eylediği şu¡ûr olunmamakla 
ru¡âf olduğu ma¡lûm olmaz veyâ«ûd kebidden ve a¡∂â-i sâireden mi¡deye dem 
vârid olur «u§û§an istifrâπı vâcib ve mu¡tâd olan demin i√tibâsından veyâ«ûd 
fa∂l-ı πıdâdan bizim bâbu’l-u§ûlde beyân eylediğimiz üzere mi¡deye vârid 
olan dem ðay™ ile «âric olur veyâ«ûd o kimse mu¡tâdı olan riyâ∂eti terk et-
mekle veyâ«ûd mâ-ı ¡aliða şürb edip ¡alaðı mi¡de ve merîden birine ta¡alluð 
etmekle ve mi¡de bâsûru √asebi ile dahi ðay™ ile dem «urûc eder. 

Ve ¡urûðun inficâr [ve] in§ıdâ¡ına sebeb kütüb-i külliyyede senin ma¡lû-
mun olan sebebler olur ve bu maðâle-i «âmise evvelinde bizim ≠ikr eyledi-
ğimiz sebebler ile dahi olur.

Ve vâcib olur ki ¡urûðun inficâr ve in§ıdâ¡ı esbâbından olduğu ta√aððuð 
ve ta¡arrüf oluna ¡urûðun riððati ve terehhülü ve şiddet-i cüfûfu ve πıl@ati 
mi&lli nesneler ile ona istidlâl olunmakla.

Ve çok kerre ðay™-ı dem ðuvvetin §ı√√atinden √âdi& olur, zîrâ ðuvvet 
§a√î√a oldukta demi muvâfıð olan bulduğu ma√allere def¡ eder, onun için 
ba¡∂ı kerre o ðuvvet-i §a√î√a ile √âdi& ðay™ dem iki rı†l miðdârına bâliπ olur 
ve ðâyi™e o ðay™dan ∂a¡f ve ma∂arrat √âdi& olmaz belki istirâ√at ve menfa¡at 
¡ârı∂ olur. Ve bu √âl o zamân olur ki †ı√âl ve kebidin fa∂lı mi¡deye mun§ab-
be olup ve mi¡de-i ðaviyye onu ðay™ ile i«râc eder ve eger o dem †ı√âlden 
ma§bûbe ise onun levni esved olur ve hem ¡aðeriyyeti olur ve ba¡∂ı kerre 
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√âmi∂ olur. Ve bu iki demde ya¡nî kebid ve †ı√âlden mi¡deye ma§bûb olan 
dem ðay™ında veca¡ olmaz.

Ve çok vâði¡ olur ki insân bir ðı†¡a la√m ðay™ eder, onun sebebi budur 
ki mi¡dede &ü™lûl ya¡nî siğil veyâ«ûd nâ§ûr nâbit olur ve menbitinden ve 
teşebbü& eylediği mev∂i¡den munða†ı¡ olduðta †abî¡at onu fevð cânibine 
ðay™ ile def¡ eder.

◊ummâ ile olan ðay™-ı demin küllîsi redî olur ve √ummâsız olan ðay™ı 
demin ba¡∂ısında redâ™et olmaz.

el-¡Alâmât: Dem-i mi¡de ile dem-i merînin farðı mev∂i¡-i veca¡ olur ve-
ca¡ hangisinde ise dem o mev∂i¡den olduğuna √ükm olunur velâkin ba¡∂ı 
kerre bilâ-te™ekkül ü ður√a infitâ√-ı ¡urûðtan olur, o zamân veca¡ olmaz 
ve ≠ikr olunan farð bulunmaz, ammâ te™ekkülden olan ðay™-ı deme ður√a 
teðaddümü delâlet eder ve dem te™ekkülün «urûcu evvel-i emrde ðalîlen 
ðalîlen olur ve ba¡dehu ba¡∂ı kerre ke&îren «âric ve münba¡i& olur.

Ve §ı√√at-i ðuvvet √asebiyle «âric olan dem §â√ibini bir şey™de münkesir 
eylemez belki demin «urûcundan muðaddem mevcûd olan &iðleti mündefi¡a 
olur ve dem dahi §a√î√ ve πayr-i √âdd ve πayr-i ekkâl ve πayr-i ¡afin olur.

Ve ¡aliðadan olan dem raðîð-i §adîdî olur ve ¡aliðî mâ şürbünün teðad-
dümü dahi ona delâlet eder.

Ve bâsûrdan olan «urûc-i deme o demin √inen-ba¡de-√înin «urûcu ve 
¡alîlin o «urûcdan intifâ¡ı olur ve elvânlarının sarı olduğu dahi ¡alâmet olur.

Ve mi¡deye kebidden mun§abbe olan dem ile †ı√âlden mun§abbe olan 
demlerin farðı ve ke≠âlik onlar ile nefs-i mi¡dede √âdi& olan demin farðı 
budur ki kebid ve †ı√âlden ma§bûb olan demi ðay™da veca¡ olmaz, nefs-i 
mi¡dede √âdi& olan demi ðay™ veca¡dan «âlî olmaz ve †ı√âlden olan dem-i 
esved ve ¡akir olur ve ba¡∂ı kerre √âmi∂ olur. 

Ve ke&îr evðâtta insân mu†laðan ðı†¡a-i la√m ðay™ eder, onun sebebini 
sen bundan aðdem bildin.

Yedinci Fa§l Mu†la…an Mu¡âlecât-ı ¢ay™ Beyânındadır

Bu mu¡âlecede olan kelâm-ı küllî budur ki eger ðay™ mi¡denin fesâdın-
dan tevellüd eder ise πıdâ ı§lâh ve tecvîd olunur ve mi¡de taðviyesi için 
bizim ≠ikr eylediğimiz ¡ı†riyyeti olan √ârr ve bârid mi¡deyi muðavvî edviye-
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lerin ba¡∂ısı ile isti¡ânet olunur, hangisi mülâyim ise isti¡mâl için o mülâyim 
ihtiyâr olunur.

Ve eger sebeb-i ðay™ mâdde-i rediyye ise veyâ«ûd ke&ret-i mâdde ise 
o mâdde istifrâπ olunur ve onun istifrâπı meşrûbât ve √uðunu mürûr eden 
ðavânîn üzere isti¡mâlle olur ve πıdâsı taðlîl ve tel†îf olunup §avm ve 
riyâ∂et-i la†îfe isti¡mâl olunur ve ¡illetine münâsib √uðne isti¡mâli mâddesi-
nin esfeline meyli olanlara nâfi¡ olur. 

Ve çok kerre √uðne-i √âdde dahi ðay™ı ða†¡ eder. Ve ðay™ dahi ðay™ı ða†¡ 
eder eger mara∂ olan ðay™ o mâdde √asebiyle √âdi& oldu ise, zîrâ devâ olan 
ðay™ isti¡mâl olundukta o mâddeyi i«râc edip ¡illetten «alâ§ olur.

Ve devâ olan ðay™ın muðayyi™i yalnız mâ™ isti¡mâli olur veyâ«ûd mâ-ı √ârr 
ma¡a’s-sikencebîn veyâ«ûd ma¡a’ş-şib& mâ-ı √ârr olur veyâ«ûd mâ-ı ficl ve 
¡asel ve bunlara benzer nesneler olur ki onlar mev∂i¡inde beyân olundu. 

Ve eger ðay™ ile ve ðay™ın πayri ile istifrâπı murâd olunan mevâdd-ı 
πalî@a olur ise evvelen ve ibtidâen o mâdde-i πalî@a tel†îf ve tað†î¡ olunur ve 
ba¡dehu istifrâπ olunur.

Ve eger πa&eyân ve ðay™ sû™-i mizâcla √âdi& oldu ise o mizâc-ı seyyi™i 
mübeddil edviye ile mu¡âlece olunur ve eger ta«dîre i√tiyâc var ise bizim 
¡an-ðarîb va§f edeceğimiz nesneler ile ta«dîr olunur.

 Ve tedbîr-i πa&eyândan bizim πayet-i ma†lûbumuz πa&eyânı mûcib olan 
«ıl†ın istifrâπı ve def¡i veyâ«ûd taðlîli ve eger o «ıl†-ı muπa&&i lüzûcetli «ıl† 
ise onu tað†î¡i olur ve eger o «ıl†-ı muπa&&i ¡ufûnetli ve §adîdî «ıl† ise ¡ı†rıy-
yetli edviye saðy etmekle o «ıl†ı ı§lâ√ ma†lûb olur, zîrâ mi¡deye ¡ı†riyyetli 
devâların mülâyemet-i şedîdesi olur «u§û§an o ¡ı†riyyeti olan devâ devâ-i 
πıdâî ola veyâ«ûd tedbîr-i πa&eyânda bizim πâyet-i maðsûdumuz mi¡de fe-
mini o mevâdd-ı muπa&&iyeden iπfâl ve i≠hâl olur eger o mâddenin î≠âsını 
√isste mi¡denin vela¡ ve √ır§ı olur ise. 

Ve hâyice olan mâddeyi e†râfa ce≠b eylemek √abs-i ðay™da cidden nâ-
fi¡ olur «u§û§an o ðay™ mi¡deyi mu√î†a olan a¡∂ânın mi¡deye def¡ eylediği 
mevâddan ola. Ve ðay™ı e†râfa ce≠bin †arîði e†râfı şedd olur «u§û§an esfelde 
olan e†râfı ya¡nî sâðları ve ðademleri fevðten şedde bed™ edip nâzilen o 
e†râfın nihâyetlerine [353a] varınca ðadar bağlamak mevâddı e†râfa ziyâde 
ce≠b eder. Ve e†râfı mâ-ı √ârr içine id«âl etmekle tes«în dahi ce≠bde şedde 
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mu¡în olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡a∂uda ve sâða devâ-i mu√ammad ü muðarri√ 
va∂¡ına dahi √âcet olur. 

Ve ta¡accüb olunacak umûrun biri budur ki ce≠bi √asebiyle e†râfı tes«în 
eylemek teskîn-i ðay™a nâfi¡ olur ve kaçan ðay™ serî¡ ve √âdd olsa e†râfı tebrîd 
ona nâfi¡ olur ve ke≠âlik tebrîd-i mi¡de dahi ðay™-ı serî¡ ü √adde nâfi¡ olur.47

Ve ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki levz-i mürr daðð olunup su ile mers ve 
ta§fiye olunduktan sonra saðy olunsa πâlib ve hâyic ðay™a olan ¡ilcın a¡@amı 
olur. Ve ke≠âlik su ile memzûc sirke içinde kabuğuyla bâðıle †ab« olunup 
isti¡mâl olunsa a§nâf-ı ðay™ın ek&erine nâfi¡ olur. Ve ¡ades-i meslûðun mâiy-
yeti §abb olunup tekrâr sirke içinde †ab« olunsa o dahi nâfi¡ olur.

Ve ðay™a bu §ıfat üzere olan devâ mücerrebdir: Sükk, ¡ûd-i «âm, ðaran-
fül48 bu devâlar veznleri berâber a«≠ olunup mâ-ı tuffâ√ içinde saðy olunur 
ve ðaranfülün ¡ilki ðaranfülün kendiden «ayrlı olur ve ¡ilkin kendi miðdârı 
üzere olur ve kaçan ðaranfülden ¡ilk a«≠ının zamânı gelmeden bu devâyı 
isti¡mâl iðti∂â eylese ðaranfülün miðdâr-ı me≠kûruna bir mi&li müşk-†arâm-
şî¡ «al† olunup devâ-i me≠kûra id«âl olunsa nef¡i πâyete bâliπ olup ¡ilk-i 
ðaranfül maðâmına ðâim olur. Ve sen o ðay™ §â√ibini tenvîme ictihâd ve 
sa¡y eyle, zîrâ nevm bi’l-cümle mu¡âlecât-ı ðay™ın esâsı ve a§lı olur.

Ve ðay™ı men¡ eden mu¡âlecâttan olur: ebzârı ke&îre ve içinde küzbere-i 
yâbise dahi ke&îre olan mâu’l-la√m içine şarâb-ı rey√ânî §abb eyledikten 
sonra saðy eylemek gerek ise ¡alîl o mâu’l-la√mı içmekten ma√@û@ ve gerek 
ise onu kerâhet üzere istemeyerek şürb eylesin her √âlde mâni¡-i ðay olur 
ve bu meşrûb olan devâda ¡af§ dahi olur ise o meşrûb ecved olur. Ve ba¡∂ı 
kerre o mâu’l-la√mın içine ka¡k veyâ«ûd «ubz-ı semîd teftît olunur ve bu 
devâyı şürb eyledikte ¡alîli uyutur, tenvîm eder ve nevminde ta¡rîð eder ve 
ta¡rîð mâni¡-i ðay™ olur.

Ve eger ¡alîlin †abî¡atı yâbis ise edviye-i ðabı∂alardan müceffef olan 
devâ saðy olunmakla ðay™ı √abs câiz olmaz velâkin cefâfa mü™eddî olmaya-
cak mertebe o ðavâbı∂dan isti¡mâl olunsa onda be™s olmaz. Ve †abî¡atı ve-

47 Vech-i ta¡accüb budur ki tes«în ve tebrîd beyninde mü∂âdde var iken her birisi 
mara∂-ı vâ√ide nâfi¡ olurlar.

48 “¢aranfül” şecere-i kebîre-i Hindiyyenin mîvesidir, ¡ilki o şecerenin sakızı ol-
mak πâlib-i i√timâldir; İbn Kütbî onu yazmamıştır.
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ch-i me≠kûr üzere yâbis olanların √uðne isti¡mâli ile †abî¡atları telyîn olunur 
ba¡dehu rubûb isti¡mâli üzere iðdâm olunur.

Ve πa&eyân ve ðay™ı çok kerre fa§d tecfîf ve izâle eder. 
Ve kaçan mi¡deyi muðavvî ðay™i √âbis devâ ¡alîle saðy olundukta mi¡de 

o devâyı ðabûl eylemeyip ða≠f eylese tekrâr o devânın saðyını i¡âde eyle 
devâyı ¡alîlin kerâheti müştedd olur ise onun levn ve râyı√asından bir şey™ 
taπyîr eyle.

Ve ma¡lûm ola ki kaçan πa&eyân ¡alîle e≠â edip o πa&eyânda ðay™ olmasa 
sen ona †a¡âmı veyâ«ûd «ıl†-ı mû≠îyi tenðıye eden muðayyi™ât-ı la†îfe saðy 
etmekle i¡ânet eyle ve eger ishâle dahi √âcet olursa rıfð ile ishâl edip ba¡-
dehu ≠ikr olunan muðavvî edhânla mi¡deyi sen taðviye eyle «u§û§an dühn 
ile yalnız veyâ«ûd dühn-i verd ile ma«lû† isti¡mâl edip taðviye eyle ve re™y 
olunduğu miðdâr mi¡de tes«în olunur.

Ve ba¡∂ı kerre πa&eyân √udû&u ¡aðîb-i ta¡âmda olmayıp vaðt-i cû¡ u 
«avâda √âdi& olur, vaðt-i «avâda olan «ıl†-ı ðalîlden ðay™ √â§ıl olmaz ve o 
mi&lli πa&eyân mu¡âlecesi budur ki ona †a¡âm i†¡âm olunur ve kaçan mi¡desi 
†a¡âm ile mümteli™e olsa ona †a¡âmı ðay™ eylemek sühûletli olur ve †a¡âma 
tebe¡iyyet ile «ıl†-ı mû≠î dahi istifrâπ olunur.

Ve √arâret ve yübûsetten ¡ârı∂ olan πa&eyânın ek&erine a∂mide-i mü-
berride-i ra†be &elc ile tebrîd olunduktan sonra ∂ımâd olunmakla zâil olur 
ve onlara mâ-ı bârid-i me&lûc içinde √ı§rım ve rîbâs kılındıktan sonra saðy 
olunur.

Ammâ mâddî olan πa&eyân mu¡âlecesinde lâyıð olan edviye ile mâdde 
tenðıye olunduktan sonra keyfiyyet-i bâðıye o keyfiyyetin ∂ıddı üzere key-
fiyyeti olan edviye-i ¡a†ıre ile ¡ilâc olunur ve o edviye bi-√asebi’l-√âl √ârr 
veyâ bârid rubûb ile saðy olunur.

Ve her kim ki ðay™a sen mu¡âlece eyledikten sonra ona i†¡âm etmek 
murâd eylesen onun πıdâsını ðalîlen ðalîlen i†¡âm eyle, eger def¡aten i†¡âm 
eylesen merreten-ba¡de-u«râ ðay™ı o †a¡âm ta√rîk eder.

Ve o kimse ki ðay™a müsta¡idd olmakla mi¡desinde †a¡âm müsteðarr ol-
masa ¢ânûn’da me≠kûr olan a∂mide-i ðâbı∂a ile onun mi¡desi üzere ta∂mîd 
eylemek ile ¡ilâc olunur. Ve eger o ¡alîlde √arâret yok ise o ∂ımâdın a«lâ†ına 
¡âðırðar√â ve sünbül ve kündür ve mürr id«âl olunur ve o ¡alîle enberbâ-
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ris aðrâ§ı saðy olunur ki onu Câlînûs medh eyledi. Eger o ¡alîlde √arâret 
ve ¡a†aş var ise o aðrâs rubb-ı rummân mi&lli rubûb ile saðy olunur ki o 
rubb içinde na¡nâ¡ ola, onun menfa¡ati ek&er olur ve onun üzerine mizâc-
da müsâ¡ade ve ru«§at var ise şarâb-ı memzûc saðy olunur. Ve eger ¡alîl-
de √arâret yok ise ≠ikr olunan aðrâ§ mâ ile saðy olunur ve onlara aðrâ§-ı 
Anðlâvus saðyı dahi nâfi¡ olur. Ve o ðay™da bürûdet-i mi¡de olur ise bu sıfat 
üzere olan ður§u saðy dahi nâfi¡dir:

~ıfat-ı ¢ur§-ı Nâfi¡: Zürünbâd, ðaranfül, üşne, dâr-ı §înî, ma§†akî, kün-
dür her birinden bir dânıð, afyûn bir ðîrâ†, cünd-i bîdester bir ðîrâ†, §abır 
rubu¡ dirhem. Ve †a¡âm yedikte †a¡âmını ke&îr evðatta ðay™ eden kimselerin 
mi¡desini ı§lâh eder †a¡âmında küzbere-i ke&îren isti¡mâl eylemek ve emle-
cin ¡aselini49 la¡ð eylemek ve ke≠âlik o kimse ra†b ve yâbis fustuð ðışrını 
ekl eylemek ve günlük ve ma§†akî ve ¡ûd ve ðuşûr-ı ütrücc ve na¡na¡ ma∂π 
eylemek nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik o mi¡deyi ı§lâ√ eder ðable’†-†a¡âm ðay™ edip 
ba¡dehi †a¡âm yemek.

Ve tıbbda müteşevviş olan ðudemâ için bir †arîð vardır ki onunla o 
ðudemâ ðay™a mübtelâ olan şâbb ve ðavî ve ru†ûbât-ı raðîða-i mu√tebise ile 
mi¡deleri mümteli™e ve lu¡âbları ke&îr olanlara mu¡âlece ederler, müteşev-
vişûnun o †arîði budur ki va§f-ı me≠kûr üzere olan ¡alîli evvelâ fa§d ederler 
ve fa§dları i¡tidâl üzere olur, √udûd-ı πaşye ¡ırð-ı mef§ûdu î§âl eylemezle 
ve bu fa§dı dahi i√timâl edenlerde isti¡mâl ederler ve ba¡de’l-fa§d birkaç 
eyyâm ¡alîli istirâ√atte kılarlar ve sonra †aht-ı lisânda olan ¡ırðı fa§d ederler 
ve ondan bir müddet sonra ona müdirrât saðy ederler ve ba¡dehu muða†tı¡ât 
ile πarπara ederler ve bir müddet istirâ√atte kıldıktan sonra ona eyâricât 
saðy ederler, o eyâricât mi¡dede müddet-i ðalîle bâðî kalsın için i√tiyâl dahi 
ederler ve o saðydan yedi gün mürûrunda taðyi™e eyledikten sonra ya¡nî 
ðay™ı isti¡mâl eyledikten sonra bilâ-şar†in ba†nına va∂¡-ı me√âcim edip ba¡-
dehu şar† ederler ve mev∂i¡-i şar†ı zeyt-i müsa««an ile tekmîd ederler ve 
ertesi gün √ulbeyi daðð edip o medðûðu ¡asel ile ve bezr-i «ubbâzâyı zeyt 
ile ma¡cûn edip o mev∂i¡e onlar ile ∂ımâd ederler ve bu ∂ımâdı üç gün va∂¡ 
ederler. Eger bu tedbîr kifâyet eylemez ise şa√m-ı √an@al ile olan eyârici 
saðy ederler ve mi¡de üzere &âfsiyâ ve edviye-i mu√ammire ile †ılâ ederler 

49 Emlecin ¡aseli ¡u§âresi olmak i√timâl-i πâlibdir ki ona sükk derler.
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ve bu †ılâyı mev∂i¡ üzere bü&ûr ve nüfâ†ât @âhir olunca ðadar işlerler ve son-
ra [353b] mu√an@al eyrâric saðyını i¡âde ederler ve ba¡dehu eyâric-i feyðarâ 
saðy ederler ve ba¡dehu efsentîn †abî«î saðy ederler ve ba¡dehu su ile cünd-i 
bîdesterden mütte«a≠ devâyı saðy ederler ve mu√ammirât-ı «afifeyi dahi 
i¡âde ederler ve ba¡dehi πarâπir ve ba¡dehu mu¡a††ısât isti¡mâl ederler. Bu 
me≠kûr †ıbbda bir †arîð-i ðadîmdir ve müteşevveştir, minhâc-ı mu√a§§ilîn 
üzere değildir. 

Ve biz ¡ilâc-ı ðay™da ðânûn mecrâsına câriye olan mu¡âlecâtı ≠ikr eyledik 
ve şimdiki √âlde biz murâd eyleriz ki sebeb-i √ârrdan √âdi& olan ðay™ı taf§îl 
üzere ≠ikr eyleyevüz. Ve o ðay™ı teskîn eder «â§§aten ðaseb tenâvülü ve 
rummân ve summâð ve πubeyrâ ve sefercel tenâvülü ve onlardan mütte«a≠ 
eşribe şürbü dahi ðay™-ı me≠kûru teskîn eder. Ve bu §ıfat üzere olan √abb 
dahi o ðay™ı teskîn eder:

◊abb-ı Nâfi¡: Bezr-i benc bir cüz™, bezr-i verd ve summâð ve ðaseb her 
birinden dörder cüz™. Bu eczâlar iki mi&li rubb-ı sefercel ile cem¡ olunup 
ma¡cûn kılındıktan sonra bi-√asebi’l-ðuvvet nı§f mi&ðâlden bir mi&ðâle va-
rınca ðadar saðy olunur ve o √abbı isti¡mâl tenvîm eder ve πa&eyânı teskîn 
eder. 

Ve eger o ¡alîl †abî¡atını istimsâk edemez ise ona lâzım olur ki √ı§rım 
ve rîbâ§tan mütte«a≠e ve «â§§aten √ummâ∂-ı ütrüccden mütte«a≠e rubûb-ı 
sa≠ece isti¡mâl eyleye. Ve √ârr olan ðay™ ve πa&eyânı men¡de kâfûrun «â§§ıy-
yeti vardır, o kâfûr gerek rubûb ile saðy olunsun ve gerek şemm olunsun ve 
gerek mi¡de üzere †ılâ olunsun her hâlde nâfi¡dir. 

Ammâ o ¡alîl ki †a¡âm ekl eyledikte @ann eder ki eger √areket eylesem 
me™kûlümü ða≠f ederim diye, onun ef∂al-i mu¡âlecesi ve ke≠âlik me™kûlünü 
lâmi¡ mirre-i §afrâ ðay™ edip.

Sbeb-i ðay™ı sevdâ ve «ıl†-ı bârid olanların dahi ef∂al-i mu¡âlecâtı mü-
sa««inât-ı müceffife olan edviyeler olur, bezr-i kerefs, enîsûn ve efsentîn 
mütesâviyetü’l-evzân a«≠ olunup ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur, şerbeti 
mi&ðâl-i vâ√iddir mâ-ı bârid ile isti¡mâl olunur ve ke≠âlik kemmûn ve fülfül 
ve miðdâr-ı ðalîl se≠âb a«≠ olunup «all ve mürrî ile ba¡de’l-«al† onlardan 
§ıbâπ50 itti«â≠ olunur.

50 “~ıbâπ”, “a§bâπ”ın cem¡idir, «ubzu onunla telvîn edip ekl olunur.
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Ve veca¡-ı mi¡de √asebiyle ðay™-ı †a¡âm edenlerin ¡ilâcında ðaseb a«≠ ve 
sa√ð olunur ve üzerine şarâb-ı √abb-ı âstan bir şey™ taðtîr olunur ba¡dehu 
«all-i «amr «allinden o mes√ûðu ma¡cûn edecek ðadar ve ke≠âlik miðdâr-ı 
ðalîl ¡asel «al† olunup şürb olunur ve ke≠âlik §ufretü’l-bey∂ şeyy olunduk-
tan sonra ¡asel ve on beş dâne ma§†akî mes√ûðuyla «al† olunup ekl olunur 
ve bu vech üzere §ufretü’l-bey∂ üç gün miðdârı isti¡mâl olunur ve ke≠âlik 
veca¡-ı mi¡de bâbında ≠ikr olununa aðrâ§tan içinde efsentîn ve mürr olan-
lar dahi bu bâbda nâfi¡ olur. Ve ðay™-ı mev§ûf-ı me≠kûr a§√âbına ve onlar 
mecrâsına cârî olanlara vâcib olur ki ba¡de’†-†a¡âm ðavâbı∂ ve ðable’†-†a¡âm 
leblâb gibi müzlið verile ve †a¡âm üzere bu sefûfu isti¡mâl onlara nâfi¡dir, o 
sefûf kündür ve bellû† ve summâðtan mütte«a≠ olan sefûftur.

Devâ-i Nâfi¡ Mine’l-∏a&eyân: Küzbere-i yâbise, se≠âb-ı yâbis mütesâ-
vi’l-vezne a«≠ olunur; eger πa&eyânda √umû∂at i√sâs olunur ise o me™«û≠ 
«amr-ı memzûcla şürb olunur ve eger le≠¡ i√sâs olunursa mâ-ı bâride-i sâ≠ec 
ile şarâb olunur. Gerek sâ≠ec ve gerek ma¡a-mâddetin bürûdetten ¡ârı∂ olan 
ðay™a bu devâ nâfi¡dir:

~ıfât-ı Devâ-i Nâfi¡: Zürünbâd, derûnec, cünd-i bîdester mütesâviye-
tü’l-evzân a«≠ olunup mecmû¡-ı eczâ mi&li sükker ile devâ itti«â≠ olunur; 
miðdâr-ı şerbeti iki dirheme varınca ðadar olur ve birkaç gün isti¡mâl olu-
nur. Ve bu devâ ve ke≠âlik aðrâ§-ı me≠kûre muπnî olmaz ise mâ-ı büzûr ile 
dühn-i «ırva¡ isti¡mâl olunur.

Ammâ to«meden ¡ârı∂ olan ðay™a to«me ¡ilâcı ile mu¡âlece olunur ve 
sû†ayr dahi isti¡mâl olunur. 

Ve «ıl†-ı §adîdî ile ¡ârı∂ olan ðay™a yine ðay™ ettirilmekle ¡ilâc olunur, 
ðay™ ile mi¡desi tenðıye olunduktan sonra râyiha-i †ayyibesi ve keyfiyyât-ı 
mu¡addilesi olan edviye ile mi¡de ta¡dîl olunur ve onlara enîsûn ve bezr-i 
kerefs ve sîsâliyûs ve kemmûn ve dûðû mi&lli büzûr dahi nâfi¡ olur ve vâcib 
olur ki bizim ≠ikr eylediğimiz tedbîr ile ¡amel olunup onlara ðable’†-†a¡âm 
aπdiye-i müzliða vü müleyyine ve ba¡de’†-†a¡âm sefercel mi&lli aπdiye-i 
ðâbı∂a-i ¡a†ıre verilir, zîrâ bunun ile fem-i mi¡deden mi¡denin ða¡rına †a¡âm 
mün√adir olup mevâdd fevðe meyl eylemez ve belki meyli esfele olup 
ðay™dan «alâ§ olur. Ve ba¡∂ı kerre ba¡∂ılarda kemmûn ve summâð saðyına 
√âcet olur ve ba¡∂ı kerre dahi ba¡de’†-†a¡âm meşy-i «afîfe mu√tâc olur ve 
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onlara devâ-i misk nâfi¡dir ve aðrâ§-ı kevkeb içinde bir √abbe misk √all 
olunan şarâbla saðy olunsa menfa¡ati πâyete bâliπ olur.

Ammâ sevdâdan vâði¡ olan ðay™da vâcib olur ki mümkin oldukça o 
ðay™ √abs olunmaya. Eger o ðay™ §â√ibinin imtilâ-i demevîsi var ise bâ-
silîðten fa§d olunur ve a«de¡ân üzere √acâmet dahi olunur dem-i sevdâdan 
imtilâ «afîf olsun için. Ve ba¡∂ı kerre nef∂-i imtilâ dahi kifâyet edip fa§d 
ve √acâmete √âcet kalmaz. Ve eger o ðay™ imtilâyı ta√ammül olunmaya-
cak ðadar ifrâ† üzere olur ise mevâdd-ı imtilâ esfele √iddetli olan √uðne-
lerle ce≠b olunur, o √uðne ðır†ım ve besfâyec ve √asek ve eftîmûn ve √âşâ 
ve bâbûnecle dühn-i simsim ve ¡aselden mütte«a≠ olan √uðnelerdir. Ve 
iklîl-i melik ve âs ve lâ≠en ve üşne bu devâlardan şarâb-ı ¡afı§ ile ∂ımâd 
itti«â≠olunup onunla †ı√âl ta∂mîd olunur ve ke≠âlik onlara şarâb-ı na¡nâ¡ 
rummân ile ve efâvîh ile saðy olunur. Ve eger bunlardan sonra imtilâ bâðî 
kalır ise ayak damarından fa§d ve sâðlardan √acâmet olunur. Ve kaçan 
ðay™ sâkin olsa sevdâ, helîlec-i esved ve eftîmûn ve πârîðûn ve mil√-i 
Hindî mi&lli edviye saðy olunmakla istifrâπ olunur ve bi’l-ı∂†rırâr eyâric-i 
feyðarâ ve eftîmûn ile dühn-i «ırva¡ saðyına √âcet olur ise o dahi saðy 
olunur. 

Ve eger ðay™ †ı√âl √asebiyle ise †ı√âle ¡ilâc olunur ve mi¡deye mâdde-i 
raðîða-i le≠≠â¡a in§ıbâb eyleyip. 

Ve †a¡âm i«tilâ†ı ile √âdi& olan πa&eyân ¡ilâcında aðrâ§-ı kevkeb nevbet 
vaðtinde isti¡mâl olunamak nâfi¡ olur ve evðât-ı nevbetin πayri vaðtlerde o 
mâdde eyâric ile nef∂ olunur ve §abır ile memzûc sikencebîn ve ishâl için 
saðmûnyâ ve §abır ile mütte«a≠ olan sikencebîn saðy olunmakla ishâl ve 
nef∂ olunur ve mâ-ı iccâ§ ve temr-i Hindî mâddeyi süfle def¡ ve √umû∂atı 
√asebiyle ðay™ı teskîn eder. Ve bu mi&lli ðay™ mu¡âlecesinde vâcib olur ki 
√uðne-i leyyine ile mâdde süfle ce≠b oluna o √uðne-i leyyinenin §ıfatı bu-
dur: benefsec, ¡unnâb, şa¡îr-i muðaşşer, √aseð, bâbûnec, sebistân, türbüd. 
Bu me≠kûrlardan dühn-i benefsec ve sükker-i a√mer ve bûrað ile √uðne 
itti«â≠ olunur ve ba¡de’n-nef∂ şarâb-ı «aş«âş isti¡mâl olunur ve iskender 
şarâbı dahi nâfi¡dir:

~ıfat-ı Şarâb-ı İskender: Sefercel, summâð, nebð, √abb-ı rummân, temr-i 
Hindî. Bu devâlar †ab« olunup ba¡dehu içine kündür ve ¡ûd katılır.
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Ve ma¡lûm ola ki ben †abî¡at esbâb-ı yübûset ile yâbise olsa o yâbisü’†-†ab¡ 
olan kimselerden ðay™-ı ru†ûbet edenler cemî¡an sevîð ile ve tennûrda mü-
ceffef «ubz ile ve †abâşîr ile intifâ¡ ederler eger ¡u§ârât içinde onları isti¡mâl 
ederler ise ve bu me≠kûrlar mâdde-i ðay™a ilti§âð ve neşf eyledikte onların 
menfa¡ati @âhir olur. Ve bu ðay™da ke&îren ba†n üzere ve beyne’l-ketifeyn 
@ahr üzere va∂¡-ı me√âcime √âcet olur ve tenvîme veyâ«ûd ürcû√a içinde 
tercî√e ya¡nî beşiğe koyup salmağa dahi hâcet olur.

Ve eger mâdde-i ðay™ olan ru†ûbet-i §adîdiyye olur ise o mi&lli ðay™da o 
mu«addirât [354a] isti¡mâl olunur ki onun ¡ı†riyyeti ve §adîdîn netn ve fesâ-
dına muðâvemeti ola. Ve ðavâbı∂-ı nâşife dahi isti¡mâl olunur ve o ðavâbı∂ 
nâşifte ¡ı†riyyete dahi olur ise nef¡i ziyâde olur. Ve o ðavâbı∂da πıdâiyyet 
dahi olur ise nef¡i dahi ek&er ve ezyed olur. 

Eger o mi&lli mâdde πâi§a ve müteşerribe ise vâcib olur ki o edviyenin 
içinde ma¡rûf olan sikencebîn ve efâvîh mi&lli müla††ıfât ve muða††ı¡ât ola.

Ve ke≠âlik o mâdde lezice ve πalî@a olur ise mâdde-i πâyi§a sûretinde 
«al† olunanlardan yesîren aðvâ olan müla††ıfât ve muða††ı¡ât «al† olunur. 
Ve sikencebîn ile eyâric saðy olunmak o âfetin ek&erine ¡ale’l-iştirâk nâ-
fi¡ olur. Ve bu tedbîrlerden sonra onlara tes«înün-mâsı olan müsekkinât-ı 
ðay™ olan edviyeler saðy olunur, rummân ile itti«â≠ olunup içinde ¡ûd-i niyy 
kılınan şarâb-ı na¡nâ¡ gibi veyâ«ûd içinde efâvîh ve ¡ûd ve varað-ı ütrücc 
olan şarâb-ı √ummâ∂ gibi nesneler saðy olunur ve ke≠âlik devâ-i misk-i 
mürr ve sefercelî bunların her birisi efâvîh †abî«î ile saðy olunur ve devâ-i 
misk meybih ile ve şarâb-ı efsentîn ile her ne vaðt saðy olunsa nâfi¡ olur.

Nüs«a-i Ceyyide: Rummân-ı √âmi∂, na¡na¡, nemmâm her birinden bi-
rer bâða ya¡nî birer deste a«≠ olunup iki rı†l su içinde nı§fı kalınca ðadar 
†ab« olunur ve bir dânıð misk rubu¡ dirhem ¡ûd, ma¡a’s-sa√ð ilðâ olunup o 
şerbet sâ¡aten-ba¡de-sâ¡atin tecrî¡ olunur. Ve bu nev¡ ðay™ı müsekkine olan 
edviyeden olur: ¡ûd ile rubb-ı ütrücc isti¡mâli ve ðaranfül ve şarâb-ı na¡nâ¡, 
rummânî ¡ale’l-«u§û§ o rummânî şarâb içinde kündür ve sükk ve ðuşûr-ı 
fustuð olur ise teskîni ek&er olur. Ve misk ve ¡ûd ve meybih ðay™-ı balπamî-
yi ziyâde ve cidden teskîn eder.

Ve şedîdetü’l-√arâret olan √ummayâtın πayri mevâ∂i¡de her ne cihetten 
√âdi& olur ise olsun vâði¡ olan tevâ†ür ve ke&ret-i ðay™dan ðuvvet sâðı†a olur 
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diye «avf olunur ise ¡alîle o mâu’l-la√m tecrî¡ olunur ki piliçten ve oğlak 
ve kuzu paçasından itti«â≠ olunur ve ≠ikr olunan mâu’l-la√ma ka¡k ku√l 
misâlinde sa√ð olunduktan sonra o ka¡k-i mes√ûð şarâb-ı tuffâ√ ve şarâbla 
«al† olunup tecrî¡ olunur ve ke≠âlik o ¡alîlin müvâcehesinde meşvî olan piliç 
şaðð olunup teşmîm olunur ve «ubz-ı √ârr dahi koklatılır.

Ve yine müsekkinât-ı me≠kûreden olur ferrûc su içinde selð olunup su-
yu §abb olunduktan sonra tekrâren mâ-ı â«er içinde teherrî edince kadar 
†ab« ve ba¡de’t-teherrî o ferrûc i«râc ve bir hâven içinde daðð olunur ve 
mâı ¡a§r olunduktan sonra tebrîd olunup içinde «ubz-ı semîd lübâbı √all ve 
miðdâr-ı ðalîl şarâb ile temrî« olunup içine ¡u§âre-i tuffâ√ katılıp √asv kı-
lınır. Ve o ferrûcu tehriye edip ba¡dehu sa√ð eylemek evvelâ sa√ð edip 
ba¡dehu tehriye etmekten «ayrlı olur, zîrâ §ûret-i &âniyede ferrûcun rutû-
bet-i πarîziyyesi ta√allül ve teba««ur edip nef¡i ðalîl olur ve §ûret-i &âniyede 
ru†ûbete πarîziyye mu√teðıne olup menfa¡ati ek&er olur.

Ve ba¡∂ı kerre πa&eyân ve taðallüb-i nefs ve ða≠f ve ðay™a nâfi¡ olur bu 
aπdiye ki onlar ðıbâc ve ferârîc mi&llilerden itti«â≠ olunur bu vech üzere ki 
onlar mâ-ı √ı§rım ve √ummâ∂-ı ütrücc ve summâð ve mâ-ı tuffâ√-ı √âmi∂ 
ile ta√mî∂ ve zeyt-i ünfâð ile ðaly olunur ve ma¡a-zâlik onlara sevîk-i şa¡îr 
mâ-ı bârid ile i†¡âm olunmakta be™s olmaz ¡ale’l-«u§û§ onlarda ðay™dan 
baðiyye var ise i†¡âm-ı sevîðten be™s ziyâde müntefî olur.

Ve vâcib olur ki ≠ikr olunan mu¡âlecât kirâren ve mirâren isti¡mâl oluna, 
bir def¡a isti¡mâlle iktifâ olunmaya. Ve ¡alîl kerâheti √asebiyle o devâyı ðay™ 
eder ise devânın hey™eti taπyîr olunur eger onun kerâheti devâ-i ma«§û§tan 
olur ise.

¢ay™ ve ∏a&eyâna Nâfi¡ Edviye-i Müfrede vü 
Mürekkebe Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki kündür ve ma§†akî ma∂πı bu âfetlere nâfi¡dir. Ve ba¡∂ı 
kerre serd dahi nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik √abbetü’l-«a∂râ ve se≠âb-ı yâbisten 
bir mil¡aða saðy olunsa nef¡i ¡acîb olur. Ve ðaranfül şedîden ku√l mi&âlinde 
sa√ð olunup ka¡k ve ¡u§ârâttan mütte«a≠ √asv üzere ekilse ðay™ı ve πa&eyânı 
¡ale’l-fevr teskîn eder. Ve kezâlik ðaranfül-i mes√ûð mâ-ı bârid ile şürb 
olunsa dahi teskîn eder veyâ«ûd ðaranfül su ile †ab« olunup sülâðası saðy 
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olunsa o dahi teskîn-i ðay™ eder «u§û§an §ıbyânın ðay™ını şedîden teskîn 
eder; ecved olan ðaranfül ma†bû«û üzere ma§†akî ekilip saðy olunmaktır.

Ve ðay™ ve πa&eyânı müsekkine olan ediveyeden olur rubb-ı ütrücc; eger 
ðay™ ve πa&eyân mirârdan √âdi& ise rubb-ı ütrücc yalnız saðy olunur.

Ve esbâb-ı bârideden √âdi& olan ðay™ ve πa&eyân ¡ilâcında o rubb-ı 
ütrücc, ¡ûd-ı «âm ve ðaranfül ile ma«lû†an saðy olunur. Ve ke≠âlik ðuşûr-ı 
fustuð †abî«î minvâl-i me≠kûr üzere sâ≠ecen veyâ«ûd efâvîh ile ma«lû†an 
verilir. Ve bundan dahi aðvâ olur fiðâ√-ı kermin suyu müfredeten veyâ«ûd 
efâvîh ile ve kerevyâ ve meybih ve meysevsen ve sâir √âcet olan nesne-
ler ile ma«lû†an isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı nüs«ada “fiðâ√-ı kerm” bedeline 
“ðarâ√-ı kerm” vâði¡dir.51

Terkîb-i Mücerreb: Bu terkîb ðay™ ve πa&eyâna nâfi¡ olduğu gibi istim-
râ-i †a¡âmâ dahi nâfi¡dir: Bezr-i kettân, îresâ, ma§†akî, kemmûn her birinden 
birer cüz™. Bu eczâlar a«≠ olunup mâ-ı ¡asel içinde †ab« ve isti¡mâl olunur. 
Ve kaçan o ¡alîle ¡ilâc te™&îr eylemese onda o mu«addirât isti¡mâl olunur ki 
ðay™ı ta√rîk onun †ab¡ında olmaya, benc ve cevz-i mâ&ilin †ab¡ında ta√rîk-i 
ðay™ olduğu gibi ve onlara dahi edviye-i ¡a†ıre «al† olunsa o ¡â†ırlar onların 
ta«dîrini √ıf@ ve ðay™larını ı§lâh ve semmiyyetine muðâvemet eder ve onları 
o vechle isti¡mâl câiz olur. Ve o mu«addirâtın a∂¡afı bezr-i «aş«âş ve bezr-i 
«ass olur ve onlardan aðvâsı ðışr-ı «aş«âs ve «u§û§an «aş«âş-ı esvedin 
ðuşûru olur ve bunları vely eden aðvâ luffâ√-ı berrî a§lının ðuşûru olur ve 
ondan dahi aðvâ afyûn olur ve miðdâr-ı ðalîl afyûn isti¡mâlinde selâmet 
ile nef¡ √â§ıl olur «u§û§an afyûnun semmiyyetine muðâvim tiryâðiyyeti ve 
¡ı†riyyeti olan edviye ile isti¡mâl olunsa nef¡ ve selâmeti ek&er olur.

Mu§annif der ki bizim i«tirâ¡ eylediğimiz terâðîb-i ceyyidedendir: 
¢uşûr-ı fustuð ve sükk ve verd ve bezr-i verd her birinden birer cüz™, bâd-
zehr nı§f cüz™ ve fâd-zehr yok ise zürünbâd bir cüz™ bedeline va∂¡ olunur 
ve afyûn bir cüz™ün &ülü&ânı, ¡û∂-ı «âm nı§f cüz™. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup 
aðrâ§ itti«â≠ olunur; mikdâr-ı şerbeti mi&kâle dektir.

Ve yine teskîn-i ðay™ için bizim terâkîb-i mu«tera¡amızdandır bu şerbe-
tin terkîbi: Sefercel, ðaseb her birinden birer cüz™, bezr-i «aş«âş &ülü& cüz™, 

51 “Fiðâ√u’l-kerm” teğek çiçeğidir, ammâ “ðarâ√u’l-kerm” teğekten akan sudur, 
zîrâ ðarâ√ mâ-ı «âli§e derler.
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ðuşûr-ı «aş«âş &ümün cüz™, a§l-ı luffâ√ ðuşûru on üç cüz™, ¡ûd-ı «âm on dört 
cüz™ ve bu eczâları πamr ve setr edecek ðadar mâ-ı na¡na¡ ve bir i§ba¡ ðadar 
fevðinde mâ-ı verd ve mâ-ı ðarâ√tan ≠ikri müteðaddim iki suyun mecmû¡u-
nun üç katı a«≠ olunup eczâ-i terkîbde me≠kûr ðaseb ve sefercel teherrî 
edince ðadar nâ¡imen †ab« olunup o miyâh ta§fiye ve ba¡dehu rıfð ile ¡aðd 
olunup o şerbetten saðy olunur. 

Ve kaçan ¡alîle mu«addirât saðy olunsa vâcib olur ki ona ¡ı†r işmâm olu-
nup tenvîm olunur ve tîb-i le≠î≠ ona î≠â edecek ðadar yanında i@hâr olun-
maz; bir nev¡ †îb ona kerîh olur ise o kerîh gördüğü †îb mütele≠≠i≠ olduğu 
†îbe tebdîl olunur. Ve onlara Câlînûs’un şehâdeti üzere aðrâ§-ı âmârînûs 
≠ikr olunan edviyelerden nâfi¡ olur, zîrâ o aðrâ§ bu bâbda isti¡mâli vâcib 
olan edviyeleri cemî¡an câmi¡ ve mu√tevî olur «u§û§an mevâdd-ı ðay™ «ıl†-ı 
§adîdî olanlara nef¡i ek&er olur, zîrâ o «ıl†-ı §adîdînin ður§-ı me≠kûr að-
rabâdînde [354b] yazıldığı üzere tiryâðı olur. Câlînûs dedi ki ≠ikr olunan 
ður§un ke&ret-i menfa¡ati onun içindir ki onun terkîbinde enîsûn ve bezr-i 
kerefs gibi ¡ı†riyyeti ve πıdâiyyeti olan ve ke≠âlik efsentîn gibi cilâsı ve «ıl†ı 
i√dârî ve fem-i mi¡deyi taðviye ve şeddi olan ve ke≠âlik dâr-ı §înî gibi §adî-
de ¡ı†riyyeti √asebiyle mü∂âdde ve §alâ√un-mâya §adîdi i√âlesi ve §adîdi 
ta√lîli ve ¡ı†riyyeti √asebiyle her ¡u∂v-ı ¡a§abîye mülâyemeti olan ve ebyûn 
gibi tenvîm ve ta«dîrî olan ve cünd-i bîdester gibi fesâd-ı afyûnu mu§lı√ 
ve ma∂arrat ve semmiyyetini müzîl olan edviyeyi cem¡ eylediği √ase-
biyle olur. Ammâ aðrâ§-ı kevkeb bu mi&lli √âlde şedîden nâfi¡ ve ke&îren 
nâci¡ olur. 

Ve kaçan πa&eyân ∂a¡f-ı mi¡de √asebiyle √âdi& olup ða≠f ve ðay™ o 
πa&eyânı teskîn eylemese onun için tekellüf olunmaz belki bi-nefsihi √âdi& 
o ðay™-ı ≠erî¡ ba¡∂ı kerre ona nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre şa¡îrden mütte«a≠ 
sevîð-i celâli o πa&eyânı teskîn eder. 

Ve her kimse kim fa§l-ı rebî¡de fem-i mi¡desinde tehevvü¡ bulup ve 
ðay™ onun mu¡tâdı ve «u§û§an o fa§lda ðay™ eylemek deydeni ve ¡âdeti olsa 
o kimse dört dirhem miðdârı ba§al-ı nercesi miðdâr-ı ðalîl «ubz ile tenâvül 
edip bir miðdâr sonra üzerine mâ-ı √ârr şürb eylesin lâkin ba§al-ı nerces 
tenâvülünü ik&âr eder ise teşennüc i√dâ& eder.
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Sekizinci Fa§l ¢ay™-ı Dem Mu¡âlecesi Beyânındadır

Eger ðay™-ı dem eden kimselerde ður√a olduğu i√sâs olunur ise bildiğin 
ður√a mu¡âlecesi ile ona sen mu¡âlece eyle.

Ve eger onda ru¡âf-ı gâir i√sâs edersen sebeb-i ru¡âfı sen men¡ eyle; eger 
onda imtilâ i√sâs eder isen imtilâyı sen nef∂ eyle.

Ve ba¡∂ı kerre imtilâ-i demevîyi nef∂ için fa§d olunup iki rı†l miðdârı 
dem i«râc olunduktan sonra fa§d-ı ∂ayyið âhere dahi √âcet olur. 

Ve kaçan ðay™-ı dem ifrâ† ve il√â√ üzere olur ise e†râfı rab†-ı şedîd ile 
sen rab† eyle «u§û§an ðay™-ı demin sebebi devâ-i √ârr şürbü olur ise e†râfı 
şeddin nef¡i ek&er olur. 

Ve şürb-i devâdan √âdi& ðay™-ı dem mu¡âlecesinde ba¡∂ı kerre leben ile 
şarâb mezc ve «al† olunup leben şarâba πâlib kılındıktan sonra şey™en-ba¡-
de-şey™in dört ðu†ûlî miðdârı o şarâbdan saðy olunur ve ba¡dehu &elc ile 
müberred sikencebîn saðy olunur.

Ve ðay™-ı dem men¡inde mücerrebe edviyelerin mürekkebâttan olanla-
rından birisi budur ki aðâðıyâ, bezr-i verd, †în-i ma«tûm, cüllenâr, afyûn, 
bezrü’l-benc, §amπ-ı a¡râbî a«≠ olunup lisân-ı √amel ve ¡a§a’r-râ¡î ¡u§âreleri 
ile ma¡cûn kılınır.

Ve ðay™-ı demi şedîd olanlara ke&îrü’l-mizâc «all ile yâ«ûd lisân-ı √amel 
suyuyla saðy olunur mi¡deye onun ta√allübü ziyâde ise. Ve onun şerbet-i 
vâ√idesi nı§f mi&ðâlden bir dirheme varınca ðadar olur ve rubûb-ı ðâbı∂a 
dahi bu bâbda nâfi¡ olur ve rubb-ı cevz dahi o nâfi¡a olan rubûbdan olur ve 
mürekkebât-ı nâfi¡a-i bâðıye anðrabâdînde me≠kûrdur. Ve bu bâbda ¡ilâc-ı 
sehl budur ki ¡af§, cüllenâr her birinden birer cüz™ a«≠ olunup o mecmû¡dan 
iki mi&ðâl ðadar, bir ðîrâ† afyûn ve lisân-ı √amel suyuyla saðy olunur, Al-
lâhu’ş-Şâfî.

Dokuzuncu Fa§l Mi¡dî Olan Kerb ve ¢ala… Beyânındadır

Ve ba¡∂ı kerre mi¡deden dahi ðalak ve kerb ¡ârı∂ olur ve ¡alîle o sebebden 
¡ârı∂ olan πamm bir ðadre bâliπ olur ki ondan ¡alîl bir √âl üzere karâr ede-
meyip şekl-i vâ√idden şekl-i â«ere tebeddüle ı∂†ırâbı mü™eddî olur ve o kerb 
¡urû∂unda sonra veyâ«ûd kerb ile ma¡an ona «afaðânın ¡urû∂u lâzım gelir 
ve sebebi ne idiğini ¡alîl bilmez. Ve ba¡∂ı kerre seder ve düvâr dahi ona ¡ârı∂ 
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olur ve ba¡∂ı kerre onda levn dahi müteπayyir olur ve fi’l-√aðîða o kerb 
mebde™-i πa&eyân olur ve ba¡∂ı kerre onun ile bi’l-fi¡l πa&eyân dahi olur. 

Ve ba¡∂ı kerre evvelâ kerb √âdi& olup ba¡dehu πa&eyâna intiðâl eder ve 
bu kerbin sebeb-i fâ¡ilîsi mâdde-i πa&eyân olur «u§û§an o mâdde müte-
şerribe olur ise sebebiyyet müte√aððıð olur ve eger mâdde fem-i mi¡dede 
müctemi¡a olur ise πa&eyân i√dâ& eder ve †abî¡ata ondan ta√ayyür gelip o 
mâddeyi fem-i mi¡deye ve mi¡deye §abb edip kerb i√dâ& eder. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi fem-i mi¡dede veyâ«ûd mi¡dede olan mevâdd-ı edvi-
ye müshile vü muðayyi™e ile istifrâπ olunup o «ıl†-ı mû≠înin baðiyye-i revâ-
yi√i ile kerb ¡ârı∂ olur ve onların mu¡âlecesinde rubb-ı sefercel ve rubb-ı 
√ı§rım ve o rubblar mi&lli olanlar saðy olunur. 

Ve fevâki√ten ve tuffâ√-ı √ulvden ma¡dûde πaleyân edenlerin küllîsi 
kerb i√dâ& eder. Ve vaðtsiz şürb olunan mâ-ı bârid dahi mükerrib olur ve 
çok kerre bu kerb √ummayâtın ziyâde olmasına sebeb olur, onun için √um-
mayâttan mâı √ârren şürb eylemek vâcib olur.52

el-Mu¡âlecât: Kerb-i ðalîli «amr su ile münâ§afeten «al† olunup içine 
muðavviyât dahi va∂¡ olunduktan sonra veyâ«ûd mâ-ı ¡asel ile ve «ıl†-ı re-
dîyi mu¡addil olanlar ile mezc olunduktan sonra isti¡mâl olunsa onu izâle 
eder.

Ammâ kerb ke&îr olur ise edviye-i πa&eyân isti¡mâline √âcet olur. Pes 
kerb-i ke&îr ek&er-i evðât olduğu üzere √arâretten ve «ıl†-ı √ârrdan √âdi& ise 
ba¡∂ı kerre onu müberridât-ı ra†be ve o müberridât-ı ra†beden ve §andal ve 
kâfûr ve verdden mütte«a≠ olan a†liye teskîn eder. Ve bu bâbda nef¡i mü-
cerrebâttandır ðuşûr-ı ðar¡, baðlatu’l-√amðâ, sevîk-i şa¡îrden «all ve mâ ile 
∂ımâd itti«â≠ olunup mi¡de ve kebid üzere onunla ta∂mîd eylemek.

Ve kaçan bir kimseye kerb müteveccih olsa onlara §andal ve verd-i a√-
mer ile ∂ımâd olunur. Ve onların mu¡âlecesine nâfi¡ bir «ıyâre-i §afrâ va§f 

52 “Onun için √ummayâttan mâı √ârren şürb eylemek vâcib olur” ¢ânûn’un bu 
kelâmı ــאِء َ ْ א ِ ــא  َ ُدو ِ ْ َ َ  َ َّــ َ َ  ِ ــ ْ َ  ْ ــ

ِ ــ  َّ ُ ْ  adî&-i şerîfine bi-√asebi’@-@âhir mu«âlif√ ا
gibi olur velâkin şürû√-ı √adî&e na@ar eden ¡ulemâya @âhir olur ki beynehümâda 
te«âlüf yoktur, Câmiu’§-~aπîr şürû√undan Sirâc-ı Münîr adlı şer√in ¡ibâretidir ki 
ــ ــ ا א  ــ ــ ا ــא  ــ  ــ  ــא  ــ  ــאرد واو ــאء ا א ــא  دو ــ أ ــ כ ــ ا ــ  ــ   و

ــאم ــא و ــ  اد  ــ א ــ  ــ ا ــ و ــ و ــ  ــאء  ــ ا ئא  ــ م  ــ ن ا ــ ــ  ش  ــ ــ  ــא כא א  
دة ــ ــ ا אد ــ ا ــ  ــ  ا
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olundu ki o √ıyâre taðşîr olunup miðdâr-ı ðalîl †aberzedden mütte«a≠ cüllâb 
ve bir dirhem †abâşîr ile o «ıyâre-i §afrâ isti¡mâl olunur.

Ve kerb-i mi¡dîye şifâ olan edviyeden olur şa¡îrden mütte«a≠ sevîð-i 
cerîş «u§û§an o sevîk √abbu’r-rummân ile isti¡mâl oluna ve vâcib olur ki o 
sevîðin şa¡îri πayr-i maπsûl ola.

 Ve ke≠âlik kerb-i mi¡dîye şifâ olur √abb-ı rummân ile fuððâ¡ ki o fuððâ¡da 
ebâzîr olmaya. Ve rubb-ı sefercel dahi bi-i≠nillâhi ta¡âlâ kerbe şifâ olur. Ve 
eger o kerbde πaşy yok ise şarâbdan a§len ve külliyyen ictinâb lâzım olur 
ve ona saðy olunan suya temr-i Hindî ve şarâb-ı tuffâ√ın ¡atîði fu∂ûlü ta√lîl 
eylesin için «al† olunur.

Onuncu Fa§l Mi¡dede ve Em¡âda Mu√tebes olan Dem Beyânındadır

Onun mu¡âlecesi budur ki √urf-i ebya∂-ı Bâbilîden iki dirhem veyâ«ûd 
üç dirhem a«≠ olunup mâ-ı √ârr içinde saðy olunur. Eger o mev∂i¡lerde dem 
câmid oldu ise onun §â√ibine mâ-ı √âşâ ve infe«a-i erneb saðy olunur. Ve 
eger mi¡dede leben câmid olur ise infe«a-i erneb saðy olunmakla veyâ«ûd iki 
ûðıyye mâ-ı na¡nâ¡ içine iki dirhem ðadar mil√-i cerîş katılıp saðy olunmakla 
¡ilâc olunur.

On Birinci Fa§l Füvâ… Ya¡nî Inckırık Beyânındadır

Füvâð bir nev¡ √areket-i mu«telifedir ki o √areket teşennüc-i inðıbâ∂î 
ve temeddüd-i inbisâ†î √areketlerinden mürekkebe olur ve müşâbih olur ki 
mi¡de ve fem-i mi¡de ve merî işbu üç ¡u∂vun biri hereb edip kendi ≠âtına 
müctemi¡ olup teşennüc √â§ıl olur ve o mev∂i¡de mû≠î var ise onu ref¡ için 
o ¡u∂vlar evvelâ teşennüc edip geri çekilmek ile ve&beye müsta¡idd olup 
ba¡dehu ðaviyyeten √areket-i temeddüdî i√dâ& edip «ıl†-ı mû≠îyi onun-
la nef∂ eder. Bunun na@îri bir yerden ve&be ve †afre etmek murâd eden 
kimsedir ki o kimse †afre edeceği mev∂i¡den geri çekilir ve ba¡dehu mün-
ba¡i& olup o mev∂i¡de †afre-i ðaviyye i√dâ& eder. Ve bu nev¡ √areketin riye 
ve √icâbın «ıl†-ı mû≠îyi def¡ eylemek için i√dâ& eylediği √areket-i su¡âliy-
yeye müşâbeheti olur.

Ve eger ≠ikr olunan mevâ∂i¡de ya¡nî mi¡de ve fem-i mi¡de ve merîde «ıl† 
yok ise lâ-ma√âle o füvâð [355a] ifrâ†-ı yübûsetten ¡ârı∂dır, zîrâ teşennücle 
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√âdi& olan √areket gibi yübûset ifrâ† üzere oldukta dahi √areket √âdi& olur, 
zîrâ yübûset ile o ¡u∂vların birbirine mülâ§ıð olur fürcelerde olan ru†ûbetin 
zevâli √asebiyle ve onlarda olan melâset zâil olur ve †abî¡at ða§d eder ki o 
¡u∂vları √areket-i temeddüdî ile bas† edip √âlet-i ûlâsında kıla ve o ¡u∂vlar 
yübûseti √asebiyle mu†âva¡at etmeyip †abî¡atın ðasr edip bas† ettiği miðdâr 
yine teşennüce rücû¡ edip bu †arîð ile yübûset √areket-i teşennüciyye vü 
temeddüdiyye i√dâ& etmekle füvâð-ı yübsî √âdi& olur.

Ve bi-√asebi’l-mû≠î √âdi& olan füvâð ek&eriyyâ fem-i mi¡deye ¡ârı∂ olur 
ve ke≠âlik fem-i mi¡deye mû≠î √asebiyle i«tilâc dahi ¡ârı∂ olur «u§û§an mi¡-
de yâbise oldukta fem-i mi¡de le≠¡ ve e≠âya ta√ammül eylemeyip o √âletle-
rin biri ¡ârı∂ olur.

Ve ba¡∂ı kerre füvâð müşâreket ile ¡ârı∂ olur.
Ve ðay™ eden kimsenin fem-i mi¡desinde ðay™dan baðiyye kalıp fem-i 

mi¡deyi nikâye eylese veyâ«ûd mi¡dede «ıl† bâðî kalsa o mi&lli ðay™ın 
¡aðabinde füvâð √âdi& olur.

Ve ðay™-ı müteðâ∂îsini √abs ve ðay™a mü§âbere edenlerde dahi füvâð 
√âdi& olur ve o mü§âbere bu vech üzere olur ki ðay™ı √arekete müsta¡idd 
olup kâyi™in ednâ ta√rîkine müteraððıb olur ve ðâyi™ onu ta√rîk eylemez ve 
kendi √areketinde dahi ðay™ı ta√rîk etmeyeyim diye sükûnet üzere olur ve 
onun √areket-i hâdiye-i i«tiyâriyyesinden mi¡denin dahi ek&er-i eczâsının 
√areketi hâdiye ve sâkine olup ðay™ı mündefi¡ ve zâil olur velâkin fem-i 
mi¡dede şiddet-i √iss olmakla sâkine olan mevâdd-ı mû≠iyenin î≠âsını i√sâs 
edip füvâð ve i«tilâcdan birini i√dâ& eder.

Ve ba¡∂ılar ≠âhib oldular ki √areket-i füvâð √areket-i ðay™dan aðvâ olur, 
zîrâ ðay™ tecvîf-i mi¡dede olan şeyi def¡ eder, ammâ füvâð şey™-i nâşibi ve 
müteşerrebi def¡ eder ve lâ-ma√âle tecvîfte olan şey™i def¡ sühûletli olup 
şey™i nâşibi def¡ §u¡ûbetli olmakla o şey™i def¡ √areket-i aðvâya mu√tâc olur 
lâkin vâði¡u’l-√âl ba¡∂ın ≠âhib olduğu gibi değildir, zîrâ her ðay™ ve tehev-
vu¡ mâdde-i ma§bûbe-i me≠kûreden √âdi& değlidir ve ke≠âlik mevâddı def¡ 
eden √areketin küllîsi mâdde def¡ine mü™eddî olmayan ve mâdde def¡ini 
ða§d eyleyip def¡den ¡âciz olan √areketinden a∂¡af değildir belki füvâðın 
√areketi √areket-i ðay™dan a∂¡af olur ve müşâbihtir ki √areket-i füvâð dahi 
∂a¡îfeten ðay™a √arekettir, onun için ek&er-i emrde ðay™ füvâð ile ibtidâ edip 
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ba¡dehu ðay™ √â§ıl olur, @ann olunur ki evvelâ sebeb ∂a¡îf olmaπla füvâð 
i√dâ& eder ve kaçan o sebeb teðavvî ve isti¡câl eylese ðay™ √âdi& olur.

Ammâ fem-i mi¡deyi î≠â etmekle füvâð i√dâ& eden sebebin taf§îli budur 
ki o füvâðın √udû&u fem-i mi¡dede mû≠î bir şeydir ki o şey™ fem-i mi¡de-
yi tebrîd eder nâfi∂de ve havâ-i bâridde ve a«lâ†-ı müberride oldukta. Ve 
fem-i mi¡dede sû™-i mizâc-ı bârid-i müsta√kem oldukta √âdi& olan füvâð bu 
ðabîlden olur, zîrâ berd-i müsta√kem fem-i mi¡deyi ðab∂ ve müteşennice 
eder ve ðab∂ ve teşennüc ile √areket-i füvâð √âdi& olur. Ve bu ðabîlden olan 
füvâð §ıbyâna ve e†fâla çok ¡ârı∂ olur.

Ve üç vechten berd füvâðı i√dâ& eder: Evvelkisi budur ki mâdde berd 
√asebiyle mev∂i¡de lâzım ve &âbit olur berdin mâddeyi tek&îf edip ta√allül 
eylemediğinden için. Ve ikincisi budur ki berd mev∂i¡ine î≠â edip mev∂i¡ini 
i¡tidâlden i«râc etmekle mizâcına mü∂âdde mizâc-ı â«er i√dâ& eder. Üçüncü 
vech budur ki berd ðab∂ ve tek&îfi √asebiyle mi¡de elyâfı aralarında mu√te-
bes olup ta√allülü vâcib olan mevâddı √abs-i dâim ile √abs eder.

Ve ba¡∂ı kerre füvâðı i√dâ& eden sebeb şey™-i √ârr olup o şey™ √arrı √ase-
biyle fem-i mi¡deye î≠â eder, √ummayât-ı mu√rikada ve fem-i mi¡de-i mü-
teşennicede ¡ârı∂ olan füvâð bu ðabîlden olur. 

Veyâ«û∂ füvâða sebeb bir mû≠î nesne olur ki fem-i mi¡deyi le≠¡ eder, 
«ardal ve felâfilî şürbünden ve ke≠âlik a«lâ†-ı §adî∂iyye in§ıbâbından ve 
sâir edviye-i lâ≠i¡a şürbünden √âdi& olan füvâð bu ðabîldendir «u§û§an mi¡-
dede ve fem-i mi¡de cevherinde §ı√√at olup füvâða mü™eddî mevâddı √âbis 
olur ðuvvet ve fem-i mi¡dede ∂a¡f olmasa o zamân füvâðın √udû&u ≠ikr 
olunan ðabîlden olduğu müte√aððıð olur. 

Ve yine bu ðabîlden olur †a¡âm mi¡dede fâsid olup keyfiyyet-i lâ≠i¡aya 
isti√âle eyledikte √âdi& olan füvâð. Ve §ıbyâna bu nev¡ füvâð dahi ke&îren 
¡ârı∂ olur.

Ve ke≠âlik √arâret √asebiyle ¡ârı∂ füvâð ðabîlinden olur o füvâð ki mirâ-
rın fem-i mi¡deye in§ıbâbından ¡ârı∂ ola. Ve bu nev¡ füvâð bu√rânlarda 
mirâr √areket edip def¡-i †abî¡at √asebiyle re™s-i mi¡dede o mirâr vâði¡ ve 
√âdi& ola.

Veyâ«ûd sebeb-i füvâð re™s-i mi¡dede mu√tebise olan ve mi¡denin †aba-
ðâtında √abs olan veyâ«ûd merîde mu√tebise olan o riyâ√ olur ki onun te-
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vellüdü √arâret-i müba««ireden olup o mi¡de ve o merî onu ta√lîlden ¡âcize 
olurlar. 

Veyâ«ûd sebeb-i füvâð bir şey™-i &aðîl olur ki &iðali ile î≠â edip füvâð 
i√dâ& eder, vaðt-i imtilâda √âdi& olan füvâð bu ðabilden olur. 

Füvâðın ≠ikr olan a§nâfı sebeb-i mû≠î ile √âdi& olan füvâð a§nâfı idi, 
ammâ yübsten √âdi& olan füvâðın beyânı budur ki ba¡∂ı kerre teşennüce 
mü™eddî olan yübs-i şedîdden füvâð ¡ârı∂ olur, √ummayât-ı mu√rıðanın â«i-
rinde ve istifrâπât-ı müceffifeden sonra ve cû¡-ı †avîlde bu me≠kûrların her 
biriyle √âdi& olan füvâð bu ðabîlden olur. Ve bu nev¡ füvâð «a†ara delâlet 
eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi müsta√kem olmayan yübsten ¡ârı∂ olur, o mi&lli 
âfet ednâ ter†îb ile zâil olur.

Ammâ müşâreket √asebiyle olan füvâð ba¡∂ı kerre kebide verem-i ¡a@îm 
¡ârı∂ olup «u§û§an o verem kebidin cânib-i muða¡¡arına ¡ârı∂ olup veyâ«ûd 
mi¡deye veyâ«ûd dimâπ √icâblarına o verem-i ¡a@îm ¡ârı∂ olup fem-i mi¡de 
onlara müşâreket etmekle √âdi& olur, şecce-i âmme vuðû¡unda ¡ârı∂ oldu-
ğu gibi ya¡nî baş yarılıp yarığı ümmü’d-dimâπa vâ§ıl olsa dimâπda veyâ 
√ucubunda o verem-i ¡a@îm √âdi& olur ve ondan bi’l-müşâreke fem-i mi¡de 
müte™e≠≠î olup füvâð i√dâ& eder. Ve bu √âl §akke-i mûci¡adan ya¡nî baş katı 
nesne ile tokuşmaktan dahi √âdi& olur her ne ðadar onda şecce olmaz ise. 
Ve bu √âl hummayâtın zamân-ı ta§a¡¡udundan dahi ¡ârı∂ olur ya¡nî √um-
mânın bu«ârı başa çıktıkta o bu«âr dimâπda veyâ«ûd √ucubda o verem-i 
¡a@îmi i√dâ& edip bi’l-müşâreket füvâð dahi ¡ârı∂ olur. 

Ve bu√rân ¡alâmetler @uhûrunda dahi olan füvâð verem-i ¡a@îm-i me≠kû-
ra müşâreket ile √âdi& olur. 

Ve kebide ¡ârı∂ olan verem-i ¡a@îmin füvâða mü™eddî olduğu √aððında 
olan sebeb-i ðarîbi e†ıbbâ ta«mîn eylediler. Ba¡∂ılar ≠âhib oldular ki kebid-i 
müteverrimden i&nâ ¡aşer tesmiye olunan bağarsığa mirâr mun§abb olur ve 
o i&nâ ¡aşerden dahi mirâr-ı ma§bûb fem-i mi¡deye mun§abb olup füvâð 
√âdi& olur. Ve ba¡∂ılar dahi ≠âhib oldular ki kebidde olan verem-i ¡a@îm 
fem-i mi¡deyi ∂aπ† edip müzâ√ame eder ve müzâ√ameyi def¡ için fem-i mi¡-
de füvâðı i√dâ& eder. Ve ba¡∂ılar dahi ≠âhib oldular ki fem-i mi¡de ile kebid 
arasında vâ§ıl bir ¡a§ab-ı daðîð vardır ve o ¡a§ab ile beynehümâda müşâre-
ket olmakla verem-i kebide fem-i mi¡de müşâreket edip füvâð i√dâ& eder.
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Ve füvâðı olan kimseye ¡u†âs ¡ârı∂ olsa onun füvâðı mün√all olur. Ve 
ke≠âlik §â√ib-i füvâð ðay™ edip «ıl†ı ða≠f eylese füvâðı mün√all olur. Eger 
ðay™la füvâð mün√all olmaz ise o füvâð delâlet eder ki mi¡dede veyâ«ûd 
dimâπdan mi¡deye vârid olan ¡a§abın a§lında veyâ«ûd dimâπın kendide ve-
rem vardır. Bu sûretlerin ikisine [355b] dahi √umret-i ¡ayn tâbi¡a olur. Ve 
evrâmın mi¡dî olanları ile dimâπî olanları a¡râ∂ları ile farð olunur.

Ve bu√rân ¡alâmetinde dâ«il olan füvâð ba¡∂ı kerre ¡alâmet-i ceyyide 
olur ve ba¡∂ı kerre dahi ¡alâmet-i rediyye olur ve onları şer√ ve î∂â√ Kitâb-ı 
Fu§ûl’de olan bâblarında ≠ikr olunduğu üzere olur ki eger ðay™ füvâðı teskîn 
eylemeyip o füvâðta √umret-i ¡ayn dahi olur ise redî olur,53 zîrâ fem-i mi¡de 
ve dimâπdan birinin veremine delâlet eder. Serî¡ü’l-mevt ¡alâmâtı kitâbında 
denildi ki a§√âb-ı füvâðın cânib-i eymeninde bilâ-sebebin ma¡rûfin «âric 
¡ani’†-†abî¡a verem √âdi& olup füvâð dahi şedîd olsa o füvâð ðable-†ulû¡i’ş-
şems onun nefsini i«râc eder ya¡nî ihlâk eder ve §â√ib-i füvâðta füvâð ile 
ma¡an maπ§ ve ðay™ ve küzâz ve ≠ehl-i ¡aðl olsa o kimse serî¡an helâk olur.

el-¡Alâmât: ¢ay™ ile zâil olan füvâðın küllîsi delâlet eder ki o füvâð 
&iðalî veyâ«ûd ≠ikr olunan vücûhtan biri ile keyfiyyet-i lâ≠i¡ası olan 
mevâdd-ı mû≠iyeden √âdi& olmuştur.

Ve her füvâð ki istifrâπat ve √ummayât-ı mu√rıða ¡aðiblerinde √âdi& 
olup onu ðay™ teskîn olmayıp belki ðay™ ile füvâðı ziyâde olsa o √âl yübû-
sete delâlet eder.

Ammâ bilâ-mâddetin ve ma¡a-mâddetin mizâc √asebiyle olan füvâðın 
¡alâmeti ebvâb-ı câmi¡ada me≠kûr olan delâilden ma¡lûm olur.

Ve mi¡dî ve kebidî ve dimâπî evrâmdan √âdi& olan füvâða o a¡∂â ve-
remlerinin her birine a¡râ∂-ı ma«§û§ası delâlet eder ve o a¡râ∂lar bâblarında 
me≠kûr olur.

el-Mu¡âlecât: Eger füvâðın sebeb-i fâ¡ilîsi imtilâ-i ke&îr ve bi’l-keyfiy-
ye mûzî olan şey™ ise onun ¡ilâcının enfa¡ı ðay™ olur ve ke≠âlik onun ¡ilâcı 
ta√rîk-i ¡anîf ve hezz ve §ıyâ√ ve def¡aten vâði¡ olan fera√ ve feza¡ veyâ«ûd 
πamm-ı müfri† ve yüzüne irti¡âda mü™eddî olan baπteten mâ-ı bârid saçmak 
ve √areket ve riyâ∂et ve rükûb ve su¡âl-i hâyici √abse mü§âbere ve ke≠â-
lik ¡a†aşa mü§âbere olur. Ve fâ¡il-i füvâð olan mevâddı ðal¡da ¡u†âsın nef¡i 

ة ا  ا د ردئ 53 اق و وث ا  Fu§ûl-i İbuðrâ†.
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¡a@îm olur. Ve yine füvâðı izâle eder †ûl-i müddet nefesi √abs etmek, zîrâ 
√abs-i nefes √arâreti i&âre ve mesâmm cânibine bürûza †aleben li’l-istinşâð 
ta√rîk eder. Ve √arâret dahi a«lâ†-ı le√iceyi ta√rîk ve ta√lîl eder. Ve nevm-i 
†avîlin füvâða nef¡i ¡a@îm olur. Ve e†râfı şedd ve mi¡de üzere bilâ-şar†in 
va∂¡-ı me√âcim ve ke≠âlik beyne’l-ketifeyn va∂¡-ı me√âcim dahi nâfi¡dir. 
Ve ke≠âlik edviye-i mu√ammire va∂¡ının dahi menfa¡ati vardır. 

Ve lu√ûcî ve imtilâî olan füvâða nâfi¡ edviyedendir: ¡İlâc olunan kimse 
evvelâ taðyi™e oluna ve ba¡dehu ona eyâric-i feyðarâ ve ¡u§âre-i efsentîn 
her birinden birer mi&ðâl, mil√-i Hindî iki dânıð a«≠ olunup saðy oluna ve 
bundan sonra helîlec-i mürebbâ saðy oluna.

Ve eger sebeb-i füvâð lu√ûc olur ise vâcib olur ki onun mu¡âlecesinde üç 
şey™ ða§d oluna: Evvelkisi mâddeyi tað†î¡ ve ta√lîl ða§d olunup sikencebîn-i 
¡un§ulî saðy oluna. İkincisi mâddenin î≠âsı keyfiyyeti ile ise mâdde ta¡∂îl 
oluna. üçüncüsü fem-i mi¡denin √issi ðalîlen ta«dîr oluna te™e≠≠îsi ðalîl ol-
sun için. Ve bu bâbda bu ður§a &enâ olundu:

~ıfat-ı ¢ur§-ı Ma√mûd: ¢us†, za¡ferân, verd-i †arî, ma§†akî, sünbül 
her birinden dört, esârûn iki mi&ðâl, afyûn bir mi&ðâl. Bu devâlar bezr-i 
ða†ûnâ ¡u§âresiyle ma¡cûn kılınıp ondan nı§f mi&ðâl saðy olunur bezr-i 
ða†ûnâ, afyûn ta«dîr eder ve sünbül taðviye ve ta«lîl eder ve esârûn ru†û-
bâtı bevl mecrâsına meyl ettirip i«râc eder, §abır berâz mecrâsına ru†ûbâtı 
ve &üflü imâle edip i«râc eder ve ðus† ve za¡ferân mevâddı in∂âc ve †að-
viye ve tes«în eder, onun için füvâð-ı şedî∂ ve taðallüb-i nefste bu ður§ 
cidden nâfi¡ olur.

Ve eger füvâð ¡atîð ve müzmin olur ise ona dühn-i kelânic54 menfa¡at-i 
mücerrebe ile nâfi¡ olur ve onun şerbet-i vâ√idesi mil¡aða-i vâ√ide olur, 
mâ-ı √ârr ile saðy olunur. Ve bu bâbda fânî≠ içinde †ab« olunan zencebîl 
dahi nâfi¡ olur.

54 Sedîdî nüs«asında “kelânic” bedeline “kelkelânic” vâði¡ olmuştur. Bu laf@a ya-
nımızda olan müfredâtta yazılmamıştır. İ√timâldir ki murâd dühn-i cülcülân ola. 
“Cülcülân”, simsim olmak üzere tefsîr olunmuştur. Câizdir ki “kelkelân” iki vech 
üzere ta¡rîb oluna, biri “cülcülân” ve biri “kelkelânic” ola, zîrâ “gül” ta¡rîb olunup 
“cüll” derler, “dühn-i cüll”ü gül yağı ile tefsîr ederler. “Cülcülân” hüve’s-simsim. 
İbn Kütbî. “Küzbere” kişnîz-i ter; cülcülân” kişnîz-i ra†b. Muðaddimetü’l-Edeb.
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Ve eger füvâð müştedd ve müzmîn olur ise ma¡âcîn ve cüvârişenât is-
ti¡mâline √âcet olur, ona kemmûnî mâ-ı fâtir ile saðy olunur ve belki cidden 
kibâr olan ma¡âcîne ve tiryâða √âcet olur. Ve felûniyânın55 ona menfa¡at-i 
¡a@îmesi olur ta«dîr ve taðviye ve ta√lîl ve def¡i olmak √asebiyle. Ve ona 
nâfi¡ olan √abb sekbînec √abbı ve i§†uma√îðûn √abbı olur. Ve aðrâ§-ı kev-
kebin füvâða menfa¡ati şedîd olur.

Ve mâdde-i bârideden veyâ«ûd bürûdete ðarîb mevâddan √âdi& olan fü-
vâð ¡ilâcında müsta¡mel edviye-i nâfi¡a se≠âb ve na†rûndur, bu ikisi şarâb 
ile saðy olunur. Ve ke≠âlik ona nâfi¡ edviye mâ-ı kerefs ve «all-i ¡un§ul ve 
√abaðu’l-mâ™ ve esârûn ve nârdîn ve merzencûş ve encudân olur √attâ encu-
dânın şemmi dahi müsekkin-i füvâð olur. Ve dahi nâfi¡ devâ dûðû, enîsûn, 
zencebîl, zerâvend, râsen-i müceffef, ¡u§âre-i πâfe&, vecc, sâ≠ec, ðaysûm 
olur; bu devâlar müfredeten ve mürekkebeten isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik 
bu edviyeden le¡ûðât itti«â≠ olunup bu ¡illette isti¡mâl olunur ve bu devâ-
lardan mütte«a≠ le¡ûð isti¡mâlinin fâidesi budur ki fem-i mi¡dede o devâlar 
vuðûf eder ve zamân-ı vuðûfta le¡ûðta lüzûcet olmak √asebiyle mu√tevî 
olduğu edviyeler müteferrið olmaz, bi-ecma¡ihâ o edviyeler ða¡ra mün√a†† 
olup te™&îrî ðavî olur. Ve bu bâbda cünd-i bîdesterin «â§§a-i ¡acîbesi vardır. 
Ba¡∂ı kerre nı§f dirhem cünd-i bîdester, üç sükerrece «all ve sükürrürce-i 
vâ√idenin &ülü&ânı mâ™ ile saðy olunur. Ve menfa¡at-i şedîde ile nef¡i olur 
ðaysûm ve fû≠enec-i cebelî ve ma§†akî mütesâviyetü’l-evzân a«≠ olunup 
mâ ve şarâb içinde selð olunduktan sonra sülâðası saðy olunur ise. Ve ke≠â-
lik ma§†akî, dâr-ı §înî, ¡un§ul üç evâðî a«≠ olunup bir ðıs† «all içinde †ab« 
olunduktan sonra o ¡alîle birkaç eyyâm ondan ðalîlen ðalîlen saðy olunur. 
Ve ke≠âlik ra†b-i bârid olan mevâddan √âdi& füvâða na†rûn ma¡a’l-¡asel 
saðy olunur. Ve ke≠âlik «avlencân ¡asel ile ma¡cûn kılınıp akşam ve §abâ√ 
ondan cevze miðdârı sað olunur. Ve ke≠âlik şol devâ dahi saðy olunur ki 
onun terkîbi bu §ıfat üzeredir: ¢us†, §abır, id«ir, nemmâm-ı yâbis, fûtenec-i 
nehrî, na¡nâ¡, se≠âb, bezr-i kerefs, kündür, esârûn her birinden ikişer dir-
hem, ebyûn, verd-i yâbis her birinden nı§f dirhem a«≠ ve terkîb olunur. Ve 
bu bâbda keber-i mu«allel dahi ma√mûd olur. Ve ba¡∂ı kerre bu edviye-i 
me≠kûrelere edviye-i mu¡a††ısa ile i¡ânet olunur. 

55 “Felûniyâ” berş demekle ma¡rûftur.
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Ve eger sebeb-i füvâð berd-i sâ≠ec ise onun edviyesi «all ve mâ ile isti¡mâl 
olunur ve «all ve mâ ile ma«lû† edviye ile ¡unuða ve li&eye ve ta√t-ı şerâsîfe 
†ılâ olunur veyâ«ûd ¡unuða ve li&eye zeyt-i ¡atîð ile veyâ«û∂ ðı&&â-i √ımâr 
dühnü ile †ılâ olunur. Ve ke≠âlik edhân-ı √ârrenin küllîsi ile mecmû¡an ve 
müfreden o mevâ∂i¡i ta†liye ve tedhîn nâfi¡ olur «u§û§an dühn-i bâbûnec ile 
veyâ«ûd o dühn ile ki onun içinde cünd-i bîdester ve kemmûn ve encudân 
†ab« oluna, onlar ile o mevâ∂i¡ †ılâ olunmak ziyâde nâfi¡ olur veyâ«ûd cünd-i 
bîdester ve ðus† her birinden nı§f dirhem, fu†râsâliyûn bir dirhem bu devâlar 
a«≠ olunup mâ-ı sîsenber ile †ab¡ ile olan nüs√âda “mâ-ı sîsenber” bedeline 
“mâ-ı efsentîn” vâði¡ olmuştur veyâ«ûd fûtenec ve enîsûn ve ma§†akî ma†-
bû«û ile saðy olunur veyâ«ûd fustuğun ðışr-ı «âric-i a√meri a§l-ı id«ir ile 
suda †ab« olunup o †abî« şürb olunur. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ ≠âhib oldular ki †al¡ın 
ðuşûru tecfîf olunduktan sonra sa√ð olunup ondan bir mi&ðâl mâ-ı râziyânec 
ve bezr-i se≠âb [356a] ile saðy olunsa cidden nâfi¡ olur. Mu§annif der ki bu 
devânın füvâð-ı bâride nâfi¡ olduğunu ben @ann ve √isbân eylemem.

Ve eger müştedd olup füvâð müzmin olur ise mi¡de üzere bilâ-şar† va∂¡-ı 
me√âcim lâbüdd ve lâzım olur ve ba¡dehu edviye-i mu√ammire va∂¡ı dahi 
lâzım olur.

Ammâ rî√-ı mu√tebiseden nâşî füvâð gerek ise i√tibâs-ı rî√ fem-i mi¡-
dede veyâ«ûd mi¡dede veyâ«ûd merîde olsun her √âlde ona isti¡mâl-i √am-
mâm ve su içinde sa√ð olunan kündürden bir şey™ tenâvül edip üzerine 
ðalîlen mâ-ı √ârr tecerru¡ eylemek nâfi¡ olur.

Riyâ√ı olan füvâð ¡ilâcında râsen-i müceffef isti¡mâlinin nef¡i πâyete bâ-
liπ olur.

Ammâ füvâð fem-i mi¡dede mütevellid olan «ıl†-ı lâ≠i¡den veyâ«ûd 
fem-i mi¡deye ma§bûbe olan «ıl†-ı lâ≠i¡den √âdi& olur ise o füvâðın §â√ibi 
lâyıðı olan muðayyi™ ile taðyi™e olunur veyâ«ûd ona müshil saðy olunur, 
eyâric-i sikencebîn ile veyâ«ûd şarâb-ı efsentîn saðy olunup istihsâl olunur. 
Ve ba¡∂ı kerre ona «all ve mâ saðy ve zübdü tecrî¡ ve mâ-ı √ârr ile dühn-i 
levz tecrî¡i kifâyet eder ve tenvîm olunup √asbe mâ-emken nevmi ta†vîl 
olunur. Ve ke≠âlik mâ-ı şa¡îrin dahi menfa¡ati şedîde olur ve «u§û§an rum-
mân-ı √ulvün ve may«oş olup √ulve mâil olan rummânın suları ve ke≠âlik 
mâ-ı rummâneyn dahi ziyâde nâfi¡ olur tenðıyeleri ve taðviyeleri için.
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Ve eger sebeb-i füvâð yübs-ı ¡ârı∂ ise ona ¡ilâc leben-i √alîb ve miyâh-ı 
müftire şürbüne ilticâ olur ve miyâh-ı müftire dühn-i levz ve dühn-i ðar¡ ile 
isti¡mâl olunur ve ba¡dehu mâ-ı şa¡îr ve mâ-ı ðar¡ ve mâ-ı «ıyâr ve lu¡âbât-ı 
bâride isti¡mâl olunur ve ke≠âlik «âricden dahi onlar ile temrî« olunur ve 
mefâ§ılı dahi temrî« olunur ve âbzen mi&lli nesneler dahi isti¡mâl olunur.

Ammâ ¡aðîb-i ðay™da √âdi& olan füvâð mu¡âlecesi budur ki ¡alîl eger 
i√sâs ederse ki fem-i mi¡dede veyâ«ûd mi¡dede «ıl†-ı lâ≠i¡den baðiyye var-
dır ve onda ðalîl πa&eyân dahi olur ise o sûrette ¡alîl ¡u†âsât-ı mütevâtire ile 
ta¡†îs olunur velâkin mu¡a††ıstan muðaddem o ¡alîle rubb-ı iccâ§ ve temr-i 
Hindî mi&lli «ıl†ı müzlið nesneler verilir ve «u§û§an temr-i Hindîyi levk ile 
ya¡nî ma∂π ile emr olunup ba¡dehu mu¡a††ısât verilir. 

Eger ¡aðîb-i ðay™da √âdi& olan füvâð §â√ibi baðiyye-i «ıl†ın le≠¡ini i√sâs 
eylemeyip belki fem-i mi¡dede temeddüd i√sâs eder ise o zamân fem-i mi¡-
de merâhim-i mu¡tedile ile ta∂mîd olunur ve muπa&&î olmayıp taπriyesi 
olan lübâb-ı «ubz mi&lli temeddüd ve πa&eyânı teskîni olan dühn-i levz 
mi&lli ve ta†yîbi olan mâ-ı ferârîc mi&lli ve taðviyesi olan küzbere mi&lli 
nesneler saðy ve i†¡âm olunur.

Ammâ verem-i kebidden veyâ«ûd evrâm-ı sâireden √âdi& olan füvâðın 
¡ilâcı nefs-i veremin ¡ilâcı olur ve fa§da √âcet olur ise fa§d dahi olunur ve 
nefs-i mi¡de ve fem-i mi¡de dahi mâ-ı rummân ve mâ-ı şa¡îr ve mâ-ı hindebâ 
saðy olunmakla ve a∂mide ile ta¡dîl olunur.

On İkinci Fa§l Merâ…… ve Şerâsîfe ¡Ârı∂a Olan 
A√vâl Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre bu nevâ√îlerde bi-√asebi’l-mevâdd i«tilâc √âdi& olur ve ba¡∂ı 
kerre o mevâdd rediyye olup onun âfeti dimâπa te™eddî edip ondan bizim 
≠ikr eylediğimiz mirârî olan mâlî«ûlyâ ve mirârî §ar¡ √âdi& olur. 

Ve bu i«tilâc ba¡∂ı kerre fem-i mi¡de ðurbünde ve fem-i mi¡denin kendi-
de √âdi& olup «afaðâna müşâbih olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ondan mi¡deye intifâ« lâzım ve &iðal √âdi& olur ve o in-
tifâ«ın ve &iðalin «afaðâna delâleti ðarîb olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi o i«tilâc evrâm-ı bâ†ına delâlet eder. 
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Ve eger ¡alîl merâðð ve şerâşîfte56 fevð cânibine inci≠âb i√sâs eder ise 
ðay™a delâlet eder. 

Ve bu i«tilâc √ummayâtta ¡ârı∂ olur ise §udâ¡-ı hâyice yâ«ûd ru¡âfa 
veyâ«ûd ðay™a delâlet eder ve onları biz bâblarından ≠ikr eyleriz.

Ve ba¡∂ı kerre mâdde-i veremin fevð cânibine intiðâline delâlet eder.
Ve eger şerâşîf ve merâððın inci≠âbı cihet-i esfele ve sürre nevâ√îsine 

ise mevâddın esfele inci≠âbına ve ishâle delâlet eder ve maπ§ın @uhûru o 
delâleti te™kîd eder. Ve şerâsîfin fevðe temeddüdü √ummayât-ı vebâiyyede 
ke&îrü’l-vuðû¡ olur.

Ve ba¡∂ı kerre bu i√tilâc ve temeddüd √arre veyâ«ûd berde tâbi¡ olan 
yübûset ile olur.

Ve ba¡∂ı kerre evrâm-ı bâ†ına tâbi¡ olur, o evrâm her ne ðadar esfelde 
olur ise yine bu i«tilâc ve temeddüd ¡ârı∂ olur.

Ve e¡âlîde olan fevðe temeddüd-i yübûset ile ve veremin müzâ√amesi 
ile olur. Ve ≠ikr olunan intifâ« emrâ∂-ı √ârrede redî olur ve onunla ye-
reðân-ı kebidî ¡ârı∂ olur.

Ve şerâsîf ve merâððta ba¡∂ı kerre evcâ¡-ı le≠≠â¡a ve evcâ¡-ı mütemed-
dide ¡ârı∂ olur ve onun sebebi emrâ∂-ı kebid ve emrâ∂-ı †ı√âl ve emrâ∂-ı 
¡a∂al olur ve bu evcâ¡lar mevâ∂i¡-i me≠kûreye √ummayât ve bu√rânâtta 
dahi ¡ârı∂ olur ve emrâ∂-ı merâðða ı††ılâ¡ müşkil olmakla o emrâ∂a ancak 
√a≠âðati ve tecribe-i râsi«ası olanlar mu††ali¡ olur. Ve’l-√amdü lillâhi ev-
velen ve â«iren. Ve u§allî ¡alâ-nebiyyihi ve resûlihi «âtimi’l-enbiyâi şâki-
ren ve müfâ«iren. Ve ba¡du fe-eðûlu mu√addi&en li’n-ni¡meti ve müstaðbi-
len na√ve ðıbleti‘ş-şükri bi-cülli‘l-himmeti. Hâ≠â kitâbun celîlü’ş-şâni ve 
¡a@îmü’l-bur√âni li-enne’l-¡ilme ¡ilmâni ¡ilmü’†-†ıbbı li‘l-ebdâni ve ¡ilmü’l-
fıðhı li’l-edyâni. [356b]

56 Teşrî√-i mi¡dede ≠ikr olundu ki a√şânın ya¡nî mi¡de ve kebid ve †ı√âl mi&lli âlât-ı 
πıdânın üzerinde üç √icâb vardır; “&erb” a√şâ üzerinde ve “§ıfâð” &erb üzerinde ve 
“merâðð” §ıfâð üzerindedir. Ve merâððın üzerinde dahi ¡a∂alât-ı şa√miyye vardır. 
Ve şürsûf a∂lâ¡-ı «ılfın ya¡nî a∂lâ¡-ı §adr gibi devresi tâmm olmayan eyegü kemik-
lerinin ucu ve yumuşak †arafına derler. Ve göğüsü ortda iki tecvîfe taðsîm eden 
πışâya √icâb-ı muna§§ıf derler ve o √icâbın nihâyeti ðalb ile §adr arasına √âil ve 
√âciz olur, ona √icâb-ı √âciz derler, o hicâb-ı √âciz ve √icâb-ı muna§§ıf ve §adrın 
âlât-ı sâiresi cemî¡an √areket edip ce≠b-i havâ ederler ve ervâ√-ı mu√teriðayı «ârice 
redd ederler.
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KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN ON DÖRDÜNCÜ FENNİ EMRÂ∞-I 
KEBİDDE VE MU¡ÂLECÂTINDA OLAN 

KELÂM-I MÜCMELDİR VE O FENN DAHİ 
DÖRT MA¢ÂLEYİ MÜŞTEMİLDİR

Ve Ma…âle-i Ûlâ A√vâl-i Kebidin Külliyyâtı Beyânında 
Olup ve O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l Kebidin Teşrî√i Beyânındadır

Kebid o ¡u∂vdur ki demin tekevvünü onunla tamâm olur, zîrâ mi¡de key-
lûsu mâsârîðâya nüfûz eyledikte deme o keylûsu mâsârîðâ i√âle eder, zîrâ 
mâsârîðâda kebid ðuvveti vardır ve dem tekvîninin tamâmı nefs-i kebid ile 
olur ve √aðîðatte dem bir πıdâdır ki müşâbeheten kebide isti√âle eylemiştir. 
Ve kebid dem gibi bir nev¡ la√m-ı a√merdir lâkin câmiddir, dem gibi mâyi¡ 
ve sâil değildir. Ve o la√m ¡a§abda olan elyâftan «âlîdir57 ve o ¡u∂vda nâbit 
olan ¡urûðun u§ûlü o ¡u∂vda münbe&&e ve lîf gibi müteferriðadır ve ¡urûð-ı 
sâkine teşrî√i bâbında onlar senin ma¡lûmun oldu.58 Ve kebid mi¡deden ve 
em¡âdan o ¡urûð-ı münbe&&e vâsı†ası ile keylûsu ma§§ eder ve o imti§â§ 
ile bâbu’l-kebid tesmiye olunan ¡ırð-ı ¡a@îmin şu¡beleri ya¡nî mâsârîðâları 
†arîðinden mi¡de ve em¡â keylûsu kebide tað¡îrinden vârid olur ve o ma√al-
lde keylûs †ab√ olup deme isti√âle eder ve kebid o demi ¡ırð-ı ecvef vâsı†a-
sıyla bedene tevcîh ve tevzî¡ eder. Ve ecvef bir büyük damardır ki kebidin 
√adebesinden nâbit olur ve demin mâiyyeti √adebe-i kebide demden temyîz 
olunur, kebid o mâiyyeti iki külyelere √adebe †arîðinden tevcîh eder ve dem 
üzere olan rıπve-i §afrâviyyeyi tað¡îr †arîðinden ve bâbın fevðinden merâre-
ye ve rüsûb-ı sevdâvîyi yine †arîð-i tað¡îrden †ı√âle tevcîh eder.59

57 Ya¡nî ¡a§abda elyâf olduğu gibi cevher-i kebidde lîf olmaz.
58 O ¡u∂v-ı kebidde nâbit olan damara bâbu’l-kebid derler, onun kökleri kebidin 

muða¡¡arında münbe&&e olup dağılmıştır. 
59 Ve kitâb-ı evvelde ≠ikr olundu ki kebidde keylûs †ab« olup deme isti√âle eyle-

dikte rıπve gibi onun üzerinde bir şey™ †âfî olur, ona §afrâ derler ve bir şey™ dahi 
rüsûb edip dibine çöker, ona sevdâ derler ve bir şey™ ortasında tereddüd eder, 
ona balπam derler. Balπamın mefraπı yoktur, ammâ §afrânın mefraπı merâre ve 
sevdânın mefraπı †ı√âl olur. Ve bunların her birisi dem ile πıdâ için a¡∂âlara tevzî¡ 
olunur ve sevdâ ve §afrâ fa∂laları mefraπlarına mun§abbe olur.
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Ve ¡u∂v-ı kebidin mi¡deyi mümâs olduğu †araf tað¡îr üzere √alð olun-
du mi¡de √adebesi ile tehendümü √asen olsun için. Ve kebidin √icâbı vely 
eden †arafı mu√addeb «alð olundu √icâbın √areketine müzâ√ameti olmasın 
için, zirâ o mu√addebin √icâbı mümâssesi noð†a-i vâ√ideye ðarîb miðdârı 
olan cüz™ ile olur ve o miðdâr mümâssenin √areket-i √icâba müzâ√amesi ve 
mümâna¡ati olmaz ve eger √icâba itti§âli miðdâr-ı me≠kûreden ziyâde olsa 
mev∂i¡-i itti§âl ¡ırð-ı ecvefin menbiti civârında olmakla ¡ırðın dahi √icâba 
mümâssesi olur idi ve ¡ırðın ve civârında olan ma√allerin √icâba mümâs-
sesi lâ-ma√âle √areket-i √icâba mâni¡-i ðavî olur idi. Ve kebidin fevð †arafı 
mu√addeb olduğunun bir vechi dahi budur ki üzerinde olan ∂ulû¡-ı mün√a-
niyyenin mu√addebi iştimâli √asen olur.

Ve kebidi üzerinden bir πışâ-i ¡a§abî teclîl eder ve o πışâ bir ¡a§ab-ı 
§aπîrden tevellüd eder ki o ¡a§ab dimâπdan ifâde-i √iss için kebide nüzûl 
eder diye bâbında ≠ikr eylediğimiz gibi ve bu √iss-i kebidin a@harı tað¡îr 
cânibinde olur ve o ¡a§ab-ı kebidi â«er a√şâya rab† eder.

Ve kebide şiryândan dahi bir ¡ırð ∂ârib-ı §aπîr gelir ve o ¡ırð-ı ∂arib kebid-
de müteferrið olup kebide rû√ naðl eder ve kebidin √arâret-i πarîziyyesini √ıf@ 
ve nab∂ ile ta¡dîl eder. Ve ≠ikr olunan ¡ırð-ı §aπîr-i ∂ârib kebidin muða¡¡arına 
nâfi≠ ve muða¡arda müteferrið olur, zîrâ mu√addeb-i kebid cihet-i √icâbda 
olmakla onun √areketi ve tenfîsi ile mu√addeb-i kebid terevvu√ eder.

Ve dem için kebidde fe∂â-ı vâsi¡ «alð olunmadı belki ona ≠ikri sâbıð 
bâbu’l-kebidin ∂ayyið olan şu¡beleri ma√all-i tekevvün ü tevellüd kılındı 
onun için ki cemî¡an o ∂ayyið olan şu¡belerin keylûsu iştimâli eşedd ve 
keylûs-ı müteferriðlerin o şu¡belerden infi¡âli etemm ve esra¡ olur.60

Ve ¡urûðun kebidi vely eden †arafları eraðð §ıfâð olur la√miyyetin te™&î-
rini keylûsa o ¡urûðun edâsı ve îrâdı esra¡ olsun için. Ve kebidi mücellil 
olan πışâ kebidi em¡âyı ve mi¡deyi mücellil olan πışâya rab† [eder] ve biz o 
πışâları bundan [aðdem] ≠ikr eyledik. Ve o πışâ-i mücellil kebidi ribâ†-ı ¡a@
îm ü ðavî ile √icâba dahi rab† eder ve o πışâ-i mücellil kebidi a∂lâ¡-ı «ılfa 
dahi diðâð ve §ıπâr rab†lar ile ve rab†-ı â«er ile rab† eder.

60 Ya¡nî o ¡urûðlarda keylûsu deme i√âle ðuvveti vardır ve ¡urûð ∂ayyið ve müte-
ferrið oldukta ¡urûðun eczâ-i keylûsu mümâssesi ek&er ve lâ-ma√âle te™&îri eşedd 
olur, ammâ keylûs fe∂â-ı vâ√idde olsa mümâsse ve te™&îr eðall olur.
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Ve kebid ile ðalb arasından bir ¡ırð vâ§ıl olur ki o ¡ırð-ı vâ§ıl bundan 
aðdem senin ma¡lûmun oldu. Ve o ¡ırð-ı vâ§ıl ðalbden †ulû¡ edip kebide 
vâ§ıl olur veyâ«ûd kebidden †ulû¡ edip ðalbe vâ§ıl olur ve bu terdîd i«tilâf-ı 
me≠hebe mebnî olur, her birine bir †âife ≠âhib olmuştur. Ve bu ðalbden 
nâbit olan ¡ırðı bir πışâ-i §ulb ü &e«în kebide rab†-ı mu√kem ile rab† eder 
ve o ¡ırð ≠ikr olunan πışâ-i râbı† üzere nüfû≠ eder. Ve o ¡ırðın dâ«ilde olan 
†arafı eraðð olur dâ«ilde emn ve mess eylediği mev∂i¡-i la√m raðîð olmak 
√asebiyle.

Ve insânın kebidi cü&&ede insâna ðarîb olan √ayvânât-ı sâirenin kebidin-
den ekber olur. Ve ba¡∂ılar derler ki şol √ayvân ki ekli ke&îr ve ðalbi ∂a¡îf 
ola, o √ayvânın kebidi a¡@am olur. 

Ve kebid ile mi¡de arasında bir ¡a§ab vâ§ıl olur ki o ¡a§ab raðîð olur, 
binâen ¡aleyh kebid ile mi¡de arasında emrâ∂ √asebiyle müşâreket olmaz 
meger mara∂-ı ¡a@îm ola, o zamân e√adühümâ â«ere verem-i ¡a@îmin 
¡urû∂unda müşâreket eder.

Ve kebidden evvelâ iki damar nâbit olur: O iki damarın evvelkisi ke-
bidin muða¡¡arından nâbit olur ve ona bâbu’l-kebid tesmiye olunur, onun 
ek&er-i menâfi¡i mi¡deden keylûsu ce≠b olur. Ve ikinci damar kebidin 
mu√addebinden nâbit olur, ona ecvef tesmiye olunur, onun menâfi¡i πıdâyı 
a¡∂âya î§âl olur. Bâbu’l-kebidin ve ecvefin teşrî√lerini bundan aðdem biz 
beyân eyledik.

Ve kebid için biraz zevâid vardır ki onunla kebid mi¡deyi mu√tevî 
ve müştemil olur, nitekim yed e§âbi¡ ile maðbû∂unu mu√tevî olur. Ve 
zevâid-i kebidin a¡@amı o zâidedir ki o zâide ¡ale’l-ı†lâð zâide demekle 
ma¡rûf olur ve merâre o a¡@am-ı zevâid üzere olur ve onun meddi ya¡nî 
†ûlü cânib-i esfele olur. Ve kebidin cemî¡an zevâidi dört veyâ«ûd beş 
¡aded olur ya¡nî ba¡∂ı eş«âsda dört ve ba¡∂ı âherde beş olur ve çok kimse-
nin kebidi a∂lâ¡ «alfe mu∂âmm ve şedîden müstened olur, binâen ¡aleyh o 
kimselerin kebidi a∂lâ¡-ı «ılfa ve √icâba müşârik olur ya¡nî e√adühümânın 
âfeti ile â«er dahi bi’l-¡ara∂ me™ûf olur. Ammâ ba¡∂ı nâsın kebidi a∂lâ¡-ı 
«ılfına şedîden müstened ve mu∂âmm olmaz, binâen ¡aleyh ≠ikr olunan 
müşâreket dahi olmaz.
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Ve kebidin la√miyyetinde √iss yoktur velâkin kebidi mücellil olan πışâ-
yı mümâss olan la√miyyette ðalîlen √iss olur ve o √isse la√miyyet-i ðalîle 
¡a§abî πışâdan nâile olur. 

Ve bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu ki demin tevellüdü kebidde 
olur ve mirâr ve sevdâ ve mâiyyet demden kebidde mümtâz olup ayrılır. 
Ba¡∂ı kerre demin tevellüdü ve ≠ikr olunan imtiyâzı cemî¡an mu«tell olur 
ya¡nî lâyıðı üzere tevellüd eylemez ve imtiyâz dahi lâyıðı üzere olmaz. 
Ve ba¡∂ı kerre dem lâyıðı üzere tevellüd eylemez ve tevellüdü mu«tell 
olur velâkin imtiyâz mu«tell olmayıp lâyıðı üzere olur, ammâ bunun ¡aksi 
πayr-i vâði¡dir, zîrâ imtiyâz mu«tell oldukta ona lâzım gelir ki demde 
dahi i«tilâl ola, zîrâ ı§lâ√ üzere tevellüd eden demde elbette imtiyâz dahi 
lâyıðı üzere olur. Ve ba¡∂ı kerre imtiyâzda olan i«tilâl-i kebid sebebi ile 
olmayıp o nesneleri câ≠ibe olan a¡∂ânın me™ûf olmasıyla imtiyâzda i«-
tilâl olur ya¡nî kebid demden §afrâyı ve sevdâyı ve mâiyyeti lâyıðı üzere 
temyîz eder velâkin merâre §afrâyı ve †ı√âl sevdâyı ve külye ve me&âne 
mâiyyeti câ≠ibeleri me™ûfe olmakla lâyıðı üzere ce≠bden ¡âcize olurlar ve 
o sebebden imtiyâz mu«tell olur.

Ve kebidde ðuvâ-ı erba¡a mevcûde olur ya¡nî onda câ≠ibe ve mâsike 
ve hâ∂ıme ve dâfi¡a ðuvvetleri [357a] vardır: Ve hâ∂ımenin ek&eri kebidin 
la√miyyetinde olur ve bâðıye ðuvvetler ¡urûðta olur. Ve ba¡îd olmaz ki o 
bâðıye ðuvvetler mâsârîðâ ¡urûðlarında ola, her ne ðadar müteðaddimînin 
bu ðavlini redd edip ba¡∂ı müte¡a««irîn dediler ise ki ðuvve-i câ≠ibe ve 
ðuvve-i mâsikenin mev∂û¡u mâsârîðâ olduğuna ≠âhib olanlar «a†â eyledi-
ler, zîrâ mâsârîðâlar ce≠bin †arîði olur ya¡nî mec≠ûb olan πıdâya mâsârîðâ 
†arîð-i sülûk olur ve †arîð-i ce≠bde ðuvve-i câ≠ibe olmak câiz olmaz ve mâ-
sike olmadığı bi-†arîði’l-evlâ &âbit olur. Ve bu bâbda o ba¡∂ı müte™a««irîn 
biraz √ucec îrâd eylediler ki onlar √ucec-i ∂a¡îfeye müşâbih olur, zîrâ o 
ba¡∂ı i√ticâclarında dediler ki mâsârîðâda câ≠ibe olsa mâsârîðâda hâ∂ıme 
dahi olmak ona lâzım gelirdi lâkin mâsârîðâda hâ∂ıme olmak câiz olmaz, 
mâsârîðâda câ≠ibe olmak dahi câiz olmaz. Ve bu ða∂iyye-i şar†iyyenin 
naðî∂ini isti&nâ beyânında dediler ki mâsârîðâda hâ∂ıme olsa onda mün-
ha∂ım olan πıdâ müddet-i ha∂m miðdârı mek& eder idi lâkin †arîð-i ce≠b 
olan ma√allde o miðdâr mek& câiz olmaz ve o ma√allde ðuvve-i hâ∂ıme 
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olmak dahi câiz olmaz ve o ba¡∂ı mâsârîðâda ðuvve-i câ≠ibe olmadığına 
vech-i â«er ile dahi istidlâl ve i√ticâc edip dediler ki kebidde ðuvve-i câ≠i-
be olduğu ðudemânın müsellemidir ve ke≠âlik mâsârîðâda dahi ce≠b olsa 
kebid ile mâsârîðâ keyfiyyet-i ce≠bde müttefið olurlar idi ve keyfiyyette 
itti√âddan cevherlerinde dahi itti√â∂ ve ittifâð lâzım gelir idi lâkin cevher-
lerinin ¡adem-i itti√â∂ları ðudemânın dahi müsellemi olmakla keyfiyyet ve 
ðuvânın dahi ¡adem-i itti√â∂ı onlara lâzım gelir ve kebidde ðuvve-i câ≠ibe 
vardır derken mâsârîðâda dahi ce≠b olmak bâ†ıl olur. Ve o fikr ve na@arları 
∂a¡îf olan ba¡∂ı bilmediler ki †arîðte ce≠bde ce≠bin vücûdu ce≠be a¡ven olur 
ve ce≠bi olan nesnenin ce≠b ðuvvesi o nesnenin ce≠be †arîðolmasına mâni¡ 
olmaz. Görülmez mi ki em¡âda ðuvve-i dâfi¡a ile ve medfû¡a †arîð olmak 
cem¡ olur, em¡ânın dâfi¡ası &üflü def¡ eder ve &üflün indifâ¡ına ve «urûcuna 
yine em¡â †arîð ve sebîl olur ve †arîð-i def¡de dâfi¡a olmak def¡e a¡ven olur. 
Ve ke≠âlik o ba¡∂ı merînin √âlini nisyân eylediler, zîrâ merîde câ≠ibe olmak 
onların dahi müsellemi olur ve ke≠âlik merînin ce≠be †arîð olduğu dahi 
müsellemdir, pes merîde hem câ≠ibe ve hem †arîð olmak câiz olduğu gibi 
mâsârîðâ dahi ce≠be †arîð ve ðuvve-i câ≠ibeye mev∂û¡ olmak câiz olur. Ve 
ke≠âlik o ba¡∂ı bilmediler ki câ≠ibesi olan ba¡∂ı menâfi≠de hâ∂ıme olmakta 
ke&îren be™s olmaz, zîrâ câ≠ibesi olan menfe≠ ce≠b ðuvvetine mu√tâc olur, 
ha∂ma onda i√tiyâc olmaz. Ve ke≠âlik o ba¡∂ın mâsârîðâda hâ∂ıme yoktur 
dedikleri mâsârîðâda keylûsun deme isti√âlesini nisyândan nâşî olur, zîrâ 
bundan aðdem ≠ikr eylediğimiz üzere keylûs mâsârîðâda deme isti√âle eder 
ve tamâmı kebid ile olur ve bu isti√âle ve ha∂m onların dahi müsellemi 
olur ve bu ma√allde mâsârîðâda hâ∂ıme yoktur dedikleri muðaddime-i mü-
sellemelerini nisyândan nâşî olur. Ve ke≠âlik o ba¡∂ı mâsârîðâda bir nev¡ 
ðuvve-i mâsike olduğnu teslîm ederler her ne ðadar o mâsikenin imsâki 
ha∂m olunca ðadar mütemâdî olmaz ise ve onların bunu teslîmden sonra 
mâsârîðâda hâ∂ıme olmadığına mâsârîðâda mâsike olmamasıyla istidlâlle-
ri muðaddime-i müsellemelerine nisyân √asebiyle olur. Ve ke≠âlik elyâfın 
ef¡âl-i ma¡lûmelerini işlemekte a√vâlleri mu«telife olur, kimi serî¡an ve ki-
mi ba†î™en işlerler ve o ba¡∂ın πıdânın sür¡at-i nüfû≠u olan mecrâda ha∂men 
olduğunu inkâr ve istib¡âdleri a√vâl-i elyâfı nisyândan nâşî olur, πıdânın 
serî¡ü’n-nüfû≠ olduğu menfe≠de ha∂mün-mâ olmak istib¡âd olunmaz, √attâ 
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e†ıbbâ ≠âhib oldular ki femin kendide dahi ha∂mun-mâ vardır ve πıdâ 
femde mek& etmeyip fem serî¡ü’n-nüfûz müneffi≠ olduğu cümlenin mü-
sellim olur. Ve ke≠âlik §âim denmekle ma¡rûf mi¡âda πıdânın nüfû≠u serî¡ 
olur ve o ba¡∂ı o §âimde ðuvve-i dâfi¡a ve ðuvve-i hâ∂ıme olduğunu inkâr 
eylemezler. Ve ke≠âlik a¡∂â-i müteşâbiheler birbirlerine cevherde mu«â-
lif olurlar, me&elâ ¡i@âmın cevheri a¡§âba ve ¡urûða ve sâir a¡∂â-i a§liyyeye 
ve la√m ve şa√me mübâyin ve mu«âlif olur ve cümlesi πıdâyı ce≠bde 
mütte√ide olurlar her ne ðadar ce≠b eyledikleri πıdâ mecrâ-yı vâ√idde 
cârî ise. Ve onların ðuvâları müteπâyire olan iki ¡u∂vların cevherleri dahi 
muπâyir olmak lâzımdır dedikleri a¡∂ânın ce≠b-i πıdâda itti√âdlarını nis-
yân √asebiyle olur.

Mütercim-i faðîr der ki bu ma√allde bir su™âl ₣âhir olur ki onu ehl olan 
te™emmül eyler ise def ¡e ðâdir olur.61 İntehâ.

Ve ke≠âlik o ba¡∂ı nisyân eylediler ki kebidin ce≠b ðuvvesinin ek&e-
ri ¡urûðta olan elyâf ile olur ve o ¡urûð ve elyâfı mâsârîðâ ¡urûðuna ve 
elyâfına cevherde müşâkil olur ve o iki cevherler biri birlerine ke&îren 
mütebâyin ve ba¡îd olmazlar. Pes senin ma¡lûmun oldu ki ≠ikr olunan 
√ükm-i vâ√idin edillesinden o ba¡∂ı mevâ∂i¡-i ke&îrede «a†â eylediler, 
ne¡am mâsârîðâda ðuvve-i câ≠ibe olmadığını Câlînûs dahi ≠ikr eyledi 
ve onun ≠ikrine binâen ba¡∂ı müte™a««irîn ≠ikr olunan «atâyâda vâði¡ 
oldular, lâkin Câlînûs’un mâsârîðâda câ≠ibe yoktur dediğinden murâdı 
câ≠ibe-i ðaviyye vü evveliyye mâsârîðâda olmadığını îrâd ve beyândır 
ve bu îrâdın dahi vechi budur ki πıdâ âfetinde ba¡∂ılar re™y edip yalnız 
mâsârîðâya mu¡âlece eylediler ve kebide mu¡âleceyi terk eylediler, ona 
binâen Câlînûs mâsârîðâda ce≠b yoktur ve ce≠b âfetinde olan mu¡âlece-
nin mâsârîðâya iðti§ârında menfa¡at yoktur diye mâsârîðin ce≠bini inkâr 
eyledi ve murâdı mâsârîðâda ce≠b-i evvelî ve ce≠b-i ðavî olduğunu inkâr 
idi. Câlînûs’un ı†lâðına maπrûr olup o ba¡∂ı müte™a««irîn ≠ikr olunan 
«a†âlarda vâði¡ oldu. 

61 Taðrîr-i su™âl budur ki o ba¡∂ın ≠ikr eyledikleri muðaddime keyfiyyette i«tilâf-ı 
cevherde dahi i«tilâfı müstelzim olur dedikleri muðaddime idi, bu maðâmda 
Şey«‘in ≠ikr eyledikleri kelâmı onlar ≠ikr eylemediler. Taðrîr-i cevâb budur 
ki onların îrâd eylediği muðaddime Şey«-i Re™îs’in ≠ikr eylediği muðaddimeyi 
müstelzim olur her ne ðadar ta§rî√leri yok ise.
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Ve Câlînûs’un murâdı vech-i meşrû√ üzere olduğuna delîl budur ki 
noðsân-ı πıdâ âfetinin mu¡âlecesinde kebide mu¡âleceyi terk edip mâsârîðâ 
mu¡âlecesinde kebide ¡inâyetlerini ða§r edenlerin §un¡larını inkâr ¡aðabin-
de dedi ki onların na@îri o kimsedir ki nu«â¡ın @ahrda olan cüz™ünün âfeti 
√asebiyle riclinde istir«âsı olan kimseye mu¡âlece edip ricli ta∂mîd eder ve 
o ∂ımâdı ricle ða§r edip nu«â¡ın mebde™ine ve âfetin ma√all-i a§lîsine62 ve 
nu«â¡ın kendisine mu¡âleceyi terk eder. Câlînûs bu tan@îri âfet-i πıdâ için 
mu¡âleceyi yalnız mâsârîðâ ða§r edenlerin §anî¡lerini inkâr ¡aðabinde îrâd 
eyledi. Ve ma¡lûmdur ki nu«â¡da ðuvve-i †abî¡iyye ve ðuvve-i mu√arrike ve 
ðuvve-i √âsse olduğu gibi riclde dahi o ðuvâlar mevcûde olur, mu¡âleceyi 
ricle ðasrı inkârdan riclde o ðuvâlar mevcûd olduğunu inkâr iðti∂â eylemez 
ve ke≠âlik mâsârîðâya mu¡âleceyi ða§rı inkârdan mâsârîðâda ðuvve-i câ≠i-
be olduğunu inkâr lâzım gelmez belki câizdir ki ðuvve-i câ≠ibe kebidde 
evvelâ ve bi’≠-≠ât olup mâsârîðâda dahi câ≠ibe &âniyen ve bi’l-¡ara∂ mev-
cûde ola. Ve ne keyfiyyet ile mâsârîðâda câ≠ibe olmaz ki mâsârîðâ biraz 
âlât-ı †abî¡iyyelerdir ki onun ile mekân-ı ba¡îdden πıdâ ce≠b olunur ce≠b-i 
¡a∂alde √areket-i mekâniyye √asebiyle olduğu gibi ya¡nî inðıbâ∂ ve inbisâ†-
la olduğu gibi mâsârîðâda ce≠b o minvâl üzere olmaz ve o minvâl üzere 
ce≠bi olmayıp ce≠be âlet-i †abî¡î olanların ek&erinde †abî¡î bir nev¡ [357b] 
ðuvvet olur ki cirm-i âlette o ðuvvet-i sâriye vü münfa¡ile dahi mülâðî ve 
sârî olur √attâ √adîd dahi mıπnâ†î§ten münfa¡il olup infi¡âli √asebiyle mün-
fa¡il olan √adîd √adîd-i â«eri ce≠b eder √attâ √adîd ile mıπnâ†îs arasında 
olan havâ dahi ehl-i ta√kîðin ek&eri katında mıπnâ†î§ten münfa¡il olmakla o 
havâ √adîdi ce≠b eder ya¡nî mıπnâ†î§ √adîde mümâss olmazdan muðaddem 
havâya ðuvveti sârî olmakla beynehümâda olan havâ √adîdi ce≠b eder.63

62 Âfetin ma√all-i a§lîsinden murâd @ahrda olan cüz™-i nu«â¡dır.
63 Bir pâre mıπnâ†îs cevf-i havâda mu¡allað ¡alâ-√âlihi kalsa veyâ«ûd bir @arf içine 

va∂¡ olunup o @arf bir «av∂a veyâ su ile memlû bir †aşta konulup su yüzünde 
¡alâ-√âlihi terk olunsa elbetteten mıπnâ†îs kendi †ab¡ında «alðî ve cibillî «â§§a-
sı ile √areket ve o yerin nı§f-ı nehâr dâyiresine müvâzât edip ¡alâ-ðavlin ðu†b-ı 
cenûbîsi ve ¡alâ-ðavlin â«erin ðu†b-ı şimâlîsi ya¡nî şimâl gözü ta¡bîr olunan câni-
bi küre-i ar∂ın şimâlîsi cânibine doğrulup teveccüh eylemek emr-i muðarrerdir, 
nitekim √âlâ isti¡mâl olunan pusulalar ibrelerinde ve «ibre-nâmelerde müşâhede 
olunur. Füyû∂ât-ı Mıπnâ†ısiyye li-İbrâhim e†-‰âli¡.
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İkinci Fa§l Ahvâl-i Kebide Olan 
İstidlâllerin Vücûhâtı Beyânındadır

A√vâl-i kebide ba¡∂ı kerre messin mülâðâtı ile istidlâl olunur. Evrâm-ı 
kebide a√yânen bu vechle istidlâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi a√vâl-i kebi-
de ona ma«§û§ evcâ¡la ve ke≠âlik kebidden §âdır olan ef¡âlle dahi istidlâl 
olunur. Ve kebide müşârik ve ðarîb olan mi¡de ve √icâb ve em¡â™ ve külye 
ve merâre mi&lli ¡u∂vlar ile ve kebide eb¡ad ve müşârik olan nevâ√î-i re™s 
ve †ı√âl mi&lli ¡u∂vlar ile dahi istidlâl olunur. Ve ke≠âlik cemî¡-i bedene 
¡âmm olan levn ve se√ane ve lems mi&lli a√vâl ile dahi istidlâl olunur. 
Ve ke≠âlik kebidin nevâ√îsinde nâbit olan şa¡r ile ve kebidin kendiden 
nâbit olan evride ile ve a¡∂â-i u«rânın hey™eti ile ve kebiden mütevellid ve 
kebidden münba¡i& olanlar ile ve muvâfıðât ve mu«âlifât ile dahi istidlâl 
olunur ve esnân ve ¡âdât ve onlara mutta§ıla olan edille ile dahi istidlâl 
olunur.

Üçüncü Fa§l ±ikr Olunan İstidlâlâttan 
Her Birinin Vücûhu Beyânındadır

Lemsten me™«ûz olan istidlâlin mi&âli budur ki nâ√iye-i kebidin mel-
mesinde √arâret olsa kebidin √arâretine ve bürûdet olsa kebidin bürûdetine 
delâlet eder. Ve o nevâ√înin §alâbeti kebidin cüsâ™ ve §alâbetine veyâ«ûd 
kebidde verem-i §ulb olduğuna delâlet eder. Ve o nevâ√înin intifâ«ı ke-
bidde verem veyâ«ûd intifâ« olduğuna ve o veremden i√sâs olunan şekl-i 
hilâlî veremin nefs-i kebidde olduğuna ve o verem müsta†îlü’ş-şekl olduğu 
ve eşkâl-i sâireden bir şekl ve hey™et üzere olduğu verem ve intifâ« ¡u∂v-ı 
â«erde ve ¡a∂al-i ba†nda olduğuna delâlet eder.

Ammâ evcâ¡dan me™«ûz olan istidlâlin mi&âli budur ki eger o veca¡ ile 
temeddüd ve &iðal ma¡an mevcûd ise kebidde südde veyâ«ûd verem ol-
duğuna delâlet eder. Eger o veca¡ ile bilâ-&iðal yalnız temeddüd olur ise 
kebidde rî√ olduğuna delâlet eder. Eger o veca¡ ile &iðal olup veca¡ın na«sı 
yok ise mâdde cirm-i kebidde olup kebidi tevrîm veyâ«ûd tesdîd eylediğine 
delâlet eder. Ve eger &iðal ma¡a-na«sin olur ise kebidi πaşy ve setr eden 
πışâda verem olduğuna delâlet eder.
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Ve ef¡âl-i kebidden me™hûz olan istidlâl budur ki kebidin ha∂m ve ce≠b 
ve bedene demi def¡ ve tevzî¡ ve demin mâiyyetini külyelere def¡ ve mirârı 
merâreye ve sevdâyı †ı√âle def¡i mi&lli ve √âl-i ¡a†aşı mi&lli ef¡âlinden birin-
de i«tilâl ve âfet olup ve o âfet ¡u∂v-ı müşârik ile olmaz ise o ef¡âlin sebebi 
kebidde olduğuna delâlet eder. 

Ammâ a√vâl-i kebide müşârekâttan me™«ûz olan istidlâl ¡a†aş ile olur, 
zîrâ ¡a†aş her ne ðadar mi¡deden √âdi& olup a√vâl-i mi¡deye delâlet eder 
ise evðât-ı ke&îrede a√vâl-i kebide dahi delâlet eder. Ve ke≠âlik füvâð ve 
şehvet ve ha∂m ve sû™-i teneffüs dahi bi’l-müşâreke a√vâl-i kebide delâlet 
eder. Sû™-i teneffüs her ne ðadar riye ve √icâb √asebiyle √âdi& olur ise ba¡∂ı 
kerre kebid sebebi ile dahi ¡ârı∂ olur. 

Ve ke≠âlik berâz ve bevl a§nâfın ba¡∂ıları dahi a√vâl-i kebide delâlet 
eder ve o ba¡∂ı ðarîben senin ma¡lûmun olur.

Ve ke≠âlik a√vâl-i §udâ¡a ve emrâ∂-ı re™s ve emrâ∂-ı †ı√âl ile bi’l-müşâ-
reke a√vâl-i kebide istidlâl dahi olunur.

Ve lisânın melâseti ve «uşûneti ve levni ve şefelerin dahi levniyle a√vâl-i 
kebide istidlâl olunur.

Ve ba¡∂ı kerre beyne’l-ðalb ve’l-kebid bi-√asebi’l-keyfiyye mu«âlefet 
ve muðâveme ve muðâhere vâði¡ olur, emzice-i kebid bâbında inşâallâhu 
ta¡âlâ biz onları ≠ikr eyleriz. 

Ammâ ¡âmme-i beden a√vâlinden me™«ûz olan istidlâl-i a√vâlde kebide 
delâlet eden levn-i beşere olur. Eger levn a√mer ve ebya∂ olur ise kebidin 
§ı√√atine ve a§fer olur ise √arâretine ve re§âsiyyeti olur ise mizâc-ı kebidin 
bürûdetine ve kümûdeti olur ise bürûdet-i yübûsete delâlet eder. Ve ye-
reðânın dahi kebidin a√vâline delâleti bu ðabîlden olur. Ve yine bu ðabîl-
dendir semn-i la√mînin kebidin √arâret ve ru†ûbetine ve semn-i şa√mînin 
kebidin ru†ûbet-i bürûdetine delâleti. Ve ke≠âlik ða∂âfetin ya¡nî arıklığın 
ve cemî¡an bedenin √arâreti eger √arâret ðalbden nâşî olmaz ise kebidin 
√arâretine delâleti cemî¡an bu me≠kûr bedenin a√vâl-i ¡âmmesinden me™«ûz 
edillelerdir.

Ammâ a√vâl-i kebide a¡∂â-ı u«râ hey™etinden istidlâl evride ¡i@amından 
ve si¡asından kebidin ¡i@amına ve mecârî-i kebidin si¡asına olan istidlâl 
olur. Ve e§âbi¡in ðı§arından kebidin §ıπarına ve e§âbi¡in †ûlünden kebidin 
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kebîr olduğuna dahi istidlâl olunur. Kebid üzere «âricde nâbit olan şa¡r 
ile dahi e§âbi¡ ile olunan istidlâl gibi istidlâl olunur ya¡nî o tüylerin ðasîr 
olduğu kebidin §aπîr olduğuna ve †avîl olduğu kebidin kebîr olduğuna 
delâlet eder. 

Ammâ kebidden nâbit olan evride ile a√vâl-i kebide istidlâl eger o evri-
de πalî@a ve ¡a@îme ve @âhire olur ise kebidin mizâc-ı a§lîsi √ârr olduğuna 
delâlet eder ve eger verîd damarları daðîðâ ve «afî olur ise kebidin mizâc-ı 
a§lîsi bârid olduğuna delâlet eder. 

Ammâ o damarların √arâret ve bürûdeti ve lîn ve §alâbeti ba¡∂ı kerre ke-
bidde o √âletleri bi-√asebi’l-«ilðat olduğuna ve ba¡∂ı kerre bi-√asebi’l-¡ârı∂ 
kebidde o √âletler ve keyfiyyetler olduğuna delâlet eder.

Ammâ kebidde tevellüd eden nesneler ile kebidin a√vâline istidlâl budur 
ki eger kebid §afrâ tevlîd eder ise ya¡nî ðadr-i lâyıðdan ziyâde §afrâ tevlîd 
eder ise kebidin √arâretine ve sevdâ tevlîdi √arâret-i şedîdeye veyâ«ûd ke-
bidin berd ve yübsüne delâlet eder, mev∂i¡inde onu sen bilirsin. Ve eger ke-
bid dem-i ceyyid tevlîd eder ise §ı√√at-i kebide delâlet eder. Ve eger kebid-
den münteşir olan dem dem-i ceyyid ve bedene cidden müşâbih ve müşâkil 
dem olur ise kebidin §ı√√atine delâlet eder. Ve eger kebidden münteşir olan 
dem §afrâvî olur ise veyâ«ûd sevdâvî veyâ«ûd rehel olur ise veyâ«ûd mâî 
olup istisðâ-i la√mîde olduğu gibi o demin bedene itti§âli ðâbil olmaz ise 
kebid ¡alîl olduğuna delâlet eder ve «u§û§-ı ¡illetine kebidden münteşir olan 
dem delâlet eder.

Ammâ muvâfıðât ve mu«âlifâtın a√vâl-i kebide delâleti onunla ma¡lûm 
olur ki müsta¡mel olunan aπdiye ve edviye kebidin mizâc-ı a§lîsine müşâkil 
ve mizâc-ı ¡ârıdîne mü∂âdde olur ise o edviye ve aπdiye kebide muvâfıð 
olur, bunun ¡aksi üzere olur ise mu«âlifâttan olur.

Ammâ sinn ve ¡âdetin ve o mecrâya cârî olan edille-i ¡aşereden bâðîlerin 
delâleti taf§îl üzere külliyyâtta ≠ikr olundu.
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Dördüncü Fa§l Bi-◊asebi’l-Keyfiyyet Beyne’l-¢albi 
ve’l-Kebid Vâ…i¡ Olan Mu«âlefet Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki √arâret-i ðalb √arâret-i kebidi ðahr-ı ∂a¡îf ile ðahr eder.64 
Ve ðalbin ru†ûbeti yübûset-i kebidi ðahr eylemez. Ve ðalbin yübûseti kebi-
din ru†ûbetini ba¡∂ı kerre ðalîlen ve ∂a¡îfen ðahr eder. Ve kebidin √arâreti 
ðalbin bürûdetini ðahr-ı ∂a¡îf ile ðahr eder. Ve kebidin ru†ûbeti yübûset-i 
ðalbi ðahr-ı ∂a¡îf ile ðahr [358a] eder. Ve kebidin bürûdeti ðalbin √arâ-
retini ðahrı eðall olur. Ve kebidin yübsü ru†ûbet-i ðalbi dâimâ ðâhir olur. 
Ve bürûdet-i ðalbin √arâret-i kebidi ðahrı yübûset-i ðalbin ru†ûbet-i ðalbi 
ðahrından ek&er olur. Ve √arâret-i ðalbin ru†ûbet-i kebidi ðahrı yübûset-i 
kebidin ru†ûbet-i ðalbi ðahrından ek&er olur. Ve ðalbin √arâreti bürûdet-i 
ðalbi ðahr-i mü™ekked ile ðahr eder.

Beşinci Fa§l Kebidin Emzice-i ‰abî¡îlerinin ¡Alâmâtı Beyânındadır

Kebidin mizâc-ı √ârr-ı †abî¡îsinin ¡alâmâtı bi’†-†ab¡ √ârru’l-mizâc olan 
kebidin ¡urûðunda si¡a ve @uhûr olur ve deminde ve bedeninde dahi sü«ûnet 
olur eger ðalb kebide muðâvemet eylemez ise, zîrâ ðalbin √arâreti bürûdet-i 
kebidi ðahr-ı ðavî ile ðahr eder ya¡nî ba¡∂ı kerre kebidin mizâcı bi’†-†ab¡ 
bârid olur velâkin √arâret-i ðalb ile bi’l-¡ara∂ kebid √ârr olur ve bi’l-¡ara∂ 
olan o √arâret ile demde ve bedende dahi √arâret olur, bu sûrette demin ve 
bedenin √arâreti mizâc-ı kebidin bi’†-†ab¡ √ârr olduğuna delâlet eylemez.65

Ve kebidin mizâc-ı √ârr-ı †abî¡îsinin bir ¡alâmeti dahi budur ki bi’†-†ab¡ 
√ârru’l-mizâc olan kebidin müntehâ-yı şebâbda §afrâ tevlîdi ke&îr ve sinn-i 
şebâbı tecâvüzden sonra sevdâ tevlîdi ke&îr olur ve şerâsîf üzerlerinde şa¡rı 
ke&îr ve †a¡âm ve şarâba şehveti ke&îr olur.

¡Alâmâtu’l-Mizâci’l-Bâridi’†-‰abî¡i Li’l-Kebid: Kebidin mizâc-ı √ârr-ı 
†abî¡îsinde ≠ikr olunan ¡alâmetlerin a∂dâdı bârid-i †abî¡î mizâc-ı kebide ¡alâ-

64 Ya¡nî kebidin √arâret-i mu¡tedilesini ðalbin ifrâ†-ı √arâreti √add-i i¡tidâlden ðalî-
len i«râc eder.

65 Ma¡lûm buyurula ki ebdân ve a¡∂ânın emzicesi iki türlüdür: Biri †abî¡î olur, onda 
eş«â§ bi-√asebi’l-«ilðat mütefâvit olurlar, kiminin mizâcı √ârr ve kiminin mizâcı 
bârid olur, ra†b yâbis dahi bu minvâl üzeredir. Bu bâb onların ¡alâmâtı beyânın-
dadır. Ve â«er mizâc-ı ¡ârı∂îdir, bi-√asebi’l-emrâ∂ √âdi& olur, onun fa§lı fa§l-ı 
sâbi¡de gelir. 
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met olur. Ve ðalbin bürûdetinin √arâret-i kebidi ðahrı √arâret-i ðalbin bürû-
det-i kebidi ðahrından dûn ve ðalîl olur. Ve mizâc-ı kebidi bi’†-†ab¡ bârid 
olanların demi raðîð-i mâî ve ðuvvetleri ∂a¡îfe olur ve onlara √ummayâtın 
¡urû∂u ke&îrü’l-vuðû¡ olur.

Mizâc-ı Kebid Yâbis-i ‰abî¡î Olduğunun ¡Alâmâtı: Demin ðılleti ve 
πıl@ati ve evridenin §alâbeti ve cemî¡an bedenin yübsü ve şa¡rın kalınlığı ve 
cu¡ûdeti olur ve ðalbin ru†ûbeti kebidin yübûsetini tedârük-i mu¡teddün bih 
ile ta¡dîl ve tedârük eylemez ve belki ru†ûbet-i ðalb yübûset-i kebidi a§lâ 
ðahra ðâdir olmaz, zîrâ kebidin yübûseti ru†ûbet-i ðalbi cidden ðahr eder ve 
√arâret-i ðalb ru†ûbet-i kebidi ðahr-ı bâliπ ile ðahr eder.

Mizâc-ı Kebid Ra†b-ı ‰abî¡î Olduğunun ¡Alâmâtı: Yâbis-i †abî¡î olan ke-
bid ¡alâmetlerinin a∂dâdı ona ¡alâmet olur. Ve ðalbin yübûseti ba¡∂ı kerre 
ru†ûbet-i kebidi cidden ðıllet üzere tedârük eder lâkin ru†ûbet-i kebid yübû-
set-i ðalbi ðaviyyen ðahr eder.

Kebidin ‰abî¡î Mizâcının ◊ârr ve Yâbis Olduğunun ¡Alâmatı: Dem 
πalî@ olduğu ve şerâşîf katında şa¡r-i esvedin ke&reti ve evridenin si¡ası ve 
imtilâ™ ve §alâbeti ve §afrâ ve sevdânın â«ir-i sinn-i şebâbda ke&ret-i tevel-
lüdü ve bedenin √arâreti ve §alâbeti olur eger ðalbin kebide mu«âlefeti ve 
muðâvemeti yok ise.

Kebidin ‰abî¡î Mizâcının ◊ârr ve Ra†b Olduğu ¡Alâmâtı: Demin cid-
den ke&ret ve πazâreti ve √üsn-i ðıvâmı ve evridenin cidden si¡ası ve lîni 
ve levnin bilâ-§ufret √umreti ve şerâsîfte şa¡rın ke&reti olup lâkin √ârr ve 
yâbiste şerâsîf üzere olan şa¡rın ke&ret ve cu¡ûdet ve ke&âfetinden √ârr ve 
ra†b mizâcda o ma√allde nâbit şa¡rın o va§fları dûn ve ðalîl olduğu ¡alâmet 
olur ve kezâlik ru†ûbet ve √arâret √asebiyle √ârr ve ra†b mizâcda cemî¡an 
beden nâ¡im olur. Ve eger o mizâcda √arâret ru†ûbete πâlibe olur ise beden 
§a√î√an bâðî kalır ve eger ru†ûbet √arârete πâlibe olur ise o mi&lli ebdâna 
emrâ∂-ı ¡ufûnet sür¡at üzere i§âbet eder.

Mizâc-ı Kebidin Bârid ü Yâbis-i ‰abî¡îsinin ¡Alâmâtı: Demin ve √arâ-
ret-i demin ðılleti ve √arâret-i bedenin dahi ðılleti, ¡urûðun ∂îðı ve «afâsı ve 
§alâbeti ve merâðð üzere şa¡rın ðılleti ve cemî¡an bedenin yübsü olur.

Bârid ve Ra†b Mizâc-ı ‰abî¡îsi Olan Kebidin ¡Alâmâ†ı: ◊ârr ve yâbis 
mizâc-ı †abî¡î ¡alâmetinin a∂dâdı olur.
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Altıncı Fa§l Emrâ∂-ı Kebidin Beyânındadır

Kebide cevher-i «â§§ı √asebiyle emrâ∂-ı mizâc ve emrâ∂-ı terkîb ve ev-
râm ve nüfâ«ât ¡ârı∂ olur «u§û§an πışâ katında evrâm ve nüfâ«âtın ¡urû∂u 
ek&er olur. Ve kebidin fe∂âsında ve πayri ma√allerinde dahi o iki âfet ba¡∂ı 
kerre vâði¡ olur ve onları biz inşâallâhu ta¡âlâ bâben bâben ≠ikr eyleriz.

Ve «arðı kebid a¡∂â-i u«rânın ðabûlünden ziyâde ðabûl eder. Ve kebidin 
«arðından ve teferruð-ı itti§âlinden nâşî olan mevt-i ¡âcilden sâir a¡∂âdan 
ziyâde «avf olunmaz lâkin o «arð ile ¡ırð-ı ¡a@îmden demin inficârı bulunur 
ise o √âlde «avf a¡∂â-i sâirede olan «avftan ziyâde olur. 

Ve ba¡∂ı kerre kebide ¡u∂v-ı â«ere müşâreket ile dahi emrâ∂ i§âbet eder 
«u§û§an mi¡de ve †ı√âl ve merâre ve külye ve √icâb ve riye ve mâsârîðâ ve 
em¡â müşâreketleri ile ve «u§û§an em¡ânın ¡ulyâda olanlarının müşâreketle-
riyle emrâ∂ i§âbeti ziyâde ve ek&er olur. 

Ammâ kebide mi¡de ve †ı√âl ve merâre ve mâsârîðâ ve em¡â şirketleriyle 
i§âbet eden emrâ∂ evvelâ kebidin tað¡îrini vely eden ¡ırða bi’l-müşâreke 
¡ârı∂ olup ba¡dehu o ¡ırðın âfeti kebide te™eddî eder ve o ¡ırðın te™diye eyle-
diği ∂arar ba¡∂ı kerre kebidde mütemekkin olup ¡ara∂ iken mara∂ olur. 

Ammâ hicâb ve riye ve külye şirketiyle kebide i§âbet eden âfet evvelâ 
kebidin √adebesinde olan ¡urûða müşâreket ile i§âbet edip ba¡dehu onun 
∂ararı kebide ulaşır. Ve ba¡∂ı kerre kebidde o ∂arar mütemekkin olup ma-
ra∂-ı a§lî gibi olur. 

Ve kebidde bi’l-müşâreke ¡ârı∂ olan emrâ∂ın ek&eri mi¡de müşâreketi 
ile olanlar olur, zîrâ mi¡de †a¡âmı ha∂m etmeyip ifsâd eder ve fâsid †a¡âm 
kebide vârid oldukta kebid dahi me™ûfe olur ve kebid âfetinin â«er sebeb-
leri mevcûd olduğu √âlde †a¡âm-ı fâside mu¡în olup onun âfetini taðviye 
eder.

Ve √adebe kebid emrâ∂ınnı ek&er-i √âlde mevâddı idrâr-ı bevl ve ru¡âf 
ve ¡arað ile mündefi¡ olur, ammâ tað¡îr-i kebid emrâ∂ının mâddeleri ishâl 
ile ve §afrâvî ve demevî ðay™lar ile mündefi¡a olurlar ve evðât-ı ke&îrede 
¡arað ile dahi mündefi¡a olur.



198 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Yedinci Fa§l Kebidin Sû™-i Mizâcları ¡Alâmâtı Beyânındadır

Sû™-i Mizâc-ı ◊ârrın ¡Alâmâtı: Şürb-i mâ ile munða†ı¡ olmayan ¡a†aş-ı 
şedîd ve şehvet-i †a¡âmın ðılleti ve iltihâb ve bevlin §ufret ve in§ıbâπı ve 
nab∂ın sür¡at ve tevâtürü ve la√m ve demin teşa@@îsi66 ve √arâret ile te™e≠≠î-
si ve te™e≠≠îsine ≠evebânın tebe¡iyyeti olup evvelâ a«lâ† ve &âniyen la√m-ı 
kebidin ≠evebânı ve ona dahi sa√cın tebe¡iyyeti cemî¡an bu me≠kûrlar ke-
bidin sû™-i mizâc-ı √ârrına ¡alâmât olur ve ke≠âlik ≠evebânla olan yübs-i 
†abî¡at ki onda veca¡-ı a∂lâ¡ ve &iðal olmaya. 

Ve kebidinde sû™-i mizâc-ı √ârr olanların a§fer ve a√mer ve a«∂ar-ı kür-
râ&î ðay™ları ke&îr olur ve onların berâzları ke&îren mirârî olur ¡ale’l-«u§û§ 
kebidin sû™-i mizâc-ı √ârrı mâddî ola. Ve mizâc-ı √ârrda mâdde olmaz ise 
onların demlerinde ðıllet ve lisânlarında «uşûnet ve bedenlerinde cefâf olur. 

Ve kebidin sû™-i mizâc-ı √ârrına ba¡∂ı kerre sinn ve ¡âdet ve √irfet ve ted-
bîr ile dahi istidlâl olunur; o nesnelerin vasa†ı §afrâ ve müfri†i sevdâ tevlîd 
eder ve sevdânın emrâ∂ı mâlî«ûlyâ ve cünûn mi&lliler olur. 

Ve kaçan ishâl-i πusâlî @uhûra bed™ edip onda suðû†-ı şehvet olsa bu âfet 
ek&er-i √âlde sû™-i mizâc-ı √ârrdan nâşî ∂a¡f-ı kebidden ¡ârı∂ olur. 

Ve sû™-i mizâc-ı √ârrın ek&erinde berâz yâbis-i mu√terið olur. Ve √arâ-
ret-i kebid demi ve a«lâ†ı ve kebidin la√miyyetini i√râð ve ishâl eylemek 
mertebesine bâliπ olur ise o mertebeye bâliπ olan √arâretin i√râð eylediği 
dem ve a«lâ†-ı sâirenin ishâl ile «urûc eden berâzı dürdî mi&âlinde olur. 
Ve kebidin i√tirâðında ve verem ve dübeylesinde «urûc eden berâz şey™-i 
esved-i [358b] πalî@ olur ve o şey™-i esved la√m-ı kebiddir ki ta¡affün eyle-
miştir. Ve berâz ile «urûc eden her şey™-i esved redî değildir, zîrâ o mâdde-i 
sevdânın a§lı ba¡∂ı kerre πusâlî ve §adîdî ve mâî olup heyecân eder sonra 
taπallu@ edip esved-i πalî@ ve müntin olur, bu §ûrette o «âric kebidin la√m-ı 
mu√teriði olmaz, a§√âb-ı vebâda olan berâz πalî@-ı esved bu ðabîldendir. 
Ve ba¡∂ı kerre §adîdî olan berâzdan sonra dem «urûc eder ve ba¡dehu sev-
dâ-ı raðîð «urûc eder.

Kebidin Sû™-i Mizâc-ı Bâridî ¡Alâmâtı: İki şefenin ve lisânın ebyad ol-
duğu ve demin ðılleti ve demin cereyânının ¡usreti ve balπamın ke&reti ve 

66 ُ َّ
ِ ــ َّ  şol (şînin fet√i ve @â-i mu¡cemeden sonra yânın teşdîdi ile) [eş-şa@iyyet] اَ

ağaç kıymığıdır ki ¡a§âdan ve ¡a§âya şebîh olanlardan kopar. Vankulu 
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¡a†aşın ðılleti ve levnin fesâdı ve mâ ve bihâsının zevâli olur. Ba¡∂ı kerre 
levninin taπayyürü «u∂rete nâ@ır sevâda olur ve ba¡∂ı kerre i§firâra taπay-
yür edip fustuðiyyete mâil olur. Ve ke≠âlik bevl-i ebya∂ ve mâdde-i balπam 
niyye ve πalî@a olur cümûd √asebiyle ve nab∂da fütûr ve cû¡u şedîd olur, 
zîrâ cû¡ yalnız mi¡de √asebiyle ¡arı∂ olmaz, ba¡∂ı kerre bi-√asebi’l-kebid da-
hi cû¡-ı şedîd ¡ârı∂ olur ve ke≠âlik mizâc-ı bâridde istimrâ-i †a¡âm ðalîl olur. 
Ve eger bürûdet-i kebid πayete bâliπa olur ise şehveti i¡dâm eder. 

Ve ba¡∂ı kerre berâz yâbis olur ve onda râyi√a olmaz. Ve ba¡∂ı kerre 
∂a¡f-ı kebid √asebiyle olan berâz beyâ∂a mâil ve ðalîlü’r-râyi√a olur ve bu 
§ûrette berâz ba¡∂ı kerre ra†b ve raðîð olur velâkin ru†ûbet ve riððati dâim 
ve mutta§ıl olmaz ve bunda ke&ret-i i«tilâf dahi olmaz her ne kadar berâzın 
intinânı ve ¡urû∂u †avîl olur ise, †ab¡ ile olan nüs«alarda “eger berâzın ibti-
dâsı ve «urûcu †avîl olur ise” vâði¡ olmuştur. Ve o «urûcun â«irinden dem-i 
müte¡affin gibi πayr-i ≠âib bir şey™ «urûc eder ise. 

Ve ba¡∂ı kerre kebidin sû™-i mizâc-ı bâridine bir müddetten sonra √um-
mayât tâbi¡a olur dem-i raðîða ¡ufûnet ¡arı∂ olup kebid o müte¡affin demi 
ðabûl eylemek √asebiyle. Ve bu nev¡ √ummâ §a¡be olur, onu biz inşâallâhu 
ta¡âlâ √ummayât bâbında ≠ikr eyleriz.

Ve ba¡∂ı kerre sû™-i mizâcın evvelinde mevâd-ı §adîd raðîð olur ba¡dehu 
esved ve πalî@ olur, bu §ûrette i«tilâf la√m-ı †arî πusâlesi gibi olup ve ibtidâ-i 
√âlde şehvet mevcûde ise bürûdete delâlet eder ve ba¡dehu şehvet sâðı†a olur 
ise ba¡∂ı kerre o suðû† fesâd-ı a«lâ† ile veyâ«ûd √ummâ mi&lli bir bir sebeb 
ile ¡ârı∂ olmuştur. Ve πusâle-i la√m mi&lli i«tilâf ya¡nî berâz ek&er-i √âlde 
berdden √âdi& ∂a¡f sebebi ile olur ve o i«tilâfın â«irinde şehvet ¡avdet eder ve 
ek&er-i emrde şehvet ifrâ† üzere olur ve merâððta teşennüc olur.

Ve sû™-i mizâc-ı bâride sinn ve ¡âdet ve πıdâ ve ¡ale’r-rîð veyâ«ûd ba¡-
de’l-√ammâm veyâ«ûd ba¡de’l-cimâ¡ mâ-ı bârid şürbü mi&lli esbâb-ı mâ∂i-
yeler dahi delâlet eder, zîrâ o evðâtta kebid mütelehhibe olur ve serî¡an 
ke&îren mâ-ı bârid-i meşrûbu cirm-i kebid teşerrüb eder. Bu maðâmda ba¡∂ı 
nüs«ada ــאر  ve ba¡∂ı â«erde ــ  vâði¡ olmuştur, ikisinin dahi √â§ıl-ı 
ma¡nâları teşerrübdür. 

Eger sû™-i mizâc-ı bâridde mâdde olur ise femde √umû∂at ve berâzda 
ru†ûbet i√sâs olunur ve o berâzın levni ba¡∂ı kerre sevâd-ı a«∂ara mâil olup 
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a§fer ve a√mer olmaz. Ve kebidin sû™-i mizâc-ı bâridine bir müddetten 
sonra √ummayât tâbi¡ olur ¡ufûnet ¡ârı∂ olan dem-i raðîði kebidin ðabûlü 
√asebiyle ve o √ummâ «abî&e olan √ummayâttan olur, biz o √ummâyı bu 
kitâbdan sonra beyân eyleriz.

Kebidin Sû™-i Mizâc-ı Yâbisi ¡Alâmetlerini Beyân Eder: Onun ¡alâmâtı 
femin ve lisânın yübsü ve ¡a†aş ve §alâbet-i nab∂ ve riððat-i bevl olur. Ve 
ba¡∂ı kerre levn esved olur eger o mizâcda olan mâdde §afrâ ve sevdâ ise, 
onu sen u§ûlde yazılan ¡alâmât ile sühûlet üzere bilirsin.

Kebidin Sû™-i Mizâc-ı Ra†bı ¡Alâmetleri Beyânındadır: Onun ¡alâmâtı 
yüzün ve gözlerin tehebbücü ve la√m-ı şerâşîfin terehhülü67 ve ðıllet-i ¡a†aş 
olur; eger o sû™-i mizâcda olan √arâret ile ru†ûbet πaleyân eder ise o zamân 
¡a†aş ðıllet üzere olmaz. Ve ke≠âlik o mizâcın ¡alâmâtındandır ru†ûbet-i 
lisân ve beyâ∂-ı levn ve ba¡∂ı kerre levnde §ufret-i yesîre dahi olur, ammâ 
berd şedîde olup ru†ûbete πalebe eylese levn-i «u∂rete mâil olur. Ve ba¡∂ı 
kerre ru†ûbetin terehhülü √asebiyle bedeni i∂¡âf eder. 

Mu¡âlecât-ı Kebidde Olan ¢avl-i Küllî Beyânındadır

Vâcib olur ki kebide keyfiyyette müşâbih olan eşyâ ile kebidin §ı√√a-
ti mu√âfa@a oluna ve ke≠âlik keyfiyyette a∂dâdı ile emrâ∂ı ve evrâm ve 
ðurû√u ve âfât-ı miðdârı ve teftî√-i südedi tedbîr olunup def¡ oluna. 

Sâir a¡∂âda olan âfât a∂dâd ile tedbîr olunup def¡ olunduğu gibi emrâ∂-ı 
kebidde ve «u§û§an süded-i kebidde devâ saðyının ecved-i evðâtı o vaðttir 
ki onda mi¡deden kebide nüfû≠ eden πıdânın kebidde ha∂mı ve o πıdâdan 
temyîz olunacak nesnelerin temeyyüzüne §âli√ müdde mürûr etmiş ola. Ve 
¡âdet-i nâs bunun üzere cârîdir ki onlar nevmden intibâh ile isti√mâm bey-
ninde devâyı saðy ederler. 

Ve ke≠âlik vâcib olur ki mâddî olan emrâ∂-ı kebidden südedî ve veremî 
âfetler için isti¡mâl olunan edviye-i mücellile vü müfetti«a ve ðavâbı∂-ı 
muðavviyeden i«lâ kılınmaya.

Ve eger kebidde yübs-i müfri† √ads olunur ise mehmâ-emken tedbîr-i 
kebide mübâlaπa olunmaz; eger mübâlaπa üzere [tedbîr] olur ise istisðâya 

67 ُ ــ َ َّ  .bir kimse eti sölpük olup yürürken √areket etmek (fet√ateynle) [er-rehel] اَ
Vankulu.



Tahbîzü’l-Mathûn 201

mü™eddî olur. Ve kebidi tes«înde mübâlaπa olunur ise ≠übûle mü™eddî olur, 
onun için ¡ilâc eden †abîbe vâcib olur ki kebid-i marî∂in mizâc-ı †abî¡îsi 
miðdârına ¡âlim olup ≠ikr olunan √âlât «avf olundukta o √âlâta mü™eddî 
olan tedbîri terk eyleye. 

Ve ma¡lûm ola ki tedbîr-i kebidde «a†â olunsa o «a†â ¡urûðta ta¡addî 
eder ve ¡urûðtan dahi bedene ta¡addî eder, me&elâ mâdde kebidin tað¡îrinde 
olup onu ishâl ile i«râc lâyıð iken ishâl eylemeyip idrâr eylemek «a†â olur 
ve onun âfeti ¡urûða ve bedene sârî olur ve ke≠âlik √adebe-i kebidde olan 
mevâddı idrâr ile istifrâπ lâyıð iken onu ishâl eylemek mu∂ırr olur.

Ve vâcib olur ki edviye-i kebidiyyenin ∂aððı nâ¡im ola ve cevher-i edvi-
ye dahi la†îfe ola gerek ise o edviye √ârre ve gerek ise bâride-i ðâbı∂a olsun 
her √âlde la†îf olan edviye kebide vâ§ıl olur ve demi bulup ı§lâ√ eder teftî√i 
√asebiyle ve vâcibdir ki bu şar†a ya¡nî teltîf-i edviyeye mürâ¡at oluna.

Ve cümle müfetti√ât ve müla††ıfât kebidden, mâ-ı u§ûl mi&lliler kebidde 
münâsib olmayan a«lâ†-ı mu«telife tevlîd eder, pes vâcib olur ki o mi&lli 
edviye-i müla††ıfeler iki gün veyâ«û∂ üç gün mütevâliyen ve mütevâtiren 
isti¡mâl olunsa ve †abî¡atı telyîn eder bir nesne ona itbâ¡ oluna ve mâu’l-u§û-
lün kendide idrâr olmakla nâ-münâsib a«lâ†-ı rediyyeyi i«râc ve istifrâπ için 
mâu’l-u§ûl şürbünden sonra başka müdirrât saðy olunmağa i√tiyâc olmaz. 

Bu maðâmda ¢ânûn’un ¡ibâretinde ــכ ــ ذ ل  ــ ــאء ا زدراد  ــא ا  ¡vâði وأ
olmuştur, §avâb olan زدراد ا ــא  درار bedeline ve وأ ا ــא   olmaktır, ðalem-i وأ
nâsi«ten sehv vâði¡ olmuştur. 

Ve hindebânın bi’l-cümle envâ¡ı ve «u§û§an mürr olup √arârete mâil 
olan nev¡i âlâm-ı kebidden nâfi¡ olur, ammâ hindebâyı isti¡mâl ma√rûrîn-
de sikencebîn ile ve mebrûdînde mâ-ı ¡asel ile olur. Ve kebid-i ≠i™b ya¡nî 
kurdun karaciğeri dahi kebide bi’l-«â§§a nâfi¡dir ve lu√ûm-ı √alezûnât dahi 
cidden nâfi¡dir.

Sekizinci Fa§l Kebide ∞ârr Olan Eşyâlar Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki id«âl-i †a¡âm ve e†¡ime tertîbinde isâ™et etmek kebide 
ðıyâs ile a∂arr-ı eşyâdandır. Bu maðâmda ¢ânûn’un terkîbi budur: ــ א  
ــ כ אء  ــ ــ ا ــ أ ــ  ــאءة  ــאم وا ــאل ا  vâði¡ olmuştur. İ√timâli vardır أن اد

ki ــאل ــאل â-i mu¡ceme ile if ¡âl bâbından ma§dar olup ondan murâd√ إد  إد
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ــאم ــ ا ــ  א ــ ola veyâ«ûd fet√-i hemze ile ا  in cem¡i olup ma¡yûb olan د
†a¡âm murâd [359a] oluna veyâ«ûd fet√-i hemze ve √â-i mühmele ile د in 
cem¡i olup «abî§ ve mu∂ırr demek ola. İntehâ.68

Ve yine kebide a∂arr-ı eşyâdan olur ¡ale’r-rîð def¡aten mâ-ı bârid şürbü 
ve √ammâm ve cimâ¡ ve riyâ∂et ardınca dahi mâ-ı bârid şürbü, zîrâ o √âlât-
ta kebid-i mültehibe olur ve mâ-ı bârid ona vürûdunda serî¡an ve ke&îren 
onunla kebid mümteli™e olup kebidi o mâ-ı bârid şedîden tebrîd eder ve 
ba¡∂ı kerre stisðâya mü™eddî olur, pes bû hâlâtta su içenlere gerektir ki meş-
rûbunu şarâbla mezc edip şedîden bârid suyu şürb eylemeye ve onun şürbü 
¡abb ile olmayıp ma§§ eyleyerek ðalîlen ðalîlen şürb eyleye.

Ve lüzûcetli eşyânın küllîsi tesdîdi √asebiyle kebide mu∂ırr olur. Ve ke-
bide ðıyâsla √ın†ada lüzûcet vardır velâkin kebidde ha∂m olmakla kebidin 
mâ-ba¡dine ðıyâsla onada lüzûcet olmaz, ha∂m ile onun lüzûceti zâil olur. 
Ve her √ın†a bu minvâl üzere değildir, o lüzûcet ¡ilkiyyeti olan √ın†ada olur.

Ve şarâb-ı √ulv kebidde südde i√dâ& eder, lâkin §adrı câlî olur. Sebeb 
budur ki şarâb-ı √ulv kebidde def¡aten ve bilâ-tedrîc mün√adir olur,69 √alâ-
veti √asebiyle kebid onu ce≠b eder şarâbda bedraða ve nüfû≠ keyfiyyeti 
olduğundan için ve sür¡at ile nüfû≠unda şarâb &üflünden mümtâz olmayıp 
süddeye mü™eddî olur. Ammâ riye bu bâbda kebide mu«âliftir, zîrâ şarâb-ı 
√ulv riyeye ba¡de’t-ta§fiye vârid olur, zîrâ şarâbın riyeye vürûdu merîden 
tereşşu√ †arîðiyle veyâ«ûd ecvef †arîðiyle vârid olur ve bu iki †arîð ile vâ-

68 Bu vücûhun küllîsi §a√î√ ve müveccehtir.
69 “Şarâb-ı √ulv kebidde def¡aten ve bilâ-tedrîc vârid olur.” Pes o şarâb ba¡de‘l-vürûd 

sâir eşyâ-ı πalî@a gibi &üflden mütemeyyiz olacak ðadar kebidde eğlenmez belki 
şarâb ma¡a-πıl@atihi kebide vârid olduğu gibi müheyyâ meslek bulur, zîrâ mi¡de 
ile kebid arasında sâir ¡urûð-ı meb&û&eye ðıyâs ile †uruð-ı vâsi¡a vardır ve kaçan o 
†arîðten bilâ-ta§affin ma¡a-πıla@ihi mi¡deye vâ§ıl oldukta ha∂m ve temeyyüz ey-
lemeden o şarâbın la†îfi kebidde olan ¡urûð-ı ∂ayyiða sür¡at ile nüfû≠ eder ve 
∂ayyið olan mevâ∂i¡de rüsûbunu terk edip südde i√dâ& eder. Ammâ riye kebidin 
«ilâfı üzeredir, zîrâ merî †arîðinden riyeye merînin mesâmmından vârid olur ise 
mesâmmdan tereşşu√ eden lâ-ma√âle la†îf olup ona nisbet ile vâsi¡ olan mecârî-i 
riyeyi o la†îf sedd eylemez. Ve eger riyeye şarâb ecvef †arîðinden vârid ise ecvefe 
vârid olan şarâb kebidde &üflünü ta«lîf eylediğinden sonra ve merreten u«râ ¡urûð-ı 
sâirede ta§affî eylediğinden sonra vârid olur ve mirâren urûð-ı ∂ayyiðada ta§fiye 
olunan şarâb riyenin mecârî-i vâsi¡asını sedd eylemez. Kebidin riyeye ðıyâs ile 
olan a√vâl-i sâiresi dahi bu minvâl üzeredir. Bu taðrîr ¢ânûn’dan me≠kûrdur.
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rid olan şarâbın mu§affâsı olur, onda müseddid olan &üfliyyet ve sâir bir 
mu∂ırr nesnesi yok iken o mu§affâ riyeye vârid olur.

Dokuzuncu Fa§l Muvâfı…-ı Kebid Olan Eşyâ Beyânındadır

Ammâ edviyeden kebide muvâfıð olan edviye merâreti olan devâ-
lardır ki teftî√i ile nâfi¡ olur ve ke≠âlik teftî√e mü™eddî ðuvâ-ı sâiresi 
olan o devâlardır ki onda ðab∂ ve ¡ı†riyyet olup ¡ı†riyyeti cevher-i rû√u 
taðviye ve ¡ufûnete mâni¡ ola, dâr-ı §înî ve fiðâ√-ı id«ir ve mürr ve bu 
mi&lli devâlar gibi. 

Ve §adîd-i redîyi πasl ve cilâsı ve tenðıyesi olup ir«âsı ¡asel gibi πâyete 
bâliπ olmayan devâlar dahi kebide muvâfıðtır. Ve in∂âc ve telyîni olanlar 
«u§û§an onlardan za¡ferân gibi ðab∂ ve taðviyesi olanlar ve onlar ile zebîb 
gibi le≠î≠ ve şarâb-ı rey√ânî gibi serî¡ü’n-nüfû≠ olanlar dahi √arâret-i şedî-
desi olmayan ekbâda muvâfıð olur. 

Ve bir nesnede cemî¡an «avâ§§-ı me≠kûre olup le≠≠et dahi mevcûde olsa 
kebide ol nesne √arî ve lâyıð olur, aπdiyeden zebîb ve tîn ve bunduð bu 
«avâ§§ı ma¡a’l-le≠≠et câmi¡dir. Ve eger o vech ile olan nesne serî¡ü’l-fesâd 
ve serî¡ü’l-¡ufûnet olmasa onun kebide menfa¡ati ek&er ve eblaπ olur, †ara«-
şeðûð ve hindebâ-i berrî vü bostânî bu ðabîlden olup kebide cidden muvâ-
fıð olur. Ve kebidinde mara∂-ı √ârrı olanlar o mi&lli bâridden bi’l-«â§§a ve 
bi’l-keyfiyye intifâ¡ ederler. 

Ve bir ðavm şedîdü’l-merâre olan mürrü devâ-i √ârrdan ¡add edip merâ-
retiyle teftî√-i südedde ve ðab∂ı ile taðviyede nef¡i vardır ve emrâ∂-ı bâri-
deye bi’l-«â§§a nâfi¡ ve ke≠âlik teftî√ ve taðviyesi ile dahi nâfi¡dir derler. 

Ve kaçan kebidde berd ifrâ† üzere olup onda müfetti√ât ve muðavviyât-
tan hangisi isti¡mâl olunur ise ¡asel veyâ«ûd mâ-ı ¡asel ile «al† olunur, zîrâ 
¡asel tebrîde muðâvemet eder. Ve o saðy olunan devânın ef¡âl-i sâiresinden 
«avf olunur ise onun tedârüküne ¡inâyet olunur. Ve ba¡∂ı kerre o müfet-
ti√ât ve muðavviyâtın «afîfleri ¡asel ile veyâ«û∂ mâ-ı ¡asel ile «al† olunup 
veyâ«ûd o edviyeler ¡asel ile †ab« olunup ba¡dehu isti¡mâl olunur ve bu 
vücûh ile isti¡mâl olunan edviyenin kebid-i bâride menfa¡ati ziyâde olur ve 
«ıl†-ı bâridi bevl ile i«râc eder.
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Ve keymûsu ceyyid olan πıdâlar kebide muvâfıð olur ve √alâvât da-
hi kebide muvâfıð olur ve onunla kebide semânet gelir ya¡nî semirir ve 
¡a@îm ve ðavî olur velâkin kebid √alâvâtı ¡unfle ce≠b eder ve √alâvât mu†â-
va¡at edip müsta§√ıb olduğu a«lâ†-ı sâire ile ðalbe vâride olup südde i√dâ& 
eder, onun için kebidinde verem olanlara vâcib olur ki tenâvül-i √alâvîden 
ictinâb eyleyer, zîrâ √alâvînin tesdîdi olur ve ondan mâ-¡adâ mirâra serî¡an 
isti√âle eder.70

Ve fustuð kebide muvâfıð olur, fus†ukta ¡ı†riyyet ve ðab∂ ve teftî√ ve me-
cârî-i πıdâyı tenðıye olmak √asebiyle kebide nâfi¡ olur, velâkin tes«îni şe-
dîddir. Ve bunduð cemî¡[an] ekbâda nâfi¡dir, zîrâ bunduðta √arâret-i şedîde 
yoktur ve müfetti√tir, keymûsu ceyyiddir. Ve ≠i™bin kebidi ve √alezûnâtın 
lu√ûmu bi’l-«â§§a kebide muvâfıð ve nâfi¡dir.

Onuncu Fa§l Kebidde Olan 
Sû™-i Mizâc-ı ◊ârr Mu¡âlecesi Beyânındadır

Onun mu¡âlecesinde vâcib olur ki müla††ıfât-ı bâride ile kebidi tebrîd-
de mübâlaπa olunmaya, o mu¡âlecede mura††ıbât-ı mâiyye ve şedîdü’l-ir«â 
olan edviyeden ve süddeye mü™eddî olan müberridât-ı πalî@adan dahi te-
vaððî ve ictinâb oluna belki vâcib olan budur sû™-i mizâc-ı √ârrı olan ke-
bidin müberridâtı o edviye ola ki onda tebrîd ve cilâ ve teftî√ ve πıdâyı 
tenfî≠ ve bilâ-ke&ret ðab∂-ı muðavvî keyfiyyetleri müctemi¡a ola. Mâ-ı şa¡îr 
«ı§âl-i me≠kûreyi câmi¡dir ve bu menâfi¡ hindebâ-ı berrî vü bostânîde dahi 
πâyete bâliπdir, zîrâ iki nev¡ hindebânın cemî¡an mizâcları cidden müfri† 
olmayan berde mâil ve onlarda merâret-i müfetti√a-i πayr-i müsa««ine ve 
ðab∂-ı mu¡tedil-i muðavvî mecmû¡aten mevcûdedir belki onların menfa¡at-
leri kebid-i bâride mu∂ırr olmamak mertebesine bâliπadır.

Ve edviye-i müfrededen edviye-i kebidiyye elvâ√ında bizim ≠ikr eyle-
diğimiz üzere kebid-i bârid mu¡âlecesine hindelar dahi id«âl olunurlar ve 
bâ¡∂ı kerre hindebâ meslûðan ve «u§û§an ra†b ve yâbis küzbere ile tenâvül 
olunur. Ve hindebâyı «all ile ve enberbârîs ile tenâvülün «â§§a-ı ¡a@îmesi 
olur. Ve temr-i Hindî dahi onlar gibidir. Ve kaçan kebidde süded i√sâs 

70 Nîlûfer şerbetinden mâ-¡adâ her ne ðadar √alâvî var ise mirre-i §afrâya isti√âlesi 
serî¡ olur.
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olunsa hindebâ ve küzbereye kerefs dahi ∂amm olunup intifâ¡ olunur, zîrâ 
kerefs kebidin tað¡îr ve ta√dîbinde olan süddeleri teftî√ eder ve nüfû≠u serî¡ 
olur. Ve ke≠âlik sikencebîn dahi serî¡ü’n-nüfûz ve müfetti√ olur. 

Ve yine sû™-i mizâc-ı √ârra nâfi¡ olur ¡u§âre-i hindebâ ve ¡u§âre-i kâkü-
nec ve ¡u§âre-i ¡inebü’&-&a¡leb her birinden ikişer ûðıyye, küzbere-i ra†be 
¡u§âresi ve râziyânec ¡u§âresi her birinden birer buçuk ûðıyye. Bu ¡u§âreler 
a«≠ ve cem¡ olunup ona nı§f dirhem za¡ferân «al† olunduktan sonra saðy 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi dühn-i verdin ceyyîdi ve dühn-i tuffâ√ mâ-ı 
bârid ile saðy olunur ve o dühnler √arâret-i kebidi ta¡dîl ve teskîn eder. Ve 
yine sû™-i mizâc-ı √ârra nâfi¡ olur esfiyûstan iki mi&ðâl a«≠ olunup sükker-i 
†aberzed ve mâ-ı bârid ile saðy olunur. Ve ke≠âlik ðar¡-ı meşvînin ¡u§âresi 
ve ðı&&â ¡u§âresi ve mâ-ı rummân ve me«î∂-i baðar ve mâ-ı tuffâ√ ve mâ-ı 
kümme&râ ve ferfîr71 ve verd-i †arî ¡u§âreleri a«≠ ve saðy olunur. 

Eger kebidin sû™-i mizâc-ı √ârrı ile √ummâ olmaz ise ona mâ-ı cübn 
ma¡a’s-sikencebîn küllü yevmin saðy olunur ve içine üç dirhem helîlec-i 
a§fer ve bir dirhem lükk-i maπsûl, yarım dirhem bezr-i kerefs «al† olunup 
ma¡an saðy olunur ve bu minvâl üzere mâ-ı cübn iki üsbû¡ saðy olunup onu 
saðydan ferâπdan sonra leben-i liðâ√ saðy olunur, bir rı†ldan bed™ olunup 
iki rı†la tedrîcle varınca ðadar saðy olunur ve onun içine edviye-i müdirre 
vü müfetti√a vü müneffi≠e †ar√ olunur, me&elâ ¡u§âre-i πâfe&ten ve bezr-i 
hindebâ ve bezr-i küşû&tan bir şey™ †ar√ olunur ve ba¡∂ı kerre fiðâ√-ı id«ir-
den bir şey™ †ar√ına dahi √âcet olur ve ba¡∂ı kerre dahi mu«addirât ve ma¡â-
cîn-i ebyûniyye vü benciyye ve felûniyâ isti¡mâline √âcet olur.

Ve §â√ib-i ¢ânûn der ki ــ ــ  ــ  ــא و ــ  ــא اכ -ya¡nî mâdâm ki mu«ad وأ
dirât isti¡mâlinden vesvese olunur onu isti¡mâl eylemeği ben kerîh görü-
rüm. ــ  mu†lað ≠ikr olunsa vesvese ma¡nâsına olduğu [359b] Vankulu 
lüπatinde mu§arra√tır.

Ve şâbb-ı ðavî √arâret-i kebidi için ¡ale’r-rîð cidden mâ-ı bârid şürb 
eylemek onun √arâretine ¡ilâc-ı kâfî olur. Ve yine √arâret-i kebide aðrâ§-ı 
†abâşîr ve aðrâ§-ı enberbâris-i bâride ve aðrâ§-ı kâfûr şürbü dahi nâfi¡ olur 
ve bu §ıfat üzere olan ður§ dahi nâfi¡dir.

71 “Ferfîr” ismün ı§†ılâ√iyyun li’l-baðlati’l-√amðâi. İbn Kütbî.
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~ıfat-ı ¢ur§-ı Nâfi¡: Verd-i «ilâf, verd-i nîlûfer her birinden on birer 
dirhem, bilâ-aðmâ¡ verd-i a√mer on iki dirhem, kâfûr iki buçuk dirhem, 
§andal-ı a√mer, §abır πasli gibi efâvîh ile maπsûl olan lükk bu me≠kûrlar 
gibi her birinden yedişer dirhem ve fûfel sekiz dirhem. Bu devâlar a«≠ olu-
nup hindebâ ve ¡inebü’&-&a¡leb sularıyla ma¡cûn kılındıktan sonra onlardan 
aðrâ§ itti«â≠ olunur ve her ður§u bir mi&ðâl vezninde kılınıp günde birer 
ður§u ¡inebü’&-&a¡leb suyu ile saðy olunur. Ve ke≠âlik √arâret-i kebide bu 
§ıfat üzere olan ∂ımâd dahi nâfi¡ olur:

~ıfât-ı ∞ımâd-ı Nâfi¡: Ferfîr a«≠ ve daðð olunup üzerine dühn-i verd 
§abb olunduktan sonra tebrîd olunup müberriden onunla «âricden kebide 
ta∂mîd olunur veyâ«ûd §andaleyn bir ûðıyye, za¡ferân üç dirhem, rîvend 
beş dirhem, †în-i ¢ıbrısî, ma§†akî, bersiyâvşân her birinden birer buçuk 
ve ba¡∂ı nüs«ada §andaleyn bir ûðıyye ve fûfel ve benefşec-i yâbis yarım 
ûðıyye, verd bir ûðıyye vâði¡ olmuştur ve za¡ferân-ı maπsûl yarım ûðıyye, 
efsentîn rubu¡ ûðıyye, kâfûr iki dirhem. Bu eczâlar a«≠ olunup dühn-i «ilâf 
ile mütte«a≠ olan ðayrû†î ile o edviye cem¡ olunur ve bir ¡arî∂ nesne üzerine 
o edviyeye mecmû¡atan bas† olunup ∂ımâd kılınır ve eger o edviye kabak 
yaprağı veyâ«ûd √ummâ∂ yaprağı veyâ«ûd sılð yaprağı üzere bas† olunup 
kebid üzere ∂ımâd olunur ise nef¡i ek&er olur.

Ve ba¡∂ı kerre buðûl-i bâride ¡u§âresi ile dahi ∂ımâd olunur ðar¡ ve ðı&&â 
¡u§âreleri gibi ve bâbu’l-meşrûbâtta bizim sâir ≠ikr eylediğimiz ¡u§âreler 
gibi. Ve o ¡u§ârelere sevîð-i şa¡îr veyâ«ûd sevîð-i ¡ades dahi «al† olunup o 
ma«lû†un üzerine dühn §abb olunduktan sonra ∂ımâd olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
o ∂ımâdın içinde §andal ve fûfel ve kâfûrdan birer şey™ va∂¡ olunur ve ba¡îd 
olmaz ki onların içine ¡ı†riyyâttan ve fevâkih-i ¡a†ıre miyâhından bir nesne 
ilðâ olunur ve ba¡∂ı kerre onun üzerine meysevsen dahi reşş olunur.

Ve ammâ onların aπdiyeleri mâ-i şa¡îr ve ≠ikr olunan buðûlün sülâðâtı 
ve o buðûlün kendinin †ab« olmuşları ve küzbere-i ra†be ve «ass ile ma†bû« 
olan hindebâ ve sılð-ı ma†bû√ ve râib-i √âmi∂ ve leben-i √âmi∂ suyu ve 
lu√ûm-ı √alezûnât mi&lli aπdiyeler olur ve fevâkihleri zu¡rûr ve sefercel 
ve kümme&râ mi&lliler olur velâkin onlar dahi ifrâ† üzere tenâvül olunmaz 
ifrâ†-ı ðab∂ ve tevlîd-i südedden tevaððî için. Ve tuffâ√ ve rummân-ı müzz 
ya¡nî may«oş ve √ı§rım-ı √âmi∂ ile dahi tefekküh onlara mu∂ırr olmaz velâ-
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kin onlarda olan ðab∂ı şey™-i müleyyin ile kesr ederler ve †û&-ı Şâmî ve rîbâ-
sı dahi ðab∂ını kesr ile ve ba¡∂ı nüs«ada sekr72 ile isti¡mâl ederler. Ve «alli 
zeyt ile tenâvül ederler ve mâ-i rummân ile √abb-ı rummândan mütte«a≠ 
olan πıdâyı ðable’†-†a¡âm ve ba¡de’†-†a¡âm isti¡mâl ederler. Ve yine onlara 
muvâfıð fâkiheden olur √alâvet-i müfri†ası olmayan bi††î« ve «u§û§an zaððî 
ve Files†înî ve Hindî demekle ma¡rûf olan bi††î«ler ziyâde muvâfıð olur.73 

Ve edviye-i me≠kûreden ma¡an tebrîd ve ðab∂ı olanları tenâvülde vâcib 
olur ki muvâ§ale olunmaya, zîrâ o edviyeler ¡ale’t-tetâbu¡ isti¡mâl olunsa 
südde i√dâ& eder. Ve §ulb olup ðalîlü’l-√âlâvet olan bi††î«i isti¡mâlde be™s 
yoktur, ke≠âlik la√mı §ulb ve √alâveti ðalîl olan ¡ineb tenâvülünde ve müzz 
ya¡nî may«oş ¡ineb tenâvülünde dahi be™s yoktur. 

Ve e†¡imeden onlara mâşiyye ve ða†afiyye ve ðar¡iyye ve ısfânâ«iyye ve 
mu√ammi∂a ve πayr-i mu√ammi∂a ¡adesiyye bi’l-cümle bu e†¡imeler on-
lara nâfi¡a olur. Ve ba¡∂ı nâs onlara tenâvül-i zebîbde ru«§at verdiler lâkin 
√arâret-i kebidi olup zebîb tenâvül edenlere vâcib olur ki onların tenâvül 
eyledikleri zebîb «umû∂ata mâil ola. Ve bunduðta tes«în-i ke&îr yoktur ve 
südedi bunduð fettâ√ olur ve πıdâiyyeti dahi ke&îrdir velâkin onu tenâvül 
edenlere vâcib olur ki ona berdün-mâsı olan bir nesne «al† olunup ma¡an 
tenâvül oluna. 

Ve la√mlardan onlara nâfi¡ olan semek-i §ıπâr-ı ma†bû« olur, isfîdbâcla 
veyâ«ûd «all ile tenâvül olunur. Ve o me§ûsât ve ðarî§ât dahi nâfi¡ olur ki 
la√m-ı cedy gibi la√mlardan veyâ«ûd «afîfetü’l-inhi∂âm olan πayri müf-
ri†i’s-semn √acel ve vereşân ve fâ«te mi&lli †uyûr la√mından mütte«a≠ ola 
ve ke≠âlik onlara †ayr-ı mâ ve ivezz ve decâc lu√ûmunu mu√amma∂aten 
isti¡mâl ve ke≠âlik ¡a§âfîr-i mu√amma∂a isti¡mâl dahi nâfi¡ olur. Ve onlara 
kebid ve †ı√âl ve ðalb ve ergeç keçi ve koç koyun la√mları mi&lli lu√ûm-ı 
§ulbe vü πalî@a ve ¡a§abiyye tenâvülü mu∂ırr olur. Ammâ fetâ baðar la√mı-
nı ðarî§an isti¡mâl mi¡desi ve ha∂mı ðaviyye olanlara nâfi¡ olur. 

72 “Sekr” sedd ma¡nâsınadır, yine murâd kesr olur.
73 İbn Kütbî müfredâtında der ki bi††î«-i Rûmî o bi††î«tir ki ona Hindî ve Sindî ve 

düllâ¡ ve zebş derler. Mi¡dede ve kebidde mirâr olup ona muðâvemet ða§d olunsa 
bu bi††î«i tenâvül nâfi¡ olur «u§û§an «ıl†-ı mirârî kemmiyyette ðalîl ve keyfiyyette 
redî ola ve onun bedeni menhûk ola. Ve onlara bu nev¡ bi††î« isti¡mâli √avâmi∂ ve 
muða††ı¡ât ve ðâbı∂ olan nesneler isti¡mâlinden enfa¡ olur.
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Ve √arâret-i kebidi olanlara vâcib olur ki §ulb olunca ðadar †ab« veyâ«ûd 
şeyy olunan yumurtadan ve ke≠âlik ifrâ† üzere olan düsûmât isti¡mâlinden 
ta√arrüz ve ictinâb eyleyeler. Ve onlara şarâb cidden mu∂ırr olur lâkin 
şürb-i şarâba i¡tiyâdı olanlara veyâ«ûd ha∂mlarında ∂a¡f olanlara raðîð olup 
beyâ∂a mâil olan şarâb ðalîlen saðy olunur.

On Birinci Fa§l Kebidin Sû™-i Mizâc-ı Bâridi Beyânındadır

Ve o âfet a§√âbına şarâb-ı efsentîn, sikencebîn-i ¡aseli ile isti¡mâl ey-
lemek nâfi¡ olur. Ve kebid-i bârid a§√âbına efsentîn ður§unu ve ke≠âlik 
büzûr-i müsa««ine isti¡mâl edip üzerine bir gece tamâmen uyumak ve ke≠â-
lik onlara liðâ√-ı a¡râbiyye sütünü beş dirhemden on dirheme varınca ðadar 
sükker-i ¡uşer74 ile isti¡mâli dahi nâfi¡ olur ve bu vech üzere leben-i liðâ√-ı 
a¡râbiyye şürbü o ¡alîlin kebidini ta¡dîl ve a«lâ†-ı bâridesini ishâl ve idrâr 
ile i«râc ve südedini teftî√ eder ve leben-i liðâ√-ı a¡râbiyyeden mâ-¡adâ el-
bândan bir şey™ isti¡mâl eylemezler. Ve leben-i liðâ√ şürbünden aðvâ olur 
devâ-i kürküm veyâ«ûd devâ-i lükk veyâ«ûd e&ânâsiyâ isti¡mâl edip üze-
rine uyumak ve ke≠âlik ¡aşiyyeten devâ-i ðus† ve zencebîl-i mürebbâ mâ-i 
kerefs ile şürb eylemek ve aðrabâdînde me≠kûr olan aðrâ§u’l-ðus† ve’l-lükk 
isti¡mâl eylemek ve ¡ale’r-rîð πâfe& ve esârûndan iki dirhem şürb eyleyip 
üzerine «amr şürb eylemek o ¡alîle †ıbben nâfi¡ olur.

Ve ma†bû«âttan aðrabâdînde me≠kûr ðus† ve efsentîn ma†bû«u dahi nâ-
fi¡dir, onu iki dirhem miðdârı levz-i √ulv dühnü ile ve iki dirhem dühn-i 
fustuð ile isti¡mâl ederler. Ve bunlardan aðvâ olur o ma†bû«u dühn-i nârdîn 
ve dühn-i levz-i mürr ve dühn-i «ırva¡ ile şürb eylemek. Ve bu §ıfat üzere 
olan ma†bû« dahi nâfi¡dir:

~ıfat-ı Ma†bu«: Bezr-i râziyânec, bezr-i kerefs, enîsûn, ma§†akî her bi-
rinden ikişer dirhem, ðuşûr-ı a§lı’l-kerefs, ðuşûr-ı a§l-ı râziyânec her bi-
rinden onar, πâfe& ve efsentîn-i Rûmî √aşîşleri her birinden beşer dirhem, 
lükk, ða§abu’≠-≠erîre, ðus†u’l-√ulv ve’l-mürr, rîvend her birinden üçer, 
fiðâ√-ı id«ir dört. Bu mecmû¡ ba¡de’l-a«≠ dört rı†l su içinde nı§fı kalınca 

74 “Sükker-i ¡uşer” ba¡∂ılar dediler ki bir nev¡ menndir ki ¡uşer dedikleri şecere üze-
re vâði¡ olur; e§a√√ olan bu ðavldir. Ve ba¡∂ılar dahi derler ki bir nev¡ §amπdır ki 
zehri katında «urûc edip cem¡ olunur.
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ðadar †ab« olunur ve o †ab«tan beher yevm dörder evâðî bir buçuk dirhem 
miðdârı dühn-i fustuð ve iki dirhem levz-i √ulv dühnü ile isti¡mâl olunur. 

Ve kebid-i bârid a§√âbından a∂mide-i √ârre ve merâhim-i √ârre isti¡mâli 
nâfi¡ olur: ı§†am«ayîðûn merhemi ve iklîlü’l-melik ∂ımâdı nâfi¡ olur. Ve 
ke≠âlik bu §ıfat üzere olan ∂ımâ∂ dahi nâfi¡dir:

∞ımâd-ı Nâfi¡: ¢us†-ı mürr sünbül, nârdîn-i Rûmî, vecc, √ulbe ve bunla-
rın em&âli edviyeden ∂ımâd itti«â≠ olunur.

∞ımâd-ı Ceyyid: Kebid-i bâride ceyyid ∂ımâd olur: Üşne, enberbârîs 
ma§†akî, iklîlü’l-melik, sünbül, sûsen-i âsmâncûnînin a§lı, verd. Bu eczâ-
lar mütesâviyetü’l-evzân a«≠ olunur, dühn-i ma§†akî içinde eczâlar teherrî 
edince ðadar †ab« olunur ve o ∂ımâd ile fâtiren kebid üzere πudveten ve 
¡aşiyyeten ta∂mîd olunur.

∞ımâd-ı Ceyyid-i Â«er: Fiðâ√-ı id«ir, √abbu’l-bân, ma§†akî, ðardemânâ, 
√amâmâ [260a] her birinden [üçer dira«mî §abır, √aşîş-i efsentîn, fiðâ√-ı 
efsentîn her birinden] altı dıra«mî sünbül-i †îb, selî«â her birinden ikişer 
dıra«mî, îresâ, varað-ı merzencûş her birinden sekizer dıra«mî, uşşað yirmi 
dört dıra«mî, §amπu’l-bu†m, kündür her birinden on iki dıra«mî, şem¡ bir 
buçuk rı†l ve bu eczâları ma¡cûn edecek miðdârı dühn-i √ınnâ.

∞ımâd-ı Dîger: ◊amâmâ bir ûðıyye, √abbu’l-belesân, muðl, ðardemânâ, 
√ınnâ, mürr, kündür, za¡ferân her birinden birer buçuk ûðıyye, sünbül-ı 
Şâmî iki ûðıyye, §amπu’l-bu†m altı ûðıyye. Bu eczâların içinden kündür ve 
muðl şarâbda √all olunur ve o ma√lûlün içinde dahi za¡ferân √all olunur ve 
§amπ-ı bu†m nârdîn içinde idâfe olunur ve edviye-i yâbise sa√k olunup bu 
mecmû¡ dühn-i nârdîn ve şarâb ile «al† olunur ve üzerine ðalîlü’l-miðdâr 
şem¡ ilðâ olunup ∂ımâden isti¡mâl olunur.

∞ımâd-ı Â«er: Sefercel, daðîð-i şa¡îr, şem¡, mu««u’l-¡icl ya¡nî buzağı 
kemiğinin iliği, dühn-i verd ve efsentîn ve √ınnâ ve sünbül ve za¡ferân ve 
esârûn ve îresâ ve ðaranfül ve uşşað ve ma§†akî ve ¡ilk-i enbâ†. Bu edviye-
nin içinden √ârr ve bârid olanlar ðadr-i √âcet taðdîr olunup merhem itti«â≠ 
olunur. 

Ve kebid-i bâridi olan ¡alîlin aπdiyesi «ubzun lübâb-ı √ârrı ve şarâbda 
&erîdi ve ke≠âlik «andîðûn içinde me&rûdu ve lu√ûm-ı √afîfiyyeden ¡a§âfîr 
ve ðanâbir ve dürrâc ve √acel ve bu†ûn-ı ivezz ve bunlar mi&lli nesnelerden 
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kılınır «u§û§an bunlar cümleten şeyy olunmakla veyâ«ûd onlardan ðalâyâ-i 
mübezzere iti«â≠ olunmakla isti¡mâl olunsa ziyâde muvâfıð πıdâ olur. 

Dahi onlara muvâfıð πıdâ olur: Kerneb &elâ&e †aba«ât tab« olunup 
ebâzîr-i müsa««ine ile ve dâr-ı §înî ve fülfül ve kemmûn ve o mi&lli nesne-
ler ile mübezzere kılınıp ve üzerine ðı†a¡-ı se≠âb ilðâ olunup i†¡âm olunur 
ise.

Ve √ulbe ve lübûb mi&llilerden mütte«a≠ olan a√sâda aπdiye-i muvâfıða 
olur. Ve ba¡∂ı kerre o ¡alîlin aπdiyesine hindebâ ve «u§ûsan hindebânın 
şedî∂ü’l-merâre olan §ınfı id«âl olunur. Ve ba¡∂ı e†ibbâ dediler ki câvers 
şedîden †ab« olunsa bu bâbda nâfi¡ olur. Ve Şeyh-i Re™îs der ki o ba¡∂ın bu 
kelâmını ben ta§vîb eylemem. 

Ammâ fevâkihten onlara muvâfıð nuðl ya¡nî çerez şâh-bellû† ve zebîb-i 
semîn ve «â§§aten fustuð olur. Ve ba¡∂ı e†ibbâ dediler ki evlâ olan fustuðtan 
ve levzden ta√arrüz eylemektir onlar mi¡deye &iðal olmak √asebiyle. Ve 
vâcib olur ki fustuðta o ba¡∂ın ðavline iltifât olunmaya. 

Ve kebidi bârid olanlara la√m-ı √alezûn tenâvülü nâfi¡ olur «u§û§an mü-
bezzer isti¡mâl oluna. Ve vâcib olur ki elbândan ve semekten ve fevâkih-i 
ra†bdan ve lu√mân-ı πalî@adan ictinâb oluna.

On İkinci Fa§l Sû™-i Mizâc-ı Yâbis Mu¡âleceleri Beyânındadır

Bu mizâc-ı seyyi™in ¡ilâcında a†liye ve buðûl ve aπdiye ve ∂ımâdât ve 
eşribeden mura††ıbât-ı ma¡lûme ile tedbîr olunur ve onlar ile mizâcı yâbis 
olan kebid i¡tidâle imâle olunur ve √arr ve berde dahi √acet miðdârı imâle 
olunur. Ve ma¡a-≠âlik vâcib olur ki o kebidi tertîbde ifrâ† olunmaya, zîrâ 
kebidi ifrâ† üzere ter†îb sû™-i ðunye ve terehhül ve istisðâ-i la√mî ¡illetine 
mü™eddî olur.

On Üçüncü Fa§l Mizâc-ı Ra†b Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Onların tedbîri riyâ∂et ve taðlîl-i πıdâ ve aπdiye-i müla††ıfe vü nâşife 
tenâvülü ¡ale’l-«u§û§ tecfîfi olan nâşifi tenâvül ve şürb-i mâı taklîl ve el-
bândan ictinâb olur ve o kebidi tecfîfte mübâlaπa olunmaz, zîrâ tecfîfte 
mübâlâπa ≠übûle mü™eddî olur.
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On Dördüncü Fa§l Kebidin ◊ârr ve Yâbis Mizâc-ı 
Mürekkebi Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu nev¡ sû™-i mizâc §â√ibi aπdiye-i bâride-i ra†be ve buðûl-i bâride is-
ti¡mâl ederler «u§û§an hindebâ tenâvül ederler; berdi ve ðab∂-ı şedîdi olan 
nesnelerden ictinâb ederler. Ve onlara cidden nâfi¡ olur leben-i etân; ∂a¡î-
fü’l-ðuvve olanlar leben-i etândan altı istâra varınca ðadar miðdârı ke&îr 
olmayan sükker-i †aberzed ile şürb ederler ve ðavî olanlar on istâra varınca 
ðadar leben-i etân şürb ederler. Ve o ¡alîl bâride-i ra†be olan merâhim ve 
a∂mide dahi isti¡mâl eder ve bunun cümlesinde ir«âya mü™eddî olacak mið-
dârı tertîbde mübâlaπa eylemez. 

Ve kebidi √ârr ve yâbis olanlara vâcib olur ki erüzzden ve kemmûn ve 
tevâbilden ve miðdâr-ı ke&îr fustuð tenâvülünden ictinâb eyleyeler, ammâ 
miðdâr-ı ðalîl fustuð tenâvülü ba¡∂ı kerre mu∂ırr olmaz beynehümâda 
münâsebet olmakla. Ve ke≠âlik lu√ûm-ı πalî@a tenâvülünden dahi ictinâb 
eyleyeler, o la√m-ı πalî@in √ayvânının lu√ûmu gerek ise cemî¡an πalî@ olsun 
ve gerek ise ek&er lu√ûmu la†îf olsun, me&elâ aπnâmdan fetâ ve √avlî olan 
πanemin kebid ve †ı√âlını tenâvül onlara câiz olmaz.

On Beşinci Fa§l Kebidin ◊arr-ı Ra†b Sû™-i Mizâc-ı 
Mürekkebi Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu ¡illette o edviye ve aπdiyeler isti¡mâl olunur ki onda ðab∂ ve miðdâr-ı 
ðalîl neşf ola. Ve eger o mizâc üzere olan kebidde mâdde olur ise mâdde-
yi müla††ıf olan nesneler dahi isti¡mâl olunur her ne miðdâr o müla††ıfta 
neşf olmaz ise mâ-ı cübn ve sükker-i †aberzed gibi veyâ«ûd ¡inebü’&-&a¡leb 
şecerinin ¡u§âresi a«≠ olunur ve me™«û≠un elli katı veyâ«ûd kırk katı kâ-
künec dahi a«≠ olunur ya¡nî kâkünecün o miðdâr ¡u§âresi dahi a«≠ olunur 
ve ðavî olanlarda o ¡u§âreler iki mi&ðâl miðdârı §abır ile isti¡mâl olunur ve 
∂a¡îf olanlarda o miðdârdan eðall isti¡mâl olunur veyâ«ûd nı§f mi&ðâl eyâric 
iki istâr-ı √ıyârşenber ile isti¡mâl olunur lâkin o √ıyârşenber bir sükerre-
ce ¡ineb-i &a¡leb suyu veyâ«ûd hindebâ içinde √all olunduktan sonra ≠ikr 
olunduğu üzere eyâricle isti¡mâl olunur veyâ«ûd yalnız «ıyârşenber mâ-ı 
hindebâ ve mâ-ı râziyânec ve mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb işbu üç nev¡ suyun biri 
ile isti¡mâl olunur.
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On Altıncı Fa§l Kebidin Bârid ve Yâbis Sû™-i Mizâc-ı 
Mürekkebi Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu ¡illette merâhimden yâ«ûd a∂mide-i sâireden √ârr-ı desime ve leyyi-
ne olanlar isti¡mâl olunur ve ma¡âcîn-i √ârreden dahi devâu’l-lükk ve devâ-i 
kürküm ve ðubâ≠u’l-melik ma¡cûnu ve emrûsiyâ ve e&ânâsiyâ ve ðûðî 
mi&lliler isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik fendâ≠îðûn ma¡cûnundan √imma§a 
miðdârı veyâ«ûd bâðılât miðdârı içinde edhân-ı ra†be olan mâ-ı u§ûl ile 
saðy olunur ve şarâbı raðîð-i ðavî dahi isti¡mâl olunur. Eger o ¡alîlde i¡tiðâl 
var ise bu §ıfat üzere olan √abb isti¡mâl olunur:

~ıfat-ı »abb: Sekbînec, üşşec, câvşîr veznleri berâber, bezr-i kerefs, enîsûn 
bir cüz™ün üç rubu¡u; bu eczâlardan √abb itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre o √abb yalnız sekbînecden veyâ«ûd ≠ikr olunan edviyeden biriyle 
sekbînecden itti«â≠ olunur velâkin vâ√ide veyâ«ûd i&neyne iðti§âr olundukta 
o muðte§ırın vezni mecmû¡un vezni miðdârında kılınır. Ve o √abbdan ∂a¡îfe 
bir mi&ðâl ve ðâvîye iki mi&ðâl saðy olunur. Ve vâcib olur ki ir«âya mü™eddî 
olmasın için onu saðyda i√tiyâ† ve ik&âr-ı ter†îbden viðâye oluna.

On Yedinci Fa§l Kebidin Bârid ve Ra†b Olan Sû™-i Mizâcı 
Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu ¡illetin mu¡âlecesinde edviye ve aπdiyeden √arâret ve ðab∂ ve tel†îf 
ve neşf olanlar isti¡mâl olunur. Eger o mekânda mâdde olur ise istifrâπ olu-
nur mâ-ı u§ûl-i ðavî mi&lli ve kelkelânic mi&lli ile ve eyâric-i Erkâπânis 
mi&lli ile lu†f ve rıfð üzere onun mâddesi istifrâπ olunur ve tedbîri tel†îf 
ve tes«în olunur ve aπdiyesi «afîf olan lu√ûmdan kılınıp ebâzîr ile ve 
ðavî ve raðîð ve §ırf olan şarâbla o lu√ûm isti¡mâl olunur ve ma¡âcîn-i kibâr 
dahi bi-√asebi iðti∂âi’l-√âl ve’l-vaðt isti¡mâl olunur ve hâricden a∂mide-i 
mu√allile dahi isti¡mâl olunur.

On Sekizinci Fa§l ~ıπar-ı Kebid Beyânındadır

Kebid ba¡∂ı nâsta §aπîr olur √attâ §ıπarda külye miðdârına bâlig olur ve 
onun §ıπarına bu âfetler tâbi¡ olur ki §aπîrü’l-kebid olan kimse √âceti mið-
dârı πıdâ tenâvül eylese kebidin ona si¡ası olmaz ve kebide sağmayacak 
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miðdârı [360b] mi¡de ona πıdâ irsâl eder ve ke&ret-i πıdâ ile kebidde süded 
ve &aðîle ve mümeddide âlâm √âdi& olur.

Ve ef¡âl-i kebide vehn ¡ârı∂ olur kebidin ðuvve-i fâ¡ilesi münfa¡il olan 
πıdânın infi¡âli ðuvvesi ta√tında mün∂aπı†a olmak √asebiyle ve o in∂ıπâ† ile 
kebidin hâ∂ımesi ve ce≠b ve imsâk ve temyîz ve def¡ ðuvveleri dahi mu«tel-
le olur ve ba¡∂ı kerre onlardan ≠ereb ve i«tilâf dahi √âdi& olur zîrâ keylûsun 
§afvı kebidi §aπîr olanlarda kebide lâyıðı üzere münce≠ib olmaz ve &üflü ile 
§afvı mi¡â †arîðine sülûk edip ≠ereb √âdi& olur. Ve onun ¡alâmâtı budur ki 
§ıπar-ı kebide kebid katında olan süded ve riyâ√-ı ke&îre ve ðadr-i mu¡tedil 
tenâvül olunan πıdânın kebide &iðali ve πıdâ-i ke&îre √âceti √asebiyle be-
denin ∂a¡fı ve ∂a¡f-ı ha∂mın devâmı ve südedin ve evrâmın ke&reti delâlet 
eder ve o delâleti bi-√asebi’l-«ilða ðı§ar-ı e§âbi¡ te™kîd eder. Ve Câlînûs 
zamânında bir kimse var idi ki †a¡âm yemek ile onun bedeni bir nesne ibrâz 
ve i@hâr eylemez idi ya¡nî onda bedel mâ-yete√allel √âdi& olmaz idi ve o 
kimsenin o √âlinden Câlînûs kebidinin §ıπarını √ads ve mecârîsinin ∂îðını 
fehm edip o mi&lli kimseye lâyıð olan tedbîr ile tedbîr eyledi.

el-Mu¡âlecât: Ve bu mi&lli kebidin §ıπarına mu¡âlec-i √aðða ile ¡ilâc 
olunmaz. Ve ona müdârât75 vechi üzere olan mu¡âlece budur ki onlar √acmi 
ve miðdârı ðâlîl ve πıdâiyyeti ke&îr ve nüfû≠u serî¡ olan aπdiye ile taπdiye 
olunur ve onun πıdâsı tefrî… olunur, def¡aten şib¡a ðarîb olucak ðadar ona 
πıdâ verilmez belki o miðdâr πıdâ defe¡âtla ðalîlen ðalîlen verilir ve onlarda 
edviye-i münaððıye-i müshile ve müdirre ve müfetti√a ve müla††ıfe isti¡mâl 
olunup kebidi tenðıye olunur.

İkinci Ma…âle Kebidin ∞a¡fı ve Südedi ve Emrâ∂-ı Sâiresi 
Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l ∞a¡f-ı Kebid Beyânındadır

Mekbûd o kimseye derler ki onun ef¡âl-i kebidi ∂a¡îfe olup o kebidde 
verem ve dübeyleden bir emr @âhir olmaya velâkin fi’l-√aðîða ∂a¡f-ı ke-
bid emrâ∂-ı kebide tâbi¡ olur ve o ∂a¡f bilâ-mâddetin yalnız sû™-i mizâcdan 

75 ±ikri mürûr eylediği üzere mu¡âlece iki ðısmdır: Biri √aðða olur, mara∂ı izâle 
eder ve â«eri müdârâttır, ta«fîf eder, izâle eylemez.
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veyâ«ûd ma¡a-mâddetin olan sû™-i mizâcdan olur ve onun mâddesinin meb-
de™i kebidin kendi veyâ«ûd a¡∂â-i u«râ olur ki o a¡∂â ile kebid beynlerinde 
mücâveret olur, meselâ merâre §afrâyı ce≠b eylemez ve †ı√âl sevdâyı ve 
külye ve me&âne mâiyyeti ce≠b eylemez ve o mevâdd kebidde bâðıye kalıp 
∂a¡fa mü™eddî olur veyâ«ûd ra√mde nezf-i şedîd olup kebidi tebrîd eder 
veyâ«ûd †am& şedîden mu√tebes olup dem-i kebidi ifsâd eder. 

Ve eger ∂a¡f-ı kebidi îcâb eden mâddenin mebde™i mi¡de olur ise mi¡de 
kebide keylûsunu ceyyiden irsâl eylemez belki irsâl eylediği keylûs ∂a¡î-
fü’l-ha∂m veyâ«ûd keylûs fâsid olur ve o keylûs kebidi lâ-ma√âle i∂¡âf eder 
veyâ mebde™-i mâdde em¡â olur, zîrâ em¡â kaçan müte™ellime olsa a«lâ†-ı 
lezice ile ke&ret üzere olup em¡â ile merâre arasında südde √âdi& olur ve 
o sebebden kebidde mirre-i §afrâ müctemi¡a olup kebidi i∂¡âf eder. Ve bu 
mi&lli ∂a¡f-ı kebid kûlıncda √âdi& olur veyâ«ûd ∂a¡f-ı kebidin sebebi §adr 
a¡∂âlarına müşâreket olur. Ve √ummayât mi&llilerde cemî¡an bedene müşâ-
reket olur. 

Ve ∂a¡f-ı kebidin √udû&ü yalnız sû™-i mizâc √asebiyle olmaz, demevî 
verem veyâ«ûd √umret veyâ«ûd §alâbet veyâ«ûd sere†ân veyâ«ûd terehhül 
ile √âdi& olur. Ve kebide ¡ârı≠ olan ður√a ve şiðâð ve ¡ufûnet ile dahi ∂a¡f-ı 
kebid √âdi& olur. 

Ve kebid külliyyeten ∂a¡îfe olsa kebidin cemî¡an ðuvâları ∂a¡îfe olur. Ve 
ba¡∂ı kerre ∂a¡f-i kebid küllî olmaz belki kebidin ðuvâ-ı erba¡asından ∂a¡f 
birinde olur ve ek&er-i √âlde kebidin câ≠ibesine ve hâ∂ımesine ∂a¡f berd ve 
ru†ûbet ile ¡ârı∂ olur. Ve mâsikeye ru†ûbet sebebiyle ve dâfi¡aya yübûset ile 
∂a¡f ¡ârı∂ olur.

el-¡Alâmât: Ek&er-i √âlde kebidin a√vâline levn delâlet eder, zîrâ ek&er-i 
emrde mekbûdun levni §ufret-i beyâ∂a mâil olur ve ba¡∂ı kerre «u∂ret-i 
kümûdete nâ@ır olur, delâil-i emzicede biz onları ≠ikr eyledik. Ve sen bir 
kimsenin levnini πâyet §ı√√at üzere rü™yet eylesen onun ðalbinde ve ke-
bidinde âfet olmadığını ta√ðîð eyle. Ve mücerrib olan †abîb mekbûb ile 
mem¡ûdu levninden farð eder ve farð için delîl-i â«ere mu√tâc olmaz lâkin 
her birinde ma«§û§ olan levn ke&ret-i tecribe ve kemâl-i √adsle ma¡lûm 
olur, her birinin münâsib olan levninin ism-i ma«§û§u olmamakla onları 
lisânşa ifâde mümkin olmaz, vicdânîdir, ðâle gelmez.
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Ve mâu’l-la√ma şebîhler olan berâz ve bevl ek&er-i emrede delâlet eder 
ki kebid tevlîd-i demde ta§arruf-ı ðavî ile ta§arruf eylemez ve mâdde-i demi 
keylûstan temyîz eylemez ya¡nî a«lâ†-ı sâireden demi temyîz eylemez ve 
keylûsun §afvını mâiyyetten dahi temyîz eylemez ve bu sebebler ile o mi&lli 
berâz ve bevl ∂a¡f-ı kebide delâlet eder. Ve bu mi&lli olan i«tilâf-ı πusâlî 
ya¡nî πusâle-i la√m gibi olan berâzlar â«ir-i emrde birkaç envâ¡a mütenevvi¡ 
ve müteπayyir olur. O πusâlî i«tilâf eger √ârr mizâcda olur ise â«ir-i emr-
de o i«tilâf §adîdî ve ba¡dehu dürdî ve dem-i mu√terıð gibi olur ve dem-i 
mu√terið gibi olan i«tilâftan muðaddem ke&ret üzere §afrâ-ı §ırf ishâl eder. 
Ve o i«tilâf-ı πusâlî bâridü’l-mizâcda â«ir-i emrde dem-i müte¡affin gibi 
bir nesneye sâir ve müteπayir olur. Ve √ârr ve bârid mizâcların â«ir-i em-
rde olan i«litâfları ile o mevâdd istifrâπ olunur ki onların keyfiyyetleri ve 
ðıvâmları mu«telife olur ¡ale’l-«u§û§ mizâc-ı bâridde olan eşyâ-ı mu«telife 
istifrâπı ve «urûcu ek&er olur. 

Ve ha∂m-ı mi¡dede ∂a¡fı olanlara ve ke≠âlik ∂a¡f-ı kebidi olanların ek&e-
rine lâzım gelir o veca¡-ı leyyin ki ðu§ayrâ †arafına, ðu§ayrâ a∂lâ¡-ı «ılfın 
cümlesinin esfeli ve ðı§ası olanlardır, mümtedd olur ¡ale’l-«u§û§ bu veca¡ın 
lüzûmu πıdânın nüfû≠u katında müte™ekkid olur. 

Ammâ emzice √asebiyle ¡ârı∂ olan ∂a¡f-ı kebidin ¡alâmâtı sû™-i mizâc-ı 
kebidin ≠ikr olunan ¡alâmetleri olur. Ve kebidin sû™-i mizâc-ı √ârrı a«lâ†ı 
müteşa@@ıye eder ve mizâc-ı bâridi a«lâ†ı πalî@a [361a] ve a«lâ†ın √areketini 
ba†î™e eder ve mizâc-ı yâbis a«lâ†ı ðalîle ve πalî@a eder ve mizâc-ı ra†b a«lâ†ı 
mâî eder. 

Ve mirâr √asebiyle olan ∂a¡f-ı kebide ba¡∂ı kerre levn-i yereðânî delâlet 
eder. Eger beyne’l-merâreti ve’l-em¡â südde olur ise onda berâz ebya∂ olur. 

Ve †ı√âl müşâreketi ile olan ∂a¡f-ı kebide emrâ∂-ı †ı√âlle ve sevâdı πâlib 
olan elvân ile istidlâl olunur. 

Ammâ mi¡de √asebiyle olan ∂a¡fa mi¡de âfâtı ile ve sû™-i ha∂m ile istidlâl 
olunur. Ve mi¡avî olan ∂a¡f-ı kebide maπ§ ve riyâ√ ve ðarâðır ve ðûlınc ve 
bunların emsâli ile istidlâl olunur. 

Ve külevî ve me&ânî olan ∂a¡f-ı kebide vâcib-i †abî¡îden √âl-i bevlin 
taπayyürü ile ve se√anenin sû™-i ðunyeye ve istisðâya taπayyürü ile istidlâl 
olunur. 
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Ve a¡∂â-i §adriyye müşâreketi ile olan ∂a¡f-ı kebide sû™-i teneffüs ve 
su¡âl-i yâbis ile istidlâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre onun §â√ibi me¡âlîðte &iðal ve 
temeddüd i√sâs eder. 

Ammâ evrâm ve §alâbât ve ður√adan ve şiðâð mi&lliden olan ∂a¡f-ı kebi-
din ¡alâmâtı bâblarında ≠ikr olunur, vâcib olur ki onların mevâ∂i¡ine mürâ-
ca¡at oluna. 

Ammâ ðuvve-i hâ∂ıme ∂a¡fının ¡alâmâtı kebidden a¡∂âya nüfûz eden 
πıdâ küllen ha∂m olmadığı veyâ«ûd ðalîlü’l-ha∂m olduğu veyâ«ûd πıdânın 
ha∂mı fâsid olup keyfiyyet-i rediyyeye isti√âle eylediği olur ve çok kerre 
onda yüz ve göz tehebbüc eder ve fa§d ile «urûc eden dem mâiyyete ve 
balπamiyyete ∂ârib olur. Velâkin πıdânın ha∂m olmadığı mâsikenin ∂a¡fı 
ile olur ise o zamân ¡adem-i inhi∂âm hâ∂ımenin ∂a¡fına delâlet eylemez zîrâ 
ba¡∂ı kerre hâ∂ıme ðaviyye olur ve mâsikede ∂a¡f olmakla hâ∂ıme-i ðaviyye 
πıdâyı kebidde ha∂m edecek ðadar imsâktan ¡âciz olmakla ðable’l-inhi∂âm 
o πıdâ a¡∂âya müteferrið olur. Ve kebidde ha∂m olmayan πıdâ a§nâfının 
şerrlisi a§lâ münha∂ım olmayan ve ba¡dehu şerrlisi ðalîlen münha∂ım olan 
ve ba¡dehu rediyyen münha∂ım olanlar olur. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki iki 
evvelki §ınflara mu«telifü’l-eczâ olan i«tilâf ya¡nî berâz tâbi¡ olur ve üçün-
cü §ınfa dem-i πabî† i«tilâfı tâbi¡ olur. Bunların küllîsi mu√a§§al-ı kelâmdır. 

Ve a§nâf-ı i«tilâftan πusâle-i la√m gibi olan i«tilâf ðalîl ha∂mı olan 
∂a¡f-ı ha∂ma delâlet eder. Ve §ırf ebya∂ olan i«tilâf câ≠ibenin cidden ∂a¡-
fına delâlet eder ve ðuvve-i hâ∂ımenin kebide vârid olan πıdâyı ha∂mı her 
√âlde ona lâzım ve lâbüdd olmaz belki a√yânen o πıdâ bilâ-ha∂m a¡∂âya 
müteferrið veyâ«ûd «ârice «urûc eder «u§û§an πıdâ dâ«ile du«ûlü ¡aðıbında 
«urûc eder ise ¡adem-i ha∂m müte√aððıð olur; eger πıdâ eşyâ-ı mu«telifeye 
isti√âleden sonra o mu«telif eşyâ «urûc eder ise fesâd-ı ha∂me delâlet eder 
ve bu ma¡nâlarda bevl hâ∂ımeye edell ve berâz câ≠ibeye edell olur. 

Ammâ câ≠ibenin ∂a¡fı delâili berâzın ke&reti ve lîni ve beyâ∂ı olur. Ka-
çan berâzın bu a√vâli ile ma¡an bevlde §ıbπ olur ise delâlet eder ki o ∂a¡f 
yalnız câ≠ibede[dir] «u§û§an onlar ile ma¡an mi¡de âfeti olmaya. 

Ve bedenin hüzâlı dahi ∂a¡f-ı câ≠ibeyi te™kîd eder. 
Ammâ ðuvve-i mâsikenin ∂a¡fı edillesi hâ∂ıme ∂a¡fının a§nâfından o 

§ınfın ¡alâmâtı olur ki imsâkın ðusûru √asebiyle nu∂c ve ma√mûd olma-
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ya πıdâ mi&lliler a¡∂âya te™eddî eyleye lâkin o πıdânın ¡adem-i nu∂cunda 
sebeb-i ek&er hâ∂ımeden olup mâsikenin sebebiyyeti ðalîle olur ise ≠ikr 
olunan esbâbın ¡alâmâtı ∂a¡f-ı mâsikeye delâlet eylemez. 

Ve mâsike ∂a¡fının ¡alâmât-ı ma«§û§âsı budur ki kebidde vâði¡ olan im-
tilâdan ba¡de-nüfû≠i’l-πıdâ miðdâr-ı ðalîl &iðal i√sâs olunup serî¡an o &iðal 
zâil olur. 

Ve kebidin kuvve-i dâfi¡asının ∂a¡fı ¡alâmetleri fu∂ûl-i &elâ&enin ya¡nî 
§afrâ ve sevdâ ve balπam ve mâiyyetin deminden ¡adem-i imtiyâzı ve bev-
lin ðılleti ve ma¡a-≠âlik bevlin ve berâzın §ıbπının dahi ðılleti ve ðıyâma 
ya¡nî ta«allîye √âcetin ðılleti ve †ı√âle sevdânın ¡adem-i indifâ¡ı ve o sebeb-
den şehvetin ðılleti ve terehhül ve levnin §ufret ve sevâdının beyâ∂ ile i«-
tilâ†ı olur. Ve ∂a¡f-ı dâfi¡e ke&îren istisðâya mü™eddî olur ve ke≠âlik ðûlınc-ı 
balπamî dahi mü™eddî olur.

∞a¡f-ı Kebidin ¡İlâcı: Vâcib olur ki ta¡arrüf ve tefa√√u§ olunup o ∂a¡fın 
sebebi ¡alâmât-ı me≠kûre ile biline ve o esbâbı izâle eden bâbında ≠ikr ey-
lediğimiz edviye ile ¡ilâc oluna. 

Ve ∂a¡f-ı kebidin ek&er-i √udû&u berden-mâ ile ve ru†ûbet ve yübûset 
ile ve kebidde mu√tebise olan mevâdd-ı rediyye ile olur ve onun için ∂a¡f-ı 
kebide edviye-i müsa««ine vü la†îfe olup teftî√ ve in∂âc ve telyîni ile ðab∂-ı 
muðavvîsi ve men¡-i ¡ufûneti olan devâlar ile ¡ilâc olunur. Ve o ∂a¡fa olan 
mu¡âlece ek&er-i hâlde o edviye-i ¡a†ıre ile olur ki onda teftî√ ve in∂âc ve 
ðab∂ olur, o devâ-i ¡â†ır za¡ferân mi&llidir. 

Ve ba¡∂ı kerre ¡illet-i me≠kûreye miðdâr-ı ðalîl ðab∂ı olan eşyâ-ı müzze 
ya¡nî may«oş nesneler nâfi¡ olur, zîrâ «umû∂atı ile tað†î¡ ve taðviye eder ve 
√alâveti ile cilâ veyâ«ûd teftî√ eder ve o mi&lli şey™- müzz √abb-ı rummân 
olur. Ve bunlardan sonra edviyenin √arâretine ve bürûdetine ri¡âyet olu-
nur, bi-√asebi’l-mizâc √ârr ve bâridden biri o şey™-i müzze muðârenet ile 
isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik eşyâ-ı müzzeden olur zebîb bi-¡acemihi eger o 
zebîb cevdet ile mu∂g olunur ise. 

Eger ta√lîli muðte∂î sebeb olur ise kebidin evrâmında ve südedinde ve 
sâir emrâ∂-ı kebidiyye mu¡âlecesinde isti¡mâl olunan mu√allilât ðab∂dan 
a«lâ olunmaz lâkin o kebidde sû™-i mizâc cidden yâbis olur ise onun mu¡â-
lecesinde ðâbı∂ edviye isti¡mâl olunmaz. 
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Ve ba¡∂ı kerre kebidde mevâddın i√tibâsı √asebiyle fa§da ve bi-√ase-
bi’l-mâdde lâyıð olan müshilâtla ishâle dahi √âcet olur. Eger mâdde bâride 
ve lezice olursa πârîðûn mi&lli ile ishâl olunur. Ve eger o mevâdd-ı mu√-
tebise riððat-i ðıvâma ve √arâretün-mâya mâil ise ve o kebidde südde dahi 
mevcûde ise ¡u§âre-i πâfe& ve efsentîn ile onlara mu¡în olan edviye «al† 
olunduktan sonra ishâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre ishâl ve ≠ereb ¡u§retli olur 
ya¡nî ifrâ† üzere olur, ona binâen †abîb mübâderet ve müsâra¡a edip ona 
edviye-i ðabbâ∂a saðy etmekle ondan ∂arar-ı ¡a@îm √âdi& olur, pes onlara 
vâcib olur ki o mi&lli √âlette teftî√-i §âli√ olan edviye-i müfetti√a ve ðab∂-ı 
mu¡tedili olan ðavâbı∂ isti¡mâl eylediler ve «u§û§an «u§û§an şarâb-ı ðâbı∂ 
u rey√ânî içinde ma†bû« olan devâ-i ¡â†ırı isti¡mâl eyleye. 

Ve cemî¡an ∂a¡f-ı kebid a§nâfı mu¡âlecât-ı müşterekesinden olup bi’l-
«â§§a nâfi¡ devâ olur ≠i™bin kebidi kurutulup ba¡de’s-sa√ð o mes√ûðun bir 
mil¡aðası şarâb ile saðy olunmak. Ve kebid mu¡âlecât-ı vâcibe ile mu¡âlece 
olunduktan sonra yine vâcib olur ki o ¡alîle liðâ√-ı ¡Arabî lebeninden saðy 
oluna ve bu §ıfat üzere olan devâ ∂a¡f-ı kebide edviye-i ceyyideden olur.

~ıfat-ı Devâ-i Ceyyid: Lükk-i maπsûl, rîvend-i §înî üçer, ¡u§âre-i πâfe&, 
bezr-i râziyânec, bezr-i sermað beşer, efsentîn-i Rûmî altı dirhem, bezr-i 
hindebâ on dirhem, bezr-i küşû& sekiz dirhem, bezr-i kerefs dört dirhem; bu 
mecmû¡dan aðrâ§ veyâ«ûd sefûf itti«â≠ olunur. 

Ve sâir devâlar üzere taðdîm ve teşrîf olunan edviyeden olur bu §ıfat üze-
re olan devâ-i ma√mûd: Menzû¡u’l-¡acem zebîb yirmi beş mi&ðâl, za¡ferân 
bir mi&ðâl ve ba¡∂ı nüs«ada yarım mi&ðâl vâði¡ olmuştur, ða§abu’≠-≠erîre 
iki mi&ðâl, muðlu’l-Yehûd iki buçuk mi&ðâl, dâr-ı §înî bir mi&kâl, selî«a 
nı§f mi&ðâl, sünbül üç mi&ðâl, id«ir iki buçuk mi&ðâl, mürr dört mi&ðâl, 
§amπu’l-bu†m dört mi&ðâl, dâr-ı şîşe¡ân iki mi&ðâl, ¡asel on altı mi&ðâl, 
şarâb ðadr-i kifâye ve ba¡∂ı kerre onun terkîbine ebyûn ve bezr-i benc dahi 
id«âl olunur. Ve Câlînûs zu¡m eder ki ≠ikr olunan devâ bi’l-«â§§a kebide 
muvâfıðtır, zîrâ o devânın a«lâ†ında ma¡a’l-in∂âc ðab∂-ı [361b] mu¡tedil ile 
ðâbı∂ devâ vardır ve ke≠âlik müceffif ve §adîd-i redîyi münaððî devâ vardır 
ve ba¡∂ı devâsı dahi mizâc-ı redîyi mu§lı√tır ve ba¡∂ı devâsı dahi ¡ufûne-
te mü∂âddedir ve eczâ-i terkîbinin ek&erinde ¡ı†riyyet vardır dâr-ı §înî ve 
selî«a gibi, bu ikisi ¡ufûnete mü∂âdde ve mizâcı mu§lı√ ve sebeb-i müfsidi 
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dâfi¡ olurlar, §adîd-i redîyi neşf edip def¡ ederler ve edviye-i ðattâleye ve 
sümûma muðâvim olurlar. Lâkin dâr-ı §înînin ðuvveti selî«adan ek&erdir. 
Ve bu iki devâ sünbül ve sâir edviye-i ¡a†ıre-i u«râdan cemî¡an aðvâ olur, 
bu bâbda te™&îri cümleden ek&er ve eşeddir. Ammâ dâr-ı şîşe¡ân ve za¡ferân 
ðab∂ ve in∂âc ve telyîn ve ı§lâ√-ı ¡ufûnet keyfiyyâtını cem¡ eder. Ve zebîbin 
miðdârı taðlîl olunur √alâveti kesr olunup ¡illete evfað olsun için. 

Ve zebîb kebid ¡illetinin edviye-i §adîðasından ve müşâkilindendir ve bu 
§adâðat devâ-i nâfi¡in ef∂al-i «avâ§§ındandır. Ve ke≠âlik zebîbde in∂âc ve 
a«lâ†ı ta¡dîl ve fesâda ¡adem-i sür¡at keyfiyyetleri vardır. 

Ve şarâb dahi kebide muvâfıð edviyedendir eger ≠ikri mürûr eden mevâ-
ni¡ yok ise ve onun ¡ufûnete mü∂âdde keyfiyyeti dahi vardır. Ve ¡aselde 
olan keyfiyyet-i muvâfiðayı bundan aðdem sen bildin. Ammâ muðl müley-
yin ve mün∂ic ve mu√allildir ve ke≠âlik ¡ilkü’l-bu†m dahi onun gibidir. Ve 
¡ilk-i bu†mda teftîh ve cilâ vardır ve o devâya ba¡∂ı kerre ebyûn ve bezr-i 
benc katıldıkta onların dahi menfa¡ati şedîd olur eger ∂a¡f-ı kebid √arârete 
muðârin ise. Ve onun için ∂a¡f-ı kebid a§nâfı beyninde felûniyânın nef¡i 
müşterek oldu eger felûniyâ a§l nüshası üzere itti«â≠ olunur ise. 

Ve ke≠âlik tes«în-i şedîdidi olmayan edviye-i nâfi¡adan olur bu §ıfat 
üzere olan devâ: Nârdîn üç cüz™, efsentîn-i Rûmî iki cüz™ a«≠ ve sa√ð olu-
nup ¡asel ile cem¡ ve saðy olunur. Ve onun kimâdât-ı nâfi¡asından olur ¡ı†-
riyyeti olan edviye-i ma¡rûfe ki ðâbı∂ olan şarâb-ı rey√ânî içinde ma†bû« 
ola ve ba¡∂ı kerre ona ka¡k dahi «al† olunur ve onda nârdîn mi&lli dühn dahi 
kılınır ve o devâ bir kı†¡a §ûfa ile a«≠ olunup kimâd olunur. 

Ve ke≠âlik aðrabâdînde me≠kûr ∂ımâd dahi nâfi¡dir, onun içine √ı§rım 
ve ¡asâlîc-i kerm ve verd vardır. Ve mi¡de ∂a¡fı a∂mideleri ve la«la«a dahi 
nâfi¡dir. Ve bu ∂ımâd dahi nâfi¡dir ki onun nüs«ası bu eczâlar ola: Su¡d, 
ma§†akî, sünbül, kündür, sükk, misk, cevz-i serv, fiðâ√-ı id«ir, büzûr-ı 
ma¡rûfe; bu eczâlar meysevsen mi&lliler ile cem¡ olunup isti¡mâl olunur. Ve 
bu ∂ımâdın tilvi olan ya¡nî o ∂ımâd yazıldığı mev∂i¡de ¡aðıbında yazdıkları 
∂ımâd ve ke≠âlik §abır ve ma§†akîden mütte«a≠ olan ∂ımâd dahi ∂a¡f-ı ke-
bid mu¡âlecesinde isti¡mâl olunur. 

Ve eger her ne ðadar ðalîl ve vuðû¡u ke&îr değil ise √arâret sebebiyle 
√âdi& olan ∂a¡f-ı kebid a§√âbına sefercel ve tuffâ√-ı Şâmî ve kümme&râ-ı 
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§înî ve rummân-ı müzz ve rummân-ı √âmi∂ tenâvülü ile emr olunur eger 
ke&ret-i süded yok ise ve ke≠âlik mâ-ı hindebâ ve mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb şürbü 
ile dahi emr olunur ve düsûmetinden mümtâz olan o sikbâc meraðası ile emr 
olunur ki o sikbâc küzbere ile mütte«a≠ ola eger o ¡alîle √arâret-i şedîde yok 
ise; o meraða sikbâc, dâr-ı §înî ve sünbül ve ma§†akî ile ta†yîb olunur. Ve 
küzbere-i ra†be ve miðdâr-ı ðalîl na¡nâ¡ ile ma√şüvve olan me§û§ât muvâfıð 
πıdâ olur ve eger √arâret-i şedîdesi yok ise o me§û§ta ebzrîr-i me≠kûre dahi 
kılınır. 

Ve kaçan ∂a¡f-ı kebidin √â∂ımeye teveccühü i√sâs olunsa kebidi o ed-
viye ile taðviye edersink ki onda ðadrün-mâ ðab∂ ve ¡ı†riyyet ve in∂âc ola 
ve terkîbinde sünbül ve besbâs ve cevz-i bevvâ ve ma§†akî ve kündür ve 
ða§abu’≠-≠erîre ve su¡d ve bu mi&lli nesneler olan devâ ≠ikr olunan menâfi¡i 
câmi¡dir. 

Ve eger ∂a¡f-ı kebid mâsikeye müteveccih ise o zamân taðviyeyi ve 
ðab∂ı ziyâde edip is«ânı noð§ân edersin veyâ«ûd ≠ikr olunan edviyenin 
√arâret ve is«ânına tebrîdi ile muðâvim olan cüllenâr ve verd ve †arâ&î& 
mi&lli devâları ≠ikri mürûr eden edviye-i müsa««ineye muðârin kılarsın. 

Ve eger ∂a¡f câ≠ibede olur ise cidden ðalîl ðabı olan edviye ile kebid 
†aðviye olunur ve belki ðuvve-i kebidi √ıf@ edecek [ðadar] ðab∂ ile iktifâ 
olunur velâkin onda dahi ¡ı†riyyet ve tes«în olmak lâzımdır. 

Ve sa¡y ve iðdâm üzere câ≠ibesinde ∂a¡f olan kebide ∂ımâdât ve a†liye 
ve merû«ât ile mu¡âlece eyle, zîrâ bu mev∂i¡de o mu¡âleceler ziyâde muvâ-
fıð ¡ilâc olur. Ve ke≠âlik onda südde var ise ictihâd edip süddesini fet√ eyle. 

Ve eger kebidin ∂a¡fı dâfi¡ada ise kebidi taðviye ve külyeleri tes«în ve 
mesâmmâtı bâbında bileceğin nesneler ile teftî√ eyle. 

Ve ma¡lûm buyurula ki kebidde olan bi-√asebi’l-ðuvâ envâ¡-ı ∂a¡ftan her 
birisi sû™-i emzice envâ¡-ı ma¡lûmesinin her bir nev¡i √asebiyle √âdi& olur, 
binâen ¡aleyh ba¡∂ı kerre ∂a¡f-ı kebidin mu¡âlecesinde tebrîde √âcet olur ve 
o tebrîd √asebiyle ∂a¡îf olan kebidin hâ∂ımesi ve câ≠ibesi ta¡dîl olunr. 

Ve sana lâyıð olan budur ki ∂a¡f-ı kebidi te™emmülden muðaddem kebidin 
πâlib olan sû™-i mizâcında te™emmül eyleyesin ve ∂a¡f-ı kebide sû™-i mizâcın 
hangi nev¡i sebeb olduğunu ta¡arrüf eyleyesin velâkin hâ∂ıme-i kebidin taðsî-
rine ve noð§ânına ek&er-i √âlde sebeb bürûdet olur ve ke≠âlik ∂a¡f-ı câ≠ibe 
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dahi hâ∂ıme gibi ek&er-i emrde bürûdet ile √âdi& olur ve πıdâların onlara 
ziyâde muvâfıðı πila@ı ve lüzûceti olmayanlar olur, lu√mân-ı «afîfe ve ¡ilkiy-
yeti olmayan √ın†a ve mâ-ı şa¡îr gibi lâkin bu aπdiyenin isti¡mâli ma√rûrlara 
¡alâ-√âlihi olur ve ammâ mebrûdlara isti¡mâli ¡asel ile ve yumurta sarısının 
nîm-birişti ile ve onlara müşâbih aπdiyeler ile olur ve bâcât-ı e†¡imeden onla-
ra muvâfıð ve nâfi¡ bâce o rummâniyye olur ki zebîb ile itti«â≠ olunup dâr-ı 
§înî ve fülfül ile ta†yîb oluna ve onlara zebîb-i semîn cidden nâfi¡ olur √attâ 
zebîb-i semîn onlardan mâ-ı la√ma şebîh olan ishâli men¡ eder.

İkinci Fa§l Kebidde Olan Süddeler Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre südde kebidin la√miyyeti «alelinde ve fürcelerinde olur 
ve o süddenin √udû&u kebidi taπdiye eden dem-i πalî@ olup dâfi¡ada ∂a¡f 
veyâ«ûd câ≠ibede ðuvvet-i şedîde olmakla olur. Ve ba¡∂ı kerre südde kebi-
din ¡urûðunda olur bi-√asebi’l-«ilðat o ¡urûðta mü∂âyaða olmakla veyâ«ûd 
¡urûðta teðabbu∂ mi&lli bir √âlet ¡ârı∂a olmakla veyâ«ûd bi-√asebi’l-«ilða o 
¡urûðta iltivâ ve büklüm olmakla veyâ«ûd o ¡urûðta cârî mevâdd √asebiyle 
südde √âdi& olur ve o mecrâda olan mevâddan √âdi& südde ek&er-i √alde 
şu¡ab-ı bâbda olur, mevâdd-ı sâdde evvelâ şu¡ab-ı bâba vârid olur ve onda 
ta§affî edip &üflünü onda tersîb ve terk eder ve §afvı kebidden †ali¡ olan 
¡ırðın şu¡beleri fûvvehâtına nüfû≠ eder, o sebebden şu¡ab-ı bâbda süded 
ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve o süded cânib-i tað¡îrde olur. Ve ba¡∂ı kerre kebi-
din mu√addebinde dahi o emr süddeye mü™eddî olur. Ve kaçan süddelerde 
ke&ret ve müddetlerinde †ûl olsa o mi&lli olan süded ¡ufûnete mü™eddî olup 
√ummayât i√dâ& eder ve o südde evrâma dahi mü™eddî olup istisðâ i√dâ& 
eder ve riyâ√a dahi mü™eddî olup evcâ¡-ı §a¡be i√dâ& eder. Ve bu a√vâller 
ile emrâ∂-ı kebide süded ümmehât gibi olur ve süddeyi tevlîd eden mâdde 
πalî@-i lezic olmakla süddeyi tevlîd eder veyâ«ûd mâdde-i ke&îre kebidi 
mümteli™e etmekle süddeyi tevlîd eder veyâ«ûd südde verem ile veyâ«ûd 
riyâ√la veyâ«ûd o o mecârîde cârî olan mevâddı ðâbı∂ bir keyfiyyetin 
¡urû∂u ile südde tevellüd eder. 

Ammâ ba¡∂ıların esbâb-ı süddeyi ta¡dâdları e&nâsında ≠ikr eyledikleri 
mecârî-i kebidin tecvîfinde nebât-ı la√m-ı zâid ve nebât-ı &ü™lûl76 ve «ıl†-ı 

76 “¿ü™lûl” siğildir, cem¡i “&e™âlîl” gelir.
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πalî@den mâ-¡adâ şeyz-i ecnebînin du«ûlü mi&lli [362a] sebebler südde 
esbâbından olmak emr-i ba¡îd veyâ«ûd πâyetle nâdirü’l-vuðû¡ olur onun 
için ki kebidde olan evride damarlarınnı füvvehâtı ¡a§abiyye olur ve ¡a§a-
bî olan ¡u∂vda la√m ve &ü™lûl nâbit olmaz ve nâdiren nâbit olsa dahi birin-
de ve ikisinde nâbit olur ve o mecârînin ¡adedi ke&îr olmakla süded dahi 
mevâ∂i¡-i ke&îrede olmadıkça o süddenin ∂arar-ı mu¡teberi ve mu¡teddün 
bihi olmaz. 

Ammâ süddeyi fâil ha∂mın ve temyîzin ∂a¡fı [ve dâfi¡anın dahi ∂a¡fı 
olur] ve o ∂a¡flar √ârr ve bârid olan sû™-i mizâclar ile ve o mi&lli olanlar ile 
olur. Ve o kebidî olan sû™-i mizâc kebidin kendide √âdi& olur veyâ«ûd kebi-
de «âricde olan havâ mi&lli nesneler ile vârid olur. Ammâ süddenin infi¡âli 
ðâbil olan mâddesi πalî@a olan lu√ûm-ı mütenâvele ve «â§§aten †în ve fa√m 
ve ca§§ ve üşnân ve fu†r mi&lli müştehiyât-ı fâsideler ve ecnâs-ı kümme&râ 
ve zu¡rûr ve bunların em&âli nesnelerdir. Ve bu mâdde-i infi¡âlin medâr-ı 
a§lîsi mütenâvelin πıl@ati olur ve mütenâvel bârid olup la†îf ve raðîð olur 
ise ondan mücerred bürûdet ile südde √âdi& olmaz ve çok kerre mütenâvel 
√ârr-ı πalî@ olur ve √arâreti πıl@ati √asebi ile olmakla yine ondan südde 
√âdi& olur ya¡nî √arâret o mi&lli πalî@i tel†îf edip süddeye mâni¡a olmaz. 
Bundan aðdem biz beyân eyledik ki ba¡∂ı münetâvel kebide ðıyâs ile πalî@ 
olur ve kebidden sonra vârid olduğu a¡∂â-i sâireye ðıyâsla πalî@ olmaz o 
mütenâvel kebidde ha∂m olmakla πıl@ati zâile olduğundan için ve √ın†a™-i 
¡alike gibi nesne bu ðabîlden olur. Ve çok kerre vâði¡ olur ki πıl@ati ile me-
cârîleri sedd eden süddeleri †abî¡at mücerred ðuvveti √asebiyle veyâ«ûd 
¡ilâcın i¡ânetiyle def¡ ve fet√ edip südde kebidin muða¡¡arında ise berâz ile 
ve cânib-i mu√addebde ise bevl ile i«râc eder ve onlarda mu«telif a«lâ† 
@âhir olur.

el-¡Alâmât: Cemî¡an ¡alâmât-ı süded bu me≠kûrlardır: Kebidinde süddesi 
olanların kebidi mi¡deden keylûsu ce≠b eylemez menfe≠ mesdûd olmakla. 

Ve kebidin câ≠ibesinde lâ-ma√âle iki vechten âfet i§âbet eder: Evvel-
kisi medfû¡ olan mevâdda ve ikincisi mu√tebes olan mevâdda @âhir olur. 
Medfû¡ olan mevâdd raðîð ve keylûsu ke&îr olur onun için ki [mi¡deden 
olan keylûsun mâiyyeti ve §afvı südde √asebiyle kebide nüfûz edemeyip 
berâz †arîðine mündefi¡a olur ve berâzda] riððat olur ve o medfû¡da kebi-
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din fi¡li olmayıp mi¡de fi¡linden √âdi& olan e&er üzere mündefi¡a olmakla o 
medfû¡ keylûsî olur ve bi’†-†ab¡ def¡ olunan e&fâle §afvet ve mâiyyet dahi 
mun∂amm olmakla ke&ret üzere olur. 

Ammâ süddeden mu√tebes olan mevâddın âfeti budur ki nâ√iye-i kebid-
de &üfl i√sâs olunur, zîrâ süddeden selîm olan kebide πıdâ nüfû≠ edip kebid-
de ha∂m oldukta ondan a«lâ† ve a«lâ†ın fa∂lı ve mâiyyet √âdi& olup kirâren 
≠ikri mürûr eylediği üzere her biri kendine ma«§û§ menfe≠e nüfû≠ eder ve 
fa∂lın ba¡∂ısı ðahðarâ ric¡at edip berâz †arîðine sülûk ve ba¡∂ısı dahi kebide 
nüfûz ve rüsûb eder ve râsib olan mevâdd kebidde cem¡ olup vech-i mu√ar-
rer üzere a«lâ† ve fu∂ûl-i sâire menâfi≠ine nüfû≠dan muðaddem bi’l-cümle 
kebid-i selîmde sekr ve sedd i√dâ& edecek ðadar ke&ret olup &iðal olur ve 
kaçan südde √adî& olsa bi-†arîði’l-evlâ &iðal i√sâs olunur. Ve kebidin &iðali 
ba¡∂ı kerre kebidde verem olmakla olur velâkin veremi olan &iðal verem-i 
kebidin hangi cânibinde ise o cânibe ma«§û§ olur ve o &iðal ke&îr ve cidden 
şedîd olmaz velâkin veca¡ı eşed olur. Ve o südde-i «âli§a ki kebidde ondan 
πayri bir âfet olmaya, onun veca¡ı olmaz ve veca¡ olur ise dahi miðdâr-ı 
ðalîl olur ve onda √ummâ dahi olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre verem-i kebide veremin delâili delâlet eder ve bevl ve 
berâz ile «urûc eden nesneler ve sâir bâb-ı evrâmda ≠ikr olunan ¡alâmât 
dahi delâlet eder. 

Ve süded a§√âbının levni fâsid ve demi ðalîl olur. Ve eger onda rî√ olur-
sa &iðal ile temeddüd-i mü&aððal ona delâlet eder. Ammâ südde mecârînin 
teðabbu∂u ile √âdi& ise ona esbâb-ı ðâbı∂anın teðaddümü delâlet eder, cid-
den ðâbı∂ sular şürbü gibi ve ke≠âlik @âhir-i bedenin yübsü dahi ona delâlet 
eder. Ve a¡∂â-i nefes kebide müşârik olmakla ba¡∂ı kerre südede ¡usr-i nefes 
tâbi¡ olur.

¡İlâcu’s-Süded: A«lâ†tan √âdi& olan südde mu¡âlecesinde o edviyeye 
√âcet olur ki onda cilâ ve ı†lâð-ı mu¡tedil ve bi-√asebi’l-√âcet idrâr ola. 
Ve eger südde kebidin muða¡¡arında ise †ab¡ı ı†lâð eden edviye isti¡mâl ve 
mu√addeb-i kebidde ise müdirrât isti¡mâl olunur. Ve ecved olan mu†lıðât 
ve müdirrât isti¡mâlinden muðaddem müfetti√ ve muða††ı¡ ve cellâ edviye 
isti¡mâli olur. 
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Ve eger südde müzmine oldu ise bâsilîðten fa§da ve müshil isti¡mâline 
√âcet olur, ammâ ona edviye saðyının vaðti ve mâu’l-u§ûl saðy olundukta 
mürâ¡âtı vâcib olan nesneler ðânûn-ı küllîde ≠ikr olundu. Ve ≠ikr olunan 
edviye-i câliye ba¡∂ı kerre u§ûl-i hindebâ ve mâ-ı hindebâ ile saðy olunur 
veyâ«ûd o liðâ√-ı ¡Arab lebeninden saðy olunur o lað√e râziyânec ve hin-
debâ ve şî√ ve nanadya ve uð√uvân ve id«ir ve küşû& ve şâhterec √aşâyişi 
ile ta¡lîf olunmuş ola veyâ«ûd o câlî devâ şarâbla veyâ«ûd büzûr veyâ«ûd 
efsentîn †abî«î ile saðy oluna. Ve kaçan o südde §â√ibinin bevlinde rüsûb-ı 
@âhir ve ¡alâmet-i nu∂c olmasa ona ðavî olan edviye saðy olunmaz. 

Ve süddenin sebebi rî√ ve veremden biri olur ise onlara bâblarında ≠ikr 
edeceğimiz nesneler ile ¡ilâc olunmak vâcib olur. Ve bu mi&lli südedde dahi 
leben-i liðâ√ saðy olunup ba¡dehu buðûl ile ve «ıyârşenber mi&lliler ile is-
hâl olunmak ve bâbında bizim ≠ikr edeceğimiz tehyîc ve √arâreti olmayan 
müdirrât-ı la†îfe ile idrâr dahi nâfi¡ olur. 

Ve eger sebeb-i südde bi-√asebi’l-«ilðat olan ∂îð-i mecârî ve ≠ikr olunan 
¡urûðun fesâdı olur ise §ıπar-ı kebidde ≠ikr olunan tedâbîr ile tedbîr olunur. 

Ve eger sebeb-i √âdi& teðabbu∂ ve yübs ise ona ter†îb-i kebid bâbında 
≠ikr edeceğimiz elbân ve mura††ıbât-ı sâire ile mu¡âlece olunur. 

Ve müfetti√a olan edviyenin kimisi bârid ve kimisi √arâret ve bürûdette 
i¡tidâle ðarîb ve kimi dahi √ârre olur. Ve südde müzmine olur ise onu teftî√-
te √ârr olan müfetti√ isti¡mâline √âcet olur, ammâ bârid olan müfetti√ berrî 
ve bostânî hindebâlar ve †ara«şeðûð ve lisân-ı √amel suyu ki √aşîş ve u§û-
lünden cemî¡an müsta«rec ola ve sâir tebrîriyle müdirr olan bevârid olur. 
Ve küşû& müfetti√-i ceyyiddir, √arârette im¡ânı ve bu¡dü yoktur, rîvend dahi 
onun gibidir ve efsentîn dahi onlar ðabîlindendir. Ve eger edviye-i müfet-
ti√ada √arâretün-mâ ya¡nî ðalîlü’l-miðdâr √arâret var ise o müfetti√i √ârr 
ve bârid olan süddelerin her birinde isti¡mâl edersen be™s yoktur. Ve vâcib 
olur ki bu me≠kûrların kendi veyâ«ûd †abî«î isti¡mâl olundukta üzerine bey-
tûtet oluna.77 Ve eger o müfetti√ât mâ-ı küşû& ve mâ-ı hindebâ ma¡a-a§lihi 
ve πâfe& ve levz-i mürr ile †ab« olunur ise nef¡i ek&er olur. Ve o ¡u§ârâtın 
cemî¡an ðuvâları müteðâribdir ve onlara dahi ðarîb olur râziyânec-i ra†b 
¡u§âresi ve büzûr ile muðavvî olan sikencebîn ile müsta¡mel kerefs ¡u§âresi. 

77 Ya¡nî gece ile isti¡mâl olunup ba¡dehu ı∂†ıcâ¡ oluna.
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Ve eger ke&ret-i √arârete √âcet olur ise o ¡u§âreler ¡a§el ile veyâ«ûd mâ-ı 
¡asel ile veyâ«ûd sikincebîn-i ¡asel[î] ile isti¡mâl olunur. 

Ve √arâret ve bürûdette i¡tidâle ðarîb olan edviyeden kebid süddesini 
teftî√ eden devâ türmüs olur ise teftî√i murâd olunan süded-i kebidin ef∂al-i 
edviyesi olur, bilâ-is«ânin ve lâ-tebrîdin teftî√ eder ve kemâfî†ûs dahi fi¡lde 
türmüse ðarîb olur lâkin türmüsten ðalîlü’l-miðdâr √arâret-i zâidesi olur. 
Ve eger kemâfî†ûs mâ-ı hindebâ ile saðy olunur ise o zâid √arâret zâile olup 
mu¡tedile olur. Ve «all-i ¡un§ul ve sikencebîn-i ¡un§ulî ve helyûn ve a§l-ı 
sûsen dahi bu ðabîlden olur ve belki onlardan dahi âked olur. 

Bi-√asebi’l-√âl vâcib olan eşribe ile isti¡mâl olunur, me&elâ mizâc-ı ke-
bid √arârete mâile ise mâ-ı hindebâ ve mâ-ı küşû& ile [362b] saðy olunur 
ve mizâc-ı kebid bârid ise mâ-ı büzûr ve mâ-ı türmüs ve efsentîn †abî«î 
mi&lliler ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik i¡tidâle ðarîb müfetti√âttandır bürûdeti olan sikencebînlerdir 
ki ¡alâ-†abaðâtihâ teftî√ ederler. Ve ke≠âlik «all-i &ûm ve «all-i encudân ve 
«all-i zîr ve «all-i keber bunlar dahi √arâret ve bürûdette i¡tidâle ðarîb mü-
fetti√âttan ma¡dûdedir. 

Ammâ √arârete mâil olan edviye-i müfetti√a müdirrât-ı ðaviyeler olur: 
Esârûn, selî«a, fu†râsâliyûn, zerâvend-i müda√rec, füvve, îresâ, fustuð, 
aπârîðûn, eftîmûn, ¡un§ul, sünbül, ca¡de, ðan†uriyûn-ı daðîð ve ðan†uriyûn 
¡u§âresi, cen†iyânâ, türmüs, füvve mi&lli ile mütte«a≠ olan sikencebîn-i 
¡un§ulî ve dühn-i levz içinde menðû¡ tîn mi&llileler. 

Ve teftî√-i südedin edviye-i ðaviyye vü mürekkebelerindendir o aðrâ§-ı 
ma¡dûde ki onların nüs«alarını biz aðrabâ∂înde ≠ikr eyledik, o mürek-
kebler ður§-ı lükk ve devâ-i kürküm ve emrûsiyâ ve e&ânâsiyâ ve tiryâð-ı 
erba¡a ve sencerînâ ve aris†ûn ve ma¡cûn-ı cen†iyânâ ve ma¡cûn-ı rîvend 
ma¡a-saðmûnyâ ve ma¡cûn-ı rîvend bilâ-saðmûnyâ ve ma¡cûn-ı fencâris†ûs 
ve ma¡cûnu’l-encudânu’l-esved ve’ş-şehriyârân ve ma¡cûn-ı fülfülî vü fû-
tenecî «â§§aten ve felûniyâ ve devâu’l-miski’l-mürr ve o ma¡cûn ki onu biz 
aðrabâdînde ≠ikr eyledik ki o ma¡cûn misk ile itti«â≠ olunur. Ve yine edvi-
ye-i mürekkebeden olur o sefûfât ve √ubûb ki onları §alâbet-i kebid ve †ı√âl 
mu¡âlecâtı bâbında biz ≠ikr eyledik. 
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Süded-i Kebid ü ‰ı√âli ¢aviyyen Teftîh Eden Ma¡cûnun ~ıfatı Budur: 
Uşşað bir ûðıyye, ma§†akî, kündür her birinden beşer kezeme, ðus†, πâfe& 
her birinden dörder kezeme, sünbül-i †îb, ba¡ru’l-erneb dokuzar kezeme; 
bu me≠kûrlar menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınır, şürb-i vâ√idesi bir 
mil¡aða olur, o şarâb ile saðy olunur ki onun içinde edviye-i südediyye 
nað¡ olunmuş ola veyâ«ûd mâ-ı u§ûl ile saðy olunur. 

Ve ≠ikr olunan ma¡cûndan «afîf olur: Sünbül-i Rûmî üç cüz™, efsentîn bir 
cüz™ a«≠ ve daðð olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve ¡alîle saðy olunur. 

Süded-i Kebid ü ‰ı√âle Nâfi¡ Ma†bû«: ¡Un§ul, bersiyâvşân, levz-i mürr, 
√ulbe, e†râf-ı efsentîn veznleri berâber a«≠ ve †ab« olunup †abî«î ¡asel ile 
isti¡mâl olunur.

Ma¡cûn-ı Nâfi¡: ¢arîbü’l-¡ahd olan südede nâfi¡dir: Fülfül bir buçuk 
ûðıyye, sünbül-i †îb üç kezeme veyâ«ûd altı kezeme, veznde bu i«tilâf 
√u≠≠âð-ı e†ıbbânın nüs«alarının i«tilâfı √asebiyledir, √ulbe, ðus†, uşşað, 
esârûn her birinden altışar kezeme, ¡asel bir buçuk rı†l; ≠ikr olunan ¡asel ile 
edviye-i me≠kûre ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur, bir şerbeti bir mil¡aðadır, 
şân-ı südedde lâyıð olan eşribenin biri ile isti¡mâl olunur. 

Ve süded-i kebid a§√âbının eşribeleri büzûrî ve sükkerî sikencebîn olur. 
Ve ondan aðvâ olur büzûrî ve ¡aselî ve ¡un§ulî olan sikencebîn ve o mâ-ı 
¡asel ki onun içinde ðab∂ı olmayan efâvîh-i ¡a†ıre ðaviyyen †ab« oluna. Ve 
ke≠âlik ðaviyye şerbet olur türmüs-i mürrün o †abî«i ki içinde ¡u§âretü’l-
πâfe& ola. Ve ke≠âlik o ma†bû« ki onun a«lâtında [a§l-ı] keber, u§ûl-i râ-
ziyânec, u§ûl-i kerefs, id«ir, lükk, füvve, √ulbe ola. Dahi o bâbda nâfi¡ olan 
eşribe ma†bû«-ı πâfe& ve şarâb-ı efsentîn ve naðî¡-i efsentîn olur. Ve o naðî¡ 
dahi nâfi¡ olur ki §abır, enîsûn, levz-i mürden mütte«a≠ ola. 

Ammâ Bu Bâbda Muvâfıð Olan Müshilât: İshâle i√tiyâc oldukta vâ-
cib olur ki onda müshilât-ı ðaviyye isti¡mâl olunmaya meger ki onu is-
ti¡mâle mu∂†arr kalına, pes vaðt-i i∂†ırârın πayride müshilât-ı √aðîðiyye 
bi-√asebi’l-√âcet isti¡mâl oluna, zîrâ istifrâπı ma†lûb mevâdd kebidde ol-
makla devâya ðarîb olur78 ve devâ ma¡a-«iffetihi onu ishâl eder. Ve ¡u∂v-ı 
kebidde ðuvvet mevcûde ise ednâ keyfiyyeti olan devânın i¡ânetiyle 

78 Kebid devâya ðarîb olduğunun vechi budur ki devânın kâmine olan menfa¡ati 
evvelâ kebidde @âhir olur ve menfa¡atine ∂a¡f gelmeden kebidin âfetini izâle eder.
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kebidin dâfi¡ası mevâdd-ı mû≠iyeyi i«râc eder. Ve bu şânda ceyyid devâ 
olur eyâric-i feyðarâ, besfâyec, πârîðûn, efsentîn. Ve eyâric-i feyðarâ 
ðavî olanlara bir buçuk mi&ðâl ve ∂a¡îf olanlara yarım mi&ðâle varınca 
ðadar miðdârı noð§ân kılınır ve eyâric-i feyðarâyı dühn-i «ırva¡la saðy 
aðvâ ve ecved olur. Ve türbüd sefûfu ca¡de ile aðrabâdînde ≠ikr olunduğu 
üzere isti¡mâl olunsa cidden nâfi¡ olur, zîrâ onun ishâl ile teftî√i vardır, 
iki menfa¡ati câmi¡dir. Eger aðvâ olan müshilâta √âcet olur ise ı§†am√îðûn 
√abbı ve sekbînec √abbını isti¡mâlinden müfâraðat olunmaz ve ba¡∂ı kerre 
teyâderî†ûs ve lûπâ≠iyâ isti¡mâline dahi √âcet olur. 

Ve ammâ süded-i kebid a∂mideleri ca¡de ve daðîð-i türmüs ve büzûr-i 
müdirreden mütte«a≠ olan ∂ımâd olur. Ve bu §ıfat üzere olan ∂ımâd dahi 
nâfi¡dir: √iltît, uşşað, kemâfî†ûs, ma§†akî, za¡ferân. Bu eczâlardan dühn-i 
nârdîn ve şem¡ ile ∂ımâd itti«â≠ olunur. 

Ammâ o südde a§√âbının tedbîr-i πıdâlarında vâcib olur ki onlar lu√mân-ı 
πalî@adan ve «ubz-ı fa†îrden ve semîd ve lezic-i ¡alik olan nesnelerden müt-
te«a≠ «ubzdan ve √ulv ve πalî@ olan şarâbdan ve erüzz ve câvers ve ekâri¡ 
ve rü™ûs ve müceffif ðalâyâ ve müceffif eşviyelerinden ictinâb eyleyeler 
belki onlara evfað olan o lu√ûmu †ab« edip isti¡mâl eylemektir.79 Ve ke≠âlik 
ictinâbı vâcib olan nesnelerden olur temr ve cemî¡an √alâvât ¡ale’l-«u§û§ 
lüzûceti ve πıl@ati olan a«bi§a ve beha†† ve fâlû≠ec ve ða†âyıf ve bunlar 
gibi müseddidât-ı sâireden ictinâb olunur. Ve vâcib olur ki onlar †a¡âmdan 
sonra √ammâma dâ«il olmayalar, zîrâ √ammâm me¡ûnetiyle o taπaddî ey-
lediği †a¡âmı ðable en-yenha∂ıme bedel mâ-yete√allel olmak üzere ðuvvet 
ile ce≠b ve ictilâb eder. Ve ke≠âlik vâcibdir ki ¡aðîb-i †a¡âmda √âreket ve 
riyâ∂et isti¡mâl olunmaya ve †a¡âm üzere şürbü ik&âr eylemeye ve ekl ve 
şürb arasını teb¡îd eyleye «u§û§an meşrûbu şarâb ise bu¡dı ziyâde kıla, zîrâ 
şarâb ðable en-yenha∂ıme †a¡âmı tenfî≠ eder. Ve vâcib olur ki ¡acîn-i «ub-
zunun «amîri ya¡nî mâyesi ve mil√i ke&îr ola ve ¡acîni idrâk etmiş ola. 

Ve a§√âb-ı südede «anderûs ve sa¡ter ve √ımma§ ve √ın†a-i «afîfetü’l-vezn 
ve bâðılâ cemî¡an nâfi¡ olur. ¡Atîð ve raðîð ve §ırf olan şarâb isti¡mâlinde 
onun süddesine ma∂arrat olmaz. Ve vâcib olur ki onun aπdiyesine kürrâ& 
mi&lliler «al† oluna ve helyûn onlara nâfi¡dir [ve keber dahi nâfi¡ olur.]

79 Ya¡nî lu√ûmu su ile †ab« eylemektir.
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Üçüncü Fa§l Kebidde Olan Nef«a ve Rî√ Beyânındadır

Kebidin eczâsı e&nâsında ve kebidi mu√allil πışâ eczâsının ta√tında 
ba¡∂ı kerre bu«ârât-ı mu√tebese olur ve onda tekâ&üf etmekle nâfi«a olan 
riyâ√a münðalibe olur ve o riyâ√ ke&reti ve menâfiste olan süded √asebiyle 
«urûca menfe≠ bulmamakla ma√besini nef« edip kebid müntefi«a olur. Ve 
ba¡∂ı kerre o nef«a temeddüd-i ke&îr ile i√sâs olunur ve veremde olduğu 
miðdâr onda &iðal ve südde ve √ummâ olmaz. Ve kebidde nef«lerin √udû&u 
ðuvve-i hâ∂ımenin ∂a¡fı veyâ«ûd rî√i müheyyice olan mâdde-i πıdâiyye 
ve mâdde-i «ıl†iyye √asebleriyle olur. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan rî√ ta√t-ı 
kebidde ve ta√t-ı †ı√âlde mu√tebes olup πamz olundukta √areket eder ve 
ðarâðır dahi √âdi& olur. Ve rî√in ek&er-i √âlde ¡alâmetleri temeddüd olur, 
evvelâ temeddüde bed™ eder ba¡dehu temeddüdü artar ve rî√te ve temeddüd-
de bir miðdâr intiðâl dahi olur. Ammâ o rî√i olan kebidin §â√ibinde se√ane 
ve levn mu¡tâddan ziyâde müteπayyir olmaz. Ve ba¡∂ı kerre πamz ile nef«a 
sâkine olur mâddesini πamz ta√lîl ve tebdîd ve tefrîð eder.

el-¡İlâc: Kebidde olan nef«anın ve riyâ√ın ¡ilâcı kebid südedinin ¡ilâcına 
ðarîb olur ve süded bâbında ≠ikr olunan edviye-i mu√allile ve müla††ıfe 
ile ma¡cûnât ile mu¡âlece olunur. Ve bu şânda ¡ale’r-rîð √ammâma du«ûl 
ve ¡ale’r-rîð şarâb isti¡mâli ve suyu ðıllet üzere şürb nâfi¡ olur. Ve kezâlik 
«ırað-ı müsa««ine ile ve efâvîh-i mu√allile ile tekmîd ve ma§†akî ve id«ir 
ve sünbül ve √abbu’l-bân bu eczâlardn mürekkeb ∂ımâd ile dahi ta∂mîd ve 
dühn-i nârdîn ve [363a] ma§†akî ve büzûrdan mütte«a≠ merhem ile dahi 
ta∂mîd nâfi¡ olur. Ve eger o riyâ√ı kimâd-ı me≠kûre ta√rîk eder ise cânib-i 
müşârike na@ar olunur. Eger riyâ√ın veca¡ı nâ√iye-i em¡âya mümtedd ise 
evvelâ ishâl olunup ba¡dehu rî√ ta√lîl olunur. Ve veca¡ √icâb ve şerâsîf ve 
«alf cânibine mümtedd ise evvelâ müdirrât isti¡mâl olunup ba¡dehu mu√al-
lilât-ı riyâ√ isti¡mâl olunur.

Dördüncü Fa§l Vecâ¡-ı Kebid Beyânındadır

Veca¡-ı kebidin √udû&una sebeb nâ√îd-i πışâda olan sû™-i mizâc-ı mu«-
telif olur yâ«ûd sebeb-i veca¡ kebidde olup temdîdi olan riyâ√ olur veyâ«ûd 
sebeb-i süded veyâ«ûd verem-i √ârr ve verem-i §ulb olur. Eger verem bâ-
ride-i balπamiyye olur ise ondan ðalîlen veca¡ √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre 
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bu√rânâtta a«lâ†ın √areketi veca¡ i√dâ& eder ve o vech ile veca¡ın √udû&u 
in≠ârâtta olan delâil ile ma¡lûm olur. Ve ba¡∂ı kerre ∂a¡f-i kebid ile kebidde 
veca¡ √âdi& olur, zîrâ ∂a¡îf olan kebid πıdâdan kendiye §âir ve vâ§ıl olan-
ları i√timâl etmeyip onun ¡adem-i i√timâlini üzerinde lifâfesi ya¡nî πışâ-i 
mücellili i√sâs etmekle müte™e≠≠î olur. Ve ba¡∂ı kerre mevâdd-ı bu√rânâtta 
√areket edip nevâ√î-i kebide vârid olan mâdde o nevâ√îde &iðal ve veca¡ 
i√dâ& eder ve cidden şedîd olan veca¡ şedîden √ârr olan veremden ve riyâ√-
tan √âdi& olur, onun için veca¡-ı kebid cidden şedîd olup onda √ummâ olma-
sa o veca¡ riyâ√a delâlet eder ve o mi&lli veca¡ riyâ√î olduğundan o veca¡ın 
üzerine †ârî ve sonradan √ummâ √asebiyle [¡ârı∂ olan] riyâ√ı ta√lîl ve veca¡ı 
teskîn eder, onu İbuðrâ† ≠ikr eylemiştir. 

Ve bir ðavmin zu¡mı üzere İbuðrâ†’ın ðabrinde bulunup i«râc olunan 
kitâbdan naðl olunur ki kaçan veca¡-ı kebidi olanların ðama√duvesinde ve 
mu™a««ar-ı re™sinde ve e§âbi¡-i riclinin baş parmaklarında √ikke-i şedîde 
¡ârı∂a olsa ve ðafâsında bâðılâya şebîh be&re dahi ¡ârı∂a olsa beşinci gün 
ðable-†ulû¡i’ş-şems o kimse helâk olur ve bu a¡râ∂ §â√ibine süddesi √ase-
biyle ¡usr-i bevl ve ¡a∂alesinde olan âfet √âsebiyle tað†îr-i bevl ¡ârı∂ olur. 
Mu§annif der ki o √ikke √udû&unun vechi budur ki o mi&lli veca¡-ı kebidi 
olan kimsede ba¡∂ı kerre mâiyyet-i «abî&e bevl ile mündefi¡a olmayıp bir 
†arîð ile e†râfa nüfû≠ eder ve o mâiyyet merâreti ve buraðıyyeti ile o √ikke-i 
şedîdeyi ≠ikr olunan e†râfta i√dâ& eder.

el-¡Alâmât:: Bu me≠kûrların ¡alâmâtı bâbında senin ma¡lûmun oldu.
el-Mu¡âlecât: ±ikr olunan esbâbın her birinden ¡ârı∂ olan evcâ¡dan her 

birinin mu¡âlecâtı dahi bâblarında ≠ikr olundu lâkin nâs evcâ¡-ı kebidiy-
yede biraz edviye ≠iðr edip o bâbda ≠ikr eyledikleri edviye veca¡-ı kebide 
nâfi¡adır dediler ve ı†lâk üzere o edviyenin evcâ¡-ı kebide menfa¡atine hükm 
eylediler, ma¡a-hâ≠â onların [≠ikr] eyledikleri edviyenin ek&er-i menfa¡ati 
evcâ¡-ı kebidden ∂a¡îf olan veca¡a olur ve biz onların ≠ikr eylediklerinin 
ba¡∂ısını bu mev∂i¡de ≠ikr eyleriz ve ta¡vîl bizim ≠ikr eylediklerimize olur. 
Ve o kimseler dediler ki evcâ¡-ı kebide aðrâ§-ı rîvend nüsa«-ı mu«telifesin-
den her biri ve ke≠âlik ma¡cûn-ı rîvend ve devâ-i kürküm ve se≠âbın müshil 
olan ma¡cûnu ve ma¡cûn-ı ðardemânâ ve ma¡cûn-ı fûdrânûs ve ma¡cûn-ı 
ðay§ar ve e&ânâsiyânın §aπîr ve kebîri ve temrî ve ðûðıyâ ve ma¡cûn-ı es¡al-
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sâdis ve aðrâ§u’l-¡uşre ve Câlînûs’un o ma¡cûnu ki Fûmâfi&’e nisbet olun-
muştur, bi’l-cümle bu ma¡âcîn bu şâna nâfi¡dir dediler ve yine onlar dediler 
ki varað-ı §anavberin tâzesinden iki ûðıyye ¡u§âre a«≠ olunup sikencebîn ile 
saðy olunsa veyâ«ûd o varaðın sülâðası yarım dirhem rîvend ve üç dirhem 
za¡ferân ve kerefs ve râziyânecden bir şey™ ile a«≠ olunsa o dahi nâfi¡dir. Ve 
ke≠âlik verd dört dirhem, sünbül, ma§†akî her birinden ikişer dirhem, ¡u§âre-i 
πâfe&, ¡u§âre-i efsentîn, lükk, râvend, za¡ferân, fiðâ√-ı id«ir, füvvetü’§-§ıbπ, 
esârûn, büzûr-ı &elâ&e, ¡ûd-ı «âm her birinden birer dirhem, ¡ûd-ı belesân ya-
rım dirhem; bunlardan mütte«a≠ olan devâ dahi nâfi¡dir dediler. Ammâ o nâs 
veca¡-ı kebid ile ishâli olanlara bir devâ va§f eylediler ki onun §ıfatı budur: 
»amr-ı ma†bû«ûn dürdü, lükk, rîvend, sünbül birer mi&ðâl, «abe&-i √adîd yedi 
dirhem; hem bu eczâlar iki ûðıyye mâ-ı küzbere üzere saðy olunur. Bu devâ-
ların her hangisi isti¡mâl olunur ise o ezminede vâcib olur ki πalî@ lu√ûmdan 
ve sâir aπdiye-i πalî@adan ictinâb oluna, †uyûrdan ve πayriden lu√ûm-ı «afî-
feden πıdâları iðti§âr oluna «u§û§an onda √arâret ola. Ve onlara nâfi¡ olan 
a∂mide ∂ımâd-ı ðardemânâ ve ∂ımâd-ı ferbiyûn ve ∂ımâd-ı iklîlü’l-melik ve 
veca¡-ı kebide mensûbe olan ∂ımâdât-ı sâireler olur. [363b]

Ma…âle-i ¿âli&e Kebidin Evrâmı ve Teferru…-ı İtti§âli 
Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l Kebidin ve Kebid ◊avâlîsinde Olan 
A¡∂â Veremleri Beyânındadır

Nevâ√î-i kebidde √âdi& olan veremlerin kimisi kebidin kendide ve ki-
misi kebid üzere mev∂û¡a olan ¡adâlâtta ve kimisi dahi mâsârîðâlarda √âdi& 
olur. Ammâ kebidin kendide olan evrâmın kimisi kebidin eczâ-yı ¡âliye-
sinde ve mu√addeb cânibine mâil olur ve kimisi dahi kebidin esfelinde ve 
cânib-i muða¡¡ara mâil olur ve kimi dahi kebidin √ucubunda ve aπşiyesinde 
ve ¡urûðunda √âdi& olur, bu ðısm-ı a«îrin vuðû¡u eðall olur. Ve ba¡∂ı kerre 
eczâ-i kebidin bi’l-cümle a§nâfına verem ¡âmm olur. 

Ve bundan sonra biz deriz ki kebidin veremi filiπamûnî ya¡nî ma√d 
demden √âdi& olur, o dahi dübeyle olur veyâ«ûd onun dübeylesi olmaz 
veyâ«ûd kebidin veremi §afrâvî olur ya¡nî √umret olur veyâ«ûd balπamî 
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veyâ«ûd §ulb-ı sere†ânî olur veyâ«ûd §ulb-ı πayr-i sere†ânî olur80 veyâ«ûd 
verem-i kebid nef«a-i rî√iyye olur ve evrâm-ı me≠kûrenin esbâbı mizâc-ı 
√ârr olur, o mizâc dahi hummâ-i münhike ile olur veyâ«ûd bilâ-√ummâ 
olur veyâ«ûd sebeb-i mizâc-ı bârid olur, zîrâ o mizâc hâ∂ıme ve dâfi¡a 
ðuvvelerinin fi¡line mâni¡ olur veyâ«ûd sebeb mi¡denin ∂a¡fı veyâ«ûd süd-
desi olur, bu sebebler ile kebide a«lâ† cem¡ olur ve nüfû≠-ı πayr-i †abî¡î ile o 
a«lâ†ın kebide nüfû≠u ve §ıπar ve onun gibi nesneler dahi esbâb-ı süddeden 
olur ya¡nî kebidin §ıπarları ve mecârînin §ıπarı cemî¡an süddeye sebeb olur. 

Ve eger kebidin süddesi merâre cânibine ise kebidde tevellüd eden 
§afrânın fa∂lı kebidde cem¡ olur †arîð-i ma¡hûdu mesdûd olmakla ve §afrâ o 
ma√allde √arâreti √asebiyle kebidde olan demi kaynatır ve o dem kebidde 
müteşerrib olup ondan verem √âdi& olur. Ve’l-√â§ıl merârın ke&reti kebidin 
verem-i √ârrının esbâbından biri olur. 

Ve ba¡∂ı kerre verem-i kebide mi¡de müşâreketi √asebiyle ¡ârı∂ olan âfet 
olur, zîrâ o âfet ba¡∂ı kerre ha∂mı ifsâd eder ve aπdiye müsa««ine ve πalî@a 
olup cevdet-i ha∂mı olmayan aπdiye kebidde verem √udû&una mu¡îne olur. 
Ve ke≠âlik câ≠ibe-i kebidin ðuvvetine binâen ðadr-i lâyıðtan a«lâ†ı ce≠bi 
ve o a«lâ†-ı mec≠ûbeye ta√allül ve indifâ¡ı lâyıð olan nesnelerin tebe¡iyyeti 
dahi evrâma mu¡îne olur.81 

Ve ba¡∂ı kere dahi kebidin veremi ∂arbe ve vü&âdan dahi √âdi& olur. 
Ve cemî¡an kebid evrâmında bu√rân olur. ◊adebe-i kebid veremenin 

bu√rânı ¡arað ve idrâr ve ru¡âftan biri ile olur. Ve kebidin muða¡¡arında olan 
veremin bu√rânı ¡arað ve ðay™ ve ishâlden biri ile olur. Ve tað¡îr-i kebidin 
veremi mu√abbed vereminden erde™ olur. 

Ve √ârr ve bârid verem-i kebid bedene dem-i §âli√ irsâl eylemez, ondan 
bedene vârid olan ancak dem-i mâî olur ve ma¡a-hâ≠â kebid demden mâiy-
yeti temyîzden ¡âciz olur ve mâsârîðâda mâiyyet ke&îren mu√tebese olur ve 
bu a√vâl zıððî ve la√mî istisðaya sebeb olur. 

80 Mu¡âlecât-ı Buðrâ†iyye’de der ki kebidî olan verem-i §ulbe mu†laðan “sere†ân” 
ı†lâð olunur ve ke-enne mu§annif ra√imehullâh sere†ân-ı kebidîden ¡urûð-ı mün-
te&iresi olanları murâd edip §alâbet-i kebidi iki taðsîm eyledi.

81 Ya¡nî kebidin ðaviyyen ce≠bi ile münce≠ibe olan a«lâ† ile ba¡∂ı nesneler ma¡an 
münce≠ib olur ki onların kebidden ta√lîli ve indifâ¡ı vâcib olur ve o nesnelerin 
inci≠âbı kebidin veremine mu¡în olur.
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Ve kebidin verem-i √ârrı †ı√âle intiðâl ederse o intiðâl ceyyid olur, ammâ 
verem-i √ârr †ı√âlden kebide intiðâl eder ise o intiðâl redî olur.

İkinci Fa§l Kebide ¡U∂v-ı Â«er Müşâreketi İle ◊âdi& Olan 
Evrâmın ¡Alâmât-ı Külliyyeleri Beyânındadır

Ammâ evrâmın ¡âmmeten ¡alâmetleri budur ki o verem a§√âbı şerâsîfleri 
ta√tında &iðal-i lâzım i√sâs ederler ve o mev∂i¡de onun veca¡ı olup a√yânen 
müştedd olur ve iştidâd √asebiyle südde veca¡ından müfârið olur o iştidâd 
südde veca¡ında olmadığından için. 

Ve veremde olan veca¡ nef√ada olan veca¡dan se√ane ile farð olunur, 
nef√a-i kebidde se√ane müteπayyir olmaz ve verem-i kebidde se√ane mü-
teπayyir olur. 

Ve kebide verem ¡ârı∂ oldukta evðât-ı ke&îrede terðuve esfele münce≠ibe 
olur lâkin devâm üzere olmaz. Ve o inci≠âbın sebebi budur ki kebidin √ade-
besinden nâbit olan ecvef demekle ma¡rûf damar ve kebidin me¡âlîði müte-
meddid olur ve o temeddüd √asebiyle terðuvette esfele inci≠âb i√sâs olunur.

Ve evrâm-ı kebidin √ârr ve πayr-i √ârr olan veremlerinde ∂arebân ol-
maz, zîrâ ∂arebân şiryân damarında √âdi& olur. Ve kebide vârid olan şiryân 
kebidin πışâsında müteferrið olup ðadr-i ma√sûs onun &iðali olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre kebidin evcâ¡ ve evrâmına a∂lâ¡-ı «ılf müşâreket eder, o 
evrâmın mebde™-i √udû&u gerek ise †araf-ı ¡âlîsinde ve √adebesinde olsun 
veyâ«ûd √adebeye sonradan su¡ûd eylesin velâkin her √âlde o müşâreket 
dâim olmaz. 

Ve evrâm-ı kebid a§√âbı «u§û§an verem-i √ârr ve ¡a@îm olanlar sağ cânib 
üzere nevmden ¡âciz olurlar ve sol †araf üzere uyumak dahi onlara &aðîl 
olur, zîrâ verem esfele temeddüd eder belki o verem a§hâbı istilðâya meyl 
eder ve istilðâ onlara muvâfıð olur. 

Eger verem √adebede olur ise √adebede &iðal olur ve kebidin me¡âlîðin-
de temeddüd i√sâs olunur ve kebid üzere mess olundukta messin vereme 
vuðû¡u ziyâde @âhir olur. 

Ve ðı∂âfta ya¡nî arık kimseden yed ile mess olunsa verem √asse-i messe 
mübâlaπa ile @âhir olur. 

Ve verem-i √adebîye su¡âl-i yâbis tâbi¡ olur ve teneffüste ∂îð dahi olur, 
√icâbın ve riyenin kebidin e≠âsına şirketleri √asebiyle ve onların bevlle-
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ri ðalîl olur ve ba¡∂ı kerre a§len mu√tebes olur. Verem √adebe-i kebidde 
¡a@îm olup mâiyyetin †arîðini sedd eder ise ve ke≠âlik dâfi¡ada dahi ∂a¡f olur 
ise o dahi i√tibâs-ı bevle sebeb olur. Ve kebidin √adebesinde &iðal ek&er ve 
tað¡îrde olan veremin &iðali eðall olur, zîrâ kebidin tað¡îri mi¡deye i¡timâd 
etmekle veremi her ne ðadar ¡a@îm olur ise i√sâs-ı &iðal onda ðalîl olur.82 

İşbu taðrîr Sedîdî nüs«asının taðrîridir, ammâ bizim katımızda olan 
ðânûnların ¡ibâreti budur: ــ כאئــ  ــ ا ــא  ــ  ــ اכ כ ب ا ــ ــ  ــ اي  ــ   وا
ــ ، إ ــ ــ اכ ــ ا ن  כــ ة و ــ ــ ا ــ  ــ  ــ ا א ن  ــ  -Pes bizim nüs«a ا

mızda olan ikince ــ  lafzı ðalem-i nâsi«ten sehv olduğu ₣âhirdir, §avâb أכ
olan Sedîdî nüs«asında olduğu gibi ــ ــ bedeline اכ olmaktır.83 ا

Ve bi-√asebi a§li’l-«ilðat kebidin a∂lâ¡a itti§âli şedîd ve ðavî olmaz ise o 
kebid teverrüm eyledikte cihet-i yemînden terðuvenin esfele inci≠âbı ðalîl 
olur ve eger kebidin a∂lâ¡a itti§âli ðavî ve şedîd ise cihet-i yemînden terðuve-
nin esfele inci≠âbı ve terðuvenin kebide veca¡da şirketi a@her ve ek&er olur.84

Ve √adebî olan verem-i kebidde füvâðın √udû&u ðalîl ve tað¡îri olan-
da füvâð ke&îr olur fem-i mi¡deden √adebe-i kebid ba¡id olmak √asebiyle. 
Ammâ verem tað¡îrin cânib-i esfelinde ise &iðal eðall olur mi¡deye i¡timâdı 
√asebiyle ve onda mu¡teddün bih ve mu¡teber olacak ðadar su¡âl ve ∂îð-i 
nefes olmaz ve √âsse-i messe @uhûr-ı mu¡teber ile o verem @âhir olmaz 
velâkin o ma√allde müzâ√ame olmakla veca¡ı eşedd olur ¡ale’l-«u§û§ onun-
la verem münce≠ib olur ise veca¡ ziyâde eşedd olur. 

Eger evrâm-ı kebid ¡a@îm olur ise †abî¡at i∂†icâ¡dan i¡râ∂ edip istilðâya 
meyl eder; eger veremin ¡i@âmı ifrâ† üzere olur ise istilðâ dahi müte¡a≠≠ir olur. 

82 Mu¡âlecât-ı Buðrâ†ıyye’de der ki verem √adebe-i kebidde olur ise √isse müstedîr ve 
§ulb bir nesne @âhir olur; ammâ kebidin tað¡îrinde olur ise ¡alîle câyi¡an istilðâ ile 
emr olunur ve istilðâ √âlinde √isse veyâ«ûd cesse şey™-i müstedîr ve §ulb @âhir olur. 
Eger onların biri @âhir olmaz ise tað¡îr-i kebidden buð¡a-i müstedîrede elem-i şedîd 
lâ-ma√âle i√sâs olunur. Ve eger kebide mültezıð olan √icâbda verem olur ise √icâb 
esfele münce≠ib ve kebid «alfe münce≠ib olur. Feðârda veca¡ ve bilânef& su¡âl-i 
yâbis √attâ verem-i √icâbî müştedd olur ise teneffüste ∂arar ve nab∂da §alâbet ve 
minşâriyyet olur. Ve eger verem ba†n üzere mev∂û¡a olan ¡a∂alâtta olur ise √iss-i 
ba§ara ve cesse müsta†îlen ve müverreben @âhir olur.

ــ 83 ــ ا ن  כــ  kelâmına ∂amîr-i mecrûr ¡u∂v te™vîli ile mi¡deye ¡âid olur ise bizim و
nüs«alar dahi §a√î√ olur, fa’rif.

84 Bu maðâmda Sedîdî nüs«asında ــ ــ bedeline أכ  vâki¡ olmuştur, Sedîdî‘nin bu ا
maðâmda olan ــ ــ laf@ası أ .gerektir, ðalem-i nâsı√tan sehvdir اכ
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Ve cânib-i muða¡¡arın evrâmı mâsârîðâ evrâmını müsta§√ıb ve müstet-
bi¡ olur ve’l-√â§ıl verem-i kebid kaçan muða¡¡arda olsa mi¡de şedîden ona 
müşâreket edip o verem §â√ibinde füvâð ve πa&eyân ve ¡a†aş @âhir olur eger 
verem √ârr ise. 

Ve ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki mi¡de ile kebid arasında vâðı¡a olan müşâ-
reket beynehümâda vâ§ıl olan ¡a§abe-i daðîða √asebiyle olur ve o ¡a§abe 
vâsı†ası ile kebid vereminden fem-i mi¡dede füvâð √âdi& olur. Ve ba¡∂ı â«er 
zu¡m eylediler ki kebidde verem ¡a@îm olur ve o verem fem-i mi¡deyi ∂aπ† 
eder ve o ∂aπ† ile füvâð √âdi& olur. Ve Câlînûs re™y eder ki verem-i √ârrdan 
fem-i mi¡deye «ıl† mun§abb [364a] olur ve ondan fem-i mi¡de müte™e≠≠î 
olup füvâð i√dâ& eder. Ve bu iki ðavl-i a«îr üzere füvâðın √udû&u verem-i 
¡a@îm oldukta olur, cumhûr-ı e†ıbbâ buna ≠âhib olmuşlardır, zîrâ ðavl-i ev-
vele ≠âhib olan şir≠imenin ≠ikr eyledikleri ¡a§abe daðîðadır ve kebid ile 
fem-i mi¡de arasına olan mesâfe ba¡îddir ve ba¡îde olan a¡∂âlarda ¡a§abe-i 
daðîða vesâ†atıyla müşâreketin √u§ûlü emr-i müsteb¡ad olur ve §avâb olan 
o müşâreketin √u§ûlü ek&er-i emrde verem ile olmak olur. 

Ve evrâm-ı kebidden πışâya ve ¡urûða ðarîb olan veremlerin veca¡ı eşedd 
ve √ummâsı a∂¡af olur, o dahi verem-i √ârrda olur. 

Ve eger verem-i kebid iki cânibde ya¡nî tað¡îrde ve √adebede olur ise o 
veremde iki cânib veremlerinin her birisinin ¡alâmeti cemî¡an zâhir olur. 
Ve ba¡∂ı kerre verem cânib-i vâ√idde olup cânib-i â«er ona müşâreket eder 
ve o cânib-i â«erde dahi a¡râ∂-ı verem √âdi& olur velâkin o √adi& olan a¡râ∂ 
√add-i ke&îre bâliπ olmaz. 

Ve cemî¡an √ârr ve bârid verem-i kebid a§nâfından her birisi istisðâya 
mü™eddî olur. Ve ma¡lûm ola ki verem-i kebidi olanlarda ishâl olsa helâka 
delâlet eder.

Nefs-i Kebidde Olan Verem İle Kebid Mu√â≠îsinde 
Merâ…… Üzere Mev∂û¡a Olan ¡A∂alât Veremleri Beynlerini 

Far… Eden ¡Alâmetler Beyânındadır

Kebidî olan evrâm ba¡∂ı kerre nefs-i kebidde ve ba¡∂ı kerre kebidin üze-
rinde olan ¡a∂alâtta olur ve min ciheti’l-a¡râ∂ beynehümâda müşâkele ve 
müşâbehet olmakla bize lâzımdır ki onların arasında olan farðı beyân ey-
leyeyüz. Ve ¡a∂alât dört zevc ve sekiz ferd olduğu ve kimi istiðâmet üzere 
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ve kimi ¡arî∂ ve kimi verâb üzere mev∂û¡a olduğu kitâb-ı evvelde ¡a∂alât-ı 
ba†n teşrî√inde bi-mâ lâ-mezîde ¡aleyhi beyân oldu. Ve bu maðâmda ≠ikr 
edeceğimiz farðı istið§â murâd eden kimselere vâcib olur ki o ma√all-
de ≠ikr olunan ¡a∂alât-ı ba†n teşrî√ini ve bu kitâb-ı &âli§in bu fenninin 
maðâle-i ûlâsı ûlâsında ≠ikr eylediğimiz teşrî√-i kebidi cemî¡an isti√∂âr 
eyleyeler. Ve bize dahi bu maðâmı ta¡lîmde vâcib olur ki ¢ânûn’un bu 
maðâmda olan ¡ibâretini îrâd edip murâdını şer√ ve beyân eyleyeyüz, fehmi 
âsân ve min-πayri i†nâbin ve îcâz mâ-hüve’l-ma†lûbu beyân kılmak için. Ve 
¢ânûn’un ¡ibâreti budur:

اض כ و  ا א  ا و ا ق  ف ا
Kebidde olan evrâm ile ¡a∂alâ†-ı ba†n evrâmı beynleri ba¡∂ı kerre o 

veremlerin birbirlerine muπâyir olan va∂¡ları ile farð olunur. Cevherin 
muðâbili olan ¡ara∂ dokuz ðısmdır. Onun birisi va∂¡dır va∂¡ bir nesnenin 
bir √âl üzere olmasıdır ki o √âlde o nesnenin eczâları birbirlerine müte-
ðârib veyâ«ûd mütebâ¡id olur ve o vech ile «âricde olan nesneye dahi müte-
ðârib veyâ«ûd mütebâ¡id olur ðıyâm ve ku¡ûd gibi. ¢âim olan kimsenin √âl-
i ðıyâmda eczâları birbirlerine ðıyâs ile ba¡îd ve saðf-ı dâra ðıyâsla ðarîb 
olur ve ðu¡ûdu zamânında emr ¡aks üzere olur. Ammâ şekl o hey™ete derler 
ki √add-i vâ√id veyâ«ûd √udûd-ı müte¡addide miðdârı i√â†adan o hey™et 
miðdâra ¡ârı∂ olur, kürede ve dâirede onlara ≠ikr olunan hey™et √add-i 
vâ√id i√â†asından √âdi& olur ve murabba¡ ve mü&elle&te √udûd-ı müte¡ad-
dide i√â†asından hey™et-i ma«§û§aları miðdârlarına ¡ârı∂a olur ve o hey™ete 
şekl tesmiye olunur. Ammâ min ciheti’l-a¡râ∂ bu ≠ikr eylediği ¡ara∂ ¡örf-i 
e†ıbbâ üzere olan ¡ara∂dır, onu e†ıbbâ mâ-yetbe¡u’l-mara∂ diye ta¡rîf eder-
ler ya¡nî ¡ara∂ bir âfettir ki a¡∂âya onun ¡urû∂u bi’≠-≠ât olmaz belki mara∂-ı 
a§lîye tâbi¡ olur, bunun dahi taf§îli külliyyâtta mürûr eyledi. 

א א   ا ورم ا  دائ ا
Min ciheti’l-va∂¡ kebidin kendide olan verem ile ¡a∂alâtta olan veremle-

rin farðı budur ki ¡a∂alâtta olan verem dâimâ √isse ₣âhir olur, zîrâ ¡a∂alât 
cemî¡an a¡∂â-i ba†nın fevðinde olmakla onların evrâmını setr-i mu¡teber ile 
setr eder nesne olmayıp √âsse-i ba§ar ve lemsten her biri onu idrâk eder.

כ    وورم ا
 Ve kebidin veremi ba¡∂ı kerre √isse ₣âhir olmaz verem-i «afîf olmakla, 

üzerinde olan &erb ve §ifâð ve §ıfâð ve ¡a∂alât-ı ba†n o veremi setr eder.
ي و ا א ا
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¡Ale’l-«u§û§ verem kebidin muða¡¡arında olur ise veyâ«ûd §â√ib-i verem 
semîn ve semîz olur ise veremin fevðte ≠ikr olunan eşyâ-ı sâireden mâ-¡adâ 
√adebe-i kebid ve la√miyyet-i zâide dahi √âciz olup √isse ¡adem-i ₣uhûru 
müte™ekkid olur.

א א ا  ن ا כ إ ان 
Lâkin kebidin tað¡îrinde veyâ«ûd semînde olan verem ¡a₣îm olur ise o 

verem dahi ¡i₣amı √asebiyle √isse ₣âhir olur.
ض  א   ا و إ

Ba†n ¡a∂alâtından zevc-i vâ√id kebid mu√â≠âtında bedenin ¡ar∂ı üzere 
va∂¡ olunmuştur. 

ل او 
Ve bir zevc dahi bedenin †ûlüne ¡ale’l-istiðâmet va∂¡ olunmuştur, 

πu∂rûf-ı «ancerîden85 ¡a₣m-ı ¡âneye varınca ðadar mütemâdîdir, o ¡ar∂ı ve 
†ûlü olan iki zevc ¡a∂aleler ¡alâ-zevâyâ ðâimeten teðâ†u¡ ederler. 

أو  وراب  أ ا
Ve ¡a∂alât-ı ba†ndan zevc-i &âli& iki «â§ıreden ₣uhûr edip πu∂rûf-ı «an-

cerîye müntehî ve onda birbiriyle mutta§ıl olurlar ve zevc-i râbi¡ iki †arafın 
şürsûfundan ₣uhûr edip ¡a₣m-ı ¡âneye müntehî olur ve zevc-i &âli&in her bir 
ferdi zevc-i râbi¡in her bir ferdini teðâ†u¡ eder ve onlardan √âdde ve mün-
ferice zâviyeler √âdi&e olur.

א   ا و د
Biz bu ≠ikr olunan ¡a∂alâtın ev∂â¡-ı me≠kûresini a¡∂â-i müteşâbihe teş-

rî√inde sana delâlet edip ke-mâ yenbaπî beyân eyledik.
כ ا א   ورم ا כ  ن  כ  א  ا وأ

Verem-i ¡a∂alâtla kebid vereminin min ciheti’ş-şekl olan farðı budur ki 
verem-i kebidin ba¡∂ısı şekl-i hilâlî üzere ₣âhir olur. Şâri√-i te≠kire ba¡∂ı 
resâilinde der ki bir «a††-ı müstaðîm üzere iki ðı†¡a ya¡nî dâireden cihetleri 
mütte√ide ve §ıπar ve kiberde mütefâvite olan iki ðavs va∂¡ olunsa iki ðavsin 
tefâvütüne şekl-i hilâlî tesmiye olunur, hâ-ke-≠â:  İntehâ. [365a] Ve ba¡∂ı 
şurû√ta şekl-i hilâlî ة ــ دائــ س  ــ ــ  ــ כ و ــ ا ــ إ אئ  .diye tefsîr olunmuştur أي 
Ve bu vechle tefsîrden πara∂ı verem-i kebidde hilâlî şekline müşâbehet olur, 
√aðîðati üzere hilâlî olmadığına işârettir, lâkin ðavs dâireden mütebâdir 
olan mu√î†-i dâirenin ðavsi olmağa musa††a√ ve mücessem olan şekl-i hilâlî-

85 “∏u∂rûf-ı «ançerî” nihâyet-i ðassta olan πu∂rûftur, «â-i mu¡ceme ile √â-i müh-
mele ile olan “√ancere” murâd değildir.
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ye şümûlü olmaz ve ≠ikri âtî olan fa§l-ı inðı†â¡ müşterek dahi vech-i mu√ar-
rer üzere onda mevcûd olmaz, evlâ olan hendeseden naðl olunan ta¡rîftir. 
Maðâm-ı ta¡lîmde teshîl ða§d edip Şer√-i Mûcez’de Nefîsî ðavl-i &ânîyi îrâd 
eylemiştir. “¢avs” tamâm-ı dâirenin ðı†¡asına derler gerek ise o ðıt¡a rubu¡-ı 
dâire miðdârına bâliπa olsun ve gerek ise ek&er veyâ«ûd eðall olsun lâkin 
eðall olur ise o miðdâr-ı eðalli tekmîl eden miðdâra tamâm-ı ðavs temsiye 
olunur, ₣âhir olan şekl-i hilâlî olan ðavs nı§f-ı dâire olur.86

Ve ma¡lûm ola ki ¢ânûn’un ــ ــ  כ ــ ورم ا ــ  ــא  ــכ  ن  ــ  ðavlindeki 
kelime-i ــ  teb¡î∂iyye olur, zîrâ kebidin tað¡îrinde olan verem i√sâs olun-
maz. Ve nevâ√î-i √adebede olan şekl-i hilâli üzere ₣âhir olur ve √adebenin 
vasa†ında olan ve √adebeyi mu√î† olan verem şekl-i küre veyâ«ûd kürenin 
ðı†¡ası şeklinde ₣âhir olur.

כ   و ا
Ya¡nî nevâ√î-i kebid tedvîre mâiledir, binâen ¡aleyh o nâ√iyede olan ve-

rem şekl-i hilâlî üzere ₣âhir olur. ــ  kelimesinde olan bâ-i cârre ــ  
kelimesine ta¡alluð eder.

כ א ا   ا
Bu maðâli ta√ðîð-i taf§îlî üzere beyândan kütüb-i †ıbb-ı «âliye olan bir 

muðaddime-i nâdireyi isti√∂âra mu√tâcdır:

86 Her tâmm olan dâire üç yüz altmış cüz™e taðsîm olunur ve rubu¡u doksan cüz™ 
eder. Kaçan ðavs seksen cüz™ olsa on cüz™ onu rubu¡ dâireye î§âl eder ve on cüz™e 
tamâm-ı ðavs tesmiye olunur.
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Ma¡lûm ola ki şekl-i hilâlî bir mütevettire ðavs şekli üzere olur ve veter 
ile ðavs mülteðâlarından tecâvüz eyledikte beynehümâda noð†a mi&âlinde 
bu¡d √âdi& olur, küllü cüz™ cüz™ o bu¡d ziyâde olmaktan «âlî olmaz ðavsin 
vasa†ına varınca, o vasa†ta olan cüz™-i ðavs ile veterden o cüz™ün mu√â≠î 
olan cüz™ arasında olan bu¡dda tezâyüd munða†ı¡ olup ba¡dehu tenâðu§a 
bed™ eder, tezâyüd minvâli üzere bu¡d cüz™en cüz™en noð§ân üzere olarak 
ðavsin †arafı †araf-ı vetere mülâðî olur ve bu¡d-ı zâidin nihâyet olan va-
sa††an ðavs ða†¡ olunsa √âdi& olan sa†√a fa§l-ı inðı†â¡-ı müşterek derler. 
Fa§l-ı inðı†â¡ tesmiyesinin vechi ₣âhirdir, ammâ müşterek tesmiyenin vechi 
budur ki o sa†√-ı mefrû∂ ðavsin iki ðı†¡asından her birinin sa†√ı olduğu i¡ti-
bâr olunmak câiz olur, pes ≠ikr olunan fa§l-ı inðı†â¡ müşterek şekl-i hilâlî-
de √iss-i ba§ara ₣âhir ve teyaððun √â§ıl olur. ــ  mebniyyün li’l-mef ¡ûl-
dür, ــ  ma¡nâsınadır, bâ ile §ılalanır: ــ ا  ــ כــ ، أ ــ ــ و כ א ــ  ــ   
س ــ א  Ve ma¡lûm buyurula ki fa§l-ı inðı†â¡ın ta√aððuðu bilâ-veter ðavsta ا
dahi olur, ðavsin fevðinde ve ta√tında olan iki sa†√ın arasında olan bu¡dun 
tezâyüd ve tenâðusu i¡tibâr olunmakla. 

[365a]   א ا  وا
Ammâ verem ¡a∂alde olur ise onun şekli hilâlî olmaz belki istiðâmet üze-

re olur. Ve verem-i ¡a∂alî ile verem-i kebidî eşkâlleri ile farð olunur, kebidî 
olan verem hilâlî olur ve ¡a∂alî verem †ûlânî olur.

Ve mu§annif “müsta†sîl” ile müstaðîm ma¡nâsını murâd eyledi ve ona 
binâen kelâmı †ûl-i ðâmet üzere ve ¡ar∂an ve verâben mev∂û¡a olan ¡a∂alle-
rin evrâmına cemî¡an şâmil olur.

ا   وا د
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O verem-i ¡a∂alînin bir †arafının kalınlığı ve enliliği ek&er ve †araf-ı 
â«eri ¡umð ve &i«anda ve ¡ar∂ında daðîð olur.

ر وכא ذ ا
Ve ¡a∂alde olan evrâm-ı me≠kûrenin her biri hey™et ve şeklde fârın ≠ene-

bine ve kuyruğuna müşâbih olur.
ك א ا כ    ا و

±ikr olunan evrâm-ı ¡a∂aliyye ≠eneb-i fâr gibi olmakla onda fa§l-ı 
inðı†â¡-ı müşterek ta√aððuð eylemez, zîrâ onun ta√aððuðu o şekle ma«§û§ 
olur ki onun ≠ikr olunan bu¡du evvelâ noð§ândan bed™ edip ziyâdeyi şey™en-
fe-şey™en a«≠ ve &âniyen ziyâdeden bed™ edip şey™en-fe-şey™en noð§ânı a«≠ 
eyleye ve bu bu¡d ≠enebü’l-fârda mevcûd olmaz.87

اه       
Belki onun bu¡du ziyâdeden bed™ edip noð§ânı a«≠ ederek müntehî olur, 

onda fa§l-ı inðı†â¡-ı müşterek müte√aððıð olmaz.
ر  ء  ا א إ  אل  כ ان  א   ور

Ve ba¡∂ı kerre o verem-i ¡a∂alî √âsse-i ba§ara a§len ₣âhir olmayıp √âs-
se-i lems onu i√sâs eder, cess olundukta bir şey™-i müsta†îl idrâk olunur.

ة אئ إذا כאن  ا ا
Eger verem πavrda olan ¡a∂alde olur ise ve o verâb üzere olan ¡a∂aldir 

ki derinde ve ezvâc-ı sâirenin ta√tında olur ve mütefâðım olmadıkça √âs-
se-i ba§ar onu i√sâs eylemez.

כ ورام ا و ا 
İşbu ¡a∂al-ı πâirin evrâmı verâb üzere olmakla evrâm-ı kebide müşâbih 

olur, lâkin onda fa§l-ı inðı†â¡-ı müşterek teyaððun olunmamakla beynehümâ 
farð olunur. Şer√e mu√tâc olan mev∂i¡ müntehî oldu, fî-mâ ba¡d terceme 
eyleyelim:

Verem-i kebid ile verem-i ¡a∂al beyninde olan min ciheti’l-a¡râ∂ farð 
budur ki mu†laðan kebidde olan a¡râ∂ gerek ise kebide «â§§ ve gerek ise 
a¡râ∂-ı müşterekeden olsun o a¡râ∂dan bir şey™-i mu¡teber ü mu¡teddün bih 
verem-i ¡a∂alde olmaz. Ve kaçan ða√le ve yübûsete tebâdürünü i√sâs eyle-
sen ondan veremin kebidî olup ¡a∂alî olmadığını √ads eyle.

87 Ve ≠ikr olan ¡örf-i e†ıbbâdan ða†¡-ı na@ar verem-i ¡a∂alînin eşkâlinde min vech 
inðı†â¡-ı müşterek olur ve nihâyete vardıkta tedrîc ile fa§l-ı inðı†â¡ kâmil olur 
mülâ√a@ası ile Sedîdî ك ــ ــ ا א ــ ا ــ   ðavlini “ey def¡aten” demek ile 
tefsîr eyledi.
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Üçüncü Fa§l Verem-i ◊ârr beyânındadır

Mu†laðan verem esbâbının beyninden verem-i √ârrın sebebi olan esbâb-
dan √ârr olan sebebler olur ve onun ¡alâmâtı evrâm-ı câmi¡ada de me≠kûr 
olan ¡alâmetler olur. 

Ammâ kebîdi câmi¡ olmayıp kebidin ba¡∂ı eczâsına ma«§û§ olan verem-i 
√ârrın ¡alâmâtı budur ki kaçan o verem-i √ârrın √ummâsı olup verem la√-
miyyette olur ise onda ¡a†aş-ı şedîd ve ðıllet-i şehvet ve füvâð ve πa&eyân 
olur, evvelâ §afrâ ðay™ eder sonra zencârî ve kürrâ&î ðay™ eder ve ondan 
sonra dahi sevdâ ðay™ eder ve o verem §â√ibinin e†râfına bürûdet ve lisânı-
na sevâd ve πaşy ¡ârı∂ olur. Bu a¡râ∂ kebidî ve √ârr olan evrâmın küllîsine 
¡ârı∂ olur «u§û§an muða¡arda olan verem-i √ârr §â√ibine ek&er ¡ârı∂ olur. 
Ve o verem-i √ârrda sû™-i teneffüs ve elem olur ve elemi «alfe ve terðuveye 
mümtedd olur ve le≠¡ dahi olur «u§û§an le≠¡ ziyâde olur. 

Ve verem tað¡îr-i kebidde olur ise onun a∂rârı ancak emr-i teneffüste 
olur. Kaçan o kimse cidden ke&îr olan havâyı istinşâð eylese verem-i kebid 
√icâbı temdîd edip ∂aπ† eder ve istinşâðta mü∂âyaða olur ve ba¡∂ı kerre 
sa¡le dahi i√dâ& eder. Ve keyfe-mâ kâne tað¡îrî olan veremde lisânda evvelâ 
i§firâr ve i√mirâr şedîden ¡ârı∂ olur ba¡dehu sevâda ∂ârib olur ve külliyyen 
cesedin levni müteπayyir olur «u§û§an verem √adebede olur ise o taπayyür 
ziyâde olur. 

Ve kaçan kebid-i müteverrim §âhibinin ðuvveti ðaviyye olur ise †abî¡atta 
istimsâk olur «u§û§an mi¡denin ðuvveti ðaviyye ola ve «u§û§an verem-i 
tað¡îrî ola onlarda istimsâk-ı †ab¡ ziyâde olur ve eger ðuvvet bedende ve 
mi¡dede ∂a¡îfe olur ise †ab¡ istishâl eder. İbuðrâ† dedi ki kaçan o mara∂da 
berâz-ı «â&ir-i esved olsa kebidde verem-i √ârr ¡a@îm olduğuna delâlet eder 
ve bu veremde nab∂ mevcî ve ¡a@îm ve mütevâtir ve serî¡ olur. 

Verem-i √ârr ta√allül eder ise a¡râ∂ı bâ†ıl olur ve cem¡-i midde eder ise 
o veremde dübeyle ¡alâmâtı olur ve o ¡alâmâtı inşâallâhu ta¡âlâ ðarîben biz 
beyân eyleriz. 

Eger verem-i kebid ta§allüb eder ise o veremin ¡alâmâtı verem-i §ulb 
¡alâmâtına intiðâl edip evvelâ mevcûd olan verem-i √ârr ¡alâmâtı bâ†ıl olur. 
Ve verem-i √ârrın §alâbete intiðâlinin sebeb-i ek&erîsi verem-i √ârrı tebrîd 
ve taðbî∂de ve muπallı@âtta ifrâ† olunduğu olur. 
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Ve kebidin verem-i √ârrı ile ≠âtü’l-cenb beynlerde farð budur ki kebidin 
verem-i √ârrında olan su¡âl nef& ¡aðıbında olmaz ve onun veca¡ı sağ cânibde 
olup veca¡ &aðîl olur ve lisânın ve bedenin levni müteπayyir olur ve onun 
§â√ibinin nab∂ı cidden minşârî olmaz. Ve eger o kebidi rûy-ı √adebede ise 
lems ile i√tisâs olunur. Ve nefes ¡a@îm ve istinşâð-ı kebîrde olan tekellüf 
«â§§aten tað¡îrde verem-i √ârra delâlet eder o verem √icâbı temdîd ve ∂aπ† 
etmek √asebiyle. Ve ba¡∂ı kerre ondan su¡âl dahi heyecân ve √areket eder. 

Kebidin √adebesinde ve ¡a∂alâtında olan evrâm-ı √arrenin bu√rânı ru¡âf 
ile ve «u§û§an mun«ur-ı eymenden olan ru¡âfla ve ¡arað-ı ma√mûd ve 
bevl-i ma√mûd ile olur. Ve kebid tað¡îrinde olan veremin bu√rânı ¡arað ile 
veyâ«ûd i«tilâf-ı mirâr ile veyâ«ûd ðay™ ile olur.

Dördüncü Fa§l Kebidî Olan Mâşerânın ve A√kâmının Beyânındadır

Bu makâmda §â√ib-i ¢ânûn «ilâf-ı ¡örf cereyân edip mâşerâ ≠ikr et-
mekle §ırf §afrâ olan verem-i kebidi murâd eyledi, ammâ bi-√asebi’l-¡örf 
olan mâşerâ dem ile §afrâdan mürekkeb olan mevâdd √asebiyle yüzde olan 
vereme ı†lâð olunur, kemâl-i ta√ðîðî mâşeri bâbındaŞer√-i Mûcez’de Nefîsî 
beyân eylemiştir.

Pes mâşerâda &iðal eðall olur ve lehb ve le≠¡ ve lisânın isvidâdı ve bevlin 
şedîden in§ıbâπı ek&er olur ve levn §ufrete mâil ve √ummâ dahi olup √um-
mânın a¡râ∂ı πıbben müştedde olur ve bârid-i ra†be olan eşyâdan intifâ¡ı 
ziyâde olur, nab∂ı dahi a§leb ve minşârîye meyli mevcî-i §ırfa meylinden 
ek&er olur ve ke≠âlik nab∂ı a§πar ve tevâtür ve sür¡ati eşedd olur.

Beşinci Fa§l Kebidde Olan Verem-i Filiπamûnînin Beyânında Olur 
Ya¡nî Dem-i ~ırfla ◊âdi& Olan Kebidin Veremi Beyânındadır

Verem-i √ârrın ¡alâmâtı ona delâlet eder eger mâşerâda ≠ikr eylediğimiz 
¡alâmetlere «avâ§§ında mu«âlif olur ise ve yüzün √umreti ve ¡araðın dürûru 
dahi delâlet eder.

Altıncı Fa§l Kebidde Olan Evrâm-ı Bâride Beyânındadır

Bu veremde &iðal olur velâkin ¡a†aşı ve √ummâsı ve sevâd-ı lisânı ol-
maz. O verem §â√ibinin mi¡desinde teşennüce şebîh bir √âlet i√sâs olunur 
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ve ona sinn ve tedbîr-i sâbıð ve mizâc ve levn dahi bundan aðdem ma¡lû-
mun olduğu üzere delâlet eder.

Yedinci Fa§l Kebidde Olan Verem-i Balπamî Beyânındadır

Balπamî vereme cildin tehebbücü ve levnin re§â§ıyyeti ve onun nab∂da 
§alâbet i√sâs olunmayıp ve şedîden leyyin dahi olmadığı verem-i bâridin 
¡alâmât-ı sâiresiyle delâlet eder.

Sekizinci Fa§l Evrâm-ı Kebidden Verem-i ~ulb ve Sere†ânî Olan 
Veremler Beyânındadır

Verem-i §ulbün ek&er-i √udû&u verem-i πayr-i §ulb teðaddüm edip edip 
ba¡dehu verem-i §ulbe intiðâl †arîði ile olur. Ve ba¡∂ı kerre bilâ-intiðâl ibti-
dâ verem-i §ulb √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre dahi ∂arbe √asebiyle verem √âdi& 
[365b] olup §alâbete mübâdere ve müsâra¡a eder. Ve bu §alâbete nevâ√i-i 
kebidine lems vârid olur ise o lems delâlet eder ve bu §alâbet §a√ibine is-
tisðâ mübâderet eder, eger o mübâderet olmasa verem-i §ulb √isse @uhûr-ı 
beyyin ile @âhir olur idi, zîrâ bu veremde merâðð mehzûl ve ∂a¡îf olur ve 
veremin hüzâlinde istisðâ müsâra¡at eder ve onda bilâ-veca¡ verem-i hilâlî 
@âhir olur velâkin tenâvül-i †a¡âmın ibtidâsında o verem ba¡∂ı kerre î≠â eder 
ve cû¡ katında veca¡-ı «afîf olur ve bu vechle olan verem istisðâya †arîð olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ona cidden &iðalin şiddeti ve √ummânın olmadığı ve be-
denin hüzâli ve şehvetin suðû†u ve levnin kümûdeti ve bevlin ðılleti delâlet 
eder ve ba¡∂ı kerre §alâbetin a¡râ∂ı sâkine olup &iðalden mâ-¡adâ o veremin 
a¡râ∂ı kalmasa verem-i √ârrın a¡râ∂ı onu ta¡ðîb eder, binâen ¡aleyh ¡usr-i 
nefesi ziyâde olur ve ¡usr-i nefes ve &iðal verem-i √ârr-ı me≠kûrun §ulb 
olduğuna delâlet eder. 

Ve bilâ-√ummâ olan veremde ¡usr-i nefes ve &iðal olsa §alâbet ile sü-
dede delâlette müşterek olur. Ve ≠ikri sâbıð a¡râ∂∂an her birine ma«§û§ 
olan ¡ara∂lar ile e√adühümâ â«erden mümtâz olur ve ona istisðâ tâbi¡ olur 
«u§û§an envâ¡-ı &elâ&eden istisðâ-i la√mînin tebe¡iyyeti ek&er olur a«lâ†tan 
raðîðan reş√ †arîðiyle müfâraðat edenlerden mâ-¡adâ lâyıðı üzere imtiyâz 
olmadığı için, zîrâ o §ûrette mâiyyet-i dem πıdâı ile ma¡an a¡∂â-i sâireye 
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nüfû≠ edip la√miyyet ve tehebbüc i√dâ& eder. Ve ba¡∂ı kerre mâiyyetin 
ke&îfi bizim istisðâda ≠ikr eylediğimiz üzere fe∂â-ı ba†na §âir olur ve ondan 
istisðâ-i zıððî √âdi& olur ve onlar ek&er-i √âlde †abî¡atın in√ilâli ve kebide 
sülûk eden mesâlikin insidâdı ve ðuvâlarının dahi in√ilâli √asebiyle helâk 
olurlar ve onlara mu¡âlece olunmaz illâ zamân-ı ibtidâda mu¡âlece olunur 
ise ba¡∂ı kerre o mu¡âlece nâfi¡-i nâci¡ olur ve kaçan ¡illet uzayıp †avîl olsa 
¡ilâc nâfi¡ olmaz. 

Ve eger verem-i §ulb sere†ânî olsa ve o ma√allde veca¡-ı şedîd i√sâs olun-
sa âfet-i levn ü şehvet ve §âir âfetler ek&er olur. Ve ba¡∂ı kerre bilâ-√ummâ 
füvâð ve πa&eyân i√dâ& edip veca¡ i√sâs olunmaz ve o verem ¡u∂vu ihlâk ve 
imâte †arîðini a«≠ etmiş olur.

Ve ma¡lûm ola ki kebidin insidâdı ve ta√accürü serî¡ olur «u§û§an taπlî@î 
ve kab∂ı olan nesneler verem-i √ârrda ifrâ† üzere isti¡mâl olunsa insidâd ve 
ta√accür ziyâde olur.

Dokuzuncu Fa§l Kebidde ◊âdi& Dübeyle Beyânındadır

Bu âfetin ek&er-i vuðû¡u verem-i √ârrdan sonra olur ve kaçan verem-i 
√ârr cem¡-i middeyi a«≠ eylese o zamân dübeyle olur ve cem¡-i midde ey-
ledikte √ummâ ve veca¡ ve a¡râ∂-ı sâire evvelâ müştedde olur ve ba¡dehu 
ðuşa¡rîrât-ı mu«telife √âdi&e olur ve istilðâ müte¡a≠≠ir olup cenb üzere 
nevm bi-†arîði’l-evlâ müte¡a≠≠ir olur ve kaçan midde tamâmen cem¡ olsa 
maπmezi mülâyim ve a¡râ∂ı sâkine olur. Ve kaçan verem münfecir olsa 
nâfi∂ √âdi& olur ve ðayh ve midde ve dürdî gibi bir şey™ isti†lâð olur ya¡nî 
berâz †arîðinden «urûc eder ve o «urûc ile ¡alîl «iffet bulup ma√sûs olan 
&iðali mün√all olur. 

Ve dübeyle-i kebidin inficârı nâ√iye-i em¡âya olup berâz ile «urûc eder 
veyâ«ûd külâ nâ√iyesine olup bevl ile «urûc eder veyâ«ûd fe∂â-ı cevfe 
münfecir olur ve onda «iffet ve veremin ∂umûru olur velâkin bevl ve berâz 
ile ≠ikr olunan mevâdd ve ne@âiri @âhir ve müşâhed olmaz. 

Ve dübeyle ba¡∂ı kerre la√m-ı kebidde πâire olur ve ba¡∂ı kerre dahi ke-
bidin @âhirinde olup [πâire olmaz], bu √âlde middenin levni mu«telif olur, 
πâirede esved ve @âhirede olan midde ebya∂ olur.
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Onuncu Fa§l Mâsârî…â Vereminde Olan Kelâmdır

Mâsârîðâ veremi verem-i kebide bi-√asebi’l-¡alâmet müşterek olur lâ-
kin mâsârîðâda olan verem-i √ârrın √ummâsı kebidin verem-i √ârrı √um-
mâsının şiddeti gibi şedîd olmaz belki ∂a¡îfe olur. Ve mâsârîðâ vereminin 
&iðali πavrda olup ba†na ve mi¡deye mâil olur ve ba¡∂ı kerre onda temeddüd 
&iðalden ek&er olur. Ve bir kimsede süded-i kebid ve verem-i kebid ¡alâ-
metleri olmasa lâkin berâzı keylûsî ve raðîð olsa ve o berâz ∂a¡f-ı mi¡de 
√asebiyle olmasa ve ∂a¡f-ı mi¡denin delâili olmasa ve o ¡alîlde temeddüd 
ve √ummâ-i «afîfe olsa sen √ükm eyle ki mâsârîðada verem-i √ârr vardır. 

Ammâ süded-i mâsârîðî ile onun vereminin farðı ¡usretli olur belki onla-
rın beynlerini farð √ads-ı ba¡îd ile olur Ve ba¡dehu eyyâmin o ¡alîlden §adîdî 
bir nesne @uhûr ederse o ¡illet mâsârîðâ veremi olduğuna delâlet eder. 

Verem-i mâsârîðânın §adîdiyle verem-i kebid §adîdinin farðı budur ki 
mâsârîkâ vereminin §adîdi √umret ve demeviyyete mâil olur, §âdîd-i kebîdî 
ðay√iyyete ve §ufrete nâ@ır olur.

On Birinci Fa§l Kebidin Demevî Olan Verem-i ◊ârrı Beyânındadır

Bu ¡illetin mu¡âlecesinde evvelâ vâcib olan budur ki ta√arrî ve tefa√√u§ 
olunup evvelâ √âl-i imtilâya ve √âl-i ðuvvet ve sinn ve vaðt ve onlar mi&l-
li olan bildiğin edille-i ¡aşereden bâðî kalanlara na@ar olana, eger onların 
a√kâmı ba¡de’t-ta¡arrüf fa§da ru«§at verir ise √asbe-mâ emken bâsilîðten 
fa§d oluna ve onda fa§d mümkin olmaz ise ek√alden ya¡nî müşterek den-
mekle ma¡rûf olan damardan fa§d oluna o dahi mümkin olmaz ise ðîfâlden 
fa§d oluna. Ve eger fa§d olunan kimsenin ðuvveti ðaviyye olur ise i«râcı 
iðti∂â eden dem bir def¡ada i«râc oluna ve eger ðuvvet πayr-i ðaviyye ise 
defe¡âtle o miðdâr dem i«râc olunup ¡alîl i«râc-ı demde tervî√ oluna.

Ve ma¡lûm ola ki kaçan ≠ikr olunan fa§d olunmayıp i«râcı vâcib olan 
dem kebidde terk olunsa ve o dem kebidde iken onun mu¡âlecesinde 
ðavâbı∂ ve revâdi¡ olan edviyeler isti¡mâl olunsa ðarîb olur ki verem §alâbe-
te isti√âle eyleye ve eger mu√allilât isti¡mâl edersen ðarîb olur ki elemi ve 
veremi tehyîc eyleye. Pes lâyıð budur ki ≠ikr olunan edviyeye iðti§âr olun-
mayıp evvelâ fa§d oluna ve onunla dem-i vâfir i«râc oluna.
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Ve ma¡lûm ola ki ibtidâ-i veremde ðânûn üzere ¡amel olunup sâir ve-
remde isti¡mâli mu¡tâde olduğu gibi evvelâ revâdi¡ ve müberridât isti¡mâl 
oluna velâkin revâdi¡-i müberridât isti¡mâlinde sana vâcib olur ki §alâbet 
cihetinden tevaððî ve §alâbete isrâ¡ eden edviyelerden tecennüb ve √a≠er 
eyleyesin, binâen ¡aleyh revâdi¡ ve müberridât isti¡mâl olundukta müla††ıfât 
ve müfetti√âtla ma«lû†an isti¡mâl olunur ve ifrâ† üzere isti¡mâl olunan a†li-
ye-i bâride çok kerre veremin §alâbetine mü™eddî olur. Ve bu bâbda ba¡∂ı 
kerre √ammâma dü«ûl ¡ilâc-ı kâfî olur. Ve ba¡∂ı kerre kebidin veremi kül-
yeye münfecir olur.

Ve ma¡lûm ola ki fi’l-cümle ðab∂ı olup berdi dahi olan edviyenin ek&eri 
ve ke≠âlik bu §ıfat üzere olan aπdiyenin ke&îri me&elâ rummân ve tuffâ√ 
ve kümme&râ mi&lliler cihet-i u«râdan mu∂ırr olur, zîrâ o eşyâ merâreye 
sâlik olan menfe≠i ta∂yîð eder ve fa∂l-ı §afrâ merâreye ta√allüb eylemez ve 
veremde ziyâdeye mü™eddî olup şerr-i ke&îr √âdi& olur. 

Ve taðbî∂ bu ¡illetin evvelinde ve ke≠âlik â«ir-i ¡illette ta√lîl katında 
√ıf@ ðuvvet için her ne ðadar gerekli ise onun iki «a§letinden «avf olunur: 
Birisi veremi ta√cîri ve â«eri kebidde §afrâyı √absi olur, binâen ¡aleyh ted-
bîr-i ta√lîle verem-i kebidde evrâm-ı sâireden ek&er mübâderet ve müsâ-
ra¡at eylemek ehemm [ve] ek&er olur ta√accür ve §alâbetten «avf olunduğu 
için ve tereşşu√ §adedinde olan §adîd-i redîyi evrâm-ı √ârrenin edegeldiği 
tereşşu√tan def¡ için lâkin teftî√ ve ta√lîl dahi ba¡∂ı kerre ðuvveti ir«â edip 
o ir«â √asebiyle ¡alîl olan kimse helâke ðarîb olur, nitekim Câlînûs √ikâ-
ye eder ki bir †abîb evrâm-ı kebide sâire evrâma mu¡âlece eylediği gibi 
mür«ıyât ile mu¡âlece ederdi, zeyt ve √ın†a ve mâdan mütte«a≠ olan ∂ımâd 
ile ta∂mîd edip ona «anderûs i†¡âm eder idi ve ma¡a-hâ≠â ona vâcib olan 
[366a] bu idi ki o †abîb evrâm-ı kebidde o πıdâyı i†¡âm eyleye ki onda cilâ 
ola velâkin lüzûcet ve πila@ olmaya ve edviye-i mu√allileye ðab∂ı ve tað-
viyesi ve ¡ı†riyyeti olan su¡d ve ða§ab-ı ≠erîre ve efensentîn mi&lli devâlar 
«al† edip ma«lû†an isti¡mâl eyleye ve o ma«lû†u dahi √ıf@-ı ðuvvet edecek 
miðdârı isti¡mâl edip ifrâ† üzere isti¡mâl eylemeye ve evvel-i emrde isti¡mâl 
eylediği râdi¡in ðuvveti ðaviyye ve terkîbi vasa† üzere ola ve â«ir-i verem-
de ma«lû†an bi’l-ðavâbı∂ müsta¡mel olan revâdi¡ evâilde müsta¡mele olan 
revâdi¡ gibi keyfiyyeti ðaviyye ve terkîbi evsât olan mu√allilât olmak gerek 
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idi. Her ne ðadar o mu√allil taðviyeye ya¡nî tertîb-i a¡lâya ve ≠ikr olunan 
vaðtten muðaddem isti¡mâl olunmağa √âcib olur ise Câlînûs o †abîbe ve-
rem-i kebidde minvâl-i mu√arrer üzere mu¡âlece olunmak lâyıð olduğunu 
≠ikr eylediği velâkin onun bu kelâmını ðâbûl eylemedi √attâ Câlînûs ile o 
†abîb bir marî∂de cem¡ oldular ve †abîbi eylediği tedbîr-i me≠kûr ile ðuvvet 
mün√alle ve lüzûcetli ¡arað-ı yesîr @âhir olup ¡alîl helâk olur diye in≠âr ve 
ta«vîf eyledi. Ve fi’l-vâði¡ o ¡alîl helâk olup Câlînûs’un @annı üzere emr 
@âhir oldu. 

Pes ≠ikr olunan ta√lîl-i verem-i kebidin ba¡∂ı kerre bi-√asebi’l-√âcet 
evâilinde râdi¡ât ile isti¡mâl olunup vaðti isti¡câl olunur velâkin yine o vaðt-
te isti¡mâl olunan mu√allil dahi ðavâbı∂∂an ve taπriyeden «âlî kılınmaz ve 
ke≠âlik â«ir-i veremde bilâ-râdi¡ mu√allilât-ı §ırfe isti¡mâl olundukta dahi 
ðab∂ ve taπriyeden mu√allil-i §ırf «âlî kılınmaz ve bunları cümlesini cem¡ 
daðîð na@ar ile olur.

Ve ma¡lûm ola ki kebid ≠ikr olunduğu üzere ta√accürü serî¡an ðabûl 
eylediği gibi ke≠âlik tehelhülü dahi serî¡an ðabûl eder. 

Ve ba¡∂ı kerre teftî√ ve ta√lîl tefcîr-i verem eder. Ve kaçan mu√allil 
isti¡mâl eylesen vâcib olur ki mu√allil olan devânın le≠¡i olmaya. Eger 
mu√allilâtın ecnâsından le≠¡i olan cins isti¡mâl olunur ise o mu√allil le≠¡i 
√asebiyle veremi tehyîc ve ta√rîk eder. Ve mâ-ı ¡asel bilâ-le≠¡ ta√lîl eder 
velâkin √alâveti √asebiyle südde îcâb etmekle o vereme mu¡âlecede mâ-ı 
¡asel isti¡mâli dahi mu∂ırr olur ve binâen ¡alâ-mâ ≠ükire o ¡illette mâ-ı şa¡îr 
isti¡mâlinde mendû√a-i kâfiye ve si¡a olur, zîrâ mâ-ı şa¡îrde cilâ olur ve 
südde ve le≠¡den biri dahi olmaz. Ve onun teftî√ini ve cilâsını muðavviyâtı 
«al† ile taðviye etmek dahi mümkin olur. 

Eger ðuvvet-i zâideye √âcet olur ise ðâbı∂a ve le≠≠â¡a olan edviyenin 
tað¡îr-i kebidde olan vereme mu√addeb kebidde olan vereme ∂ararından 
ziyâde ∂ararı olur, zîrâ o edviye cemî¡an ðuvveti bâðıye iken muða¡¡ar-ı 
kebide vâ§ıl olup südde i√dâ& eder ammâ mu√addebe vürûdu ðuvvetine 
∂a¡f geldiğinden sonra olur, müfâce™eten ve münâfe∂aten vârid olmaz, fe-
lâ-ma√âle o edviyeden muða¡¡arın †a∂arruru ek&er olur mu√addebde ∂arar 
eðall olur. 
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Ve bundan sonra sana vâcib olur ki te™emmül eyleyip verem cânib-i 
tað¡îrde veyâ«ûd √adebede olduğunu bilesin ve tað¡îrde olduğu müte√aððıð 
olur ise sana lâyıð budur ki onda müdirrât isti¡mâl olunmaya. Ve eger ve-
rem √adebede ise onda müshilât isti¡mâl olunmaya, zîrâ bu minvâl üzere 
müshilât ve müdirrât isti¡mâli mevâddı πavra tenfî≠ eder belki vâcib olan 
budur ki aðreb-i mevâ∂i¡den istifrâπ olunup tað¡îrî olan veremin mevâddı 
†arîð-i ishâl ile ve mu√addebde olan veremin mevâddı idrâr ile i«râc olu-
na. Ve onların mevâddlarını mev∂i¡inde terk ve cihet-i ðarîbden ¡adem-i 
i«râcdan tevaððî ve tecennüb sana ziyâde gerekli olur, zîrâ o mevâddı 
kebidin istimsâki ve iştimâlinde e≠â-ı ¡a@îm ve «a†ar-ı «a†îr olur ve ke≠â-
lik verem-i kebidin mevâddı ifrâ† üzere mün†alıð olur ise onu ¡alâ-√âlihi 
mün†alıðan terk etmekten tevaððî ve √a≠er sana vâcib olur, zîrâ ¡alâ-√âlihi 
kebid mün†alıðan terk olunsa ðuvvet sâðı†a ve †abî¡at dahi müte√ayyire olur 
belki sana lâzım olan budur ki §ûret-i ûlâda i¡tidâl üzere †abî¡atı √all ve 
mevâddı i«râc eylesen ve §ûret-i &âniyede †abî¡at-ı mün†alıðayı i¡tidâl üzere 
ta«&îr eyleyesin.

Ammâ evrâm-ı kebidin ibtidâ-ı emrinde edviye-i §âli√ası o veremin 
√arâret-i müfri†ası olur ise mâ-ı hindebâ ve mâ-ı ¡ineb-i &a¡leb olur, siken-
cebîn-i sükkerîyle isti¡mâl olunur ve mâ-ı şa¡îr ve mâ-ı ¡a§a’r-râ™î ve mâ-ı 
lisânu’l-√amel ve mâu’l-kâkünec ve mâ-ı küzbere-i ra†be ve ðar¡ ve ðı&&â ve 
mâ-ı küşût dahi isti¡mâl olunur ve vâcib olur ki onlara efsentîn ve ða§ab-ı 
≠erîreden bir şey™ dahi «al† oluna. 

Ve bu nüs«a üzere olan aðrâ§ dahi onda isti¡mâl olunur: La√m-ı en-
berbârîs on dirhem, verd-i †abâşîr her birinden beşer dirhem, lübb-i bezr-i 
«ıyâr, lübb-i bezr-i ðar¡, bezr-i baðla, bezr-i hindebâ her birinden üçer dir-
hem, bezr-i râziyânec bir dirhem; bu eczâlardan ður§ itti«â≠ olunup ondan 
iki mi&ðâl miðdârı saðy olunur ve ziyâde ta†fi™eye ve √arâreti teskîne √âcet 
olur ise o ður§un a«lâ†ına ðalîlü’l-miðdâr kâfûr dahi id«âl olunur ve eger 
taðviye-i kebidde ke&ret ða§d olunur ise onun içine lükk ve zerâvend id«âl 
olunur ve eger veremin su¡âli dahi olur ise onda rubb-ı sûs dahi kılınır ve 
ke&îrâ ve terencübîn dahi id«âl olunur. 
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Ve ammâ verem-i kebidden mübâlaπa üzere √arâreti olmayanlara evlâ 
ve a§la√ olan edviye: [Mâ-ı] râziyânec, lisânu’&-&evr, id«ir, kerefs-i cebelî, 
leblâb olur; her birisi sikencebîn ile isti¡mâl olunur. 

Bu ≠ikr eylediğimiz ve onların em&âli olan edviye †abaða-i ûlâda olup 
yesîren nu∂ca bed™i a«≠ eden veremin edviyeleridir. Ve aðrâ§-ı verd dahi o 
bâbda nâfi¡ olur ve «u§û§an tað¡îr-i kebidi vely eden mevdi¡de olan vereme 
ziyâde nâfi¡ olur. 

Ve çok kerre veremin sebebi ve ibtidâsı vü&â ve ∂arbe olur. Ve kebid üze-
re vâki¡ olan ∂arbe ve vü&â ¡aðıbında fa§d isti¡mâl olunup küllü yevmin füvve 
ve rîvend-i §înî üç gün birer dirhem isti¡mâl olunsa verem-i kebide mâni¡ olur. 

Ve eger veremin cânib-i muða¡¡arda olduğu senin ma¡lûmun olur ise 
evlâ olan onda mâ-ı leblâbı ≠ikri mürûr eden müberridât ile ve mâ-ı sılð 
ve cemî¡an mün∂icât ve râdi¡ât, müleyyin-i †abî¡at olan edviye ile ma«lû†an 
saðy olunsa nâfi¡ olur. 

Ve o veremde kaçan nu∂c @âhir olsa onda «ıyârşenber, râziyânec ile ve 
mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb ve mâ-ı leblâb isti¡mâli nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik onların 
aπdiyelerinde bezr-i ðır†ımdan bir şey™ ve encüreden bir şemme ve besfâyec 
kılmak nâfi¡dir. 

Ve kaçan o verem zamân-ı in√i†â†a bâliπ olsa onlarda edviye-i ðaviyye 
§abır ve πârîðûn ve türbüd mi&lli devâlar isti¡mâl olunur. Ve bir ðavm onda 
helîlec-i a§fer isti¡mâl ederler velâkin §â√ib-i ¢ânûn onu kerîh ¡add eder, 
zîrâ onda ðab∂-ı müzmin ðuvvesi ðaviyyedir ve «avf olunur ki mevâddın 
raðîðini i«râc edip ve mevâdd-ı πalî@ayı ta√cîr eyleye. Ve ba¡∂ı kerre o 
in√i†â† zamânında bezr-i ðır†ım ve encüre ve besfâyec mi&lliler †a¡âm ile 
isti¡mâl olunur ve bilâ-ecsâm eftîmûn ya¡nî eftîmûnun ðuvveti dahi isti¡mâl 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre bi-√asebi’l-√âce «arbað isti¡mâline dahi cür™et ve 
cesâret olunur. Ammâ evâil-i emrde ve †abî¡atın istimsâkinde isti¡mâl-ı 
√uðun varað-ı sılðın ¡a§îri, ¡asel ve mil√ ve bûrað ile veyâ«ûd sükker-i a√-
mer ile olur ve in√i†â† katında taðviye olunup onların içine besfâyec, ðan†u-
riyûn, zûfâ, sa¡ter id«âl olunur ve ba¡∂ı kerre dahi √an@al id«âl olunur. 

Ammâ verem-i √adebe †arafında i√sâs olunur ise vâcib olur ki ona mu¡â-
lecede müdirrât-ı bâride [366b] ile bed™ oluna ba¡dehu √arr ve berdde mu¡-
tedile olan müdirrât verile. 
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Ve kaçan nu∂c @âhir olsa ðaviyye ve ceyyide olan müdirr isti¡mâl olu-
nur, mevâdd-ı veremin ta√accüründen «avf olunmakla ðaviyye olan mü-
dirrât nu∂ca ðadar te™«îr olunur ve o ðavî ve ceyyid olan devâlar füvve, 
fu†râsâliyûn, esârûn, id«ir, aðrâ§-ı enberbârisin kebîri, aðrâ§-ı πâfe&ü’l-
ðavî ve elvâ√-ı nef∂de ve ke≠âlik bâbu’l-idrârda yazılan sâir müdirrât-ı 
ðaviyye olur. 

Ammâ a∂mide ile tedbîr budur ki onda isti¡mâl olunan ∂ımâd evrâm-ı 
sâirede isti¡mâl olunduğu gibi bi’l-fi¡l bârid iken isti¡mâl olunmaya belki 
fâtiren ta∂mîd oluna. 

Ve kebidin veremi a«≠ı i√sâs olunduğu gibi vâcib olur ki mübâderet 
olunup ¡u§ârât-ı bâride vü ðâbi∂a ve baðlatu’l-√amðâ ¡u§âresi ve ðar¡ ve 
√ayyü’l-¡âlem ve mâ-ı verd ve §andal ve kâfûr isti¡mâl oluna. Ve o ∂ımâ∂ 
dahi isti¡mâl oluna ki ¡asâlic-i kerm ve verd-i yâbis ve sevîkten mütte«a≠ 
ola ve vâcib olur ki o ∂ımâd mütekerriren isti¡mâl oluna. 

Ve kaçan veremin √âdi& olacağı müte√aððıð olsa ∂ımâdattan ecved olan 
∂ımâd edviye-i u«râ ile sefercelden mütte«a≠ olan ∂ımâd olur, onun bir 
nüs«ası budur ki sefercel, arpa unu ve gül suyu ile daðð olunup ta∂mîd olu-
nur veyâ«ûd «all ve mâ ile sefercel nu∂c edince ðadar †ab« olunup §andal-
dan bir şey™ ile «al† olunur ve üzerine dühn-i verdden bir şey™ §abb olunup 
isti¡mâl olunur. Ve o a∂mide-i nâfi¡anın biri dahi budur ki sefercel o şarâb-ı 
rey√ânîyile †ab« olunur ki onda bir miðdâr ðab∂ ola ve ona ¡a§a’r-râ¡î i∂âfe 
oluna ve miðdâr-ı ðalîl sünbül ve efsentîn ve su¡d ile dahi taðviye ve sevîð-i 
şa¡îr ile taðvîm oluna ve bu vech ile sefercel-i ma†bû«la ∂ımâd oluna. Ve 
ba¡∂ı kerre onların içine dühn-i sefercel veyâ«ûd dühn-i ma§†akî ve dühn-i 
√ınnâ «al† olunur ve onlara miyâh-ı nâfi¡a mâ-ı âs ve mâ-ı varaðu’t-tuffâ√ 
ve mâ-ı sefercel mi&lli sulardır. Ve ba¡∂ı kerre †abî«-i efsentîn ile sefercel 
†ab« olunup onunla ∂ımâd olunur ve o ∂ımâdı derece-i ta√lîle terfî¡ eylemek 
ðasd olunur ise onda ma§†akî ve bâbûnec ve iklîl-i melik ve daðîk-i şa¡îr ve 
√ulbe ve ¡ufû§atlı olan nesneler ile ve bezr-i kettân ve dühn-i şibt ve dühn-i 
bâbûnec ve dühn-i √ulbe ile isti¡mâl olunur. sVe bu bâbda mütte«a≠ olan 
nâfi¡ ∂ımâd ∂ımâd-ı bîlyûs ve ∂ımâd-ı Fîlaπriyûs ve ∂ımâd-ı iklîlü’l-melik 
ve ∂ımâd-ı ðûstûn ve o ∂ımâdlar ki biz onları aðrabâdînde ≠ikr eyledik. Ve 
bu ∂ımâd iltihâbı teskîn eder:
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Nüs«a-i ∞ımâd: Büsr, ¡u§âre-i ¡avsec her birinden birer cüz™, za¡ferân, 
ma§†akî yarımşar cüz™, dühn-i verd dörder cüz™, şem¡ miðdâr-ı kifâye; bu 
eczâlardan ∂ımâd itti«âz olunur. Ve bu şânda mu√allile ve müfetti√a olan 
∂ımâdlar √ıf@-ı ðuvvet için ma«lû†aten bi’l-ðavâbı∂ isti¡mâl olunur, me&elâ 
îresâ ve esârûn ve üşne ve ca¡de ve sa¡ter ve şî√ ve bezr-i kerneb ve muðl ve 
bunlar mi&lli edviyeden ∂ımâd itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
o ∂ımâdın a«lâ†ına muðavviyât dahi ziyâde olunur ve âs ve füvve-i §ıbπ ve 
√abbu’l-πâr ve za¡ferân ve mürr ve ma§†akî ve şem™ ve dühn-i zanbað bu 
edviyeden mütte«a≠e olan ∂ımâd dahi isti¡mâl olunur. Ve edhânına ba¡∂ı 
kerre dühn-i nerces ve dühn-i sûsen-i âzâd88 dahi «al† olunur.

∞ımâd-ı Mu√allil: Bu ∂ımâd dahi ¢âbûs’a mensûb ma√mûd ve mücer-
reb bir ∂ımâddır: Mey¡a, şem¡ her birinden onar dıra«mî, şecere-i ma§†akî, 
za¡ferân, √amâmâ her birinden dörder dıra«mî, dühn-i şeceretü’l-ma§†akî, 
dühn-i verd her birinden ikişer dıra«mî, şarâb iki buçuk ðâ†ûlî şem¡ ve dühn 
eritilip onlar ile edviye-i sâire «al† olunur.

∞ımâ∂-ı Â«er: Bu ∂ımâd cidden nâfi¡dir: Sûsen, √amâmâ, sâ≠ec her bi-
rinden ikişer dıra«mî, mey¡a, şem¡ her birinden yirmişer dıra«mî, kündür, 
za¡ferân, esârûn her birinden birer dıra«mî, şeceretü’l-ma§†akî dünhü mið-
dâr-ı √âcet.

∞ımâ∂-ı Â«er Ceyyid: ~abır üç ûðıyye, ma§†akî bir ûðıyye, bâbûnec, 
iklîlü’l-melik her birinden dörder ûðıyye, za¡ferân, füvve, ða§abu’≠-≠erîre, 
esârûn her birinden ikişer ûðıyye, şem¡, uşşað her altışar ûðıyye, dühn-i 
sûsen miðdâr-ı kifâye

∞ımâd-ı Â«er-i Mu√allil: Za¡ferân iki ûðıyye, muðl yedi ûðıyye, ve-
sa«u’l-kevâir dört ûðıyye, ma§†akî üç ûðıyye, mey¡a, zift, şem¡, uşşað her 
birinden dokuz ûðıyye, √amâmâ, sünbül-i Rûmî, √abb-ı belesân her birin-
den altışar evâðî, dühn-i sûsen miðdâr-ı kifâye. Bu ≠ikr olunan edviyeler 
«al† olunup isti¡mâl olunur. 

Ammâ verem ile ishâl mu∂¡if olur ise ve ona √abste i√tiyâ† olunmað 
lâzım olur ise vâcib olur ki ona enberbârîs aðrâ§ı ve aðrâ§-ı rîvend-i mü-
messik saðy oluna, ammâ onların πıdâsı keşk-i şa¡îr kılınır, zîrâ keşk-i şa¡îr 
müberrid ve câlîdir ve müseddid değildir ve nüfû≠u dahi serî¡dir; ammâ 

زاد 88 א א   א وا  ي و אن     İbn Kütbî.
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«anderûstan √ın†a eşeddir, vereme πıla@ı √asebiyle müzâ√amesi olur velâ-
kin √ın†anın «ubzu isti¡mâl olunmağı îcâb eder nesne olur ise «amîr ile ya¡nî 
mâye ile mütte«a≠ olan ve semîd ve √ın†ası ¡alike olmayan ve tennûrda †ab« 
olunan «ubz isti¡mâl oluna. Ve vâcib olur ki πıdâya eşedd-i i¡tinâ ile ¡inâyet 
oluna ve buðûlden «ass ve sermað ve fevâkihten rummân-ı √ulv isti¡mâl 
oluna eger o ¡alîlin mi¡desinde √alâvât ve §afrâya isti√âle eylemez ise ve 
vâcib olur ki √asbe mâ-emken √alâvâttan ictinâb oluna.

On İkinci Fa§l Kebidde Olan ◊umret Beyânındır

◊umret §afrâdan √âdi& vereme derler. ◊umretin ¡ilâcı filiπamûnî ya¡nî 
demden √âdi& veremin ¡ilâcına ðarîb olur velâkin √umret mu¡âlecesinde is-
ti¡mâl olunan ishâl ve idrâr ziyâde rıfð üzere olup bürûdete emyel edviye 
isti¡mâl olmak vâcib olur ve kebid üzere va∂¡ olunan a∂mide &elc ile mü-
berredeten va∂¡ olunur ve o a∂mide-i müberrede tecdîd olunmaktan «âlî kı-
lınmaz. ¡Alîl berdin πav§ını i√sâs edince ðadar nîlûfer, mâ-ı kâkünec, mâ-ı 
sefercel, §andal, kâfûr ve bu mi&lli edviyeden ∂ımâd itti«â≠ olunur ve onda 
mehmâ emken müsa««inât isti¡mâl olunmaz.

On Üçüncü Fa§l Kebidde Olan Dübeyle Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Dübeylesi olan kebid vereme ibtidâ eylediği √ads olunsa evvel-i emrde 
râdi¡ât cem¡ olunup onlardan a∂mide ve i¡tidâl üzere a†liye itti«â≠ olunup 
isti¡mâl olunur ve ona mâ-ı şa¡îr ve sikencebîn saðy olunur. Ve eger ¡alîlin 
√âli fa§dı îcâb eder ise bâsilîðten fa§d olunur veyâ«ûd kebidin @ahrı vely 
ettiği @ahrın cânibi üzere √acâmet olunur ve ba¡∂ı kerre dahi ishâle √âcet 
olur. Ve eger verem cem¡-i midde edeceği müta√aððıð olur ise vâcib olur ki 
in∂âca ve teftî√e isti¡mâl oluna ve tað†î¡-i tel†îfe dahi i¡ânet olunmak vâcib 
olur, zîrâ bu mi&lli evrâmda a«lâ†-ı πalî@a-i müteşerribe lâ-ma√âle mevcûde 
olur ve o sebebden mu¡âlecesinde muða††i¡ât ve müla††ıfât isti¡mâl olunmak 
lâzım olur ve ke≠âlik onun mu¡âlecesinde müleyyinât dahi isti¡mâl olunur 
«ıl†ı ta√lîle müsta¡idd kılmak için. 

Ve kaçan nu∂c @âhir olur verem münfecir olmasa şürben ve ∂ımâ-
den müfetti√ât isti¡mâli ile ona i¡ânet olunur ve ba¡dehu def¡-i mâdde için 
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†abî¡ate dahi i¡ânet olunur. Ve mâddenin meyli cihetinden mâddeyi i«râcda 
†abî¡at-ı me¡ûnet ve na@ara mu√tâc ise ve mâddeyi ishâl veyâ«ûd idrâr et-
mek vâcib ise mâ-vecebe ile i¡ânet olunur velâkin devâ-i ðavî vü √âdd ile 
idrâr olunmaz, zîrâ ðavî ve √âdd olan devâ ile idrâr me&âneye mu∂ırr olur 
ve me&âneyi bu ¡illetle ðay√ın bi-nefsihi me&âneye inficârı katında veyâ«ûd 
devâ ile tefcîr katında mu√âfa@a vâcib olur.

Ve kaçan verem inficâr-ı tâmm ile münfecir olup ðay√ dahi indifâ¡-ı kâ-
mil ile mündefi¡ olsa ve ðay√ın fi’l-cümle baðıyesi kalıp mâ-ı ¡asel ile πasle 
√âcet olsa [367a] ve ba¡dehu müdemmilât-ı ður√a isti¡mâline √âcet olsa o 
dahi işlenir. Ve eger onda olan ðuvvet ishâli i√timâl eder ise o ishâl idmâle 
ke&îren me¡ûnet olur eger ishâlde ifrâ† olmaz ise. Ve bu ¡illetle iki vechle 
ishâle √âcet olur: Birisi ðable’l-inficâr olan ishâldir ki mâddeyi taðlîl eyle-
sin için ve mevâdd †abî¡ate «afîfe olsun için o ishâle √âcet olur. Ve ikincisi 
ba¡de’l-inficâr veyâ«ûd nu∂c tâmm olup inficâr ðarîb oldukta olan ishâldir 
ki mevâdd onda em¡â cânibine emyel ve dübeyle cânib-i tað¡îrde olduğu 
ma¡lûm olur. Ve †abî¡ata «afîf olsun için ¡alâ-sebîli’l-me¡ûne ðable’l-inficâr 
müshil-i «afîf isti¡mâliyle olunur, terencübîn ve şîr«ışt ve «ıyârşenber ve 
sükker-i a√mer ve bunların em&âli mâ-ı leblâb ve hindebâ ile meşrûben 
istishâl olunur. Ve bu müshilden ðalîlen ðavî müshil olur büzûr ve u§ûlün 
†abî«leri ki onda πâfe& †ab« olunup o †abî«te terencübîn ve şîr«ışt ve «ıyâr-
şenber ve onların em&âli √all oluna. Ve ba¡∂ı kerre onun a«lâ†ına §abır ve 
efsentîn dahi id«âl olunur. Ve dübeyle-i kebidde ecnâs-ı √u√undan «afîfe 
ve ma¡rûfe olan √uðneler isti¡mâl olunur.

Ammâ ba¡de’n-nu∂c olan ishâlin nu∂c ve tefcîre mu¡în olan müshilâtı 
u§ûl ve πâfe& †abî«î ve dört dirhem ðadar dühn-i √asek veyâ«ûd iki dirhem 
dühn-i zanbað olur ki onlar yarım ûðıyye sükker ve yarım ûðıyye «ıyârşen-
ber ile isti¡mâl olunur. 

Ammâ mâdde √adebe cânibinde olur ise onda müshilât isti¡mâl olunmaz 
lâkin ðable’n-nu∂c evvel-i emrde ¡alâ-sebîli’l-me¡ûnet ve’t-ta«fîf isti¡mâl 
olunmak câiz olur. 

Ammâ mâddenin nu∂cu katında ¡alâ-merâtibihâ müdirrât isti¡mâl olunur 
ya¡nî bi-√asebi’n-nu∂c müdirrâtın ðavîsi isti¡mâl olunur, nu∂cun ðuvveti 
ziyâde oldukça müdirrin ðuvvetlisi isti¡mâl olunur.
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Ammâ nu∂ca mu¡în olan edviye-i meşrûbe leben-i ütün, sükker-i a√mer 
ile veyâ«ûd sükker-i ¡uşer ile saðy olunur veyâ«ûd mâ-ı u§ûl-i zeyt ile ve tîn 
ve berşiyâvuşân ve √ulbe √ulv ve mürr dühn-i levz ile veyâ«ûd dühn-i √ulbe 
veyâ«ûd dühn-i √asek saðy olunur. Ve eger onlardan aðvâ murâd olunur ise 
onun içine temr katılır ve onlara ¡ale’r-rîð ca¡de †abî«î ve şarâb-ı zûfânın ðavî-
si saðy olunur ve rıπvesinden †ab«la ta§fiye olunan ¡asel tîn ile i†¡âm olunur 
ve mâ-ı ¡asel mâ-ı şa¡îr içinde i†¡âm olunur veyâ«ûd †ara«şeðûð-ı yâbis bir 
dirhem, bezr-i mürr bir dirhem ve nı§f dirhem, daðîð √ulbe bir dirhem; bu 
mecmû¡ a«≠ olunup üç ûðıyye eşek sütüyle sükker katılıp saðy olunur. Ve 
onda o edviyeler dahi isti¡mâl olunur ki onun teftî√i ve tel†îfi ve taðviyesi 
ola, efsentîn ve za¡ferân ve sünbül ve fâvâniyâ kökü ve a§l-ı √âşâ ve a§l-ı 
füvve ve ma§†akî ve sünbülân ya¡nî sünbül-i Rûmî ve sünbül-i Hindî ve 
faðd ve ¡u§âre-i πâfe& ve u§ûl-i ðan†uriyûn mi&lliler gibi. 

Ve edhândan dühn-i nârdîn ve şeceretü’l-ma§†akî dühnü dühn-i sûsen 
isti¡mâl olunur. 

Ve a∂mide-i mu¡îneleri o ∂ımâd olur ki onda daðîð ve iklîl-i melik ve 
bâbûnec ve u§ûl-i sûs ve fûtenec ve u§ûl-i «a†mî ve tîn ve zebîb ve cüm-
meyz ve ba§al-ı meşvî ve dühn-i bezr olur. Ve bundan aðvâ ∂ımâda √âcet 
olur ise bu §ıfat üzere olan ∂ımâd isti¡mâl olunur: Daðîð-i şa¡îr, bûrað, 
≠erðu’l-√amâm, fûtenec, ¡ilk-i bu†m zift, diðâð-ı kündür ve bu mi&lliden 
∂ımâd itti«â≠ olunur. 

Ve kaçan nu∂c i√sâs olunsa vâcib olur ki o ¡alîl kebidi üzere ı∂câ¡ ve 
tenvîm ve dâimâ √ammâma id«âl oluna ve mâ-ı √ârr ile πasl oluna. Ve 
ba¡∂ı kerre terevvu∂ ve temeşşîye mu√tâc olup √asbe-mâ emken onlar dahi 
işlenir. 

Ve kaçan verem münfecire olsa ona dübeylesini πasl ve tenðıye eden 
mâ-ı ¡asel-i √ârr saðy olunup ba¡dehu mâddenin meyli hangi †arafa ise o 
†araftan mevâddı istifrâπ olunmakla tenðıye olunur, ishâş veyâ«ûd idrâren 
isti¡mâl olunur eger onlara √âcet var ise ve isti¡mâl olunan müshil ve müdir-
rden bir şey™ mâ-ı ¡asele «al† olunmakla isti¡mâl olunur. Ve cidden ðaviyye 
olan müdirrât o ¡illette isti¡mâl olunmaz, zîrâ cidden ðavî müdirrât mecârî-i 
bevle nikâye eder. Ve eger bevl ve me&âne mecârîsini ðay√ taðrî√ ve ı∂râr 
eder ise §avâb olan budur ki ona min πayri le≠¡in cilâsı olup bir miðdâr taπ-
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riyesi olan aπdiye ile taπdiye oluna, †ab«-ı mu¡tedil ile ma†bû« mâ-ı ¡asele 
neşâdan şey™-i yesîr ve bey∂ ve dühn-i verd «al† olunduktan sonra i†¡âm olu-
na ve ke≠âlik «ubbâzâ «anderûs ile i†¡âm oluna. Ve’l-√â§ıl ona tedbîr a¡∂â-i 
bâ†ına ðurû√una olan tedbîr olur ve ðurû√-ı külâda cârî olan emr üzere olur. 

Ve kaçan dübeyle neðâ-i bâliπ ile naðy olsa vâcib olur ki ona πadevât-
ta mâ-ı şa¡îr ve sikencebîn saðy olunup iki sâ¡at mürûrundan sonra kün-
dür, dem-i a«aveyn her birinden birer mi&ðâl, bezr-i hindebâ, bezr-i kerefs, 
ma§†akî her birinden birer mi&ðâl, bu edviyeler a«≠ olunup sikencebîn ile 
yâ«ûd cüllâb yâ«ûd mâ-ı ¡asel ile saðy olunur ve bu saðydan sonra πıdâ ile 
taðviye olunur. 

Ve ður√asına ðurû√-ı külâda ≠ikr olunan edviye mi&lliler ile tedbîr olu-
nur. Ve midde fe∂â-ı cevfe mun§abbe oldu ise ürbiyye katında olan cilde 
ya¡nî uylukta kısık ma√allin derisi şer√ olunur ve o ma√allde olan ¡a∂al 
olduğu ma√allden ten√ıye ve teb¡îd olunur dâ«ilde olan bârî†ârûn tesmiye 
olunan §ıfâð @âhir olunca ðadar ve o §ıfâðtan bir &uðbe açılıp ondan bir 
ünbûbe ya¡nî mâ§ûrâ id«âl olunup fe∂â-ı cevfin ðay√ı o ünbûbeden isâle ve 
i«râc olunur ve ba¡dehu merâhim ile mu¡âlece olunur. 

Ve ammâ onların aπdiyeleri zamân-ı ibtidâda aπdiye-i la†îfe olur ve 
keşk-i şa¡îr ve sikencebîn ile iktifâ ve iðti§âr olunur ve ba¡dehu bizim ≠ikr 
eylediğimiz aπdiye-i müfetti√a ve nîm-birişt, §ufretü’l-bey∂ ve a√sâ-i mü-
leyyine i†¡âm olunur.

Ve kaçan dübeyle münfecire olup tenaððî √âsıl olsa taðviyeye √âcet olur 
ve mâu’l-la√m ve lu√ûm-ı cidâ ve lu√ûm-ı √umlân ve lu√ûm-ı †uyûr-ı nâ¡i-
me it¡âmı ile ve onların meraðaları ta√mîd ve ebâzîr ile ı§lâ√ olunup i†¡âm 
olunur ve nîm-birişt §ufretü’l-bey∂ dahi isti¡mâl olunur ve onlar mi&lli aπ-
diyeler ve miðdâr-ı ðalîl şarâb ve şümûmât-ı muðavviye isti¡mâl olunur.

On Dördüncü Fa§l Kebidde Olan Evrâm-ı Bâride 
Mu¡âlecâtı Beyânındadır

O vereme müla††ıfât-ı câliye ile mu¡âlece olunur ve onun ¡ilâcı süded 
mu¡âlecesine ve ke≠âlik nu∂ca müteheyyi™ olan dübeyle mu¡âlecesine ðarîb 
olur. Ve bundan aðdem mun∂ıce ve müdirre ve müfetti√a ve müla††ıfe olan 
edviyeyi sen bildin. 
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Ve vâcib olur ki bu şânda isti¡mâl olunan edviye-i me≠kûrelerin ðuvve-i 
ðabı∂ası ola, muðavviye ve ¡a†ıre ola ve onların içinde edhândan dühn-i 
«ırva¡ ve dühn-i yâsemîn ve dühn-i zanbað ola ve bu şânda itti«â≠ olunan 
∂ımâdlara dahi o edhân «al† oluna. 

Ve bu şânda ecved-i a∂mide ∂ımâd-ı fûlâdin√iyûn ve merhem-i Fîlaπ-
riyûs ve merhem-i ı§†uma«îðûn ve merhem-i büzûr olur. Ve o âfete devâ-i 
kürküm ve devâ-i lükk ve onlar gibi olan devâlar nâfi¡ olur. Ve onlara fus-
tuð tenâvülünde menfa¡at-i ¡a@îme olur ve aðrâ§-ı sünbüleyn dahi nâfi¡dir. 
Ve onlara nâfi¡ eşribe şarâb-ı büzûr, kemâderyûs ile içinde ca¡de olduğu 
√âlde ma†bû«an isti¡mâl olunur. 

Ve o verem-i bâride «u§û§an §alâbete meyl edenlere ve külâ ve †ı√âl 
evcâ¡ına nâfi¡ olur o devâ ki ¡un§ul ile ma¡mûl ola ve onun nüs«ası budur: 
¡un§ul-ı meşvî, sûsen-i âsmancûnî, esârûn, mürr, fû, bezr-i kerefs, sünbül-i 
†îb, enîsûn, §elî«a, cünd-i bîdester, fûtenec-i cebelî, kemmûn, fûtenec-i neh-
rî, vecc, eşrâş, ¡âðırðar√â, dâr-ı fülfül, yaban havucu, √amâmâ, ûferfiyûn, 
bezr-i «a†mî, karabaş, ca¡de, sîsâliyûs, bezr-i se≠âb, [bezr-i] râziyânec 
ðuşûr-ı a§l-ı keber, zerâvend-i müda√rec, ðırfe, zencebîl, √abb-ı πâr, bezr-i 
benc, ðus†, nân«âh, bezrü’l-kerevya’l-ebya∂, bu me≠kûrların her birinden 
birer cüz™ a«≠ olunup menzû¡u’r-[367b] rıπve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp is-
ti¡mâl olunur. Yaban sarımsağıyla ma¡mûl olan bu devâ dahi ≠ikri sâbıð 
devânın fi¡lini işler:

¿ûm-ı cen†iyânâ-i ebya∂, πâfe&, ðus†, zerâvend, kâşim, sî§âliyûs, dâr-ı 
fülfül her birinden otuzar dıra«mî, bezr-i kerefs, esârûn, fû, mû, cezr-i berrî, 
nân«âh, encudân-ı esved her birinden otuz dıra«mî, se≠âb-ı yâbis varaðı, 
fûtenec-i cebelî, [kemmûn], fûtenec-i nehrî, sa¡ter-i berrî onar dıra«mî, 
cünd-i bîdester, bâzred, mürr her birinden on iki dıra«mî. Ve bu §ınf-ı a«îr 
şarâbla √all olunur ve bâðîleri sa√ð olunup cemî¡an «al† olunur √attâ şey™-i 
vâ√id olduktan sonra menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile cem¡ olunur.

On Beşinci Fa§l Verem-i ~ulb-i Kebidî Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Kebidden verem-i §ulb müsta√kem olan kimselerden bir e√adın berâ™et 
ve §ı√√ati rü™yet olunmuştur. Verem-i §ulbden «alâ§ olanlar o kimselerdir 
ki onlar veremin evvel-i √udû&unda mu¡âleceye mübâderet eylemişlerdir ve 
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onların ðânûn-ı mu¡âleceleri budur ki evvelâ bedenlerini a«lâ†-ı πalî@adan 
tenðıye ederler o edviye ile ki onlarda telyîn-i mu¡tedil ve ta√lîl ve tel†îf ve 
is«ân-ı mu¡tedil olur ve telyînden aπleb teftî√-i süded ve taðviye ve ðab∂ 
dahi olur ve ðadr-i √âcet ¡ı†riyyet olur ki aπrâ∂-ı sâireyi ¡avð etmek merte-
besine bâliπa olmaya. Pes bu keyfiyyâtı câmi¡a olan edviye-i mürekkebe ile 
evvel-i emr-i emrde onlar bedenlerini ≠ikr olunan a«lâ††an tenðıye ederler. 
Ve bu ≠ikr olunan edviyelerin ek&erine merâret πâlib olur ve ðab∂-ı yesîri 
dahi olur ve bu edviyeler meşrûben ve ∂ımâden ve ne†ûlen isti¡mâl olunur. 

Ve eger ¡alîlin †abî¡atı mu¡teðile ise eşyâ-ı «afîfe ve √uðun-ı «â§§a ile 
telyîn olunur ve bu telyîni ba¡∂ı kerre √abb-ı §anevberü’l-kibâr ve bezr-i 
kettân ve ¡ilkü’l-bu†m işler ve onların vereme dahi nef¡i olur. 

Ve vâcib olur ki bu âfete mu¡âlecede şedîdetü’l-√arâret olan eşyâ ile 
ishâle iðdâm olunmaya, zîrâ o vech ile olan ishâl-i ba†n îzâ edip onda elem 
ziyâde olur. Ve vâcib olur ki onun nevmi cânib-i eymen üzere olmaya, 
zîrâ bu vech ile nevm cidden ta√lîle mu¡în olur. Ammâ bu bâbda nâfi¡ olan 
edviye-i müfrede √abb-ı §anavber, mi«â«-ı şu√ûm-ı mu¡tedile ve √arâre-
te mâil şu√ûm ve ma¡a’l-in∂âc telyînün-mâsı olan daðîð-i √ulbe olur. Ve 
ðus†un bu bâbda menfa¡ati şedîddir, zîrâ ðus†un nı§f dirhemi yarım mi&ðâ-
le varınca ðadar †ılâ-i memzûcla veyâ«ûd şarâbla saðy olunsa nef¡i @âhir 
olur. Ve o ¡alîle dühn-i nârdîn saðyı dahi nâfi¡dir, ke≠âlik dühn-i belesân 
veyâ«ûd içinde se≠âb ve şibt †ab« olunan dühn-i ðus† saðyı dahi nâfi¡dir ve 
dühn-i nârdînin şerbet-i vâhidesi dört dirheme varınca ðadar olur, bir üsbû¡ 
isti¡mâl olunur ve menfa¡ati ¡a@îme olur. Ve yine bu ¡illete birkaç şî√-i ra†b 
¡u§âresi birkaç gün isti¡mâl eylemek dahi nâfi¡ olur. Ve yine verem-i kebid-i 
§ulbe nâfi¡ olur fencengüşt bezri bir dirhem miðdârı ba¡∂ı eşribe ile saðy 
olunmak ve bir dirhem miðdârı πâfe& mâ-ı kerefs ile veyâ«ûd râziyânec 
ile veyâ hindebâ ve müceffef lisân-ı √amel bir mi&ðâl ve türmüs †abî«i ki o 
†abî«in a«lâ†ına yarım dirheme varınca ðadar sünbül ve ondan eðall fülfül 
«al† ve id«âl olmuş ola; bu me≠kûrları saðy dahi nâfi¡dir. Ve şarâb içinde 
levz-i mürr ve ke≠âlik dem-i a«aveyn şeceresinin a§lı ve dehmest şecere-
sinin li√â§ı ve √abbu’l-πâr ve füvve a§lı ve lûf a§lı ve √ımma§-ı esved ve 
ca¡de ve kemâderyûs ve kürrâ& cemî¡an bu me≠kûrların her biri nâfi¡dir. Ve 
edviye-i mürekkebeden nâfi¡ olanların biri ður§-ı muðl olur:
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~ıfatı Budur: Verd-i ma†√ûn on dirhem, sünbül-i †îb iki dirhem, za¡ferân 
bir dirhem, ðus† bir buçuk dirhem, ma§†akî bir dirhem, levz-i mürr bir bu-
çuk dirhem, muðl üç dirhem; bu edviyeler daðð ve muðl şarâbla √all olunup 
muðl-i ma√lûl ile edviye ma¡cûn kılınıp ður§ itti«â≠ olunur ve şerbet-i vâ√i-
desi üç dirhemdir, mâ-ı ¡asel ile veyâ«ûd †abî«-i büzûr ile saðy olunur. Eger 
√arâret var ise o ður§ mâ-ı leblâbla veyâ«ûd mâ-ı hindebâ ile saðy olunur. 

Ve edviye-i mürekkebe-i nâfi¡adadan olur devâ-i isðılandîs ki merâre-i 
dübb ya¡nî ayı ödüyle itti«â≠ olunmuştur, mücerreb ve nâfi¡dir, zîrâ o devâda 
edviye-i nâfi¡nın a§nâfı vardır eger şerâyı†-ı me≠kûre üzere isti¡mâl olunur ise.

~ıfatı Budur: Kemâfî†ûs, ferâsiyûn, kerefs cebelînin bezri, cen†iyânâ, 
bezr-i fencengüşt, merâretü’d-dübb, «ardal, bezr-i ðı&&â, e isðûlafendriyûn, 
u§ûl-i câvşîr, «avâ†îmü’l-ba√îre, füvvehü’§-§ıbπ, bezr-i kerneb, rîvend, 
fülfül, sünbül-i Hindî, ðus†, bezr-i kerefs-i bostânî, bezr-i cercîr, baðla-i 
yehûdiyye, ca¡de, ebyûn, πâfe&, √abb-ı ¡ar¡ar; bu eczâlar mütesâviyetü’l-ev-
zân a«≠ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve onun şerbet-i vâhidesi bunduða 
miðdârı olur, miðdâr-ı ðuvânûs mu¡assel şarâbla saðy olunur. 

Ve ona nâfi¡ olan edviye-i mürekkebeden olur devâ-i kürküm ve e&ânâ-
siyâ ve tiryâð-ı erba¡a ve sencerînâ devâları. Ve yine bu bâbda edviye nâ-
fi¡a-i müceffefeden olur dübeyle ve evrâm-ı bâride bâbında ≠ikr olunan 
†ara«şeðûð devâsı. 

Ve kaçan enberbâris aðrâ§ından küllü yevmin bir üsbû¡ su ile şürb olun-
sa ve evâilinde bir buçuk dirhemden şürbe bed™ olunup tedrîcle iki buçuk 
dirhem şürb olunsa o ¡illete nâfi¡ olur. Ve eger mâ cem¡ oldu ise onda 
aðrâ§-ı §abır ve şübrüm mütederricen isti¡mâl olunur, dirhem-i vâ√idin bir 
buçuk &ülüsünden bed™ olunup bir dirheme varınca ðadar isti¡mâl olunur. Ve 
ictihâd eyleye ki o ður§ onların süddelerini tenðî√ etmekle ðıyâma mu√tâc 
olmaya ve onların eşribeleri sülâða-i ðust ve ðu∂bân-ı πâfe& ve √ulbe ve 
zebîb. Bu edviyeden mütte«a≠ sülâðadan dört ûðıyye miðdârı a«≠ olunup 
bir ûðıyye dühn-i levz ile yâ«ûd dühn-i cevz-i †arî ile şürb olunur veyâ«ûd o 
sülâðadır ki cen†iyânâ ve efsentîn ve iklîlü’l-melik ve zebîb ve tîn mi&lliden 
itti«â≠ olunur veyâ«ûd o sülâðadır ki rîvend, efsentîn, se≠âb, fiðâ√-ı id«ir, 
zebîb, √ulbe mi&lliden itti«â≠ olunur veyâ«ûd o sülâðadır ki türmüs, ðus†, 
efsentîn mi&lliden itti«â≠ olunup dühn-i «ırva¡ ile isti¡mâl olunur. 
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Ve bu şânda a∂mide-i ceyyideden olur ra†b √amâmâ veyâ«ûd √amâmâ-
nın yâbisi ki şarâb-ı ¡af§ içinde †ab« oluna veyâ«ûd sünbül-i dühn fustuð 
ile ve ferâsiyûnla veyâ«ûd ferâsiyûn şib& ma†bû«uyla bi’l-cümle bu a∂-
mide ceyyidedir. Ve bu ∂ımâd dahi ceyyiddir: Daðîð-i √ulbe, tîn, se≠âb, 
iklîl-i melik, na†rûn mi&llilerden itti«â≠ olunur veyâ«ûd uşşað yüz dirhem, 
muðl yirmi beş dirhem, za¡ferân on iki dirhem bu mecmû¡ sa√ð olunup 
bi-√asebi’l-müşâhede şem¡ ve dühn-i √ınnâdan mütte«â≠ ðayrû†îyle eczâ-i 
mes√ûða cem¡ olunup ∂ımâd olunur veyâ«ûd o ∂ımâd isti¡mâl olunur ki 
daðîð-i √ulbe, ba¡r-ı mâ¡iz, ðardemânâ, fûtenec, kerneb, üşne, se≠âb mi&lli-
lerden itti«â≠ olunur.

Ammâ o vereme sebeb ∂arbe olup o verem evvel-i @uhûrunda §alâbete 
bed™ eyledi ise ona muvâfık olan ∂ımâd mürd-isferem ile olan ∂ımâd olur. 
Ve tedbîr-i ceyyid budur ki meşrûbât ve a∂mide isti¡mâl eylesen ¡u∂v üzere 
mi√ceme-i müsa««ane isti¡mâl edersin ve ¡u∂vu şar† eylemezsin belki o 
mev∂i¡e ¡alað irsâl edersin ve ba¡dehu tel†îf ve ta√lîli aðvâ olanları isti¡mâl 
edersin ve mev∂i¡ üzere na†rûn ve kibrît-i a§fer mi&llileri küllü «amseti ey-
yâm ev külle üsbû¡ ilzâm edersin ve ba¡dehu on günde bir kerre «ardal †ılâ-
sını isti¡mâl edersin ve ba¡dehu [368a] ¡alîli fücl ile taðyi™e edersin. 

Ve eger verem isti¡§â eder ise «arbað-ı ebya∂ isti¡mâl edersin. 
Ve eger verem sere†âna intiðâl ederse onda recâ-i §ı√√at ðalîl olur ve 

eger ona nâfi¡ bir devâ var ise o devâ isðalînâdus devâsı olur ki aðrabâdîn-
de me≠kûrdur velâkin o devâda merâretü’d-dübb olmaya. Ammâ onlara 
muvâfıð aπdiye serî¡u’l-inhi∂âm olan nîm-birişt §ufretü’l-bey∂ ve keşk-i 
şa¡îr. Ve kebidinde südedi olanların πıdâ-i me≠kûrlar ve cidden raðîð olan 
şarâbdan miðdâr-ı ðalîl olur ve onlar la√mdan ictinâb ederler.

Merâ…… ve ¡A∂al Evrâmı Mu¡âlecesi Beyânındadır

O veremlerin mu¡âlecesi evrâm-ı kebid mu¡âlecesine ðarîb olur ve edvi-
yesi dahi verem-i kebid edviyesidir, lâkin bunda olan verem-i √ârr evvelâ 
red¡ ve &âniyen ta√lîl ile mu¡âlece olunmak aðvâ olur ve bunda ðab∂ ve 
ta√lîlden verem-i kebidde «avf olunduğu ðadar «avf olunmaz. Mâsârîðâ 
evrâmının ¡ilâcı evrâm-ı kebid ¡ilâcı gibidir.
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On Altıncı Fa§l Kebid Üzere Vâki¡ Olan ∞arbe ve Sa…†a ve 
~adme Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre kebid üzere ∂arbe ve sað†a ve §admeden biri vâði¡ olur o 
vaðtte vâcib olur ki nezf-i dem ve verem-i ¡a@îm √âdi& olmasın için onun 
tedârükü görüle. Ve eger verem ¡ârı∂ olur ise ∂arbeyi ta¡ðîb eden veremin 
bizim ≠ikr eylediğimiz mu¡âlecesi ile mu¡âlece oluna. 

Ve ba¡∂ı kerre ∂arbe mi&llilerin vuðû¡u √asebiyle kebidin zâide-i ke-
bîresi mevði¡inden zâil olur ¡ale’l-«u§û§ o ∂arbe ðe&îre olur ise o zevâl 
ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve o zevâl √asebiyle sağ cânibinde olan ta√t-ı şerâsîfte 
∂arbe-i me≠kûre ve ve&be ve sað†a ¡aðîblerinde veca¡ √âdi& olur ve bu âfeti 
√âl-i inti§âbda hezz ve nef∂ ı§lâ√ eder. O ¡alîl hey™et-i ðıyâmda iken §ad-
rından a«≠ olunup silkilir ve ta√rîk olunur ve onunla zâide mevði¡ine gelip 
def¡aten veca¡ sâkin olur. Ammâ bunun mâ-¡adâsı olan ∂arbe âfetinde √âcet 
olur ki evvelâ bed™ olunup fa§d oluna, eger √arâret-i şedî∂e var ise müberri-
dât-ı râdi¡a ile ona †ılâ olunup ve ke≠âlik o müberridât-ı râdi¡adan ona saðy 
dahi oluna. Ve eger dem «urûc ederse müberridât-ı râdi¡aya ðavâbı∂ dahi 
«al† olunur. Ve eger √arâret-i şedî∂esi ve seyelân-ı dem olmayıp veyâ«ûd 
o iki √âlet ¡ârı∂ olduktan sonra sâkine ve hâdiye oldu ise onda mu√allil 
isti¡mâl olunur. Ve eger dem-i meyyit √âdi& oldu ise mu√allil isti¡mâli 
mü™ekkeden vâcib olur, pes o mi&llilere mûmiyâ ile ve dühn-i râzıðîyle †ılâ 
gibi bir mu√allil olmaz. Ve bunların bi’l-cümle a§nâfına §admeden √âdi& 
olan evrâm bâbında me≠kûr edviye cidden nâfi¡ olur. 

Devâ-i Ceyyid: Bu veremin ibtidâsında ve √arâretin iltihâbı katında 
yâ«ûd seyelân-ı dem-i me«ûfta bu devâ nâfi¡ olur: Rîvend, cüllenâr, dem-i 
a«aveyn, şebb-i Yemânî mütesâviyete’l-eczâ a«≠ olunup saðy olunur; şer-
beti bir mi&ðâldir, mâ-ı sefercel ile saðy olunur. 

Ve eger o ¡alîlde √arâret-i ke&îre olmayıp ta√lîlün-mâsı ve taπriyesi olan 
edviye-i râdi¡a isti¡mâlini sen murâd eylesen bu terkîb ona nâfi¡ olur: Keh-
rübâ on dirhem, iklîl-i melik on dirhem, verd beş, aðâðıyâ dört, sünbül-i 
Hindî, za¡ferân her birinden altışar, ðuşûr-i kündür, ma§†akî her birinden 
dört, †în-i Ermenî yedi, cevz-i serv sekiz; bu devâlar a«≠ olunup lisân-ı 
√amel suyu ile ma¡cûn kılınıp ður§ itti«â≠ olunup her ður§u birer mi&ðâl 
kılınır.
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Devâ-i Ceyyid-i Â«er: Bâfîlûn on, maπsûl lükk yedi, rîvend-i §înî vezn-i 
erba¡a, za¡ferân üç buçuk dirhem, √âşâ vezn-i erba¡a, √ımma§-ı esved yedi 
dirhem, mürr vezn-i «amse, †în-i Ermenî vezn-i ¡aşere; bu me≠kûrlar dühn-i 
sûsen ile meltûte kılınır ve içine mûmiyâ dahi katılıp ondan aðrâ§ itti«â≠ 
olunup saðy olunur ve şerbeti üç dirheme bâliπa olunca ðadar olur. Kaçan 
rîvend-i §înî ve †în-i ma«tûm √abbu’l-âstan bir şey™e «al† olunsa benim tec-
ribem üzere bu bâbda enfa¡-ı eşyâ olur. 

Ammâ bu âfetin â«erinde ve teverrüm ve iltihâbdan tevaððî olunmaya-
cak zamânda bu ður§tan saðy olunmak vâcib olur: Rîvend, lükk, zencebîl 
bunlardan aðrâ§ itti«âz olunur ve ba¡∂ı kerre ≠ernî«-i a§ferden bir şey™ o 
ður§un a«lâ†ına id«âl olunur. Bu ður§un ðuvveti mara∂da ve ta√lîl-i demde 
¡acîb olur ve bu ður§ saðy olunup bu †ılâ ile üzerine ta†liye olunur, o †ılâ bu-
dur: ¡Ûd-ı za¡ferân, √abb-ı πâr, muðl, ða§abu’≠-≠erîre, ma§†akî, şem¡, dühn-i 
râzıðî, meysevsen bu edviyelerden ∂ımâd itti«âz olunur.

Kebide ¡Ârı∂ Olan Şa…… ve ¢a†¡ Beyânındadır

Buðrâ† zu¡m eder ki bir kimsenin kebidine şaðð ve in«ırâð ¡ârı∂ olsa o 
kimse helâk olur lâkin Buðrâ†’ın in«irâðtan murâdı cirm-i kebide ve kebi-
din ¡urûðuna ¡umûm üzere ¡ârı∂ olan teferruð-ı itti§âldir, ammâ teferruð ≠ikr 
olunan vech üzere olmasa belki o ðadrden nâðı§ olsa ondan bür™ ve §ı√√at 
ümîd ve recâ olunur. Ve o teferruðtan dem-i bevlî ve dem-i ishâlî √âdi& 
olur ya¡nî teferruð √adebede olur ise dem bevl eder ve eger teferruð kebidin 
tað¡îrinde ise dem ishâl eder.



KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN ON DÖRDÜNCÜ 
FENNİN DÖRDÜNCÜ MA¢ÂLESİ KEBİD SEBEBİYLE 

BÂRİZETEN VEYÂ»ÛD KÂMİNETEN ¡ÂRI∞A 
OLAN RU‰ÛBÂT BEYÂNINDADIR O DAHİ FU~ÛLÜ 

MÜŞTEMİLEDİR

Evvelki Fa§l Kebidden Mündefi¡ Olan 
Eşyânın A§nâf-ı İndifâ¡âtı Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre indifâ¡ât cevher-i mündefi¡ât √asebi ile mu«telife olur ve 
ba¡∂ı kerre dahi esbâbı ile indifâ¡ât-ı mu«telife olur. Ammâ mündefi¡âtın 
cevheri ba¡∂ı kerre keylûsî ve ba¡∂ı kerre mâî veyâ«ûd πusâlî veyâ«ûd 
mirrî veyâ §adîdî-i raðîð veyâ«ûd esved-i dürdî veyâ esved-i sevdâvî ve 
gâh müntin ve müntin ve gâhîce πayr-i müntin olur ve gâhîce dahi dem-i 
«âli§ olur ve dem-i «âli§ gâhîce mi¡de †arîðinden ðay™ ile dahi «urûc eder ve 
ðay™ demin kebidî olduğuna, veca¡ olmadığı delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre bir 
şey™-i πalî@-i esved «urûc eder ki kebid la√minin o şey™-i esved cevheri olur. 

Ammâ bi-√asebi’l-esbâb i«tilâfı budur ki kebid ru†ûbetinin «urûcuna se-
beb inficâr-ı verem veyâ«ûd infitâ√-ı süded veyâ«ûd indifâ¡ veyâ«ûd cirm-i 
kebidde veyâ«ûd ¡urûðuna ¡ârı∂ olan infitâð ve inşıðâð ve şebîh-i inðı†â¡ 
veyâ«ûd ∂arbe ve ve&y ve ður√a ve te™ekkül mi&lli nesneler ve ke≠âlik ∂a¡f 
ve ∂a¡f-ı câ≠ibe ve ∂a¡f-ı hâ∂ıme olur, onlar ef¡âlini lâyıðı üzere işlemezler. 

Ve hâ∂ımenin ∂a¡f üzere ha∂m eylediği πıdâyı beden ðabûl eyleme-
yip def¡ eder veyâ«ûd ru†ûbet-i kebidin sebeb-i «urûcu dâfi¡anın ðuvveti 
veyâ«ûd sû™-i mizâc-ı mü≠îb veyâ«ûd esbâ&-ı bürûdetten √âdi& olan sû™-i 
mizâc-ı mu∂¡if-i bârid olur, o mizâc-ı bâridde istifrâπât-ı ke&îre olur ve 
lâ-ma√âle ke&ret-i istifrâπ ∂a¡f-ı kebide mü™eddî olur veyâ«ûd ru†ûbet-i ke-
bidin «urûcuna sebeb imtilânın ve fu∂ûlün vücûdu olur, †abî¡at onları def¡e 
mu√tâc olup def¡ eder. 

Ba¡∂ı kerre imtilâ bedenin küllîsi √asebiyle olur ve gâh imtilâ yalnız 
[368b] kebidin kendide olur ve «â§saten kebidde olan imtilâ o vaktte olur 
ki kebidin demi tevlîdde fi¡li §âli√ ve √asen olur velâkin dem-i ¡urûðun ∂îðı 
√asebiyle veyâ«ûd ¡urûðun ce≠binde ∂a¡f olmakla veyâ«ûd ≠ikr olunan sü-
ded ve evrâm √asebiyle ¡urûða nüfû≠ eylemez ve kebidde mek& edip yalnız 
onda imtilâ olur. 
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Ve ba¡∂ı kerre indifâ¡a mü™eddî olan imtilânın sebebi terk-i riyâ∂et 
veyâ«ûd πıdâsını ziyâde kılmak olur yâ«ûd küliyyâtta ≠ikr olunduğu üzere 
sebeb ða†¡-ı ¡u∂v veyâ«ûd bâsûr ve †am& mi&lli nesnelerin seyelânı mu¡tâd 
iken onun inðı†â¡ı ve i√tibâsı olur. 

Ve ba¡∂ı kerre sebeb-i indifâ¡ mevâddın √iddeti ve le≠¡i olur, zîrâ le≠¡ ve 
√iddet kebidin ðuvâsını fi¡lini πıdâda icrâ etmezden muðaddem o πıdâyı 
†abî¡atın def¡ine †abî¡atı mu√tâc eder ve eger o √iddet ve le≠¡ olmasa †abî¡at 
o πıdâyı def¡ eylemez idi ve kebidin ðuvâsının ef¡âli tamâm üzere o πıdâda 
te™§îr edip πıdâ a«lâ†a isti√âle eder idi. 

Ve ba¡∂ı kerre le≠¡ ve √iddet √asebiyle «urûc eden mündefi¡âta †arîð-i 
«urûcunda olan nesneler dahi tâbi¡ olup ¡unf ve ¡asf √â§ıl olur ve ek&erî bu 
vech ile bu√ârânâtta ¡unf ve ¡asf olur. 

Ve kebidden olan indifâ¡âtın sebebi ba¡∂ı kerre nefs-i kebidde olmaz belki 
mâsârîðâda olur, her ne ðadar nefs-i kebidde olan esbâbın küllîsi mâsârîðâ-
da olmaz ise mâsârîðâda verem ve süded olup o südde ve veremler indifâ¡a 
sebeb olmak mümkin olur her ne ðadar ba¡îd olur ise. Ve ammâ kebidin 
ðuvve-i câ≠ibesi ðaviyye olup ce≠b eder iken mâsârîðâ ce≠b etmediğinden 
mu¡teddün bih ve mu¡teber indifâ¡ât olmaz, zîrâ ðuvve-i câ≠ibenin mebde™i 
ve ma¡deni kebiddir ve mâsârîðânın ce≠bi ona tebe¡iyyet ile olur ve onun 
¡adem-i ce≠biyle indifa¡ât-ı mu¡tebere √âsıl olmaz. 

Ve çok kerre vâði¡ olur ki ðıyâm-ı kebid √asebiyle olur, ≠îrâ kebidden 
πıdâyı südde √asebiyle veyâ«ûd â«er vech ile beden ðabûl eylemez ve o πıdâ 
ðahðarâ ric¡at edip berâz †arîðinden «urûca teðâ∂â edip ðıyâma sebeb olur. 

Ve mufa§§alen beyân olunan a§nâf-ı indifâ¡âtın ek&eri fi’l-√aðîða ∂a¡fa 
veyâ«ûd ðuvvete müstenid olur, pes fetði ve ðar√ı ve sû™-i mizâc ve ∂a¡f-ı 
ðuvâ √asebiyle olan indifâ¡ât ∂a¡fı olan indifâ¡ ðabîlinden olur ve fet√-i 
südde ve tefcîr-i dübeylât ve def¡-i fu∂ûl bi-√asebi’l-ðuvvet olan indifâ¡ât 
ðabîlinden olur. Ve mâdâm ki ðuvvet ðaviyye olmaya, ðay√-ı dübeyleyi ve 
ke&ret ve ¡adem-i imtiyâz √asebiyle fâsid olan fa∂l-ı demi ve dem-i §âli√-
ten ðadr-i √âcetten ek&er olan fa∂lı def¡aten ðâdir olmaz. Ve ammâ fa∂l-ı 
dem müntinen «urûc eylese onun netni ile ∂a¡fa istidlâl olunmaz, zîrâ dem 
ke&ret-i mek& √asebiyle müntin olup dürdî-i esved ve fa∂l gibi olup †abî¡at 
onu def¡ edip müntinen «urûc eder, nitekim ðurû√un demi müntinen «urûc 
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eylediği gibi velâkin ðuvvet √asebiyle vâði¡ olan indifâ¡âta «iffet tâbi¡ olur 
ve §ı√√at-ı a√vâl ile olur. 

Ve ðuvvet √asebiyle mevâdd-ı müntinenin √urûcu redî olmadıkta dem-i 
esvedin «urûcu dahi külliyyen delîl-i redâ™et olmaz, binâen ¡aleyh ba¡∂ı ker-
re indifâ¡ât ile elvân-ı mu«telife istifrâπ olunur ve o istifrâπ ile ¡alîl şifâ bulur 
veyâ«ûd mara∂ına «iffet gelir ve o elvân-ı mu«telife istifrâπ eden kimsenin 
mevâddını √abs etmek ba¡∂ı kerre «a†â olur ve müseddidât-ı muðabbı∂a ile 
√abs-i mevâddın «a†âsı dahi ezyed olur. 

Ve ma¡lûm ola ki ba¡îd değildir ki ba¡∂ı kerre ðuvvet ∂a¡îfe olup fu∂ûlü 
πıdâdan temyîz eylemez ve imtilâ-i mevcûde dahi mündefi¡a olmaz velâkin 
sonradan o ðuvvet-i ∂a¡îfeden ðuvvet-i cedîde ¡ârı∂ olur veyâ«ûd indifâ¡ı 
südde √asebiyle §u¡ûbetli iki süddesi münfeti√a olup fu∂ûl o ðuvvet-i ∂a¡îfe 
ile indifâ¡ı sühûletle ðabûl eder. 

Ve ishâl-i keylûsînin kebidde ve kebidin √avâlîsinde olan sebebleri ke-
bidin ðuvve-i câ≠ibesinin veyâ«ûd kebidin tað¡îrinde ve mâsârîðâda olan 
süded ve evrâm olur √attâ bu sebebler ile kebid keylûsu ce≠b ve taπyîr 
eylemez ve o keylûsu †abî¡at ishâl ile def¡ eder. Ve ishâl-i keylûsînin 
bâbu’l-em¡âda √ükmünü ≠ikr eyleriz ki bu ishâl ihmâl olunsa ðuvveti isðâ† 
edip ≠übûle mü™eddî olur ve bu ishâl √abs olunsa †araf-ı ¡âlîde nef« i√dâ& 
edip î≠â eder ve nefesi ta∂yîð eder. Ve ishâl-i keylûsînin ba¡∂ı kerre sebebi 
keylûsun ke&reti olur ve kebidin câ≠ibesi miðdâr-ı †abî¡î keylûsu ce≠b eder 
ve ¡âmmesi ke&ret √asebiyle bâðıye kalıp ishâl-i keylûsîye mü™eddî olur. 

Ve ke&ret-i keylûsa dahi sebeb mi¡denin şehvetinin şiddeti ve ifrâ†ı olur. 
Ve ishâl-i πusâlîye sebeb ðuvve-i muπayyirenin ve kebidde olan ðuvve-i 
mümeyyizenin ∂a¡fları olur veyâ«ûd fâ¡ilden münfe¡ilin ðadr-i lâyıðtan 
ziyâde olan infi¡âli ishâl-i πusâlîye sebeb olur veyâ«ûd ishâl-i πusâlîye se-
beb mâsikenin ∂a¡fı olur. Ve bu takrîrden @âhir olur ki ishâl-i πusâlînin em-
rinde iştibâh olur, o ishâl kebid-i ∂a¡îften √âdi& olan ishâl-i πusâlîye i√timâli 
olduğu gibi mi¡de ∂a¡îfe oldukta mi¡denin ∂a¡fı √asebiyle √âdi& olan ðay™ ve 
hey∂aya dahi müşâbeheti ve i√timâli olur, zîrâ mi¡de ∂a¡fı √asebiyle vârid 
olan πıdâyı imsâk edemeyip ðable-tamâmi fi¡lihâ def¡ eder ve ishâl-i πusâlî 
o def¡den √âdi& olur. Ve eger mâsikede ∂a¡f yok ise ishâl-i πusâlînin sebebi 
ðuvve-i muπayyirenin ∂a¡fı olur. 
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Ve bu iki ∂a¡f ya¡nî mâsikenin ve muπayyirenin ∂a¡fları her sû™-i mizâca 
tâbi¡ olur lâkin ek&er-i √âlde mâsikenin ∂a¡fı √arâret ve ru†ûbetten olur ve 
muπayyirenin ∂a¡fı ek&er-i √âlde bürûret ile olur. Pes bu ða∂iyyede cezm 
olunup ishâl-i gûsâlînın √udû&u faða† √arâret √asebiyle veyâ«ûd faða† bürû-
det √asebiyle √âdi& olur diye √ükm olunmaz belki iki keyfiyyet fâ¡ilelerin 
her birisi ile √udû&u câiz olur ve ¡alâ-kile’t-taðdîreyn πusâlâ demeviyyeti 
ek&er olan ru†ûbete isti√âle eder ona ru†ûbet-i beden ke&îren tâbi¡ olduğun-
dan için ve ba¡dehu o πusâlâ «u&ûrete isti√âle edip koyulanır. Ve √arâret 
ile √âdi& olan πusâlînin ¡alâmet-i u«râsı ve ke≠âlik bürûdet ile √âdi& olan 
πusâlînin dahi ¡alâmet-i u«râsı vardır ki onu biz ðarîben beyân eyleriz. 

Ve ishâl-i mirârînin sebebi ke&ret-i mirâr ve dâfi¡anın ðuvveti olur. Ve 
§adîdînin sebebi dem ve a«lâ†ın i√tirâðı ve ≠evebânı olur ve ba¡∂ı kere o 
i√tirâð cirm-i kebidi i√râða mü™eddî olur ve bu sûrette a«lâ†-ı mu«telife 
ishâlle «âric olduktan sonra cirm-i kebibdin √urâðası dahi «urûc eder. 

Ve ba¡∂ı kerre §adîdî verem ve dübeyleden tereşşu√ †arîði ile olur ve 
ek&er-i √âlde kebidin verem ve dübeylesinden tereşşu√ eder. Ve tereşşu√ 
sebebi ile √âdi& olan ðıyâmın edvârı olur. 

Ammâ o ishâl ki «â&ire ve dürdî gibi olur, onun sebebi inficâr-ı dübeyle 
veyâ«ûd südedin infitâ√ı veyâ«ûd te™ekkül ve ðurû√-ı müte¡affine veyâ«ûd 
nevâ√î-i kebidde olan demin nüfû≠u ðalîl ve kebidin kendide ve e†râfın-
da √arâret-i ðaviyye olduğuna binâen o dem-i ðalîl mu√terıð olmakla olur 
veyâ«ûd ¡urûðun şiddet-i √arâreti olmakla mu√tevî olduğu demi taπayyür 
ve ifsâd etmekle beden ondan πıdâsını a«≠ eylemeyip dem-i ¡urûð πalî@ 
şedîden müntin ve dürdî gibi olur ve πaleyân √asebiyle onda zebediyyet ve 
√arâret-i πâlibe ile ≠evebân ve mirâr dahi olur ve bu vücûhla dem-i ¡urûð 
fâsid oldukta †abî¡at-ı ðaviyye onu def¡ eder ve o medfû¡ mizâc-ı a¡∂ânın 
fesâdına delâlet eder ve o mizâcın a§√âbı lâ-ma√âle na√îf mehzûl olurlar. 
Ve ¡urûðun fesâdı √asebiyle olan dem-i medfû¡-ı me≠kûr sevdâ-i medfû¡a-
ya müşâbih olur velâkin farðı budur ki bunun [369a] levni ve ðıvâmı ve 
netni miðdârınca sevdâda o √âller olmaz belki dûn ve noð§ân olur. Ve dem 
¡urûðunun müteπayyir olanları ðıvâmda sevdâdan aπla@ ve netni dahi sev-
dânın netninden eşed olur veyâ«ûd mündefi¡ olan ru†ûbet-i «â&irenin sebebi 
o berd olur ki demi «â&ire ve câmide eder veyâ«ûd kebidin ∂a¡fı olur ve o 
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∂a¡f ile ishâl-i πusâlî demevîye ve dürdîye te™eddî eder. Ve ∂a¡f-ı kebid √ase-
biyle olan demevî ve dürdî baπteten √âdi& olmaz belki ek&er-i √âlde evvelâ 
πusâlî olup ba¡dehu demevî ve ba¡dehu dürdî olur. Ve baπteten bilâ-tedrîc 
√âdi& olan demevî ve dürdî mizâc-ı √ârr-ı mu√rıðtan ¡ârı∂ olur, zîrâ mizâc-ı 
bârid mevâddı πayr-i na∂îc-i seyyâl eyler ve mizâc-ı √ârr-ı mu√rık mevâddı 
ta«&îr edip dürdî gibi eyler veyâ«ûd o «u&ûrete sebeb kebidin kendi la√mı 
mu√terıðan ve πalî@an «urûcu olur ve onun netninin sebebi ¡ufû§at ¡ârı∂ ol-
duğu olur ve o ¡ufû§at te™ekkül ve ður√a ve ke&ret-i i√tibâs ve i√tirâð √asebi 
ile olur. 

Ammâ dem-i naðî ishâline sebeb ðuvvetin ðaviyye olup fa∂l-ı demevîde 
müzâvele ile taπyîre √âcet olmadığı olur. Ve ba¡∂ı kerre dem-i naðî «urûcu-
na sebeb in√ilâl-i ferd olur ya¡nî teferruð-ı itti§âl olur. Buðrâ† der ki bir kim-
se kebidini su ile mümteli™e eylese ve o su münfecire oldukta πışâ-i bâ†ını o 
su ile mümteli™e olsa o kimse helâk olur. Ve ma¡lûm ola ki bir kimse nebî≠-i 
†arî şürbünü ik&âr eylese ðıyâm-ı kebidîye mü™eddî olur ve kaçan o ðıyâm 
mu√tebes olsa kerb i√dâ& eder ve o i√tibâstan in√ilâl olsa ¡alîl istirâ√at eder 
velâkin mühlik olur. Ve ma¡lûm ola ki şey« olup †ûl-i müddet marî∂ olan 
kimsenin mara∂ını ðıyâm ta¡ðîb edip na√îf olsa ve kaçan o ðıyâmdan i√ti-
bâs vâði¡ oldukta müte™e≠zî olsa o kimsenin ðıyâm-ı kebidi olup mecârî-i 
πıdânın cefâfı √asebi ile beden πıdâyı ðabûl eylemeyip ona binâen ðıyâm 
√âdi& olduğuna delâlet eder.

el-¡Alâmât: İshâl-i kebidî ve ishâl-i mi¡avî arasında farð budur ki mi¡â-
dan «âric olan dem ve a«lâ†-ı rediyyenin sa√cı ve îlâmı ve maπ§ı olur ve 
ðalîlen ðalîlen bi’l-itti§âl «urûc eder, ammâ ishâl-i kebidîde elem olmaz ve 
ke&îren «urûc eder ve onun «urûcu dâim mutta§ıl olmaz. Ve ba¡∂ı kerre bey-
nehümâ vech-i â«er dahi ile farð olunur, zîrâ o «âric kebidî olur ise berâz 
ile mu«tali†an «urûc eylemez belki evvelâ berâz çıktıktan sonra mevâdd-ı 
kebidiyye müte™a««iren «urûc eder, berâzdan mümtâz olur; mu«teli† olan 
dahi ðalîlü’l-miðdâr olur. 

Ve ke≠âlik ishâl-i mi¡adîyle ishâl-i kebidî arasında farð budur ki ishâl-i 
kebidînin mevâddı müstevî ve keylûsî «urûc eder, zîrâ mi¡de onda ef¡âlini 
kemâl üzere işleyip üzerine lâzım gelen hidmetini edâ eyledi velâkin ke-
bid onda kemâl üzere fi¡lini etmeden o ishâl ile «urûc eyledi, ammâ ishâl-i 
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mi¡adî oldukta onun mevâddı müsteviyen «urûc eylemez belki onun ile 
πayr-i münha∂ım nesneler «urûc eder ve mi¡de üzere &iðal dahi i√sâs olunur 
ve sâir âfât-ı mi¡de dahi olur. Ve ba¡∂ı kerre ishâl ile münha∂ım olmadık 
nesneler «urûc eder velâkin onun sebebi yalnız mi¡de olmaz belki kebidin 
mi¡deye müşâreketiyle olur velâkin yine mi¡deye nisbet olunup ishâl-i mi¡a-
dî denir sebeb-i a§lîsi mi¡de olup kebidden ancak müşâreket olduğu için.

Ve ke≠âlik ishâl-i keylûsînin kebidî olanlarını mâsârîðî olanlardan bu 
vech ile fark olunur ki o keylûsî ishâlden mâsârîðî olanlarında ∂a¡f-ı kebid 
¡alâmâtı olmaz, me&elâ levninde ve bevlinde ∂a¡fa delîl olur, taπayyür olmaz. 

Ve §adîdin a§nâfı ya¡nî ður√adan √âdi& veremden tereşşu√ eden §adîdler 
ile ve sâir cihâttan √âdi& olan §adîdlerin farðı budur ki ður√adan ve verem 
tereşşu√undan √âdi& §adîdden muðaddem √ummâ olur ve â«irde √ummâ 
olmaz ve eger ba¡dehu √ummâ olur ise o √ummânın sebebi §adîdin «urûcu 
olmaz belki sebeb-i â«er ile √ummâ ¡ârı∂ olmuştur. Ve ammâ bizim bundan 
aðdem ≠ikr eylediğimiz o §adîd ki onun mebde™i mâsârîðâ ve mâsârîðâ-
da olan verem olur, onun i«tilâfı ðeylûs-ı §ırf olur ve nefs-i kebidde ∂a¡f 
¡alâmâtından bir nesne olmaz ve verem ve levni taπyîr ve ta√vîl eden ve 
veca¡ mi&lli bir ¡alâmet olmaz ve ona lâzım gelen √ummâ dahi ∂a¡îfe olur. 
Ve bi’l-cümle §adîd-i kebidî beyâ∂a ve √umrete emyel olur ve benzer ki o 
§adîd ðay√ ile demden tereşşu√ eylemiştir. Ammâ mâsârîðâ §adîdi beyâ∂a 
ve §ufrete emyel olur ve o §adî∂ ður√a §adîdine müşâbih olur. 

Ve ammâ o mevâdd ki «â&ireten «urûc edip kimi ðurû√ sebebiyle ve kimi 
te™ekkül ve dübeylât √asebiyle tevellüd eder ve kimi dahi ðuvvet √asebiyle 
«âric olur idi, pes onlar arasında farð budur ki ðuvvet ile olan mevâdd-ı 
«â&ire «urûcuna «iffet tâbi¡ olur ve onun ile elvân-ı mu«telife-i ¡acîbe ma¡an 
«ârice olur ve onun ile evrâm ¡alâmâtından bir nesne olmaz. 

Ve ba¡zı kerre o mevâdd-ı hâ&irenin «urûcundan muðaddem süded olur 
ve keyfe mâ-kân ya¡nî gerek ise sudde teðaddüm eylesin ve gerek ise eyle-
mesin o «â&irlerin «urûcuna √ummâ teðaddüm eylemez ve onun §â√ibinde 
≠übûl olmaz ve onda ishâl-i πusâlî veyâ«ûd demevî raðîð ve §adîdi ishâlin 
teðaddümü olmaz. 

Ammâ dübeyle olmayıp evrâm-ı sâirede mu√tebise ve fâside olan demin 
«â&ireten «urûcunun ¡alâmeti budur ki onun §â√ibinde verem olur velâkin o 
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veremde cem¡-i midde ¡alâmeti olmaz, evvelâ raðîð ve §adîdi ve reşa√î ve 
vesa«î ishâl olur ve â«irü’l-emr πalî@ ve «â&ir olur. 

Ammâ o ishâl ki ∂a¡f-ı kebid √asebiyle olup πusâlîden bed™ edip â«i-
rü’l-emr dürdîye §âir ve râci¡ olan ishâlin ¡alâmeti πusâlînin teðaddümü 
olur. Ve ∂a¡f-ı kebid √asebiyle dürdînin ishâli baπteten olmaz illâ nâdiren 
ve ðalîlen olur ve onda taπayyür-i levn ve suðû†-ı şehvet dahi olur ∂a¡f √ase-
biyle. Ve eger sebeb mizâc olur ise her mizâcın ¡alâmâtı ishâlin o mizâcdan 
olduğuna delâlet eder. Ve o dürdî ki onun §â√ibinde √arâret olur, ondan 
«urûc eden dem mu√terıv gibi bir nesnedir ve o √urâða gibi olan demin 
«urûcuna teðaddüm eder. 

A«lâ†ın ve a¡∂ânın ≠evebânı ve §adîdi ru†ûbetin isti†lâðı ve ¡a†aş ve 
ðıllet-i şehvet ve mâiyyetinde olan şiddet-i √umret ve ba¡∂ı kerre √ummâsı 
olur ve onun berâzı √ummâ-i vebâiyyede olan berâz gibi şedîdü’n-netn ve 
şedîdü’l-πıla@ ve şedîden müştebi¡ü’l-levn olur ve o berâzın â«irinde dem-i 
esved «urûc eder.

Ammâ sebebi bürûdet olan ishâlin â«irinde «urûc eden dem bi-nefsihi 
müte¡affin olan deme müşâbih olur, la√m-ı ≠âib gibi olmaz ve netni cidden 
şedîd olmaz, bi-sebebi’l-√ârr «âric olan ishâl deminden netni eðall olur ve 
tevâtür-i ishâli dahi tevâtür-i ishâl-i √ârrdan eðall olur ve ke≠âlik levn-i 
berâzı da«i eðall olur ve ba¡∂ı kerre «âric olan dem-i raðîð esved olur ve 
müşâbih olur ki ondan miðdâr-ı ðalîl ta¡akkür ve «u&ûret vardır lâkin cümûd 
mertebesine bâliπ olmamıştır. 

Ve o demin «urûcu müstemirr olur ise ekseriyâ πusâlîye taπayyür eder 
ve evvelinde ¡a†aş-ı ðalîl ve şehvet-i †a¡âm ek&er olur. Ve ba¡∂ı kerre â«irle-
rinde ¡ufûnet √asebiyle √ummayâta mü™eddî olup o dahi şehveti isðâ† eder 
ve istiskâya mü™eddî olur. Ve’l-√â§ıl bürûdet √asebiyle olan ishâl-i me≠kû-
run √âli a†vel ve mümtedd olur. Ve eger o bürûdet ru†ûbet ve yübûsetten 
bir nesneye muðârin ve mu§â√ib ise mevâdd-ı «âricenin √âl-i ðıvâmı ile ve 
¡a†aş ile o mizâclara istidlâl olunur. [369b] 

Ve dübeyle √asebiyle «urûc eden mevâdd ba¡∂ı kerre ðay√î ve πalî@ olur 
ve dem ve ¡aker olur ve a«lâ†-ı ke&îre dahi olur südedde olduğu gibi. Velâ-
kin dübeyleye ve mevâddın nu∂cuna ve inficârına delâlet eder ¡alâmetler 
vardır ki onlar bundan aðdem senin ma¡lûmun olur. Ve ba¡∂ı kerre dübeyli 
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ve veremî olan ishâlin evâilinde §adîd-i raðîð seyelân eder ve kaçan onlar 
münfecir olsalar midde «urûc ve ba¡∂ı kerre dem «urûc eder. 

Ammâ ður√a ve âkile √asebiyle olan ishâlin nâ√iye-i kebidde veca¡ı olur 
ve kaçan onlar münfecir olsalar midde «urûc eder ve ba¡∂ı kerre dem dahi 
«urûc eder. Ammâ ður√a ve âkile √asebiyle olan ishâlin nâ√iye-i kebidde 
veca¡ı olur ve «ârici ve «âricin netni ðalîl olur ve ður√ayı ve ekkâli îcâb 
eden esbâbın teðaddümü olur. Ve eger «âric olan kebidin cevheri ve la√mı 
olur ise o «âric esved ve πalî@ olur ve ondan mevte ðarîb bir ∂a¡f √âdi& olur 
ve onda âfât-ı sâire-i müteðaddime vü sâbıða olur. 

Ammâ o ishâl-i kebidî ki imtilâ √asebiyle ve seyelânı mu¡tâd olan dem-i 
bâsûr ve †am& gibi olanların i√tibâsı ve ¡u∂vun ða†¡ı ve terk-i riyâ∂et mi&lli-
ler ile ¡ârı∂ olur, onun ¡alâmeti o esbâbın teðaddümü olur ve bunlar ki ishâli 
def¡aten vâði¡ olur ve miðdârı ke&îr ve inðı†â¡ı serî¡ ve nevâib üzere olur.

Ve o kimsenin ishâli «alfe-i †avîleye mü™eddî olsa ondan «urûc eden 
mevâdd dürdî veyâ«ûd §adîdî ve o mi&lli nesne olur. Ve kaçan «alfetten 
vâði¡ olan i«tilâf esvedü'l-levn «urûcuna mü™eddî olsa ondan recâ-i bür™ 
ðalîl olur. Ve ba¡∂ı kerre ona edviyeden ðalîlen πıdâiyyeti olan edviye-i 
ðaviyye-i ðâbı∂a nâfi¡ olur velâkin ¡âfiyete mü™eddî olacak ðadar menfa¡at-i 
bâliπası olmaz. Ve bu bâbda ≠ikr olunan indifâ¡âtın mu¡âlecesi ishâlât bâbı-
na te™«îr olundu.

İkinci Fa§l Sû™-i ¢unyede Olan Kelâmımızdır

Kaçan kebidin √âli fâsid olup o kebid §â√ibine ∂a¡f müstevlî olsa o kim-
sede evvelâ bir √âl @uhûr eder ki istisðâya muðaddime olur ve ona sû™-i 
ðunye tesmiye olunur ve fesâdu’l-mizâc ismi ona ma«§û§ olur ve o kim-
senin evvelâ bedeninin ve yüzünün levni beyâ∂ ve §ufrete isti√âle eder ve 
yüzünde ve göz kapaklarında ve e†râflarında ya¡nî ellerinde ve ayaklarında 
tehebbüc ≥âhir olur belki ba∂ı kerre bi’l-cümle bedende tehebbüc olup be-
deni cemî¡an ¡acîn gibi olur. Ve ba¡∂ı kerre ona fesâd-ı ha∂m lâzım gelir 
ve gâh ona şehvet-i şedî∂ ¡ârı∂ olur ve †abî¡atın istimsâk ve in√ilâli tertîb 
üzere olmaz ve ke≠âlik nevmi ve gaşeyânı tertîb üzere olmaz, ba¡∂ı kerre 
nevm onlara πâlib olur ve ba¡∂ı kerre seheri †avîl olur ve bevl ve ¡arað onda 
ðalîl olur ve ve riyâ√ı ke&îr olur merâððın intifâ«ı şedîd olur ve ba¡∂ı kerre 
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«u§yesi müntefi« olur ve o kimseye ður√a ¡ârı∂a olsa onun indimâli ¡usretli 
olur mizâcın fesâdı √asebiyle ve dürdürde89 ve li&âtta ya¡nî diş diplerinde 
bu«âr-ı fâsidenin te§a¡¡udu √asebiyle √arâret ve √ikke √âdi& olur ve bedeni 
müster«î olup keslân olur. Ve ba¡∂ı kerre riyede mâ cem¡ olup o riye §â√i-
bine sû™-i ðunyeye müşâbih √âller ¡ârı∂a olur ve onun §e√anesi müstesðî 
§e√anesi gibi olur.

Üçüncü Fa§l İstis…âda Olan Kelâm-ı Câmi¡dir

Mu§annif der ki istisðâ bir nev¡ mara∂-ı mâddîdir ve onun sebebi o mâd-
dedir ki πarîbe ve bâride olup a¡∂ânın fürcelerine ve «uleline du«ûl ve «ulûl 
etmekle a¡∂â büyür ve ¡a@îm olur ve ammâ a¡∂â-i @âhirenin küllîsi ¡a@îm 
olur ve a¡∂â-i bâ†ıneden âlât-ı πıdâ ve mevâ∂i¡-i a«lâ† olan o âfetten «âlî 
olur. 

Ve istisðânın aðsâmı üçtür: Evvelkisi la√midir ve onun sebebi ve mâd-
desi mâiyyet-i balπamiyye olur ve o mâiyyet dem ile ma¡an a¡∂âya nüfû≠ 
eder. Ve ikinci ðısmı ≠ıððîdır ve onun sebebi mâdde-i mâiyyettir ki cevf-i 
esfel fe∂âsına ve √avâlîsine mun§abb olur. Ve üçüncü ðısmı †ablîdir ve 
onun sebebi mâdde rî√iyye olup o √avâlîde fâş olur. 

Ve istisðâ için ¡âmme olan esbâb ve a√kâm vardır ki a§nâf-ı &elâ&e ara-
larında müşterek olur ve her §ınfın ma«§û§ sebebi ve √ükmü dahi vardır ki 
kendiden πayride olmaz. Ve istisðânın √udû&u kebidin teðaddüm-i i¡tilâli-
ne tevaððuf eder, evvelâ kebid bi’l-a§âle veyâ«ûd bi’l-müşâreke ¡alîle ve 
marî∂a olur ba¡dehu istisðâ ¡ârı∂ olur velâkin ba¡∂ı kerre kebid mu¡telle 
olup onun ¡illeti ðâtil olur velâkin mûcib-i istisðâ olmaz, “Mâ küllü sevdâe 
temreten ve lâ-bey∂âe şa√meten” me&leline mi§dâð olur.90 

Ve bi’l-cümle istisðânın esbâbı kebide «â§§ olan sebebler olur veyâ«ûd 
kebidde bi’l-müşâreke olan sebebler olur. Ve esbâb-ı «a§§ıyye esbâbın 
ûlâsı ya¡nî aðvâsı olur ve onun dahi e¡ammı hâ∂ıme-i kebidin ∂a¡fı olur 
ve benzer ki istisðâya ha∂mın ∂a¡fı sebeb-i vâ§ıl ola. Ve ammâ esbâb-ı 
sâbıðası emrâ∂-ı kebidin mizâciyye ve âliyye olan §ıπar ve süded ve ev-

89 “Dürdür” maπriz-i esnândır.
90 Ya¡nî cemî¡an istisðâda kebidde ¡illet olmak lâzımdır velâkin her kebid ¡illetinde 

istisðâ lâzım değildir.
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râm-ı √ârre ve bâride-i rehle vü §ulbe olan mara∂larıdır, ≠ikr olunan verem 
√âlib demekle ma¡rûf ¡ırðın femini sedd eder ve üzerinde mu√î† olan §ıfâð 
dahi §ulb olmakla mâiyyet onda müctemi¡a olur. 

Ve istisðâ a§nâfından iltihâbî olanlar mizâc √asebiyle ¡ârı∂ olan istisðâ 
§ınfı olur ve mizâc √asebiyle olan istisðâ ek&er-i emrde yübûset tevassu†u 
ile olur veyâ«ûd müberrid nesneler √asebiyle olur. Ve yübûset ve bürûdet-
ten her birisi πarîziyyeyi ba¡∂ı kerre tedrîcle ta√lîl eder veyâ«ûd def¡aten 
√arâret-i πarîziyyeyi i†fâ edip söndürür. Ve bizim bu maðâmda ta√lîl ile 
murâdımız beyne’l-e†ıbbâ ma¡rûf olan ¡örfleridir ve onların müte¡âref ¡örf-
leri budur ki πarîziyyeye ðalîlen ðalîlen ta√allül veyâ«ûd †ufû™ ¡ârı∂ olur ve 
onların her birisi √arr ile veyâ«ûd berd ile ¡ârı∂ olur, ¡ale’r-rîð mâ-ı bârid 
şürbüyle veyâ«ûd √ammâm ardınca ve riyâ∂et ve cimâ¡ ¡aðıbında mâ-ı bâ-
rid şürbüyle ta√allül veyâ«ûd πarîziyyeye †ufû™ ¡ârı∂ olur ve ifrâ† üzere mu-
ra††ıbât ve müceffifât olan nesneler isti¡mâl olunmakla dahi ¡ârı∂ olur. İfrâ† 
üzere vâði¡ olan ≠evebânât ve istifrâπâttan sonra müceffifât isti¡mâl olun-
mak πarîziyyeyi ta√lîl eder ve istifrâπât-ı müfri†a gerek ¡arað gerek bevl 
veyâ«ûd ishâl ve sa√c ve †am& ve bevâsîr ile olsun. Ve istifrâπâtın a∂arrı 
istifrâπ-ı dem olur. 

Ve ammâ emrâd-ı âliyenin keyfiyyette istisðâya mü™eddî olduğunu biz 
bâblarında ≠kir eyledik. Ammâ bi’l-müşâreke kebide ¡ârı∂ olan emrâ∂ın is-
tisðâya mü™eddî ve sebeb olanlarında ba¡∂ı kerre cemî¡-i bedene müşâreket 
olur, li-sebebin mine’l-esbâb dem cidden sü«ûnet üzere veyâ«ûd cidden 
bürûdet üzere olduğu √asebiyle. Ve ba¡∂ı kerre mi¡de bürûdetine ve sû™-i 
mizâcına müşâreket ile olur «u§û§an o mizâc-ı bâridi ≠ereb ta¡ðîb ederse se-
bebiyyet ðavî olur veyâ«ûd mâsârîðâ müşâreketiyle kebide sebeb-i istisðâ 
¡ârı∂ olur veyâ«ûd †ı√âl müşâreketiyle olur, o zamân ki †ı√âle §ulb veyâ«ûd 
leyyin ve √ârr olan verem ¡ârı∂ olmakla †ı√âl ¡a@îm olur. Ve ke≠âlik is-
tifrâπ-ı sevdâ ke&îr oldukta müşâreket ile sebeb-i istisðâ √âdi& olur, zîrâ 
ifrâ† üzere sevdâ istifrâπ olundukta ðuvvet-i sevdâ münteşire olup kebidi 
inhâk ve i∂¡âf eder ve kebidi tebrîd dahi eder veyâ«ûd sevdânın e≠âsı kebi-
d[den] dimâπa vâ§ıl olup vesvâs i√dâ& eylediği gibi. 

Ve †ı√âlin büyüklüğü istisðâya ve kebidin ∂a¡fına iki vechten mü™eddî 
olur: Vech-i evvel budur ki †ı√âl ¡a@îm oldukta kebidden ce≠bi ke&îr olup 



Tahbîzü’l-Mathûn 271

ðuvvet-i kebidi ke&îren selb eder. Ve ikinci vech budur ki †ı√âl-i ¡a@îm ke-
bidin ðuvvetini inhâk eder kebide [370a] mü∂âddesi √asebiyle ve sevdâya 
müfriπ olmakla lâ-ma√âle kebidin dem-i §âli√-i ceyyid tevlîdine mâni¡ olup 
kebide ∂a¡f ve §ıπar ¡ârı∂ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre sebeb-i istisðâ kebidin külye-i bârideye veyâ«ûd külle-i 
√ârreye müşâreketi olur yâ«ûd külyede süded ve §alâbet olmakla mâiyyeti 
ce≠b eylemediği olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi sebeb-i istisðâ kebidin em¡âya müşâreketi √asebiy-
le olur ¡ale’l-«u§û§ kebide ðarîb olan mi¡â-i §âim müşâreketiyle olur. Ve 
me&âne ve ra√im ve riye ve √icâb bu ¡u∂vlardan birine kebidin müşâreke-
tiyle istisðâ √âdi& olur. 

Ve külye müşâreketiyle olan istisðâ dâimâ külyenin sû™-i mizâcı √asebiyle 
olmak lâzım değildir, sû™-i mizâc ile istisðâ √âdi& olduğu gibi külyenin südedi 
ve evrâmı ile mâiyyeti ce≠b olunmayıp istisðâya mü™eddî olur. Ve ke≠âlik 
em¡â müşâreketiyle istisðâya sebeb olduğu faða† keyfiyyât-ı em¡â müteπay-
yire olmakla olur değildir belki ba¡∂ı kerre em¡âda evcâ¡ ve maπ§ ve sa√c ve 
şedîdü’l-veca¡ ðûlınc ve o mi&lli nesneler olup kebidin onlara müşâreketi se-
beb-i istisðâ olur. Ve ke≠âlik kebidin ra√me müşâreketi keyfiyyâtı √asebiyle 
olmak lâzım değildir belki ra√imin evcâ¡ı ve †am&ının i√tibâsı ile olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi dem-i bâsûr mað¡adedenn mu√tebes olmakla kebid 
mað¡adeye müşâreket eder. Ve â«er ¡u∂vlara dahi kebid müşârik olup is-
tisðâya mü™eddî olur. Ve ek&er-i √âlde a¡∂â-i &üfle kebidin taða¡¡uru müşâ-
reket eder. Ve idrâr ve nefes a¡∂âlarına √adebe-i kebid müşâreket eder ve 
bu müşârekâttan istisðâya ek&er-i √âlde mü™eddî olanları külyeye ve §âime 
ve †ı√âl ve mâsârîðâ ve mi¡deye müşârik olur. 

Ve ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki ba¡∂ı kerre istisðâ o evrâm ile √âdi& olur ki 
onun √udû&u «âlî ma√allerde olur ve «u§û§an nâzile √asebiyle ve sû™-i mizâc 
ile √âdi& olup kebide sârî ve ∂ârr olur veyâ«ûd dem-i sevdâvî çok kerre 
onda mu√teðın olup e†râfında ve civârında süded i√dâ& eder ona dem-i sev-
dâviyyetin vu§ûlü ve zerebin √udû§üyle. Ve bu me≠kûrlar √asebiyle olan 
müşâreket nevâ√î-i √aðvde devâ ile ta√lîl ve istifrâπı ðâbil olmayan elem-i 
râsi«e ba¡de’l-muðâsât istisðâya mü™eddî olur. Şey«-i Reîs der ki ba¡∂ın bu 
≠ikr ettiğimiz kelâmı mühe≠≠eb ve münaðða√ kelâm değildir. 
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Ve istisðânın erde™i mara∂-ı √âdd ile olan istisðâdır. Ve ba¡∂ı nâs re™y 
ederler ki istisðânın la√mî §ınfı zıððî ve †ablîden şerrli olur, zîrâ la√mînin 
fesâdı kebide ve bi’l-cümle ¡urûða ve la√ma ¡âmmdır √attâ istisðâ-i la√mîde 
ha∂m-ı &âli&in cumhûru ve mu¡@amı bâ†ıl olur. Ve ba¡∂ılar re™y edip derler 
ki istisðâ-i la√mî bâðî a§nâfından «afîfdir √attâ †ablîden dahi la√mî e«aff 
olur lakin evlâ olan zıððî cümlesinden a§¡ab olmaktır. Ve la√mînin bir §ınfı 
olur ki cemî¡an envâ¡-ı istisðâdan o §ınf e«aff olur ve la√mîden bir §ınf dahi 
olur ki cidden redî olur. Ve bu la√mînin i«tilâfı sebebinin i«tilafı √asebiyle 
olur, ammâ @âhir-i √âl ve tecribe ile ma¡lûm olan budur ki la√mînin ek&er-i 
a§nâfı e«aff olur. Ve la√mî istisðâda vâcib değildir ki kebid sâir istisðâda 
olduğu ∂a¡ftan ziyâde ∂a¡îf ola. 

Ve mizâc-ı †abî¡îsi √ârr ve yâbis olanların istisðâsı sâir emzice a§√âbının 
istisðâsından «a†arlı olur onun için ki o mizâc §â√ibi mizâcının ∂ıddı mizâcı 
olan mara∂ ile marî∂ olmaz sebebi emr-i ¡a@îm olmadıkça. 

Ve §alâbet-ı †ı√âl ile i§âbet eden istisðâ §alâbet-i kebid ile √âdi& olan 
istisðâdan ke&îren eslem belki onun ¡ilâcla §ı√√ati mercû olur. 

Ve ba¡∂ı kerre mâdde-i istisðâ πalebe edip rebv ve ∂îð-ı nefes ve su¡âl 
i√dâ& eder ve onun o √âli mevt ve helâkin ðurbüne delâlet eder, üç güne 
varınca ðadar o kimsenin helâkini in≠âr eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi nefe-
si müzâ√ame ile taπyîr eder ve onun nefesinin taπayyürü belle √asebiyle 
olmaz, bu vech ile olan mâddenin πalebe ve nefesi taπayyürü eslem olur. 
Ve ba¡∂ı kerre mevtine ðarîb feminde ve li&âtında ðurû√ √âdi& olur bu«âr-ı 
redî √asebiyle ve â«irinde sû™-i mizâc-ı dem ile bedeninde dahi ðurû√ √âdi& 
olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki müstesðî olan kimseden fa√m mi&lli nesne nüzûl 
eylese helâkini in≠âr eder.

Mâlî«ûlyâsı olan kimseye istisðâ ¡ârı∂ olsa mâlî«ûlyâsı mün√all olur is-
tisðâ ter†îb eylediği için. 

Ve ma¡lûm buyurula ki istisðâda ¡ârı∂ olan ishâl mühlik olur. Ve §â√ib-i 
ishâl olan kimseye vâcib olur ki bedeninden müntefi« olan mev∂i¡i tefa√√u§ 
edip o müntefi« evvel-i ¡âne midir yâ«ûd iki ayaklar mıdır yâ«ûd @ahr ve iki 
böğreklerin nâ√iyeleri midir yâ«ûd ða†an ve mi¡â mıdır ta¡arrüf eyleye ve 
†abî¡atı lînet üzere midir veyâ«ûd yübs üzere midir onu dahi ta¡arrüf eyleye, 
zîrâ müstesðînin yübs-i †abî¡atı †abî¡atın lîninden ecved olur «u§û§an ðatan-



Tahbîzü’l-Mathûn 273

dan ve külyelerden bed™ eden istisðâda yübs-i †abî¡at ziyâde ecved olur. Ve 
ða†andan bed™ eden istisðâda lîn-i †abî¡at ke&îrü’l-vuðû¡ olur, zîrâ o istisðâda 
mi¡âya ru†ûbet ziyâde vârid olur. Ve ðuddâmdan bed™ eden istisðâda yübs-i 
†abî¡at ziyâde olur. 

Ve yine vâcib olur ki müstesðî olan kimse sehk ya¡nî √alða-i dübürün 
ve ¡ânenin a√vâlini tefa√√u§ edip o ¡u∂vlar ∂a¡îfe midir veyâ«ûd la√îme 
midir ta¡arrüf eyleye. Ve la√îme olan ðuvvete ve ishâli i√timâle delâlet 
eder. Ve yine vâcib olur ki §afna ya¡nî «u§yenin kîsine dahi na@ar olunup 
§afn dahi intifâ«ta ve lînde müşârik midir ta¡arrüf edip bile, eger §afn ya¡nî 
«u§ye müşârik ise ondan reş√ «avf olunur ve reş√ mu¡ann ve mu¡a≠≠eb ve o 
ðurû√-ı «abî&eye mü™eddî olur ki onun bür™ü ¡usretli olur.

Dördüncü Fa§l İstis…ânın Esbâb-ı Müştereke-i Me≠kûresinden 
Sonra İstis…â-i Zı……înin Esbâb-ı Ma«§û§aları Beyânındadır

Zıððînin √udû&una sebeb-i vâ§ıl budur ki fa∂la-i mâiyyet ma«reci nâ-
hiyesinden «urûc eylemez ve bi’∂-∂arûret maπî∂i olmayan mevâ∂i¡e πâ-
yi§a olur ya¡nî nüfû≠u lâyıð olmayan ma√allerde nüfû≠ eder reş√ †arîði ile 
veyâ«ûd o mâiyyet mu√teðın olduğu mev∂i¡de teb«îr edip bu«âr nufû≠ et-
mek †arîðiyle ve o mâiyyetin ric¡ati ke&ret √asebiyle olur veyâ«ûd def¡-i 
†abî¡înin şiddet-i def¡i ve o mecârîye ðahr-ı ∂arûrîsiyle ðahr ve def¡i ki 
fe∂â-ı ba†na ve em¡âda olan «alâ-ı bâ†ına olan mecârîden fudûl cârî olur. Ve 
o fu∂ûl-i mâiyyetin ek&er-i vuðûfu &erb ile §ıfâð-ı bâ†ın arasında olur, zîrâ o 
mâiyyet &erbe ta«allül eylemez meger ki &erbde te™ekkül ola. 

Ve senin ma¡lûmun oldu ki ba¡∂ı kerre def¡-i †abî¡î ðay√ı ¡i@âmda ten-
fî≠ eder ve ðay√tan raðîð olan mâiyyeti ¡i@âmdan leyyin olan a¡∂âya def¡-i 
†abî¡atın tenfî≠i bi-†arîði’l-evlâ &âbit olur.91 Ve ba¡∂ı kerre fa∂l-ı mâiyye-
tin maπî∂inin πayriye in§ırâfı kebide sâlik olan mecârî-i πıdânın ðurb-i 
kebidde in§ıdâ¡ı ve inşiðâðı √asebiyle olur ve kebid muðâribinde mâiyyet 
ta√allüb eder. Ve bu mâiyyetin maπî∂inin πayride ictimâ¡ının bir sebebi 
ve vechi dahi vardır ki onu ðudemâ-ı aðdemîn ve evvelîn ≠ikr eylediler 
ve onlardan o vechi ba¡∂ı müte™a««irîn inti√âl ve inti«âb eylediler ve onun 

91 Bu kelâmdan Şey«‘in mað§ûdu budur ki mâiyyetin &erbe ¡adem-i nüfû≠u √ükm-i 
ek&erîdir ve illâ nâdiren nüfû≠ etmek mümkindir ¡i@âma ðay√ın nüfû≠u delâleti ile.
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taðrîri budur ki ana karnında olan cenîn πıdâsını sürresinden a«≠ eder ve 
ke≠âlik bevl etmek iðti∂â iylese yine sürreden bevl eder √attâ göbeği ða†¡ 
olmazdan muðaddem henüz doğan †ıfl dahi göbeğinden bevl eder, pes o 
cenînde biraz ¡urûð vardır ki onun füvvehâtı sürreye gelip πıdâsını sürresin-
den a«≠ eder [370b] ve biraz ¡urûð dahi vardır ki onun füvvehâtı †arîðinden 
bevl «âric ve mündefi¡ olur ve kaçan o cenîn tevellüd edip sürresi ða†¡ olsa 
πı∂â ve bevlden her biri †arîð-i mu¡tâd u ma¡rûfa mun§arif olup o sürrede 
olan füvvehâtından bir nesne du«ûl ve «urûc eylemez, o füvvehât mu¡a††ala 
ve mesdûde olur ve kaçan mecrâ-yı mu¡tâdda südde mu√kem olup cihât-ı 
u«râda olan dâfi¡alar dahi o mâiyyetin nüfû≠una şedîden muðâvemet eyle-
seler mâiyyet o ¡urûðlarda füvvehât-ı me≠kûreye gelir ve o füvvehâttan sür-
reye menfe≠ olmamakla ba†na münfetıð ve münfeti√ olur ve ba†nın «ilðat-i 
ûlâsından √acmi ek&er ve a¡@am olur ve √adebe-i kebidde olan menâfi≠-i 
mun∂amme olup kapanır, zîrâ √adebede olan mecârî ∂ayyıðtır √attâ tað¡îr-
de olanlardan dahi a∂yaðtır ve ba¡îd değildir ki ba†nda olan mâiyeti edviye 
ile istifrâπ olunsa isti¡mâl olunan edviye o mâiyyeti ≠ikr olunan †arîðten 
kebide ce≠b eder ve kebidden dahi tað¡îr †arîðinden em¡âya ve ondan dahi 
†arîð-i berâzdan «urûc eder. 

Ve zıððî istisðânın esbâbı beyninden sebeb-i vâ§ıl ðuvve-i mümeyyize-
de olur veyâ«ûd mecârîde olur. 

Ammâ ðuvve-i mümeyyizede olan sebeb-i vâ§ılın beyânı budur ki ðuv-
ve-i mümeyyize bir ðuvve-i mürekkebedir ki onun terkîbi kebidin dâfi¡âsı 
ve külyelerin câ≠ibesinden olur ve mâiyyetin demden imtiyâzı o iki ðuv-
vetin ictimâ¡ıyla olur ve kaçan o iki ðuvvetten biri veyâ«ûd ikisi cemî¡an 
∂a¡îf olsa veyâ«ûd mecrâda südde olsa ve «u§û§an külyede verem-i §ulb 
olsa mâiyyet a«lâ††an mütemeyyize olmaz ve miðdârı ziyâde olmakla on-
lara mecârî dahi si¡a vermeyip istisðâ-i zıððî vücûhundan birinin vuðû¡u 
vâcib olur. 

Ammâ mâdde-i mütemeyyizede olan sebeb-i vâ§ıl budur ki mâiyyette 
ke&ret cidden ziyâde olur ve ðuvve-i mümeyyize onu temyîzden kemmiye-
tinin ke&reti √asebiyle ¡âcize ve ∂a¡îfe olur veyâ«ûd mâdde-i mümeyyizede 
inhi∂âmın cevdeti olmaz ve inhi∂âmında cevdet olmayan mevâdd mâiyyet-
ten mümtâz olmaz. 
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Ve mâiyyetin ke&ret-i kemmiyyeti mâ-ı ke&îri şürble ve ke&ret-i şürb 
¡a†aş-ı πâlibin şiddetiyle ve ¡a†aşın πalebesi dahi kebidde mizâc-ı mu¡a††ış 
olmakla olur veyâ«ûd ¡a†aşı i√dâ& eden esbâb-ı sâireden biriyle olur yâ«ûd 
¡a†aş südde √asebiyle olur, zîrâ kaçan kebid †arîðinde südde olsa mâiyyet 
kebide ðadr-i mu¡teber vâ§ıl olmaz ve şürbü ke&îr olur velâkin yine ke&ret-i 
şürbden dahi ¡a†aş zâil olmaz veyâ«ûd mâ-ı meşrûb-ı √ârr olur veyâ«ûd 
o mâddede mülû√at ve bûraðıyyet mi&lli keyfiyyet-i mu¡a††ışa olmakla o 
meşrûb olan suların ¡a†aşa menfa¡ati olmaz. 

Ammâ mevâdd-ı mütemeyyizede olan iki sebebin ikinci sebebi mümey-
yizenin ¡adem-i temyîzi cevdet-i inhi∂âm olmadığı ile olur, πı∂ânın ha∂mı 
ceyyid olmayıp mâiyyetle cemî¡an bedene vârid olsa a¡∂â o vâridin ba¡∂ısı-
nı ðabûl ve ba¡∂ı â«erini redd eder ve o merdûd ba¡∂ı kerre mecrâyı mümte-
li™e edip mâiyyeti πâlibe ise istisðâ-i zıððîye ve rî√iyyeti πâlibe ise istisðâ-i 
†ablîye mü™eddî olur ve bu sebebler ha∂m-ı &ânîde olur. 

Ammâ zıððînin mecârîde olan esbâbı o mecârîde evrâm ve süded olup 
mâiyyeti mesâlikine sülûktan ve cihâtına nüfû≠dan mâni¡ olduğu olur ve o 
südde mâiyyeti vech-i me≠kûr üzere kendi mecârîsine cereyânından men¡ 
eyledikten sonra kendi mecârîsinin gayrı mecârîye nüfû≠ edip istisðâya se-
beb-i vâ§ıl olur. 

Ve kaçan müstesðîden †abî¡at mâiyyeti bi-≠âtihâ def¡ eylese «alâ§a ve 
necâta delîl olur ve kaçan müstesðî bezl olunsa ek&er-i evðâtta üç günde 
yine müntefi« olur ve o mi&lli olan istisðâ ek&er-i √âlde rî√iyye olur. Ve 
İbuðrâ† dedi ki bir kimsenin √icâbla mi¡desi arasında balπam ke&îr olup onu 
îcâ¡ ve î≠â eylese o balπam ¡urûð †arîðinden me&âneye icrâ olunur ise onun 
¡illeti zâile ve veca¡ı mündefi¡a olur. Ve Câlînûs der ki evlâ olan balπamı 
¡âneye i√dâr eylemekdir, me&âne cihetine balπamı i√dâr emr-i §avâb değil-
dir ve ≠ikr olunan balπam ne keyfiyyette me&âneye reş√ olunur ki o balπam 
mâiyyet-i raðîða değildir. Ve Şey«-i Reîs der ki ba¡îd olmaz ki balπam ta√lîl 
ve terðîð olunup ba¡dehu me&âneye i√dâr oluna ve ke≠âlik ba¡îd olmaz ki 
†abî¡at onun için vaðt-i ∂arûrette ve cihât-ı u«râda √âil oldukta bir †arîð i«-
tiyâr eyleye. Bunun na@îri §adrda müctemi¡ olan ðay√tır ki onu †abî¡at ¡ırð-ı 
ecvefe def¡ edip me&aneye i√dâr eder ve ≠ikr olunan balπamı me&âneye 
i√dâr §adrın ðay√ını ¡i@âm-ı §adra infâ≠dan a¡ceb değildir ve ðay√ı ¡i@âm-ı 
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§adra †abî¡atın infâ≠ı müte√aððıð ve müsellimdir, ne keyfiyyetten balπam-ı 
me≠kûru me&âneye i√dârı müsteb¡ad olur! Ve ba¡∂ı e†ıbbâ, Buðrâ†’ın kelâ-
mını tevcîh edip dediler ki balπamdan Buðrâ†’ın murâdı balπam-ı mâîdir, 
pes beyne’l-√icâb ve’l-mi¡de müctemi¡ olan balπam-ı mâî mâiyyet-i sâire 
gibi tereşşu√ edip me&âneye mün√adir olmak ba¡îd değildir. Ve Buðrâ†’ın 
kelâmını bu vechle tevcîh ba¡îd olduğundan mâ-¡adâ onu irtikâba √âcet dahi 
yoktur. Câlînûs’un istib¡âdı bizim ≠ikr eylediğimiz vechle mündefi¡ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ba†na intifâ« ¡ârı∂ olup müstesðî gibi olur, fi’l-√aðîða o 
intifâ« istisðâ değildir ve onun sebebi budur ki o kimsenin em¡âsında ður√a 
√âdi&e olup ve ður√ası münteðıbe olup delinir ve em¡ânın &üflü ba†nına 
in§ıbâb edip ba†nı müntefi« ve ¡a@îm olur ve em¡ânın delikliğinden o kimse 
helâk olmaz belki sebeb-i â«er ile ölünce ðadar sağ kalır. Şey«-i Reîs der ki 
bir ðavm ona ≠âhib oldular velâkin benim katımda onların ≠âhib oldukları 
ba¡îd gibidir, zîrâ em¡âsı me&ðûb olan kimse ba†nı müntefi« olunca ðadar 
sağ kalmaz ve helâk ona intifâ«tan muðaddem erişir «u§û§an in«ırâð em¡â-ı 
¡ulyâda ola.

Beşinci Fa§l Esbâb-ı Müşterekeden Mâ-¡adâ İstis…â-ı La√mînin 
Esbâb-ı Ma«§û§aları Beyânındadır

Bu nev¡ istisðânın sebeb-i muðaddemi ha∂m-ı &âli&in ya¡nî ¡urûðta olan 
ha∂mın fecâcete ve mâiyyete ve balπamiyyete meyli olan fesâdıdır, o fesâd 
√asebiyle dem ebdâna ve a¡∂âya ilti§âð-ı †abî¡î üzere mülte§ıð olmaz re-
dâ™eti √asebiyle. Ve ba¡∂ı kerre dahi istisðâ-i lahmînin sebeb-i muðadde-
mi ha∂m-ı &ânînin veyâ«ûd ha∂m-ı evvelin fesâdı veyâ«ûd mütenâvelin 
balπamiyyeti tevlîdi olan fesâdı olur. Ve kaçan kebidin hâ∂ıme ve mâsike 
ve mümeyyize ðuvâları ∂a¡îfe olup câ≠ibe-i a¡dâ-i kaviyye olsa veyâ«ûd 
a¡∂ânın hâ∂ımesi ∂a¡îfe olsa o a√vâl istisðâ-i la√mîye sebeb-i muðaddem 
olur. Ve ek&er-i √âlde sebeb nefs-i kebidin bürûdeti olur veyâ«ûd müşâre-
ket ile kebidin bürûdeti olur her ne ðadar nüfû≠-ı πıdâdan mâni¡ olur evrâm 
ve süded mevcûde olmaz ise. 

Ve istisðâ-i lahmînin ek&er-i √âlde sebebi ¡urûð-ı bedenin bürûdeti ve 
lüzûcetli aπdiye tenâvülünden ve †în mi&llileri tenâvülünden ¡urûða ¡ârı∂ 
olan emrâ∂ ve südde olur veyâ«ûd sebeb havâ-ı bâridden ¡urûðun ðaviyyen 
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te™e&&ürü ve temekkünü ve teberrüdü olur. Ve ba¡∂ı kerre sebeb bedeni ve 
a«lâ†ı i≠âbe eden √arâret [371a] olur. Ve kaçan südde vâðı¡a olup o südde 
mevcûde iken nevâ√î-i külâdan «ıl†-ı §adîdî ≠evebânının intifâ∂ı mümkin 
olmasa o «ıl† bedende müteferrið olur ve ek&er-i √âlde def¡aten la√mî is-
tisðâ ondan √âdi& olur. 

Ve i«tilâf istisðâ-i la√mîye ba¡∂ı kerre cidden nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre 
†abî¡at cehd edip fa∂l-ı mâîyi mecârî-i †abî¡î ve mecârî-i πayr-i †abî¡îye §arf 
eder velâkin ba¡∂ı kerre o def¡lerden †abî¡at ¡âcize olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
†abî¡at o fa∂l-ı mâiyyeti def¡aten istîlâ etmezden muðaddem πayr-i †abî¡î 
nüfûz ile o fa∂l nüfû≠ eder ve ba¡∂ı kerre dahi mecârî o fa∂lı ðabûl eylemez 
ve ba¡∂ı kerre dahi a«lâ†ın fa∂l-ı mâîsini kebid cihetine def¡ eder, zîrâ o fa∂l 
mâîdir ve kebide indifâ¡ şânından olanlar cinsindendir. 

Ve kaçan kebid ve √avâlîsi ∂a¡fına ve ke&ret-i mevâddına ve süded √ase-
biyle a¡∂ânın ¡adem-i ðabûlüne binâen o fa∂lı ðabûl eylemese pes bu iki def¡ 
arasında ya¡nî mecârîye veyâ«ûd kebide def¡ arasında †abî¡at müte√ayyire 
kalır. Ve fâ∂ıl İbuðrâ† der ki bir kimse kebidini mâ ile mümteli™e kılıp ba¡-
dehu o su münfecir olup πışâ-ı bâ†ına seyelân ve ba†nını mümteli™e eylese o 
kimse helâk olur. Ve Câlînûs der ki πışâ-ı bâ†ın mümteli™e olur ise dediğin-
den İbuðrâ†’ın murâdı @âhir-i kebid üzere √âdi& olan nüfâ†ât-ı ke&îre olur, 
zîrâo nüfâ†ât mâı cem¡ eder, her kaçan o nüfâ†âtta ke&ret olup münfecire 
olsalar fe∂â-ı ba†nda √â§ıl olur ve &erbe nüfû≠ eylemez meger ki &erbde 
te™ekkül ola ve o te™ekkül mânın olduğu cihette ola. Ve yine Câlînûs der ki 
bu mâ mâ-ı müstesðîn gibidir müstesðînin ba¡∂ıları helâk olmaz belki onun 
suyu i«râc olunup kendi √ayât üzere kalır ve suyun «urûcu ba¡∂ı kerre bi-†a-
b¡in ve ba¡∂ı kerre ¡ilâcla olur, pes müsteskînde suyun «urûcu ve √ayâtın 
beðâsı olduğu gibi gışâ-ı kebid bâtından münfecire olup ba†nı mümteli™e 
eden kimse √ayyen bâðî kalmak velev ¡alâ-nedretin ve bu¡din câiz olur. 
Ammâ mu§annifin @annı budur ki o kimse lâ-ma√âle helâk olur, zîrâ kebi-
din ≠ikr olunan suyu müstesðînin suyundan erde™dir ve fe∂â-ı ba†na mun§ab-
be oldukta onda bu«ârı i§âbet eylediği mevâ∂i¡i ifsâd eder. Ve ke≠âlik 
kebidi mu√î† olan πışâ o nüfâ†ât-ı ke&îre ve içinde müctemi¡a olan 
mâiyyet-i fâside √asebiyle fâsiddir ve o mi&lli kebidin §â√ibi √ayâtta kalmak 
@ann olunmaz.
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Altıncı Fa§l İstis…â-i ‰ablî Esbâbı Beyânındadır

İstisðâ-i †ablînin ek&er-i esbâbı ha∂m-i evvelin min-ciheti’l-ðuvve 
veyâ«ûd min ciheti’l-mâdde fesâdı olur, zîrâ ha∂m-ı evvel ceyyid olmayıp 
o πıdâda √arâret-i ∂a¡îfenin fi¡lün-mâsı ve πayr-i ðavî te™&îri olsa ve ona 
binâen beden dahi o πıdâyı kerîh görüp kendiden ten√ıye ve §arf eylese o 
mi&lli πıdânın evvel-be-evvel isti√âlesi bu«âriyyete ve rî√iyyete olur. Ve 
ba¡∂ı kerre o mevâdd nevâ√î-i mi¡deyi ve em¡âyı mu†îfe olur ve ba¡∂ı kerre 
maπ§-ı dâim i√dâ& eder, zîrâ onda olan √arâret πayr-i müstaπliye ya¡nî πı-
dâyı kaynatmak mertebesine bâliπa olmayan √arâret o πıdâyı ta√lîl-i ∂a¡îf 
ile ta√lîl ve riyâ√a i√âle eder «u§û§an mi¡de ve nevâ√î-i mi¡de ve em¡â bâ-
ride ve ra†be olup o πıdâyı ha∂m-i kebidi ðabûle müsta¡idd ve müheyyâ 
eylemese ve ba¡dehu kebidde dahi bir nev¡ √arâret olsa ki o √arâret ha∂m-ı 
kebidi ðabûle müsta¡idd olmayan mevâddın ha∂mını ða§d eylese o vaðt 
riyâ√a isti√âle ziyâde olur. Ve ba¡∂ı kerre riyâ√ın sebebi bu olur ki mi¡dede 
ve kebidde √arâret πarîbe-i şedîde olup aπdiye-i ra†beye ve bedende olan 
ru†ûbât-ı sâireye √arâret-i πarîziyye istîlâ edip ha∂m etmezden muðaddem 
o √arâet-i πarîbe mübâderet ve müsâra¡at edip onda πayr-i †abî¡î olan ef¡âli-
ni işleyip ðable en-yenha∂ıme riyâ√a ta√lîl eder. Pes bunlardan @âhir olur ki 
†ablînin sebebi ha∂m-ı evvelin ve √arâretin ∂a¡fı veyâ«ûd ru†ûbete müstev-
liye olan √arâret-i πarîbenin şiddeti olup müddet-i ha∂ma bülûπa ¡adem-i 
imhâli veyâ«ûd aπdiyenin müvellid-i riyâ√ olduğu olur. 

Ve ba¡∂ı kerre √ummayât-ı vebâiyyede ve sâir emrâ∂-ı √ârrenin çoğun-
da ba†na intifâ« ¡ârı∂ olur ve ba†n †alb gibi olup yed ile ∂arb olunsa ondan 
§avt-ı †abl istimâ¡ olunur ve o √âlet ¡alâmet-i rediyye olur.

el-¡Alâmâtu’l-Müştereke: Cemî¡an istisðâya fesâd-ı levn tâbi¡ olur ve 
†u√âl ¡illetinde dahi fesâd-ı levn olur velâkin †ı√âlde fesâd-ı levn «u∂rete ve 
sevâda mâil olur. Ve bi’l-cümle istisðâda iki ayakta tehebbüc olur √arâret-i 
πarîziyyenin ∂a¡fı ve demin ru†ûbeti ve bu«âriyyeti √asebleri ile ve iki göz-
lerde ve e†râf-ı sâirede dahi tehebbüc olur. Ve cemî¡an istisðâ a§nâfı ¡a†aş-ı 
müberri√ ü şedîd ve ∂îð-ı nefesten «âlî olmaz ve ek&erinde †a¡âma şehvet 
ðalîl olur onların suya iştihâları şedîd olmak √asebiyle velâkin berd-i kebid 
√asebiyle √âdi& olan istisðâda ve «u§û§an kebidin bürûdeti ke&îren mâ-ı 
bârid şürbünden olanların suya şehveti şedîde olmaz. 
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Ve bi’l-cümle istisðâ a§nâfında ve «u§û§an istisðâ-ı zıððîde ve ba¡dehu 
la√mîde bevl ðalîl olur ve ek&er-i a√vâlinde müstesðînin bevli kızarır, zîrâ 
ke&îr olan bevli §âbiπ olan mevâdd bevl-i ðalîli şedîden §âbiπ olup √umreti 
ek&er ve müşebbi¡a olur. Ve ke≠âlik müstesðînde demeviyyet ve mirre-i 
√amrâ mâiyyetten mütemeyyize olmaz ve pes onda §âbiπ ðadr-i mu¡tâddan 
ziyâde olur. Ve bunlardan @âhir olur ki müstesðînin bevlinden olan §ıbπla 
√arârete istidlâl olunmaz. 

Ve çok kerre müstesðîye √ummayât-ı fâtire ¡ârı∂ olur ve o bü&ûr dahi 
¡ârı∂ olur ki tefettuð eyledikte içinden mâ™-yı a§far «urûc eder. 

Ve la√mîde ve †ablîde ≠ereb ke&îren vâði¡ olur. Ve verem-i kebidden 
nâşî olan istisðânın evvel-i √udû&unda †abî¡at müştedde olup evvelâ ¡alîlin 
iki ayaklarını tevrîm eder ve onda bilâ-nef& su™âl olur ve onun eymen ve 
eyser câniblerinde bir nev¡ verem √âdi& olur ki πaybet edip sonra yine @âhir 
olur ve bu verem ek&eriyâ zıððîde olur. 

Ve eger istisðâ «â§ıreteynden ve ða†andan ibtidâ ederse evvelâ ðademle-
ri teverrüm eder ve ona ≠ereb-i †avîl ¡ârı∂ olur ki o ≠ereb mün√all olmaz ve 
ma¡a-hâ≠â o ≠ereb ile istisðânın mâiyyeti istifrâπ olunmaz. 

Ve √ârr olan sebeblerden √âdi& istisðâda ¡alâmât-ı √arâret ve iltihâb ve 
¡a†aş ve i§firârü’l-levn ve merâretü’l-πamm ve bedenin şiddet-i yübsü ve 
şehvet-i †a¡âmın suðû†u ve a§fer ve a«∂ar ðay™ olur, cemî¡an bu me≠kûr-
lar ona ¡alâmettir ve bu nev¡ istisðânın â«irinde √urðat-i bevl ek&er olur o 
vaðtte bevlin merâriyyeti müştedde olduğundan için. 

Ve ek&eriyâ bir istisðâda ≠evebân-ı ke&îr olup onun indifâ¡âtı iki 
mecrâ-yı †abî¡îlere nüfû≠ eylemese onun ¡alâmâtı ke&ret-i §afrâ ve ≠eve-
bân ¡alâmetlerinin vücûdu ve bevl ve berâzdan πusâlî ve §adîdî olanların 
teðaddümü olur ve bu nev¡ istisðâ «â§ıre ve ða†an nâ√iyelerinden ibtidâ 
eder ve cemî¡an bu minvâl üzere √âdi& olur emrâ∂-ı √âdde √asebiyle √âdi& 
olan istisðâlar. 

Ve ammâ sebeb-i bârid √asebiyle √adi& olan istisðânın ¡urû∂u me≠kû-
run «ilâfı üzere olur. Ve ba¡∂ı kerre sebeb-i bâridden √âdi& olan istisðâda 
şehvet-i †a¡âm müştedde olur mi¡de bürûdetinde olduğu gibi lâkin kaçan o 
mizâc-ı bârid ifrâ† üzere olur ise şehvet-i sâðı†a ona lâzım olur. 
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Ve sebebi [371b] verem-i §ulb olan istisðâda verem-i §ulbün ¡alâmâtı 
dahi ona ¡alâmet olur ve ke≠âlik verem-i §ulba tâbi¡ olan ≠ereb ve ðıllet-i 
şehvet-i †a¡âm dahi ¡alâmet olur. 

Ammâ sebebi verem-i √ârr olan istisðânın bidâyesi kebid cihetinden 
olur ve †abî¡at onda mu¡teðıle olur. Ve verem-i √ârrın ¡alâmât-ı sâiresi dahi 
mevcûde olur.

Ammâ †ı√âl √asebiyle olan istisðâya levnin «u∂rete meyli ve ¡ilel-i †ı√â-
lin teðaddümü delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre †ı√âlî istisðâda şehvet sâðı†a ol-
maz ve olur ise dahi kebidî olan istisðâda şehvetin suðû†u miðdârına ve 
vaðtinin miðdârına bâlig olmaz. Ve †ı√âlî istisðâya ¡ilel-i külâ ve evrâmı ve 
ðurû√u teðaddüm eder.

Yedinci Fa§l İstis…â-i Zı……î ¡Alâmâtı Beyânındadır

Bu istisðâda ba†nda &iðal-i ma√sûs olur ve ba†na ∂arb olunsa onda §avt 
mesmû¡ olmaz belki ba†n ta√rîk olunsa onda mâ-ı mu√a∂√a∂ §avtı istimâ¡ 
olunur ve kezâlik bi-nefsihi müstesðî olan kimse bir cânibden cânib-i â«e-
re ta√avvül eylese ondan dahi o §avt-ı mu√a∂√ad istimâ¡ olunur. Ve onun 
melmesi zıðð-ı memlû melmesi gibidir, zıðð-ı menfû« melmesine müşâbih 
değildir. Ve bu istisðâda a¡∂â ¡able ve ∂a«me olmaz ve la√mî istisðâda a¡∂â-
nın √acmi gibi √acm olmaz belki ≠übûl olur ve cilde-i ba†nı üzere §ıðâle 
olur, ra†b-ı memdûd olan cildin §ıðâlesi gibi. Ve ba¡∂ı kerre zıððî istisðâ-
da ≠ekerde verem ve §afnda ðayle olur. Ve bu müstesðînin nab∂ı §aπîr ve 
mütevâtir ve §alâbete mâil olur ve √ucubun temdîdiyle nab∂da dahi temed-
düdden bir şey™ olur ve ba¡∂ı kerre â«irinde ke&ret-i ru†ûbet ile onun nab∂ı 
leyyine meyl eder. 

Ve kaçan istisðâ-i zıððî def¡aten √âdi& olup ona √a§âtın «urûcu teðad-
düm eylese ve o istisðâyı fâ¡il kebidde bir sebeb-i @âhir olmasa külyeden 
câ™îler olan iki mecrânın birisi mün«arıð olduğuna sen √ükm eyle.

Sekizinci Fa§l İstis…â-i La√mînin ¡Alâmâtı Beyânındadır

Bu istisðâ §â√ibinin bedeninde ¡umûmen intifâ« olur meyyitin cesedin-
de olduğu gibi ve onun a¡∂âsı ve «u§û§an yüzü ¡abâlete meyl eder, ≠übû-
le meyli olmaz ve a¡∂âsından hangi ¡u∂va i§ba¡ ile πamz olunsa o mev∂i¡ 
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münπamiz olur ve onun ba†nında intifâ« ve ta√a∂√u∂ olmaz ve ke≠âlik in-
tifâ« ve «urûc-ı sürre ve te†abbul dahi olmaz zıððî ve †ablî istisðâlarda oldu-
ğu gibi. Ve ek&er-i emrde bu la√mî istisðâya ≠ereb ve beyâ∂a mâil lîn-i †ab¡ 
tâbi¡ olur ve onun nab∂ı mevcî ve ¡arî∂ ve leyyin olur. Ve e†ıbbâ dediler ki 
insânın yüzünde veyâ«ûd bedeninde veyâ«ûd sol elinde rehel olsa veyâ«ûd 
bu istisðânın evvel-i ¡urû∂unda enfte √ikke olsa ikinci yâ«ûd üçüncü günde 
o kimse helâk olur.

Dokuzuncu Fa§l İstis…â-i ‰ablî ¡Alâmâtı Beyânındadır

‰ablîde sürre ya¡nî göbek «urûc-ı beyyin ü ke&îr ile «urûc eder ve zıððî-
de olan &iðal ðadar †ablînin ba†nında &iðal olmaz belki zıððîde olmayan 
temeddüd †ablîde olur ve belki o temeddüd veter-i memdûd gibi olur. Ve 
†ablîde ¡abâle-i a¡∂â olmaz la√mî olduğu gibi belki a¡∂ânın ≠übûle meyli 
olur. Ve kaçan yed ile ba†na ∂arb olunsa zıðð-ı menfû«a ∂arb olundukda 
istimâ¡ olunan §avt ondan dahi istimâ¡ olunur, su ile memlû olan zıðða ∂arb 
gibi bilâ-§avt olmaz. Ve †ablînin §â√ibi dâimâ cüşâya müştâð olup rî√le 
«urûcda istirâ√at eder. Ve †ablî istisðâsı olanların nab∂ı sâir müstesðîlerin 
nab∂ından a†vel olur ve ∂a¡îf olmaz ve keyfiyyeti √asebiyle onun nab∂ı 
sehlü’l-ðuvve olmaz. Ve zıððîde olan nab∂ın intihâki bunda ðalîl olur. Ve 
†ablînin ek&er-i √âlde nab∂ı serî¡ ve mütevâtir ve §alâbet ve temeddüde mâil 
olur ve sâir müstesðîlerde olduğu gibi †ablîde ayaklarda tehebbüc olmaz.

Onuncu Fa§l Mu¡âlecât-ı ¡İlel-i Me≠kûrelerden Olan Sû™-i ¢unye 
Mu¡âlecesi Beyânındadır

Sû™-i ðunye a§√âbına na@ar olunur, eger onların ebdânlarında a«lâ†-ı 
mu«telife-i mirâriyye var ise onların a«lâ†-ı mu«telifesi ishâl olunur eyâ-
ric-i feyðarâ mi&lli isti¡mâl olunmakla, zîrâ o eyâric fu∂ûlü i«râc ve ishâl 
eder, ru†ûbât-ı πarîziyyeye müdâ«ale eylemez. Ve eger sû™-i ðunye §â√ibi-
nin a«lâ†ı lüzûcetli ve πalî@a olduğu ma¡lûm olur ise onun mevâddı √an@
al eyârici ile ishâl olunur ve ba¡∂ı kerre o eyâric bu terkîb üzere kılınır: 
§abır, √an@al, besfâyec, πârîðûn ma¡a-§aðmûnyâ. Ve bu edviyelerin evzânı 
o a«lâ†ın ma√dûs olan πıl@atinden ve riððatinden ve ∂a¡f-ı bedenden ve 
ðuvvet-i bedenden miðdâr-ı ma¡lûma muvâfıð ve ¡ilâcına sezâ ve lâyıð olan 
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vezn kılınır. Ve ba¡∂ı kerre â«er devâ ile tenðıye olunmayıp ve lüzûcet-
li ru†ûbeti ishâl ve i«râc mümkin olmasa bi’∂-∂arûre onda «arbað mi&lli 
isti¡mâl olunur. Ve bu me≠kûrlar ile her √âlde ishâl olundukta rıfð üze-
re olmak vâcib olur o müshil müteferriðaten saðy olunmakla. Ve kaçan 
ta«ayyül olunsa ki bir miðdâr müctemi¡a oldu, o mevâdd &ebât üzere kı-
lınmaz belki müshil isti¡mâli i¡âde olunup mevâddı i«râc olunur velâkin 
bu istifrâπâtta vâcib olur ki onların emr-i mi¡delerine dahi mürâ¡ât oluna, 
o müshilât isti¡mâlinde mi¡deye onun ∂ararı i§âbet ettirilmeye ve ¡ûd-ı «âm 
mi&lli ile onların müshilâtı ¡a†ıre kılına. Eger o ¡alîlin ðuvveti ðaviyye ise 
onda ke&ret-i fikr câiz olmaz belki ona ðadr-i kifâye münaððî ve müshil ve-
rilir. Ve’l-√â§ıl sû™-i ðunyesi oluna kılınan tedbîr gerektir ki tevlîd-i fu∂ûle 
mâni¡ ola ve o mâni¡ istifrâπât-ı refîða-i mütevâtire ile olur. Ve mümkin 
oldukça onlar fa§ddan ictinâb eylesinler. Ve eger demden imtilâ olup fa§d 
olunmağa √âcet olur ise o kimse fa§da iðdâm eylesin lâkin √a≠er üzere ve 
tefârîð üzere üç günde yâ«ûd dört günde bir kerre ifti§âd eylesin. 

Ve ek&eriyâ sû™-i ðunye a§√âbından fa§da mu√tâc olanlar kendide 
bevâsîr ve †am& demlerinden biri mu√tebise olan kimseler olur ve onlara 
evlâ olan budur ki onun mevâddı istifrâπ olunur münaððıyât-ı dem olan 
eyâric mi&lli nesneler ile ve bundan sonra demi i«râca √âcet olur ise dem-i 
ðalîl a«≠ eylemek kifâyet eder. 

Ve ek&er-i a√vâlde sû™-i ðunye a§√âbına a«lâ†ı ishâlle i«râc ve südedi 
fet√ eden istifrâπa ve ba¡dehu idrâr ve fet√-i süded eden müdirrâta √âcet 
olur ve ru†ûbâtı müla††ıfe ve mu√allile ve müshile olan √uðun isti¡mâli on-
lara cidden nâfi¡ olur. 

Ve kaçan onlar istifrâπ eyleseler ba¡dehu onlara mu¡âlecâttan evlâ olan 
riyâ∂et-i mu¡tedile ve şürb-i mâyı taðlîl ve bûraðıyye ve kibrîtiyye ve şeb-
biyye miyâh ile isti√mâm ve deryâ sâ√ilinde ve √amâ™e ðurbünde iðâme 
olur, ammâ mâ-ı ¡a≠b ile isti√mâm onlara mu∂ırr olur lâkin √ammâm-ı ¡a≠bı 
câffeten isti¡mâl edip mücerred havâsı ile terlemekte onlara be™s olmaz. 

Ve yine onlara ðable’†-†a¡âm ðay™ isti¡mâli evlâ ve tedbîr-i √asen olur ve 
vâcib olur ki onların ðay™ları evvel-i emrde sikencebînde menðû¡ olan fücl 
ile ve â«irinde «arbað ile ola ve onlar mümkin oldukça tecfîfe ve teftî√a 
iðbâl eyleyeler ve a∂midelerinde [372a] ve eşribelerinde müceffife ve mü-
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fetti√a ve müla††ıfe-i ¡a†ıre olan sünbül ve selî«a ve dâr-ı §înî ve edviye-i 
müla††ıfeden efsentîn ve kâşim ve πâfe& ve bezr-i encure ve kemâfî†ûs ve 
zerâvend-i müda√rec ve ¡u§âre-i ðı&&âu’l-√ımâr ve ðan†uriyûn ve mâzeryûn 
varaðı ve çâvşîr, «â§§aten kâkünec mi&llileri isti¡mâl eyleyeler. Ve a∂mi-
delerinde kibrît ve ðı&&âu’l-√ımâr ¡u§âresi ve mâzeryûn a§lı ve varaðı ve 
na†rûn ve remâd-ı sûsen ve zebedü’l-ba√r kılalar. 

Ve bu edviye ve bunların em&âli onların √ammâmdan delûkâtına dahi 
§âli√ olur ve meybih ve √andîðûn ve miðdâr-ı ðalîl şarâb-ı rey√ânî, daðîð ve 
şârâb-ı sûsen onlara nâfi¡ olur. Ve onlara cidden nâfi¡ eşribedendir şarâb-ı 
efsentîni ¡ale’r-rîð şürb eylemek. Ve onlara ma¡âcîn de nâfi¡ olur «u§û§an 
ba¡de’t-tenðıye isti¡mâl olunsa tiryâð ve me&rûdî†ûs ve devâ-i kürküm ve 
devâ-i lükk ve kelkelânicü’l-büzûrî. Ve ba¡∂ı kerre onlara ¡Arabî deve sütü 
ve bevlini saðy nafî¡ olur ¡ale’l-«u§û§ câsiye-i §ulbe ve ðaviyye olan ebdâna 
ziyâde nâfi¡ olur «u§û§an sû™-i ðunye onlarda müzmin olup istisðâya te™ed-
dîsi ðarîb olmuş olsa onlara nef¡i ziyâde olur. Ba¡∂ı kerre onlara ebvâl-ı 
ibilden iki ûðıyye ek&eri nı§f mi&ðâl sekbînec ile saðy olunur. ‰ab¡ ile olan 
nüs«ada nı§f-ı mi&ðâl sikencebîn veyâ«ûd dahi ek&er ile saðy olunur diye 
vâði¡ olmuştur. Ve ke≠âlik ebvâl-i ma¡iz içinde dahi saðy olunur ve ba¡∂ı 
kerre a§veb olan o ebvâle helîlec-i a§fer «al† olunmak olur eger mevâddı 
raðîða ve §afrâviyye ise. Ve kimâdâttan onlara nâfi¡ olan mi¡de ve kebid 
üzere sünbül ve selî«a ve onlar mi&lliler ile olan kimâd olur ve o edviyeden 
meysevsen mi&lli ile ∂ımâd dahi itti«â≠ olunur. Ve onlar bu†ûnlarını bû-
rað ve kibrît ve edhân-ı √ârre-i ma¡rûfe ile temrî«e müdâvemet ederler. Ve 
onlara nâfi¡ ∂ımâd olur sefercel ile ka¡ktan mütte«az olan merhem ve eger 
mevâdd onlara ¡i§yân ederse a«&â-ı baðar ve ba¡r-ı mâ¡iz ile †ılâ olunur. 

Ammâ sû™-i ðunye a§hâbının aπdiyeleri o aπdiye olur ki onda le≠≠et 
ve †abî¡atı taðviye ola dürrâc ve ðabc lu√ûmu ve meraðaları ve o zîrbâc 
olur ki ðaranfül ve dâr-ı §înî ve za¡ferân ve ma§†akî mi&lliler ile cidden 
mu†ayyeb ola ve ke≠âlik me§û§ât dahi nâfi¡ olur. Ve onlara muvâfıð fevâ-
kih rummân-ı √ulv olur ve miðdâr-ı ðalîl sefercel tenâvülü onlara mu∂ırr 
olmaz. Ve vâcib olur ki onların e†¡imelerine «ardal mi&lli ve kürrâ& ve 
&ûm ve onlar mecrâsına cârî olan nesne karıştırıla velâkin ke&ret üzere 
olmaya, miðdâr-ı mu¡tedil ola.
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On Birinci Fa§l İstis…â-i Zı……î Mu¡âlecesi Beyânındadır

Bu ¡illetin mu¡âlecâtından ma†lûb ve πara∂-ı ¡âmm tecfîf ve fu∂ûlü i«râc 
olur her ne ðadar o tecfîf ve i«râc riyâ√ olmayan mev∂i¡de şemste ðu¡ûd 
ile olur ise. Ve ke≠âlik √a†ab-ı müceffeften mûðade olan nîrânda ı§†ılâ ve 
tesa««un ile olur ise. Ve vezn ile ekl ve suyu terk ve mesâmmâtı teftî√ ve 
idrâr-ı mütevâtir ve mâiyyeti rıfðla mütevâtiren ishâl ve ¡a†aşa mu§âbereye 
tedbîr ve rü™yet-i mâdan imtinâ¡ ve şürbünden bi-†arîði’l-evlâ imtinâ¡la dahi 
olur. Eger şürbünden lâzım ve lâbüdd olur ise †a¡âmdan bir müddet sonra 
suyu şarâbla veyâ«ûd â«er nesne ile mezc edip memzûcen şürb eder. Ve 
cidden πıdâyı taðlîl ve tel†îf zıððînin ef∂al-i ¡ilâcı olur. Ve bizim la√mî 
bâbında ≠ikr eylediğimiz riyâ∂et ve ðuvvete mürâ¡ât ve †uyûb-ı ¡a†ıre ile ve 
şemûmât-ı le≠î≠e ve e†¡ime-i ðaviyye revâyi√iyle ðuvveti taðviye ve şarâb-ı 
¡a†ıre ile dahi ðuvveti taðviye ¡ilâc-ı fâ∂ıl olur. 

Ve zıððî istisðâda sikencebînin ke&ret-i şürbü ma√mûd olmaz. Ve ðay™ 
ve ða≠f nâfi¡dir ve o ðay™ ve ða≠f πıbben ve rib¡en ve «ımsen isti¡mâl olu-
nur ya¡nî gün aşırı ve dört veyâ«ûd beş günde bir kerre isti¡mâl olunur. Ve 
onlara πâyet nâfi¡ olur edviye ve nefû«ât ile ta¡†îs etmek ve o ta¡†îs mâiyyeti 
i√dâr edip mecârî-i müstefraπaya mu√arrik olan edviye ile olur. 

Ammâ fa§dı isti¡mâlden ictinâb ve i√tirâz eylemek cemî¡an müstesðîlere 
vâcib olur, mümkin oldukça onlar ifti§âd eylemesinler lâkin i√tibâs-ı dem-
den nâşî müstesðî olanlara ifti§âd câiz olur, zîrâ fa§d a¡∂âdan πıdâyı men¡ 
eder veyâ«ûd a¡∂ânın πıdâsını taðlîl eder ve ma¡a-≠âlik kebidlerini tebrîd 
eder, binâen ¡aleyh fa§d ek&er-i √âlde müstesðîlere ∂ârr olur. 

Ve eger istisðâda verem dahi var ise evvel-i emrde veremin tedbîri va§d 
olunur. Ve kaçan müstesðî ke&îrü’ş-şerâyîn olan cânib-i eyserinden müş-
tekî olsa onun sebeb-i iştikâsı bi-√asebi’l-istisðâ ¡ârı∂ olan temeddüd ol-
maz, zîrâ o temeddüd yesârda olduğu gibi yemînde dahi mevcûddur, şikâ-
yetin cânib-i eysere «u§û§iyyetinin vechi yoktur ve belki şikâyetin cânib-i 
eyserde vuðû¡u dem olduğuna delâlet eder ve evvelâ dem √asebiyle ondan 
fa§d olunup ba¡dehu istisðâ mu¡âlecesi ve tedbîri olunur. 

Ve zıððî §â√ibinde verem-i §ulb olur ise ondan recâ-ı bür™ muta§avver 
olmaz ya¡nî verem-i §ulbe tâbi¡ olan zıððînin §ı√√ati †ama¡ ve ümîd olun-
maz, ondan mâiyyeti istifrâπ olunsa her ne ðadar o müstefraπ mâiyye-i 



Tahbîzü’l-Mathûn 285

mirre olur ise yine ¡avdet edip ke’l-evvel mev∂i¡ini doldurur. Ve ma¡lûm 
buyurula ki edviye ile mâiyyeti istifrâπ, bezl ve istirşâ√la olan istifrâπdan 
a√med ya¡nî ziyâde ma√mûddur, zîrâ be≠l ve istirşâ√ta müte¡a≠≠er ve müs-
ta§¡ıb olan il√âma √âcet olur, ammâ istifrâπda ona i√tiyâc olmaz. Ve vâcib 
olur ki istifrâπa mübâşeret √ummâ olmadığı ma√allde ve zamânda ola ve 
tedbîr ba¡∂ı kerre istisðâyı her ne ðadar tecfîf ve ta«fîf eder ise velâkin 
verem yine istisðâyı artırır ve noð§ân olan mevâddı yerine getirir, binâen 
¡aleyh vâcib olur ki onların tedbîrinde aðrâ§-ı ðâbi∂a isti¡mâli taðlîl oluna 
ne ðadar o aðrâ§ enberbârîs ður§u gibi muðavvî olur ise. Ve müstesðîlerden 
mu¡taðılu’†-†ab¡ olanlara o aðrâ§ı taðlîl etmek ziyâde lâzım olur.

Ve vâcib olur ki bürûdetten √âdi& olan istisðânın tecfîfi √ârr ve müla††ıf 
ve müfetti√ ile ola, ammâ √ârr olan istisðâda tecfîf vech-i â«er üzere olur ki 
biz ¡an-ðarîb onun için müstaðill kelâm ifrâd ve îrâd eyleriz. 

Ve ma¡lûm ola ki fustuð ve levz dühnleri envâ¡-ı istisðânın her nev¡i-
ne nâfi¡ olur. Ammâ nev¡-i ≠ıððîye edviye-i müfrededen §âli√ olanlar eger 
zıððî bürûdet ile √âdi& ise şedîden †ab« olunan «andeðûðâ sülâðası olur, 
günde o sülâðadan iki ûðıyye saðy olunur veyâ«ûd bir na@îf fi«âr içinde 
dört ðıs† şarâbla iki ûðıyye ¡un§ul †ab« olunur, şarâbın &ülü&ü gidip &ülü&â-
nı bâðî kalınca ðadar ve ondan beher yevm saðy olunur ve miðdâr-ı saðy 
evvel günlerde birer mil¡aða-i kebîre sonralarda beş mil¡aðaya varınca 
ðadar saðy olunur ba¡dehu tedrîc ile beş mil¡aðadan noð§ân ederek yine bir 
mil¡aðaya indirilir ve ke≠âlik küllü yevmin fûtenec ¡u§âresi bir ûðıyye saðy 
olunur. Ve e†ıbbânın ba¡∂ıları ≠ikr eylediler ki ≠erârî√ a«≠ olunup başı ve 
kanatları ðal¡ olunur ve ecsâd-ı sâiresi mâ-ı ¡asel içinde √ill olunur. Ve zıððî 
istisðâsı olan ¡alîl √ammâma id«âl olunup o ma√lûl ona saðy olunur yâ«ûd 
«ubz ile onu tenâvül eder. Şey«-i Reîs der ki benim katımda bu me≠kûrda 
«a†ar-ı ¡a@îm vardır ve ≠ikr olunan ma√lûl zerârî√ten benim cür™et ve cesâret 
edeceğim bir ðîrâ†tır, miyâh-ı ma¡§ûre vü ma¡lûme içinde saðy olunur. 

Ve yine ba¡∂ılar dediler ki kaçan beden tenðıye olunup ba¡dehu küllü 
yevmin tiryâðtan nohut ðadar fûtenec †abî«iyle yirmi bir gün saðy olunur 
ve günde birer def¡a ekle-i «afîfe ile ve √abbe-i bürr ile iktifâ ettirilir. Ve 
ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki zıððî istisðâda ¡asel ile ba¡r-ı mâ¡izi saðy onlara 
nâfi¡ olur yâ«ûd şât ve √amîrden birinin bevlini sünbül ve ¡asel ile ve zerâ-
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vend-i müda√rec üç dirhem ðadar şarâb içinde saðy [372b] olunmak nâfi¡ 
olur. Ve o ¡illette her gün veyâ«ûd her iki günde bir kerre su içinde ta§fiye 
olunan şebb-i ra†bdan miðdâr baðlât isti¡mâl olunmağa ba¡∂ı e†ıbbâ √amd 
ü &enâ eylediler. 

Ve onlara edviye-i nâfi¡adan olur kelkelânic ve devâü’l-lükk ve «â§§aten 
zıððî istisðâya onların nef¡i ziyâde olur. Ve her nev¡ istisðâya menfa¡ati recâ 
olunur devâ-i kürküm ve ma¡cûn-ı ebîrî†ûs «â§§aten ve cüvârişen-i sûsen 
ve devâ-i isðîl ve şarâb-ı ¡un§ul ve tiryâð mi&lli edviye saðy olunur ise. Ve 
ma¡lûm ola ki tiryâð ve devâ-i kürküm ve kelkelânic istisðâ-i bâridin â«i-
rinde cidden nâfi¡ olur. 

Ve ¡acîbetü’n-nef¡ edviyeden olur bir denk aðrâ§-ı şübrüm isti¡mâl olun-
sa ve aðrâ§-ı şübrümün terkîbi budur: Şübrüm ve helîlec-i a§fer veznle-
ri berâber a«≠ olunup aðrâ§ itti«â≠ olunur ve şerbet-i vâ√idesi bir buçuk 
dengden bed™ olunup tedrîcle dirhem miðdârına ðarîb olunca ðadar isti¡mâl 
olunur ve dört günde bir kerre şürb olunur ve her iki nevbetin arasında dahi 
aðrâ§-ı enberbâris saðy olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi rîvend ve ðus† ve √ab-
bu’l-πâr ve √ulbe ve türmüs ve râsen ve cen†iyânâ ve §amπu’l-levz ve ðınne 
bu me≠kûrlardan edviye terkîb olunur ve o devâ nâfi¡ devâ olur. 

Ammâ mâiyyeti müstefriπa olan tedâbîr müshilât ve şiyâfât ve «â§§aten 
√uðun olur, zîrâ √uðun mâya ðarîb ve †ıbâ¡a «afîf ve ¡u∂v-ı re™îsten ba¡îddir. 

Ve tedâbîr-i müstefriπadan olur hamâ™et ve tenânîr-i müsa«««ine ile 
olan isti√mâmât ve ke≠âlik o su ile isti√mâm ki onda bâbûnec ve id«ir mi&l-
li müla††ıfât †ab« olmuş ola. Ve yine tedâbîr-i müstefriπadandır merû«ât ve 
∂ımâdât ve kimâdât isti¡mâl olunmak. Ve o tedâbîr cümlesindendir leben-i 
mâ¡iz ve leben-i liðâ√ ve bevl dahi bu ðabîldendir ya¡nî lið√anın bevli dahi 
sütü gibi tedâbîr-i müstefriπadan olur. 

Ve istisðâ-i zıððîye leben-i liðâ√ muvâfıð olur aðrâ§-ı §abır ile bir üsbû¡ 
a«≠ olunursa, evvelâ o ður§tan nı§f dirhem ðadar †abâşîrden nı§f dirhem ile 
saðy olunup ba¡dehu tedrîcle bir dirheme ðadar artırılır, bir üsbû¡ miðdârı 
bu vech üzere isti¡mâl olunduktan sonra eger istifrâπ ða§d olunur ise iki 
dirhem mâzeryûn veyâ«ûd o miðdâr kelkelânic isti¡mâl olunup ba¡dehu bir 
üsbû¡ dahi aðrâ§-ı §abır vech-i mu√arrer üzere isti¡mâl olunur ve bu vech 
üzere mu¡âvededen i«lâ olunmaz √attâ ba¡∂ı kerre bür™ √â§ıl olunca ðadar o 
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tekrâr işlenir. Ammâ ∂a¡îf olanlara aðrâ§-ı §abırdan evâilinde bir dânıð saðy 
olunup ziyâde verilmez. Aðrâ§-ı §abırın nüs«ası ve ke≠âlik kelkelânic aðra-
bâdînde me≠kûrdur. ¢ânûn nüs«alarının ba¡∂ısında “aðrâ§-ı §abır” bedeline 
“aðrâ§-ı §afrâ” vâði¡ olmuştur. 

Ve ammâ √arâreti şedîde olanlara leben-i liðâ√ saðyı mülâyim olmaz. 
Ve leben-i liðâ√ şürbüne bed™ murâd olundukta evvelâ kırk dirhem miðdârı 
saðy olunur ve küllü yevmin onar dirhem ziyâde kılınır. 

Ammâ müshilât isti¡mâl olundukta kebide mu∂ırr olan müshili is-
ti¡mâlden √a≠er olunur. Ve eger kebide mu∂ırr olan devâ isti¡mâline ∂arû-
ret olur ise o zamân mu§lı√ı ile ı§lâ√ olunup kebide ma∂arratı olmadığı 
√âlde isti¡mâl olunur. Ve vâcib olur ki onun ishâlle istifrâπı def¡aten ol-
mayıp belki merrât ile i«râc oluna, zîrâ bir def¡ada ishâl tekmîl olunmak 
ðâtildir ve ma∂arratının eðalli kebidi ta∂¡îf olur ve §abırı yalnız isti¡mâl 
kebide cidden redî olur. Ve vâcib olur ki kebidden §abır teb¡îd oluna lâkin 
∂arûret ile §abırın isti¡mâlini iðti∂â eder nesne olur ise √île ile ı§lâ√ olu-
nup isti¡mâl olunur. 

Ve vâcib olur ki kaçan müstesðî müshilât isti¡mâl eylese §âim ola, istis-
hâlden sonra bir gün bir gece mümkin olursa if†âr eyleye ve ishâlin ardınca 
ðab∂ı ve taðviyesi olan enberbâris ður§u gibi olan edviyeden miðdâr-ı ðalîl 
itbâ¡ eyleye ve ke≠âlik miyâh-ı fevâkihten le≠≠et ve ðab∂ı olan miyâh dahi 
itbâ¡ olunur kebidi taðviye için ¡ale’l-«u§û§ ferfîyûn ve mâzeryûn ve uşşað 
ve onlar mi&lliler isti¡mâlinden sonra o miyâh isti¡mâl olunur ve onlardan 
sonra tiryâð ve devâ-i kerm gibi mu§lı√ât-ı mizâc zıððî-i bâridde ve mâ-ı 
hindebâ gibi mu§lı√-ı mizâc ≠ıððî-i √ârrda isti¡mâl olunur. Ve eger o istisðâ-
da √arâret var ise vâcib olur ki §afrâ ishâl olunmaya, zîrâ bir vechten §afrâ 
mâiyyete muðâvim olur. Ve ke≠âlik √arâreti ta«fîf için §afrâ ishâl olunsa 
mâiyyeti ishâl dahi vâcib olmakla ishâl dahi müte∂â¡ıf olup ðuvvete âfet 
lâ√ıð olur belki ziyâde vâcib ve §avâb budur ki §afrâ i†fâ olunup söndürüle 
ve mâiyyet ishâl oluna lâkin §afrânın kemmiyyeti ek&er ve √addi mütecâviz 
ise §afrâ ishâl olunur ve onun ishâli helîlec ile olunmağa iðti§âr olunur. Bu 
mi&lli √âlde helîlec ni¡me’l-müshil olur, nitekim √âlet-i bürûdette sekbînec 
ni¡me’l-müshil olduğu gibi. Ve kemmiyet ve zamânda istifrâπın ifrâ†ı redî 
olur ve √ârrda olan istifrâπ a§la√ olur ve onlara müleyyinât-ı ceyyideden 
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olur ðanâbir meraðası ve dîk-i herim meraðası «u§û§an o meraðalar besfâ-
yec ve şibt ve o mi&lliler ile mütte«a≠e olmuş ola. 

Ve kaçan sen on güne ðarîb müstefriπât-ı raðîða ile ve elbân-ı liðâ√ ve 
miyâhu’l-cübn ile ve onlar gibi olanlar ile istifrâπ edip ve mâ noð§ân üzere 
olup verem «afîf olsa ondan sonra §avâb olan budur ki ba†n üzere keyy 
oluna suyu bir dahi ðabûl eylemesin için. Ve keyyin vaðti √ımyeden sonra 
ve terk-i müshilden iki üç gün sonra olur. Ve ba†n o âlet-i keyy ile tekviye 
olunur ki ucu tûlânî ola ve ðasstan bed™ olunup ¡ânede «atm olunur ve ucu 
dahi ba†nın ¡ar∂ına olur ve bu keyylerden sonra ¡alîl olan kimse cû¡ ve ¡a†aşa 
mu§âbere eylesin. 

Ve §avâb olan budur ki her iki müshil aralarında müfetti√ât-ı süded olan 
edviyeden bir şey™ isti¡mâl oluna levz-i mürr aðrâ§ı gibi. 

Ammâ elbân-ı liðâ√ve elbân-ı mâ¡iz «u§û§an onlardan ¡Arabî lið√a ve 
¡Arabî mâ¡izin elbânları ve «u§û§an onların ¡Arabî olanlarından mâiyyeti 
müshil ve müla††ıf ve müderrir olan şî√ ve ðaysûm ve ðâðülî mi&lliler 
ile ve ma√rûrînde kebide muvâfıð olan küşû& ve hindebâ gibi ¡alef ile 
¡alef mu¡telif olanların elbânları √akkında ba¡∂ı nâsın ≠ikr olunan elbân-
ları müstesðînin isti¡mâlini tecvîz eylemediğine binâen onları isti¡mâl 
sûfes†âîlerin desîsi ve mekr ve √îleleridir dediklerine ve ke≠âlik lebenin 
†abî¡atı istisðâya mü∂âddedir dediklerine iltifât olunmaz belki sana bil-
mek gerektir ki ≠ikr olunan lebenler devâ-i nâfi¡dir, zîrâ rıfð ile cilâsı olur 
ve bi’l-«â§§a nef¡i olur. 

Ve ba¡∂ı kerre devâ-i mu†lað ile keyfiyyete mu¡âlece olundukta o devâ-
nın kendiden ma†lûb olunan √âletin «ilâfı üzere √âleti ve keyfiyyeti olur 
velâkin «â§§ası ve §ûret-i nev¡iyyesi √asebiyle muvâfıð olur yâ«ûd istifrâπ 
gibi bir â«er vech ile muvâfıð olur, me&elâ emrâ∂-ı bâridesi olan kebidin 
mu¡âlecesinde hindebâ isti¡mâl olunur ve emrâ∂-ı §afrâviyede saðmûnyâ-
ya ifzâ¡ ve ilticâ olunur ya¡nî hindebâ bâridir ve kebid-i bâride ¡ilâcında 
bi-√asebi’l-keyfiyyet muvâfaðatı yoksa velâkin bi’l-«â§§a nâfi¡dir ve ke≠â-
lik saðmûnyâ derece-i &âli&e √ârrdır ve √ârr olan emrâ∂-ı §afrâviyyede onu 
isti¡mâl bi’l-keyfiyyet muvâfıð değildir velâkin onlar o ¡ilele ¡ilâc olduğu 
§afrâyı ishâl cihetinden olur ve §afrâ bedende iken §afrânın sevretini teskîn 
etmekle olmaz ve †abî¡at-ı [373a] leben istisðâya mü∂âddedir diye o ¡illette 
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isti¡mâl eylemeği ¡adem-i tecvîzleri §a√î√ olmaz belki sana bilmek vâcibdir 
ki bu lebenin menfa¡ati şedîd olur √attâ bir insân †a¡âm ve şarâb bedeline o 
lebene müdâvemet eylese onunla şifâ bulur. 

Ve lebenin istisðâda olan menfa¡ati o ðavm ile mücerrebdir ki onlar 
müstesðîler olup diyâr-ı Rûm’da mu¡âleceyi ¡adem-i ðabûlleri √asebiyle 
bilâd-ı ¡Arab’a onlar def¡ olundular ve o bilâdda lið√a-i ¡Arabî lebenleri-
ni şürbe müdâvemetleri ile §ı√√at buldular ve onlara Resûlullâh §allallâhu 
¡aleyhi ve sellem buyurdular ki ا ــ ا و ــ ــ  ــא  א ــא وا ا ــ ا ــ  ــ   
Ya¡nî bilâd-ı ¡Arab’ın πayri belde ricâlinden olup o bilâda nüzûl eden müs-
tesðîlere Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurdular ki “Eger siz 
liðâ√ın ebvâlinden ve elbânından şürb eyleseniz §a√î√ olursunuz.” Ve fi’l-
vâði¡ onlar şürb edip §ı√√at buldular veyâ«ûd Resûlullâh’ın bu «i†âbı yine 
bilâd-ı ¡Arab ricâline ola.

Ve ma¡lûm ola ki elbân-ı liðâ√ ba¡∂ı kerre yalnız isti¡mâl olunur ve 
ba¡∂ı kerre edviye-i sâire ile ma«lû†an isti¡mâl olunur ve onlara ma«lû† 
olan edviyenin kimisi cidden müsa««in olmayan edviyeler olur helîlec 
ma¡a-bezri’l-hindebâ ve bezr-i küşût gibi ve ba¡∂ısında dahi tel†îf ve tes«în 
olur sekbînec ve √abb-ı sekbînec gibi ve ba¡∂ı kerre dahi ishâli ifrâ† üzere 
olanların ishâlini ðâ†ı¡ olan edviyeler leben-i liðâ√a «al† olunur ðara@ ve 
ðır†92 mi&lli nesneler gibi. Ve ba¡∂ı kerre elbân-ı liðâ√ ebvâl-ı ibil ile «al† 
olunur, †a¡âm ve şarâbı ¡alîlin o ma«lû†a ðasr olunur ve ba¡∂ı kerre onun ile 
ma¡an â«er πıdâ dahi tenâvül eder ve ¡alâ-kile’t-taðdîreyn tenâvül eylediği 
lebenin emrini o kimse ta√aððuð ve te&ebbüt eyleye ve ta¡arrüf eyleye ki 
o şâribin bedeni ondan mîre ve πıdâ a«≠ eyledi mi, eger πıdâ a«≠ eyledi 
ise o meşrûbdan †ab¡ ı†lâð olunmaz ve ı†lâð olur ise dahi ðalîlen ı†lâð olur 
veyâ«ûd meşrûbundan ek&er ishâl eder, o dahi ðadr-i yesîr ziyâde veyâ«ûd 
ifrâ†, müte√ammi-il ziyâde olur veyâ«ûd fevða’t-ta√ammül müshil olur. Bu 
vücûhlar ta¡arrüf olunur ki o leben mi¡dede ve mecârîde tecebbün eyledi mi 
yâ«ûd tebrîde mü™eddî oldu mu ve «ıl†-ı balπamî veyâ«ûd mu√terıð ta«lîf 
eyledi mi bu me≠kûrlar cemî¡an ta√arrî ve ta¡arrüf olunur. 

Ve ma¡lûm ola ki ≠ikr olunan saðy-ı lebenin ef∂al-i evðâtı fa§l-ı rebî¡ 
olur, evvel-i fa§l-ı §ayfa varınca ðadar saðyın ef∂al-i evðâtıdır. 

ط 92  mu¡ceme ve mühmele ile başka başka nesnedir, ikisi dahi ðâ†ı¡-ı ishâldir.
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Ve lið√a sütünün bizim mirâren tecribe ettiğimiz üzere √üsn-i tedbîri ve 
vücûh-ı saðyın enfa¡ı budur ki leben-i me≠kûr ¡alâ-«alâin mine’l-ba†n ya¡nî 
aç karnına şürb olunur, birkaç gün ve birkaç gece muðaddem tenâvül-i 
πıdâ terk olunup cidden şey™-i ðalîl tenâvül olunur, onu dahi terk mümkin 
olur ise o dahi terk olunmak evlâ olur ve bir gece muðaddem πıdâyı terk 
lâ-ma√âle vâcib olur ve ondan sonra leben-i √alîb √alb olduğu mekânda ve 
√albi zamânında şürb olunur; miðdâr-ı şürbü iki yâ«ûd üç ûðıyye kılınır 
ve ecved olan iki ûðıyye süt bir ûðıyye bevl-i ibil ile şürb olunmak olur ve 
birkaç gün şürb-i mâ hecr ve terk olunur ve üç gün bu şar†a ri¡âyet olunur 
ise o kimse idrâr ile «urûc eden bevli şürb eylediği leben miðdârına ðarîb 
bulur ve üç günden sonra meşrûb olan leben √asebiyle ba†nı isti†lâð eder ve 
ba¡∂ı kerre dahi isti†lâðı olmaz belki «urûc eden &üfl-i ðalîl olur. Ve ¡adem-i 
isti†lâð onun içindir ki beden meşrûb olan lebeni mîre ve πıdâ itti«â≠ eder. 
Ve eger ba†nı miðdâr-ı meşrûbdan ek&er ile isti†lâð eder ise bir gün miðdârı 
şürb-i lebeni terk eder veyâ«ûd o lebene ðab∂ı olan bir devâ «al† eder. Ve 
eger o lebeni şürbden sonra isti†lâðı olmaz ise vâcib olur ki onun şâribi 
lebenin tecebbününden «avf eyleye ve şürb-i lebeni hecr eyleye ve ke≠âlik 
meşrûbdan dûn ve eðall isti†lâð ederse yine «avf eyleye. Ve bu iki §ûrette 
vâcib olur ki o kimse mi¡dede olanları i√dâr eden bir devâ şürb eyleye ve 
onu sekbînecle ma«lû†an mu¡âvede eyleye belki i√tiyâ† budur ki o kimse 
sekbînec √abbi mi&lliden miðdâr-ı ðalîl üç günde bir kerre isti¡mâl eyleye o 
sütün beðâyâsından tecebbün edenleri i«râc eylesin için ¡ale’l-«u§û§ onun 
şâribi cüşâ-ı √âmi∂ ile teceşşî edip ve vücûdunda &iðal bulsa o zamân sek-
bînec √abbı mi&lliyi isti¡mâl ile i√tiyâ† ziyâde âked olur. Ve bu mi&lli √âlde 
ya¡nî tecebbün sûretinde ¡ale’l-fevr √uðun ile tedbîr nâfi¡ olur. Ve yine vâ-
cib olur ki o √âlde saðy-ı leben bir gün terk oluna ve o kimâdât ve ∂ımâ-
dâta ifzâ¡ ve ilticâ olunur ki ba†n üzere onunla tekmîd ve ta∂mîd olundukta 
ta√lîl eder. Ve eger saðy-ı leben tecebbünde bir şey™ i√dâ& eylemeyip ve her 
gün şey™-i πayr-i müfri† i«râc ederse ve belki iki küçük cevz miðdârı &üfl 
«urûc eder ise o meşrûb üzere iðti§âr olunup o miðdârdan ziyâde ve noð§ân 
kılınmaz gerek o meşrûb yalnız leben olsun ve gerek ma¡a’s-sekbînec ve 
ma¡a’l-√ubûbi’l-müshileti’s-sekbîneciyye olsun. Ve eger ishâl ifrâ† üzere 
olur ise ondan leben bir gün veyâ«ûd iki gün ða†¡ olunup ba¡dehu tedrîc 
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olunarak saðy olunup necîbe93 olup ðavâbı∂ ile ma¡lûfe olun lið√anın sütü-
ne sâ¡at-i √albinde Ba§rî olan √adîdin «abe&i ra∂∂ ve «all-i «amr ile πasl ve 
ba¡dehu maðlüvv olduktan sonra o mev§ûf-ı me≠kûr «abe&ten yirmi dirhem 
ðara@, †arâ&î& her birinden beşer dirhem, bezr-i kerefs üç dirhem ve sa¡ter 
ve kerefs ve se≠âbdan birkaç bâðât ya¡nî birkaç deste; pes bu ≠ikr olunan 
edviyeler o lebene «al† olunup bir sâ¡at ðadar terk olunduktan sonra o leben 
ta§fiye olunup şürb olunur. Bu vech ile şürb-i lebene tederrüc olunduktan 
sonra leben-i §ırf dahi şürb eder ve ondan sonra müshilât ile ma«lû† olan 
leben şürb eder eger ona i√tiyâc olur ise. 

Ve ammâ onlara nâfi¡ olan müdirrât isti¡mâlinde vâcib olur ki edviye-i 
müdirreden birine isti¡mâli ða§r eylemeye belki birini isti¡mâlden â«ere in-
tiðâl eyleye. Ve müdirrâtın edviyesi fu†râsâliyûn ve nân«âh ve fûtenec ve 
esârûn ve râziyânec ve bezr-i kerefs ve sâliyûs94 ve sâir encudân ve kemâfî†ûs 
ve vecc ve iki sünbüller ve dûðû, fû ve mû ve helyûn ve bezr-i helyûn ve 
yaban havucunun a§lı ve kâkünecdir. Ve bu müdirrât sa√ð-ı nâ¡imle sa√ð 
olunur √adebe-i kebide vu§ûlü sür¡at üzere olsun için. Ve kaçan müdirrât-ı 
ðaviyye isti¡mâl olunsa vâcib olur ki ardınca meraða-ı decâce-i semîne gibi 
düsûmetli meraðadan bir şey™ isti¡mâl eyleye. 

Ve ammâ a∂mide isti¡mâlinde ðânûn budur ki müceffif olan edviye o 
a∂midede ik&âr olunmaya. Ve ke≠âlik mu√allil olup ðab∂-ı ðavîsi olan dahi 
o a∂mideye ke&îren id«âl olunmaya, zîrâ o ðavî ðâbı∂ ke&îr oldukta mesâm-
mâtı ve menâfisi sedd eder ve ondan ta√allül ðalîl olur. Ve eger müceffif 
ve ðâbı∂ isti¡mâline √âcet olursa ðuvveti √ıf@ edecek miðdâr şey™-i ðalîl 
«al† olunur, kündür ve sünbül ve su¡d mi&llilerden cidden ðalîlü’l-miðdâr 
«al† olunur, zîrâ onlardan o miðdâr merâðın ðuvvetini ve içinde olanları 
mu√âfa@a eder ve ðuvvet √asebiyle vârid olan ru†ûbâtı merâð def¡ eder ve 
ðabûl eylemez. 

Ve ammâ ∂ımâdın müfred olan nâfi¡ devâları ve mürekkebe olan ed-
viye-i nâfi¡aları onlardan çoğunu anðrabâdînde biz ≠ikr eyledik. Ve bu 

93 ¡Acemî olup iki hörgücü olan deve ile ¡Arabî deve ictimâ¡ından tevellüd edene 
bu«tî derler, onu evvelâ Bu«tu’n-Na§r i√dâ& eylediği için, ammâ o bu«tî ile ¡Ara-
bî-i «âli§in ictimâ¡ından √âdi& olana necîb derler, nâðasına necîbe derler.

94 Sîsâliyûstur. Sâliyûs, encudândan bir §ınf olmakla “ve sâir encudân” ta¡bîr eyledi.
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maðâmda ≠ikr edeceğimiz mücerreb [373b] ve nef¡-i bâliπi olan kuru ot ra¡y 
edip yaş otu ra¡y eylemeyen baðarın a«&âsı ve mâ¡izin ba¡rı olur. A«&âdan 
mürekkeb olan ∂ımâdın nüs«âsıdır: A«&âdan bir şey™ a«≠ olunup su ile ve 
mil√ ile kaynatılır ve kibrît sa√ð olunup «i&y-i ma†bû«un üzerine ekilir ve 
ba†n üzere kılınır ve ke≠âlik ba¡r-ı mâ¡iz bevl-i §abi ile bu mi&lli ∂ımâd kılı-
nır ve ke≠âlik güğercin tersi ve √abbu’l-πâr ve îresâ ile dahi ta∂mîd olunur. 

Ve bu bâbda ðaviyyü’t-te™&îr olan ∂ımâd budur ki a«&â-i baðar ba¡r-ı 
mâ¡iz ile «al† olunup içinde «arbaðtan ve şübrümden bir şey™ kılınır ve 
bevl-i liðâ√la cem¡ olunup ∂ımâd olunur. Ve yine ∂ımâdâttan olur veda¡-ı95 
meşðûðu §adefi ile daðð eyledikten sonra hâli üzere ba†n-i müstesðî üze-
re il§âð edip onda bi-nefsihi kuruyunca ðadar terk eylemek ve §abr edip 
suðû†una mu«ill √areket eylememek. 

Ve yine ∂ımâdât-ı ceyyidedendir bu ∂ımâd ki istisðâya muvâfıðtır: Tîn-i 
la√îm ya¡nî etli olan incir su ile †ab« olunur ve mâzeryûn sa√ð olunup on-
dan bir cüz™, na†rûn iki cüz™, kemâfî†ûs bir buçuk cüz™; bu edviye a«≠ olunup 
†ab« olunan incir ile «al† olunup ma¡cûn kılınır.

∞ımâd-ı Â«er: Bu ∂ımâd cidden ðavî ∂ımâd olur: ~amπ-ı §anevber, 
şem¡, zûfâ-ı ra†b, zift, §amπ-ı bu†m her birinden üçer dıra«mî, mey¡a ya¡nî 
ı§†arek ve ma§†akî ve §abır ve za¡ferân ve e†râf-ı efsentîm ve uşşað her birin-
den birer dıra«mî, cünd-i bîdester, kibrît, √amâmâ, seyf96 demekle ma¡rûf 
olan semekin §adefi her birinden üçer dıra«mî, sûsen âsmâncûnî dört dı-
ra«mî, bûrað-ı a√mer bir dıra«mî; bu mecmû¡ a«≠ olunup babadya yağıyla 
«al† olunur. 

Eger kebidde verem var ise bu ∂ımâd ona nâfi¡ olur ki o ∂ımâd √aşî-
şü’s-sünbül, za¡ferân, √abb-ı bân, ma§†akî, iklîl-i melik, ¡asâlîc-i kerm, 
bâbûnec, edhân-ı mu†ayyebe mi&llilerden itti«â≠ olunur.

Merâhimden bu §ıfat üzere olan merhem dahi isti¡mâl olunur: Mârða&î&â, 
kibrît-i a§fer, na†rûn, uşşað her birindne birer cüz™, kemmûn iki cüz™ ve bir 
cüz™ün iki &ülü&ü; bu me≠kûlar şem¡le ve ¡ilk-i bu†m ve şarâbla cem¡ olunup 

95 “Veda¡” sümüklü böceğin baðla gibi küçükleridir, lâ†ıye olur, olduğu ma√alle ya-
pışır; berr ve ba√rde bulunur ve yübsü √alezûnât-ı sâireden eşedd olur. Veda¡dan 
bir nev¡ vardır ki ona «uff-ı πurâb derler.

כ 96 כ   âmûs. ªâhir budur ki bu diyârda ma¡rûf olan kılıç balığı murâd¢ ا و
değildir. 
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ba†n üzere va∂¡ olunur. Ve ke≠âlik cünd-i bîdester merhemi ve merhem-i 
efsentîn ve merhem-i îresâ ve merhem-i ferbiyûn ve merhem-i şa√m-ı √an@
al ve «ilâf ile mütte«a≠ olan merhem ve merhem-i √abbu’l-πâr ve merhem-i 
büzûr ve merhem-i bûlûn«andîs isti¡mâl olunur.

e≠-±erûrât: Na†rûn-ı meşvî ve mil√-i meşvî ba†n üzere ≠err olunup ekilir 
«u§û§an dühn-i √ârr ile ya¡nî dühn-i ðı&&â-i √ımâr ve dühn-i nârdîn mi&lli 
edhân ile †ılâ olunduktan sonra üzerine o edviye ≠err olunur ba¡dehu edvi-
ye-i mu√mirre isti¡mâl olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre müstesðînin a¡∂â-i †arafiyyelerine ðu∂bân-ı diðâð ile ∂arb 
olunur.97 Şey« der ki benim katımda bu ∂arb ma√mûd değildir. Ve ba¡∂ı 
kerre √aðvlerine ya¡nî izârlarının meşeddine ve √aðvlerini vely eden 
mevâ∂i¡e me&ânât-ı menfû«a ta¡lîð ederler. Mu§annif der ki bunda dahi 
ke&îr fâide olduğuna ben vâðıf değilim.

Kelâm Fi’l-Bezl: Ammâ merâððtan bezl olunmakla intifâ¡ eden ðalîl 
olur ve o kimse intifâ¡ eder ki bedeni cidden ðavî olup ba¡de’l-bezl riyâ∂et-i 
mu¡tedileye ðâdir ve ¡a†aşa ve taðlîl-i πıdâya mu§âbere eyleye. Ve bezl 
olunun kimseye vâcib olur ki bezlden muðaddem ¡ilâc-ı â«er eylemeye ve 
§avâb budur ki bezli def¡a-i vâ√idede eylemeye, zîrâ def¡a-i vâ√idede bezl 
olunsa def¡aten ervâ√ı istifrâπ etmiş olur ve ðuvvet sâðı†a olur belki bezl 
ðalîen ðalîlen olur. Tehevvük [ve] ta√ayyürü olan kimsenin bezline ta¡arru∂ 
olunmaz.

Ammâ ~ıfatu’l-Bezl: Bezli murâd olunan kimseler için An†îles emr eder 
ki o ¡alîl ðıyâm-ı müstevî ile iðâme olunur, eger ðıyâma ðudreti yok ise 
cülûs-ı müstevî ile iclâs olunur. Ve bâzilin «uddâmı ¡alîlin a∂lâ¡ını πamz 
edip esfele def¡ eder ve a∂lâ¡da πamze bed™ edip esfel-i sürreye varınca 
ðadar πamz eder ve ba¡dehu bezle meşπûl olur ve bu vech üzere bezle 
ðudret yok ise bezl terk olunur.98 Ve kaçan bezli murâd eylese göbeği al-
tından ma∂mûme olan üç parmak miðdârı bezl ve şaðð eder eger istisðânın 
mebde™i cihet-i em¡â ise ve eger mebde™-i istisðâ kebid cânibi ise sürrenin 
cânib-i eyserinden şaðð eder ve eger sebeb-i istisðâ †ı√âlden ise sürrenin 

97 İnce dallar ile ∂arb olunur.
98 Ya¡nî a∂lâ¡ üstünde olan mevâdd-ı istisðâyı πamz ile ta√t-ı sürreye indirmek 

mümkin değil ise bezli terk eder.
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cânib-i eymeninden şaðð olunur. Ve vâcib olur ki o mevâ∂i¡in hangisi şaðð 
olunur ise rıfð üzere şaðð oluna ve §ıfâð şaðð olunmayıp belki merâðð 
§ıfâðtan sel« oluna ve mev∂i¡-i şaððdan ðalîlen esfele merâððın sel«i imâ-
le oluna ve ba¡dehu merâðð &uðbe-i §aπîre ile &aðb olunup ve merâððın 
&uðbesi §ıfâðın &uðbesinden esfelde kılına onun için ki mâiyyeti a«≠ ve isâle 
için o &uðbelere id«âl olunan ünbûbe i«râc olundukta &uðbelerde mu√âzât 
olunmamakla &uðbeler mun†abıða olup mâiyyet «urûc eylemeye ve ba¡dehu 
nu√âstan mütte«a≠ bir ünbûbe o &uðbeye id«âl oluna ve kaçan bir miðdâr 
su o ünbûbe ile a«≠ olunsa onu sen inâme edip müstelðıyen tenvîm eyle.

Ve vâcib olur ki bezl olunan kimsenin nab∂ına mürâ¡ât oluna. Ve kaçan 
nab∂ ∂a¡fı a√≠ eylese mâyı sen √abs eyle ve kaçan mâı tamâmen i√râc edip 
lâkin onda miðdârun-mâ baðiyye kalsa onun emr ve «a†bına edviye-i müs-
hile kifâyet eder. Ve ba¡∂ı kerre bundan aðdem bizim ≠ikr eylediğimiz keyy 
ba¡de’l-bezl isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi mi¡de ve kebid ve †ı√âl 
ve esfel-i sürre mekâvî-i daðîða ile keyy olunur ve ba¡∂ı dahi müstesðînin 
mâiyyeti tel†îf olunup §afna isâle ve icrâ olunur ve §afndan ðalîlen ðalîlen 
mâiyyet bezl ve i«râc olunur. Ve bu tedbîr tedbîr-i nâfi¡ ü nâci¡ olur ve 
mâiyyeti esfele ce≠b †a¡†îsle ve mâiyyeti esfele ce≠b eden tedâbîrin küllîsi 
ile olur ve bu §ûrette vâcib olur ki fetð √udû&undan tevaððî ve ta√affu@ olu-
na ve ke≠âlik ∂arar-ı â«er i√dâ&ından dahi tevaððî oluna. 

Ve ba¡∂ı kerre o edirre iber-i ke&îre ya¡nî iğneler cem¡ olunup üdre üzere 
∂arb olunur ve mâiyyete merâşi√-i ke&îre √â§ıla olsun için. Ve ba¡∂ı kerre 
bezle maπ§ ve veca¡ tâbi¡ olur ve vâcib olur ki maπ§ olan mev∂i¡e ve bezl 
mev∂i¡ine dühn-i şibt ve dühn-i bâbûnec ve sâir edhân-ı müleyyine §abb 
olunur ve ke≠âlik o mev∂i¡lere o ∂ımâd va∂¡ olunur ki √ulbe, bezr-i kettân, 
bezr-i «a†mî ve o mi&llilerden mütte«a≠ ola. Ve ba¡∂ı kerre bezlin üzerine 
mâı √ârr ve dühn §abb olunmakla iktifâ olunur. Ve kaçan maπ§ sâkin olsa 
üzerinde olan ∂ımâd izâle olunur. 

Ve ammâ edviye ile vâði¡ olan istifrâπât-ı cüz™iyyeler için olan edvi-
yeleri biz ebvâbda îrâd eyleriz ve bu mâiyyeti müshil edviyeleri cedâvil-
de biz ¡add eyledik. Ve onların ðavîleri yetû¡âtın elbânı ve şeceri olur. Ve 
yetû¡âtın πâilesini def¡ eden nesnelerin ef∂ali «all ve tuffâ√ ve sefercel ve 
√abbu’r-rummân olur ve «u§û§an o «all ki içinde sefercel mi&lli bir nesne 
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terbiye olmuş ola içinde †ab« olunmakla ve leben-i şübrüm mi&lli yetû¡ât 
meypu«tec mi&lli ile ma¡cûn kılınır ve ba¡dehu ondan √ubûb itti«â≠ olunur. 
Ve ondan ef∂al olur o yetû¡âtı sikencebîn ile √all eylemek ya¡nî bir ûðıyye 
sikencebîn içinde şübrümden bir dânıð √all olunsa ve «u§û§an o şecere ðavî 
devâ olur ki ondan tiryâð-ı ferâvî vü bûşencî itti«â≠ olunur. Ve mu§annif 
@ann eder ki o şecere lâπiyedir. Ve ferbiyûn dahi o ¡illete devâdır, nîm-bi-
rişt §afratu’l-bey∂ içinde bir dirhem saðy olunur, zîrâ aðviyâdan olan 
müstesðîne vech-i me≠kûr üzere ferfiyûn mirâren saðy olunsa ondan intifâ¡ 
ederler velâkin onda «a†ar-ı ¡a@îm √avfı olur. 

Ve yine edviye-i müstefriπanın ðavîlerinden olur rûsa«tec ve tûbâl-ı 
nu√âs ve «u§û§an tûbâl ekmek içiyle ma¡cûn olup mu√abbeb olursa ðuvveti 
ziyâde [374a] olur. Ve ke≠âlik menderyâ tesmiye olunan √aşîş ve ðı&&â-i 
√ımâr ¡u§âresi ve içinde şa√m-ı √an@al nað¡ olunan şarâb ve mâzeryûn. 
Yetû¡âttan bu me≠kûrlar ðavî müstefriπâttandır. Ve mâzeryûnun ı§lâ√ı sir-
ke içinde nað¡ olunmakla olur ve ba¡∂ı kerre onun «alli ile sikencebîn itti«â≠ 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre iki dirheme varınca ðadar mâ-ı ¡asel ile uşşað saðy 
olunur. Ve i¡tidâle aðreb olanlardandır sekbînec ve îresâ ve bezr-i encüre. 
Ammâ encüre bezri muðaşşer olup ¡asel ile ve turp yaprağı suyu ile ma¡cûn 
kılınır. 

Ve a∂¡af ve eslem olan müstefriπât ðâðulî suyunun nı§f rı†l miðdârı, sük-
ker-i ¡uşer ile isti¡mâli olur. Ve ke≠âlik mâ-ı kâkünec ve mâ-ı ¡inebü’&-&a¡-
leb ve sikencebîn-i mâzeryûnî ve leben-i liðâ√ın müdebberi ve îresânın 
ðuvvetiyle müdebber mâu’l-cübn ve tûbâlu’n-nu√âs ve mâzeryûn ve bu 
mi&lli nesneler dahi eslemdir.

Nüs«a-ı Ceyyid: Mâ-ı cübnün bu terkîbinin menfa¡ati mücerrebdir: 
Bir rı†l mâ-ı cübne bir dirhem mil√-i enderânî, beş dirhem türbüd-i 
mes√ûð katılıp rıfð ile kaynatılır ve rıπvesi a«≠ olunup ta§fiye olunduktan 
sonra saðyına bed™ olunup bir rı†lın &ülü&ü evvelâ saðy olunur ve ðalîlen ðalî-
len bir rı†la bâliπ olunca ðadar saðy olunur ve bu vech üzere mâ-ı cübnü saðy 
istisðânın mâiyyetini tenðî§ eder ve tes«în eylemez. Ve mâu’l-cübnün 
ecvedi leben-i liðâ√tan itti«â≠ olunan mâ-ı cübn olur. Ve ma√rûrîne 
ef∂al ve ebred olan mâ cübn-i mâ¡izden ve ütünden me™«û≠ olan mâu’l-
cübn olur. 
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Ve bunlara muðârib olup istisðâ-i √ârre nâfi¡ olan edviyeden olur filð-ı 
sefercel ya¡nî bir ðı†¡a ayva sirke içinde üç gün miðdârı nað¡ olunup vez-
ni miðdârı mâzeryûn-ı †arî ile şedî∂en i«tilâ† edince ðadar daðð olunur ve 
ba¡dehu ta§fiye olunup üzerine «allin nı§fı miðdârı sükker ilðâ olunup ¡asel 
ðıvâmında olunca ðadar †ab« olunup «al† olunur. Ve bu devâya ðarîb olur o 
√ubûb ki ¡uşer sükkeriyle bezr-i mâzeryûndan mütte«a≠ olur, istisðâ-i √ârre 
dahi bu √ubûbun «a†arı olmaz. Ve ma¡cûnâttan onlara nâfi¡ olan kelkelânic 
ve bizim i«tirâ¡ ve i«tiyâr eylediğimiz o ma¡cûn ki «abe&-i √adîd ve mâ-
zeryûndan mütte«a≠ olur, aðrabâdînde biz onu ≠ikr eyledik. Ve ba¡∂ıların 
i«tiyâr eyledikleri ma¡cûn dahi nâfi¡dir, onun terkîbi budur: Bezr-i hinde-
bâ, bezr-i küşût onar onar, †ara«şeðûð-ı müceffef ¡u§âresi yirmi dirhem, 
¡u§âre-i enberbâris on beş dirhem, lükk-i maπsûl, rîvend-i §înî her birinden 
beşer dirhem, ¡u§âre-i efsentîn yedi dirhem, ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresi ve şa√m-ı 
√an@al beşer beşer, πârîðûn yedi dirhem; bu me≠kûrlar a«≠ olunup cüllâbla 
ma¡cûn kılınır ve mâ-ı buðûl ile saðy olunur. ~â√ib-i ¢ânûn der ki ben de-
rim ki bu devâ-i ceyyidi ba¡dü’l-evvelîn ≠ikr eylediler ve ba¡∂ı müte™a««irîn 
dahi onlardan inti√âl eylediler, kelkelânic saðyından √âdi& olan ¡ârı∂a ve 
πâileden bu ≠ikr olunan devâda emn vardır ve onun taðviyesi ve ishâli dahi 
kelkelânicden ðavîdir. 

Ve onlara nâfi¡ eşribe bizim i«tiyârımız olan şarâb-ı îresâdır. Ve bu §ıfat 
üzere olan şarâb dahi nâfi¡dir: Ceyyiden medðûð ve mes√ûð nu√âs-ı mu√-
rað bir mi&ðâl, ≠erðu’l-√amâm bir mi&ðâl, ða∂îb-i se≠âb üç ¡aded, mil√-i 
¡acînden şey™-i yesîr; bu edviyeler şarâbla şürb olunur. 

Ve √ubûbdan nâfi¡ olan Filaπriyûs √abbıdır, √abb-ı Filaπriyûs terkîbi bu-
dur: Tûbâl-ı nu√âs, varað-ı mâzeryûn, bezr-i enîsûn her birinden birer cüz™ 
a«≠ olunup ve ondan √ubûb itti«â≠ olunup aðviyâya birer mi&ðâl, ∂u¡afâ-
ya birer dirhem saðy olunur. Ve ke≠âlik √abb-ı şa¡&â ve habb-ı behrâm ve 
√abbu’l-«amse ve √abbu’s-sekbînec ve √abb-ı mâzeryûn cemî¡an bu √ubûb 
zıððî ¡illetine πâyete bâliπa olduğu gibi ve ke≠âlik √abb-ı muð,i şübrüm ve 
bizim aðrabâdînde ≠ikr eylediğimiz √ubûb ve ke≠âlik bu √abb dahi nâfi¡dir, 
onun §ıfatı budur: Leben-i şübrüm, ¡u§âre-i efsentîn, sünbül, türbüd her bi-
rinden birer dânıð, πârîðûn, verd her birinden yarım dirhem, ¡ineb-i &a¡leb 
suyuyla o edviyeler √ubûb kılınıp şürb olunur.
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◊abb-ı Â«er-i Ceyyid: ¢ışr-ı nu√âs, kemâfî†ûs, enîsûn mütesâviye-
tü’l-evzân a«≠ olunup √ubûb itti«â≠ olunur ve saðyında bir dirhemden bed™ 
olunup tedrîcle artırılır. Ve aðrâ§-ı nâfi¡adan müshil ður§ aðrâ§-ı rîvend-i 
kebîr, mâzeryûn büzûru bunlar cidden nâfi¡dir. 

Ammâ onların isti√mâmâtı onlara √ammâm-ı ra†b isti¡mâli kerîh olup 
ef∂al-i √ammâmları √ammâm-ı yâbis olur. Ve √ammâm-ı yâbis a§nâfından 
onlara ef∂al olan tennûr-ı müseccer olur ya¡nî ¡alîlin ta√ammülü miðdârı 
kızdırılan tennûr olur ¡ale’l-«u§û§ la√mî istisðâda √ammâm-ı ra†b mu∂ırr 
ve onlar a√ammâm-ı yââbis ve tennûr-ı müseccer ziyâde ef∂al olur. Ve 
kaçan √ammâm-ı yâbise ve tennûr-ı müseccere du«ûl eylese re™sini «âricde 
ve havâ-ı bâridde terk eder, havâ-ı bârid istinşâð ile ðalbe ve riyeye vâ§ıl 
olup tebrîd ve tervî√ edip ¡a†aşı ziyâde olmaz ve bedeni ke&îren ve πazî-
ren ¡arað-ı nâfi¡ ile terleyip bedeni ta√allül eder. Ve eger √ammâm-ı ra†b 
isti¡mâl ederse √ummâiyye ve √ârre-i bûraðıyye ve kibrîtiyye ve şebbiyye 
suyu olan √ammâmı isti¡mâl eylesin, zîrâ ma¡rûf olduğu üzere o müceffif 
sularla bu şânın müntehâsında cidden intifâ¡ olunur «u§û§an istisðâ-i la√mî 
a§√âbı beher yevm mütekerriren ve defe¡âtla o su ile isti√mâm eder ve eger 
ðuvvetini isðâ† eylemeyip tamâmen bir uzun günde o su içinde oturmak 
mümkin olursa onu dahi işler. Ve bu sular gibi olur mâ-ı ba√r teftîr ve 
tes«în olunur ise. Ammâ mâ-ı bâridde sibâ√at edip yüzmek â«ir-i emrde 
şedî∂en muvâfıð olur. 

Miyâh-ı √am™înin fe∂âilindendir ki onunla isti√mâm eden kimsenin 
nefs-i bârid tedbîrine temekkün ve ðudreti olur ve ona temekkün √ammâ-
ma du«ûl edenlerde ∂a¡îf olur. Ve eger √am™et √â∂ır ve mevcûd değil ise 
miyâh-ı ¡azbe ve √âlleri ve çamurları a«≠ olunur ve onlara «al† olunacak 
edviye ile «al† olunur ve içinde bûrað ve kibrît ve üşnân ve «ardal ve nûre 
ve ¡aðâðîr-i sâire ki ≠ikr olunan edviyeye müşâkil ve müşâbih devâlar †ab« 
olunup onlar ile â«ir-i emrde ve ðable-ilbâs isti√mâm eylemek nâfi¡ olur. 

Ve †ablî ve zıððî vâcib olur ki o miyâhı ba†nı üzere va∂¡ edeler ve is-
tisðâ-i la√mîde cemî¡an bedene va∂¡ olunur. 

Ve istisðâ-i √ârr bir kerre verem-i √ârre tâbi¡ olur ve â«er kerre mizâc-ı 
√ârra tâbi¡ olup onda verem olmaz belki o istisðâ-i √ârrın sebebi ðuvve-i 
muπayyirenin ∂a¡fı olur. Ve bu istisðâda ba¡∂ı kerre mâiyyet √umret üze-



298 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

re olur velâkin o √umret √asebiyle bu nev¡ istisðâya istidlâl olunmaz ve 
o istisðâya sebeb ðuvve-i mümeyyizenin ∂a¡fı olduğuna dahi √ükm olun-
maz, zîrâ i√timâli vardır ki o mâiyyet ðılletine binâen dâfi¡anın def¡ eylediği 
fa∂ladan lâ-ma√âle ziyâde mun§abıπ olur ve şiddet-i §ıbπ-ı mümeyyizede 
∂a¡f olup dem-i πıdâyı mâiyyetten ¡adem-i imtiyâza binâen olmaz belki bu 
bâbda i¡tibâr ¡alâmet-i sâirenin delâletine olur ve hangisinin ¡alâmeti mev-
cûde ise onun ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur. Ve vâcib olur ki istisðâ-i √ârrın 
iki kısmında dahi edviye-i √ârrdan müstesðî ictinâb eyleye, zîrâ edviye-i 
√ârre istisðânın sebebini ya¡nî √arâret-i veremi ve √arâret-i mizâcı ziyâ-
de eder ve sebebin ziyâde olduğu ile ¡illet dahi ziyâde olur. Ve bu nev¡ 
istisðâda edviye-i √ârre isti¡mâlinde «a†ar-ı ¡a@îm olur. Ve ba¡∂ılar derler 
ki istisðânın berâ™eti ve §ı√√ati olmaz edviye-i √ârre [374b] isti¡mâl olun-
madıkça. O ba¡∂ın bu kelâmına iltifât olunmaz, zîrâ evrâma kendi mu¡â-
lecesiyle ve mizâc-ı √ârra tebrîd ile mu¡âlece olunup §ı√√at bulduklarını 
müşâhede eyledik ve bu vech ile mu¡âlecenin menfa¡atini biz ve bizden 
muðaddem olanlar cümle tecribe eyledik.

◊ikâyet-i ¡Acîbe: Mu§annif der ki ben bir hatun gördüm ki istisðâ onu 
nehk edip ba†nı ¡a@îm olmuş idi ve o hatun enâr tenâvülüne mükibb olup o 
ðadar enâr tenâvül eyledi ki mütenâvelin miðdârı ≠ikr olunsa teşnî¡ olunup 
ona i¡timâd olunmaz idi, pes o ke&ret üzere rummân tenâvülünden bi-em-
rillâhi ta¡âlâ §ı√√at bulup onun muðte∂â-ı şehvetini icrâ eylediği kendiye 
tedbîr-i √asen oldu.99 

Ve istisðâya mu¡âlece eden kimseye vâcib olur ki √ummâya yâ«ûd 
mâiyyet-i müctemi¡aya ¡ilâcı ða§r eylemeye belki mu¡âlecede ikisine dahi 
mürâ¡ât eyleye, eger yalnız √ummâya ¡ilâc edip mâiyyetin ¡ilâcını terk eder-
se «a†arlı olur ve eger yalnız mâiyyete ¡ilâc edip √ummâ mu¡âlecesini terk 
eder ise «a†â etmiş olur. Ve vâcib olur ki rıfð üzere beynehümâyı cem¡ edip 
mu¡tedilât isti¡mâl eyleye ve √ummâ ve mâiyyetin hangisi aπleb ise ona 
muðâvemet eyleye. 

99 Ma¡a-hâ≠â rummânın †abî¡atı bârid-i ra†bdır, bârid-i ra†b isti¡mâli ile o hatun 
şifâ buldu. Bu √ikâyet-i ¡acîbeyi ≠ikrden πara∂ı ba¡∂ın kelâmını redde ve kendi 
müdde¡âsına istidlâldir.
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Ve ma¡lûm ola ki √ummâ mevcûde ve ðâime iken istisðâdan berâ™ete ve 
§ı√√ate sen ictihâd eylesen mað§ûdun √â§ıl olmaz ve tedbîr ile §ı√√at gel-
mez, pes bu mi&lli √âlde tedbîr budur ki mâ-ı ¡ineb-i &a¡leb ve mâ-ı kâkünec 
ve mâ-ı kerefs ve mâ-ı ðâðulî ve mâ-ı †ara«şeðûð ki ona ya¡∂ıd-ı mürr der-
ler, pes bu miyâhı isti¡mâl √ummâ ðâime iken istisðâya muvâfıð tedbîr olur. 
Ve vâcib olur ki miyâh-ı me≠kûreye lükk ve za¡ferân ve rîvend ma¡a-helî-
lec-i a§fer işbu edviyeden bir şey™ «al† oluna ve ke≠âlik ¡inde’∂-∂arûrât 
müshilât-ı ∂a¡îfeden olmak üzere bizim ta√rîr eylediğimiz mâzeryûniyye 
ve onun em&âli olan müstefriπât dahi isti¡mâl oluna. 

Ve Câlînûs’un ≠ikr eylediği üzere istisðânın ¡ilâcında istisðâda te™em-
mül vâcib olur, o te™emmül ne vech ile olacağını beyânında Câlînûs’un 
¡ibâretini ≠ikr eyleyelim: Câlînûs der ki benim §adîðimden bir şey« is-
tisðâ-i zıððîye mübtelâ oldu ve onda √arâret mevcûde ve ðuvvet ∂a¡î-
fe idi ve ben o şey«i meşvî la√m-ı cedy ve ðabc ve †ayhûc ve o mi&lli 
la√m-ı †uyûr ile πıdâlandırdım ve «ubz-ı huşkâr ve ðarî§ ve me§û§ ve 
hülâm işbu a§nâf-ı aπdiyeyi o lu√ûm ile itti«â≠ edip onunla πıdâlandırdım 
ve «all ile ¡adesten mütte«a≠ olan ¡adesiyye-i §afrâ dahi i†¡âm eyledim 
ve √ıf@-ı ðuvvet için o müstesðî şey«e emr-i aπdiyeyi tevsî¡ eyledim ve 
ona meraða tenâvülüne i≠n vermedim velâkin devâ saðy edeceğim gün 
ðable’d-devâm ve ba¡dehu zîrbâca i≠n verdim ve bu e†¡imeler onun ¡a†aşı-
nı ziyâde eylemedi ve o zîrbâcı mutavassı†u’&-&eðâfe olan «all ile tenâvü-
lünü emr eyledim ve onu bu ma†bû«la ishâl eyledim: A§fer helîlecât yedi 
dirhem, şâhterec dört, √aşîş-i πâfe& iki dirhem, hindebâ-ı πa∂∂ ya¡nî tâze 
bir bâða ya¡nî bir deste ve bezr-i hindebâ ve sünbül ve verd her birinden 
ikişer dirhem; bu me≠kûrlar üç rı†l su içinde iki rı†lı gidip bir rı†l kalınca 
kadar †ab« olunur ve içinde ona dirhem miðdârı ¡asel mers olunup şürb 
olunur. Ve ke≠âlik bu √abb ile dahi ishâl eyledim ki onu leben-i şübrüm 
ve bir mi&li sükker ile ¡aðd eyledim ve o √abbı ðable’l-πıdâ ona verdim 
ve ba¡∂ı kerre dahi leben-i şübrümü la√m-ı tînle ¡aðd edip iki veyâ«ûd 
üç nohut kadar ondan saðy eyledim ve ba¡∂ı kerre dahi leben-i şübrümü 
vech-i me≠kûr üzere saðydan sonra √ı§rım rubbu ve rîbâs rubbunu saðy 
eyledim ve kebidine ∂ımâd-ı bârid va∂¡ eyledim ve ke≠âlik ðaybedîs √ab-
bıyla ve mâzeryûn ile «all içinde nað¡ eyledikten sonra ∂ımâd eyledim. 
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Ve ba†nı üzere eylediğim a†liye †în-i Ermenî «all ile ve mâ ile ve daðîð-i 
şa¡îr ve câvers ve sığır tersi ve keçi tersi ve remâd-ı bellû† ve remâd-ı 
kerm idi ve ba¡∂a’l-e√ânînde bûrað ve kibrît idi, küllîsini «all ile ta∂mîd 
eyledim √attâ kebidi üzere ∂ımâd-ı §andalî ile ta∂mîd eyledim ve ba¡∂ı 
kerre ∂ımâd-ı §andalî nevâ√î-i kebide va∂¡ edip ve ∂ımâd-ı mu√allileyi 
göbeği ve ba†nı üzere va∂¡ eyledim. Ve ke≠âlik onu o şarâb-ı verd ile dahi 
ishâl eyledim ki o şarâb-ı verdin içinde ba¡∂ı kere mâzeryûn nað¡ etmiş 
idim ve ba¡∂ı kerre dahi leben-i şübrüm «all etmiş idim. Ve fevâkih tenâ-
vülünden kuru incir ve bâdem ve sükker tenâvülüne dahi i≠n verdim ve 
ona emr eyledim ¡a†aşa mu§âbere etmek üzere ve ¡a†aş ifrâ† üzere oldukta 
suyu sirke ile mezc edip memzûcu saðy eyledim ve mâzeryûn yaprağını 
daðð edip elekten geçirdim, incir ¡aseli ile ma¡cûn edip ona ðable’†-†a¡âm 
ve ba¡de’†-†a¡âm o ma¡cûndan verdim ve iki vaðtte cemî¡an verdim ve o 
şey«-i marî∂i bilâ-nef∂ bir gün terk eylemedim. Bu mev∂i¡e gelince ðadar 
Câlînûs’un kendi ¡ibâretidir. 

Ve vâcib olur ki a§hâb-ı istisðânın πıdâsı ðalîl olup vecbeten ola. Eger 
¡alîle mümkin olur ise √ın†adan mütte«a≠ «ubzu terk ve hecr eylesin √ın†ada 
lüzûcet ve tesdîd olmak √asebiyle ve o kimse «ubzunu «ubz-ı şa¡îr-i büzûrî-
ye ða§r eder. Ve eger √ın†a «ubzu tenâvül olunmak iðti∂â ederse vâcib olur 
ki o mütenâvel «ubz-ı tennûrî ve hüşkâr-ı na∂îc-i müceffef ola √attâ tenâvül 
katında fa†îr ve ¡acîn olmaya ve vâcib olur ki o √ın†a ¡alike dahi olmaya ve 
ba¡∂ı nâs o «ubzun daðîði[ne] √ımma§ «al† ederler. Ve vâcib olur ki onların 
desemleri zeyt-i ünfâð kılına. 

Ve onların aπdiyesinden olur «all ile zeyt-i mübezzer ü müfevve;100 bu 
πıdâ müstesðîlere muvâfıð πıdâdır. Ve merað-ı decâc dahi onlara dahi nâfi¡-
dir, zîrâ o merað hem idrâr ve hem kebidi ı§lâ√ eder, iki ma§la√atı câmi¡dir. 
Ve o †a¡âm ki onu na§ârâ zeytûn ve cevz ve &ûmdan itti«â≠ ederler, o dahi 
nâfi¡dir. Ve vâcib olur ki onların meraðları mâ-ı √ımma§ ve ðanâbir ve dîk-i 
herim ve decâc meraðaları ola «u§û§an o meraða mâhvîdâne √aşîşleri ile 
itti«â≠ oluna. Ve onların a√yânen tenâvül eyledikleri lu√ûmları cefâfı olan 
lu√ûm-ı †ayr ola, dürrâc ve ðıbâc ve şefânîn ve fevâ«it ve ðanâbir ve ða†â 
ve πızlân ve cüdâ ve §ıπar-ı semek ki müla††ıfât ve √irrîfe-i muða††ı¡a ile 

100 “Müfevve” füvve ile ma«lû† demektir.
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mübezzer ola. Ve onlara mil√-i ef¡î cidden ceyyid olur velâkin ba¡∂ı kerre 
o mil√in ifrâ† üzere ta¡†îşi olur. Ve onların buðûlü kerefs ve sılð ve baðla-i 
yehûdiyye ve hindebâ ve şâhterec ve miðdâr-ı ðalîl sermað ve kürrâ& ve 
se≠âb ve kerâvyâ yaprağı ve fûdenec ve &ûm ve keber olur. Ve «ardal ve 
cemî¡an √ubûb müstesðîlere ve «â§§aten a§√âb-ı †ablîye muvâfıð olmaz, 
ammâ lübûb ve fustuð ve bunduð ve levz-i mürr, temr ve zebîb içinde 
tenâvülüne vaðt-i fur§at u müsteraðta ru«§at verilir, ammâ fevâkih-i ra†b 
tenâvülüne vechen mine’l-vücûh ru«§at verilmez lâkin min beyni’l-fevâkih 
rummân-ı ra†b-ı √ulv tenâvülü nâfi¡ olur. 

Ammâ şarâb istisðâ-i √ârr a§√âbına elbette taðrîb olunmaz. Ammâ is-
tisðâ-i bârid a§√âbına vâcib olur ki şarâb a§nâfı beyninden ancak lâ-¡ale’r-
rîð şarâb-ı raðîð-i ¡atîðten miðdâr-ı ðalîl şürb edeler ve o şürb †a¡âm üzere 
dahi olmaya belki tenâvül-i †a¡âmdan bir √în mürûr ettikten sonra ola ve 
mi¡deden †a¡âmın in√idârından sonra ola. 

Ammâ onların √uðunları ve şiyâfları o √uðun-ı sekbînec ü îresâ ve onlar 
gibi mâiyyeti mu«ric olan edviyeden mütte«a≠ ola:

~ıfat-ı Şiyâf: Bu şiyâf mücerrebdir, mâiyyeti cidden istifrâπ eder: Bezr-i 
encüre elli ¡aded, √abb-ı mâhvîdâne otuz ¡aded, πârîðûn yedi ðîrâ†, ðış-
ru’n-nu√âs bir dıra«mînin &ülü&ânı; bu me≠kûrlar a«≠ olunup «ubzun lübbü 
ile «al† olunup [375a] ondan şiyâf itti«â≠ olunur ve o şiyâftan altı ðîrâ† 
veyâ«ûd yedi ðîrâ† veyâ«ûd dokuz ðîrâ† tenâvül olunur. 

Ve onların müdirrâtı cemî¡an müdirrât onlara nâfi¡dir velâkin müstesðîlere 
ceyyid olan o devâdır ki bevli idrâr eyleye ve o devâ budur: Bezr-i encüre 
dokuz ðîrâ†, «arbað-ı esved o miðdâr, kâkünec bir dıra«mî, sünbül-i Hindî 
iki dıra«mî; bu me≠kûrlar a«≠ ve «al† olunup tenâvül olunur, şerbet-i vâ√i-
desi bir mi&ðâldir şarâb-ı efâvîh ile şürb olunur.

Müdirr-i Â«er: Bu dahi bevli idrâr eder: ¡Îdân-ı belesân ve sünbül ve 
selî«â ve kemmûn ve a§l-ı sûsen ve heyûfârîðûn ve fiðâ√-ı id«ir ve lûf-ı seb† 
ve cezer-i berrî ve √amâma ve semerbiyûn ki kerefs-i berrînin bir nev¡i-
dir ve fu†râsâliyûn bu dahi kerefs-i cebelînin bezridir ve ða§abu’≠-≠erîre 
ve fülfül ve kâkünec ve sîsâliyûs, bu encudân-i Rûmîdir; bu me≠kûrların 
her birinden birer dıra«mî a«≠ olunup cemî¡an «al† olunur ve onun şerbet-i 
vâ√idesi iki dıra«mî olur.
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On İkinci Fa§l İstis…â-i La√mî Mu¡âlecâtı Beyânındadır

U§ûl-i külliyye ve ðavâ¡id-i me≠kûre istisðâ-i la√mî mu¡âlecesine nâfi¡ 
ve kâfidir ve ma¡a-≠âlik istisðâ-i zıððî bâbında la√mînin mu¡alecesine dahi 
≠ikr ve işâret mürûr eyledi. Ve la√mînin mu¡âlecesinde ba¡∂ı kerre fa§da 
√âcet olur eger sebebi bevâsirin ve dem-i †am&ın i√tibâsı olursa ve ¡alâmet-i 
imtilâ dahi mevcûde ise, zîrâ o sûretlerde fa§d ile «ânıð ve mu†fî olan imtilâ 
zâil olur. 

Ve fa§dın √ummâya münâsebetinden istisðâ-i zıððîye münâsebeti ek&er-
dir. Ve †abî¡atın leyyin olduğu §â√ib-i la√mîye §âli√ ve muvâfıðdır. Ve eger 
la√mî §â√ibinde √ummâ olur ise devâ-i müshil ile ishâl câiz olmaz ve fa§d 
dahi câiz olmaz mâdâm √ummâ zâil olmaya. Ve zıððî bâbında bizim va§-
fımız üzere aðrâ§-ı şübrüm şürbü zıððîden √âdi& olan √ummâya istisðânın 
sâirinden ziyâde ve eşedd mülâyemeti olur ve †ab¡ı √abs etmeyip ı†lâð ey-
lemek vâcib olur, √absi câiz olmaz ne ðadar mu¡tedil devâ ile olur ise ı†lâð 
olunur. Ve ða≠f ve ðay™ ve dimâπı münaððıye olan πarâπır dahi bi’l-cümle 
nâfi¡ olur. Ve ishâl dahi istisðâ-i la√miyye nâfi¡ olur ¡ale’l-«u§û§ o ishâl 
√abb-ı rîvend ile ola ziyâde ef∂al olur. 

Ve istisðâ için ve «u§û§an istisðâ-i la√mî için riyâ∂et ile tedbîr olunur 
ve riyâ∂etlerine müstelðıyen ibtidâ olunur ba¡dehu dâbbe üzere mütemek-
kin iken riyâ∂et ettirilir ba¡dehu ðalîlen ðalîlen meşy ettirilmekle riyâ∂et 
ettirilir. Ve gerektir ki onun meşy ve riyâ∂îsi ar∂-ı leyyine-i remliyye üzere 
ola ve ma¡iyyetinde bir kimse bile ola ki ¡alîl e&nâ-ı riyâ∂etinde terledikçe 
o kimse terini sile √attâ onun teri terâküm edip birbiri üzere vâði¡ olmakla 
süddeye mü™eddî olmaya. Ve o riyâ∂eti tamâm ettikten sonra tes«îne ta¡ar-
ru∂ olunur «u§û§an şems ile tes«în olunur, zîrâ √arâret-i şemsin ebdâna 
πav§ı ðavî olur, onun için başı kebb olunup şemsten viðâye olunur ¡alîle 
¡ilel-i dimâπiyye i§âbet etmesin için ve a¡∂â-ı sâiresi cemî¡an keşf olunur. 
Ve onun ma∂ca¡ı rimâl olur,eger kumlu mev∂i¡ var ise. 

Ve ke≠âlik ≠erûrât ile dahi mevâdd-ı mu√tebiseyi ı†lâð eder. Ve kaçan 
¡arað dürûr eylese o ¡arað mes√ olunup ðı&&â-i √ımâr dühnü mi&lliler ile te-
dhîn olunur ve riyâ√-ı bârideye mehebb olan mevâ∂i¡den mu√âfa@a olunur. 
Ve vâcib olur ki onlar devâ-i lükk ve devâ-i kürküm ve kelkelânic isti¡mâl 
edeler. Ve müdirrât-ı me≠kûreyi ve tel†îf ve ta√fîfi olan müshilâtı isti¡mâl 
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eyleyeler ve onun birisi aðrâ§-ı πâfe&tir, ma¡a’l-ebhel mâ-ı u§ûl içinde ve 
sikencebîn-i büzûrî √arâret mevcûde ise isti¡mâl olunur. 

Ve zıððî mu¡âlecesinde ≠ikr eylediğimiz edviye-i müfredenin küllîsi 
la√mîde dahi nâfi¡dir √attâ sekbînec, ðus†, mâzeryûn ve eferbiyûn dahi nâ-
fi¡dir. Ve ebhel †abî«i cidden nâfi¡dir eger suya √umreti çıkınca ðadar ebhel 
†ab« olunup ba¡dehu üç dirhem miðdârı ondan a«≠ ya¡nî tenâvül olunup 
üzerine o ma†bû«tan şürb olunur ise. Ve ke≠âlik nân«âh ve kemmûn ve 
mil√-i †aberzed şürb olunur. 

Ve sebeb-i √ârrdan √âdi& olan la√mînin mu¡âlecesinde fa§d vâcib olur 
§adîd-i redîyi i«râc eylesin için ve idrâr dahi isti¡mâl olunur. Ve kaçan onlar 
ile ¡urûð tenðıye olunsa kebidin mizâcı ı§lâ√ olunmağa mübâşeret olunur 
o edviye ile ki onunla kebid iltihâbdan mizâc-ı †abî¡îsine redd olunur. İs-
tisðâ-i la√mîden istisðâ-i √ârr veyâ«ûd istisðâ-i bârid a§√âbının aπdiyesi 
zıððîden √ârr ve bârid a§√âbının aπdiyesi gibi olur.

On Üçüncü Fa§l İstis…â-i ‰ablî Mu¡âlecesi Beyânındadır

‰ablînin mu¡âlecesinde ðânûn budur ki †ablînin √udû&una sebeb «ıl†-ı 
ra†bın i√tibâsından tekevvün eden riyâ√ olur ise o «ıl†-ı mu√tebes istifrâπ 
olunur ve ba¡∂ı kerre mâiyyeti istifrâπa dahi √âcet olur zıððîde olduğu gibi 
ve ke≠âlik bevl idrâr olunur. 

Ve eger riyâ√ın sebebi ∂a¡f-ı mi¡de ise onun mi¡desi taðviye olunur. Ve 
kebid a†liye ile ve mu¡addilât-ı sâire ile ta¡dîl olunur ifrâ† üzere teb«îr eyle-
mesin için. Ve bâb-ı †ablîde fa§d ek&er-i √âlde id«âl olunmaz ve ba¡∂ı ker-
re nâdiren id«âl olunur belki †ablî mu¡âlecesinde evlâ olan budur ki rıfðla 
†abî¡at ishâl oluna. Ve vâcib olur ki müshilât isti¡mâlini tek&îr eylemeyeler 
ve ke≠âlik müdirrât dahi isti¡mâl edip lâkin ifrâ† üzere isti¡mâl eylemeyeler, 
zîrâ ishâl ve idrârda ik&âr eylemek eb«ıre-i ke&îre tevlîdine sebeb olur.101 Ve 
min-πayri ifrâ†in müshil ve müdirr isti¡mâlinden sonra müceşşiyât ve riyâ√ı 
mu√allil olan nesneler isti¡mâl ederler. Beher yevm kirâren ve mirâren on-
ların ba†nları delk olunup câvers ve nu«âle ile nef¡i olur ise tekmîd olunur. 
Ve ke≠âlik √ubûb-ı meşrûbe ve √amûlât dahi isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre 

101 ‰ab¡ ile olan nüs«ada “√arâret-i ke&îre tevlîdine sebeb olur” vâði¡ olmuştur.
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dahi ba†nı üzere birkaç def¡a me√âcim-i fâriπa va∂¡ına √âcet olur. 
Ve †ablî a§√âbına vâcib olur ki √ubûbât ve buðûl tenâvülünden ve elbân 

ve fevâkih-i mura††ıbe tenâvülünden ictinâb eyleyeler. 
Ve eger †ablî istisðâ sû™-i mizâc-ı √ârr ile olursa vâcib olur ki ona râ-

ziyânec ve kerefs ve iklîlü’l-melik ve bâbûnec ve √asek miyâhı saðy oluna. 
Ve †ablînin sebebi sû™-i mizâc-ı bârid olursa vâcib olur ki ona kemmûn 

ve enîsûn ve cünd-i bîdester ve nân«âh saðy oluna ve onlar dâimâ kemmûn 
ve kündür ma∂π ederler. Ve onlara ma¡cûn-ı vecc şûnîz ile nef¡ verir ve bu 
ma¡cûn aðrabâdînde me≠kûrdur. Ve ke≠âlik nân«âh, ebhel, kemmûn, mil√-i 
†aberzed isti¡mâl olunur. ‰ab¡ ile nüs«ada “ve onlara nef ¡ verir dâimâ 
ðumârî varaðını ma∂π ve ke≠âlik su¡d ve dûðû her birinden ikişer dirhem 
isti¡mâl olunmak vâði¡ olmuştur.” Ve ammâ onların √amûlâtı kemmûn, bû-
rað, varað-ı se≠âb bu edviyeler şiyâfeten isti¡mâl olunur. Ve onlara √uðun 
nâfi¡ yalnız dühn-i se≠âb ile veyâ«ûd o dühn bü≠ûr-i mu√alliletü’r-riyâ√ 
ile ve ke≠âlik dühn-i kerefs ve dâr-ı §înî dühnü isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik 
riyâ√ı mu√allil ma¡âcîn ve müşâhede √asebiyle â«er eşyâlar dahi isti¡mâl 
olunur. ‰ab¡ ile olan nüs«ada “büzûr-ı mu√alliletü’r-riyâ√ ma†bû«an is-
ti¡mâl olunur” diye vâði¡ olmuştur. [375b]



KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN ON BEŞİNCİ FENNİ EMRÂ∞-I 
MERÂRE VE ‰I◊ÂL VE MU¡ÂLECÂTI ◊A¢¢INDA 

OLAN KELÂM-I MÜCMELDİR O DAHİ İKİ MA¢ÂLE 
ÜZERE TERTÎB OLUNMUŞTUR ONUN MA¢ÂLE-İ 

ÛLÂSI ‰I◊ÂL VE MERÂRE TEŞRÎ◊LERİ VE 
YERE¢ÂN BEYÂNINDA OLUP DAHİ FU~ÛLÜ 

MÜCTEMİ¡A VE MÜŞTEMİLEDİR

Evvelki Fa§l Merâre Teşrî√i Beyânındadır

Mu§annif der ki merâre bir kîs-i mu¡allaðtır, kebidden asılmıştır, mi¡-
de cânibine mâildir ve †abaða-i vâ√ide üzere ve ¡a§abâniyyedir ve onun 
femi vardır, kebid †arafına olur ve onda mecrâ vardır ki o mecrâ merâreye 
muvâfıð olan «ıl†-ı raðîði ve mirâr-ı a§feri ya¡nî §afrâyı kebidden ce≠b eder, 
o mecrâ kebidin kendiye ve kebid olan ¡urûð-ı sâkineye mutta§ıl olur. Ve 
o mecârînin o ma√allde şu¡ab-ı ke&îresi vardır ve πâyi§a olur ve ¡amûdu-
nun med«ali kebidin tað¡îrinde olur. Ve ke≠âlik merârenin fem ve mecrâsı 
vardır, nâ√iye-i mi¡deye ve em¡âya sâliktir, o fem ve mecrâdan mi¡deye ve 
em¡âya §afrânın fa∂lı irsâl olunur, onun biz kitâb-ı evvelde taf§îlini îrâd ey-
ledik. Ve merârede olan mecrâ me≠kûrun ek&er-i şu¡abı i&nâ ¡aşer tesmiye 
olunan bağarsığa mutta§ıl olur ve o şu¡abdan bir şey™-i §aπîr esfel-i mi¡deye 
mutta§ıl olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi emr ¡aks üzere olup ekber ve aπla@ esfel-i 
mi¡deye ve a§πar i&nâ ¡aşere mutta§ıl olur. Ve ek&er-i nâsta o mecrâ mecrâ-ı 
vâ√iddir, i&nâ ¡aşer mutta§ıldır. 

Ve merâre ile me&ânenin her birinden birer ünbûbe vardır ki merâreye 
dâ«il olan ünbûbe merâreden §afrâyı ma§§ eder. Merârın ünbûbe-i ma§§â§a-
sının med«ali me&âne ünbûbesi med«aline ðarîb olur. 

E†ıbbâ-ı aðdemînin ¡âdeti budur ki merâreye kîs-i a§πar ve me&â-
neye kîs-i ekber tesmiye ederler. Ve merâre «alð olduğunun √ikmeti ve 
ma§la√atı budur ki ondan mun§abbe olan mirâr-ı em¡âyı fa∂l-ı raπvîden 
tenðıye eder ve ke≠âlik ta√t-ı ðıdrda olan veðûd-ı nâr gibi em¡âyı tes«în 
eder ve ke≠âlik demi tel†îf ve fu∂ûlü ta√lîl eder ve berâzı ta√rîk edip em¡âyı 
tan@îf eder ve e†râfında olan ¡a∂al-i müster«îleri şedd eder. 



306 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve ek&er-i nâsta merâreden mi¡deye sebîl ve †arîð olmaz ve ma¡a-hâ≠â 
mirrenin in§ıbâbıyla mi¡denin ru†ûbâtı πasl olunsun için o †arîðten lâbüdd 
ve lâzım idi o ma§la√at için em¡âya †arîð «alð olunduğu gibi, pes bu fâi-
deye iltifât olunmayıp merâreden mi¡deye ek&er-i nâsta †arîð olmadığının 
sebebi budur ki §afrâdan mi¡de müte™e≠≠iye olur ve mi¡deye mun§abbe 
olan §afrâ πa&eyân i√dâ& eder ve ha∂mı ifsâd eder, zîrâ §afrâya reî «ıl† ve 
πıdâ mu«âli† olur. 

Ve merâreye ¡ırð-ı ∂âribden ya¡nî şiryândan ve kebide mutta§ıl ¡a§abe-
den cidden §aπîre olan birer şu¡be gelir. Ve merâre me&âne gibi bir †abaða 
ve bir kattır, o †abaða-i vâ√ide elyâf-ı &elâ&eden mürekkebdir ya¡nî lîf-i †avîl 
ve lîf-i müverreb ve lîf-i ¡arî∂den te™lîf olunmuştur. Ve merârenin lîf-i †avî-
li kebidden §afrâyı ce≠b eylemese veyâ«ûd ce≠biyle §afrâdan neðâ √â§ıl 
olmasa ondan âfât √âdi& olur, zîrâ §afrâ fevðe’l-merâre mu√tebes olsa ke-
bidi tevrîm eder ve yereðân îrâ& eder. Ve ba¡∂ı kerre o §afrâ-ı mu√tebese 
ta¡affün edip √ummayât-ı rediyye i√dâ& eder ve o §afrâ-ı mu√tebese a¡∂â-ı 
bevle ifrâ† üzere seyelân eylese taðrî√ eder ve hangi ¡u∂va seyelân ederse o 
¡u∂vda √umret ve nemle i√dâ& eder ve bedende münteşire olup hâyice ve 
sâkine olur ise yereðân i√dâ& eder. Ve kaçan merâreden em¡âya ifrâ† üzere 
seyelân ederse ishâl-i mirârî ve sa√c i√dâ& eder.

İkinci Fa§l Teşrî√-i ‰ı√âl Beyânındadır

Bi’l-cümle †ı√âl demin &üfl ve √urâðasının mefraπıdır. Ve demin &üfl 
ve √urâðaları †abî¡î ve ¡ara∂î olan sevdâlardır. Ve †ı√âl için bir nev¡ ðuv-
vet ve şân vardır, ðalbe cânib-i ta√ttan ve kebid ve merâreye cenblerinden 
muðâvim olur. Ve kaçan demin küdûretini †ı√âl ce≠b eylese onu ha∂m eder 
ve ba¡dehu o küdûret-i mah∂ûmeye †ı√âlde ¡ufû§at ve «umû∂at ¡ârı∂ olsa, 
o vech fem-i mi¡deyi daπdaπaya ve dibâπata §âli√ olsa ve ke≠âlik √arâ-
reti dahi mu¡tedile olsa o †ı√âl fem-i mi¡deye sevdâ-ı me≠kûreyni verîd-i 
¡a@îm †arîðinden irsâl eder. Ve kaçan kebidi ve √avâlî-i kebidi sevdâdan 
†ı√âl tenðıye edemeyip ∂a¡îf olsa bedende emrâ∂-ı sevdâviyye √âdi& olur 
sere†ân ve devâlî ve dâ™-ı fîl ve kûbâ ve behað-ı esved ve bara§-ı esved gibi 
mara∂lar ve belki mâli«ûliyâ ve cü≠âm ve onlar gibi olan ¡illetler ¡ârı∂ olur. 
Ammâ †ı√âlde müctemi¡a olup mu¡tâd üzere †ı√âlden i«râcı lâzım olan sev-
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dâyı i«râcdan †ı√âl ∂a¡îf olsa ondan †ı√âlin ¡i@amı ve kiberi ve veremi √âdi& 
olur ve ke≠âlik müceddeden tevellüd eden sevdâya mekân kalmaz ve fem-i 
mi¡deyi daπdaπa eden miðdâr dahi mu√tebes olup daπdaπanın menfa¡at-i 
meşhûresi fevt olur. 

Ve kaçan †ı√âl sevdâyı irsâl eylese eger onun irsâli ifrâ† üzere olur ise 
cû¡ ziyâde olur, eger √âmi∂ olup irsâli ifrâ† üzere olmazsa πa&eyân ve ðay™ 
îcâb eder ve ba¡∂ı kerre sa√c i√dâ& eder ki o sa√c ðattâl olur. Ve kaçan †ı√âl 
semirse ve semîn olsa cemî¡an beden arıklanıp ve hüzâl gelir ve ke≠âlik 
kebide dahi hüzâl ¡ârı∂ olur, zîrâ †ı√âlin kebide mü∂âddesi ðavî ve şedîddir. 

Ve ba¡∂ı kerre †ı√âlde sevdâ-ı mu√terıð olup √umû∂at-ı mu¡tedilesi zâil 
olur ve ba¡∂ı kerre †ı√âlden mi¡deye ke&îrü’l-miðdâr ve fâ√iş sevdâ mun§ab-
be olup ðay™-ı esvedi i√dâ& eder ve ba¡∂ı kerre o ðay™ın edvârı olup ondan 
inðılâb-ı mi¡de102 dedikleri âfet √âdi& olur. 

Ve kaçan istifrâπ-ı sevdâke&ret üzere olup onda √ummâ olmasa o is-
tifrâπın sebebi mâsikenin ∂a¡fı olur veyâ«ûd dâfi¡anın ðuvveti olur. Ve 
sev∂ânın ke&ret-i i√tibâsının esbâbı esbâb-ı istifrâπın a∂dâdı olur ya¡nî mâ-
sikenin ðuvveti veyâ«ûd dâfi¡anın ∂a¡fı olur. 

Ve †ı√âl müsta†îl ve lisânı bir ¡u∂vdur, mi¡deye yesârından ve cihet-i 
«alfe mâil ve mev∂i¡-i §ulbden mutta§ıl olur. Ve †ı√âlin ¡unuðu kebidin 
tað¡îrine merâre ¡unuðunun mutta§ıl olduğu ma√allin ta√tından mutta§ıl 
olur ve sev∂âyı kebidden o ¡unuð ce≠b eder ve bâ†ınından nâbit olan ¡unuð-ı 
â«er def¡ eder. Ve †ı√âlin tað¡îri †ı√âlin mi¡deye itti§âli cânibde olur ve √ade-
besi a∂lâ¡ı vely eden cânibde olur. Ve a∂lâ¡a †ı√âli ta¡lîð ribâ†ât-ı kaviyye 
vü ke&îre ile olmaz belki onu ta¡lîð eden ribâ† ðalîletü’l-a¡dâd ve lîfiyye-i 
πayr-i ðaviyye olur ve a∂lâ¡ın aπşiyesi ile o lîfler münseddedir. 

Ve a∂lâ¡ cihetinden †ı√âlin √adebesi biraz ¡urûð-ı ∂âribe ve ¡urûð-ı sâ-
kineye mutta§ıl olur. Ve †ı√âl cânib-i muða¡¡arından kebide ve mi¡deye 
mas†û√ münbası† gibi ya¡nî askı gibi mu¡allaðtır lâkin esfel-i kebide müvâzî 
ve esfel-i mi¡deye mutta§ıldır. Ve †ı√âlle mi¡de arasında bir ¡ırð-ı vâ§ıl var-
dır ki o ¡ırð †ı√âl ve mi¡denin her birinde mülte√im olur ve o ¡ırð dahi †ı√âli 
mi¡deye ta¡lîð eder ve o ¡ırðın şu¡ab-ı ke&îreleri ile iki kat bir §ıfâð-ı ma†vî 

102 “İnðılâb-ı mi¡de” ona derler ki me™kûl olan πıdâ mi¡dede ha∂m olduktan sonra 
mi¡de onu ðay™la meh∂ûmen def¡ eyleye.
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†ı√âli idπâm edip o şu¡belerden ke&îrü’l-¡aded ve §aπîrü’l-miðdâr olan şu¡ab 
†ı√âle ve &erbe müdâ«ale eder. 

∞âribe ve πayr-i ∂âribe ¡urûðun †ı√âlde ke&reti olur ve dem o ¡urûðta 
nu∂c edip cevher-i †ı√âle müşâbih olur ve πıdâsından bâðî fa∂layı †ı√âl def¡ 
eder. 

Ve †ı√âlin cirmi sa«îf «alð olundu sevdâvî fa∂l-ı πalî@i †ı√âl sühûlet ile 
ðabûl eylesin için. Ve †ı√âli §ıfâðtan biraz aπşiye setr ve taπşiye eder ve ona 
binâen †ı√âl √icâba müşârik olur, zîrâ √icâbın menşe™i dahi §ıfâðtır.

Üçüncü Fa§l Yere…ân-ı A§fer ve Yere…ân-ı Esved Beyânındadır

Yereðân levn-i bedenin taπayyür-i fâ√işine derler o taπayyür ile beden 
levn-i †abî¡îsinden çıkıp levni a§fer yâ«ûd [376a] esved olur. 

Yereðân-ı a§ferde «ıl†-ı a§fer ya¡nî §afrâ cilde ve ve cildi vely eden 
mevâ∂i¡e bilâ-¡ufûnetin cereyân eder o kimsede eger √ummâ-ı πıbb var ise 
ve eger onun √ummâsı rib¡ olsa o zamân bilâ-ta¡affünin «ıl†-ı esved cilde ve 
cildin √avâlîsinde olan mevâ∂i¡e cereyân edip ondan yereðân-ı esved √â§ıl 
olur. Ve yereðân-ı a§ferin ek&er-i √âlde sebebi kebid ve merâre cihetlerin-
den olur. Ve yereðân-ı esvedin sebebi †ı√âlden olur ve ba¡∂ı kerre kebidden 
dahi olur ve ba¡∂ı kerre dahi mü§âdif düşüp a§fer ve esved yereðânlardan 
her birinin sebebi bedenin mizâc-ı ¡âmmı olur. 

Ve biz evvelâ§afrâvî yereðânda tekellüm eyleyelim ve biz deriz ki ye-
reðân-ı §afrâvî §afrânın ke&ret-i tevellüdü ile olur veyâ«ûd tevellüdü ke&îr 
olmaz velâkin imtinâ¡-ı istifrâπ √asebiyle cem¡ olup ke&îr olur ve §afrâ-
nın dahi ke&ret-i tevellüdüne sebeb ¡u∂v-ı müvelled olur veyâ«ûd me™kûl 
√asebiyle olur veyâ«ûd esbâb-ı πarîbe √asebiyle tevellüd eder. Ve §afrâyı 
bi’†-†ab¡ tevlîd eden ¡u∂v kebid olur, zîrâ kebid cidden tes«îni olan mü-
sa««inâtla ve kebidde ve mecârî-i §afrâda √âdi& olan evrâmla ve bi-√ase-
bi’s-südde mirre-i §afrâ merâreden mu√tebise olmakla ve merârenin mizâcı 
cidden müsa««an olmakla işbu esbâb-ı me≠kûrenin her biriyle kaçan kebid 
cidden müsa««ane olsa §afrâyı ke&ret üzere tevlîd eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
§afrâyı cemî¡an beden bi-√asebi’†-†ab¡ tevlîd eder, zîrâ cemî¡an beden sü«û-
net-i müfri†a ile tesa««un eylese bedende olan demi §afrâya i√âle eder. Ve 
aπdiye sebebiyle tevellüd eden §afrâ aπdiyenin √arâret-i mizâcı √asebiyle 
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veyâ«ûd leben gibi mi¡de-i √ârrede √arârete isti√âlesi serî¡ olan aπdiyenin 
√arârete isti√âlesi ile tevellüd eder; kaçan me™kûl olan †a¡âm ve aπdiyede 
bu ev§âf mevcûde olsa ke&ret üzere §afrâ tevlîdinden «âlî olmaz. Ammâ es-
bâb-ı πarîbeden §afrâ tevellüdü √arr-ı «âricînin o kimseyi «âricden iştimâli 
√asebiyle yâ«ûd cerrâre demekle ma¡rûf ¡akreb veyâ«ûd √ayye les¡ası ile 
veyâ«ûd zenâbîr-i «abî&e ∂arbıyla ve ðamletü’n-nesrin ¡a∂∂ı ile √arâretin 
bâ†ında fâş ve sârî olmasıyla ke&îren §afrâ tevellüd eder. Ke≠âlik edviye-i 
meşrûbe ile dahi §afrâ tevellüd eder, me&elâ ef¡înin ve nemirin merâreleri 
bu fi¡li işler. Eger şâribini ðatl eylemek mertebesine bâliπa olmazsa semm 
sebebiyle √âdi& olan yereðân ek&eriyyâ def¡aten @âhir olur. 

Ammâ ke&ret-i §afrâ ile √âdi& olan yereðân iki vech üzere olur: Vech-i 
evvel budur ki o §afrâ ke&ret ile deme πâlibe olur ve dem ile münteşire 
olup kendiden olan intişâr ile yereðân-ı a§feri i√dâ& eder. Ve ikinci vech 
budur ki §afrâyı †abî¡at ebdâna neşr edip yereðânı i√dâ& eder ve bu yereðân 
bu√rânâtta olur. 

Ve ke&ret üzere olan §afrâdan mütevellid yereðân ba¡∂ı kerre tedrîcle 
ðalîlen ðalîlen √âdi& ve müte¡addid eyyâmda @âhir olur onun için ki cild-
de ke&âfet yâ«ûd mâdde πıl@at olup tevellüd eden §afrâ ta√allül eylemez 
ve ðalîlen ðalîlen münteşir olup yereðân i√dâ& eder. Ve bu ≠ikr olunan 
iki sebebden için şimâl yelleri estikte ve şitâ-ı bâridde yereðân ke&îr olur. 
Ve ke≠âlik terlemek mu¡tâdı olanlardan ¡arað mu√tebes olsa onlarda dahi 
yereðân √âdi& olur. 

Ve §afrânın ke&ret üzere tevellüdü ba¡∂ı kerre kebidde ve ba¡∂ı kerre 
ðarîben senin bildiğin üzere cemî¡an bedende olur. Ve ke&ret üzere tevellü-
düne sebeb ba¡∂ı kerre evrâm-ı √ârre olur, zîrâ hangi ¡u∂vda evrâm-ı √ârre 
√âdi& olsa mizâcı √arârete taπyîr edip ve √arâret-i mizâcla §afrâ ke&ret üzere 
tevellüd eder. Ve ba¡∂ı kerre evrâm tesdîdi ve istifrâπı men¡i √asebiyle dahi 
§afrâyı tevlîd eder, nitekim mizâcı √arârete taπyîri √asebiyle tevlîd eyledi-
ği gibi. Ve evrâm-ı bâride mirâr-ı esvedi tevlîde evlâ olur. Bu me≠kûrlar 
§afrânın ke&reti ile √âdi& olan yereðân-ı a§ferin a§nâfı idi. 

Ammâ ¡adem-i istifrâπ √asebiyle olan yereðânın beyânı budur ki 
yereðâna sebeb olan ¡adem-i istifrâπ kebidde olan §afrânın ¡adem-i istifrâπı 
olur veyâ«ûd merâre ve em¡â ve a¡∂â-ı u«râdan birinde müctemi¡a olan 



310 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

§afrânın ¡adem-i istifrâπı olur. Ve kaçan kebidde olan §afrâ istifraπ olun-
masa o ¡âdem-i istifrâπa sebeb ba¡∂ı kerre fâ¡ilde olur veyâ«ûd ¡adem-i is-
tifrâπa sebeb âlette olur. Ve eger sebeb fâ¡ilde olur ise ba¡∂ı kerre o sebeb 
ðuvve-i mümeyyizenin ∂a¡fı veyâ«ûd ðuvve-i dâfi¡anın ∂a¡fı olur. Ve sebeb 
âlette ise o sebeb mecârînin insidâdı veyâ«ûd kebid ile mecrâ arasında olan 
südde olur. Ve bu ðabîldendir ya¡nî beyne’l-kebid ve’l-mecrâ südde √ase-
biyle √âdi& olan yereðândandır kebidin evrâm-ı √ârresinden ve evrâm-ı §ul-
bünden √âdi& olan yereðân ve kezâlik bu ðabîldendir o yereðân ki berd ile 
√âdi& olur, zîrâ kebide berd i§âbet eylese kebidi ∂a¡îf eder ve kebidde olan 
mecârîyi ðab∂ eder ve ke≠âlik in∂ıπâ†tan ve sâir esbâb-ı seddden √âdi& olan 
yereðân dahi ≠ikr olunan ðabîldendir. 

Ve ma¡lûm ola ki kaçan südde √â§ıl olup kebidin ve merârenin hangi 
mev∂i¡inde olursa olsun §afrâyı √abs eylese o i√tibâstan lâ-ma√âle kebide 
kendi sü«ûnet-i a§liyyesinden mâ-¡adâ sü«ûnet gelip es«an olur ve √âl-i 
selâmette kebidde tevellüd eden §afrâdan ek&er kebidde §afrâ tevellüd eder. 

Ammâ merâre sebebiyle √âdi& olan yereðân merârenin §afrâyı ce≠bi-
nin ∂a¡fından olur «u§û§an merârenin câ≠ibesinin ∂a¡fıyla kebidin ðuvve-i 
mümeyyizesinde ve ðuvve-i dâfi¡asında ∂a¡f olur ise merârede olan ∂a¡f-ı 
ce≠binin sebebiyyeti ðaviyye olur veyâ«ûd merârenin kebidden ðuvvet-i 
ce≠bi yereðâna sebeb olur, zîrâ ðuvvet-i ce≠ble merârenin def¡a-i vâ√idede 
ce≠b eylediği §afrâ merâreyi mümteli™e eder ve ziyâdesine merârenin si¡ası 
olmayıp o ziyâde merâreyi temdîd ve ðuvvetini isðâ† eder ba¡dehu kebid-
den §afrâyı ce≠b edemeyip yereðân √âdi& olur. 

Ve ba¡∂ı kerre yereðâna sebeb merâre ile em¡â arasında olan mecrâda 
olan südde olur. Ve ba¡∂ı kerre o südde §afrânın def¡aten seyelânından 
müktenize olup tesdîdinden √âdi& olur ve o iktinâz ve tesdîde ba¡∂ı kerre 
sebeb-i ke&ret ve ba¡∂ı kerre kebidin şiddet ve ¡unfle def¡i ve ba¡∂ı kerre 
merâre câ≠ibesinin şiddet-i ce≠bi olur, zîrâ bu sûretlerde mecrânın femi 
üzere §afrâyı √abs eder nesne mun†abıð olup ðuvvet dahi müte™e≠≠iye ol-
mak √asebiyle tenfî≠den ¡âcize olur. Ve sâir esbâb-ı süded dahi ba¡∂ı kerre 
bu nev¡ süddeye sebeb olur. 

Ve ba¡∂ı kerre yereðân ðûlınc √âsebiyle olur, zîrâ ðûlıncla mecrânın vec-
hi «ıl†-ı lezicden taπriye olunup mirâr em¡âya mun§abb olmaz belki bedene 
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münteşir olup yereðân √udû&una sebeb olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi yereðâna 
ðûlınc sebeb olmayıp belki yereðân ve ðûlınc cemî¡an sebeb-i vâhid-i â«er 
ile √âdi& olurlar bu vechle ki evvelâ mecrâ-yı merârede ðable-√udû&i’l-
ðûlınc südde √âdi&e olur ve o südde mirârı em¡âya in§ıbâbdan ve πasl-i 
em¡âdan men¡ eder ve em¡â πasl olunmamakla onda ru†ûbât-ı ke&îre mu√te-
bise olup ðûlınc heyecân eder. 

Ve kebidden merâreye ve merâreden em¡âya sâlike olan mecrâlar-
da ilti√âm ve &ü™lûl √asebleriyle √âdi&e olana süddeye binâen √âdi& olan 
yereðânın bür™ü recâ olunmaz. 

Ammâ em¡â √asebiyle √âdi& olan yereðân bir ðavmin @annı üzere bu 
vech ile ¡ârı∂ olur ki ba¡∂ı kerre em¡âda ve «u§û§an ðûlûn denmekle ma¡rûf 
olan mi¡âda §afrâ-ı ke&îre müctemi¡a olur ve √âil sebebiyle o mev∂i¡den 
«urûc eylemez ve ba¡dehu mun§abbe olan §afrâya mefraπ ve mekân kalmaz 
her ne ðadar kebidden merâreye ve merâreden em¡âya sâlik olan mecrâlar 
meftû√a olur ise [376b] dahi mirâr em¡âya cereyân eylemeyip ve bedene 
münteşire olup yereðân hâyice olur. Ve bu vech üzere yereðânın √udû&u 
ðalîl ve nâdir olur ve benzer ki bu vech üzere yereðânın √udû&u ba¡îd olur, 
zîrâ mirâr em¡âda miðdâr-ı me≠kûre müctemi¡a oldukta √iddeti √asebiy-
le kendi nefsini ve â«er ru†ûbâtı i«râc eder ve müceddeden mun§abb olan 
§afrâyı ne keyfiyyette bi’l-müzâ√ame in§ıbâbdan men¡ eder! Ne¡am, kaçan 
em¡ânın √issine bu†lân ve ðuvvet-i dâfi¡aya noð§ân terettüb eylese bu vech 
üzere yereðân √âdi& olmak muta§avver olur.

Ammâ yereðân-ı esved iki vech üzere olur: biri †ı√âlî ve â«eri dahi ke-
bidî olur: 

‰ı√âlî olan yereðân-ı esved iki mecrânın birinde ya¡nî kebidden †ı√âle ve 
†ı√âlden fem-i mi¡deye ve mun§arif-i sâireye vârid ve sâlik olan mecrâlar-
da südde olmakla tekevvün eder ve ba¡∂ı kerre dahi ðuvvânın ba¡∂ılarının 
ðuvveti ve ba¡∂ılarının ∂a¡fı √asebiyle dahi tekevvün eder. 

Ammâ kebidî olan yereðân-ı esved ba¡∂ı kerre kebidin şiddet-i √arâre-
tiyle olur, zîrâ o √arâretle dem mu√terıð olup sevâda ve sevdâya isti√âle 
eder ve bedende sevdâ ke&îr olur, †ı√âlde ve mecârî-i sevdâdan bir mu¡âvin 
dahi ona i¡ânet ederse emr tamâm olur. Ba¡∂ı kerre dahi yereðân-ı esved-i 
kebidî kebidin şiddet-i bürûdetinden olur, zîrâ kebid şiddet üzere bâride 
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olsa dem ta¡akkür ve tesevvüd eder ve o bürûdet ba¡∂ı kerre ma¡a-yübs ve 
ba¡∂ı kerre ma¡a-ru†ûbet olur. Ve ba¡∂ı kerre yereðân-ı esved-i kebidî ke-
bidde evrâm-ı bâride ve evrâm-ı §ulbe olmakla olur. 

Ve yereðân-ı esved ba¡∂ı kerre dahi cemî¡an beden √asebiyle ¡ârı∂ olur, 
bu yereðân-ı esvede cemî¡-i bedende münbe&&e olan ¡urûð √asebiyle olur ve 
o ¡urûðun demlerinin sevdâya ve yereðân-ı esvede isti√âlesi demin istisðâ-i 
la√mî mevâddına isti√âlesi ðıyâsı üzere olur her ne ðadar o maðâmda ke-
bidde fesâd-ı @âhir yoksa dahi lâkin ¡urûðta fesâd olmak √asebiyle dem 
fâsid olur. 

Ve ba¡∂ı kerre mümkin olur ki yereðân-ı esved taðsîm-i â«er ile taðsîm 
olunup denile ki yereðân-ı esved ba¡∂ı kerre ke&ret ile ve ba¡∂ı kerre i√ti-
bâs ile √âdi& olur, bu taðsîm yereðân-ı a§ferde olduğu gibi olur. Ve ba¡∂ı 
kerre dahi yereðân-ı esved yereðân-ı a§fer ile ma¡an cem¡ olur onun için ki 
deme mu«âla†ası olan §afrâ cemî¡an bedene münteşire olup ona ba¡∂ı kerre 
i√tirâð ¡ârı∂ olur ve dem-i mu√terıðtan tekevvün eden sevdâ ile §afrâ cem¡ 
olup o iki yereðân cemî¡an √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre iki yereðânın ictimâ¡ı 
iki cânibde dahi âfet olduğundan √âdi& olur ya¡nî kebid ile hem merâre ve 
hem †ı√âl arasında âfet olmakla olur. 

Ve bir ðavm @ann eylediler ki yereðân-ı a§fer baπteten ve yereðân-ı es-
ved tedrîcle √âdi& olur ve ke≠âlik o ðavm ≠âhib oldular ki §afrâyı tevlîd 
eden sebeb sevdâyı tevlîd eden sebebden aðvâ olur ve sevdâ ðalîlen ðalîlen 
tevellüd eder. Lâkin vâðı¡u’l-√âl o ðavmin dedikleri gibi değildir her ne 
ðadar ek&er-i √âl o minvâl üzere ise ya¡nî onların kelâmı √ükm-i ek&erîdir, 
küllî değildir. 

Ve ba¡∂ı kerre yereðân-ı esved emrâ∂-ı †ı√âle ve em&âline bu√rân olur 
†abî¡at sebeb-i mu¡avvið [olmak] √asebiyle cihet-i nef∂e teheddî eylemeyip 
sevdâyı cemî¡an bedene neşr ve yereðân-ı esvedi ta√rîk eder. 

Ve yereðân-ı a§fer ahâlîlerinin ek&er-i √âlde †abî¡atları mu¡teðıle 
olur senin bundan aðdem bildiğin üzere e&fâlin ictimâ¡ına münebbih ve 
müteðâ∂î olan §afrânın ve «ıl†-ı le≠≠â¡ın i√tibâsı √asebiyle. Ve yereðânı 
olan kimse mu¡âleceyi terk edip mâdde-i yereðânı √âli üzere terk eylese 
ondan «a†ar «avf olunur ve terk-i mu¡âlece edenlerin ek&erine mevt-i fe-
câ™et ¡ârı∂ olur. Yereðân-ı kebidînin verem √âsebiyle √âdi& olanları a§nâf-ı 
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yereðânın ziyâde şerrlisi olur ve bu yereðân İbuðrâ†’ın ≠ikr eylediği 
yereðândır ki o fâ∂ıl demiştir ki kaçan kebid-i mârûðta103 §ulbe olsa delîl-i 
redî olur.104 Ve yine İbuðrâ† kendiye mensûb olan ba¡∂ı kütübde demiştir 
ki yereðândan bir nev¡-i redî vardır ki serî¡ü’l-ihlâk olup ve onun §â√ibi-
nin bevlinde a√merü’l-levn kirsenneye müşâbih nesne olur ve ke≠âlik onun 
ba†nında πarza müşâbih nesneler i√sâs olunur ve √ummâ ve ðuşa¡rîret-i ¡a@
îme olur, şiddet-i düvâr ile kelâmında kelâl olur, bu nev¡ yereðân §â√ibi on 
dört güne varınca ðadar ihlâk olur.

Dördüncü Fa§l Yere…ân-ı A§ferin ¡Alâmâtı Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki yereðân-ı a§fer ve yereðân-ı esvedde bevlin §ıbπı ziyâde 
olur ve her ne ðadar bevlin §ıbπı ek&er olur ise o miðdâr bevl e√add olup 
selâmet-i kebide ve ðuvvetine edell olur. 

Ve yereðânın sû™-i mizâc-ı √ârr sebebiyle √âdi& olanlarının ¡alâmâtı 
mizâc-ı √ârrın ¡alâmât-ı ma¡lûmeleri olur gerek ise o ¡alâmâtla verem-i √ârr 
¡alâmâtı olsun ve gerek ise olmasın eger o ¡alâmât-ı ma¡lûme ile recî¡de ya¡nî 
berâzda südedde olan berâzın beyâ∂ı gibi beyâ∂ olmaz ise, zîrâ ba¡∂ı kerre 
yereðânda olan berâzda §ıbπ ek&er olur. Ve südedde i√sâs olunan &iðal ye-
reðânda i√sâs olunmaz ve şehvet-i ðalîle ve ¡a†âş-ı ðe&îre ve bedende cefâf 
ve ne«âfet ve bevlde √umret olur ve def¡aten √udû&u dahi ðalîl olur. 

Ve eger yereðân-ı a§ferin sebebi merârede mirrenin √iddeti ve iltihâbı 
olur ise onun ¡alâmeti levn-i bedenin dâimâ i§firârı olup yalnız yüz esved 
ve lisânı ebya∂ olduğu ve ke≠âlik hüzâl ve merâre &üflünün şiddet üzere 
tecfîfinden √âdi& olan i¡tiðâl-i †abî¡at olur. Ve yereðânın evvelinde bevlde 
beyâ∂ ve riððat olur mirârın bedende i√tibâsı olup medâfi¡e indifâ¡ı olma-
mak √asebiyle ve sonra bevl şiddet üzere a§fer ve ba¡dehu esved olur ve 
ðıvâmında πıl@at ve netn-i râyi√a olur. 

Ve cemî¡an bedenin sû™-i mizâc-ı √ârrı ile √âdi& olan yereðânda bi’l-cüm-
le melmes-i bedende √arâret ve √ikke ve şehvette ðıllet olur ve ma¡a-hâ≠â 
πalî@ ve √ulvü ðabûl eder ve berâzı mu¡tâda ðarîb veyâ«ûd lîne mâil olur 
ve bevl dahi onun gibi mu¡tâda ðarîb olur. ‰ab¡ ile olan nüs«ada “ðarî-

103 “Mârûð”tan murâd yereðânı olan kimsedir.
104 ◊attâ Fu§ûl-i İbuðrâ†’ın ¡ibâreti budur: אن   ردي כ   ا واذا כא ا
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ben” bedeline “ðaviyyen” vâði¡ olmuştur lâkin siyâðı fâsiddir. Ve bu nev¡ 
yereðânda ¡urûðta cidden √arâret i√sâs olunur ve levn-i ¡urûð dahi cidden 
müteπayyir olur ve südedînin a√vâli gibi berâzda beyâ∂ ve kebid ve merâr 
nevâ√îsinde &iðal olmaz belki bu nev¡ yereðânın berâzı mun§abıπ ve bedeni 
«afîf olur ve yereðân-ı kebidînin ¡alâmât-ı ma«§û§alarından bir nesne onda 
olmaz ve südedî gibi def¡aten dahi √âdi& olmaz.

Eger yereðân verem-i √ârr ve verem-i §ulb √asebiyle olur ise onun 
¡alâmâtını bundan aðdem sen ta¡arrüf eyledin. 

Ammâ yereðân-ı südedînin lâzıme olan ¡alâmâtı ek&er evðâtta berâzın 
beyâ∂ olduğu ve §ufretinin ðılleti ve i§firâr-ı bevlin şiddeti ve merâððın ve 
ke≠âlik cenb-i eymenin &iðali ve πıdâ ðatında veca¡ ve nef« √âdi& olduğu ve 
bi’l-cümle bedende √ikkenin vücûdu ve cânib-i eyser üzere nevmin «iffeti 
olur lâkin mirârî olan yereðânda berâz şedîden ve def¡aten beyâ∂ olur ve 
evvelâ berâz beyâ∂ olup ba¡dehu yereðân √âdi& olur ammâ yereðân-ı kebi-
dîde berâzın beyâ∂ı tedrîcle kâmil olur def¡aten ve kâmilen @uhûr eylemez. 
Beynehümâda olan bu vech ile farðın sebebi budur ki kaçan yereðân kebidî 
olsa ya¡nî kebid ile merâre arasında olan südde √asebiyle olsa her ne ðadar 
ba¡de-√udû&i’s-südde kebidden merâreye §afrâ vârid olmaz ise lâkin merâre 
ðable-√udû&i’s-südde kendide mevcûd olan mirârını ðalîlen ðalîlen em¡â-
ya irsâl eder ve o §afrâ mün¡adime olunca ðadar berâz §ıbπdan «âlî olmaz 
ve merârede müctemi¡a olan mirâr külliyyen mün¡adim oldukta berâz §ırf 
ebya∂ olur velâkin o vaðte gelince ðadar yereðânın emri dahi tekmîl olup 
ibyi∂â∂-ı berâz [377a] ¡aðıbında yereðân √âdi& olur. Ammâ yereðân mirârî 
olsa ya¡nî südde merâre ile em¡â arasında olan mecrâda olsa ve kebidin ef¡â-
linde âfet-i müteðaddime ve √âlen dahi âfet olmasa ve ancak kebidin âfeti 
südde-i me≠kûre √asebiyle mu√tebise olan §afrâdan te™eddîsi ile √âdi& olsa 
o vaðtte §afrâ def¡aten mu√tebise olur ve def¡aten berâz dahi ebya∂ olur ve 
o yereðânda femde merâret olur ve ¡a†aş ðavî olur. 

Ve yereðân-ı mirârî bundan aðdem bizim îmâ ve işâret eylediğimiz 
üzere ek&er-i √âlde ðûlıncdan √âdi& veyâ«ûd ðûlıncı müsta§√ıb olur ya¡nî 
ðûlınc ile yereðân bir sebebin müsebbibleri olur. 

Ve yereðân-ı südedîden berd ile veyâ«ûd teðabbu∂ ile √âdi& olanlara 
bizim bundan aðdem me≠kûr olan aðvâlimiz delâlet eder. Ve o aðvâl-i 
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mâ∂iyenin cümlesinden biri bi’l-cümle bedenin √âlinde olan ðavlimiz olur. 
Eger yereðân-ı südedînin sebebi «ıl†-ı πalî@ olur ise ona tedbîr-i müteðad-
dim delâlet eder. Eger südedînin sebebi mecârî-i me≠kûrede &ü™lûl mi&lli bir 
nesnenin nebâtı yâ«ûd o mecrânın ilti√âmı olur ise ona yereðânın devâmı 
ve ¡alâmât-ı südedin devâmı ve √uðne †arîðiyle ve †uruð-ı u«râ ile müfet-
ti√ât isti¡mâlinin ðıllet-i nef¡i delâlet eder. 

Ve eger yereðânın √udû&una sebeb kebidin ðuvve-i dâfi¡ası ve ðuvve-i 
mümeyyizesi olur ise onda bevlin §ıbπı cidden şedîd olmaz; südedîde ≠ikr 
olunan ðuvvetlerin ðaviyye oldukları √âlde §ıbπ-ı bevl cidden şedîd ol-
madığı gibi. Ve ≠ikr olunan yereðân-ı ∂a¡fîde berâz beyâ∂ olmaz ve süde-
dîde i√sâs olunan &iðal bunda i√sâs olunmaz ve bi’l-cümle ef¡âl-i kebidde 
∂a¡f olur, ba¡∂ı kerre ona ≠ereb mu§â√ib olur ve ∂a¡f-ı kebidin ¡alâmât-ı 
sâiresi olur. 

Ve eger yereðânın sebebi merâre ðuvâsının ∂a¡fı olur ise onda πa&eyân-ı 
şedîde ve merâret-i fem olur ve onda &iðal olmaz ve o yereðânın tevellüdü 
ðalîlen ðalîlen olur ve §ıbπ-ı berâzı beyne’l-ebya∂ ve’l-a§fer olur. Eger o 
yereðânda kebidin ðuvve-i mümeyyizesi ve dâfi¡asında ∂a¡f olmaz ise bev-
lin §ıbπı cidden ðavî ve yereðânî olur. 

Ve ba¡∂ılar @ann eylediler ki merâre sebebiyle yereðân √âdi& olup ke-
bid §alâ√ üzere olur ise onun bevli √âl-i §ı√√îsi üzere bâðî kalır. Mu§an-
nif der ki ba¡∂ın bu kelâmı mu√âldir, zîrâ kebid-i sâli√ mirârı evvelâ 
merâreye def¡ eder ve eger merâreye def¡ine mâni¡ var ise o zamân bevle 
def¡ eder ve √asbe-mâ emken kebid-i §âli√ mirârı demde nüfû≠dan men¡ 
edip demi √ıf@ ve viðâye eder. Velâkin yereðânda bevl-i ebya∂ veyâ«ûd 
ðalîlü’§-§ıbπ bâðî kalsa ziyâde «ub&e delâlet eder ve istisðâ √udû&un-
dan ziyâde «avf olunur, zîrâ beyâ∂ bevl ve ðıllet-i §ıbπ südedin berdden 
√udû&una delâlet eder. 

Ammâ semmden √âdi& olan yereðâna eger o semm √ayvânî ise nehşe-i 
müteðaddime delâlet eder ve eger √ayvânî değil ise ona sebð-ı §ı√√at ve 
cevdet-i a«lâ† ve ba¡dehu berâzın beyâ∂a taπayyürü yok iken def¡aten ye-
reðânın √udû&u delâlet eder. 

Ammâ bu√rânî yereðânın ¡alâmeti ≠âtü’l-bu√rân olan emrâ∂-ı √âddede 
√udû&u ve onunla dahi πa&eyân ve tehevvu¡ ve ðay™-ı mirâr ve şiddet-i se-
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her ve ¡a†aş ve şehvet-i †a¡âmın ðılleti ve merâret-i fem ve §ıπar-ı nefes ve 
yübs-i †abî¡at mi&lli ¡alâmât-ı bu√rândan bir ¡alâmet bulunduğu delâlet eder. 
Ve yereðân-ı bu√rânî ancak nefs-i bu√râna delâlet eder, ammâ o bu√rânın 
cevdet ve redâ™etine yereðân delâlet eylemez belki yereðâna muðârin olan 
¡alâmât-ı u«râ ile bu√rânın ma√mûd ve πayr-i ma√mûd olduğu ma¡lûm olur, 
inşâallâhu ta¡âlâ o ¡alâmâtı bu√rân bâbında ≠ikr eyleriz. 

Yereðâna-ı a§ferin ek&er-i a√vâlinde nab∂ §aπîr olur ∂a¡f-ı ðuvvet √ase-
biyle lâkin §ıπarı şedî∂ ve πâyete bâliπ olmaz, zîrâ §afrâ «afîfe ve √ârre-
dir velâkin şiddet-i yübûsetine binâen §ulb olmakla §ıπar-ı nab∂a mü™eddî 
olur ve «iffet ve √arâretin iðti∂â eylediği miðdâr onda sür¡at olmaz redâ™et-i 
mizâc √asebiyle ðuvvet-i ðaviyye olmamakla. Ve çok vâði¡ olur ki ye-
reðân-ı a§ferde ¡arað-ı a§fer dürûr ve seyelân eder.

Beşinci Fa§l Yere…ân-ı Esvedin ¡Alâmâtı Beyânındadır

Yalnız †ı√âlle √âdi& olan yereðân-ı esved evvelâ @uhûrunda esve-
dü’l-levn olup §ufret üzere @uhûrundan sonra sevâda isti√âle eylemediği 
delâlet eder, zîrâ a§fer elbette †ı√âlden olmaz her ne ðadar esved ba¡∂ı kerre 
kebidden olur ise. 

Ve esved-i †ı√âlî ile esved-i kebidînin farðı budur ki esved-i †ı√âlînin 
sevâdı şedîd olur ve †ı√âlin §alâbeti ve ¡i@amı ve cânib-i eyserde veca¡ oldu-
ğu işbu ¡alâmetler esved-i †ı√âlîye muðârin olur, esved-i kebidîde bu √âller 
olmaz. Ve esved-i †ı√âlîde ba¡∂ı kerre bevl ve berâz esved olur ve ba¡∂ı 
kerre berâzda dürdî-i esved «âric olur, bu dürdî-i esvedin berâz ile «urû-
cu yarâðan-ı esvedin †ı√âlî olduğuna delîl-i ðavî olur. Ve ba¡∂ı kerre bevl 
selîm olur eger kebidde âfet olmaz ise veyâ«ûd kebidde âfet ifrâ† üzere 
ta¡addî eylemedi ise ve bu taðdîr üzere kebidin selâmeti yereðân-ı esve-
din †ı√âlî olduğuna delâlet eder. Ve bu †ı√âlî yereðânda ba¡∂ı kerre merâðð 
ma¡a’l-veca¡ mütemeddid olur ve onda &iðal olur ve ek&er-i a√vâlde †abî¡at-ı 
mu¡teðıle olur ve ba¡∂ı kerre †abî¡at leyyine olur ve ha∂m redî ve ðarâðır 
ke&ire olur ve onda «ub&-i nefs ve bilâ-sebeb πamm ve vesvâs olur ve ba¡∂ı 
kerre onun §â√ibinden ¡arað-ı esved dürûr eder. 

Ve südde-i mecârî ile √âdi& yereðân-ı esvede &iðal-i şedîd olduğu ve 
cânib-i eymen üzere nevmin §u¡ûbeti delâlet eder. 
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Verem-i √ârr ve verem-i §ulb √asebiyle √adî& olan yereðân-ı esvede o iki 
veremin ¡alâmâtı delâlet eder. 

Bi-√asebi’∂-∂a¡f √âdi& olan yereðân-ı esvede ¡adem-i &iðal delâlet eder 
ve eger ∂a¡f-ı kebid dahi var ise ona dahi ∂a¡f-ı kebid ¡alâmâtı delâlet eder. 

Ammâ kebid sebebi ile √âdi& olan yereðâna âfetin evvelâ kebide ¡urûdu 
ve @uhûru delâlet eder ve onda †ı√âl selîm olur veyâ«ûd †ı√âl me™ûf olur 
velâkin kebidde sevdâyı fâ¡il olan âfet olur ve kebidden √âdi& olan sevdâ 
†ı√âlîde olduğu gibi şedîd-i «âli& olur. 

Ve †ı√âlîye âfet-i bevl dahi delâlet eder. Ve eger mâdde-i yereðânın 
fesâdı √arâret ve bürûdet √asebiyle olur ise onun levninde §ufret ve √umret 
mu«teli†e olup onda şuðretün-mâ olur. Eger sebeb-i fesâd berd ve yübûset 
olup berd yübûsetten πâlib ise levn «u∂rete mâil olur. Ve eger yübûset ber-
de πalib ise levn sevâda mâil olur. Ve eger yereðânın √udû&u berd ve ru†û-
bet cihetinden olup ve ru†ûbet πâlibe ise levn §ufretün-mâya ve fustuðıy-
yeye mâil olur. Ve eger berd aπleb olur ise «u∂rete mâil olur. Ve bu ≠ikr 
olunan elvân yereðân-ı esved-i kebidînin elvânı olur, ammâ †ı√âlî levn-i 
vâ√id üzere olur.

Altıncı Fa§l Yere…ân-ı A§ferin Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Ma¡lûm ola yereðân mu¡âlecesinde ða§d iki emre müteveccih olur: Ev-
velki emr budur ki o ða§d nefs-i yereðânı izâleye olur edviye-i ma¡rûfe-i 
πassâle ve ¡ayn için mütte«a≠e se¡û†ât ile ve mâdde-i yereðânı ishâl eden 
edviye ile cildden ve ¡ayndan yereðân izâle olunur. Ve ikinci emr budur ki 
o mu¡âlecede ða§d sebebi ða†¡ cânibine imâle olunur ve sebebi ða†¡ mizâ-
cı ı§lâ√ ile veyâ«ûd ðuvveti ziyâde taðviye ile veyâ«ûd tedbîr-i verem ve 
teftî√-i süded ile veyâ«ûd istifrâπla olur ve onun istifrâπı dahi bâsilîði 
veyâ«ûd üseylimi fa§d ile olur ve ba¡∂ıların va§fı üzere ta√te’l-lisânda olan 
¡ırð dahi fa§d olunur ve fa§d mümkin olmaz ise mev∂i¡-i [377b] kebidin 
fevði ve ketif-i yümnânın ta√tı veyâ«ûd kebidin ta√t-ı a∂lâ¡da olan fe∂âda 
vâði¡ ta√tı işbu mevâ∂i¡ √acâmet olunmakla istifrâπ olunur veyâ«ûd mâd-
de-i yereðânın midedi ishâl ile istifrâπ olunur, zîrâ ishâl her ne ðadar mâd-
de-i yereðânı ta√lîl eylemez ise velâkin o mâddenin midedini izâle ve i«râc 
eder. Ve ðay™ ile istifrâπ dahi cemî¡an a§nâf-ı yereðâna nâfi¡dir. 
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Ammâ ∂arar-ı semm mu¡âlecesinde vâcib olan ðat¡-ı sebeb taðdîm olun-
maktır. Vâcib olur ki evvelâ ðat¡-ı sebebe mübâşeret oluna ba¡dehu yereðân 
tedbîr oluna. 

Ammâ yereðân-ı kebidin veyâ«ûd cemî¡an bedenin veyâ«ûd merârenin 
sû™-i mizâc-ı √ârrı ile √âdi& olup o sû™-i mizâc onlara me™kûl ve meşrûbun 
πayri esbâbla veyâ«ûd me™kûl ve meşrûb sebebiyle ¡ârı∂ olduysa o yereðâ-
nın ¡ilâcı demevî ve §afrâvî imtilâsı olanlarda evvelâ vâcib olan istifrâπ 
olur; eger imtilâ dem ile ise bâsilîð mi&lli fa§d olunmakla istifrâπ olunur 
ve eger imtilâ §afrâdan ise ishâlle istifrâπ olunur ve onların ishâlleri ihlîlec 
ve şâhterec mi&lli ile ve râib içinde saðmûnyâ ile ve bi’l-cümle müshilât-ı 
§afrâ ile ve helîlec ve saðmûnyâ mi&lliler ile muðavvât olan mâ-ı cübnün 
envâ¡ıyla ve yereðânı tenðıye ile mâdde-i yereðânı ishâl eden edviye isti¡-
mali ile olur.

Mâu’l-Cübn Nüs«a-i Ceyyidesi Budur: Leben-i mâ¡iz üç rı†l a«≠ olunup 
bir avuç ðır†ım daðð olunduktan sonra leben-i me≠kûrun içinde bir sâ¡at 
miðdârı mers olunup ba¡dehu ta§fiye olunur ve mün¡aðıd olsun için leben-i 
mu§affâ bir gece terk olunup ba¡dehu cübnünden ta§fiye olunur ve mâiyyeti 
a«≠ olunup üzerine ¡asel veyâ«ûd sükkerden bir şey™ ve mil√-i Hindîden iki 
dirhem ilðâ olunur ve istersen ki o mâu’l-cübn muðavvâ ola onun içinde 
bir dânıð miðdârı saðmûnyâ kılınır ve ondan marî∂in ta√ammülüne göre üç 
gün şürb olunur ve bu mâu’l-cübn yereðânı tenðıye ile mâdde-i yereðânın 
ishâlini cem¡ eder. 

Ve ke≠âlik o iki menfa¡ati câmi¡ olur bu devâ ki onun §ıfatı budur: Turp 
yaprağının suyu bir ûðıyye, «ıyârşenber yedi dirhem, bezr-i ða†af bir dir-
hem, §abır, za¡ferân her birinden birer dânıð; bu me≠kûrlar cem¡ olunup 
isti¡mâl olunur ve bu devâ kebidinde ve mecârîsinde veremi olanlara ve 
ke≠âlik √ummâsı olanlara dahi devâ-i §âli√ olur. 

Ve yereðân-ı me≠kûr a§√âbının πıdâları mâ-ı şa¡îr ve buðûl olur. Ve ev-
râm-ı kebidde senin bildiğin üzere taπdiye olunurlar, mufa§§alen onları bu 
mev∂i¡de dahi îrâd ve ta†vîl-i kelâm etmekte fâide √â§ıla olmaz. Ve kaçan 
nu∂c @âhir olsa terkîbinde saðmûnyâ ve §abır olan devâlara ictirâ ve ce§âret 
olunur lâkin miyâh-ı ekşû& ve hindebâ ile veyâ«ûd onlara müşâbih nesneler 
ile o devâların ðuvveti kesr ve sevreti def¡ olunduktan sonra isti¡mâl olu-
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nur. Ve bi’l-cümle verem zâil ve √âli §âli√ olmadıkça yereðân ¡ilcına †ama¡ 
olunmaz. 

Ve eger §â√ib-i yereðânda √ummâ olmayıp ve ðuvveti dahi ðaviyye ise 
delâlet eder ki onda verem yoktur. Ve sonradan iltihâb ¡ârı∂ olur ise sana 
gerektir ki onun mu¡âlecesinde me§û§ât ve ðarî§-i semek ve baðar ve cedy 
ðarî§leri ve miyâh-ı fevâkih ve fevâkihin ¡u§ârâtı ve «u§û§an mâ-ı rum-
mâneynin ¡ale’r-rîð ve sikbâc-ı baðar ve sikbâc-ı semek ve buðûl-i bâride 
¡u§ârâtını isti¡mâl eyleyesin, zîrâ bu me≠kûrlardan çoğu her ne ðadar aπdiye 
ise bi’l-«â§§a onlar bu bâbda edviye-i ðaviyyeden olup nâfi¡ ve mu§lı√-ı 
mizâc olurlar. Ve bu mi&lli √âlin ¡ilâcâtından olur turp yaprağının ¡u§âre-
siyle ¡u§âre-i tût mikdârları berâber a«≠ olunup o mecmû¡dan otuz dirhem 
miðdârı şürb olunmak, zîrâ bu devâ dahi nefs-i yereðânı ða§d eder ve il-
tihâb merârede olur ise ona dahi nef¡i olur. Ve bu mi&lli yereðân a§hâbına 
leben-i etân mik∂âr-ı ðalîl «all ile †ab« olunup saðy olunmak dahi nâfi¡ olur 
veyâ«ûd ¡u§âre-i efsentîn mâ-ı bârid ile saðy olunsa o dahi nâfi¡ olur. 

Ve bu ¡alîle «ubz-ı fa†îr ve mil√-i cerîş ve hindebâ ke&îran yedi gün mið-
dârı i†¡âm olunmak dahi nâfi¡ olur, zîrâ bunlar merâreyi πasl eder ve merâre 
¡ufûnetini izâle eder ve merârede olanları taπlî@ eder. Ve o ¡illet a§√âbına 
şarâb içmek câiz olmaz lâkin ke&îren â«er eşribe ile mezc olunan şarâbın 
saðyında be™s olmaz. Ve onlara lu√ûma ta¡arru∂ dahi câiz olmaz; «afîf olan 
la√mlar ile ve lu√ûm-ı †ayr meraðalarıyla taπaddî mu∂ırr olmaz. 

Ve sebeb-i √ârrdan yereðânı olan kimselere vâcib olur ki seherden ve 
πa∂abdan ve √areket-i ke&îreden ictinâb eyleyeler. Ve †ab¡ ile olan nüs«a-
larda ve ة ــ כ כــ ا ــ و ــ وا ــ ا ــ ان   ــאر  ــ  ــאن  ــ  ــ כאن   כ 
vâði¡ olmuştur. Bu nüs«anın dahi §ı√√at-i i√timâli vardır, zîrâ ≠ikr olu-
nan a√vâlin encâmı tebrîde mü™eddî olur ve lâ-ma√âle tebrîdin √arâretten 
√âdi& olan yereðâna sebebini ðat¡ √asebiyle nef ¡i olur.

Ammâ √ammâm isti¡mâlinden cemî¡an beden her ne ðadar müsa««an 
olur ise velâkin kebid ve me&ane müberrede olur ve kebidin bürûdetinden 
¡urûð dahi bâride olur «u§û§an isti√mâm o miyâh ile ola ki onun içinde ed-
viye-i bâride vü ra†be †ab« olunup fâtiren isti¡mâl oluna o isti√mâmda nef¡ 
ek&er olur. Ammâ bi’l-fi¡l bârid olan su ile yâ«ûd edviye-i ðâbı∂a ðuvvesi 
olan su ile iπtisâl ba¡∂ı kerre yereðânı ta√allülden men¡ eder. 
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Ve ba¡∂ı kerre kebid ve merâre √arâretlerinde üzerlerine ∂ımâdât va∂¡ 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi onların a§√âbına aðrâ§ saðy olunur, o aðrâ§ın 
birisi bu nüs«a üzere te™lîf olunan ður§ olur: ◊abb-ı «ıyâr, bezr-i hinde-
bâ, bezr-i «ass, √abbu’l-ðar¡, §andal, †abâşîr, verd-i a√mer; bu me≠kûrlar 
veznleri berâber a«≠ olunup her iki dirhemi muðâbilinde birer ðîrâ† kâfûr 
katılıp onlardan ður§ itti«â≠ olunup şürb olunur. Ve onun kebidi ve kebid 
√avâlîsi &elc ile müberred olan ¡u§ârât ile ve mâ-ı §andaleyn ve kâfûr ile 
bâ†ının bürûdeti i√sâs olunca ðadar ta∂mîdin menfa¡at-i mücerrebesi vardır; 
bu ∂ımâd isti¡mâli gününde yereðânı izâle ve mâyı ya¡nî bevli ebya∂ eder. 

Ve eger sebeb-i yereðân kebid ve merârenin ∂a¡fları oldu ise ∂a¡f-ı kebid 
bâbında me≠kûr olan tedâbîr ile mu¡âlece olunur, zîrâ ∂a¡f-ı merârenin ¡ilâcı 
dahi ∂a¡f-ı kebid ¡ilâcı olur; ammâ veremin tedbîrine biz bu maðâmda işâret 
eyledik ve bâbu’l-kebidde mü™ekkeden ≠ikr eyledik. 

Ammâ yereðân-ı südedî mu¡âlecâtında cemî¡an süddelere şâmil olan 
mu¡âlece bâbu’l-kebidde ≠ikr olunan südde ¡ilâcları olur fa§d ve idrâr gibi, 
eger südde √adebe-i kebidde olur ise ve tað¡îrde olan süddeye, ishâl gibi 
eger ishâle √âcet var ise. Ve ke≠âlik ðab∂ ve tecfîfi olan nesnelerden her 
ne ðadar √ârr ise dahi ondan ictinâb olunmakla tedbîr olunur, zîrâ onlar 
mecârîyi ta∂yîð ve süddeyi taðviye eder. 

Ve südde mu¡âlecesinde §avâb budur ki evvelâ telyîn ve ter†îb olunup 
ba¡dehu teftî√ oluna ve telyîn merreten √ârr-ı ra†b ile ola ve merreten u«râ 
bârid-i ra†b ile ola, muðte∂â-ı √âl üzere √areket oluna. Ve eger süddeyi ibti-
dâen veyâ«ûd â«ir-i emrde sen fet√ eylesen vâcib olur ki bi-√asebi mâ-ya√-
temil ve bi-√asebi’l-ishâli’s-sâlif o fet√e ishâl itbâ¡ oluna. Ve ma¡lûm ola 
ki sen onun mu¡âlecesine ishâlle bed™ edip ona saðy eylediğin müshil te™sîr 
eylemese sana lâzım olan budur ki onda müfetti√ât-ı ðaviyye isti¡mâl edip 
ba¡dehu müshil-i ðavî isti¡mâl eyleyesin ve bi-√asebi’l-ðuvvet vâcib olur ki 
o müshil def¡a-i vâhidede saðy oluna. 

Ve eger südde mecrâda nâbit ziyâde-i la√miyye gibi nesneden olur ise 
ben demem ki onun için devâ vardır. Ve ba¡∂ılar ≠ikr eylediler ki onun 
için devâ vardır, o devâ budur ki niyye olan baðlatu’l-√amðâ ve niyy 
olan turp yaprağı ve varað-ı √ummâ∂ suyu a«≠ ve daðð olunup cemî¡an 
kaynatılır ve ta§fiye olunur ve içine «ummâ∂ ¡u§âresiyle kirsenne-i 
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medðûðadan bir şey™ katılıp ondan bir şey™ bezr-i fücl ve bezr-i [378a] 
bi††î« taðşîr ve «al† olunduktan sonra onlar ile ve onların rubu¡u ðadar 
mürr ve ðus† ile saðy olunur. 

Ve eger yereðânın süddesi yübs ve ða√lden olur ise ona √âl-i beden 
delâlet eder ve onda §afrâyı telyîn ve tel†îf eden nesneler ve lu¡âbât ve se-
bistân mi&lliler dühn-i levz ile isti¡mâl olunur. 

Ve eger südde verem-i √ârr √asebiyle olur ise verem-i √ârrın ¡ilâcı o 
süddeye ¡ilâc olur.

Ve kaçan mâdde nu∂c bulsa müdirrât saðyına sen iðdâm eyle, enîsûn 
ve râziyânec mi&llileri bilâ-«avf saðy eyle ve ke≠âlik ishâl-i §afrâya dahi 
iðdâm eyle. 

Ve eger verem §ulb ise onun emr-i mu¡âlecesi §a¡bdır, zîrâ ≠ikr olunduğu 
üzere evvelâ vereme mu¡âlece olunup ba¡dehu yereðâna mu¡âlece olunmak 
vâcibdir. Ve verem-i §ulbün mu¡âlecesi †ûl-i zamâna mu√tâcdır, zamân-ı 
ðalîlde ta√lîl olunmaz. Pes bu verem-i §ulbde şar†-ı me≠kûra ri¡âyet müm-
kin olmamakla evvelâ yereðânın kendiye ≠ikri âtî devâlarla mu¡âlece olu-
nur ve bu bâbda müsta¡mel olan edviye-i müfredeler süded-i kebid bâbın-
da ≠ikr olundu. Ve bu bâbda bi’l-«â§§a teftî√i ceyyid olan edviyeden olur: 
¡Un§ul ve esârûn ve o aðrâ§ ki levz-i mürr ve efsentîn ve esârûn ve enîsûn 
ve πârîðûn işbu edviyelerden o aðrâ§ mütte«a≠ ola. Ke≠âlik teftî√ ile menâ-
fi¡-i u«râsı olan edviyeden dahi ður§ itti«â≠ olunur, onun nüs«ası budur: 
◊abbu’§-§anevberi’l-kibâr üç dirhem, menzû¡u’l-¡acem zebîb beş dirhem, 
kirbît-i a§fer nı§f mi&ðâl, eftîmûn, bezr-i kerefs-i cebelî, √ımma§-ı esved, 
kündür-i ebya∂ her birinden ikişer dirhem; bu me≠ðûrlar daðð olunup elek-
ten geçirilir ve birkaç gün beher yevm o mecmû¡dan birer buçuk dirhem 
mâ-ı râziyânecle tenâvül olunur ve bu şiyâf ¡âfiyete mü™eddî bir şiyâftır ki 
biz onu kirâren tecribe ettik. Ve şincâr105 edviye-i yereðânın ecvedindendir. 

Ve yereðânın a§¡abından olur merâre mecrâsında √âdi& südde √asebiyle 
olan yereðân velâkin o yereðâna √ukun ve müshilât isti¡mâli evfað olur ve 
onun müshilâtı eftîmûn ve besfâyec ve πârîðûn ve ðır†ım ve mil√-i nef†î ve 
onlar mi&lli edviyeden itti«â≠ olunur ve ke≠âlik o edviyeden √uðne dahi 
itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur.

105 “Şincâr” eşek turpudur.
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Nüs«a-i ◊abb-ı Ceyyid: ~abır bir dirhem, saðmûnyâ rubu¡ dirhem, 
πârîðûn &ülü&ân dirhem, ¡u§âre-i πâfe& üç dirhem; bu edviyelerden hindebâ 
¡u§âresiyle √abblar itti«â≠ olunup bir dirhem miðdârı şürb olunur ve onu 
şürb mirâren tekrâr olunur. 

Ve kaçan yereðân südedî ve müzmin olsa devâ-i kürküme ve tiryâða ve 
o mi&llilere sen ilticâ ve mürâca¡at eyle √attâ teftî√ ðuvvetli ola. Ve ke≠âlik 
devâ-i lükk dahi ðuvvet ile südde-i müzmineyi teftî√ eder. Eger südde ile 
√ummâ dahi olursa onlara ða†af cidden ceyyid olur, zîrâ ða†af müfetti√ ve 
mu†fîdir. Ve ke≠âlik «ass-ı mânın kökü iki dirhem miðdârı a«≠ ve ¡asel ile 
tenâvül olunsa onun dahi teftî√i ðavî olur. Ve ke≠âlik mâ-ı küşû& ve hin-
debâ, mürr, «ıyârşenber fülûsuyla ve √ulv ve mürr dühn-i levz ile isti¡mâl 
olunsa südde-i me≠kûreyi o dahi teftî√ eder. 

Ammâ yereðânın o mu¡âlecelerine nefs-i mara∂ı ða§d edip ta√lîl eder 
her ne ðadar onda südde-i teftî√ ve menâfi¡-i sâire dahi mevcûde ise o edvi-
yenin kimisi meşrûbe ve kimisi πasûl ve kimisi se¡û† olup o se¡û†âtın ek&er-i 
menâfi¡i göze ve yüze olur, o ¡u∂vlardan yereðânı izâle eder. 

Ve nefs-i mara∂ı ða§d eden mu¡âlecenin kimisi dahi tedbîr-i ¡âmm olur, 
√ammâmı mütevâtiren isti¡mâl gibi, zîrâ o vech ile √ammâmı isti¡mâl ve 
ke≠âlik √ammâm mecrâsına cârî olan âbzen isti¡mâli nefs-i yereðânı izâle 
eder eger onun miyâhı muðavviye olur ise. Ve müste√ımmı bevl a«≠ eder 
ise âbzen içinde iken bevl eylesin o vech bevl dahi yereðâna ¡ilâc olur. Ve 
kaçan √ammâmdan «urûc eylese berd i§âbet eylemesin için di&ârı ile te-
de&&ür eder ve mütede&&iren nâim olur.

Ammâ √ammâmın πayri olan tedbîri ve edviye ile olan mu¡âlecesi o 
¡ilâc olur ki onun edviyesi cildden yereðânı i«râc eder ve o i«râc ba¡∂ı kerre 
ishâlle ve ba¡∂ı kerre dahi idrâr-ı ðavî ile veyâ«ûd ¡arað ile olur. Ve ecved-i 
¡arað riyâ∂et ve ta¡ab ve ¡a†aş üzere olan ¡arað olur «u§û§an isti¡mâl eyledi-
ği mu¡arrıð şarâb olur ise ve ¡aðîbü’l-√ammâmda @uhûr eden ¡arað dahi o 
minvâl üzere olur. 

Ve yereðâna ta√lîl ile mu¡âlece olunsa onun §â√ibine berd ve rî√-i şimâl 
i§âbeti mu∂ırr olur meger ki o berd ve şimâl ile isti¡mâl olunan devâya 
muðâvemet ve cem¡ ða§d oluna. Ve o ma§la√at için ¡alîl olanlara fülfül saðy 
olundukta mâ-ı bârid ile πasl olunur. Ve ba¡∂ılar dediler ki kaçan a§hâb-ı 
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yereðân eşyâ-ı §ufra na@ar eylese intifâ¡ ederler, zîrâ na@ar bâ†ında olan 
mâdde-i §afrâviyyenin küllîsini cilde def¡ eylemeğe †abî¡atı ta√rîk eder ve o 
√âlde mâûnet-i ¡ilâc «afîfe olur. Ammâ ben bu mi&lli mu¡âlece ile tefelsüf 
edenlerin §anî¡ini inkâr eylemem. 

Ve edviye-i meşrûbe-i ma¡rûfeden biri budur ki ¡alîl âbzene id«âl olunup 
ona iki ûðıyye ¡u§âre-i fücl ve nı§f dirhem bûrað ve bir ûðıyye †ılâ saðy 
olunur ve bu saðy ile min-πayri lüb&in ondan sarılık «urûc eder. Ve ke≠â-
lik helyûndan bir √uzme ve bir keff √ımma§ a«≠ olunup bürme106 tesmiye 
olunan bir ðıdr içinde beş ðıs† su ile †ab« olunup ve o ma†bû«tan şarâbla 
yereðânı olan ¡alîle saðy olunur eger √ummâsı yok ise ve eger √ummâsı 
var ise o ma†bû« yalnız saðy olunur, ona şarâb mezc olunmaz. Ve onu o 
âbzene iclâs ettirirler ki onun suyu persiyâvşân ile †ab« olunmuş ola ve bu 
tedbîr ile ondan §afâr müfârıð olur. Ve ke≠âlik zehr-i na†rûndan iki dirhem 
miðdârı şarâb-ı ¡atîð içinde ta√te’s-semâda bir gece terk olunur ve ba¡dehu 
saðy olunur ve ≠ikr olunan vech üzere ta√mîm olunur veyâ«ûd isðîl altı cüz™ 
mil√-i mu√rað ile şeyy olunduktan sonra saðy olunur ve ¡ale’r-rîð şerbet-i 
vâ√idesi iki filincâr olur. 

Ve kibrît-i ba√rîden iki dirhem miðdârı bey∂-i nîm-birişt üzere zerûr 
kılınıp saðy ve ta√assî ettirilir veyâ«ûd dört dirhem ðuşûr-ı rummân, zernî« 
iki dirhem bunlar a«≠ ve «al† olunup mecmû¡dan ibhâmın ta√ammülü mið-
dâr ref¡ olunup üç ûðıyye eşek sütü ile saðy olunur 

veyâ«ûd iki dirhem veyâ«ûd iki dirhemden ziyâde √ulbe mâ ve ¡asel 
ile saðy olunur ve mâ-ı bâridden mütte«a≠ olan âbzende oturtulur. Ve ber-
siyâvşân-ı medðûðtan dört dirhem †abî«-i enîsûn suyuyla 

veyâ«ûd √ummâ∂ ¡u§âresi şarâbdan bir şey™ ile ve ekl-i ¡i@âm eden kel-
bin sevâdı olmayıp beyâ∂-ı §ırf olan dört dirhem miðdârı «ur™u ¡asel ile 

yâ«ûd altı dirhem müceffef varað-ı sılð mâ-ı ¡asel ile 
veyâ«ûd koyun tersi ma†bû«uyla 
veyâ«ûd iki ûðıyye ¡u§âre-i fücl nı§f dirhem bûrað ile 
veyâ«ûd dört dirhem fûtenec-i müceffef şarâb-ı memzûcla üç gün mið-

dârı saðy olunur 

106 “Bürme” √acer-i birâm denmekle ma¡rûf √acerden itti«â≠ olunan tenceredir.
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veyâ«ûd √ımma§-ı esved bir rı†l bersiyâvşân ve bir keff bu ikisi &ülü&ü 
gidince ðadar †ab« olunur ve ma†bû«undan iki ûðıyye saðy olunur 

veyâ«ûd iki ûðıyye turp ¡u§âresi bir ûðıyye şarâb ile 
veyâ«ûd √ımma§-ı esved bir rı†l √abbu’l-belesân ve kündür ve râziyânec 

her birinden birer keff a«≠ olunup altı ðıs† su içinde &ülü&ü zâil olunca ðadar 
†ab« olunur ve ma†bû«undan iki ûðıyye miðdârı şürb olunur; eger √ummâsı 
yok ise o ma†bû« şarâbla şürb olunur 

veyâ«ûd dâr-ı §înîden üç parmak √aml eylediği miðdâr a«≠ olunup 
bi’l-münâ§afe ma«lû† şarâb ve ¡aselden bir buçuk ûðıyye ile saðy olunur 

veyâ«ûd mâ ve şarâbla saðy olunur 
veyâ«ûd kabuksuz √abb-ı ma√leb iki dirhem 
yâ«ûd füvvehü’§-§ıbπ bir dirhem bey∂-i nîm-birişt ile saðy olunur 
veyâ«ûd ðarn-ı iyyel bürâdesinden sekiz ðîrâ† a«≠ olunup fürûsâ†îðûn 

şarâbıyla saðy olunur 
veyâ«ûd √abb-ı §anevber ve nân«âh, mîvîzec a«≠ olunup ¡alîle saðy olu-

nur 
veyâ«ûd fülfül ve âkilü’l-¡ı@âm kelbin «ur™-ı ebya∂ı bir mil¡aða a«≠ olu-

nup şarâbla [378b] saðy olunur 
veyâ«ûd cevfi i«râc olunmuş bir √an@ale şarâbla ve su ile mümteli™e 

kılınıp şürb olunur 
veyâ«ûd ayı ödü şarâbla saðy olunur 
veyâ«ûd ðarn-ı iyyel bir dirhem ve &ülü& dirhem, kibrît iki dânıð cemî¡an 

şürb olunduktan sonra üzerine şarâb şürb olunur 
veyâ«ûd cemî¡an yereðân-ı a§fer için «u§û§an südedî yereðân-ı a§fer için 

rîvend ve heyûfârîðûn ve bersiyâvşân ve kündüs ve füvvehü’§-§abbâπîn 
veznleri berâber a«≠ olunup şürb olunur; bir şerbeti bir dirhemdir. 

Ve bu bâbda müdâ«alesi olup teftî√i dahi olan edviye-i müfredeler 
enîsûn, esârûn, vecc, füvvehü’§-§abbâπîn, cen†iyânâ, ¡îdânu’l-belesân, 
πârîðûn, kündüş, cevzü’s-§erv, ðus†, iki zerâvend ya¡nî müda√rec ve 
mu†avvel mi&lliler olur. Ve e†ıbbânın ≠ikr edip «afîf olan devâlardan olur 
ðabcenin dimâπını ya¡nî keklik beynisini şarâb-ı §ırf ile şürb eylemek 
veyâ«ûd çiğ olan iki yumurta sarısı nı§f üskürücce şarâb içinde nað¡ olu-
nup şürb olunur. 
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Ve şedîden med√ olunan devâlardan olur «arâ†în-i müceffefe saðy olun-
mak, zîrâ yereðânı fi’l-√âl tenðıye ve izâle eder. Ayı ödü dahi bu minvâl 
üzeredir. 

Ve ke≠âlik mücerrebâttandır u§ûl-i √ummâ∂ı saðy eyledikten sonra ¡alîli 
güneşte iðâme edip ba¡dehu bir sâ¡at miðdârı sü«ûnet ve ¡a†aş √â§ıl olunca 
ðadar yürütmek ve ba¡dehu bersiyâvşân †abî«ini saðy etmek, zîrâ bu ted-
bîr fi’l-√âl ¡arað-ı şedî∂-i a§fer ile ¡alîli ta¡rîð eder «u§û§an bersiyâvşân ile 
füvvehü’§-§ıbπ ve na¡na¡ ma«lû† ola ve ke≠âlik o ma†bû« √ammâmdan son-
ra isti¡mâl olunur ise ta¡rîði ziyâde olur. 

Ve yereðâna ma«§û§ idrârdan olur cevz-i servden iki dirhem miðdârı 
bir dirhem selî«a-i münaððâtla ve †ılâ-ı ¡atîð ile saðy olunur ve onun şâribi 
şâd olup neşâ† üzere iken taπdiye olunur,107 bu tedbîr ile o kimse yereðânın 
küllîsini bevl eder. 

Ve yereðân-ı a§fer a§√âbı ba¡∂ı kerre ðunfu≠ la√mi ile intifâ¡ eder ðuv-
vet-i idrârı √asebiyle ve tenðıyesi ve kebide muvâfıð πıdâ olmak √asebiyle. 
Ve mâ-ı küşû&tan bir sükerrece bezr-i kerefs ile ve sükker-i †aberzed ile 
onlara saðy olunsa nâfi¡ olur. 

Ve yereðân a§√âbına ma«§û§ olan müshilâttan olur bir √an@al taðvîr 
olunup içinde olan √aşvı ba¡de’l-i«râc †ılâ ile içi doldurulur, cemre üzere 
kaynatılıp ba¡de’t-ta§fiye şürb olunur ise. 

Ve bizim tecribe eylediğimiz edviyeden olur: ~abır nı§f dirhem, 
saðmûnyâ bir dânıð, mil√-i nef†î rubu¡ dirhem, füvvetü’§-§abbâπîn, 
πârîðûn her birinden nı§f dirhem; bunlardan √abb itti«â≠ olunup mâ-ı 
bü≠ûr ile isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik bizim bundan aðdem ≠ikr ettiğimiz 
edviyeler dahi isti¡mâl olunur ve aðrabâdînde bu bâbda nâfi¡ biz √uðun-ı 
nâfi¡a ≠ikr eyledik. 

Ve se¡û†âttan biri budur ki o se¡û† ¡u§ârâttan itti«âz olunur ðı&&â-ı √ımâr, 
varað-ı √urf ve ferâsiyûn ve ¡ar†anîsâ ¡u§âreleri mi&lliler ile isti¡â† olunur 
lâkin ¡ar†anîsânın ¡u§âresi bilâ-¡amel ¡ar†anîsâ kendi √âli üzere iken a«≠ olu-
nur veyâ«ûd ra∂∂ olunup hatun sütü içinde bir gece nað¡ olunur, yevm-i 
πadde ¡a§r olunup teftîr olunduktan sonra göze tað†îr olunur108 veyâ«ûd 

107 Ya¡nî şürb olunan †ılâdan neş™e ve neşâ† √âdi& oldukta taπdiye olunur.
108 “Tað†îr olunur” demekten murâd göze damlatılır demektir.
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ra†be kökünün ¡u§âresi ¡a§r ile i√râc olunup zanbak ile ma¡an ¡a§re-i «afîfe 
ile ¡a§r olunur ve içine miðdâr-ı ðalîl şeker katılıp se¡û† kılınır veyâ«ûd yap-
rağıyla turp ¡a§r olunup ¡u§âresi isti¡mâl olunur. 

Ve cidden √ârre olmayan ¡u§ârâtın birisi sılð ¡u§âresi olur. Ve ¡u§ârât-ı 
bâridedendir hayy-ı ¡âlem ¡u§âresi ve esfiyûşu’n-nehrî109 ¡u§âresi. Ve ¡alîl 
√ammâmın √av∂ında iken «allin kendiyi istinşâð edip bir sâ¡at miðdârı im-
sâkı dahi se¡û†ât-ı bârideden ni¡me’l-¡ilâc olur. Ve ke≠âlik sirke içinde bir 
gün ve bir gece ðadar şûnîz nað¡ ve ta§fiye olunduktan sonra isti¡â† olu-
nur. Ve ke≠âlik ¡u§ârâtın πayri ile memzûc olan şûnîz şemm olunur. Ve 
ke≠âlik mîvîzec rubu¡ dirhem a«≠ ve sa√ð olunup bi’s-seviyye me™«û≠ olan 
mâ-ı küsfüre on dirhem dühn-i levz ile isti¡â† olunur ve bu isti¡â† âbzende 
veyâ«ûd √ammâmın birkesinde iken işlenir ve ba¡∂ı kerre ona «all-i «amr-
dan ve sa¡terden dahi birer şey™ «al† olunur. 

Ammâ gözün nefsine olan edviye-i mev∂i¡iyye budur ki o ¡ayn dâimâ 
mâ-ı verd ile ve mâ-ı küzbere ve mâ-ı &elcle πasl olunur. 

Ammâ a§√âb-ı yereðânın πasûlâtı o miyâhtır ki onda bersiyâvşân ve 
şî« ve merzencûş ve ca¡de ve bâbûnec ve «â§§aten uð√uvân ve √asek †ab« 
olunmuş ola; o edviyelerin a§lı ya¡nî ¡imâdı110 bersiyâvşân ve şibt olur ve 
ba¡∂ı kerre onların içine eger yereðân √ârr ise √ummâd-ı ütrücc katılır, zîrâ 
√ummâd-ı ütrücc her §ıbπı tað†î¡i √asebiyle şedîdü’l-celâ olur. 

Ve bu edviyelerden ba¡∂ı kerre ∂ımâdât dahi itti«â≠ olunur ve edhân 
dahi itti«â≠ olunup onunla temrî« olunur ve o edhân dühn-i uð√uvân ve 
dühn-i bâbûnec ve dühn-i şibt mi&lli dühnlerdir. Ve ke≠âlik ¡aðîd-i ¡ineb 
dühnü ve dühn-i sûsen ile dahi temrî« olunur. 

Ammâ yereðân-ı a§fer-i bu√rânî mu¡âlecesi budur ki kaçan ¡illet noð§ânı 
a«≠ eylese onda ¡illetin nefsi ða§d oluna, ¡illetin kendiye menfa¡ati olan 
πasûlât ve müdirrât-ı münaððıye isti¡mâl oluna. Ve ba¡∂ı kerre onun mu¡â-
lecesinde ishâle i√tiyâc olmaz ve ona yalnız √ammâm kifâyet eder. Ve eger 
sen o kimsenin bevlinde ve e&fâlinde ðıllet-i in§ıbâπ rü™yet edersen sen bil 
ki onun mâddesinde πıl@at vardır ve o πıl@ati sen taðvîm eyle ya¡nî πıl@at ne 

109 “Esfiyûş” bezr-i ða†ûnâdır.
110 Eger bir nüs«ada olan edviye cüzlerinden birini tebdîl câiz olmaz ise ona “¡imâd” 

derler ve tebdîli câiz ise “cenâ√” derler.
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miðdâr idiğini ta√arrî eyle ve bi-√asebi’l-πıl@at ona πasûlât ve mu¡arrıðât 
mi&lliler ile mu¡âlece eyle. 

Ammâ semm √âsebiyle ¡ârı∂ olan yereðânın ¡ilâcı tiryâð ve me&rûdî†ûs 
olur, onları saðy ile semme muðâvemet olunup ba¡dehu mâ-ı tuffâ√-ı √âmi∂ 
ve mâ-ı rummân ve ¡u§âre-i hindebâ ve ¡u§âre-i baðlatu’l-√amðâ ve lu¡âb-ı 
bezr-i ða†ûnâ ve lu¡âb-ı enberbâris ve bi’l-cümle tebrîdi ve tiryâðıyyeti olan 
nesneler saðy olunur ve mizâc ta¡dîl olunup ba¡dehu nefs-i yereðânı izâle 
eden ¡ilâca ða§d olunur. 

Ve semmî yereðânın ibtidâ-ı ¡urû∂unda tecribe olunmuştur ve «u§û§an 
bi-√asebi’s-saðy olan semmin yereðânı ibtidâsında nef¡inin ta√aððuðu 
ziyâde mücerrebdir ki onun ¡ilâcında devâm üzere dühn-i levz ile leben 
saðy olunur. Ammâ aπdiye ile olan tedbîrlerini bundan aðdem biz sana 
ta¡rîf eyledik, ∂a¡f-ı @âhir ve südde yok iken mücerred mizâc-ı √ârr ile √âdi& 
olan yereðân bâbında sana aπdiye ile olan tedbîri bildirdik. 

Ammâ südedî ve ∂a¡fî olan yereðân tedbîrini bizim bâbu’l-kebidde ≠ikr 
eylediğimiz maðâlemizden senin ma¡lûmun olur. Ve a§√âb-ı yereðânın πı-
dâsı câff ve la†îf olup teftî√i olan πıdâlı olur ve meraða-ı semek onlara nâfi¡ 
olur ve «u§û§ân müdirr ve müla††ıf olan devâlar ile isti¡mâl oluna. İnşâallâ-
hu ta¡âlâ â«ir-i ebvâbda o devâları biz beyân eyleriz.

Yedinci Fa§l Yere…ân-ı Esved-ı Basî†in ve A§fer ile Esvedden 
Mürekkeb Olan Yere…ânın Mu¡âleceleri Beyânındadır

Bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu ki yereðân-ı esved iki §ınftır, bir 
§ınfı †ı√âlî ve ikinci kebidî yereðândır. 

‰ı√âlî olan yereðân-ı esvedin mu¡âlecesinde imtilâya na@ar olunur, 
eger imtilâ var ise ve ke&îr ve demevî ise bâsilîð-i eyser evvelâ fa§d olunur 
ba¡dehu üseylim fa§d olunur ve sonra †ı√âl tedbîrleri olur, †ı√âlin südedi ve 
evrâmı ve ∂a¡fı ı§lâ√ olunur. 

Eger esved-i †ı√âlî yereðânın sebebi ke&ret-i sevdâ olup ve sevdânın 
ke&ret-i tevellüdüne sebeb bundan aðdem ≠ikr eylediğimiz üzere ðavî ve 
aπdiye olur ise vâcib olur ki mevâdd-ı müstefriπât sevdâ ile istifrâπ olu-
na, isðûlûðandriyûn ve «arbað aðrabâdînde ≠ikr olunduğu üzere †ab« olu-
nup †abî«i ile birkaç def¡a istifrâπ oluna. Ve bu §ıfat üzere olan eftîmûn 
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ma†bû«û dahi isti¡mâl [379a] oluna, o ma†bû« budur: Helîlec-i esved ve 
helîlec-i Kâbülî onar, şâhterec, isðûlûðandriyûn, besfâyec, fiðâ√u’l-keber 
her birinden beşer, a§l-ı kerefs, râziyânec her birinden birer avuç, «arbað-ı 
esved iki dirhem; bu edviyeler üç rı†l su içinde rubu¡u kalınca ðadar †ab« 
olunup üzerine beş dirhem eftîmûn †ar√ olunduktan sonra «afîfeten kay-
natılır ba¡de’t-ta§fiye mu§affâya &ülü&ân dirhem eyâric-i feyðarâ terkîb 
olunup isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik ihlîlec-i esved, eftîmûn, mil√-i Hindî, 
πârîðûn, keber kökünün kabuğu bu edviyelerden √ubûb itti«â≠ olunur. Ve 
≠ikr olunan müstefriπâtla istifrâπdan sonra leben-i liðâ√ saðy olunur ve 
eger leben-i liðâh tedârükü mümkin olmaz ise o mâ-ı cübn isti¡mâl olunur 
ki sikencebîn-i büzûrî id«ir, ca¡de ile ve sâir edviye-i †ı√âliyye ile itti«â≠ 
olunmuş ola. Ve o edviye-i †ı√âliyye bunlardır: isðûlûðandriyûn ve a§l-ı 
keber ve o mi&lliler. Ve ke≠âlik varað-ı †arfâ †ab« olunan miyâh ve mâ-ı 
varaðu’l-keber ve mâ-ı varaðu’l-fücl ve sikencebîn saðy olunur. Ve ke≠â-
lik mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb ve mâ-ı kerefs √arâreti olanlara saðy olunur. Ve o 
sikencebîn dahi saðy olunur ki içinde isðûlûðandriyûn ve varað-ı keber ve 
&emeretü’†-†arfâ ve ca¡de †ab« oluna. 

Ve eger †ı√âlde verem-i √ârr olur ise vâcib olur ki müsa««inâtta ifrâ† 
olunmaya; eger onda süded mevcûde ise onlara bâb-ı kebidde olan mü-
fetti√ât-ı ðaviyye nâfi¡ olur ve ðarîben süded-i †ı√âlde †ı√âl süddelerine 
ma«&û& olan müfetti√âtı ≠ikr eyleriz. 

Ve eger yereðân-ı †ı√âlî câ≠ibe-i †ı√âlin ∂a¡fı ile olur ise vâcib olur ki 
†ı√âl üzere bilâ-şartin me√âcim va∂¡ oluna ve riyâ∂ât ve †ı√âli muðavvî olan 
∂ımâdât isti¡mâl oluna o ∂ımâd mi&lli ki efsentîn ve ðardemânâ ve fiðâ√-ı 
id«ir ve √âşâ ve ðan†uriyûn ve a§lu’l-keber her birinden birer cüz™, verd iki 
cüz™, muðl bir buçuk cüz™, uşşað yedi cüz™ ve bir cüz™ün dahi ¡öşrü bu edvi-
yelerden ∂ımâd itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. Ve onları πasl eylediklerinde 
o «all-i &iððîfle πasl edeler ki onun içinde şibt ve bûrað ve mil√ ve se≠âb ve 
fûtenec kaynatılmış ola. 

Eger yereðân-ı esvedin sebebi √arâret-i kebid olur ise kebidde olan √arâ-
reti mu†fî edviye isti¡mâl olunur. 

Ve eger kebidinde bürûdet olur ise «â§§aten tiryâðla mu¡âlece olunur ve 
bürûdet-i kebide nâfi¡ edviye-i ma¡lûme isti¡mâl olunur. Yereðân-ı esvedin 
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kendiye yereðân-ı a§ferin nefsine olan ¡ilâcla ve ondan aðvâ ¡ilâcla mu¡âle-
ce olunur. 

Ammâ iki yereðân cem¡ olsa ya¡nî ¡alîlde hem yereðân-ı esved ve hem 
yereðân-ı esvedin kendiye yereðân-ı a§fer olsa ve onda imtilâ dahi olup 
fa§da √âcet olsa iki yedinden cemî¡an fa§d olunur velâkin iki fa§dın arası 
birkaç gün fa§l olunur. Ve onun mu¡âlecesinde yereðân-ı a§fer ve yereðân-ı 
esved tedbîrleri cem¡ olunur ve beynehümâda efsentîn ma†bû«uyla eftîmûn 
ma†bû«u saðy olunur, turp yaprağı suyu ve †arfâ ve «ilâf suları her birinden 
birer buçuk ûðıyye, mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb üç ûðıyye, mâ-ı varaðu’l-keber iki 
ûðıyye bu miyâh cem¡ olunup on dirhem «ıyârşenber ile kaynatılır ve üzeri-
ne &ülü&ân dirhem eyâric-i feyðarâ ve iki dânıð za¡ferân ve üç ðîrâ† sefercel 
içinde meşvî saðmûnyâ ilðâ olunup şürb olunur ve iki gün miðdârı §abr 
olunduktan sonra mâu’l-cübn ve sikencebîn şürb olunur. 

Ammâ yereðânın cümlesinde lâyıð ve muvâfıð olan aπdiye ma¡lûm olan 
aπdiye-i «afîfe olur, ke≠âlik semek-i ra∂râ∂î ve ferârîc-i semîne meraðaları 
ve buðûlden hindebâ-ı mürebbâ ve kerefs-i mürebbâ «â§§aten ve keber-i 
mu«allel dahi muvâfık πıdâ olur.

Ma…âle-i ¿âniye ‰ı√âlin A√vâl-i Bâ…ıyeleri Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir

Evvelki Fa§l Emrâ∂-ı ‰ı√âlde Olan Kelâm-ı Küllî Beyânındadır

±ikri müteðaddim olan a§nâf-ı emrâ∂dan emrâ∂-ı mizâc ve emrâ∂-ı 
terkîb ya¡nî süded ve teferruð-ı itti§âl mi&lliler ve cemî¡an a§nâf-ı evrâm 
işbu emrâ∂-ı †ı√âle cemî¡an ¡ârı∂a olur. Ve ma¡lûm ola ki kaçan †ı√âl semîn 
olsa bedene hüzâl ¡ârı∂ olur, zîrâ simen-i †ı√âlle evvelâ kebide vehn-i şedî∂ 
gelir beynehümâda mü∂âdde olmak √asebiyle ve kebid vehn √asebiyle demi 
ðalîlen tevlîd eder ve †ı√âl ¡i@amı √asebiyle kebidin ðalîlen tevlîd eylediği 
demin çoğunu kendiye πıdâ olmak üzere ce≠b eder, felâ-ma√âle bedenin 
πıdâsı ziyâde ðalîl olmakla mehzûl olur. Ve’l-√â§ıl †ı√âlin hüzâli cevdet-i 
a«lâ†a ve †ı√âlin simeni redâ™et-i a«lâ†a delâlet eder. 

Ve ba¡∂ı kerre emrâ∂-ı †ı√âl √ummayât-ı mu«teli†eye te™eddî eder, ni-
tekim √ummayât-ı mu«teli†eden emrâ∂-ı †ı√âl tevellüd eder, zîrâ çok ker-
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re emrâ∂-ı †ı√âl πıbb-ı πayr-i «âli§adan ve √ummayât-ı vebâiyye ve √um-
mayât-ı mu«teli†eden tevellüd eder. Ve emrâ∂-ı †ı√âlin ek&eri «arîfiyye olur 
ya¡nî fa§l-ı «arîfte √areket eder. 

Ve †ı√âl §â√ibinin levni §ufret ve sevâda mâil olur. Ve ba¡∂ı kerre em-
râ∂-ı †ı√âl mi¡deye ta¡addî edip şehveti ziyâde eder ve ba¡∂ı kerre dahi şeh-
veti ib†âl eder; ba¡∂ı kerre dahi ha∂ma muðârenet katında sevdâyı ðay™a 
mu√tâc edip ¡alîl bir şey™-i √âmi∂ ðay™ eder ki o ðay™ın vâði¡ olduğu ar∂ 
πaleyân eder ve o ðay™ π¡lîle î≠â ve îcâ¡dan sonra olur. 

Ve emrâ∂-ı †ı√âlin evâ«irinde bevl-i demevî ceyyid olur ve kezâlik o 
bevl ceyyid olur ki onda müşettet ve müteferrið &üfl ola veyâ«ûd ¡alað-ı 
dem gibi bir nesne ola ve bevl ¡alaðı ile o √ummâ √all olur ki onun sebebi 
emrâ∂-ı †ı√âl ola, zîrâ bevl-i ¡alaðî ile †ı√âlin a§lı olan mara∂ı ma√lûl olur ve 
a§lın √allinden o mara∂a ¡ara∂ olan √ummâ dahi ma√lûle olur. 

Emzice-i †ı√âlin ¡alâmâtı budur ki mizâc-ı †ı√âl √ârr ise ona ¡a†aş ve 
cânib-i yesârda olan iltihâb ve fesâd-ı ðay™ ve sevdâyı †ı√âlin ðuvvet-i 
ce≠bi delâlet eder. Ve mizâc-ı bâride câ≠ibenin ∂a¡fı ve suðû†-ı şehvet ve 
†abaðât-ı ¡ayndan mülte√imenin tekeddürü ve ðarâðır ve cüşânın ke&reti 
delâlet eder. Ve mizâc-ı yâbise †ı√âlin §alâbeti ve bedenin ne«âfeti ve demin 
πıl@ati ve sevâd-ı levnin şiddeti delâlet eder. Ve mizâc-ı ra†ba cânib-i 
eyserin lîni ve bedenin terehhülü ve levn-i bedenin beyâ∂-ı üsrübe ve 
re§â§ıyyet-i levne meyli ve kümûdete dahi meyli delâlet eder.

el-Mu¡âlecât: Bu emzicenin mu¡âlecâtı emzice-i kebidin mu¡âlecâtına 
ðarîb olur ve edviye-i kebidden aðvâ ve enfe≠ olan edviyeler isti¡mâl olu-
nur, o edviyeler fi¡lini işleyince ðadar ðuvvet-i edviyeyi √ıf@ eden cenâ√lar 
ona ∂amm olunur. 

Ma¡lûm ola ki edviye-i †ı√âliyye ile edviye-i kebidiyye arasında farð 
budur ki †ı√âl edviyelerinde ðuvvet ve ¡unf olur ve edviye-i kebidiyye ¡aks 
üzere olur, zîrâ kebid rıfð olunmağa evlâ olur ve mu¡âlecesinde isti¡mâl olu-
nan edviyede ðuvvetin ifrâ†ı olmamak lâyıð olur. Ve kebidde «all-i &iððîf 
gibi cidden √âdd olan devâ irâd olunmaz meger ki ∂arûret ve √âcet-i mess 
eyleye, ammâ †ı√âl bunun «ilâfı üzere olur, zîrâ †ı√âlde isti¡mâl olunan ed-
viyenin ðuvveti mu√âfa@a olunur ve ona müneffi≠ edviyeler ∂amm olunur. 

Ve biraz edviyeler vardır ki onlar †ı√âle a«a§§ olur a§l-ı keberin ðuşûru 
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ve isðûlûðandriyûn ve uşşað ve &ûm-ı berrî mi&lliler gibi. Ve ba¡∂ı kerre 
emrâ∂-ı †ı√âl bâsilîð-i kebîri fa§da ve fa§d-ı §âfine belki iki vidâcî fa§da 
dahi mu√vic olur.

İkinci Fa§l ‰ı√âlin [379b] Evrâm-ı ◊ârre ve Evrâm-ı Bâride-i 
~ulbeleri ve Ke≠âlik Verem Meblaπına Bâliπa Olmayan ~alâbet-i 

‰ı√âl Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki †ı√âle evrâm-ı √ârre ¡ârı∂a olup dâim ve &âbit olmak nâdir 
ve ðalîl olur. Ve her ne zamân †ı√âle evrâm-ı √ârre √âdi& olur ise ta§allübe 
sür¡at eder zîrâ †ı√âle taπdiye için vârid olan dem πalî@ olmakla †ı√âlde 
terâküm ve tecemmu¡ edip †ı√âli ta§lîb eder. Ve †ı√âlin evrâm-ı bâridele-
ri ek&er-i √âlde §ulbe olur ve o bârid evrâmdan müterehhil olanları ba¡∂ı 
a√yânda nâdirü’l-vuðû¡ olur. Ve †ı√âle ¡ârı∂ olan evrâm-ı √arrenin ek&eri 
demevî olur ve a√yânen §afrâdan dahi verem-i √ârr √âdi& olur. Ve ke≠âlik 
ek&er-i √âlde ¡ârı∂ olan verem-i bârid §ulb olur ve o verem-i §ulb esfel-i 
†ı√âlde olur &iðal-i mâdde √asebiyle. 

Ve verem-i bârid-i §ulbün @uhûru dört şekl üzere olur: müstedîr ve ¡arî∂ 
ve †avîl-i πalî@ ve †avîl-i raðîð olur. İşbu eşkâl-ı erba¡adan her bir şekl üzere 
verem @uhûr eder. Ve verem-i balπamî nâdirü’l-vuðû¡ olur. 

Ve ma†√ûl olur ki onun †ı√âlinde §alâbet olup ve o §alâbet cevher-i †ı√â-
lin πıla@ı √asebiyle olur velâkin verem meblaπına bâliπ olmaz veyâ«ûd o 
§alâbet verem-i §ulb √asebiyle olur. Cevher-i †ı√âl √asebiyle olan §alâbet 
e«aff olur. 

İbuðrâ† der ki eger ma†√ûl olan kimsede veca¡-ı bâ†ın olsa o ¡illet eslem 
olur, zîrâ delâlet eder ki onun √issi henüz bâði ve πayr-i zâildir. Ve yine 
İbuðrâ† der ki ma†√ûle i«tilâf-ı dem i§âbet eylese ona «ayrlı olur, zîrâ o 
i«tilâftan mâdde-i †ı√âlin in√ilâli recâ olunur velâkin o i«tilâf dâim olur ise 
ondan zelað ve istisðâ √âdi& olup o ¡alîl helâk olur, zîrâ devâm üzere demin 
«urûcu ile mizâca berd istîlâ edip ihlâk eder. 

Ve e†ıbbâ dediler ki nevâzili olan kimseye †u√âl i§âbet eylemez lâkin on-
ların bu kelâmında na@ar vardır. Ve ðarîb olur ki ke&ret-i nevâzil ru†ûbet-i 
mizâca delâlet eder ve ru†ûbet-i mizâc ðarîne olur ki o §â√ib-i nezlede †u√âl 
yoktur velâkin o ru†ûbet †u√âle mâni¡ ve sebeb-i münâfî olmaz. Ve Buðrâ† 
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Kitâb-ı ¢abr’inde der ki bir kimsenin †ı√âlinde veca¡ olup ondan dem-i a√-
mer seyelân eylese ve bedeninde ður√a-i bey∂âlar @uhûr edip o ður√aların 
elemi olmasa evvelâ şehveti sâðı†â olup yevm-i &ânîde o kimse helâk olur.

Ve evrâm-ı †ı√âl ba¡∂ı kerre ru¡âf ile bu√rân eder ve «u§û§an onun ru¡âfı 
cânib-i eyserden olur. Ve kulak ardında evrâm i√dâ&ı ile dahi bu√rân eder 
ki onun teðayyu√ ve infitâ√ı ¡usretli olur mâddenin πıl@ati √asebiyle. Ve 
onların a√med-i ebvâli πalî@-i demevî olan bevl olur. Ve &üfl-i müteşetteti 
olan bevl †u√âlin bür™üne ve √üsn-i √âline delâlet eder. 

Ve e†ıbbâ dediler ki kaçan ma√mûmda †u√âl olup onun bevlinde ¡alað-ı 
dem gibi nesne @uhûr eylese onun †ı√âline ≠übûl ¡ârı∂ olur.

 Ve ba¡∂ı nâsta mü§âdif olup √âl-i vilâdetinde onun †ı√âli ¡a@îm olur ve 
o †ı√âl ¡i@am üzere bâðî kalır ve ba¡∂ı u«râda dahi ¡i@am-ı †ı√âl sonradan 
¡ârı∂ olup †ûl-i müddet o ¡i@am bâðî kalır ve onun a√vâl-ı @âhiresi müddet-i 
¡ömründe selâmet üzere olur velâkin ba¡∂ı kerre dahi ¡i@am-ı †ı√âl √asebiyle 
mâdde-i fâ¡ile ve ðuvvet-i †ı√âl sebebinden †ı√âle âfât-ı ke&îre √âdi& olur. 

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı kerre verem-i †ı√âl kebidin teverrümünden sonra 
bi-√asebi’l-intiðâl √âdi& olur ve bu intiðâl verem-i †ı√âlin verem-i kebide 
intiðâlinden ef∂al olur.

el-¡Alâmât: Evrâm-ı †ı√âl a§nâfının küllîsi &iðal ve verem √asebiyle olan 
¡i@amda ve cânib-i eyserden veca¡ın √icâba imtidâdında müşterek olurlar. 
Ve ba¡∂ı kerre veca¡ terðuve üzere ¡âlî olur ve terðuveye müşâreket ile men-
kib-i eyser dahi müte™ellim olur. Ba¡∂ı kerre dahi nefes-i mu∂â¡ıf olup bükâ 
vaðtinde olan nefs-i §abî hey™eti üzere olur, zîrâ verem √icâbı √areket-i nef-
siyyesi üzere istimrârdan mu¡âvıð olur, e≠â √asebiyle târeten vaðfe eder ve 
ba¡dehu yine √arekete rücû¡ nefes-i mu∂â¡ıf olur. 

Ve kaçan verem-i †ı√âl ¡a@îm olmasa √icâba müzâ√im olmaz, zîrâ kebi-
din √icâba müşâreketinden †ı√âlin √icâba müşâreketi ke&îren eðall olur ve 
ke≠âlik mi¡denin √icâba müşâreketinden dahi eðall olur ve ke≠âlik †ı√âlin 
intifâ«ına cess i§âbet eder ve verem-i †ı√âlde beden na√îf olur. 

Ve ba¡∂ı kerre evrâm-ı †ı√âlden ve «u§û§an †ı√âlin cânib-i esfelinde olan 
evrâmdan deme riððat ¡ârı∂a olur, zîrâ †ı√âl kebidden demin lîfiyyetini ve 
¡akerini şiddetle ce≠b eder ve kebidde bâðî kalan dem raðîð ve §âf olur. Ve 
ba¡∂ı kerre ma†√ûlün elleri ve ayakları ve dizleri teverrüm eder, zîrâ fem-i 
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mi¡de esfel-i †ı√âle müşârik olur, onun için esfel-i †ı√âlden fem-i mi¡deye 
«ıl†-ı sevdâvî nef∂ eden verîd-i nâfı∂ §u¡ûd eder ve kaçn o verîdin √arâret-i 
πazîriyyesini bir hâzim hezm eylese o verîd sevdâyı fem-i mi¡deye nef∂ ve 
ta§¡îd edemeyip o sevdâ e†râfa, ðadem ve rükbe ve yede münteşire olup o 
¡u∂vlar teverrüm eder ve bu §ûrette ba¡∂ı kerre enfe ve ü≠ünlere bürûdet 
¡ârı∂a olur, zîrâ demde ðıllet ve riððat olmakla esbâb-ı bürûdetten ednâ 
sebeb ile dem bârid olup o ¡u∂vları tes«înde ¡âciz olur ve o ¡u∂vlar dahi 
serî¡ü’l-infi¡âl olmakla ednâ bürûdet i§âbet eylese ðabûl eder. 

Verem-i †ı√âl bi-√asebi’@-@âhir nef«a-i †ı√âle müşâbih olur ve beyne-
hümâyı fârıð budur ki nef«ada &iðal olmaz ve veremde &iðal olur ve ke≠âlik 
cess ve πamz veremi mûlim olur, ammâ nef«aya πamz olunsa ba¡∂ı kerre 
veca¡ını ve elemini def¡ eder ve ðarðara ve cüşâ i√dâ& eder. 

Ve †ı√âlin evrâm-ı √ârresi ≠ikr olunan evrâm-ı †ı√âle a¡râ∂ında müşterek 
olur velâkin o verem-i √ârra ma«§û§ ¡ara∂lar dahi olur, me&elâ iltihâb ve 
√ummâ ve ¡a†aş mi&lliler evrâm-ı √ârreye ma«§û§ olur. Ve evrâm-ı √ârrede 
veca¡ın iltihâba meyli veca¡ın temeddüdde meylinden ziyâde olur ve levn 
√umrete mâil olur. 

Ammâ †ı√âlin evrâm-ı §ulbesi onda «ub&-i nefs olur ve o evrâm πamm 
ve vesvâsı ba¡∂ı evðâtta ta√rîk eder, ammâ ≠ihnin ðaviyyen i«tiâ†ı ancak 
mâdde πalebe edip ke&îre oldukta √âdi& olur, zîrâ mâdde-i sevdâvîde ke&ret 
ve πalebe olmadıkça başa §u¡ûd eylemez, cihet-i u«râya ve süflâya mun§a-
rife olur velâkin verem-i †ı√âlde cihet-i u«râdan bi’l-müşâreke i«tilâ†-ı ≠ihn 
olur, zîrâ †ı√âl √icâba ve √icâb-ı dimâπa müşârik olur ve †ı√âlin âfet-i sev-
dâviyyesi ile dimâπ me™ûf olup i«tilâ†-ı ≠ihn √âdi& ve ¡ârı∂ olur. 

Ve §alâbet-i †ı√âlden ba¡∂ı kerre lisân ve levn-i beşere esved olur ve ona 
πamz olundukta min-πayri ðarðaratin §alâbet i√sâs olunur lâkin §alâbet ile 
nef«a cem¡ olsa ðarkara dahi i√sâs olunur. Ve §alâbette √ummâ-ı lâzime 
olmaz ve ba¡∂ı kerre dahi lâ-¡ale’n-ni@âm √ummâsı olur. Ve ba¡∂ı kerre 
§alâbet-i †ı√âlle iki sâðta ðurû√-ı ke&îre olur ve demin πıla@ı √asebiyle es-
nânda ve li&âtta te™ekkül olur, zîrâ ðurû√-ı sâða nüzûl eden dem-i πalî@i 
eb«ire-i fâside ta§¡îd ve esnânda ve li&ede te™ekkül i√dâ& eder. 

Ve †ı√âl √asebiyle iki sâðlara ¡ârı∂a olan ðurû√un ba¡∂ı kerre bu√rânı 
olur, zîrâ †u√âli olan kimselerin cû¡una riyâ∂et-i ¡anîfe ¡ârı∂a olsa mevâdd-ı 
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†ı√âliyye iki sâðlara münce≠ibe olup sâðlarda bü&ûr i√dâ& eder ve bu†m111 
tesmiye olunan be&re dahi √âdi& olup bu√rân eder. 

Ve ma†√ûlün ðârûresi evðât-ı ke&îrede selîme gibi olur velâkin o ma†hûl 
riyâ∂et eylese mâdde-i †ı√âlin sevâdı ðârûreye «urûc ve ta√allül edip esved 
olur. Ve eger †u√âlin ¡urû∂una sebeb-i küllî olur ise ðârûrenin sevâdı dâim 
olur vaðt-i râ√atta iken ve riyâ∂et yok iken dahi ðarûre selîme olmaz. 

Ve ke&ret-i fa§d †ı√âli ek&er-i √âlde tevrîm eder. [380a] Ve fa§l-ı «arîf 
†ı√âle düşman ve ¡adüvvdür.

Ve kaçan verem-i √ârrdan sonra §alâbet-i †ı√âl ¡ârı∂ olsa o §alâbet §â√i-
bine muðaddim-i verem-i √ârr a¡râ∂ı √âdi& olur ba¡dehu o a¡râ∂ bâ†ıle olup 
a¡râ∂-ı §alâbet √âdi&e olur. 

Ve ba¡∂ı kerre †ı√âl bi-nefsihi teðavvî eder ve cemî¡an mevâddına †abî¡î 
ðuvveti ile iðdâm edip o mevâddı &üfl-i zeytûn gibi ishâ ve i«râc eder. 

Ve †ı√âl ¡illetinin sebebi kebidî olmayıp †ı√âlin kendide olduğuna delâ-
let eder kebidin ¡ilelinden berâ™eti ve selâmeti ve †ı√âlin ¡ilele muðâsâtı ve 
∂umûru. 

Ammâ †ı√âlin evrâm-ı bâride-i balπamiyyesinin ¡alâmeti budur ki verem-i 
balπamîde verem ¡alâmetleri olduğundan mâ-¡adâ melmesi leyyin ve levni 
ðalîlü’s-sevâd olan levn-i ebya∂ olur ve ma†√ûlun †a¡âma şehveti sâirlerden 
ezyed ve ek&er olur velâkin ðay™ları sâirlerin ðay¡ından cidden ¡usretli olur ve 
†abî¡atleri ek&eriyyâ mu¡teðıle olur ve edviye ile ishâl ve taðyi™e murâd olunsa 
cidden ðaviyye olan müshilât ve muðayyi™ât isti¡mâline mu√tâc olur.

Mu¡âlecâtu ~alâbâti’†-‰ı√âl: Kaçan sen bilirsin ki §alâbet-i †ı√âlin se-
bebi ve midedî sevdâvî demin ke&reti ve imtilâsıdır, sana vâcib olur ki bâ-
silîði ve üseylimi fa§d eyleyesin ve üseylimi ba¡de’l-fa§d demi bi-nefsihi 
munða†ı¡ olunca ðadar terk eyleyesin eger ðable-suðû†i’l-ðuvve onun demi 
bi-nefsihi munða†ı¡ olur ise. Ve ba¡∂ı kerre sen vidâc-ı eyseri fa§da dahi 
mu√tâc olursun ve ba¡∂ı kerre sen fa§da istifrâπı itbâ¡a dahi mu√tâc olursun 
ve onun ishâlini yereðân-ı esved bâbında ≠ikr olunan sevdâyı i«râc eden 
edviye ile kılarsın ve ¡ilâc-ı §alâbâtta ≠ikr olunan ðânûnu dahi unutmayıp 
onlara mürâ¡ât edersin ve «ıl† ta√accür eylemesin için her ta√lîlin ¡aðıbında 
müleyyinât isti¡mâl edersin. 

ء 111 ة ا د و  א  ا אق و  ض  ا אر   ا  د כ ر  ا 
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Ve kaçan ta√lîl ve telyînden fâriπ oldukta veyâ«ûd onlara ¡adem-i i√tiyâc 
katında sana vâcib budur ki ke&îr √arâreti olmayan edviye-i muða††ı¡a ve 
cellâe isti¡mâl eylesen ve bu ðuvvetleri ba¡∂ı kerre sen edviye-i müfredede 
bulup müfredeten isti¡mâl edersin ve ba¡∂ı kerre dahi o ðuvâları ta√sîl için 
terkîbe mu√tâc olursun. Ammâ o ðuvvetleri câmi¡a olan edviye-i müfrede o 
edviyeler olur ki onda merâret ve ðab∂ veyâ«ûd √arâret-i mu¡tedile ve ðab∂ 
ola ve sen ba¡∂ı kerre bir nev¡ edviye bulursun ki onda min-√ay&ü’l-«â§§iy-
ye tað†î¡ ve cilâ vardır ve merâret ve ðab∂dan ve √arâret-i mu¡tedileden bir 
keyfiyyet yoktur ve onun tað†î¡ ve cilâsı «â§§ıyyeti iledir. Ve kaçan sen bir 
devâda yalnız merâret müşâhede eylesen onu «all ile ve şebbden dahi bir 
şey™ ile ta«lî† eyle, zîrâ şebb o devâya taðviye ve tel†îf i√dâ& eder.

Ve emrâ∂-ı †ı√âlde e†ıbbânın ≠ikr eyledikleri keyy sol kolun bâ†ınında olan 
¡ırð üzere keyy olunmak üzeredir velâkin o vech ile olan keyyin menfa¡ati 
«ilâf-ı @âhirdir ya¡nî bu bâbda nâfi¡ ve @âhir olan keyyin ≠ikri â«ir-i fa§lda gelir. 

Ve ba¡∂ı kerre şifâ-ı †ı√âlde tedbîr-i müla††ıf kifâyet eder ve ba¡∂ı kerre 
dahi muvâfıð olur ki mu«a§§ıb-ı beden olan tedbîr dahi nef¡ verir eger onda 
süded-i ke&îre yok ise ve demde πıl@at dahi yok ise yâ«ûd mevcûd olan 
dem-i πalî@i kebid ı§lâ√ eyler ise, işbu §ûretlerde tedbîr-i mu«a§§ıb112 demi 
ter†îb eder ve ta¡dîl ve ı§lâ√ edip sevdânın πâilesini kesr eder. 

Ve ba¡∂ı kerre †ı√âlin §alâbeti bir meblaπa bâliπa olur ki ona yalnız meş-
rûbât ile mu¡âlece kifâyet eylemez belki ∂ımâdât isti¡mâline dahi √âcet olur. 

Ve leben-i liðâ√tan πayri elbânın πayrisi †ı√âle redîdir ve bu sebeble is-
ti¡mâl olunan edviye-i müfredelerin ef∂ali a§l-ı keberin ðışrı olur, zîrâ o ðışr 
bevl ve πâi†-i demeviyye vü dürdiyyeleri i«râc edip şifâ √â§ıl olur «u§û§an 
o ðuşûrun √umû∂ata mâil sikencebîn-i büzûrî ile şürb oluna ve belki o si-
kencebînde ðan†uriyûn ve ðan†uriyûn ¡u§âresi ola ve «u§ûsan ðan†uriyûn-ı 
daðîð ola. Ve a§l-ı sûsen ve zehrü’l-mil√ ve vecc ¡asel ile ma¡cûn kılınıp 
küllü yevmin bir mil¡aða isti¡mâl olunur. 

Ve √abbu’l-faðd ve âs ve kemâfî†ûs ve kemâderyûs ve √abbetü’l-«a∂râ 
sikencebîn ve ferâsiyûnla ve «u§û§an bizim ðarîben ≠ikr edeceğimiz mâ-ı 
√addâdîn ile isti¡mâl olunur. Ve ¡un§ul dahi ceyyid devâdır nef¡i πâyete bâ-
liπdir «u§û§an sikencebîniyye olan ¡un§ul ecved olur. 

112 Ya¡nî semritici ve tülendirici tedbîr.
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Ve isðûlûðandriyûn ¡u§âre-i †arfâ ile ve √urf ve şûnîz ile ve yalnız 
πârîðûn sikencebîn ile yâ«ûd ðan†uriyûn ile nâfi¡dir ve her hangisi olur 
ise onun şerbet-i vâ√idesi iki dirheme varınca ðadar olur. Ve beş dirhem 
miðdârı eftîmûn bir ûðıyye sikencebîn içinde isti¡mâl olunur ve bu vech 
üzere eftîmûn mirâren ve kirâren isti¡mâl olunsa †ı√âlde olan mevâddı ishâl 
eder ve †ı√âli ı∂mâr eder. 

Ve uşşað ve türmüs ve «u§û§an onların †abî«i ile sikencebîn ile ve †abî« 
şevillâ ya¡nî birencâsef ma†bû«u mâ-ı ðarâ√la saðy olunur ve †abî« ca¡de 
ile dahi saðy olunur. Ve ke≠âlik √ummâ∂ «all ve sikencebîn ile ve †arî şevk 
¡u§âresi veyâ«ûd şibt-i yâbis ¡u§âresi iki dirhem miðdârı a«≠ olunup ya¡nî 
şürb olunup ¡aðıbında bevl-i ibil şürb olunur yâ«ûd πâfe& ¡u§âresi iki dir-
hem miðdârı †abî«-i efsentîn suyuyla saðy olunur. 

Ve devenin sütü ve bevliyle bu bâbda intifâ¡ cidden ve şedîden ke&îr olur 
ve onların miðdâr-ı isti¡mâli ¡alîlin ðuvvet ve ∂a¡fı √asebiyle olur. Ve o el-
bân ve ebvâlin ecvedi odur ki onun nâðası πareb ve şîh ve kerefs ve râziyâ-
nec ra¡y etmiş ola. Ve kaçan elbân-ı me≠kûre şürbünden verem münha∂ım 
olur ise ve &üflde dahi istifrâπ-ı sevdâvî olur ise şürb-i lebenden sonra tað-
viyeye iðbâl eyle veyâ«ûd «all-i &iððîfte bu†mu yedi gün ðadar nað¡ edip o 
bu†m-ı menðû¡dan her gün üçer mil¡aða tenâvül ve ardınca «allinden te√assî 
eyle veyâ«ûd bezr-i füclü bir buçuk dirhem a«≠ edip «all-i &iððîf ile saðy 
eyle yâ«ûd cevzin tâze ve †arî yaprağını «all-i isðîl ile †ab« edip †abî«ini is-
ti¡mâl eyle veyâ«ûd keber varaðının suyunu sikencebîn ile veyâ«ûd nârdîn 
«all-i ¡un§ul ile isti¡mâl eyle. 

Ve bu bâbda bi’l-«â§§a nef¡i olan edviye mecrâsına cârî olur baðla-
tu’l-√amðâ bezrinden miðdâr-ı dirhemeyn «all ile veyâ«ûd cidden mes√ûð 
olan büssedden bir mi&ðâl eşribe-i †ı√âliyyeden bir şey™ ile saðy olunmak 
veyâ«ûd ra«§ olan cürâde-i ðar¡dan veyâ«ûd ðar¡ın nefsi tecfîf ve ba¡dehu 
daðð olunduktan sonra o cürâdeden ve medðûðtan iki dirhem ðadar siken-
cebîn ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik bezrü’l-ða§ab ve bezr-i küşû& ve «ilâf yaprağı li-merâretihi 
ve ðab∂ihi ve bezr-i √ummâ∂ ve bezr-i sermað ve &emere-i †arfâ ve varað-ı 
†arfâ saðy olunur veyâ«ûd &a¡lebin riyesi veyâ«ûd &a¡lebin kebidi iki dirhem 
miðdârı sikencebîn ile veyâ«ûd √ımâr-ı va√şin †ı√âli veyâ«ûd feres ve mühr 
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ya¡nî atın ve tayın †ı√âli ba¡de’t-tecfîf iki dirhem ðadar saðy olunur yâ«ûd 
yarasa ≠eb√ olunup ba¡dehu tecfîf olunur ve sonra sa√ð olunup o mes√ûðtan 
üç parmağın ta√ammülü ðadar a«≠ olunup saðy olunur veyâ«ûd semiz ya-
rasadan yedi ¡aded yarasa ≠eb√ ve tanðiye olunup bir ðıdr-i «azef içine va∂¡ 
olunur ve onları setr edecek miðdârı üzerine «all-i &iððîf §abb olunup fem-i 
ðıdr ta†yîn olunur ve müseccer-i müsa««an bir tennûr içine o ðıdr va∂¡ ve 
o yarasa nu∂c eyledikde tennûrdan ðıdr i«râc olunup ðıdrın bürûdetine 
ðadar yarasa ðıdr içinde terk olunup i«râc olunmaz ve bürûdetinden sonra 
ðıdrdan o yarasa i«râc olunup «all içinde mers olunur ve ondan küllü yev-
min ikişer dirhem ðadar saðy olunur ve §alâbet-i †ı√âle ≠ikr olunan minvâl 
üzere yarasa ¡ilâc-ı mücerrebdir. 

Ve ≠ikr olunan edviye-i müfrede em&âlinin evvelen ve â«iren [380b] 
isti¡mâlleri sikencebîn ile ve «all ile olmak ve §âli√-i muvâfıð olur o vâdîde 
«all ile taðviye olunup ∂ımâden itti«â≠ olunsa o dahi devâ-i §âli√ olur.

el-Mürekkebât: Bundan aðdem ≠ikr olunan devâlar edviye-i müfrede 
idi, ammâ §alâbet-i †ı√âlin edviye-i mürekkebesi meşrûbâttan isðûlûðand-
riyûn ve †abâşîr ikisinden iki dirhem ðadar sikencebîn ile ve aðrâ§-ı keber 
ve aðrâ§-ı fencengüşt sikencebîn içinde ve o zerâvend aðrâ§ı ki ðuşûr-ı a§l-ı 
keber ile mütte«a≠dır, o aðrâ§ dahi şedîdü’l-√umû∂at olan «all içinde saðy 
olunur eger o §alâbette nef«a yok ise. Ve füvve aðrâ§ı ve tiryâðu’l-erba¡a 
dahi bu bâbda √ummâ yok ise cidden ceyyid olur. 

Ve ke≠âlik √urf bir cüz™, şûnîz yarım cüz™ a«≠ olunup menzû¡u’r-rıπve 
¡asel ile ma¡cûn kılınır; şerbet-i vâ√idesi üç dirhemdir, «all-i memzûc ile 
isti¡mâl olunur veyâ«ûd zerâvend ve helîlec-i Kâbülîden sefûf itti«â≠ olu-
nup ondan bir mil¡aða deve veyâ«ûd keçi bevliyle isti¡mâl olunur ve yâ«û∂ 
ðuşûr-ı keber dört dirhem, zerâvend-i †avîl iki dirhem, bezr-i fencengüşt, 
fülfül her birinden altışar dirhem; bu me≠kûrlardan aðrâ§ itti«â≠ olunur.

Bizim tecribe ettiğimiz edviyelerdendir bersiyâvşân, ðuşûr a§l-ı ke-
ber, bezr-i baðlatu’l-√amðâ, bezr-i se≠âb, bezr-i fencengüşt, zûfâ veznleri 
berâber a«≠ olunur ve şerbet-i vâ√idesi üç dirhemdir, sikencebîn içinde saðy 
olunur veyâ«ûd u§ûl-i keber, zebîb, bezr-i şelcem, zûfâ cemî¡an bu me≠kûr-
lar daðð olunup bir gün ve bir gece sikencebîn içinde nað¡ olunur, mâ-ı 
ke&îr içinde ek&eri gidip ðalîlen bâðî kalınca ðadar o menðû¡ †ab« olunur ve 
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büzûru ðaviyye olan sikencebîn ile mezc olunup şürb olunur veyâ«ûd sir-
ke içinde ebhel ve cevz-i serv †ab«-ı ceyyid ile ðalîlen bâðî kalınca ðadar 
†ab« olunup ve ondan miðdâr-ı muðadder şürb olunur ve &üflü ile ∂ımâd 
olunur ve şurû†-ı me≠kûresi üzere leben-i liðâ√ varaðu’l-πareb √abbıyla 
şürb olunur. 

Ve ke≠âlik füvve on iki dirhem, ðuşûr-ı a§l-ı keber, zerâvend-i †avîl, 
îresâ her birinden ikişer dirhem a«≠ ve ceyyiden sa√ð olunup sikencebîn-i 
√âmi∂ ile ma¡cûn kılınıp ður§ itti«â≠ olunur; şerbet-i vâ√idesi bir mi&ðâl 
olur, efsentîn ve a§l-ı keber ðuşûru ma¡an †ab« olunduktan sonra o ma†-
bû«un suyuyla isti¡mâl olunur veyâ«ûd †arî ve tâze varað-ı ¡ulleyð veyâ«û∂ 
ðuşûr-ı a§l-ı keber ve &emeretü’†-†arfâ ve isðûlûðandriyûn ve ¡un§ul-ı meşvî 
ve fülfül-i ebya∂ veznleri berâber a«≠ olunup onlardan ður§ itti«âz olunur 
ve şerbeti iki mi&ðâldir, sikencebîn ile isti¡mâl olunur veyâ«û∂ √ımâr-ı va√-
şin †ı√âli ve mühr †ı√âli a«≠ ve tecfîf olunup sa√ð olunup ve mes√ûðundan 
bir mi&ðalden iki dirheme varınca ðadar saðy olunur ve saðyı şarâb-ı mem-
zûcla olur; ba¡∂ılar dediler ki bu edviyenin em&âli birkaç eyyâm «ınzîre 
saðy olunsa külliyyen onun †ı√âli ma√v olup ondan bir e&er kalmaz. 

Ve ke≠âlik eftîmûn, ðuşûr-ı a§lu’l-keber, isðûlûðandriyûn, &emere-
tü’†-†arfâ, lihâ-ı «ilâf, füvve, esârûn, vecc bu me≠kûrlar a«≠ olunup «all-i 
√â≠ıðta †ab« ve ta§fiye ve ondan sikencebîn-i ¡aseli itti«â≠ olunur ve onun 
bir şerbetiyle bir dirhem uşşað şürb olunur ve te™&îr-i ¡acîbi olur. 

Ve ma†√ûl olan kimse demi ve maπ§ı olmayan ðıyâmdan iştikâ eylese 
√abb-ı rummân sefûfundan günde üçer dirhem üç gün ðadar veyâ«ûd dört 
gün isti¡mâl eder ve πıdâsını mu¡tâdının nı§fı ðadar eder, zîrâ onun ðıyâmı 
†ı√âlî olur ve o ðıyâmın sebebi bedenin demi ¡adem-i ðabûlü olur, pes o 
tedbîr me≠kûr olan demi ı§lâ√ eder. 

Ve ma¡lûm ola ki eşyâ-ı √ârrenin †ı√âle ke&ret-i muvâfaðatı olmaz, zîrâ 
√arâret-i †ı√âli ta§lîb ve tecfîf edip ta√allülden men¡ eder. 

Ve kaçan ðârûrede √arâret olsa ¡alîle enberbâris ður§u ve o mi&lliler saðy 
olunur. 

‰ı√âle ¡Ârı∂ Olan ~alâbet-i Müzmine İçin Nâfi¡ Devâdır: A§l-ı çâvşîr, 
uşşað, a§l-ı keber ðışrı ve leblâbın o nev¡i ki an†arûniyûn denmekle ma¡rûf-
tur, ¡un§ul-ı meşvî lübbü ve bân √abbı ve &ûm-ı berrî her birinden birer cüz™ 
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a«≠ ve cemî¡an «al† olunur ve ondan her vaðt πadâtta bir dıra«mî sikencebîn 
ile veyâ«ûd all-i memzûcla saðy olunur. 

Devâ-i Â«er: Bân √abbının lübbü üç dıra«mî, &ûm-ı berrî altı dıra«mî, 
a§l-ı keber ðuşûru dört dıra«mî, ðus† bir dıra«mî, ıs†arûfiyûn altı dıra«mî, 
ca¡de üç dıra«mî, ðû†ûlîdûn denmekle ma¡rûf nebâtın a§lı ki sükerrece113 
denmekle ma¡rûf bir nev¡ nebâttır, ondan dahi iki dirhem.114 E†ıbbâ zu¡m 
ederler ki sükerrecâttan bir nev¡ bir nebâttır ki onun varaðı varað-ı âs gibidir 
ve o otun sükerrece gibi olan a§lının vasa†ında ¡ayna müşâbih «âtime ya¡nî 
mühr gibi bir nesne vardır ve o nebât √ayyü’l-¡âlemi’l-ekbere müşâbihtir. 
Ve leblâb-ı ekberin √abbı yirmi beş ¡aded, uşşað dört dıra«mî, bârzed bir 
dıra«mî, şecere-i meryem bezri bir dıra«mî, şecere-i meryem kökü üç dı-
ra«mî, ðardemânâ bir buçuk dıra«mî, ¡un§ul-i maðlüvv on altı dıra«mî; ba¡-
de’l-«al† sikencebîn ile isti¡mâl olunur şerbet-i vâ√idesi bir buçuk, ek&er-i 
√âlde şerbet-i vâ√ide iki dıra«mî olur.

Aðrâ§-ı Â«er: Bu aðrâ§ dahi evvelâ ≠ikr olunan devânın bi-¡aynihi fi¡li-
ni işler: Bezr-i sûsen dört dıra«mî, fülfül-i ebya∂, sünbül-i sûrî, uşşað her 
birinden iki dıra«mî a«≠ olunup ður§ itti«â≠ olunur ve evvelâ ≠ikr olunan 
gibi isti¡mâl olunur.

Aðrâ§-ı Â«er: Ma†√ûlîne nâfi¡dir: Uşşað, &emeretü’l-¡avsec her birinden 
sekizer dıra«mî, a§l-ı keber ðışrı, &emeretü’†-†arfâ, fülfül-i ebya∂, &ûm-ı 
berrî, ¡un§ul-ı münaððâ vü meşvî her birinden ikişer dirhem; bu me≠kûrlar 
a«≠ olunup aðrâ§ itti«â≠ olunur ve her ður§u birer dıra«mî vezninde kılınır 
ve her ður§ şerbet-i vâ√ide olup şarâb-ı ¡asel ile isti¡mâl olunur.

Â«er: ¡Un§ul-ı meşvî lübbü iki rı†l, a§l-ı fâşerâ ya¡nî a§lu’l-kerm se-
kiz rı†l, fülfül-i ebya∂, fu†râsâliyûn, yaban havucu, burçak unu, √abb-ı 
§anevber her birinden sekizer ûðıyye, sûsen-i âsmâncûnî, a§l-ı çâvşîr her 
birinden üçer ûðıyye; bu me≠kûrlar a«≠ olunup ma¡cûn kılınır ve kaçan 
bu ma¡cûndan bir miðdâr şey™ sen isti¡mâl eylesen a√sen olan şürb-i mâı 
terk etmektir veyâ«ûd şürb-i mâı taðlîl eylemektir ðuvvet-i devâ ma√fû@ 

113 “Sükerrece” “sükküre”den mu¡arrebdir. Lüπat-i Fârsîde “sükküre” ða§¡a-i §aπîre 
demektir, ≠ikr olunan nebâtın a§lı ða§¡aya müşâbih olmakla ða§¡a gibi isti¡mâl 
olunur velâkin zücâc değildir, o ðavmin zu¡muna göre nebâttır. Ve bu taf§îl â«er 
ma√allde yoktur.

114 ‰ab¡ ile olan nüs«ada “iki dirhem” bedeline “bir dıra«mî” vâði¡ olmuştur.
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olup suyun me¡ûneti ile √adebe-i kebidin nevâ√isine devâ münce≠ib ol-
masın için.

Ammâ §alâbet-i †ı√âl için isti¡mâl olunan a∂mide onun isti¡mâlinde ec-
ved olan ∂ımâd olunmazdan muðaddem ¡alîli ¡ale’r-rîð √ammâma id«âl edip 
†ûl-i müddet √ammâmda imsâk ve ke≠âlik âbzende †ûl-i maðâmla iðâmet-
tir ve kaçan √ammâmdan i«râc olunsa ona muða††ı¡ât-ı √ırrîfe ve mu¡a††ışe 
olan semek-i mâli√ veyâ«ûd ðadîd ve «ardal ve §a√nâ i†¡âm olunup mâ-ı 
ba√r ile memzûc şarâb saðy ve tedbîri dahi tel†îf olunur, üç gün bu minvâl 
üzere ¡ilâc olunur ve yevm-i râbi¡de riyâ∂et ettirilir terleyip tevâtür-i nefes 
gelince ðadar. Eger ¡illet ðaviyye ise o riyâ∂etten sonra ∂ımâd-ı me≠kûr ile 
ta∂mîd olunur; eger ¡illet ∂a¡îfe ise o ∂ımâddan e«aff olan ∂ımâd ile ta∂mîd 
olunur. 

Ammâ a∂midenin mâhiyyeti budur ki bu bâbda nâfi¡ olan a∂mide ba¡∂ı 
kerre ≠ikr olunan edviye-i müfrededen itti«â≠ olunur, uşşaðın nefsi ve 
ba¡r-ı πanem «all ile ∂ımâd olunsa ∂ımâd ðavî olur. Ve mu√rað olan ba¡re-
tü’ş-şât «all ile dahi ∂ımâd olunur. Remâd-ı ettûn115 «all ile ma¡cûn kılınıp 
ta∂mîd olunsa ∂ımâd-ı ceyyid olur. Ve ke≠âlik kermetü’l-bey∂â a§lı «all 
ile veyâ«ûd «all ve kibrît ile veyâ«ûd varað-ı yetû¡ «all ile ve se≠âb «all 
ile ∂ımâd olunur. Kaçan râ¡iye olan baðarın tersi ba¡de’t-tecfîf «all ile †ab« 
olunsa o dahi a∂mide-i †ı√âliyyeden ∂ımâd-ı ceyyid olur. Zehretü’l-mil√116 
dahi ∂ımâd-ı ¡acîbdir. Ve bu bâbda &ecîr-i117 bân «all ile ∂ımâd nâfi¡dir. Ve 
ke≠âlik √armel bezriyle teherrî edince ðadar †ab« olunup ∂ımâd olunur. Ve 
i¡tidâle aðreb olan a∂midedendir sılð «all ile †ab« olunsa yâ«ûd u§ûl-i «a†mî 
«all ile ma¡cûn kılınsa.

A∂mide-i Mürekkebe: [381a] Merhem-i bâsilîðûn, merhem-i Câlînûs, 
merhem-i İsðılâðîdûs ∂ımâdu’≠-≠ehebî ve o merhem ∂ımâd-ı ceyyid olur 
Câlînûs’un ∂ımâd-ı §abırı. Ve o merhem ki a§l-ı keber ðuşûru «all içinde 
leyyin olunca ðadar birkaç sâ¡at nað¡ olunur ve menðû¡undan şem¡ ve dü-
hn-i √ınnâ ile merhem itti«âz olunur veyâ«ûd ðudûr-ı nu√âsın sevâdı a«≠ 

115 “Ettûn” tennûr veznindedir ve ba¡∂ı kerre ta«fîf dahi olunur; etmekçiler yeri ya-
rıp itti«â≠ eyledikleri ocaktır, ke≠â fi‘l-¢âmûs.

116 “Zehretü’l-mil√” Mı§r’da Nîl-i mübârekte @uhûr eder, taf§îli İbn Kütbî müfre-
dâtında mübeyyendir.

117 “¿ecîr” cibre ma¡nâsınadır.
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olunup ondan ve daðîð-i şa¡îr ve «all ve sikencebînden merhem itti«â≠ olu-
nur ve o merhem ∂ımâd-ı ceyyid olur.

Mu√allil-i ~alâbât: Uşşað, şem¡, §amπ-ı §anevber her birinden sekizer dı-
ra«mî, ¡ilk-i bu†m, bâzred her birinden altışar dıra«mî, kündür, mürr, ðı&&â-ı 
√ımâr dühnü her birinden dörder dıra«mî; bu edviyelerden zâibe olanlar «all 
içinde nað¡ olunup ve cemî¡an «al† olunduktan sonra isti¡mâl olunur.

Â«er-i Ceyyid: Boy to«mu, burçak unu her birinden ikişer ûðıyye, uş-
şað, şem¡-i bu†m her birinden beşer ûðıyye, ðışr-ı a§l-ı keber, √abbu’l-faðd,118 
&ûm-ı berrî, a§l-ı füvve her birinden birer dıra«mî, şem¡ iki rı†l, «all içinde 
nað¡ olunup ve zeyt-i ¡atîð ile «al† olunup isti¡mâl olunur yâ«û∂ √ulbe daðîði, 
«ardal-ı ebya∂, na†rûn veyâ«ûd «all içinde ma†bû« tîn içinde tînin südüsü 
ðadar uşşað kılınır veyâ«ûd ¡asel-i şehd ile veremin miðdârı bir kâπıda †ılâ 
olunup üzerine «ardal ekildikten sonra onunla †ı√âl üzere ∂ımâd olunur ve 
†ı√âl üzerinde ta√ammül miðdârı terk olunur veyâ«û∂ on ¡aded tîn-i semîn 
«all içinde üç sâ¡at ðadar nað¡ ve teherrî edince ðadar †ab« olunup ba¡dehu 
ta§fiye olunur ve o mu§affâ vezninde «ardal ve a§l-ı keber a«≠ ve cümlesi 
sa√ð ile cem¡ olunur. Ve ba¡∂ı kerre onlara uşşað ve mâzeryûn √âcet mið-
dârı katılır ve cümlesinden †ılâ veyâ«ûd ∂ımâd itti«â≠ olunur. 

Ve √ulbe ve kardemânâ ve bûrað ve nûre «all ile cem¡ olunup birkaç ey-
yâm bi-nefsihi nað¡ olunca ðadar terk olunur yâ«ûd uşşað, kevr ya¡nî muðl-i 
Hindî, mürr, kündür veznleri berâber a«≠ olunup «all-i &iððîf ile ba†n üzere 
†ılâ olunur ve üzerine bir ðu†ne va∂¡ olunup o ðu†ne kendiliğinden sâðı†a 
olunca ðadar terk olunur. 

Ve mücerrebâttan olup Kindî’nin mu«târı olan a∂midedendir: Se≠âb, 
ðuşûr-ı a§lu’l-keber, efsentîn, fûtenec, sa¡ter; bu edviyeler a«≠ olunup «all-i 
√â≠ıð ile †ab« olunur ve bir ðı†¡a lübûd üzere a«≠ olunup √ârreten ∂ımâd 
olunur ve bu ∂ımâ∂ sovudukça yirmi bir kerre ¡ale’r-rıfð tekrâr olunur. 

Ve cidden ceyyid olan a∂midedendir: Dıbð-ı bellû†tan iki rı†l a«≠ ve 
âteşte i≠âbe olunup ve üzerine bir rı†l nûre ilðâ olunup karıştırılır ve ondan 
∂ımâd itti«â≠ olunur veyâ«ûd bûrað, nûre, ¡âðırðar√â,119 «ardal bu mecmû¡ 

118 [Bu kelime zaman zaman “ðafd” imlasına kaçmıştır, biz “faðd” olarak düzelttik.]
119 [Diğer nüshalar ve Arapça metinlere rağmen bu kelime “¡ûdu’l-ðahr” şeklinde 

imla edilmiş!]
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ða†rân ile cem¡ olunup †ılâ olunur velâkin √ummâsı olanlara §âli√ olmaz 
yâ«ûd ¡âðırðar√â beş ûðıyye, «ardal on beş dirhem, √abb-ı mâzeryûn dört 
ûðıyye, ðardemânâ üç ûðıyye, cevzü’†-†îb bir ûðıyye, fülfül dört ûðıyye; bu 
me≠kûrlar «all-i ¡un§ul ile cem¡ olunup †ı√âl üzere üç sâ¡at terk olunur ve o 
∂ımâd mev∂i¡-i ∂ımâdı «ardal ve na†rûn ile πasldan sonra isti¡mâl olunur. 

Ammâ müzmin olanlarda bu †ılâ isti¡mâl olunur: uşşað, levz-i mürr onar, 
müceffef varað-ı se≠âb beş; bu edviyeler a«≠ olunup «all ile †ılâ itti«â≠ 
olunur veyâ«ûd keçi ba¡rı ve tarî «ardal ba¡∂ı ¡u§ârât-ı nâfi¡a ile ve miðdâr-ı 
ðalîl «all ile †ılâ olunur. 

Bu bâbda isti¡mâl olunan ne†ûlât o miyâhtır ki onun içinde türmüs ve 
se≠âb ve fülfül †ab« olunmuş ola. 

Ve yine a∂mide-i şedîde-i ðaviyyedendir: »arbað-ı esved üç ûðıyye, 
«arbað-ı ebya∂ dört ûðıyye, uşşað, na†rûn üçer ûðıyye, saðmûnyâ iki ûðıy-
ye, fülfül otuz √abbe; bu edviyeler a«≠ olunup ve şarâb-ı ¡ilk-i bu†mla bu 
edviyeyi i√timâl edecek miðdârı taðvîm olunup merhem gibi kılınır ve 
mev∂i¡ delk ile tes«în olunup onunla †ılâ olunur ve ≠ikr olunan devâ ile †ılâ 
olunduğu gibi ishâl dahi olunur. 

Kaçan §alâbet-i †ı√âle edviyenin menfa¡ati olmaz ise vâcib olur ki üze-
rine me√âcim va∂¡ olunup üzeri şar† ve şer√ oluna. Ve ba¡∂ı kerre «ıl†-ı 
sevdâvînin ve demin πalebesi katında vâcib olur ki vidâc-ı eyser fa§d olu-
nup †ı√âlden beş veyâ«ûd altı mev∂i¡e keyy oluna ve mev∂i¡-i keyy bür™ 
ve §ı√√ate ðarîb oldukça bür™üne mümâna¡at olunup √âli üzere terk olun-
maz. Ve eger ¡alîl nâr ile keyy olunmağa §abr eylemezse edviye-i kâviye 
isti¡mâl olunur, tîn ve «ardal ve &âfsiyâ ∂ımâdı mi&lliler ile ta∂mîd olunur. 
Ve √arâret πalebe edip ¡alîl a∂mide-i ðaviyyeye ta√ammül edemezse †ı√â-
li üzere hacer-i ru«âm ve √acer-i esved ile «all teb«îr olunur yâ«ûd ¡alîl 
¡ale’r-rîð istilðâ olunup †ı√âli üzere müsa««an «allde maπmûse olan bir 
kı†¡a libd va∂¡ olunur ve «u§û§an «all-i me≠kûr içinde se≠âb †ab« olmuş ola 
ve «allin dürdî-i müsa««anı ile dahi †ılâ olunur. Ve bundan ecved olur ¡alîli 
¡ale’r-rîð √ammâm-ı √ârra ta√ammül ederse id«âl edip √ammâmda istilðâ 
ettirilir, sirkede πams olunan lübûd merreten ba¡de u«râ ta√ammül edeceği 
ðadar tekrîr ve tecdîd olunur ve bu vech üzere birkaç eyyâm √ammâma 
id«âl olunur ve bu ¡ilâc ona ðavî ¡ilâc olur. 
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Ve bu ¡ilâca ðarîb ve verem-i √ârra §âli√ olur: Bezr-i hindebâ, bezr-i 
baðlatu’l-√amðâ, ðar¡-ı müceffef, bezrü’l-eflencmüşk; bu me≠kûrlardan iki 
mi&ðâl √umû∂atı şedîde sikencebîn ile saðy olunur ve ba¡dehu ≠ikri mürûr 
eden lübûd-ı «all ile mu¡âlece olunur. 

Ma¡a-√arâret †u√âli olanların çoğuna mâ-ı hindebâ sikencebîn ile mirâ-
ren ve kirâren saðy olunsa şifâ olur. Ammâ onlara muvâfıð aπdiye «afîf olan 
πıdâlar ve ke≠âlik o düsûmetli meraðalar olur ki o meraða √afîf ve la†îf ve 
i¡tidâl üzere sü«ûneti olan senin bildiğin aπdiyeden mütte«a≠e ola, mu«allel 
keber ve mu«allel √abbetü’l-«a∂râ iki ve mevâ∂i¡-i u«râda senin bildiğin 
aπdiye-i sâire dahi muvâfıð olur. Ve vâcib olur ki onlar ile müla††ıfât ve 
«ardal mi&lliler dahi isti¡mâl oluna. Ve ma†√ûlün meşrûbu mâu’l-√addâdîn 
veyâ«ûd içinde kirâren √adîd-i ma√mî söndürülmüş sudan kılınır. 

‰ı√âlin Verem-i Balπamîsi Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Verem-i balπamînin ¡ilâcı verem-i §ulb mu¡âlecâtının mu¡tedilleri olur 
ve onlar ile balπamı ve sevdâyı istifrâπ eden edviye dahi isti¡mâl olunur, 
zîrâ evrâm-ı †ı√âlin balπamı dahi sevdâvî balπamdır. İklîl-i melik, şibt, 
ða§abu’≠-≠erîre, se≠âb-ı yâbis mi&llilerden dahi ∂ımâ∂ itti«â≠ olunur.

Üçüncü Fa§l Süded-i ‰ı√âl Beyânındadır

‰ı√âlin südedi ba¡∂ı kerre rî√ten yâ«ûd verem veyâ«ûd a«lâ††an √âdi& 
olur. Ve süded-i rî√î ile temdîd şedîd olur velâkin †ı√âlde &iðal olmaz, √afîf 
olur. Süded-i veremîde ¡alâmât-ı verem olur ve mâ-¡adâ süddelerde &iðal 
olur ve onlarda ¡alâmât-ı verem olmaz.

el-Mu¡âlecât: Süded-i kebid ¡ilâcının ðavîleri †ı√âl süddelerine ¡ilâc olur 
ve onlara biz mev∂i¡inde işâret eyledik.

Dördüncü Fa§l ‰ı√âlde Olan Rî√ ve Nef«a Beyânındadır

‰ı√âlin nef«ası odur ki onda temeddüd ve §alâbet ve nütû™ i√sâs olunur, 
πamz ile münπamiz olup ðarðara i√dâ& eder ve cüşâ dahi i√dâ& eder ve onda 
&iðal olmaz.
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el-Mu¡âlecât: Ma¡lûm buyurula ki §alâbet-i †ı√âle §âli√ olan edviye 
nef«a ¡ilâcına §âli√ olan edviyeye muðârib olur, zîrâ nef«a ¡ilâcında dahi 
müfetti√ ve cellâ edviyeye √âcet olur ve o edviyede ta√lîl ile ma¡an ðuvve-i 
mu√allileden ek&er ðuvvet-i ðabı∂a olmağa dahi √âcet olur, zîrâ mâdde-i 
rî√iyye «afîfedir ve «afîfe olan mâddede mu√allil isti¡mâl olunsa onunla 
mu√allilden ðavî ðâbı∂ isti¡mâline √âcet olur velâkin verem bunun «ilâfına 
olur ve ma¡a-hâ≠â edviye-i evrâmdan biraz devâlar vardır ki onlar nef«a 
edviyelerine eşbeh ve nef«ada isti¡mâl olunsa ¡ameli ezyed ve a§la√ olur, 
fencenküşt, kemmûn, bezr-i se≠âb, [381b] nân«âh gibi. Ve o nef«a üzere 
nâr ile olunan va∂¡-ı me√âcimin menfa¡ati ¡a@îme olur. 

Ve vâcib olur ki o ¡alîl tecvî¡ oluna ve πıdâsı tefrî… olunup def¡aten 
taπdiye olunmaya, defe¡âtle i†¡âm olunup her def¡ada verilen πıdâ cidden 
ðalîlü’l-miðdâr ola ve ðâdir oldukça şürb-i mâ eylemeye belki miðdâr-ı 
ðalîl nebî≠-i ¡atîð-i raðîð-i mürr şürb eyleye ve ba†nı «afîf olmadıkça nevm 
eylemeye, leyl ve nehârda ba†nı imtilâ üzere iken veca¡ heyecân eylese ba†-
nını mirâren delk eder ve berâz için i√tiyâl eder ve uyur. Ve eger bu tedbîr 
kifâyet eylemezse kimâd isti¡mâl eder. 

Ve eger sen bilirsin ki mâdde-i sevdâviyye ke&îredir ve ke&ret ile 
nef«a √âdi&edir, onda istifrâπ isti¡mâl edersin ve ona meşrûbâttan bu 
§ıfat üzere olan aðrâ§ı saðy edersin, o ður§ budur: ◊urf-ı ebya∂ otuz 
dirhem, ba¡de’d-daðð ve’n-na«l «amr-ı √â≠ıð ile ma¡cûn kılınır ve ince 
ve §aπîr aðrâ§ itti«â≠ olunur ve tennûr içinde veyâ«ûd †âbað üzere teb«îr 
olunup ve o otuz dirhem √urf-ı ebya∂dan her ne miðdâr «ubz √â§lı oldu 
ise o ður§-ı ma«bûz cemî¡an a«≠ ve sa√ð olunur ve mes√ûðuna √abb-ı 
faðd ve &emeretü’†-†arfâ her birinden beşer ve isðûlûðandriyûn yedi 
«al† olunup ondan ður§ itti«â≠ olunur ve onun şerbet-i vâ√idesi üç dir-
hemdir, sikencebîn ile isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik ona nâfi¡ olur aðrâ§-ı 
fencenküşt isti¡mâli veyâ«ûd kezmâzec on dirhem, √abbu’l-mürr on dir-
hem, bezr-i hindebâ, bezr-i baðlatu’l-√amðâ her birinden beşer dirhem; 
bu me≠kûrlar a«≠ olunup ður§ itti«â≠ olunur, onun şerbet-i vâ√idesi üç 
dirhemdir, sikencebîn-i sükkeri ile isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre ona 
nâfi¡ olur fencenküşt ve nân«âh ve a§l-ı keber ðuşûru ve se≠âb-ı yâbis ve 
vecc bu me≠kûrlardan sefûf itti«â≠ olunup ondan bir mi&ðâl şarâb-ı ¡atîð 
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ile isti¡mâl olunur veyâ«ûd nef«aya nâfi¡ edviyeler †ab« olunup ma†bû«u 
isti¡mâl olunur. 

Ammâ nef«anın merû«âtı ve ∂ımâdâtı edhândan dühn-i efsentîn ve dü-
hn-i nârdîn ve dühnü’l-ðus† olur. Onların merâhimi o merhemdir ki kibrît, 
şebb, na†rûn, zift, çâvşîr mi&lli edviyeden mütte«a≠ olur. Onların a∂midesi 
ebvâb-ı mâ∂iyede me≠kûre olan ∂ımâdât olur, «all ma¡a’s-se≠âb ve na†rûn 
ve bezr-i fencenküşt ve iklîl-i melik ve bâbûnec ile mütte«a≠ olan ∂ımâd-ı 
tîn mi&lliler ile ta∂mîd olur. Ve onların ne†ûlâtı o «alldir ki onda edviye 
†ab« oluna ve «u§û§an o «all lübûd ðı†¡alarıyla isti¡mâl oluna «u§û§an o 
«allde keber ve πa∂∂ ve kibrît ve &emeretü’†-†arfâ ve isðûlûðandriyûn ve 
varað-ı fencenküşt ve cevz-i serv ve se≠âb †ab« olmuş ola. Ve √ummâsı 
olmayanlarda ne†ûl-i ðavî isti¡mâl ða§d olunsa ≠ikr olunan ne†ûlün içine 
uşşað, muðl ve o mi&lli edviyeler katılır ve ke≠âlik fû≠enec, se≠âb, üşne, 
bûrað «allda †ab« olunup şebbden bir şey™ ile isti¡mâl olunur ve onun πıdâsı 
πayrlarda ≠ikr olunan aπdiye olur.

Beşinci Fa§l Veca¡-ı ‰ı√âl Beyânındadır

Veca¡-ı †ı√âl rî√ ve nef«a √asebleriyle yâ«ûd verem-i ¡a@îmden veyâ«ûd 
teferruð-ı itti§âlden yâ«ûd sû™-i mizâcdan √âdi& olur; bu esbâbdan her bi-
rinin ¡alâmetini sen bildin ve her birinin mu¡âlecâtı dahi senin ma¡lûmun 
oldu. 

Eger √iss o veca¡ın nihâyet-i †ı√âlde cenb katında olduğunu idrâk 
ederse beyne’l- πşâ ve’§-§ıfâð rî√ müştebike olduğuna delâlet eder. Eger 
†abî¡at yâbise ise ishâle ve √ammâm isti¡mâline ve †abî¡atı ta√lîle √âcet 
olur ve ona fa§d câiz olmaz her ne ðadar cumhûr-ı e†ıbbâ fa§d olunmağa 
√ükm ve ða∂â ederlerse meger ziyâde ∂arûret ve √âcet mess ede, o zamân 
ðalîlen fa§d olunur.

Bu mev∂i¡de kitâb-ı &âli&in on beşinci fenni «atm ve tekmîl oldu, ke-mâ 
hüve ehluhu ve müste√aððuhu √aðð-ı √amd ile olan √amd Allâhu ta¡âlâya 
ma«§û§tur.





¢ÂNÛN’DAN KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN ON ALTINCI FENNİ 
EMRÂ∞-I EM¡ÂDA VE MU¡ÂLECÂTINDA OLAN 

KELÂM-I MÜCMELDİR O DAHİ BEŞ MA¢ÂLEYİ 
MÜŞTEMİLDİR

Ma…âle-i Ûlâ Teşrî√-i Em¡â ve İsti†lâ…-ı Mu†la… 
Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l Mi¡â-ı Sitte Teşrî√i Beyânındadır

»âlıð ta¡âlâ celle celâluhu ve teðaddese esmâuhu ve lâ ilâhe πayruhu 
√a∂retleri insâna olan sâbıð ¡inâyeti ve me§âli√ine sâbıð ¡ilmi √asebiyle 
fa∂l-ı yâbisini def¡ için âlet olan em¡âyı ke&îretü’l-¡aded ve’t-telâfîf ve’l-is-
tidârât «alð eyledi, mi¡deden ona mün√adir ve nâzil olan †a¡âm em¡âda o 
ke&ret √asebiyle ðadr-i §âli√ með& eylesin için. Eger em¡â ke&îre olmayıp 
mi¡â-ı vâ√id veyâ«ûd ða§îretü’l-meðâdîr «alð olunsa cevften πıdâ serî¡an 
munfa§ıl olup ¡ale’l-itti§âl insân küllü vaðtin tenâvül-i πıdâya mu√tâc ve 
dâimâ teberrüz ve ðıyâma i√tiyâc olurdu ve dâimâ taπaddîye iştiπâlle vâci-
bât-ı ma¡îşetinden şâπıl insâda şuπl ve ke≠âlik teberrüz-i dâimî ile onda e≠â 
vâ§ıb ya¡nî dâim olup insân √ır§ ve şereh ile memnû™ ve behâyime müşâbih 
olurdu, pes »âlıð ta¡âlâ em¡ânın ¡adedini tek&îr ve maðâdîrini ta†vîl etmek-
le o ma∂arratı ondan def¡ ve ona lâzım gelen menfa¡ati iclâb eyledi. Ve 
yine bi-¡aynihi o ma§la√atı celb için ve ke≠âlik menfa¡at-i u«râ için em¡â-
yı müstedîre eyledi. Ve o menfa¡at-i u«râ budur ki kebid ile πıdâyı ha∂m 
eden âlât-ı sâire arasında biraz ¡urûð vardır ki o ¡urûðun füvvehâtı kebidden 
πıdânın la†îfini ce≠b eder ve o füvvehât §ıfâðât-ı mi¡de ve em¡âda nâfi≠e 
olur ve o füvvehât ancak mümâss olduğu la†îf πıdâyı ce≠b eder ve o füv-
vehâta kendiden πâib ve melâmisi olan πıdâdan ba¡îd olan πıdânın le†âyifini 
ce≠b müte¡a≠≠ir veyâ«ûd müte¡assir olur, binâen ¡aleyh »âlıð ta¡âlâ lu†f-ı 
ke&îrine insânı ma@har edip em¡ânın telâfîfini ke&îre eyledi; left-i vâ√idde 
füvvehâttan ba¡îd ve müte¡ammıð olan la†îf left-i u«râda melâmis olup ona 
ce≠b müyesser olsun ve †âife-i ûlânın fevt eylediği imti§â§ı †âife-i u«râ im-
ti§â§ eylesin için. 
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Ve em¡ânın ¡adedi altıdır120 ya¡nî mâ-¡ade’l-mi¡de121 altıdır: Evvelki-
si i&nâ ¡aşer denmekle ma¡rûftur, ikincisi §âim, üçüncüsü, diðâð ve lefâif 
denmekle ma¡rûflardır ve o diðâðın †ûlü ek&er ve left ve in¡i†âfı ezyeddir 
ve dördüncüsü a¡ver ve beşincisi ðûlûn ve altıncısı müstaðîm denmekle 
ma¡rûflardır ve mi¡â-ı müstaðîm sürmdür ya¡nî &üflün ma«reci ve dübürün 
itti§âlindedir. 

Ve o em¡â-ı sitte cemî¡an ribâ†ât ile §ulbe meşdûddur, her birini erbi†ası 
ev∂â¡ının muðte∂âsınca bağlamıştır. Ve ¡ulyâda olan üç evvelkilerin cevhe-
ri raðîðadır, zîrâ o ¡ulyâda olanların mu√tevî olduğu aπdiye in∂âca mu√tâc-
dır ve √â∂ime-i kebid ðuvvetinin em¡â-ı ¡ulyâya riððat √asebiyle nüfû≠u 
[382a] ek&er olmakla onlarda √âcet olan nu∂c √â§ıl olur, ammâ süflâda olan 
em¡ânın nu∂ca i√tiyâcı olmamakla cevherleri πalî@ ve hâ∂ıme-i kebid ðuv-
vesinin nüfû≠u ðalîl kılındı. Ve ke≠âlik ¡ulyâda olan keylûs süflâda olan-
lardan la†îf olur ve lâ-ma√âle la†îf olan cirm-i em¡âyı fes« ve mürûrunda 
onun cirmini «adş eylemez, binâen ¡aleyh ecrâm-ı ¡ulyânın raðîð olduğuna 
∂arar terettüb eylemez ve süflânî em¡â-ı ¡ulyânın «ilâfı üzere olur, zîrâ süf-
lânî em¡ânın evvelkisi a¡verdir ve &e«în-i πalî@ ve bâ†ınında şa√miyyet ve 
ke&âfet vardır, mu√tevî olduğu ta§allubu olan &üfle onunla muðâvemet edip 
münfa¡il olmaz ve kaçan mu√tevî olduğu &üfl ta¡affünü a«≠ eylese ancak 
e&fâlin kendi müte¡affine olup cirm-i em¡â ta¡affün eylemez. Ve ¡ulyâda 
olan em¡âda şa√miyyet yoktur lâkin bi-√asebi’l-«ilðat sa†√-ı dâ«ilî ru†ûbete 
lezice-i mu«â†iyye ile taπriyeden «âlî olmaz. Ve ¡ulyâda olan o taπriyesi 
em¡ânın süflânın teş√îmi maðâmına ðâim olur. 

Ve ≠ikr olunan mi¡â-ı i&nâ ¡aşer ða¡r-ı mi¡deye mutta§ıldır. O em¡ânın 
femi vardır ki mi¡deyi vely eder ve ona bevvâb tesmiye olunur. Ve o i&nâ 
¡aşer bi-cümletihi fem-i mi¡deye mutta§ıl olan merîye muðâbil olur, mü-
tenâvel olan πıdâyı cihet-i fevðten merî ce≠b eylediği gibi mi¡de dahi i&nâ 

120 Em¡â-ı sitte budur: i&nâ ¡aşer, §âim, diðâð, a¡ver, ðûlûn, müstaðîm. Üç evvele 
¡ulyâ ve üç â«ire süflâ derler.

121 Ve mi¡deyi dahi mi¡âdan ¡add etmekle ba¡∂ı e√âdî&-i şerîfede em¡â yedi olmak 
üzere ≠ikr olunmuştur. Ve ma¡lûm ola ki laf@a-i “diðâð” iki ma¡nâ üzere isti¡mâl 
olunur; bir kerre diðâð derler, ondan üç ¡ulyâda olan em¡âyı murâd iderler; onun 
muðâbili πılâ@dır ki süflânî olan üç ¡aded em¡âdır ve bir kerre dahi diðâð derler, 
¡ulyâda olan üçüncü mi¡âyı murâd ederler ve ona lefâyif dahi derler.
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¡aşere o e&fâli mi¡denin cihet-i ta√tından def¡ eder velâkin i&nâ ¡aşer merî-
den a∂yaðtır. Ve o mi¡â merîde olan tevessu¡a miðdârı tevessu¡dan müs-
taπnî oldu iki sebebden için: 

Sebeb-i evvel budur ki merîden mürûr eden πıdâ ziyâde «uşûnet üzere-
dir ve §alâbeti ziyâde ve √acmi a¡@amdır, ammâ mi¡â-ı i&nâ ¡aşerden mürûr 
eden elyen ve esles ve √acmi eraððtır, zîrâ o mi¡âdan mürûr eden keylûs 
mi¡dede ha∂m olup ru†ûbet-i mâiyye ile ma«lû†tur. 

İkinci sebeb budur ki aπdiyenin merîden mürûru ðuvâ-ı †abî¡iyyeden bir 
ðuvvet ile √â§ıl olur her ne ðadar o ðuvvet-i vâ√ideye cihet-i vâ√ideden 
ðuvve-i irâdiyye i¡ânet eder ise ve o ðuvve-i vâ√ide merînin câ≠ibesidir ve 
ðuvve-i irâdiyyenin ona i¡âneti merî sebîlini tefsî√ ve tevsî¡iyle olur. 

Ammâ mi¡â-ı evvelden nâfi≠ olan keylûs iki ðuvve-i †abî¡iyye ile nüfû≠ 
eder: birisi mi¡denin ðuvve-i dâfi¡ası ve â«eri mi¡ânın ðuvve-i câ≠ibesi olur122 
ve o iki ðuvvete fi¡llerinde nâfi≠ ve mürûr eden πıdânın &üflü dahi mu¡în 
olur ve bu esbâb-ı fâ¡ilenin ta¡addüdüyle sebîl-i mu∂ayyaðtan mürûr sehl 
ve âsân olur. 

Ve bu mi¡â-ı i&nâ ¡aşer merîye mu«âlif olur, zîrâ merî mi¡deye itti§âlin-
de mi¡deden cüz™ gibidir ve itti§âlinde ve hey™et-i te™lîfinde merî mi¡deye 
müşâkildir ve merînin †abaðâtı mi¡de †abaðâtı gibidir. Ammâ i&nâ ¡aşer bir 
nesneye şey™-i πarîbin itti§âli gibi mi¡diye mutta§ıl olur, cevher-i †abaðâtı 
†abaðât-ı mi¡deye benzemez, zîrâ mi¡de ce≠b-i kavîye mu√tacdır ve o ce≠be 
med«ali olan merînin mi¡deye itti§ali tâmm ve ðavî olmak lâzımdır, ammâ 
mi¡â-ı i&nâ ¡aşerde o mi&lli ðavî câ≠ibeye √âcet yoktur ve ona mu¡în olan 
mi¡deye o mi¡ânın itti§âli ðavî olmak lâzım dahi değildir belki şey™-i πarîbin 
itti§âli gibi mi¡ânın mi¡deye itti§âli kâfîdir, onun için em¡ânın ek&er-i elyâfı 
¡arî∂ olur. 

Velâkin min beyni’l-em¡â mi¡â-ı müstaðîmin elyâfında lîf-i †avîl ke&îren 
mevcûd olur, zîrâ mi¡â-ı müstaðîm münaððîdir, em¡â-ı sâirenin e&fâlini ce≠b 
edip tenðıye eder ve onun câ≠ibesinin fi¡li ¡a@îmdir ve ðuvve-i câ≠ibesinin 
ðuvveti lâzımdır, zîrâ mi¡â müstaðîm e&fâli ðuvvet ile ce≠b eyledikte em¡â-ı 
sâirenin dahi ¡a§rı ve e&fâli def¡i ve i«râcı cevdet üzere olup bi’l-cümle 

122 Mirâren taðaddüm eylediği gibi ðuvve-i câ≠ibenin ma√alli lîf-i †avîl, ðuvve-i mâ-
sikenin ma√alli lîf-i müverreb ve ðuvve-i dâfi¡anın ma√alli lîf-i ¡arî∂adır.
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tenðıye olunur ve ¡a§r cevdet üzere olmasa &üfl ðalîl oldukta πayr-i cey-
yid olan ¡a§r ile tenðıye olunmaz ve cemî¡an e&fâlden tenðıyeye mi¡â-ı 
müstaðîm âlet olmakla sâir mi¡âdan mi¡â-ı müstaðîm evsa¡ «alð olundu. 

Ve em¡â i√tiyâ†en iki †abaða kılındı, zîrâ em¡â fesâd ve ¡ufûneti ðabûle 
müsta¡iddir, ednâ sebeb ile onları ðabûl eder, ammâ iki †abaða oldukta onlar 
fesâd-ı ¡ufûneti def¡de te¡âvün edip muðâvemet ederler ve ednâ sebeb ile 
serî¡an onlarda fesâd ve ¡ufûnet fâş olmaz. Ve ke≠âlik em¡ânın †abaðası iki 
olmakla fi¡lleri dahi başka başka olur, e√adühümâya terettüb eden bu†lân-ı 
fi¡l ile â«er müte∂arrir olmaz. 

Ve mi¡â-ı müstaðîm istiðâmet üzere «alð olunup cihet-i mi¡deden es-
fele varınca ðadar mümtedde kılındı, o istiðâmet √asebiyle evvel-i emr-
de indifâ¡ât müteyessire ve serî¡a olsun için, zîrâ medfû¡âtın medfa¡-ı 
müstaðîmden mürûru mu¡veccden ve menfe≠-i mu∂†aca¡dan mürûr ve 
nüfû≠undan esra¡ olur. Ve o mi¡ânın istiðâmet üzere «ilðatinde menfa¡at-i 
u«râ dahi vardır, o menfa¡at budur ki o mi¡â istiðâmet üzere nüfû≠ etmek-
le cihet-i yemînde ya¡nî mi¡denin sağda olan kebidin şa†rına ve yesârında 
mi¡denin solunda olan †ı√âle ve sâir a¡∂âya √ayyiz ve mekân √â§ıl olur. 

Ve ¡ulyâda olan mi¡â-ı evvele i&nâ ¡aşer laðab kılındı, onun †ûlü §â√i-
binin i§ba¡ıyla on iki i§ba¡ olduğundan için ve onun si¡a-i tecvîfi bevvâb 
tesmiye olunan feminin si¡ası gibidir. 

Ve onun itti§âlinde olan mi¡â-ı diðâða §âim tesmiye olundu ve bu cüz™-i 
diðâðta teleffüf ve in†ivâ ve televvî @uhûra ibtidâ eder ve onda mecârî-i 
ke&îre ve ma«âzin vardır ve ek&er-i √âlde o mi¡â «âlî ve fâriπ olmakla ona 
§âim tesmiye olundu. Ve o mi¡ânın ek&er-i √âlde ferâπ ve «ulüvvüne sebeb 
iki emrin te¡âvün ve te@âhürleri olur, o iki emr budur ki mi¡de keylûsun-
dan mi¡â-ı §âime münce≠ib olan serî¡an ondan munfa§ıl olur, zîrâ mâsârîðâ 
¡urûðu §âime ke&îren nâfi≠e olur ve em¡â-ı sâirede mâsârîðânın nüfû≠u 
ke&îr olmaz ve i&nâ ¡aşere nüfû≠unun ke&reti dahi §âime nüfû≠unun ke&-
retine mu¡âdil olmaz. Ve √âl-i mara∂da §âime ∂umûr ve cidden §ıπar ¡ârı∂ 
olur, pes §âime nâfi≠ olan †âife keylûsun la†îfi mâsârîðâ †arîðinden kebide 
münce≠ib olur ve keylûsun bâðî kalan †âife-i ke&îfesi dahi münπasil olup 
em¡â-ı sâireye mündefi¡ olur, zîrâ merâreden §afrâ §âime ke&îren ve «âli§a-
ten πayr-i meşviyye mün√alib olur ve onun §âimi πasli şedîd ve ðuvvet-i 
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dâfi¡asını bi-√asebi’l-le≠¡ mu√arrik ve müheyyic olur ve o §afrâ πasliyle 
&üflü esfele def¡e mu¡în ve dâfi¡ayı ta√rîki √asebiyle iki cihete ya¡nî la†îfi 
kebide ve ke&îfi esfele def¡e mu¡în olur ve bu sebeb ile §âim «âlî ve ek&er-i 
√âlde fâriπaten bâðî kalır ve onun için ona §âim tesmiye olundu. Ve sâime 
bir â«er mi¡â mutta§ıl olur ki o mi¡â-ı â«er †avîl ve müteleffif olup onda 
vâ√ideten-ba¡de-u«râ istidârât olur. Ve onun telâfîfi ve istidârâtının ke&-
retinde fâide ve ma§la√at budur ki fu§ûl-i müteðaddimede bizim şer√ ve 
beyân eylediğimiz üzere o ke&ret-i telâfîf sebebiyle onda πıdâ mek& eder ve 
ma¡a-hâ≠â onlara ¡urûð-ı mâ§§anın füvvehâtı itti§âlen-ba¡de-itti§âl mutta§ıl 
olur ve bu mi¡â em¡â-ı ¡ulyânın â«iridir ki ona diðâð tesmiye olunur ve onda 
olan ha∂m mi¡â-ı süflâda olan ha∂mdan ek&er olur. 

Ve süflâda olan em¡âya πılâ@ tesmiye olunur, zîrâ πılâ@ın cüll-i fi¡li ve 
mu¡@am-ı §un¡u &üflü «ârice ibrâz olur her ne ðadar ha∂mdan ve ¡urûð-ı 
kebidiyyenin onda olan la†îf mah∂ûmu ma§§ ve ce≠binden «âlî olmaz ise. 

Ve o diðâð tesmiye olunan mi¡ânın esfeline bir mi¡â mutta§ıl olur ki ona 
a¡ver tesmiye olunur onun için ki onun bir ağzı vardır, fevðinden vârid olan 
keylûs ondan du«ûl eder ve yine dâ«il olduğu med«alden «urûc eder ve 
medfû¡âtını yine o femden ve med«alden def¡ eder. Ve onun va∂¡ı «alfe ve 
meyli sağ cânibe olur. 

Ve onu [382b] «alðta menfa¡at odur ki onda &üfl mu√tebis ve mün√a§ır 
olup &üfliyyet tâmm olur ve eger o vech ile &üfl tâmm olmasa o &üfl ðalîlen 
ðalîlen em¡âya vâ§ıl olmakla küllü sâ¡atin ðıyâma hâcet olur ve o vi¡â a¡ver 
olmakla onda külliyyen &üfl cem¡ ve mu√tebis olup tamâmen cem¡ oldukta 
sühûlet ile mündefi¡ olur. 

Ve fâide-i u«râsı dahi budur ki a¡ver bir mebde™dir ki onda πıdânın &üf-
liyyete isti√âlesi ve mâsârîðadan &üfliyyete ta¡alluð eden imti§â§-ı müste™-
nefin ta¡alluðuna &üflün teheyyü™ü o a¡ver ile tamâm olur, zîrâ imti§â§ın 
&üfle ta¡alluðunda iki şar† vardır: 

Evvelkisi o &üfl müte√arrik ve müntaðıl olmayıp belki mekân-ı vâ√idde 
sâkin ve müctemi¡ ve ma√§ûr bir vi¡âda †ûl-i müddet sâkinen ve müctemi¡an 
bâðî kalmaktır. 

İkincisi &üfliyyeti mu√tevî olan vi¡â kebide ðarîb olmaktır, zîrâ kebi-
din hâ∂ımesinden o vi¡â ðuvvet istifâde edip mu√tevî olduğu &üflde ha∂ma 



352 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

müsta¡idd olan la†îfleri ha∂m eder ve mevâddın la†îfi ke&îften mütemeyyiz 
olmakla la†îf imti§â§ı ðabûle müteheyyi™ olur ve πayr-i la†îf olup imti§â§a 
§âli√ olmayanları dahi isti√âlesi mümkin olan nesnelerin ecvedine i√âle 
olunur. Pes a¡verin em¡â-ı πılâ@-ı bâðıyeye nisbeti mi¡denin em¡â-ı diðâða 
nisbeti gibi olur, nitekim πıdâ kebide mücâvir olan mi¡dede cem¡ olup †ûl-i 
müddet sâkinen ve müctemi¡an ondan mün√a§ır ve mu√tebis olmakla ha∂m 
olup imti§â§a §âli√ ve πıdânın mi¡de ha∂mına ¡â§î olmayanları ha∂m olup 
ve ke&îf olanlar dahi her neye isti√âleye §âli√ ise ona isti√âle edip bâðîle-
ri dahi em¡â-ı diðâða mün√adir olduğu gibi ke≠âlik &üfliyyet dahi a¡verde 
mu√tebise ve mün√a§ıra olur ve onda †ûl-i müddet iðâmet ile imti§â§a §âli√ 
olup ha∂m-ı mi¡deye ¡â§î olan la†îfi ha∂m edip imti§â§a müteheyyi™e eder 
ve bâðî ke&îfi dahi i√âlesi mümkin olan nesnelerin ecvedine i√âle edip ba¡-
dehu ondan sühûlet ile πılâ@-ı sâireye e&fâl-ı bâðıye mün√adir olur. Velâkin 
mâsârîðâ a¡vere mutta§ıl olmaz belki a¡verde ha∂m olup &üfliyyetin la†îfi 
ve ke&îfi πılâ@-ı bâðıyeye mün√adir oldukta o πılâ@a mutta§ıl olan mâsârîðâ 
şu¡beleri la†îfi imti§â§ eder. 

Ve ba¡∂ılar @ann eylediler ki mâsârîðâ şu¡beleri a¡vere dahi nüfû≠ edip 
&üflünün la†îfini imti§â§ eder velâkin bu maðâlleri «a†âdır; §avâb olan budur 
ki ancak onun menfa¡ati iki vech ile olan menfa¡at-i me≠kûrelerdir. 

Ve mi¡denin hâ∂ımesi ðaviyye iken aπdiyenin ba¡∂ı e&fâli mi¡dede ha∂m 
olmayıp mi¡deye ðıyâsla ðuvve-i hâ∂ımesi ∂a¡îf olan a¡verde ha∂mı ðabûl 
eylediğinin vechi budur ki mi¡de mevâddı ke&îredir bi-cümletihâ o mevâddı 
tamâm üzere ha∂ma mi¡denin ðuvveti vefâ eylemez belki o mevâddan ha∂ma 
mu†âva¡at edenleri ha∂m-ı tâmm ile ha∂m eder ve mu†âva¡atı olmayanları 
dahi her ne ðadar min-vechin ha∂m eder ise velâkin ha∂m-ı tâmmdan ¡âcize 
ve ðâ§ıra olup def¡ eder. Ve kaçan ha∂m olunan mevâdd-ı la†îfe mi¡deden ve 
em¡â-ı diðâðtan imti§â§ olunup ha∂ma mu†âva¡atı olmayanlar a¡vere mün√a-
dir olsa ke&ret zâile olur ve onun ¡i§yânı mi¡dede √â§ıl olan ha∂m-ı nâðı§ 
ile zâil olmakla o &üfliyyet a¡vere mün√adir ve a¡verde †ûl-i müddet sâkinen 
ve müctemi¡an bâðıye kaldıkta a¡verin ∂a¡îfe olan hâ∂ımesi onu ha∂m edip 
o &üfliyyetin la†îfi imti§â§la müteheyyi™ olur. Ve kaçan a¡verden o &üfliyyet 
bi-cümletihâ πılâ@-ı bâðıyeye mün√adire oldukta &üfliyyetin la†îflerine πılâ@-ı 
bâðıyeye nâfi≠ olan mâsârîðâ şu¡beleri ta¡alluð edip imti§â§ eder. 
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Ve mi¡â-ı a¡ver mi¡de gibi †ûl-i bedene mev∂û¡ olmamakla ona fem-i 
vâ√id kifâyet eder. Onun a¡ver olduğunda ma§la√at odur ki eger o mi¡âda 
sâir em¡â gibi iki fem olsa kûlınc √udû&undan «avf olunur, ammâ onun femi 
vâ√id olmakla fu∂ûlüne mecma¡ ve mefraπ olur ve mesâlik-i sâireden o 
tena√√î ve meyl eder ve indifâ¡a o vi¡âda ictimâ¡la §alâ√ geldikte †abî¡at onu 
def¡a mütemekkine olup bi-cümletihi def¡ eder ve πâileden emîn olur, zîrâ 
müteşettiti ve müteferrıðı def¡ eylemekten müctemi¡i def¡ âsân olur. 

Ve bu mi¡ânın menâfi¡inden biri dahi budur ki em¡âda tevellüdü nâfi¡ 
olan dîdâna ve √ayyâta menâfi¡inden o vi¡â me™vâ ve mekân olur, zîrâ ¡ade-
di ðalîl ve √acmi §aπîr olan dîdân ve √ayyât tevellüdü nâfi¡ olur. Ve mi¡â-ı 
a¡ver em¡â-ı sâireden evlâ ve enfa¡dır, zîrâ a¡vere mâsârîðâ şu¡beleri ≠ikr olun-
duğu üzere vâride olmaz ve onu sedd eder bir şey™-i sâdd olmayıp ve ribâ†-ı 
u«râ ile merbû† olmamakla ta√addüb edip ürbiyyede olan fetðı setr eder. 

Ve a¡vere cânib-i esfelden ðûlûn tesmiye olunan mi¡â-ı â«er-i §afîð u πalî@ 
mutta§ıl olup a¡verden ba¡îd oldukta kebide ðarîb olmak için ≠âtü’l-yemîne 
meyl-i ceyyid ile meyl eder ba¡dehu ≠âtü’l-yesârı mün√adiren √âlib-i ey-
sere mu√â≠î oldukta yemîne mün√adiren meyl eder ve o in√idâr ile mi¡â-ı 
müstaðîme mutta§ıl olur. Ve ðûlûn †ı√âle mürûrunda te∂ayyuð eder, binâen 
¡aleyh †ı√âl teverrüm eyledikte ðûlûn mun∂aπı† olup ona πamz olunmadık-
ça rî√ «urûc eylemez. Ve mi¡â-ı ðûlûnun «alðında fâide budur ki o mi¡â 
&üflü cem¡ edip onda fa∂l var ise onu ta§fiye ve temyîz eder, bâðî ke&îfi 
tedrîcle def¡ eder. Ve ek&er-i √âlde onda ðûlınc mara∂ı √âdi& olup onun için 
o mara∂a mev∂i¡inin isminden ðûlınc ismi müştaðð kılınıp tesmiye olunur. 

Ve mi¡â-ı müstaðîm em¡ânın â«iri olur, ðûlûnun esfeline mutta§ıldır, 
ðûlûndan munfa§ıl ve mün√adir olup ¡ale’l-istiðâmet @ahr-ı ða†ana müttekî™ 
ve müstenid olarak √alða-i dübüre şerc demekle ma¡rûf olan ¡a§abeye mut-
ta§ıl olur ve in√idârında tevessu¡ ederek mün√adir olur √attâ mi¡de vüs¡atini 
√ikâye eder ve «u§û§an esfeli ziyâde vüs¡atli olur. Ve bu mi¡ânın menfa¡ati 
&üflü «ârice ða≠f ve remy olur.

Ve »âlıð ta¡âlâ ¡a∂alât teşrî√inde senin ma¡lûmun olduğu üzere onun 
için dört ¡a∂ale «alð eyledi. Ve bu mi¡â müstaðîm olduğunda menfa¡at bu-
dur ki istiðâmet sebebiyle e&fâlin indifâ¡ı eshel olur ve sekiz ¡aded ¡a∂al 
dahi vardır ki mi¡â-ı müstaðîmin &üflü def¡ine mu¡în olur velâkin o ¡a∂alât-ı 
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&emâniye mi¡ânın kendide değildir belki merâðð üzerinde olurlar; teşrî√-i 
em¡âda ve menfa¡ati beyânında ≠ikr olunan miðdâr kifâyet eder. 

Vücûd-ı insânda πıdâya müte¡allið a¡∂ânın baş ve merî ve √alð ve mað¡a-
deden mâ-¡adâ ¡u∂vları ¡a∂al ile √areket eylemezler. ¡A∂alin a¡∂â-ı πıdâdan 
ta√rîk eylediği ancak iki †arafta olan a¡∂â-ı me≠kûreler olur. Ve em¡ânın 
küllîsine evride ve şerâyîn ve ke&îren ¡a§ab vârid ve âtî olur. Ve em¡â √iss-i 
ke&îre mu√tâc olmakla em¡ânın a¡§âbı kebide câiye olan a¡§âbdan ek&er 
olur. Cemî¡an bizim maðâlimizi fehm ile †abîb-i mu¡âlice vâcib budur ki 
u§ûl-i †ıbbiyye §ınâ¡atine ve «u§û§an ¡ilm-i teşrî√e ¡âlim ola.

İkinci Fa§l Min Cemî¡i’l-Vücûh İsti†lâ…-ı Ba†n ◊attâ Zela…u’l-Em¡â 
ve Hey∂a ve ±ereb ve İ«tilâf-ı Dem ve Kebid ve Dimâπ ve ‰ı√âl ve 

Sâir Bedenden Olan İndifâ¡âtın ve ∏ayrilerin Beyânındadır

Ve ma¡lûm ola ki bi’l-cümle isti†lâðât aπdiye ve e†¡ime ve havâ-ı 
mu√î††en olur veyâ«ûd a¡∂âdan olur. Evvelâ biz a¡∂âdan olan isti†lâðâtı 
beyân edip ve onda tekellüm eyleyelim: A¡∂âdan √âdi& olan isti†lâð 
mi¡de √asebiyle veyâ«ûd mâsârîða veyâ«ûd kebid veyâ«ûd †ı√âl veyâ re™s 
veyâ em¡â veyâ cemî¡an beden √asebleriyle olur. Ve cemî¡an bu a¡∂âlardan 
vâði¡ olan isti†lâðât esbâbda müşterek olurlar, zîrâ bi’l-cümle o a¡∂âların 
isti†lâðâtı yâ sû™-i mizâc veyâ sû™-i mizâca tâbi¡ olur sû™-i mizâc o ¡u∂vların 
mâsike ve hâ∂ıme ve dâfi¡a ðuvâlarından birini ∂a¡îf kılmakla veyâ«ûd dâ-
fi¡âsını taðviye etmekle ona isti†lâð tâbi¡ olur [383a] ve o sû™-i mizâc dahi yâ 
müfred yâ«ûd ma¡a-mâddetin olup ve onun mâddesi ¡u∂vda müştebike ve 
mütedâ«ile olup veyâ«ûd ¡u∂vun vechini o mâdde tel†î« edip iştibâkı olmaz 
veyâ«ud o a¡∂âların isti†lâðâtı o mara∂dan olur ki o mara∂ ¡u∂va ra∂∂ ve 
ður√a ve fetð i§âbetiyle ¡ârı∂dır. 

Ammâ kebidden olan isti†lâðâtı ≠ikrden biz fâriπa olup bâbında kebide 
sû™-i mizâcâtı ve südedi ve veremi ve πayrileriyle ¡ârı∂ olan isti†lâðâtı ≠ikr 
eyledik ve ke≠âlik mâsârîðâ √asebiyle olan isti†lâðâtı dahi ≠ikr eyledik. 

Ammâ dimâπdan ¡ârı∂ olan o isti†lâðtır ki nevâzil-i mi¡deye ve em¡âya 
nüzûl ve πıdâyı ifsâd edip ondan dahi esfele nüzûl etmekle nezleye tebe¡iy-
yet ile onunla ma¡an mevâdd-ı fâside zelð √asebiyle yâ«ûd dâfi¡anın def¡i 
√asebiyle nüzûl eder. 
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Ammâ mi¡deden olan isti†lâð cemî¡an o isti†lâð πayr-i münha∂ım 
değildir belki ba¡∂ı kerre inhi∂âm πayr-i tâmm olan mevâdd ile isti†lâð 
olur ve ba¡∂ı kerre bilâ-ha∂min isti†lâð olur. Ve mi¡de isti†lâðının sebebi 
mi¡dede olan ðuvve-i mâsikenin ∂a¡fı olup πıdâyı ha∂m tâmm olunca 
ðadar imsâk ve ta√ammülden mi¡denin ¡aczi olur ve binâen ¡aleyh ba¡∂ı 
kerre onda ha∂m a§lâ mevcûd olmaz ve ba¡∂ı kerre ha∂m olur velâkin 
πayr-i tâmm olur ve iki §ınfında dahi mâsikenin ∂a¡fı olduğundan mi¡de 
&üflü tedrîcle irsâlden ¡âcize olmakla isti†lâð ¡ârı∂ olur ve ek&er-i √âlde bu 
vech üzere ∂a¡f-ı mâsike sû™-i mizâc-ı bârid ile vâði¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi sû™-i mizâc-ı √ârr ve ke≠âlik ra†b ve yâbis sû™-i mizâcdan dahi mi¡de 
mâsikesi ∂a¡îfe olur. 

Ve ba¡∂ılar @ann ederler ki mâsike-i mi¡deye ∂a¡f balπam ile ve sû™-i 
mizâc-ı bârid-i ra†b ile ¡ârı∂ olur, sâir sû™-i mizâcdan ve balπamdan mâ-¡adâ 
mevâdd-ı sâireden ve sû™-i mizâcdan mi¡de mâsikesine ∂a¡f ¡ârı∂ olmaz, 
pes ba¡∂ın bu @annı fâsiddir. Ne¡am balπam ve sû™-i mizâc-ı bârid-i ra†bın 
sebebiyyeti ≠ikr olunan esbâb-ı sâireden ek&er olur ve ∂a¡f-ı mâsike bâ-
rid-i ra†b sû™-i mizâcla ¡ârı∂ olup †ûl-i müddet bâðî olsa istisðâya mü™eddî 
olur. Ve bi’l-cümle sû™-i mizâcla √âdi& olan ∂a¡f-ı mâsike müsta√kem ol-
dukta ona ¡ilâc §a¡b olur ve çok kerre sebeb-i edviye-i müshilenin baðiyye-i 
ðuvveti olur ki o ðuvvet sa†√-ı em¡âya ve mi¡de sa†√ına ve füvvehât-ı ¡urûða 
ve füvvehât-ı mi¡âya teşebbü& ve ta¡alluð eylemiştir, ba¡∂ı kerre onun is-
ti†lâðı edvârı mu√âfa@a eder ve çok kerre sa√c-ı rediyye ve ðurû√a mü™eddî 
olur ve ba¡∂ı kerre mi¡adî olan isti†lâð fesâd-ı ha∂m ile ¡ârı∂ olur ve πıdâ-ı 
fâside indifâ¡ı istid¡â eder ve ba¡∂ı kerre dahi zelað-ı mi¡de √asebiyle mi¡-
deye isti†lâð ¡ârı∂ olur mi¡de ra†b olmakla mevâdd mi¡dede ha∂m olunacak 
miðdâr &âbit olmaz, bu nev¡ dahi bizim bundan aðdem ≠ikr eylediğimiz 
ðânûn ve ∂âbı†adan «âric değildir velâkin biz onu dahi ma«§û§an ≠ikr eyle-
dik o ∂âbı†a-i müteðaddimede du«ûlüne tenbîh için. Ve ek&er-i √âlde zelað 
√asebiyle olan isti†lâð istisðâya mü™eddî olur.

Fâ∂ıl İbuðrâ† cüşâ-ı √âmı∂a √amd eyledi, zîrâ o cüşâdan √arâret heyecân 
edip ru†ûbeti teb«îr eder her ne miðdâr eb«iresi nâðı§ ve πayr-i tâmm olur 
ise ve o cüşâ @uhûrundan evvel √arâret hâdiye ve sâkine ise. Ve cüşânın bir 
fâidesi dahi budur ki onda olan √umû∂at mevâddı ða†¡ ve mi¡deyi dibâπat ve 
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ðuvve-i mâsikeyi ta√rîk eder, pes cüşâ-ı √âmı∂a iki vech ile √amd olunur, 
biri delîl-i §alâ√ ve â«eri sebeb-i fâ¡il olmak √asebiyle olur. 

Ve ba¡∂ı kerre zelað-ı mi¡de mi&lliler mi¡deye ¡ârı∂ olan ður√a √asebiyle 
¡ârı∂ olur. Ve mi¡de civârında olan em¡â ður√alarından dahi zelað-ı mi¡de 
√âdi& olur, zîrâ em¡ânın veca¡ı ve ður√asının î≠âbı ya¡nî eritmesi ile mi¡de 
müte™e≠≠iye olup bi’l-müşâreke mi¡dede zelað √âdi& olur. Ve nefs-i mi¡dede 
√âdi& olan ður√ada ek&er-i √âlde î≠âb olmaz velâkin ðalîlen mi¡de ður√ası 
dahi î≠âb eder. 

Ve ba¡∂ı kerre ishâl-i mi¡adi ve izlâð-ı mi¡de mi¡denin mu√teviye oldu-
ğu mi¡deye mun§abbe olan a√lâ†-ı rediyye √asebiyle olur, zîrâ bedenden 
mi¡deye mun§abbe olan a«lâ† †a¡âmı her ne ðadar o †a¡âmın cevheri ceyyid 
ise ifsâd eder ve mi¡de o †a¡âmı ða≠fa veyâ«ûd esfele inzâle mu√tâc olur ve 
bu §ûrette nâ√iye-i ¡ulyâ ðaviyye olur ise o aπdiye-i fâside ¡ulvden ðay ile 
«urûc eylemeyip ishâlle esfelden mündefi¡a olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi nefs-i †a¡âmda bir ðuvvet olur ki mi¡de o ðuvveti 
kerîh görüp ðay™ ve ishâlden biriyle onu ve ma¡iyyetinde olanları i«râca 
mu√tâc olur her ne ðadar o †a¡âm a«lâ†-ı rediyye-i mun§abbe ile fâsid ol-
madı ise. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi mi¡denin mu√teviye olduğu nesnede ðuvve-i müshi-
le ve ðuvve-i müzliða ve muða††ı¡a ve sâ√ice ðuvâlardan biri olur, nitekim 
fem-i mi¡deye sevdâ ke&ret üzere mun§abbe olsa onda bu keyfiyyât ishâle 
sebeb olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi ishâl-i mi¡adi mi¡dede mütevellide olan riyâ√ ve 
nef«a ile olur, zîrâ onlar ha∂mı ifsâd edip ða≠f ve ishâlden birine sebeb olur. 

Ve ba¡∂ı kerre zelaða sebeb ancak me™kûlün kendi olup sebebiyyette ona 
∂a¡f-ı mâsike ve müfsid-i â«erin mu«âla†asının i¡âneti olmaz ve me™kûlün 
sebeb olduğu dahi me™kûlün keyfiyyeti ile olmaz, ancak kemmiyyetinin 
ke&reti ile ða≠f ve ishâlden birine sebeb olur, zîrâ me™kûlün ke&ret-i kem-
miyyeti ðuvve-i mâsikeye ðahr edip o me™kûl mi¡deye dâ«il olduğu gibi 
«urûc eder. 

Ve ba¡∂ı kerre me™kûl ke&reti veyâ«ûd ðılleti √asebiyle senin bildiğin 
gibi mi¡dede fâsid olup veyâ«ûd me™kûlün sû™-i tertîbi ile me™kûl fâsid olup 
ishâle sebeb olur. 
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Ba¡∂ı kerre dahi sebeb mi¡dede yâ«ûd mi¡de mücâvirinde olan veca¡ 
olur, zîrâ o veca¡ mi¡denin ðuvve-i mâsikesini ∂a¡îf eder. Ve o evcâ¡ ba¡∂ı 
kerre riyâ√tan veyâ«ûd evrâmdan veyâ«ûd mu«telif sû™-i mizâcdan tevellüd 
eder ve cemî¡an bu esbâb mi¡denin kendide veyâ«ûd civârında olur. 

Ammâ †ı√âl sebebiyle olan ishâl †ı√âlin ðuvve-i dâfi¡ası ve sevdânın 
†ı√âlde ke&reti ve ðuvve-i dâfi¡asının ðuvvetiyle veyâ«ûd ma†√ûlün §alâbeti 
∂umûr edip mevâddı ta√allül etmekle ve evrâmı münfecire olmakla ishâl 
¡ârı∂ olur. 

Ammâ em¡â ile ¡ârı∂ olan ishâlden evvelâ biz beş em¡â-ı ¡ulyâdan ya¡nî 
mi¡â-ı müstaðîmden mâ-¡adâ em¡â ile olan isti†lâðta tekellüme bed™ eyle-
yelim. Ve biz deriz ki o mi¡âlarda olan ishâl ba¡∂ı kerre ma¡a-sa√cın veyâ 
bilâ-sa√cın olup sa√c o veca¡dır ki mi¡ânın sa†√ı ya¡nî sa†√-ı bâ†ınının in-
cirâdından √âdi& olur ve onun câridi yâ mevâdd-ı §afrâviyye veyâ«ûd de-
meviyye veyâ §adîdiyye veyâ dürdiyye olur. O mevâdd nefs-i em¡âdan yâ 
fevða’l-em¡â olan a¡∂âdan münba¡ise olup em¡âya §âire ve râci¡a olur; ke-
bidi olan ishâl bu ðabîldendir ve ishâl-i kebidiyye müte¡allið kelâmımız 
bundan aðdem istið§â olundu. 

Veremî olan ishâl-i kebidî ∂a¡fı olan ishâl-i kebidîden eslem olur ve ¡ilâ-
cı ziyâde ðabûl eder. Ve sa√c ve ishâlden †ı√âlî ve mirârî ve südedî olan-
lar ve ke≠âlik mi¡de ve merî ðurû√undan olan ishâlin küllîsi dahi mev∂i¡-i 
â«erden mi¡deye §âire olan mevâddan √âdi& olan ishâl ðabîlinden olur ve 
şimdiki √âlde bizim kelâmımız onlar √aððında değildir belki el-ân nefs-i 
em¡âda olan mevâdd ile √âdi& olan ishâlden ba√& ve tekellüm eyleriz. 

Ve nefs-i mi¡dede √âdi& olup ishâle müeddiye olan mevâddın √udû&u 
em¡âda olan verem veyâ«ûd mirârın le≠¡i veyâ«ûd kebidden em¡âya 
mun§abb olan demin şiddet-i √arâreti yâ«ûd e¡âlî ve esâfilde ¡urûðun in-
fitâðıyla [383b] veyâ«ûd devâ-i müshilin ve şa√m-ı √an@al mi&lli devâ-
nın em¡âyı cer√iyle olur yâ«ûd ðurû√un ðılâ¡ı ya¡nî teşaððuðu ile olur ve o 
ðurû√ ma¡a-¡ufûnetin ve te™ekkülin veyâ«ûd bilâ-¡ufûnetin ve te™ekkülin olur 
veyâ«ûd ðurû√-ı naðiyye veyâ«ûd ðurû√-ı vesi«a olur. Ve bu ður√alar ba¡∂ı 
kerre em¡â-ı πılâ@da olup eslem olur ve ba¡∂ı kerre dahi em¡â-ı diðâðta olur. 

Diðâðta olan ðurû√ a§¡ab olur «u§û§an mi¡â-ı §âimde olan ziyâde a§¡ab 
olur, zîrâ §âimin ður√ası için benzer ki §ı√√at ve berâ™et olmaya, onda 
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in«ırâð olur ise berâ™eti a§lâ muta§avver olmaz onun için ki onda ¡urûð-ı 
ke&îre vü ¡a@îme vardır. Ve §âimin cirmi dahi raðîðtir ve merâreden ona 
mirâr-ı §ırf seyelân eder. Ve §âimin ¡u∂v-ı reîs olan kebide ðurbiyyeti √ase-
biyle dahi πâilesi ve «a†arı ¡a@îm olur, zîrâ kebide §âim mi&lli aðreb bir mi¡â 
yoktur ve üzerinde devâ dahi mek& etmeyip münzelıð olur. 

Ve &üfl em¡âda sa√c i√dâ& edip sa√cdan ður√a √âdi& olur. Ve merârenin 
√iddetinden ve «al†ın mülû√atından ve «ıl†-ı lezicin şiddet-i teşebbü&ünden 
dahi em¡âda ður√aya mü™eddî sa√c √âdi& olur, zîrâ şedîden sa†√-ı em¡âya te-
şebbü& eden «ıl†-ı lezic kaçan münðalı¡ olsa em¡âyı cür√ eder. Ve ke≠âlik o 
ður√a veremin inficârından ve mevâdd-ı mü™≠iyenin istifrâπât-ı mu«telife-i 
sâire katında em¡âya mürûrundan dahi ður√a √âdi& olur. 

Ve sa√c-ı sevdâvî evvel-i √udû&unda em¡âyı taðrî√ eylese onun ður√ası 
ðattâl olur, zîrâ sere†ân-ı müte¡affin √udû&una delâlet eder. 

Ve √ummayâtın evâ«inde √âdi& olan ður√a-i em¡â dahi cidden ðattâl 
olur her ne ðadar onda sa√c yok ise ve ður√a ar∂ı iπlâ eden ve râyi√a-i 
√âmi∂ası olan sevdâvî ishâlden sonra vâði¡ ise. Ve bu mi&lli sevdâvî ishâl-
den sonra vâði¡ olan ður√a ðuvveti bâðıye olan marî∂e ve belki §a√î√ olan 
kimseye dahi ¡ârı∂a olsa onları dahi cidden ðatl eder ve bu §ınf sevdâ §â√ibi 
için bür™ recâ olunmaz. Ammâ sevdâda bu «â§§ıyyet olmayıp vâði¡ olduğu 
ar∂ı iπlâ eylemese ve onun râyi√a-i √âmi∂ası dahi olmasa o sevdâ bir fa∂l 
olur ki onu †abî¡at ðadr-i √âcetten ek&er olmakla ishâlle def¡ eder ve bu is-
hâlden ¡âfiyet recâ olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre ður√a verem ¡aðıbında √âdi& olur devâ-i ðâşir ü câri-
di ibtidâ-ı veremde isti¡mâl etmekle, me&elâ müshil devâ isti¡mâl olunsa 
veyâ«ûd πıdâ-ı lezic tenâvül olunsa onlar vereme evvelâ ilti§âð ve iltizâð 
edip ba¡dehu veremden munfa§ıl olduklarında ðaşr ve cerd edip verem 
ður√aya isti√âle eder. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi ður√a-i em¡â şey™-i §ulb tenâvülünden olur, zîrâ mi¡â-
ya şey™-i §ulb mürûrunda tescî√ eder. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi ður√a a«lâ††an olur, zîrâ a«lâ† dahi gâhîce evvelâ is-
hâl edip sonra taðrî√ eder. Ve ishâlin müddet-i taðrî√i budur ki eger ishâl-i 
mirârî olursa ondan ður√a iki üsbû¡da tevellüd eder; ishâl-i bûraðî ve ishâl-i 
sevdâvîden kırk günde ve kırk günden ek&erde tevellüd eder. 
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Ve çok kerre ður√a √asebiyle em¡â-ı mün&aðıbe olur ya¡nî delinir ve 
ek&eriyâ o kimse helâk olur ve em¡âsı mün&aðibe olanların ba¡∂ısı ðavî ol-
makla √ayâtı bir müddet mütemâdî olur ve &üfl ba†nında müctemi¡a olup 
müstesðî gibi olur ve ba¡dehu helâk olur. 

Ve ður√a-i em¡â bir √adde bâliπa olsa ki onun cevherinden «âric em¡âya 
√acmi olan bir nesne «urûc eder olsa ek&er-i emrde ¡ufûnete mü™eddî olup 
mi¡denin ona müşâreketiyle ðuvvet sâðı†a olmakla mevte mü™eddî olur. 
Em¡ânın bu vech üzere se«âfeti mevt ve helâka mü™eddî oldukta in&iðâbı 
ve em¡ânın delinmesiyle ne keyfiyyette o kimse helâk olmaz «u§û§an ki 
o &uðbe ¡ulyâda olan em¡âda ola. Ve bir ðavm √ikâye eylediler ki ba¡∂ı 
kimselerin süflâda olan em¡âsı mün&aðıbe oldu ve delindi ba¡dehu ba†n ve 
merâððın o &uðbe mu√â≠îsinde olan mev∂i¡inde verem √âdi& olup ba†nın 
o mev∂i¡i dahi mün&aðıbe oldu em¡âda olan ¡ufûnet ve âfete merâððın ve 
ba†nın müşâreketi √asebiyle ve ba†nın &uðbesinden recî¡ «urûc eyledi ve o 
kimse o âfet ile helâk olmayıp √ayât üzere bâðî kaldı. Ve o ðavmin bu ≠ikr 
eyledikleri ma√kîleri her ne ðadar mümkinât-ı ba¡îdeden ise evvelâ me≠kûr 
olan &uðbe ¡ulyâdan &üflün ba†na nüzûlü ve onda ictimâ¡ı √asebiyle ¡alîlin 
müstesðî gibi olduğu ondan dahi eb¡ad olur. Ve e†ıbbâ dediler ki mi¡âda ve 
§âim √i≠âsında ba†nda in&iðâb vâði¡ olsa o &uðbe §â√ibinin cû¡u sâkin olmaz 
ve mi¡desinde bir şey™ mek& eylemez ve §â√ibine ≠übûl ve ba†nı müntefi« 
olup helâk olur.

Sa√cın a§nâfı demevî ve §adîdî ve middî ve mirrî ve «urâ†î ve mu«â†î ve 
zebedî ve ðuşârî olur: 

Sa√c-ı mirrî selîm olup tedârükü ðâbil olur. Ve çok kerre sa√c-ı mirrî 
emrâ∂-ı √âddede ve √ummayât-ı mu√rıða ve √ummayât-ı πıbbiyyede √âdi& 
olur ve çok kerre dahi o emrâ∂a sa√c-ı mirrî bu√rân olur. 

Ammâ o sa√c ki zamân-ı ibtidâsında middî olmak üzere @uhûr eyledi, 
onun sebebi a√şâda olan dübeylenin ve evrâmın inficârı olur, †abî¡at onu 
em¡âya def¡ eder. Ve bu sa√c eslem olur ve fi’l-√aðîða bu ðısm mi¡avî de-
ğildir velâkin çok kerre mi¡avîye mü™eddî olur ve â«ir-i emrde ondan fesâd 
¡ârı∂ olur. Ve çok kerre ona i«tilâf-i middî tâbi¡ olup i√tibâs olunmaz ve o 
i«tilâfın ek&eri ðay√-ı middî olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ona dem mu«âli† olur 
veyâ«û∂ middiyyen ibtidâ eden sa√cın sebebi ≠ikr olunan dübeylâtt ve ve-
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remin inficârı olmaz ve a¡∂â-ı bâ†ınada inficâra §âli√ verem-i na∂îc olmaz 
belki sebeb em¡âda olan sere†ân-ı müte¡affin olur ve onun için bür™ olmaz, 
zîrâ em¡âda olmakla ona ı§†ıkâk eden nesne ke&îr olur ve onda sükûn ðalîl 
olur ve fî-nefsihâ o ¡illette §u¡ûbet olur ve bu mi&lli √âlâtı olan ¡illetten bür™ 
recâ olunmaz.

Ammâ sa√c-ı demevî gâhca def¡aten ¡ârı∂ olur ve gâhca dahi tedrîcle 
ðalîlen ðalîlen ¡ârı∂ olur. Def¡aten √âdi& olan sa√c-ı demevînin sebebi 
¡urûðun infitâ√ı ve in√ilâl-i ferd olur eger veca¡un-mâ yok ise o infitâ√ ve 
teferruð mi¡avî olmaz belki a√şâ-ı sâirede olur ¡ale’l-«u§û§ a√şâ-ı sâirede 
olduğunun ¡alâmât-ı u«râsı dahi mevcûde ola. Ve ba¡∂ı kerre dahi em¡âda 
olan ¡urûð münfeti√a olur ve em¡âda veca¡ olmaz. Eger sebeb-i â«er olma-
yıp mücerred infitâ√la olur ise bu §ûrette o âfet eslem olur. 

Kaçan şitâ yâbis-i şimâlî olup onu rebî¡-i ma†îr-i cenûbî ta¡ðîb eylese ve 
§ayf dahi ma†îr olsa onda ishâl-i dem ke&îr olur. Ve ke≠âlik şitâ cenûbî olup 
rebî¡ şimâlî ve ðalîlü’l-ma†ar olsa yine ishâl-i dem ke&îr olur «u§û§an eb-
dân-ı ra†bede ve nisvânda ziyâde ke&îr olur. Ve kaçan rebî¡-i şimâlî ve şitâ-ı 
cenûbîden sonra §ayf-ı vemid gelse ya¡nî §ayfın √arâret ve sü«ûneti ziyâde 
olsa onda dahi ishâl-i dem ve sa√c-ı ke&îr olur ke&ret-i nevâzil √asebiyle. 
Ve cenûb yellerini hübûbu ve em†ârın ke&reti √asebiyle bilâd-ı cenûbiyye-
de ishâl-i dem ke&îr olur, zîrâ cenâib ve em†ârın ke&reti o bilâdda mevâddı 
ta√rîk ve mesâmmâtı ir«â eder ¡ale’l-«u§û§ nevâzil-i mâli√adan sonra onla-
rın ta√rîk ve ir«âsı ziyâde olur. 

Ve ishâl-i mirârî ve sa√c-ı mirârîden sonra ma¡a-veca¡ √âdi& olan is-
hâl-i demevî erde™ olur «u§û§an evvelâ dem-i «urâ†î gelip ba¡dehu dem-i 
§ırf «urûc eylese ziyâde erde™ olur, zîrâ delâlet eder ki ¡illet cirm-i em¡âya 
tevaππul ve ziyâde teşebbü& etmiştir.

Ammâ sa√c-ı «urâ†î vücûh-ı em¡âda √âdi& olan bir miðdâr [384a] incirâd 
ile ¡ârı∂ olur. 

Ve ammâ mu«â†î sa√c ru†ûbet-i πalî@a ile ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre i«-
tilâf-ı mu«â†î √ummayât-ı mürekkebede ¡ârı∂ olur ve bir nev¡ √ummâda 
dahi ¡ârı∂ olur ki onu biz bâbında ≠ikr eyleriz ve √ummayât-ı vebâiyyede 
dahi √âdi& olur. Ve √ummayât-ı vebâiyyede olan i«tilâf-ı mu«â†înin ek&eri 
zebedî olur. 
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Ammâ ðuşârî ba¡∂ı kerre ðurû√-ı mi¡deden olup ishâlle «urûc eder, bu 
§ûrette onda sa√c olmaz. Ve eger ishâl-i ðuşârîde sa√c ve veca¡ olursa o 
ðuşârî ishâl †abaðât-ı em¡âdan olur. Ve em¡âdan olan ishâlin em¡â-ı πılâ@
dan idiğine «âric olan mevâddın πıl@ati ile dâimâ istidlâl ve ke&ret-i «âricle 
dahi ke&îren istidlâl olunur. 

Ve ishâlin diðâðtan olduğuna ¡aks üzere istidlâl olunur ya¡nî rıððât ile 
dâimâ ve ðıllet ile ek&er-i a√vâlde istidlâl olunur. Ve ðuşârât-ı me≠kûrenin 
«urûcu ðıyâm katında olur ve ek&er-i √âlde √uðun-ı πassâle isti¡mâli ile 
«urûc eder. 

İbuðrâ† dedi ki ¡atîð ve sevdâvî olan «ilfe için berâ™et yoktur. Ve yine 
İbuðrâ† dedi ki kaçan istifrâπ su gibi olup ba¡dehu merhem gibi olsa redî 
olur ve istisðâ ¡aðıbında ishâl olsa «u§û§an verem-i kebidden √âdi& olan is-
tisðâdan sonra √âdi& olsa o ishâl redî olur ve onda bir ≠ereb olur ki o ≠ereb 
mâiyyetin πayri nesneyi ishâl edip onun inðı†â¡ı olmaz. Ve yine İbuðrâ† dedi 
ki ba¡de’l-mara∂ baπteten ¡ârı∂ olan «ilfenin küllîsi ðarîben mevte delâlet 
eder. Ve yine İbuðrâ† dedi ki ba¡dı kerre istisðâ ile ≠ereb olur, onun inðı†â¡ı 
olmaz, ma¡a-hâ≠â o ≠ereb müfîd olmaz onun için ki o ≠ereb mevâdd-ı is-
tisðâ olan mâiyyeti ishâl eylemez belki onun istifrâπ eylediği müstefraπı 
bedeni i∂¡âf eden mevâdd olur. Ve ba¡∂ı kerre em¡ânın sa√cı ve ðurû√u 
istisðâya mü™eddî olur ve maπ§ ile küzâz ve ðay™ ve füvâð ve ≠ühûl-i ¡aðl 
bir kimsede cem¡ olsa mevte delâlet eder. 

İbuðrâ†’ın Kitâb-ı ¢abr’inde me≠kûrdur ki ≠usen†âriyâ123 §â√ibinin sol 
kulağı ardında burçak mi&lli bir şey™-i esved @uhûr eylese ve ona ¡a†aş-ı şe-
dîd dahi ¡ârı∂ olsa yirmi günde helâk olur, onun √ayâtı yirmi günü tecâvüz 
eylemez, o ¡illetten ona necât dahi olmaz. 

Ve ma¡lûm ola ki veremin ¡i@amına delâlet eden √ummâ-ı §a¡be ve ke≠â-
lik fem-i mi¡de ðuvvetinin mevtine delâlet eden suðû†-ı şehvet ve em¡âsında 
ður√a olanlarda vâði¡ ishâl-i esved bunların küllîsi redîdir. 

Ammâ o ishâl ki em¡âdan olup onda sa√c ve demden bir nesne olmaya 
ve fevðinde olan a¡∂âda âfet olmakla dahi olmaya, o ishâle esbâbda zelað-ı 
mi¡de müşârik olur ya¡nî o ishâl-i mi¡avîye zelað-ı mi¡avî ¡ara∂ olur velâkin 

123 ¡Ale’l-ı†lâð ≠ûsen†âriyâ o ishâl ve sa√cdır ki em¡âdan olup ondan «âric olan dem 
yâ«ûd midde veyâ«ûd «urâ† ola, ke≠â fi‘l-Esbâb ve’l-Alâmât li’s-Semerðandî.
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em¡âda olan ður√anın î≠âbı mi¡adî olan ður√anın î≠âbından ek&er olur belki 
î≠âb-ı mi¡aviyye ður√aya ma«§û§ gibi olup mi¡adî ður√anın î≠âbı ma¡dûm 
gibi olur. 

Ve eger ður√a ðulâ¡iyye olup onu fâ¡ile olan mevâdd seyelândan «âlî 
olmaz ise o ður√a sa√c-ı demevîye ve dem-i ðavînin ı†lâðına mü™eddî olur. 
Ve kaçan devâ-i müshilin ðuvveti em¡âda olan ¡urûðun füvvehâtına ta¡alluð 
ve tedâ«ul ve sa†√-ı em¡âyı dahi tel†î« eylese ≠ikri müteðaddim sebeb gibi 
bu dahi ishâl eder. 

Ve o ishâl ki mi¡de ve mi¡â ∂a¡fından √âdi& ola, ona mâdde-i ba†n tesmi-
ye olunur ve onun sebebi ∂a¡f ve ðurû√ ve ðurû√un î≠âbı olur. Ve ba¡∂ı ker-
re bi’l-mü§âdefe dem ishâlden ba†na mun§abb olan ba†nda mün¡aðid olur 
ve ona e†râfın def¡aten ve baπteten berdi ve ba†nın intifâ«ı ve nab∂ın suðû†u 
ve πaşye te™eddîsi delâlet eder. 

Ammâ mi¡â-ı müstaðîmde ya¡nî altıncı mi¡âda olan ishâlin kimisi 
ma¡a-veca¡ olur ve ona za√îr tesmiye olunur, o veca¡-ı temeddüdî vü incirâ-
dî mi¡â-ı müstaðîmde bir veca¡dır ve kimisi dahi bilâ-veca¡dır. 

Ve za√îrin sebebi mi¡â-ı müstaðîmin verem-i √ârrı olup ondan bir şey™in 
seyelânı olur veyâ«ûd verem-i §ulb veyâ«ûd rî√ veyâ«ûd ¡a∂alinin istir«âsı 
ve mað¡adenin o sebebden «urûcu olur veyâ«ûd ona temeddüd ve küzâz 
¡ârı∂ olup berâzı nâ√iye-i mað¡adede √âbis olan ¡a∂ali fi¡linden men¡ olur 
veyâ«ûd fa∂l-ı mâli√-i bûraðî veyâ«ûd keymûs-ı πalî@ veyâ«ûd keymûs-ı 
mirârî müdâ«il olur. 

Ve ke≠âlik za√îre sebeb ¡ale’t-tevâlî olan ≠ûsen†âriyâ veyâ«ûd o ¡u∂v 
ya¡nî mi¡â-ı müstaðîme i§âbet eden berd veyâ«ûd şey™-i §ulb üzere †ûl-i 
müddet cülûs veyâ«ûd &üfl-i «âricin §alâbeti ve πıl@ati veyâ«ûd a«lâ†-ı √ârre 
veyâ«ûd nevâ§îr ve bevâsîr ve şiðâðtan biri veyâ«ûd ðurû√ ve te™ekkül veyâ 
&üfl-i mu√tebes olur. vV za√îrin ek&er-i vuðû¡u «ıl†-ı mu«â†îden olur ve o 
«ıl† evvelâ mu«â†î @uhûr edip ba¡dehu «urâ†î olur ve ba¡dehu niðâ†-ı dem 
gibi olur. 

Ve ba¡∂ı kerre za√îr ile √acer gibi bir nesne «urûc eder ba¡∂ıların √ikâ-
yetleri üzere, ammâ Câlînûs o ma√kîyi istib¡âd eyledi. 

Ve za√îrin ek&er-i ¡urû∂u balπam-ı ¡afin a§√âbına olur, zîrâ o balπamın 
¡ufûnetinin e&eri mi¡â-ı müstaðîmde o mi¡âya mürûru katında bâðî ve ba¡de-
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hu lezic ve mi¡âya lâzıð olup mû≠î olur ve ¡alîl vehm eder ki mað¡adesine 
mil√ me≠rûre olmuştur «ıl†ın bûraðıyyeti √asebiyle ve o za√îr ishâli olur 
mâdâm ki o za√îr ≠ûsen†âriyâ ¡aðıbında olmaya ve ≠ûsen†âriyâdan müte-
vellid olmaya. 

Ve ba¡∂ı kerre mað¡adeye kinn ya¡nî perde gibi bir şey™-i √âil ¡ârı∂ olur 
ve kezz ya¡nî yübûset dahi ¡ârı∂ olup fevðinde olan e&fâli istinzâle ðâdir 
olmayıp za√îr ¡ârı∂ olur. 

Ammâ o za√îr ki bilâ-veca¡ mað¡adeden √âdi& ola, onun ek&er-i vuðû¡u 
def¡-i †abî¡at √asebiyle olur, †abî¡at za√îr i√dâ& edip yedinde mu√tebes olan 
fa∂lı def¡ eder. Ve o fa∂lın ictimâ¡ına sebeb aπdiye √asebiyle fa∂l tekev-
vün edip seyelânın i√tibâsı veyâ«ûd o fa∂lın mecrâsı olan ¡u∂vun inðı†â¡ı 
veyâ«ûd terk-i riyâ∂et ve sâir esbâb-ı me≠kûreler ile olur, pes bu def¡-i 
†abî¡iyle olan ishâl ve za√îri ða†¡ câiz olmaz meger ki nab∂ [ve] ðuvvetin 
suðû†u «avf oluna, za√îr o rütbeye bâliπ oldukta onu ða†¡ câiz olur. Ve bu 
≠ikr olunan seyelân-ı za√îr em¡â-ı sitteden a§nâf-ı za√îr ve ishâl idi. 

Ammâ cemî¡-i beden √asebiyle olan ishâl-i za√îrî bu√rân √asebiyle ve 
ðuvvet-i dâfi¡a ðaviyye olmak √asebiyle olur veyâ«ûd ðuvvet-i mâsikenin 
suðû†u √asebiyle olur, nitekim bu ishâl-i za√îrî «âif-i me≠¡ûra124 ¡ârı∂ olur 
ve â«ir-i ¡ömründe meslûl ve medðûða dahi ¡ârı∂ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre cemî¡-i bedenden olan ≠evebân ile olur ve ≠evebânî olan 
raðîðan ibtidâ edip ba¡dehu «â&ir olur ve onda evvelâ cû¡ müştedd olup 
ba¡dehu şehvet ve ðuvvet sâðı†a olur ve onda √ummayât ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı 
kerre dahi πa&eyân ve ¡usr-i bevl ve ðarâðır ve riyâ√ ve kümûdet-i levn 
ve berd-i e†râf ve cefâf-ı lisân ¡ârı∂ olur veyâ«ûd cemî¡an bedenden olan 
ishâl a«lâ†ın fesâda isti√âlesiyle olur ve o isti√âle √ummayât-ı rediyye ve 
sümûm-ı ∂ârreden olur veyâ«ûd o ishâl bedeni imtilâ-ı şedîd √asebiyle 
a«lâ†ın intifâ∂ından olur ve o imtilânın intifâ∂ı ≠ikr olunduğu üzere terk-i 
istifrâπdan ve seyelân-ı mu¡tâda i√tibâs ¡urû∂undan ve ða†¡-ı ¡u∂vdan ve 
terk-i riyâ∂etten ve bedene ta√allülünün ðılletinden ve senin bildiğin es-
bâb-ı sâireden ¡ârı∂ olur. Ve tu«mât defe¡âtla tetâbu¡ ve terâküm eyledi-
ğinden dahi olup mara∂-ı √âdd sebîli üzere o tu«mât ric¡at eder ve o ric¡at 
hey∂a ðabîlinden olur. 

124 “Me≠¡ûr” «âyif ma¡nâsınadır, ¡a†f-ı tefsîrdir.



364 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve ba¡∂ı kerre dahi o ishâl südde √asebiyle πıdâ ¡urûða nüfû≠ eylemedi-
ğinden ¡ârı∂ olur ve πayr-i vechle dahi olur. 

Ammâ [384b] hey∂a πayr-i münha∂ıme olan mevâdd-ı fâsidenin mi¡â 
†arîðinden infi§âle √areketi olur, dâfi¡a o mevâdd-ı fâsideyi ¡unfla bedenden 
def¡ eder ve o †arîða √iddet ile terâcu¡ eder, zîrâ aπdiye cidden münha∂ım 
olmasa o aπdiye bedene muvâfıð olmayan a«lâ†a isti√âle eder, binâen ¡aleyh 
†abî¡at dahi onu def¡a ta§addî edip ona πalebe eyledikte cihât-ı müte¡addide-
den def¡ eder, ðay™-ı mirrî vü mâî ile ve a√yânen zencârî ðay™la ve envâ¡-ı 
ishâlle def¡ eder.

Ve hey∂adan †a¡âm-ı vâ√idin fesâdından ¡ârı∂ olanları eslemdir o 
hey∂adan ki onun sebebi fesâdın tevâtürü ve vâ√iden-ba¡de-vâ√idin 
tetâbu¡u ola ve hey∂a-i rediyye @uhûra «afîfeten ibtidâ eder ba¡dehu ba†n-
da ve em¡âda veca¡ ve maπ§ i√dâ& eder ve o veca¡ münbası† olup mi¡deye 
§u¡ûd eder mi¡deye müttecih olan a«lâ†-ı √ârre ve mevâdd-ı mû≠iyenin 
ke&reti √asebiyle. Ve o hey∂adan ek&eriyâ ðay™la ishâl-i mi¡â vâði¡ olur. 
Ve kaçan mevâdd-ı hey∂a mündefi¡a olsa a«lâ†-ı bedeni kendiye tâbi¡a kı-
lıp ma¡an i«râc eder senin bildiğin sebebden için, ibtidâ mirârı ishâl eder 
ba¡dehu netn ve zühûketi125 olan «âlî§ mâiyyeti ishâl eder ondan sonra 
ba¡∂ı kerre desimü’r-râyi√a ve «urâ†aya mü™eddî la√m-ı †arî πusâle gibi 
nesneyi i«tilâf ile ishâl eder ve ba¡dehu istir«âya ve teşennüce ve ¡araða 
ve mevte mü™eddî olur. Ve a§√âb-ı hey∂ada ¡a†aş ziyâde olur ve kaçan su 
şürb eylese mi¡desinde mâ-ı meşrûb tesa««un edip ðay™ eder, onlara suya 
§abr eylemek nâfi¡ olur. Ve çok kerre onlara ∂aπ† ve te™e≠≠î ve a¡râ∂-ı 
fâ√işe √asebleriyle bu†lân-ı nab∂ ¡ârı∂ olur ve kaçan a¡râ∂ sâkine olsa 
nab∂ları ¡avdet eder. 

Ve hey∂aya i¡tiyâdı olanların «a†arı i¡tiyâdî olmayıp mübtedî olanlar-
dan eðall olur. Ve hey∂a §ıbyânda ke&îrü’l-vuðû¡ olur.Eek&eriyâ hey∂anın 
√udû&u §ayf ve «arîf fa§llarında olur, zîrâ o fa§llarda ha∂m ∂a¡îf olur ve şitâ 
ave rebî¡ fa§llarında ðalîlen vâði¡ olur. 

Ve ek&er-i √âlde hey∂aya sebeb ¡ale’r-rîð mâ-ı bârid şürb edip üzeri-
ne πıdâ-ı πalî@ tenâvülü olur «u§û§an §âim olan kimse ¡ale’r-rîð minvâl-i 

125 ُ ْ َכ َ ــ َ ِإَذا  ْرَض  َْ ا  ُ ــ ِّ ا  
ِ َכــ َ  Ke≠â fi‘l-¢âmûs. Ya¡nî münteşir ve müntefi∂ olan َز

mâiyyet demektir. 
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mu√arrer üzere if†âr eylese onda hey∂a @uhûra aðreb olur. Bi††î« ve mişmiş 
hey∂ayı ta√rîð eden nesnelerdendir. 

Ve çok kerre vâði¡ olur ki hey∂a mu√tebise olup onun mevâddı a¡∂â-ı 
bevle nef& olunmağa meyl eder ve ondan √urðat-ı bevl √âdi&e olur. 

Ammâ o ishâl ki süded ile ve πıdânın ¡urûða nüfû≠unun imtinâ¡ıyla olur 
onun ismi el-ishâlü’l-kâin bi-edvârdır, onun beyânı budur ki südedi olan 
¡urûð-ı münsedde ta√ammülü miðdârı müddet-i ma¡lûmede mümteli™e olur 
ba¡∂ehu vârid olan πıdâyı ma√all ve mekân olmamakla mürâca¡aten istifrâπ 
eder ve ¡urûðun imtilâya bidâyesi ile istifrâπa bidâyesi arasında zamân-ı 
§ı√√at gibi bir müddet olur ki o müddetin iki istifrâπ arasına ta«allülü ve 
tevassu†uyla ishâlde edvâr √â§ıl olur ve ek&eriyâ onun nevbeti yirmi günde 
gelir ve ba¡∂ı kerre esbâb-ı ma¡lûme √asebiyle nevbet teðaddüm veyâ«ûd 
te™e««ür eder. 

Ammâ aπdiye √asebiyle √âdi& olan ishâli biz bir def¡a onu mi¡adî ishâlde 
beyân eyledik ve bu maðâmda dahi ≠ikr edip ziyâde şer√ ve beyân eyle-
mekte be™s olmaz. Ve biz deriz ki aπdiye ile olan ishâl ba¡∂ı kerre aπdiyenin 
ðılletinden olur, zîrâ aπdiye-i ðalîle mi¡de-i √âmiyede ya¡nî kızgın mi¡de-
de fâside olup onu †abî¡at ı§lâ√ eylemez belki def¡ine iðbâl eder veyâ«ûd 
sebeb-i ishâl aπdiyenin ke&reti olur, zîrâ aπdiye-i ke&îreyi temdîd ve ka@@ 
eder ve ke≠âlik ke&retinden ha∂mı ðabûl eylemez ve fâsid olup fesâdı √ase-
biyle veyâ«ûd &ikaliyle «urûc eder veyâ«ûd ba§al gibi aπdiyenin le≠¡i olur 
ve le≠¡inden mi¡de müte™e≠≠î olup def¡ eder veyâ«ûd fu†r gibi aπdiyede sem-
miyyet olur yâ«ûd leben gibi fesâda sür¡at-i isti√âle olur veyâ«ûd şiddet-i 
riððat olup tereşşu√ eder ve mi¡de bâbında ya¡nî bâb tesmiye olunan ¡u∂vda 
mu√tebes olmaz veyâ«ûd aπdiyede ru†ûbet ve lüzûcet olup münzelıð olur 
veyâ«ûd tenâvül-i aπdiye üzere √areket ke&îre olur veyâ«ûd aπdiye balπam 
gibi a«lâ†-ı müzliða üzere yâ«ûd §afrâ gibi a√lâ†-ı câliye üzere vârid olur 
veyâ tenâvül olunan πıdâ πıdâ-ı kâ≠ib olur ya¡nî kemmiyyeti ke&îre ve πı-
dâiyyeti ðalîle olur buðûl tenâvül gibi; bu me≠kûrların cümlesi esbâb-ı is-
hâlden olur. 

Ve ke≠âlik aπdiyenin sû™-i tertîbi dahi ishâle sebeb olur, me&elâ «afî-
fü’l-ha∂m ve müzlið olan leben mi&lli πıdâyı taðdîm edip ðâbı∂ ve ¡â§ır 
olanları te™«îr ile ve ke≠âlik serî¡ü’l-isti√âle olanları dahi te™«îr eylemek 
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sû™-i tertîb olur, zîrâ serî¡ü’l-isti√âle olanlar fâsid olup bi’l-mücâvere ta√-
tında olanları dahi ifsâd eder ve onları def¡i †abî¡at iðti∂â eder. 

Ve havâ-ı mu√î† √asebiyle olan ishâl bu sebebden √â§ıl olur ki havâ-ı 
√ârrın ta√lîli ve tecfîfi olur ve havâ-ı bâridin cem¡i ve tecfîfi olur. Ve rî√-i 
cenûb ve ke&ret-i em†âr ve bilâd-ı cenûbiyye †abî¡atı ı†lâð eder. Ve ba¡∂ı 
kerre riyâ√ dahi ishâle sebeb olur, zîrâ bedende olan riyâ√ ha∂mı ifsâd ve 
πıdâyı ta√rîk eder. 

Buðrâ† dedi ki el&aπ olanlarda ≠erebin vuðû¡u ke&îr olur. Ve el&aπdan 
murâd râ’yı fa§î√an edâ eylemeyenlere derler. Ve sebeb budur ki onların 
a¡∂â-ı ¡a§abiyyelerine ve mi¡delerine bi-müşâreketi’d-dimâπ ru†ûbet istîlâ 
eder veyâ«ûd bi’≠-≠ât ru†ûbetin istîlâsı dimâπa ve a¡∂â-ı sâireye ¡âmm olur 
ve bu sebebden ¡ârı∂ olan ≠erebin dahi mevâddı rıfð ile ishâl olunmak vâcib 
olur. Ve yine İbuðrâ† dedi ki bir kimse vaðt-i şebâbında leyyinü’†-†abî¡a 
veyâ«ûd §ulbu’†-†abî¡a olsa şey«û«atı zamânında ¡aks üzere olur ve şebâbı 
zamânında ba†nı ¡ale’d-devâm leyyin olanların şebâb üzere iken √âli a√sen 
olur ve kaçan şey« olsa √âli erde™ olur. Ve mara∂-ı şedîdden sonra baπteten 
¡ârı∂ olan «ilfenin küllîsi mevte delâlet eder, zîrâ bu √âl a«lâ†ın baπteten ve 
def¡aten fesâdına delâlet eder.

el-¡Alâmât: Ba¡∂ılar dediler ki √ummayât-ı §afrâviyyede kaçan bevl 
ebya∂ olup ¡aðlın &ebâtı ve §udâ¡ın fiðdânı mi&lli selâmet-i edille sa√c-ı 
em¡âya tevaððu¡ olunur. 

Ve ishâl-i dimâπîyle ishâl-i mi¡adînin farðı budur ki mi¡adî olan ishâl-
de tertîb ve ni@âm yoktur ve onda ishâlin &everânı vaðt-i mu¡ayyende ol-
maz belki bi-√asebi’t-tedbîr &everân eder ve eger ðuvvet-i hâ∂ıme ∂a¡îfe 
ise mevâdd bilâ-ha∂min «urûc eder eger mâsike ∂a¡îfe ise «urûc serî¡ olur 
ve eger mâsike ve dâfi¡a cemî¡an ∂a¡îfe ise serî¡an «urûc eder lâkin «âric 
olan mevâdd ke&îre olmaz ve def¡aten «urûc eylemez belki ðalîlen ðalîlen 
tevâtür-i ðıyâm ile «urûc eder ve bu ishâlin ek&eri berd ile olur. 

Ve ishâl eger ∂a¡f-ı hâ∂ımenin πayriden olur ise «urûc eden mevâdda 
külliyyen ha∂m mefðûd olmaz belki onda mi¡dede lüb&ü √asebiyle bir nev¡ 
ha∂m mevcûd olur. 

Ve zelað-ı ru†ûbî ile √âdi& olan ishâlde ru†ûbet dahi «urûc eder; zelað, 
ðurû√u ve bü&ûru ile ðurû√-ı mi¡de ¡alâmâtı olur ðay™ ðuşûru gibi ve ağıza 
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¡ârı∂ olan bü&ûr ve veca¡ gibi. Ve Buðrâ† dedi ki zelaðu’l-em¡â a§√âbında 
ðay™-ı redî olur ve bu kelâm bir √ükm-i «afîdir, vechi @âhir değildir. 

Ammâ dimâπî ek&er-i √âlde nevm-i †avîlden sonra vâði¡ olur ve nevâibi 
ma√fû@a olur ve onda ¡alâmât-ı nevâzil ve mizâc-ı dimâπın fesâdı ¡alâmâtı 
dahi olur. Ve Kitâb-ı ∏arîb’de vâði¡ oldu ki zelað-ı em¡âda a∂lâ¡ üzere √ım-
ma§a müşâbih be&r-i ebya∂ √adî& olsa ve bevli dahi dürûr edip ke&îr olsa o 
sâ¡atte helâk olur. 

Ammâ kebidî olan ishâlin ¡alâmâtını ve mâsârîðî olan ishâlin ¡alâmâtını 
bâbu’l-kebidde biz ≠ikr eyledik. 

Ammâ †ı√âlî ishâlin ek&eri sevdâvî olur, onun ¡alâmâtını †ı√âl bâbında 
≠ikr eyledik. 

Ammâ ishâl-i dürdî olanların dahi ¡alâmât-ı rediyye ve ¡alâmât-ı selî-
melerini ≠ikr edip ve dürdîden [385a] kebidî veyâ«ûd †ı√âlî olanların farðı-
nı dahi ≠ikr eyledik ve emrâ∂-ı †ı√âl bâbında beyân eyledik ki dürdî ishâl 
†ı√âlin †abî¡attan «âric evcâ¡ ve a√vâli katında √âdi& olur ve bu bâbda ve 
indifâ¡ât-ı kebidiyye bâbında dahi ≠ikr eyledik. 

Ammâ mi¡avî olan ishâlin demevî ve πayr-i demevî olanlarına veca¡-ı 
em¡â ve maπ§ delâlet eder. Ve mi¡avî olan ishâl-i mi¡adiyye senin ma¡lûmun 
olduğu üzere bi-√asebi’l-ke&ret mu«âlif olur ve ke≠âlik mi¡avîde edvâr ve 
merrât ya¡nî defe¡ât olur ve her nevbet-i a«îre nevbet-i müteðaddimeden 
erde™ ve enten olur ve bedeni i¡bâli126 √asebiyle a∂rârı eşedd olur ve onda 
kebidin fesâdı a@her olur. 

Ve ma¡lûm ola ki em¡â ishâli ¡alâmâtından mürâca¡atı a¡@am olan, ¡alâ-
met veca¡ ve maπ§ ve «urâ†a olur, zîrâ bunların ta√aððuð ve &übûtunda ishâ-
lin mi¡avî olduğu müte¡ayyin olur velâkin bu ¡a@îm olan edille ve ¡alâmetler 
mefðûd olsa ba¡∂ı kerre yine mi¡avî ishâl ve sa√c olur. 

Ve veca¡-ı em¡âya ve maπ§-ı em¡âya ma«§û§ ishâl deme dahi delâlet 
eder. Ve ba¡∂ı kerre ishâl-i dem ¡urûðun infitâ√ından olup onunla sa√c mü-
teðarri√ olur ve ba¡∂ı kerre evvelâ teðarru√ edip ba¡dehu ishâl-i dem olur, o 
ishâl-i demin mi¡avî olduğuna «urâ†a ve cürâde delâlet eder. 

126 Fi’l-¢âmûs َّ ــ َ ، وا َ ــ ُ َ  َ ــ َ ْ ــא :Ey∂an .أ َ َّ وَر ــ َ ــא  ُ ِ ْ َ َة  َ َ ــ َّ َ ا ــ َ َ  Bu ma√allde ma¡nâ-
yı &ânî @âhirdir, ma¡nâ-yı evvele dahi i√timâli vardır, te™emmül ile ma¡lûm olur. 
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Ve ba¡∂ı kerre ður√a ðulâ¡iyye olup ondan «urâ†a «urûc eylemez ve ba¡-
de-√înin «urâ†ası @âhir olur ve lakin mev∂i¡-i ma¡lûm u mu¡ayyende zelað-ı 
müvei¡ olur ve ondan «urûc eden mevâdd ðalîl ve mutta§ıl ve †avîlü’l-müd-
det olur. 

Ve bilâ-sa√c ishâlle ðuşâr «urûc ederse o ishâl nefs-i mi¡deden ve √avâlî-
sinden olduğuna delâlet eder ve ona veca¡-ı mi¡de ve sâir bâbında mürûr 
eden ¡alâmetler delâlet eder. 

Ve ma¡lûm ola ki «urâ†a ve cürâde ðurû√a iki delîl-i ðâ†ı¡lardır. Ve eger 
onlarda rî√-i müntine olur ise ður√ada te™ekkül olduğnua delâlet eder ve 
netn ile ma¡an sevdâviyyet dahi olur ise o ður√anın sere†âniyye idiğinden 
«avf olunur. Ve ður√anın mekânı ve ke≠âlik âfetin mekânı ve «âric olan 
demin mebde™i mekân-ı veca¡la ta¡arrüf olunur ve ta√arrî olunur ki veca¡ın 
mev∂i¡i fevða’s-sürre midir veyâ«ûd sürrenin ta√tında mıdır tefa√√u§ olu-
nur. Ve veca¡ın ðuvveti ile dahi mev∂i¡i müte¡ayyen olur, zîrâ diðâðın ve-
ca¡ı şedîd olur ve onun veca¡ına a¡∂â-ı fevðâniyye cemî¡an tâbi¡ olur. Ve 
ke≠âlik ma√all-i veca¡ ishâl ile «âric olan ðuşûrdan dahi ma¡lûm olur. 

Ve ðuşûrun riððat ve πıl@atine na@ar olunur, πalî@a olan dâimâ em¡â-ı 
πılâ@ ður√asından «urûc eder ve ðuşâr-ı raðîða ek&er-i emrde diðâðtan 
«urûc eder. Ve ðuşârda ke&ret olur ise ek&eriyyâ gılâ@dan «urûcuna delâlet 
eder ve ðuşâr §aπîre olursa diðâðtan olduğuna delâlet eder.

Ve ke≠âlik mev∂i¡-i veca¡ i«tilâ†-ı «âric ile dahi ma¡lûm olur. Eger i«-
tilâ†-ı «âric şedîd ise ður√a ¡ulyâda olduğuna delâlet eder ve eger i«tilâ†-ı 
nâðı§ ve min√âr ise em¡â-ı süflâdan olduğuna delâlet eder. Em¡â-i süflâda 
ve mað¡adede olan ður√aların demi çok kerre berâzdan evvel «urûc eder. 

Ve ke≠âlik ður√a ma√alli veca¡la ðıyâm arasında olan vaðtten dahi 
ma¡lûm olur. Eger beynehümâda olan müddet ve vaðt †avîl olur ise ður√a 
diðâðta olduğuna delâlet eder. 

Ve dem-i «ârice ma§√ûb olan berâz dahi mev∂i¡-i ður√aya delâlet eder. 
Eger berâz keylûsî olup mâ-ı la√ma müşâbih olur ise ður√a diðâðta oldu-
ğuna delâlet eder. Ve netnden dahi ma¡lûm olur, zîrâ diðâðtan nâzil olanla-
rın râyi√a-ı kerîhesi ziyâde ve ek&er olur ve veca¡dan dahi ma¡lûm olur, zîrâ 
diðâðın veca¡ı ek&er ve eşedd olur ve ek&er-i √âlde «urûc eden demden dahi 
ma¡lûm olur, zîrâ diðâðtan «urûc eden dem ek&er-i √âlde zibl ile ma«lû† olur. 
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Ve ma¡lûm ola ki eger dâ™ ve âfet ður√a ile olup müzmin olur ise ve on-
dan «âric olan demin ðadr-i mu¡teberi olup lâkin ðadri miðdârı onda veca¡ 
yok ise127 ður√ada vesa« ke&îre olduğuna delâlet eder. 

Ve ður√a-i mütevessi«a ile ður√a-i müte™ekkile arasında farð budur 
ki ður√a-i müte™ekkilenin veca¡ı eşedd olur ve ondan «urûc eden şey™in 
netni ve râyi√a-ı kerîhesi dahi eşedd olur. Ve veca¡dan dahi ma¡lûm olur, 
zîrâ diðâðın veca¡ı ek&er ve eşedd olur ve ek&er-i √âlde ve o «âric esve-
dü’l-levn ve ðalîlü’l-kemmiyyet olur ve ðurû√-ı vesi«adan «âric §adîdiy-
ye ve mâiyye ve beyâ∂ ve sühûkete mâil olur. 

Ve kaçan «urâ†adan sonra dem-i ke&îre «urûc eylese delâlet eder ki 
ður√a ¡umða ¡avdet eyleyip ¡illet teðavvî eyledi ve em¡ânın vechi ya¡nî sa†√ı 
üzere olanlar fenâ buldu ve cirm-i em¡âya o ¡illet vâ§ıl oldu. Ve çok kerre 
vâði¡ olur ki bu mi&lli ður√a evrâm-ı sâbıða ¡aðıbında √âdi&e olur ve ev-
câ¡ıyla sâir ¡alâmât-ı me≠kûre ile onda evrâm olduğuna delâlet eder. Ve çok 
kerre dahi evrâmdan mâ-¡adâ esbâb-ı sâire vü me≠kûreler ile dahi ður√a-i 
me≠kûre √âdi& olur. 

Ve eger sa√c fem-i ¡urûðun infitâ√ından olur ise ona o dem-i §ırfın is-
tifrâπı delâlet eder ki onda bir miðdâr i«tilâ† ola128 ve ba¡∂ı kerre onunla bir 
miðdâr veca¡ dahi olur ve ba¡∂ı kerre a§lâ veca¡ olmaz ve ba¡∂ı kerre onun 
edvârı olur, nitekim em¡âdan olmayıp velâkin ¡alâmât-ı imtilâ mevcûde 
olanlarda demin «urûcu ba¡∂ı kerre edvâr ile olduğu gibi. 

Ve eger o sa√c ve dem ishâli mi¡ânın a¡lâsında olan eşyâ-ı sere†âniyye 
ve bevâsîr √asebiyle √âdi& ise onda ¡ufûnet olur ve onunla dem-i esved dahi 
olur ve demin kemmiyyeti ðalîle-i mutta§ıle ve ba¡∂ı kerre dahi onda bede-
nin imtilâsı ve istifrâπı √asebiyle edvâr dahi olur. 

Ve eger sebeb ru†ûbât-ı mâli√a veyâ«ûd bûraðıyye veyâ ru†ûbât-ı πalî@a-i 
lezice olur ise ona istifrâπ-ı müteðaddim ve √udû&-ı riyâ√ ve ðarâðır ve 
berâzın ¡adem-i §ıbπı ve mev∂i¡-i ¡illetten bir nesne münðali¡ olur gibi hâlet 
i√sâs olunmak delâlet eder ve ona veca¡ lâzım gibi olup bir müddet ondan 
intiðâl eylemez ve onda &iðal gibi bir √âlet dahi i√sâs olunur ve «urâ†asına 
balπam mu«âli† olur. 

127 Ya¡nî miðdâr-ı ður√anın iðtiâ ettiği miðdâr onda veca¡ olmaz ise.
128 “Bir miðdâr i«tilâ†”tan murâd berâz ile demin i«tilâ†ıdır.
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Ve eger o sa√ca sebeb §afrâ oldu ise ona istifrâπ müteðaddim delâlet 
eder eger «urâ†ası var ise o «urâ†aya mu«âli† olan mevâdd-ı §afrâviye dahi 
delâlet eder. Ve ke≠âlik berâza mu«âli† olup berâzın §ıbπını ziyâde kılan 
mevâdd-ı §afrâviyye dahi delâlet eder. 

Ke≠âlik sevdâviyy-i redî ve sevdâviyy-i selîm olanlara dahi sevdâ-ı re-
diyye ve sevdâ-ı selîmenin şey™-i «ârice ve berâza minvâl-i müteðaddim 
üzere mu«âla†ası delâlet eder, zîrâ şey™-i «âricin o mu«âli†i √asebiyle rî√in-
de √umû∂at olup ar∂ı iπlâ eder veyâ«ûd dürdî-i esved olup rî√inde √umû∂at 
olmaz ve «âric olan ar∂ı iπlâ eylemez lâkin kerb-i şedîdi olup ba¡∂ı kerre 
πaşye mü™eddî olur. 

Ve ma¡lûm ola ki sa√c ve ≠ûsan†âriyânın sebebi henüz ðâim ve &âbit 
olur ise onda «urâ†a ile ma¡an §afrâ yâ«ûd sevdâ yâ«ûd dem-i √âdd yâ«ûd 
balπam-ı ¡afin veyâ zücâcî veyâ &üfl-i yâbis «urûc eder ve ¡illet dahi sebebin 
mülâzemeti √asebiyle tezâyüd †arîðinde olur. Ve eger sebeb bâðî olmayıp 
munða†ı¡ olur ise ve sebebin e&eri ve müsebbibi bâðî olur ise vâcib olur ki 
ða§d ve ¡inâyet o bâðıye §arf olunup va√dehu ona ¡ilâc oluna ve ða†¡-ı sebeb 
mu¡âlecesine ta¡arru∂ olunmaya. 

Mi¡avî olan redî ve demevî ishâlin ¡alâmeti budur ki onda sa√c mûlîm 
veyâ ishâl-i mütevâtir olur ba¡dehu şehveti bâ†ıl ve teðallüb-i nefes √âdi& 
olur ve cürâde ve «urâ†aya mü™eddî olup ke&îren helâka mü™eddî olur. 
Ammâ o âfetlerin def¡aten √âdi& olup onda veca¡-ı ke&îr ve şehvette âfet ve 
sâir âfet dahi olmayanları selîm olur. 

Ve eger sa√c ve ≠ûsen†âriyânın √udû&u &üflün πıla@ı ile olur ise ona &üf-
lün √âli ve &üflün mürûru katında o âfetlerin √udû&u ve lîn-i †abî¡at katında 
veca¡ın sükûnu o sebebe delâlet eder. Ve çok kerre vâði¡ olur ki &üflün 
¡u§âresi &üflden munfa§ıle olur ve &üfl taπallu@ eder ve sebeb-i müceffif ile 
cefâf eder ve bu mi&lli ¡u§âre [385b] «urûcu ishâl @ann olunup √abs olunup 
helâka mü™eddî olur. Ve bu mi&lli ¡u§âre «urûcuna †abî¡at mülâyim olunup 
&üfl «urûc eyledikte ¡u§âre «urûcu munða†ı¡ olduğu ve evvelâ &üfl-i ra†b 
ba¡dehu yâbis «urûc eylediği delâlet eder. Ammâ bundan aðdem me≠kûre 
olan ðısm ya¡nî ishâl-i §a√î√te ek&er-i √âlde ondan sa√ca mü™eddî &üfl «urû-
cundan sonra ¡u§âresi «urûc eder. 
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Ammâ zelað ile √âdi& olan âfet-i me≠kûreler ile zelað-ı mi¡denin farðı 
budur ki zelað-ı mi¡de ile «âric olan †a¡âmda ha∂m yesîr olur ve kaçan 
mi¡deden mün√adir olsa em¡âda o †a¡âm mek& eylemez belki «urûca mü-
bâderet eder. Ve eger onların sebebi ðurû√ olursa ona sa√c ve delâil-i 
ðurû√ delâlet eder ve eger onda balπam-ı lezic olursa balπamın şey™-i «âric-
le «urûcu delâlet eder ve riyâ√ ve ðarâðır dahi delâlet eder. Ve balπamî-
de bir şey™-i &aðîlin zelaðı i√sâs olunur ve ðurû√î olanlarda mekân-ı mi¡de 
ta√tında veca¡ i√sâs olunur. Ve eger zelaðî olup ður√adan ve balπamdan 
√âdi& değil ise belki sû™-i mizâc √asebiyle √âdi& ise ona ¡alâmât-ı ðurû√un 
olmadığı ve balπamın ¡adem-i «urûcu delâlet eder. 

Ve kaçan meb†ûn olanlara füvâð ¡ârı∂ olsa «u§û§an §â√ib-i za√îre ¡ârı∂ 
olsa o füvâð ≠übûla mü™eddî yübse delâlet edip şerr olur. Ve kaçan meb†ûn 
∂a¡îf olup taπdiye olundukta nab∂ı ziyâde olmasa ona ¡ilâc olunmaz, zîrâ o 
meb†ûnun nab∂ı ðalîlen ðalîlen sâðı† olup dûdî ve nemlî olur ve ma¡a-≠âlik 
¡ayş ve ta¡aððulu olur ba¡dehu nab∂ı bâ†ıl olur ve o √âl üzere iken dahi ¡ayşı 
olup ba¡dehu helâk olur. 

Ve ma¡lûm ola ki ishâl ve i«tilâfı a§nâf-ı mu«telifeden olup mirârî ve ze-
bidî ve mevâdd-ı semice envâ¡ını ishâl edenlerin ishâli mu∂¡if olmaz, onun 
ishâli √abs olunmak câiz olmaz, zîrâ onu √abs emrâ∂-ı §a¡be ve evrâm-ı 
rediyye-i «abî&e √udû&una mü™eddî olur. 

Ammâ bedenî ve ≠evebânî olan ishâlin ¡alâmâtı budur ki ona a√şânın selâ-
meti ve a√şânın ishâli îcâb eden ¡alâmâttan berâ™eti ve bedenin işti¡âl ve √arâ-
reti ve √ummâ-ı dıððıyyenin mülâzemeti ve levn ve ðıvâmın i«tilâfı ve râyi√a-
nın netni delâlet eder. Ve ≠evebân-ı a«lâ††an √âdi& olan ishâl §adîdî-i mâî olur. 
Şa√mî la√mın ≠evebânından olanlardan §adîd-i πalî@ mündefi¡ olur ðurû√ta 
olduğu gibi lâkin bunun §adîd-i πalî@i ma¡a-düsûmet olur ve elvân-ı mu«telife 
olur ba¡dehu ðıvâmında i«tilâf olmayıp şa√m ðıvâmında olur ve onun ðıvâmı 
mâî dahi olmaz. Ve la√m-ı şa√mî ≠evebânı gibi olur la√m-ı a√merin ≠evebânı 
lâkin onun «âricinde düsûmet olmaz ve â«iri dürdiyyü’l-levn olur.

Ammâ bunda fa∂l ve imtilâ olup †abî¡atın onu def¡iyle √âdi& olan ishâl 
ona esbâb-ı me≠kûre vü müstefriπin dem §ırf ve naðî olup ke&îr olduğu ve 
bilâ-veca¡ def¡aten «urûcu ve onda veca¡ ve ∂a¡f olmadığı ve onun nevâibi 
olduğu delâlet eder. 
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Ammâ ishâl-i za√îrenin bi’l-cümle aðsâmına «âric ve mer™î olan mevâd-
dı delâlet eder. Ve o berd dahi delâlet eder ki mi¡âya §ulb olan ma√alle 
cülûstan √âdi& veyâ«ûd bevâsîr ve şıðâðtan ve onlar gibi olan nesnelerden 
√âdi& ola ve ishâl ve sa√c-ı müteðaddimden veyâ«ûd πayr-i müteðaddim-
den dahi za√îr √âdi& olur. 

Ve e†ıbbâyı taπlî† eden nesnelerden olur: Em¡âda &üfl-i mu√tebes-i mû-
lim olur ve veca¡ √asebiyle ¡u§âresini irsâl eder ve tevehhüm olunur ki onda 
za√îr ¡illeti vardır ve şey™-i sâil za√îr mevâddıdır. Ba¡dı kerre dahi balπama 
müşâbih «urâ†a «urûc eder ve @ann olunur ki onun ¡illeti ≠ahîr-i balπamîdir. 
Pes vâcib olur ki onlara maπrûr olunmaya belki sebebin ne vech üzere ol-
duğunda senin bildiğin üzere te™emmül oluna. 

Ve mev∂i¡-i za√îr olan mi¡â-ı müstaðîm ðurû√uyla onun fevðinde olan 
ðurû√un farðı budur ki mi¡â-ı müstaðîm ður√asından seyelân eden &üflde 
netn olur veyâ«ûd onda &üfl olur, netn olmaz. 

Ve kaçan ðurû√-ı em¡â §â√ibine ve dem ishâl edenlere ba†nında demin 
cümûdu olsa ona delâlet eden ¡alâmâtı bu ¡illetin esbâbı bâbında ≠ikr eyle-
diğimiz üzere olur ya¡nî onların ba†nında intifâ« olur ve def¡aten e†râflarına 
berd ¡ârı∂ olur ve ðuvvetleri ve nab∂ları sâðı†a olur. Ve ishâl-i dem edenlere 
bu ¡alâmetlerden biri ¡ârı∂ olsa ba†nında onun dem[i] cümûd eylemiştir. 

Ve ma¡lûm ola ki i√tirâð √asebiyle esved olan ðıyâm i«∂ırâra mel eylese 
†abî¡at o ðıyâm-ı mu√terıðın telâfî ve ı§lâ√ına mübâşeret eylemiştir, o ðıyâm 
esvedin levnini taπyîr edip a«∂ar ve ba¡dehu a§fer edip o √âl üzere bâðî kalır. 

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı kerre ðıyâmla πuded gibi biraz eşyâ «urûc eder 
ve tevehhüm olunur ki o eşyâ §ahrûc-ı em¡ânın «urâ†ası olur ve maπ§ ile 
«urûc eder ve ma¡a-hâ≠â o şey™-i «âric «urâ†a değildir belki «ıl†ın fu∂ûlüdür. 

Ve ma¡lûm ola ki bir kimsede ðıyâm olup ba¡dehu o ðıyâm muh†ebis 
olsa ve o i√tibâs ile ðuvvet-ı sâðı†a ¡avdet eylemese onun ∂a¡f üzere bâðî ka-
lıp ðuvvetinin ¡adem-i vü&ûbu bedenin πıdâyı ðabûl eylemediğinden olur. 

Ve ma¡lûm ola ki ðıyâm ¡ârı∂ olan kimsenin nehâren ðıyâmı leylen olan 
ðıyâmından ek&er olsa ve belki iştihâ eylediği nesneleri her kaçan tenâvül 
eylese, nehâren ona ðıyâm ¡ârı∂ olsa onun sebebi ∂a¡f-ı mi¡de olur. Ve ley-
len ðıyâm nehâren olan ðıyâmdan ek&er olsa onun sebebi kebidin ∂a¡fı olup 
πıdâsı redî olur. 
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Ve ma¡lûm ola ki ðıyâmla la†îf «urûc edip ke&îf bâðî kalsa ek&er-i √âlde 
ðûlınc-i şedîd i√dâ& eder.

Üçüncü Fa§l Mu†la…an İshâl Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Ben derim ki evvelâ vâcib olur ki ifrâ†-ı ishâl bâbında ≠ikr olunan edvi-
ye-i meşrûbe ile isti¡ânet oluna; bu bâb √în-i √âcette kırâ™et olundukta o bâb 
dahi ma¡iyyetinde ðırâ™et oluna. 

Ve bundan sonra yine biz deriz i ishâl min-√ay&ü hüve ishâl, muðab-
bı∂ât ve muπallı@ât-ı mevâdd ile ve muπarriyât ile men¡ olunur ve çok kerre 
dahi mu«addirât isti¡mâline √âcet olur. Ve ke≠âlik ba¡∂ı kerre ishâl müdirrât 
ve mu¡arrıðât ve mesâmmı müvessi¡ât ve muðayyi™ât ile dahi mu¡âlece olu-
nur, zîrâ cemî¡an bu me≠kûrlar mevâdd-ı ishâli cihet-i ishâlin «ilâfına ta√rîk 
eder. Ve eger ishâle √arâret dahi mu«âla†a eder ise o edviyeye müberridât 
dahi id«âl olunur veyâ«ûd o edviyenin müberrid olanları i«tiyâr olunur ve 
müvessi¡ât-ı mesâmm ve mu¡arrıðât «âricden isti¡mâl olunur. Ve eger ishâ-
le berd mu«âli† ise edviye-i me≠kûreye müsa««inât id«âl olunur veyâ«ûd 
o edviyelerin tes«îni olanları i«tiyâr olunur. Müsa««inâta ek&er-i i√tiyâc 
ðuvve-i hâ∂ımenin ∂a¡fı katında olur. Ve lüzûcetli a«lâ† √asebiyle süded 
dahi var ise ∂a¡f-ı ha∂mda ≠ikr olunan edviye ile isti¡ânet olunur. Ve mü-
berridâta ek&er-i i√tiyâc ðuvve-i mâsike ∂a¡îf oldukta olur .

Ve eşyâ-ı √ârr ba¡∂ı kerre √abs-i †abî¡ate mu¡în olur πıdâyı serî¡an tenfî≠i 
ile ve idrâr ve ta¡rîði ile.129 Ve bu ef¡âli ba¡∂ı kerre şarâb-ı §ırf u ðavî vü ¡atîð 
dahi işler, zîrâ ishâli olan kimse bu §ıfat üzere olan şarâb aðdâ√ını birbi-
rinin ¡aðıbında ve «alfinde şürb edip ve dâimâ sekrân gibi olmakla †abî¡atı 
mu√tebise gibi olur. 

Ve ma¡lûm ola ki a§hâb-ı ishâle tenvîm enfa¡-ı eşyâdan olur. 
Ve eger ishâlle su¡âl dahi olur ise √umû∂at-ı şedîdesi ve ðab∂ı olanla-

rı terk eder ve e†¡ime ve aπdiyeden o keyfiyyetler olmayanlarını i«tiyâr 
eder ve bâride-i muπarrriye tenâvül eder ve ke≠âlik cirminde §alâbet olup 
taðviyesi olan aπdiyeyi i«tiyâr eder sevîð mi&lliler gibi, a√sâ ve merað gibi 
sâil olanlar ishâle mu∂ırr olur. 

129 Ya¡nî keylûsu serî¡an tenfî≠ edip &üfl-i ke&îf ve miðdâr-ı ðalîl kalıp i√tibâs 
¡ârı∂ olur. 
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Ma¡lûm ola ki ta√liye olunan rubûb ¡a†aşı ta√rîk etmekle ishâle mu∂ırr 
olur. 

Ve ishâli √abs eden tedâbîrin biri dahi √ammâm ve delk olur mesâmmı 
tevsî¡ eylediği için. Ve merû«ât ve delûkât çok kerre mevâddı @âhir-i bede-
ne ce≠b [386a] eder. Ve o câ≠iblerden biri edhân-ı √ârre olur dühn-i şib† ve 
onun em&âli gibi. Ve ke≠âlik √avâbis-i ishâlin biri dahi ba†n üzere me√âcim 
va∂¡ı olur. Tecribe ile &âbittir ki ishâli ve sa√cı olanların bu†ûnuna me√âcim 
va∂¡ olunup dört sâ¡at miðdârı ba†nı üzere terk olunsa ishâl mu√tebes olur, 
biz dahi onu tecribe eyledik. Ve √avâbis-i ishâlin biri dahi mi¡de ve em¡â-
yı ta∂mîd olur ve onun ∂ımâdı bi-√asebi’l-√âcet ðâbı∂a-i √ârre veyâ«ûd 
ðâbı∂a-i bârideden itti«â≠ olunur.

Ve eger sebeb-i ishâl mi¡deye ve mi¡âya mun§abb olup †a¡âmı isâle eden 
«ıl† olur ise ve onun istifrâπına sâir a«lâ† dahi tebe¡iyyet edip a«lâ† o se-
bebden istî§âl ve istihlâk olunur ise vech-i tedbîrde hevn130 ve ∂a¡f veyâ«ûd 
sühûlet olur. Ve eger edviye isti¡mâl eder isen onda mü™ebbeden edviye-i 
müfrede isti¡mâl eyle; eger nâfi¡ ve nâci¡ olmaz ise edviye-i mürekkebeye 
mürâca¡at edersin. 

Ve √âbisât-ı ishâl müceffife-i müyebbise olur veyâ«ûd muðabbı∂a-i 
mu«a&&ire yâ«ûd muπarriye-i müseddidetü’l-mesâmm olup seyelâna †arîð 
olan mesâmmâtı tesdîd eder. 

◊âbisât-ı müfrededen bâride olan edviyeler cüllenâr, ¡af§, aðâðıyâ verd, 
§amπ-ı a¡râbî, †în-i ma«tûm, †în-i Ermenî, †arâ&î& †abâşîr-i maðlüvv «u§û§an 
o †abâşîr-i maðlüvvün kâfûr ile terbiye olanları. Ve ke≠âlik √âbisât-ı bâ-
ride-i müfrededendir &emere-i †arfâ, ¡ulleyð, √abb-ı rummân, summâð, 
enberbâris, zerâvend, bezr-i √ummâ∂, bezr-i ða†ûnâ’l-maðlüvv, küzbere, 
bezr-i lisânu’l-√amel, ¡u§are-i li√yetü’t-teys cemî¡an bunlar o edviye-i müf-
rededen olur. Ve bezrü’l-verd dahi ceyyiddir. Ve ficc olan &emeretü’t-tû& 
nâfi¡dir «u§û§an sa√ca ziyâde nâfi¡dir. Ve ðâbı∂a ¡u§âreler ve rubûblar mü-
ceffifedir. Ve ¡u§âre-i baðlatu’l-√amðâ bir ûðıyye şürb olunsa nâfi¡dir. A§lâ 
zebedî olmayan râib-i ma†bû« dahi nâfi¡dir. 

130 Kânûn‘un ¡ibâretide vâði¡ olan “hâne”nin ma§darı “hvn” ∂amm-ı hâ ile olursa 
∂a¡f ma¡nâsına ve fet√le olursa sehl ma¡nâsına olur, ikisine dahi √aml olunmak 
i√timâldir.
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Ve √âbisât-ı ishâlden √ârre-i yâbise olan edviye-i müfrede bunlardır: 
kemmûn-ı maðlüvv, nân«âh, enîsûn-ı maðlüvv, ðuşâr-ı kündür, mürr, 
mey¡a-i yâbise, dâr-ı şîşe¡ân, lâ≠en. İşbu lâ≠enin nefsi bir dirhem miðdârı 
ma†bû«la saðy olunur. Ve ke≠âlik cübn-i ¡atîð maðlüvv olduğu √âl üzere 
iken a«≠ veyâ«ûd ¡u§âre-i ðâbı∂a ile †ab« olunup isti¡mâl olunur velâkin 
ta¡†îş eder. Ve cübn-i ¡atîðin ef∂al-i tedbîri mâ ile ve mil√ ile kirâren ve 
mirâren πasl olunur yâ«ûd o cübnün mil√ini i«râc eden †ab«la cübn †ab« 
olunup ba¡dehu tecfî olunmakla olur. Ve bu cübnden bir dirhem miðdârı 
tenâvül olunsa onun ishâli √absi cemî¡an √âbisâttan ðavî olur. 

Ve §ıbyânın ishâli için cevz-i muðaşşer şeyy olunup daðð olunur ve 
sükker-i maðlüvv ve mâ-ı bârid ile funduð ðadar saðy olunur ve zâcât ve 
infe«ât dahi ¡aðl ve √abs eder. Ve ba¡∂ı kerre §ıbyâna infe«a-i cedîdden 
rubu¡ dirhem miðdârı mâ-ı bârid ile saðy olunur ve kebîr olanlara rubu¡ 
dirhemden ziyâde saðy olunur. Ve bir dirhem tavşan infe«ası saðy olunsa 
şürbü sâ¡atinde ba†nı √abs eder. Ve vâcib olur ki enâfi« şürbüne bir dânıð-
tan bed™ oluna, eger nef¡i olmaz ise tedrîcle ziyâde oluna velâkin dirhem-i 
vâ√id tecâvüz olunmaya. Ve ðarîben tedbîri sebðat eden cübn-i ¡atîðten 
miðdâr-ı dirhem saðy olunsa infe«adan ∂ararı eðall ve fi¡li aðvâ olur. Ve 
ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki bir ðı†¡a mis√131 ya¡nî palâs tesevvüd edince ða-
dar i√râð olunup sonra ondan nı§f dirhem miðdârı saðy olunsa ishâl eder. 
Mu¡âlicînden benim bir §adîðim dahi o ba¡∂ın dediği üzere benim tecribe 
ile me≠kûr palâsın √âbis idüğü ma¡lûmum oldu diye bana «aberi verdi ve 
onu ta§dîð eyledi. Ve yalnız kemik ekl eden kelbin necâseti bir buçuk dir-
hem miðdârı ma†bû«la saðy olunsa bi-ðuvvetin √abs eder «u§û§an mâh-ı 
temmûzda a«≠ olunup yâbis olan «ur™-ı kelb ziyâde √âbis olur. 

Ve ðavâni§-i ne¡âm132 tecfîf olunduktan sonra törpü ile törpülenip bürâ-
desinden üç dirhem ðadar rubb-ı âsla veyâ«ûd bi-√asebi’l-emzice rubb-ı 
sefer[cel] ile ≠erebi olanlara saðy olunsa ≠erebini √abs eder. Ve ke≠âlik keçi 
sütü πalî@ olunca ðadar †ab« olunup veyâ«ûd onun içine ra∂f ya¡nî kızgın 
demir üç def¡a ilðâ olunup saðy olunsa ≠erebi √abs eder. Ve ba¡∂ı kerre o 

131 “Mis√” mîmin kesri ve sîn-i mühmelenin sükûnu ile palâs ma¡nâsınadır, ¢âmûs’ta 
ve Tercüme-i ~ı√â√’ta mu§arra√tır.

132 ‰ab¡ ile olan nüs«ada “ðavâni§-i ne¡âm” bedeline “ðavâni§-i decâc” vâði¡ olmuştur.
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sütün içine erüzz-i maðlüvv ilðâ olunur ve ba¡∂ı kerre ≠ikri sâbıð edviye-i 
muðavviye ile dahi taðviye olunur √âcet olur ise. Ve ke≠âlik âkil-i ¡ı@âm 
olan kelbin recî¡-i ebya∂ı dahi √abs-i ≠ereb eder. Ve yumurta sarısı «all 
içinde selð olunup tenâvül olunsa o dahi √âbistir. 

Ve bürûdete mâil olan mürekkebâttan olur mümessek aðrâ§-ı †abâşîr 
ve felendâyðûn tesmiye olunan aðrâ§-ı ¡ulleyð ve †în-i ma«tûm aðrâ§ı ve 
cüllenâr aðrâ§ı ve fîlzehrec aðrâ§ı ve aðrâ§-ı †arâ&î& ve aðrâ§-ı za¡ferân 
ve aðrâ§-ı afyûn ve aðrâ§-ı √aş√âş-ı mümessek ve √abbu’l-afyûn ve √ab-
bu’l-yebrû√ ve sefûf-ı rummân ve sefûf-ı senderûs. 

Ve ishâl-i müfri† için isti¡mâl olunan bunlardır: ~adef-i mu√rað ve †în-i 
Ermenî munâ§afeten a«≠ olunup mecmû¡undan iki dirhem miðdârı isti¡mâl 
olunur ve maðleyâ&â a§nâfı †în-i ma«tûmla veyâ«ûd †în-i ma«tûmsuz is-
ti¡mâl olunur velâkin onu ðaly etmekte mübâlaπa olunmaz ðuvveti gitmesin 
için belki ðıdr içine va∂¡ olunup âteş üzere ðılınır, kaçan ðıdr kızdıkta inzâl 
olunur ve ðıdrın içinde o devâ ta√rîk olunur ve o miðdâr-ı ðaly kifâyet eder. 

Ve √arârete mâil mürekkebâttan olup kiminde √arâret ðalîle ve kimin-
de ke&îre olur: Aðrâ§-ı efâvîh ve cüvârişen-i ◊ûzî ve bizim aðrabâdînde 
≠ikr ettiğimiz cüvârişenlerin ve ke≠âlik büzûr-ı ðâbı∂a cüvârişeni ve aðrâ§-ı 
kehrübâ ve aðrâ§-ı za¡ferân. Ve ke≠âlik bu devâ dahi mürekkebât-ı √ârre-
dendir: ∏ayr-i me&ðûb ve a«∂ar olan ¡af§ ðuşûr-ı rummân, summâð, fülfül 
her birinden yarımşar dirhem a«≠ olunup ba¡de’n-na«l beyâ∂ bey∂le ma¡-
cûn kılınır ve bir oyulmuş enârın içine konduktan sonra re™si şa√mıyla şedd 
olunup cemr üzere o enâr va∂¡ olunur. Ve yine o mürekkebât-ı √âbise-i 
√ârredendir daðîð-i √ın†a a«≠ olunup nân«âh, √urf ve &emeretü’†-†arfâ bu 
edviye ile √al† olunup ve zeyt-i ünfâðla ma¡cûn kılınıp ta«bîz olunur ve 
tennûrda kurutulur ve ba¡dehu ondan on dirhem a«≠ ve daðð olunup mâ-ı 
bârid ve ðalîl şarâbla saðy olunur. 

Ve yine bu ðabîldendir §ıbyâna dişleri nâbit oldukta ¡ârı∂ olan ishâlin 
¡ilâcı, o ¡ilâc budur: »aş«âş, √abbu’l-âs, kündür-i ≠eker, su¡d her birinden 
yarımşar dirhem; bu edviyeler a«≠ ve nâ¡imen sa√k olunup ve onun emdiği 
lebene «al† ve idâfe olunup saðy olunur. 

Ve bu ðabîlden olur bu devâ-i ceyyid ü mücerreb: Zebîbin √abb-ı mücef-
fefi a«≠ ve πubâr mi&lli olunca ðadar sa√ð olunur ve ke≠âlik ¡i@âm-ı mu√rað 



Tahbîzü’l-Mathûn 377

a«≠ olunur ve ke≠âlik lübb-i bellû† ve infe«a ve küzbere-i maðlüvve ve 
summâð ve «arnûbu’ş-şevk ve bezr-i kerefs ve sirkede menðû¡ kemmûn ve 
«ubz-ı fa†îr-i yâbis ve kündür ve nân«âh; bu devâlar mütesâviyetü’l-evzân 
a«≠ ve ceyyiden sa√k olunur ve ref¡ olunur ve o eczâlardan infe«a ekall kılı-
nır veyâ«ûd onların nı§fı miðdârı kılınır ve ondan birer ðamî√a tenâvül eder 
ve bir günde mecmû¡-ı mütenâveli yirmi dirheme bâliπ olur eger o cüz™lerin 
infe«a eðalli olur ise ve eger infe«a o cüz™lerin her birinden ek&er olur ise 
yevm-i vâ√idde tenâvül eylediği yirmi dirhemden eðall kılınır ve bu vech 
üzere ≠ikr olunan devâyı isti¡mâl yevm-i vâ√idde ishâl √abs eder. 

Ve bu ðabîlden olur su¡d, sünbül, cüllenâr, diðâð-ı kündür, ¡af§tan bir 
şey™ ki yarım cüz™ ðadar ola, bu me≠kûr a«≠ ve suda †ab« ve ba¡dehu o su 
ta§fiye olunup üzerine sükk-i mümessek ve ¡ûd-ı «âm-ı ceyyidden bi-√asebi 
mâ-yûcibuhu’l-√âl bir şey™ ekilip şürb olunur ise. 

Ve yine bu ðabîldendir zencebîl, zâc-ı esâkife, summâð a«≠ olunup iki 
dirhem miðdârından iki mi&ðâle varınca ðadar [386b] istifâf olunur. 

Ve bu ðabîlden olup √arârette i¡tidâle ðarîb olanlardan olur bersiyâvşân 
ve sünbül †îb ve &îl-i133 emles bezri ve lübbü’s-&îl ve bâ≠âverd134 ve şece-
re-i §anevber kökü a«≠ olunup onlardan aðrâ§ itti«â≠ olunup onları isti¡mâli 
nâfi¡ olur. 

Ba¡∂ı Edviyede Olan Esrâra İşârettir: Ma¡lûm ola ki †abâşîre i√tiyâcın 
sebebi √abs-i dem olur. Ve büzûra i√tiyâc em¡âda olan ishâli √abs için olur. 
Bezr-i ða†ûnâ ve lisân-ı √amel-i maðlâya i√tiyâc maπ§ olur, zîrâ nefs-i is-
hâli esviða135 izâle eder «u§û§an kirâren ðaly olunan esviðanın nefs-i ishâli 
izâlesi mü™ekkede olur. Maπ§ olmadıkça bezr-i ða†ûnâya ve lisân-ı √amel-i 
maðlüvve √âcet olmaz. 

Ve onların πıdâları bundan aðdem bizim ≠ikr eylediğimiz aπdiyeler 
olur. Ve bey∂-i meslûðun menfa¡ati mi¡âyı ¡aðr eden ishâle olur. ‰ab¡la 
olan nüs«ada “em¡â ¡ufûnetinden √âdi& olan ishâle menfa¡ati olur” diye 
≠ikr olunmuştur. Ve o bey∂-i meslûð kebidî ve mi¡adî olan ishâle muvâfıð 
olmaz belki ba¡∂ı kerre a∂rârı olur. 

133 “¿îl” ayrık köküdür.
134 “Bâ≠âverd” boğa dikendiir.
135 “Esviða” sevîð”in cem¡idir.
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Ammâ mu«addirât isti¡mâli mu∂ırrdir ve onda «a†ar vardır her ne ðadar 
onu isti¡mâle ba¡∂ı kerre √âcet mess ederse, zîrâ mu«addirât mevâddı taπlî@ 
ve tenvîm eder ve le≠¡i i√sâs √asebiyle ðıyâmı olanların ðıyâma i√tiyâcları-
nı ib†âl eder. Bu menâfi¡ler mu«addirâtta mevcûde iken yine keyfe mâ-kâne 
onları isti¡mâl vâcib olmaz eger terkinde mendû√a ve si¡a var ise. Ve men-
dû√a olmayıp isti¡mâlleri vâcib olur ise bedeninde bürûdet ve ðuvvetinde 
∂a¡f olup nab∂ında o âfetler @âhir olur ise yine mu«addir saðy olunmaz. Ae 
ammâ onlara dahi saðy olunmak îcâb eder ise o mu«addirâta cünd-i bîdes-
ter ve za¡ferân ve o mi&lliler «al† olunur. Ve afyûndan şiyâfe itti«â≠ edip o 
şiyâfı i√timâlle helâk olanları biz müşâhede eyledik. Ve kaçan mu«addirâtı 
şiyâfla isti¡mâl mümkin olur ise meşrûben isti¡mâl olunmaz ve ∂ımâden 
isti¡mâl mümkin ise √amûlen ve şiyâfen isti¡mâl olunmaz. 

Ve ∂ımâdât-ı mu«addire cümlesinden olur bu ∂ımâd ki onun nüs«ası 
budur: Afyûn, bezr-i benc her birinden birer cüz™, cüftü’l-bellû†, cüllenâr, 
aðâðıyâ, kündür her birinden beşer cüz™; bu eczâlar benc ¡u§âresi ile yâ«ûd 
«aş«âş kabuğu ¡u§âresiyle veyâ ikisinin ma†bû«uyla cem¡ olunup †ılâ olunur 
ve o †ılâ ceyyid mu«addir olur. 

~ıfat-ı Meşrûb-ı ¢aviyyetü’l-¢ab∂: İnfe«a-i ernebden yarım dirhem 
ðadar a«≠ olunup ondan aðrâ§ itti«â≠ olunur ve şerbet-i vâ√idesi yarım 
mi&ðâl olur. 

Ve o meşrûbâttan olur ¡af§-ı ficc bir cüz™, kündür, afyûn her birinden 
yarım cüz™; şerbet-i vâ√idesi bir dirhemdir. 

Ve ke≠âlik bezr-i benc, afyûn, «aş«âş, †abâşîr, cüllenâr, kündür veznleri 
berâber a«≠ olunur; şerbet-i vâ√idesi bir dirheme varınca ðadar olur. 

Ve ke≠âlik afyûn, senderûs, diðâð-ı kündür, mürr, za¡ferân; bu mecmû¡-
dan iki √abbe ðadar saðy olunur ki her √abbesi √ımma§a miðdârında olur. 

Ve bundan dahi a§la√ olur cünd-i bîdester, afyûn, mey¡a-i sâile, bez-
rü’l-benc, mürr, za¡ferân, kündür, esârûn, nân«âh; bu edviyeler mütesâvi-
yeten a«≠ olunup rıπvesinden mu§affâ olan ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve şer-
bet-i vâ√idesi nebða-i vâ√ide ðadardır. 

Ve ke≠âlik mürdâsenc rubu¡-ı dirhem, infe«a yarım dirhem ¡i@âm-ı mu√-
raða, ¡af§ birer dirhem, afyûn bir dânıð. Ve ke≠âlik aðrâ§-ı bezrü’l-benc ve 
ma¡cûnu’l-benc dahi saðy olunur. 
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Ve ke≠âlik bu meşrûb-ı mu«addir dahi isti¡mâl olunur ki iki günde ishâli 
ða†¡ eder, o meşrûb budur: Nân«âh, bezr-i kerefs, rummân-ı √âmi∂ ðuşûru, 
¡af§, ebhel her birinden birer cüz™, afyûn yarım cüz™; bu mecmû¡ sa√ð ve 
ku√l gibi kılınır; şerbet-i vâ√idesi akşam ile ve §abâ√la birer mi&ðâle varın-
ca ðadar olur ve §ıbyâna bir dânıðtan iki dânıða varınca ðadar saðy olunur. 

Edviye-i ishâlden olup ma¡a’s-su¡âl ishâli olanlara dahi saðy olu-
nan devâlar budur: Âs, ma§†akî, §amπ-ı ¡Arabî, kündür, bezr-i ða†ûnâ-ı 
maðlüvv, †abâşîr, neşâ, şâh-bellû †, cevz, levz-i meşvî. 

Ve bi’l-cümle vâcib olur ki onlara √umû∂at ve ¡ufû§at-i şedîdesi olan 
devâlar saðy olunmaya ve tesdîd ve taπriyesi olanlar saðy oluna. Eger 
¡ufû§atı olan devâ™ saðy olunmak iðti∂â ederse onu saðydan sonra üzerine 
§adrı müleyyin olan le¡ûðât saðy oluna. 

Ve ≠ikri âtî edviyeden itti«â≠ olunan le¡ûðâtın çoğu iki emri ya¡nî ishâl 
ve su¡âl devâiyyeti menfa¡atlerini cem¡ eder, o edviyeler bunlardır: »aş«âş, 
ke&îrâ, §amπ «arnûb, &emeretü’l-âs, neşâ-ı maðlüvv ve bu mi&llilerden it-
ti«â≠ olunan el¡ibe dahi iki menfa¡ati câmi¡ olur ki o eşyâlar evvelâ ðaly 
olunup ba¡dehu lu¡âbını i«râcda i√tiyâl oluna. 

Ammâ onların aπdiyeleri o πıdâlardır ki onlarda le≠¡ ve mülû√at-ı ke&îre 
olmaya ve ðuvvet-i dâfi¡ayı ta√rîk eden √umû∂at-ı mû≠iyesi dahi olmaya. 
Bu πıdâ-ı mev§ûf bizim ≠ikr eylediğimiz leben-i ma†bû« u mer∂ûf gibidir 
«u§û§an o leben-i mer∂ûf ki onda mirâren √adîd-i mu√ammâ i†fâ olunmuş 
ola. Ve bundan dahi ecved olur menzû¡u’z-zebed râib miðdâr-ı ðalîl erüzz-i 
maðlüvv ve câvers-i maðlüvv ile †ab« oluna ve ¡alîlin onları ha∂mının ve 
istimrâsının miðdârı tecribe olunup istimrâ edecek miðdârı onlardan saðy 
olunur ise ve eger ¡alîl onlardan miðdâr-ı mu¡teber bir nesne istimrâ eyle-
mez ise miðdâr-ı eðall saðy olunur. 

Ve elbân-ı ma†bû«adan taðviyesi eşedd olan leben leben-i baðardır. Ve 
ma√rûrîne evfað olan leben-i mâ¡izdir. Ve leben-i mâ¡izde muvâfaðat-ı 
me≠kûre ile nef¡-i â«er vardır, zîrâ onun ðab∂ı ziyâdedir. Ve râibden mâ-¡a-
dâ ma√rûrîne muvâfıð olan aπdiye müberrid ve müceffif olan lübâb-ı 
semiîin maðlüvvü olur ve daðîð-i «ubz «all ile ma¡cûn kılındıktan sonra 
ondan ceyyiden itti«â≠ olunan «ubz olur ve bu «ubzun ma√rûrîne muvâfa-
ðati πâyete bâliπa olur. 
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Ve ke≠âlik o ¡ades-i ma†bû« ki onun iki kerre suyu dökülüp üçüncü 
def¡ada sü«ûnet gelince ðadar †ab« oluna, gerek ise o ¡adese ekşi katılsın 
gerek katılmasın nâfi¡ olur. 

Ve ke≠âlik √ummâ∂iye dahi muvâfıðtır. Ammâ √avâmi∂ olan aπdiyeler 
summâð ve √abb-ı rummândan ka¡k ile ve küzbere ile itti«â≠ olunan πıdâ-
lardır ve ba¡∂ı kerre içine erüzz dahi katılır. Ve «all ile ma†bû« olan bâðılâ 
onlara ceyyid olur. 

Ve onların πıdâlarından bu πıdâ onlara πıdâ olduğu gibi ishâle ¡ilâc-ı 
ceyid dahi olur, o πıdâ budur: Sevîð-i şa¡îr iki avuç, bezr-i «aş«âş bir avuç, 
ðışr-ı «aş«âş bir avuç; bu me≠kûrlar ceyyiden †ab« olunup tenâvül olunur. 
Eger ≠ikr olunan πıdâyı sevîð-i tuffâ√-ı √âmı∂ ile yâ«ûd habb-ı rummân 
yâ«ûd summâð ile ta√mî§ edersen emr §avâb olur. Ve onların emlâ√ı mil√-i 
derânî olur velâkin o mil√ ba¡de’d-daðð ðaly-ı ceyyid ile ðaly olunur ve ona 
√abb-ı rummân ve küzbere ve summâð «al† olunur. Ve eger ¡alîlde √arâret-i 
şedîde yok ise ona cübn-i ¡atîð-i maðlüvv ü medðûð dahi «al† olunur. 

Ve vâcib olur ki onlara faða† bâride olan edviyeler saðy oluna ona 
â«er nesne «al† olunmaz, zîrâ bârid devâ √abs-i ishâle ve ¡aðla devâ-i 
kâfîdir. Ammâ edviye-i √ârreye «all «al† olunur ve sâir edviye-i ke&îre ile 
«al† olunmağa mu√tâc olur lâkin hey∂ada şurû†-ı me≠kûresi üzere isti¡mâl 
olunur. 

Ve südedî ve veremî olan ishâlde tenâvül-i lu√ûma ru«§at †ayâhic ve 
ðıbâc ve derârîc ve ¡a§âfîr ve ðanâbir lu√ûmlarına olur «u§û§an erneb ve 
ða†â136 ve şefânîn ve fevâ«it ve sevdânî lu√ûmuna ru«§at ziyâde olur ve 
a§veb olan bu lu√ûmlar mu√amma∂aten ve müberrezeten ve meşviyyeten 
isti¡mâl olunmaktır. 

Ve ke≠âlik «allde meslûð olan §ufretü’l-bey∂ ve o me§û§ât ki √ab-
bu’r-rummân, ke&îrü’l-¡acem zebîb, küzbere, summâð ve bunlara müşâbih 
olan &emeretü’l-¡ullayð ve ¡asâlîc-i kerm ve varað-ı «ummâ∂ ve varað-ı 
lisânu’l-√amel ile itti«â≠ oluna ve †ab«ı [387a] mükerrer olan kerneb ve 
«all ile ma†bû« olan semek-i §ıπâr bi’l-cümle bu aπdiye muvâfıð olur. 

Ve bu eşyâlar dahi ebâzîr mecrâsına câriye olur ve o eşyâlar budur: Fus-
tuð zehresi ve zehretü’z-zu¡rûr ve küzbere ve √abbu’l-âs. 

136 “¢a†â” yunt kuşudur.



Tahbîzü’l-Mathûn 381

Ve kaçan lu√ûmu ¡alîl olan kimse ha∂m eylemese onlar için bir midaðða 
ile la√m-ı ferârîc ve ðıbâc mi&lliler daðð olunup ðuvvet ile †ab« olunur 
ve ona erüzz veyâ«ûd ðalîlü’l-mið∂âr câvers «al† olunur ve bu mecmû¡un 
†ab«ından sonra ta§fiye olunup mu§affâsı yine nâr üzere i¡âde olunur 
in¡iðâda ðarîb olunca ðadar ve sonra summâð ile veyâ«ûd √abb-ı rummân 
mi&lliler ile ta«mî§ olunur. 

Ve onlara girdinâc137 dahi nâfi¡dir eger ¡alîlin ha∂mında fesâd yok ise. 
Ve vâcib olur ki o girdinâc miðdâr-ı ðalîl mil√ ile temlî√ oluna, onun mil√i 
ziyâde kılınmaya. Ve o girdinâca bir √adîd ile garz olunup ondan ru†ûbet-i 
ke&îre i«râc oluna ve onlara paçanın dahi eger erüzz-i maðlüvvde †ab« olu-
nursa menfa¡ati ziyâde şedîde olur. Ve onlara fevâkihten ictinâb eylemek 
vâcibdir her ne miðdâr o fâkihe ðâbı∂a dahi olursa lâkin o ¡alîlin mi¡desi 
e†¡ime-i sâireden teneffür edip fâkiheden πayri nesneye mi¡desi ðabûl eyle-
mezse fâkihe tenâvülüne ru«§at verilir .vV onlara şâh-bellû† ∂arar vermez 
ve ke≠âlik ðasb dahi mu∂ırr değildir. Ve kaçan onların mi¡delerinde e†¡i-
me-i la†îfe fâside olur olsa onlara bir miðdâr πalî@ olan e†¡ime i†¡âm olunur, 
rubûb-ı ðâbı∂a ile ekâri¡ i†¡âm olunur ve erüzz ve câversten mütte«a≠ a√sâ 
mi&lliler dahi i†¡âm olunur. Ve onların ba¡∂ıları ðarî§-i bu†ûnla dahi intifâ¡ 
ederler ve ke≠âlik e†âyib-i baðardan mütte«a≠ sikbâc ile dahi intifâ¡ ederler 
o ¡alîl sikbâc-ı me≠kûru yalnız &erîd ile ma¡an tenâvül eder veyâ«ûd e†âyib-i 
u«râ ile ya¡nî ¡alîle mu∂ırre olmayan e†¡ime-i sâire ile tenâvül eder ha∂mın-
da ðuvvet var ise iştihâ eylediği nesneleri ona ∂amm eder. Ve ≠ikri mürûr 
eden bu†ûnun muvâfaðati a§nâf-ı ðıyâmın cemî¡isine ¡âmm olmaz belki ki-
mine muvâfıð ve kimisine nâ-muvâfıð olur. 

Ve a§hâb-ı ishâle tenâvülü ma√mûd olan a√sâdan olur «aş«âş a«≠ olu-
nup ðaly-ı ðavî ile ðaly olunur ba¡dehu o «aş«âş-ı ðavîden erüzz ve câversle 
√asven itti«â≠ olunup murâd eder ise summâð ve √abb-ı rummânla ta√mî§ 
olunur veyâ«ûd ka¡k-ı yâbis ve erüzz ve keçi böbreğinin şa√m ile √asv it-
ti«â≠ olunur veyâ«ûd mâ-ı ma†arda bir gün ve bir gece summâð nað¡ olunur 
ve πalebe-i «afîfe ile kaynatılıp ba¡dehu ta§fiye-i şedîde ile ta§fiye olunur 
ve o mu§affânın içinde ≠ürre nað¡ olunur ve nað¡ tamâmında †ab« olunup 
ðuvvet ile mers olunup ta§fiye-i şedîde ile ta§fiye olunur ve &üflü remy 

137 “Girdinâc” şişle çevirip la√mı şeyy eylemektir, ¡avâmm ona kebâb derler.
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olunup ve mu§affâsı nâr üzere va∂¡ olunup ¡ûd138 ile mers olunmaktan «âlî 
kılınmaz, πırâ gibi olunca ðadar karıştırılır ba¡dehu ðalîlen mil√ ile ta†yîb 
olunur ve onun tenâvül edeceği şey™-i desim cedy şa√mı ve levz-i maðlüvv 
ve ðalîl zeyt olur. Ve onun †a¡âmında mil√ ve düsûmet ziyâde kılınmız ve 
πıdâ gerek √ârr ve gerek bârid olsun onun §an¡atı minvâl-i me≠kûr üzere 
olur ve zeyt-i ünfâð dahi onların düsûmâtından olur. 

Ve vâcib olur ki onların suyu mâ-ı ma†ar kılınır, zîrâ mâ-ı ma†arda 
ðab∂ vardır. Mu§annif der ki ben @ann ederim ki mâ-ı ma†arın ke&ret-i nef¡i 
bu sebebdendir ki onun kebide inci≠âbı serî¡ ve ke≠âlik ta√lîli dahi serî¡ ol-
makla keylûsta ru†ûbet bâðî kalmaz. Ve onlara şarâb kerîh olur ve eger onu 
isti¡mâl iðti∂â ederse ðuvvet ðaviyye olup şarâb ile inti¡âşa √âcet olmakla 
ðalîlu’†-†a¡m olan esved-i ðabı∂ saðy olunur. 

Ve a§√âb-ı ishâle a§veb olan budur ki aπdiyeden a§nâf-ı ke&îre tenâvül 
eylemeyeler ve mirâren dahi tenâvül eylemeyeler †a¡âm-ı vâ√idden ya¡nî 
levn-i vâ√idden miðdâr-ı ðalîl ile iktifâ edip ve küllü yevmin bir nevbet 
tenâvül eyleyeler ve aðba∂ olan aπdiyeyi aπdiye-i müte¡addide olduğu 
§ûrette taðdîm eyleye ve πıdâlarını tenâvülden muðaddem sefercelden ve 
rummân-ı √âmı∂dan bir şeyy ma§§ eyleye ve †a¡âm üzere şürb-i mâ eyle-
meye. Ve şürb-i mâı elbette terke §abr ederse onun §abrı bi-nefsihi ishâle 
¡ilâc-ı ceyyid olur «u§û§an o §abr üzere iken √areket dahi eylemeye. 

Ve vâcib olur ki a§√âb-ı ishâlin e†râf-ı ¡âliyeleri πamz oluna πıdâ ¡ulve 
münce≠ib olsun için. Ve edviye-i ðâbı∂a ve mümsike-i bâride ve √ârre ve 
mu«tali†a ile bi-√asebi’l-√âl mi¡deleri üzere ∂ımâd oluna. Ve vâcib olur ki 
onda sünbül ve ma§†akî ve mürr ve ka¡k kılına ve eger o edviye-i ∂ımâda 
meysevsen dahi id«âl olunur ise nef¡i ke&îr olur. 

‰ılâ-ı Ceyyid: Bu †ılâ ile mi¡de ile kebid arası ta†liye olunur eger ishâl 
bi’l-müşâreke mi¡de ve kebid √asebiyle olursa: On dirhem efsentîn şarâbla 
†ab« olunup bir mev∂i¡e «ırða üzerinde ta§fiye olunduktan sonra va∂¡ olu-
nur ba¡dehu verd, cüllenâr, âs-ı yâbis, heyûðas†îdâs139, aðâðıyâ, ¡af§ mü-
tesâviyetü’l-evzân a«≠ olunup mâ-ı âs ile «al† olunduktan sonra ≠ikr olunan 
edviyeler ile efsentîn-i me≠kûr ta«mîr ve ta«&îr olunup ∂ımâd olunur. 

138 “¡Ûd” «aşeb ma¡nâsınadır.
139 “Heyûðas†îdâs” li√yetü’t-teys ta√tında nâbit olan †ur&û&tur. İbn Kütbî.
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Ve ma¡lûm ola ki tiryâı πaşyi îcâb ve ðuvveti isðâ† edip sebebi √ummâ-ı 
şedîde ve verem olmayan ishâlin küllîsine cidden nâfi¡ olur. 

Ve o kimseler ki onda ∂a¡f olup ishâli munða†ı¡ ola velâkin bedeni πı-
dâyı ðabûl eylemeye, onun tedbîrinde re™y-i §avâb budur ki ona ¡a§âfîr ve 
nevâhi∂, mu†aycenât §adrları i†¡âm olunur, ba†î™etü’l-in√idâr olan e†râf-ı 
¡a@îmeleri verilmez ve ke≠âlik şehveti ke&îr ve ha∂mı ðalîl olanlara dahi 
onlar i†¡âm olunur. Ve dahi la√m-ı a√mer zeytle maðlî kılınıp üzerine dâr-ı 
§înî ekildikten sonra verilir. Ve o lu√ûm şarâb-ı sefercel ve şarâb-ı tuffâ√ta 
tenâvül olunsa nâfi¡ olur, Allâhu ta¡âlâ a¡lemu.

On Altıncı Fennin Beş Ma…âlesinden İkinci Ma…âlesi 
İsti†lâ…âtın A§nâf-ı Mu«telifesi Beyânındadır 

O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir

Evvelki Fa§l İshâl-i Kebidî Beyânındadır

İshâl-i kebidînin esbâbını ve esbâbına olan mu¡âleceleri bundan aðdem 
sen bildin. Ve sen onlara mu¡âlece ða§d edersen ma√alline rücû¡ edip kebi-
din sû™-i mizâcına ve ∂a¡f-ı kebide ve kebidin veremine [387b] ve südedine 
ve imtilâsına müte¡allið bâbında ≠ikr olunan ¡ilâcın küllîsiyle mu¡âlece eyle 
ve onlar ile ¡amel edersen tamâmen o esbâblara ¡ilâc etmiş olursun. Ve bu 
bâbda bizim ≠ikr edeceğimiz tedbîrde ma@inne-i vuðû¡ olan «a†âlardır. 

Kaçan ishâl-i kebidîsi olanlara ¡aðl †abî¡at eylesin için südedi taðviyeye 
mü™eddî olan ðâbı∂ edviye saðy olunsa «a†ar-ı ¡a@îme mü™eddî olmakla o 
tedbîr «a†â olur. Ve ke≠âlik çok vâði¡ olur ki câhil olanlar ishâl-i kebidîsi 
olanların kebidi üze ebârid olup demi mu«a&&ir ve mu†fî olan edviye ile 
†ılâ ederler ve o †ılâ kebidi ¡ufûnete müheyyi™e ve müsta¡idde kılıp helâka 
mü™eddî olur. Ve belki o ishâl-i kebidî vü mâsârîðî bi-√asebi’s-süded ¡ârı∂ 
olduğu senin ma¡lûmun olduysa sana vâcib olur ki onun tedbîrinde teftî√-i 
südede i¡tinâ eyleyesin ve bu bâbda zebîb-i semîn med√ olundu √attâ bir 
ðavm zu¡m eyledi ki zebîb-i semîn §u¡ûbetli olan ishâl-i πusâliye dahi bâ¡i&-i 
§ı√√at ü berâ™et olur, biz dahi onu tecribe eylediğimizde o ðavmin zu¡mle-
rini πayr-i ba¡îd bulduk. 
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¢ıyâm-ı kebidînin zamân-ı ibtidâsında evlâ olan ¡alîle «ubz taðrîb olun-
mamaktır, zîrâ o vaðtte kebid «ubzu ðabûl eylemez. Ve onu taπdiyede 
§avâb olan budur ki günde üç def¡a ona mâ-ı sevîð verilmekle iktifâ oluna 
ve â«irinde ziyâdeye i√timâli olursa mâ-ı sevîðe câvers «al† olunup ma¡an 
†ab« olunur ve ba¡dehu ta§fiye olunur. Eger o ma†bû«u min-πayri †a§fiyetin 
tenâvüle ¡alîlin ta√ammülü olur ise ðable’t-ta§fiye i†¡âm olunur, bir sükerre-
ce sevîð, yirmi sükerrece su ile πalî@ olunca ðadar †ab« olunur. Eger ¡alîlin 
ðârûresinde teşevvüş yok ise ona şa√m-ı decâc isti¡mâli bâ¡i&-i bür™ olur. 

Ve eger ðıyâm-ı demevî kebidî olur ise cihet-i ta√tından o ishâl √abs 
olunmak câiz olmaz, fevðe mû≠î bir nesne mu√tebes olmasın için belki 
onun tedbîri cevdet üzere kılınır ve ¡ilâcı cihet-i fevðten kılınıp na@arda 
im¡ân olunur.

İkinci Fa§l İshâl-i Mi¡adî ve Bilâ-Sa√c Olan 
İshâl-i Mi¡avî Mu¡âlecâtı Beyânındadır

O ishâllerden biz zelaðî ishâlle bed™-i kelâm eyleriz. Mi¡de bâbında se-
nin ma¡lûmun oldu ki bi’l-cümle zelað-ı mi¡de a§nâfı ne keyfiyyette mu¡â-
lece olunur. Ve zelað-ı em¡â mu¡âlecesi dahi zelað-ı mi¡de mu¡âlecesine 
ðarîb olur ve iki zelað mu¡âlecesi arasında münâsebet vardır ve ma¡a-≠âlik 
bize bu mev∂i¡de ≠ikri evlâ olan biraz eşribe ve a∂mide ve ðavânîn olur. 

Pes ≠ikr olunan ¡ilelden ðurû√u olmayanların mu¡âlecesinde ðânûn bu-
dur ki onların edviyesinde ðaviyyetü’l-ðab∂ olan devâlar ile ðab∂ ve tes«îni 
olan devâlar şürben ve ∂ımâdan cem¡ oluna. Ve o edviyeler dahi isti¡mâl 
oluna ki onlar †abî¡ata mu¡îne ve rû√u taðviye edeler tiryâð-ı fârûð ve em-
rûsiyâ ve e&ânâsiyâ gibi. Ve onlara müdirrât isti¡mâli dahi vâcib olur, zîrâ o 
¡illete nef¡i ðavî olur. Ve eger delâil o ¡illette ke&ret-i balπam olduğuna delâ-
let ederse onu istifrâπa iştiπâl olunur ve onu istifrâπda ðuvvete ðarîb olan 
edviye ve ðuvvet-i mu¡tedilesi olan edviye isti¡mâli nâfi¡ ve nâci¡ olmaz ise 
ba¡∂ı kerre «arbað isti¡mâline √âcet olur. Ammâ bu ¡illetin mâddesini ðay™la 
istifrâπ §a¡b ve redî olur. 

Ve nevâzil ile em¡âya nüzûl eden balπamı ðay™ ðalîlen ve nâdiren is-
tifrâπ eder ve ona vâcib olur ki √asbe mâ-emken su içmeye ve eger içer-
se elbette √ârr olan suyu içmeye ya¡nî √arâreti ðaviyye olan suyu içmeye. 
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Ve onlara ¡atîð ve raðîð ve §ırf ve miðdârı ðalîl olan şârâb isti¡mâli nâfi¡ 
olur, bu ev§âfın «ilâfında olanları isti¡mâl mu∂ırr olur. Ve eger o ¡alîle te-
naððul murâd eder ise πubeyrâ sevîði ile ve sevîð-i ðasb ve sevîð-i «arbað 
ve sevîð-i √abb-ı rummân ve sevîð-i nebð işbu esviðalar ile tenaððul eder. 
Ammâ küzbere mi¡dede †a¡âmı ðuvvet ile √abs eder. 

Ve o ¡ilel a§√âbına ceyyide olan edviye-i mürekkebe lisân-ı √amel to«u-
mu, enîsûn her birinden [birer dirhem], ðuşûr-ı rummân, dem-i a«aveyn her 
birinden yarım dirhem; bu mecmû¡ şerbet-i vâ√idedir ve şarâb-ı ¡af§ ile şürb 
olunur. Ve eger √ummâ dahi var ise o devâ yalnız mâ-ı ma†ar ile şürb olu-
nur. Ve onlara nâfi¡ mürekkebâttandır: Cüvârişen-i kündür ve cüvârişen-i 
¡af§ ve cüvârişen-i «arnûb.

Ve onlara nâfi¡ ∂ımâddandır temr ile mütte«a≠ olan bezr-i kettân ∂ımâdı. 
Sefercel ¡u§âresiyle ve ke≠âlik şibt-i ra†b ve †arâşî& ve aðâðıyâ ve cüllenâr 
ve ma§†akî ve verd ve ¡avsec ve âs veznleri berâber a«≠ olunup ∂ımâd it-
ti«â≠ olunur. Ve ba¡∂ı kerre bu edviyelerden şem¡le ve dühn-i ma§†akî ile 
veyâ dühn-i sefercel veyâ dühn-i verd ile merhem itti«â≠ olunur. 

Ve ke≠âlik a∂mide-i nâfi¡adandır ∂ımâd-ı an†ûlûs ve ∂ımâd-ı derdûriyûs 
ve ∂ımâd-ı fûfel eEger √arâret var ise. 

Ve ammâ ðurû√-ı em¡â ile olanların ¡ilâcı ðurû√ ¡ilâcıdır ve müceffifât-ı 
ðâbı∂ayı ke&ret üzere isti¡mâldir, √ı§rimiyye ve summâðiyye gibi edviye-i 
bâride isti¡mâl olunur ve ona bizim ≠ikr edeceğimiz ≠ûsen†âriyâ ¡ilâcı dahi 
olunur. 

Ve eger onda sebeb mirârî ise ya¡nî mirârın mun§abb olup taðrî√ eyle-
mesi ile √âdi& oldu ise evlâ olan onu ðay™-ı ¡anîfle istifrâπ olur; ðurû√ olan 
†arîðten o mevâdd istifrâπ olunmaz ya¡nî em¡â †arîðinden ishâlle istifrâπ 
olunmaz. 

Ve eger o ishâlin sebebi balπam ise bâbında me≠kûr olan balπam √uð-
neleriyle istifrâπ eylemek vâcib olur ve πıdâ tecfîf ve tes«în olunmağa dahi 
√âcet olur. Ve onun πıdâsını sen eşribeden ve lu√ûm-ı «afîfelerden müt-
te«a≠ olan ðalâyâdan kılarsın ve şürb-i mâyı taðlîl edersin. Ve eger bunlar-
dan aðvâ tedbîre √âcet olur ise mi¡adî olan ishâlde «arbað-ı ebya∂ ve süflâ-
da olan em¡â ishâlinde «arbað-ı esved isti¡mâl edersin, zîrâ «arbað mevâddı 
istifrâπından mâ-¡âdâ mizâcı tebdîl ve tes«în eder.
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±elað-ı Ra†b İçin Devâ-i Ceyyid: O devâ-i πıdâ gibidir. Zeytûn-ı yâbis 
a«≠ ve †ab« olunur ve ¡acemi ile sa√ð olunup ve mes√ûðu ðuşûr-ı rummân 
ve fülfül-i ebya∂, zeyt-i ünfâðla «al† olunduktan sonra «ubz ile ekl olunur. 
Ve vâcib olur ki o devâ-i πıdâî ma§†akî ve kündür gibi ðavâbıd-ı bâride ile 
«al† oluna ve fülfülü i√timâli ðâbil ise fülfül dahi «al† olunur. 

Eger isti†lâð-ı zelaðî müzmin ise ve ðuvvet dahi suðû†a ðarîb ise onun 
mu¡âlecesinde sana vâcib olur ki sen tebdîl-i mizâca mu¡âlece ile ibtidâ ey-
leyesin ve mizâcı tes«în ve ¡alîle ta√ammülü ðadar riyâ∂et ettiresin veyâ«ûd 
¡alîli √ammâma id«âl edip πamz-ı la†îf ile πamz eyleyesin ve @âhir-i bedeni-
ni delk edesin ve onu ı∂câ¡ edersin, munta§ıb kılmazsın belki verikini √âl-i 
inti§âbda fevðte olan ¡u∂vlardan ¡âlî edersin ve o hey™et üzere iken la√m-ı 
ðavî suyuyula ma«lû† ka¡k-ı yâbis ve şarâb-ı ðavîden itti«â≠ olunan √asvı 
te√assî ettirirsin. Eger onun ðuvveti ve mizâcı i√timâl ederse miðdâr-ı ðalîl 
felâfilî veyâ«ûd fû≠enecî mi&lli bir müneffi≠ dahi itbâ¡ edersin, zîrâ o mü-
neffi≠ itbâ¡ olundukta kebid aπdiyeyi ce≠b edip onunla teðavvî eder. 

Ammâ zelaðtan dûn olan mi¡adî ve mi¡avî a§nâf-ı ishâl-i sâirenin ¡ilâcı 
ek&er-i √âlde zelað ¡ilâcına muðârib olur. 

Ve sebebi mi¡deye ke&îren mun§ab olan mirre-i §afrâ olanlarda vâcib 
olur ki mirârı müvellid ve kendiden mirâr münba¡i& olan ¡u∂v ta¡dîl oluna 
ya¡nî kebid ve merâre ta¡dîl oluna bâbında bildiğin edviyeler ile. Ve §afrâ-
da ke&ret var ise fa∂lı istifrâπ oluna ve onun istifrâπı ðay™ ile olmak a§vab 
olur eger mümkin ve sehl olur ise. Ve eger ðuvvette ∂a¡f olmayıp ve ður√a 
√udû&ûndan dahi «avf olunmaz ise ≠ikr olunan §afrâ fa∂lı ishâl ve [388a] 
istifrâπ olunur ve ke≠âlik onun √u§ûlünden sonra müberridât-ı muðabbı∂a 
ile tedârükü mümkin olur ise yine fa∂l-ı §afrâ istifrâπ olunur. Ve çok kerre 
o ishâlin e≠âsını def¡ eder ve ona şifâ olur ihlîlec-i a§fer saðyı, zîrâ ihlî-
lec-i a§fer ibtidâen §afrâyı i«râc eder ve der-¡aðab ðuvvet-i müberride ve 
muðabbı∂a i√dâ& eder, onunla ma∂arrat-ı ishâl mündefi¡a olur. Ve ke≠âlik 
onlara râib isti¡mâli dahi nâfi¡dir «u§û§an †abâşîr ile isti¡mâl oluna ve ke≠â-
lik sevîð-i şa¡îr suyu dahi nâfi¡dir. 

Ve eger sebeb-i ishâl balπam olur ise balπamı i«râc eden meşrûbât ve 
√uðun ile ¡ilâc olunur her ne ðadar balπam cidden ke&îr olur ise ve ba¡dehu 
ðab∂ı ve tes«în-i mu¡tedili olan edviye isti¡mâl olunur. Ve o isti¡mâle §âli√ 
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olan edviyedendir kemmûnla itti«â≠ olunan cüvârişen-i √abb-ı rummân ve 
cüvârişen-i ◊ûzî ve aðrâ§-ı efâvîh .

Ve eger mevâdd-ı müshile balπam-ı zücâcî olur ise ona gerekli olur 
İsðilînâvus aðrâ§ını isti¡mâl eylemek ve bu sefûfâtı dahi isti¡mâl eylemek ki 
onlar encudân ve nân«âh ve kemmûn-ı mu«allel-i maðlüvv ve bezr-i ket-
tân-ı maðlüvv ve sükk ve cüllenâr ve kerevyâ ve mürr ve kündür ma¡a’†-†a-
bâşîr; işbu edviyeden sefûf itti«â≠ oluna ve †abîb müşâhede eylediği âfete 
muvâfıð bu edviyenin veznlerini taðdîr eyleye. 

Ve eger mevâdd-ı ishâl balπam ve mirrenin mecmû¡u olur ise ve mâd-
de o vech üzere olduğuna şey™-i «âric ve ¡alâmât-ı sâire delâlet eder ise 
bu devâyı isti¡mâlle onlar intifâ¡ ederler, o devâ budur: Helîlec-i a§fer bir 
cüz™, √urf yarım cüz™; bu devâlar me™«û≠eten ve mecmû¡aten a«≠ olunup 
ona sen √abbu’l-âs, summâð, kezmâ≠ec her birinden südüs cüz™ me™«û≠eten 
ve mecmû¡aten «al† olunur. 

Ve eger mevâdd-ı ishâl o sevdâ olur ise ki ishâl mev∂i¡ine mun§abbe 
olur, biz onun için ma«§û§an bir bâb îrâd eyleriz ve onu †ı√âle nisbet ederiz. 

Ammâ e†¡ime sebebiyle olan ishâl mu¡âlecesi için dahi bir bâb îrâd ey-
leriz. 

Ve eger ∂a¡f ðavî ve sû™-i mizâcdan mâ-¡adâ ishâlin sebeb-i â«eri yok ise 
sû™-i mizâcın ¡alâmâtında sen te™emmül edersin, eger ∂a¡f hâ∂ımede olup 
berd dahi mevcûd ise ◊ûzî cüvârişeniyle onlar intifâ¡ ederler ve bizim i«-
tiyâr eylediğimiz bu cüvârişen ile dahi intifâ¡ ederler ki onun nüs«ası budur:

Nüs«a: »âm ¡ûd, kemmûn-ı mu«allel-i maðlüvv, nân«âh, kerevyâ, kün-
dür, mürr, zencebîl-i maðlüvv, ðâðulî, ¡acemü’z-zebîbi’l-medðûð; bu ed-
viyeler veznleri berâber a«≠ olunup ondan sefûf itti«â≠ olunur, miðdâr-ı 
şerbeti üç dirheme dektir. Ve eger o ishâlle riyâ√ ke&îr olur ise o edviyelere 
biraz şâhterec bezri ve bezr-i se≠âb dahi id«âl olunur. Ve ke≠âlik ba¡∂ıların 
mu«târı olan devânın bu bâbda menâfi¡-i ke&îresi olur o devâ budur: Zence-
bîl, bezr-i râziyânec, enîsûn, dâr-ı fülfül, ðâðule her birinden üçer dirhem, 
bezr-i nân«âh, bezr-i kerefs her birinden dörder dirhem, selî«a, ða§ab-ı 
≠erîre, su¡∂, ¡ûd-ı «âm her birinden üçer buçuk dirhem, sükk beş dirhem, 
za¡ferân dört dirhem, ðaranfül, a@fâr-ı †îb, «îr-i bevvâ her birinden üçer dir-
hem ve südüs dirhem, √abbu’l-âs yirmi dirhem, bu edviyeler a«≠ olunup 
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onlardan aðrâ§ itti«â≠ olunur, şerbeti müşâhede miðdârı olur. Ve o ishâle 
mermâ√ûz aðrâ§ı dahi nâfi¡dir «u§û§an sebeb-i ishâl ðuvvet-i dâfi¡asının 
∂a¡fı ola. Ve ke≠âlik o ishâle ≠ikri teðaddüm eden a∂mide-i müsa««ine dahi 
nâfi¡dir ve eger onda dâfi¡a ∂a¡fı olur ise o ∂ımâdın edviyesine efsentîn dahi 
«al† edersin. 

Ve eger sebeb-i fesâd ha∂m ve fesâd-ı ha∂mın sebebi √arâret olur ise 
bir miðdâr ðab∂ı olan edviye-i müberride isti¡mâl edersin ve onun gıdâsını 
taπlî@ edip aπdiye-i bâride vü πalî@adan kılarsın ve bizim sû™-i ha∂m bâbın-
da ≠ikr eylediklerimizden dahi isti¡ânet olunur. 

Ammâ berd yâ«ûd √arr √asebleriyle ∂a¡f-ı mâsike ishâle sebeb olsa o 
bâbda ≠ikr olunan ðavâbı∂dan √ârr veyâ«ûd bârid olanlar bi-√asebi’l-√âl 
isti¡mâl olunur. 

Ve eger mâsike ∂a¡fı ile dâfi¡a dahi ∂a¡îfe olursa «abe&-i √adîd sefûfuyla 
cevz-i bevvâ şarâb-ı na¡nâ¡da isti¡mâl olunur ve senin bildiğin üzere bi-
√asebi’l-vâcib ve’l-müşâhede a∂mide dahi isti¡mâl eyle.

¡İlâcu’l-İshâli’l-Mirârî: O mu¡âlecâtı biz bâbu’l-mi¡dede ≠ikr eyledik, 
ek&er-i √âlde o mu¡âlecât a√vâl-i kebide ve merâreye ve §afrâyı müvelli-
de olan mi¡deye müte¡alliðadır, vâcib olur ki onu sen mev∂i¡inden †aleb 
eyleyesin.

Üçüncü Fa§l ‰ı√âlî Olup Bilâ-Sa√c Olan İshâl-i Sevdâvî Bâbındadır

Vâcib olur ki ona mu¡âlecede †ı√âl ¡ilâcı ða§d oluna ve †ı√âlin √âli ta¡ar-
rüf oluna, onun âfetinin sebebi ne vech üzere ise ona muðâbele oluna. Eger 
sevdâda ke&ret yâ«ûd ðuvvette vefret var ise eftîmûn veyâ«ûd eftîmûn 
mi&lli edviye †abî«i ile sevdâ istifrâπ oluna. Ve eger sevdâ dürdî gibi πalî@ 
ise ve onda verem olmayıp nefs-i sevdânın πıl@atiyle ishâl √âdi& ise ve 
ðuvvet dahi ðaviyye ise mu¡âlecesinde bu müshil isti¡mâl olunur, onun §ıfa-
tı budur: Mil√-i derânî bir cüz™, şevket Mı§riyye üç cüz™, «arbað-ı esved iki 
cüz™; bu eczâları a«≠ edip şevket «arbað ðuvvetiyle suda †ab« olunur ve 
onda mil√ idâfe olunur ve ba¡de’t-ta§fiye saðy olunur. Ve o ¡illetin ishâli ve 
tenðıyesi †arîði o vech ile olur eger fa§d vâcib olursa fa§d dahi olunur ve 
kebid ve fem-i mi¡de taðviye olunur. 
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Eger sebeb-i ishâl140 mi¡adî ve sevdâvî olur ise a«lâ†-ı sevdâviyye-
nin mi¡deye in§ıbâbı √asebiyle ve †ı√âl üzere me√âcim va∂¡ olunmak-
la †ı√âlden mi¡deye ve em¡âya feye∂ân eden sevdâ-ı me≠kûre dahi √abs 
olunur ve bunlardan sonra la†îf ve muðavvî olan tedbîrler [olunur], o 
tedbîr bizim i«tirâ¡ ve i«tiyâr eylediğimiz bu terkîbdir: ◊abb-ı rummân 
on dirhem, behmen-i a√mer-i maðlüvv, zürünbâd-ı maðlüvv, zerneb-i 
kehrübâr, bezr-i se≠âb, bezr-i şâhisferem her birinden birer dirhem; bu 
eczâlar a«≠ olunup onlardan sefûf itti«âz olunur, miðdâr-ı şerbeti üç dir-
hemdir. Ve ke≠âlik √abb-ı rummân zebîb-i esved su ile ve sirke ile daðð 
olunup ¡a§r ve ta§fiye olunur ve üzerine miðdâr-ı ðalîl mil√, sa¡ter ilðâ 
olunup ı§†ıbâπ olunur ya¡nî «ubz πams olunup tenâvül olunur. Ve ondan 
aðvâya √âcet olur ise kündür, su¡d cevzü’s-serv ve sükk her birinden 
yarımşar dirhem, ka¡k bir dirhem a«≠ olunup şarâb-ı §ırf u ¡atîð içinde 
şürb olunur.

Dördüncü Fa§l Bilâ-Sa√c Olan İshâl-i Dem Beyânındadır

Bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu ki bu vech üzere ishâl-i dem 
cemî¡an bedenden olur ve ba¡∂ı kerre kebidden yâ«ûd mi¡deden ve em¡â-ı 
¡ulyâdan ve em¡â-ı süflâdan ve mað¡adeden dahi olur. Ve ke≠âlik her biri-
nin ¡alâmâtını ve o ishâl eden demin a§nâfı olup middî ve dürdî ve πusâlî 
olduklarını dahi bildin.

Ammâ cihet-i kebidden olanların ¡ilâcı kebidin mizâcını ı§lâ√ ve süde-
dini teftî√ ile olur ve ona tedbîr-i muðaddem mürâ¡ât ya¡nî ishâl-i deme 
müsta¡idd olup henüz @uhûru olmayanlara olunacak tedbîr imtilâ-ı bedene 
mürâ¡ât ve ishâl-i demi îcâb eden esbâbın √âline mürâ¡ât olur. 

Ve ishâl-i demde mâdâm ki veca¡ olmaya ve sen √ads eyleyesin ki o 
ishâl cemî¡an bedenden veyâ«ûd kebiddendir ve o ishâlle ¡alîlin ðuvveti 
sâðı† değildir, pes bu mi&lli ishâli sen ða†¡ eyleme ve onun seyelânı sa√ca 
mü™eddî olup ve ∂a¡f dahi îrâ& olur diye «avf eder isen ondan fa§d edip 
demin cihet-i √areketi «ilâfından demi i«râc edersin ve ba¡dehu ðâbı∂a ve 
demi √âbise olan edviye isti¡mâl edersin. 

140 “Eger sebeb-i ishâl” ilâ-â«irihi mâ-ðabline merhûndur.
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V o ishâl-i dem em¡â ¡urûðunda olan fetð sebebiyle √âdi& olur ise o is-
hâl ba¡∂ı kerre ¡âcilen sa√ca mü™eddî olur ve sana vâcib olur ki ¡inâyetini 
onun √absine §arf edip demin √areketi cihetinin «ilâfına demi §ırf eyleye-
sin. [388b] 

Ve eger ¡alîlde imtilâ eşedd ek&er olur ise sen bil ki mebde™-i ishâli 
em¡â-ı ¡ulyâdan ve √avâlîsinden ve fevðinden olanlara mu¡âlecede meşrû-
bât-ı √âbise isti¡mâli evfað olur. Ve mebde™-i ishâli em¡â-ı süflâ ve süflânın 
e&nâsı olur ise mu¡âlecede √uðun isti¡mâli evfað olur velâkin a§veb olan 
iki ¡ilâc bu §ûrette cem¡ olur. Ve bundan aðdem ≠ikri mürûr eden bâride ve 
ðâbı∂a ve muπarriye olan edviyenin cümlesi demi √âbistir «u§û§an ki onla-
rın içinde şebb ola ve mi&lü’l-πubâr şâ≠enec-i mes√ûð ve dem-i a«aveyn ve 
kehrübâ ve büssed ve inci meşrûbeten ve ma√ðûneten dahi isti¡mâl olunur. 
Ve ba¡∂ı kerre mu«addirâta dahi i√tiyâc olur ve ba¡∂ı kerre ðab∂dan bir 
ðuvvet olanlarla taðviyeye dahi mu√tâc olur. 

Ve meşrûbât cümlesinen aðrâ§-ı cüllenârın ðuvvet-i ðaviyyesi vardır. 
Ve bezr-i «ummâ∂ aðrâ§ı ve bizim ma¡mûlumuz olan şâ≠enec aðrâ§ı dahi 
ðaviyyü’l-ðuvvettir. Lisânu’l-√amel, bezr-i ða†ûnâ ve li√yetü’t-teys ¡u§â-
releri için bu ebvâbda menfa¡at-i ¡a@îme vardır «u§û§an bu ¡u§âreler içinde 
≠ikri mürûr eden edviyeler dahi kılına ve evvelâ me≠kûr olan aðrâ§lar dahi 
kılına. Ve ke≠âlik tuffâ√-ı sefercel, verd-i yâbis her birinden yarım rı†l a«≠ 
olunup beşer rı†l su içinde bir buçuk rı†l kalınca ðadar †ab« olunup ba¡-
de’t-ta§fiye o mu§affâ bir mi&li dühn-i verd ile inâ-ı mu∂â¡af içinde su zâil 
olup dühn bâðî kalınca ðadar †ab« olunur ve bu dühn meşrûbâtta isti¡mâl 
olunur. 

Ammâ ishâl-i demi √âbis olan √uðneler cümlesinden olur bu ¡u§â-
relerden ve içinde ðavâbı∂-ı ma¡rûfe †ab« olunup o ðavâbı∂dan üzerine 
≠err olunan sudan itti«â≠ olunan √uðneler. Ve onların düsûmetleri şa√m-ı 
mâ¡iz ve ceyyid bâlîg olan dühn-i verd kılınır, biz onları aðrabâ≠înde ≠ikr 
eyleriz ve bâbu’s-sa√cda dahi ≠ikr eyleriz; sen onlardan ya¡nî o √uðundan 
selîme ve mu¡tedile olanları i«tiyâr eyle ve edviye-i ðaviyyesi olanları 
ve aðrâ§-ı √âddeyi terk eyle. Ve o √uðunun ba¡∂ılarını bu maðâmda îrâd 
eyleyelim:
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~ıfat-ı ◊uðne-i Ceyyide: ¢uşûr-ı rummân, lisân-ı √amel, «arnû-
bu’ş-şevk, sevîðu’n-nebð, sevîð-i erüzz her birinden sekizer dirhem, ¡af§-ı 
ficc iki ¡aded, cüllenâr, verd her birinden dörder dirhem; bu edviyeler a«≠ 
ve cem¡ olunup üzerine menn-i §aπîr ile bir menn su §abb olunur; eger o 
mâ-ı ma§bûb ¡a§a’r-râ¡î suyu olur ise ceyyid olur ve ba¡dehu &ülü&ü kalınca 
ðadar rıfð ile †ab« olunup ta§fiye olunur. 

Ve ke≠âlik şebb yarım dirhem, dem-i a«aveyn, aðâðıyâ, şâ≠enec, cül-
lenâr, li√yetu’t-teys ¡u§âresi, §amπ-ı maðlüvv isfîdâc-ı re§â§, §adef-i mu√-
rað, †în-i Ermenî her birinden birer dirhem, dühn-i verd altı dirhem, keçi 
böbreği, şa√mının ihâlı altı dirhem; bu me≠kûrlar a«≠ olunup murâd olunur 
ise bir dânıðtan bir buçuk dânıða varınca ðadar afyûn dahi id«âl olunup 
onlar ile i√tiðân olunur. 

Ve eger i√tiðândan murâd imsâk-ı dem olur ise câvers ve erüzz mi&lli 
edviye-i muπarriye ile o √uðneyi taπlî@a √âcet olmaz. Ve eger √uðne is-
ti¡mâl eylemekten πara∂ sa√ca tedbîr veyâ«ûd hem imsâk-i dem ve hem 
tedbîr-i sa√c olur ise ≠ikr olunan muπarriyâtla taπlî@e √âcet olur. İctihâd 
olunup √uðnede rîh id«âl olunmaya. 

Ve bu bâbda isti¡mâl olunan şiyâfât-ı ðaviyyeden olur: Aðâðıyâ, §amπ-ı 
¡Arabî, bezr-i benc, afyûn, isfîdâc-ı re§â§, †în-i Ermenî, kehrübâ, ¡af§-ı ficc; 
bu edviyeler veznleri berâber a«≠ ve sa√ð ve edviye-i √ârre ma†bû«uyla 
cem¡ olunduktan sonra ondan belâlî† itti«â≠ olunur. 

Ammâ mað¡adeden olan ishâl ¡ilâcında bu devâları isti¡mâl kifâyet eder, 
o devâ budur: Mürdâsenc, cüllenâr, isfîdâc-ı re§â§, §adef-i mu√rað; bu edvi-
yeler mað¡ade πasl ve tenðıye olunduktan sonra mev∂i¡ üzere isti¡mâl olunur. 

Bu mu¡âlecâtın sen küllîsini edip ¡illet sana lecâc ve ¡i§yân eylese ve bür™ 
gelmese ve dem mu√tebes olmasa sana lâzım olur ki ¡alîlin ellerini ib†ten 
ibtidâ edip şedîden rab† eyleyesin ve e†râfını delk eyleyesin ve vaðt-i ¡ilâc 
fa§l-ı §ayfa mü§âdif ise mâ-ı bârid içine ¡alîli iclâs ve şitâda havâ-ı bârid-
de iclâs eylesesin ve ona mâ-ı bârid saðy eyleyesin ve ¡u§ârât-ı bârideyi 
bi’l-fi¡l müberridâtla dahi tebrîd edip a√şâsı üzere §abb eyleyesin ve eşri-
beden √âbis olan şarâb-ı √ı§rım ve rubb-ı rîbâs ve bunların em&âlidir &elcle 
müberreden saðy olunur.
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Beşinci Fa§l Mu¡âlecât-ı Sa√c ve ¢urû√-ı Em¡â Beyânındadır

Vâcib olur ki ¡ilâc-ı sa√cta taπlî@ olunmaya, zîrâ ba¡∂ı kerre sa√c ðuvveti 
olan ¡ilâca mu√tâc olmaz belki ¡ilâc-ı ðavî isti¡mâli ¡alîle bâ¡i&-i helâk olur 
ve belki mücerred onu şedîden tebrîd eylemek ve bi††î«-i Hindî ve «ass ve 
baðlatu’l-√amðâ i†¡âm eylemek kifâyet eder. Ve kaçan sen sa√c §â√ibine 
içinde edviye-i kâviye olan √uðne ile i√tiðân eylesen helâk muðarrer olur. 
Ve onun mu¡âlecesinde vâcib olan sana budur ki em¡â-ı ¡ulyâ mu¡âlecesin-
de senin bildiğin meşrûbâtla bu bâbda dahi mu¡âlece eyleyesin ve süflâda 
olan sa√ca süflâ ishâlinin √uðnesi ile ¡ilâc eyleyesin ve vasa†ta olan sa√cte 
iki ¡ilâcı cem¡ eyleyesin. Onun tedbîrinde evvelâ vâcib budur ki sa√cı ve 
ðurû√u fâ¡il olan sebebin √âline ri¡âyet oluna ve o sebeb henüz in§ıbâb üze-
re midir ta¡arrüf oluna ve ke≠âlik sebeb-i aðdem infitâð-ı ¡urûð veyâ«ûd 
imtilâ veyâ«ûd sa√cı olan mi¡ânın πayri em¡â mıdır veyâ«ûd o sebeb-i fâ¡il 
munða†ı¡ olup bâðî kalan sa√c ve ðurû√ o sebebin e&eri midir cemî¡an bu 
me≠kûrlar ta¡arrüf oluna. Onlara delâlet eden ¡alâmâtı biz bundan aðdem 
sana ta¡lîm eyledik, o ¡alâmetler ile sebeb-i fâ¡il √âlen in§ıbâb üzere oldu-
ğunu bilir isen o sebebi ða†¡ ve √asm için sen tedbîr edip mev∂i¡inde beyân 
olunan tedâbîri isti¡mâl eyle. 

Eger «ıl† redî olup istifrâπa √âcet olur ise √a≠er ve taðiyye ederek is-
tifrâπ eyle. Ve ictihâd eyle ki istim¡âl eylediğin müshilin şedîden mu∂ırr 
olan e&eri ve ðurû√u olmaya ve isti¡mâl eylediğin müshil helîlec veyâ«ûd 
helîlec ile ve ke&îren ve onlara müşâbih olanlar ile ı§lâ√ olunan sâir müshil 
ola. Ve ¡alîli iki gün ðadar πıdâdan men¡ mümkin olur ise beden def¡-i ru†û-
bete ∂ınnet ve bu«l eylesin için o müddette πıdâdan ¡alîli men¡ eyle. 

Ve kaçan taπdiye murâd eylesen mer∂ûf ve ma†bû« leben ile ≠ikri mürûr 
eden vech üzere taπdiyeye ibtidâ eyle, zîrâ bu minvâl üzere saðy olunan le-
ben bir πıdâ olur ki onda devâiyyet olur. Ammâ ¡alîlin ∂a¡fı olup nefs-i πı-
dâya √âcet olursa onda isti¡mâl olunan πıdânın √acmi ðalîl ve devâyı taðvi-
yesi @âhir ola decâc-ı müsmine ekbâdı gibi ve miðdâr-ı ðalîl fu†ûrete mâil 
«ubz-ı semîd gibi ve «orûs «u§yesi gibi ve †ab«ı nîm-biriştten ek&er ða-
viyyen meşvîden eðall olan yumurta gibi. Ve ba¡∂ı kerre semek-i meşvî-i 
√ârr ile cidden intifâ¡ olunur. Ve erüzz müsta√lebinde ma†bû« olan ekâ-
ri¡i ma§§ eylemek cidden ceyyid olur. Ve vâcib olur ki onların ðuvvetleri 
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dahi ccrubûb-ı fevâkih ile mu√âfa@a oluna. Ve bâb-ı evvelde ≠ikr olunan 
aπdiye dahi onlara nâfi¡ olur. Ve vâcib olur ki onların mil√i dahi derânî-i 
maðlüvv ola. 

Ve vâcib olur ki onlar şarâb isti¡mâl eylemeyeler velâkin onlarda √arâret 
yok ise şarâb-ı esved-i ðâbı∂dan miðdâr-ı ðalîl şürb ederler. Ve onların 
mâ-ı meşrûbları mâ-ı bârid kılınır. Ve onlara evvelâ edviye-i §ırfe vü re-
diyye ve keyfiyyât-ı muðabbı∂a ve «aşine ve «âdişesi olanları isti¡mâl ile 
ibtidâ eylemek câiz olmaz. 

Ve kaçan veca¡ müştedd olsa mara∂-ı sa√cın yüzünü ta†liye edip setr 
eylesin için onlarda muπarriyât isti¡mâline sen mu√tâc olursun; muπarriyât-
la ma«lû†a olan edviye-i müberride vü muðabbı∂anın küllîsi onlara nâfi¡ 
olur meger o sa√cta te™ekkül ola. Ve ba¡∂ı kerre dahi [389a] sa√c ve ðurû√ 
¡ilâcında bilâ-le≠¡ müceffif olan edviye ile ma«lû†a olan câliye ve kâviye 
edviye isti¡mâline √âcet olur. Ve a§√âb-ı sa√ca saðy olunan büzûr ve büzûr 
mi&lliler mâ-ı bâridde saðy olunmak vâcib olur mâ-ı √ârr ile saðy olunmaz.

Ve ðurû√-ı em¡âda ve aπrâs141 ishâlinde rîvendin «â§§ıyyet-i ¡acîbesi var-
dır ¡ale’l-«u§û§ rîvend şarâb-ı ¡atîðten miðdâr-ı ðalîl ile lisân-ı √amel suyu 
«al† olunup onunla isti¡mâl olunsa nef¡i ¡acîb olur. Ve ke≠âlik bellû†-ı meşvî 
ve «arnûb mecmû¡aten ve münferideten isti¡mâl olunsa ðuvvet-i ðaviyye @
âhir olur. Ve bezr-i verd dahi cidden ¡acîbdir ve biz dahi onu tecribe eyledik. 

Ve ba¡∂ılar ≠ikr eylediler ki mübtedîlere §amπ-ı ¡Arabîden mâ-ı bârid 
ile dört dirhem ðadar saðy olunsa ¡illeti zâile olur. Ammâ †în-i ma«tûm her 
sa√ca √attâ sa√c-ı müte™ekkile dahi cidden nâfi¡dir eger evvelâ √uðne ile 
te™ekkül ve vesa« tenðıye olunup ba¡dehu †în-i ma«tûm saðy olunursa ve o 
√uðneyi biz ≠ikr eyleriz. Ve ke≠âlik †în-i ma«tûm lisân-ı √amel ¡u§âresi ile 
ve kevkeb-i şâmûs ve baðlatu’l-√amðâ ¡u§âresi ile dahi i√tiðân olunur. Ve 

141 “Aπrâs”, “πırs”ın cem¡dir. “∏ırs” πayn-i mu¡cemenin kesri ile henüz doğan ve-
leddir ki mu«â† mi&lli «urûc eylemiştir; o cüleydeye dahi derler. Fa§îl doğdukta 
yüzünde olur. Eger o dericik bir sâ¡at fa§îlin yüzünde terk olunsa ve izâle olun-
masa fa§îl helâk olur. Ve e†ıbbânın aπrâstan murâdları bağarsıkların sa†√-ı bâ†ı-
nını †ılâ eden ru†ûbet-i mu«â†ıyyedir ki mevâdd-ı rediyye em¡âya î≠â eylemesin 
için bi-√asebi’L-«ilðat em¡ânın sa†√-ı bâ†ını onun ile ta†liye olunmuştur. Ve ba¡∂ı 
kerre âfet √asebiyle o aπrâs ≠evebân edip «urûc eder ve o «âric ishâl @ann olunur 
ve ma¡a-vücûdi’s-südde ðâbı∂ devâ saðy olunup ¡alîlin helâkine mü™eddî olur.
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bu bâbda na∂îc olmayan tût ¡u§âresi dahi nâfi¡dir. Ve ≠enebü’l-«ayl √aşî-
şesini şürb etmek ve verd ¡u§âresini şürben ve √uðneten isti¡mâl eylemek 
dahi nâfi¡dir. Ve ba¡∂ılar bu bâbın edviyelerinde ricl-i ¡að¡að ≠ikr eylediler 
ben @ann ederim ki onların ricl-i ¡að¡að diye ≠ikr eyledikleri ricl-i πurâbdır.142 
Denildi ki her kaçan İbuðrâ† ricl-i ¡að¡að ≠ikr eylese ondan murâdı varað-ı 
tîn ya¡nî incir yaprağıdır velâkin onun bu bâbda menfa¡ati yoktur. Ve on-
lara infe«a-i erneb şürbü ve ke≠âlik menzû¡u’l-mil√ olan cübn saðyı dahi 
nâfi¡dir, ≠ikri müteðaddim olan vech üzere o cübn saðy olunur ise menfa¡ati 
şedîde olur hem ne ðadar sa√clarının te™ekkülü mübâlaπa üzere ise. 

Ve devâ-i meşrûb √asebiyle ¡ârı∂ olan sa√cın ¡ilâcında semn ile ve üç 
dirheme varınca ðadar dem-i a«aveyn ile i√tiðân nâfi¡ olur. ‰ab¡ ile [olan] 
nüs«ada mu§arra√tır ki otuz dirhem semne üç dirheme varınca ðadar dem-i 
a«aveyn katılır. 

Ve onlara nâfi¡ mürekkebât ≠ikri müteðaddim aðrâ§ ve sefûfât-ı bâride-
lerdir ve remâd-ı veda¡ dört cüz¡, ¡af§ iki cüz™ fülfül bir cüz™; bu edviye sa√ð 
ve elekten geçirilip bir dirhem miðdârı «ubza ≠erûr kılınıp †a¡âm üzere mâ-ı 
bârid ile saðy olunur ve onlara felûniyâyı mâ-ı bârid ile şürb eylemek dahi 
nâfi¡dir.

Ammâ bu bâbda §âli√ olan √uðun ve √amûlât dem-ı mu†lâð ishâlinde 
≠ikr olunan √uðun ve √amûlât-ı §âli√alar olur. Velâkin bu bâbda evâil-i 
mara∂da isti¡mâl olunanlara muπarriyât-ı ðâbı∂a ve â«ir-i mara∂da isti¡mâl 
olunanlara te™ekkül var ise münaððıyât-ı kâviyât ziyâde kılınır em¡ânın 
ter§î§i zâil olup †âhireten bâðî kalınca ðadar.143 Ve muπarriyât ve ðavâbı∂ 
tecâvüz olunmak vâcib olmaz.

Ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki vâcib olur ki aðâðıyâ √uknelere id«âl olunmaya 
eger ¡illette dem yok ise; ba¡∂ın bu ðavli bir şey™ değildir. Ve bunlardan son-
ra eger ður√a cirâ√at olur, bâðî kalırsa onda ma¡a’l-muπarriye ve’d-desime 
müceffife-i ðâbı∂a isti¡mâl olunur ve â«irü’l-emr te™ekküle mü™eddî olur ise 
münaððıyât ve kâviyât isti¡mâl olunur. 

142 İbn Kütbî müfredâtında der ki ricl-i ¡að¡að ve ricl-i ¡uðâb ve ricl-i zürzûr bi-
√asebi’l-ı§†ılâ√ ricl-i πurâb ma¡nâsında isti¡mâl olunur. Ve ricl-i πurâb a†rîlâldir 
ki ona riclü’†-†ayr ve cezrü’ş-şey†ân dahi derler.

143 Ter§î§i ya¡nî em¡ânın sa†√ında kalay gibi olan te™ekküle mü™eddî mevâdd-ı fâside 
zâile olunca ðadar.
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Ve ba¡∂-ı nâs ¡u§ârât ve √uðun-ı selîmelere ðalendîðûndan bir şey™-i ðalîl 
id«âl ederler ve onun menfa¡at-i ¡a@îmesi olur velâkin √âdd ve √âmi∂ edvi-
yeye √âcet ve ∂arûret mess eylemedikçe evlâ olan onu ¡adem-i isti¡mâl olur.

Ve vâcib olur ki evvelâ √avâmi∂ intiðâl †arîðiyle isti¡mâl olunup ba¡de-
hu √avâddda intiðâl oluna.144 Ve ∂arûret ve te™ekkül √avâmi∂ ve √avâddı 
isti¡mâle dâ¡iye olur ise onları isti¡mâlde mübâlât eyleme, ke≠âlik kalen-
dîðûn isti¡mâlinde dahi mübâlât eyleme. Ve √âcet ilmâm ve nüzûl ederse 
√uðun-ı √âdde dahi isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre §avâb olur ki evvelâ bir 
mu«addir şey™le ibtidâ edip ba¡dehu √uðun-ı √âdde isti¡mâl oluna. Eger ¡alîl 
evvelâ √uðun-ı √âddeyi isti¡mâl eylemezse ve bu √avâdd ve zernî«iyye is-
ti¡mâlinden «avf olunur ki cilde-i em¡âyı vâ√iden-ba¡de-vâ√id keş† ve sel« 
etmekle em¡â mün&aðıbe ola ya¡nî deline. Ve bu «avf √asebiyle vâcib olur 
ki ður√anın fesâdı ma¡lûm olduğu gibi ¡ale’l-fevr sür¡at ve mübâderet olu-
nup √avâdd-ı me≠kûre isti¡mâl oluna, ður√adan ittisâ¡ ve πu™ûr √âdi& olunca 
ðadar te«îr olunmaya ður√a-i müttesi¡ayı √avâdd serî¡an &aðb eylediği için. 

Ve ma¡lûm ola ki √uðnede cem¡ olunan muπarriyâtın cümlesi üzere 
şa√m-ı mâ¡izin fa∂îleti vardır, zîrâ o şa√mda tebrîd ve le≠¡i teskîn vardır ve 
mev∂i¡-i ¡illet üzere sür¡at-i cümûdu dahi vardır. 

Ve kaçan sa√c middeye te™eddî edip münaððıyâta √âcet olsa ve ba¡dehu 
ondan dahi aðvâya √âcet olsa ve devâ ile ¡illet arasına √âmil ve √âciz olsun için 
düsûmât ve muπarriyâtı dahi terke √âcet olsa eger ðurû√ vesi«a ise onu mâ-ı 
¡asel mi&lli ile tenðıye eyle. Ve mâ-ı ¡aselden aðvâ tenðıye eder mâ-ı mil√, 
ke≠âlik o su ki onda zeytûn-ı mümella√ terbiye oluna ve semek-i melî√in 
†abî«ı dahi tenðıye eder. Ve eger ður√ada midde var ise aðrâ§-ı zerânî« ya¡nî 
zernî« envâ¡ından mil√te olan aðrâ§a √acet olur, ¡illet-i †arâ™eti tecâvüz eyle-
diyse lâ-ma√âle o aðrâ§ isti¡mâl olunur eger bir mâni¡ men¡ eylemez ise. 

Ve ma¡lûm ola ki düsûmetli ve πıreviyyetli olana √uðun mi¡âsında 
ður√a-i müte™ekkile vü mûlimesi olanların veca¡ını teskîn eder velâkin o 
edviye ¡alîle saðy olunmaz145 belki ona saðyı lâyıð olan edviye-i münaððıye 

144 Ya¡nî √avâmi∂ isti¡mâlinde dahi tedrîce ri¡âyet oluna, ona ðarîb devâ isti¡mâl 
oluna ve ba¡dehu ondan √âmi∂ ve √âmi∂den √âdde intiðâl oluna.

145 Ya¡nî veca¡ teskîn eden √uðne edviyeleri meşrûben isti¡mâl olunmaz, zîrâ ¡illet 
¡u∂v-ı ba¡îdde olmakla o devâların keyfiyyeti mev∂i¡-i âfete varınca ðadar zâil 
olduğundan mâ-¡adâ te™ekkülü dahi izâle eylemez.
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olup ma¡a-tecfîf ve ðab∂-ı cilâsı olan te™ekküle nâfi¡ ve nâil edviyeler olur. 
Ve kündürden aðrâ§ itti«â≠ olunan edviyelerde muπarrriyât ve düsûmât 
ik&âr olunmak lâyıð olmaz, zîrâ onlar te™ekküle nâfi¡ devâ ile te™ekkül ara-
sına ta«allül edip √âil olur. Ve te™ekküle nâfi¡a edviyeden ba¡∂ı kerre veca¡ 
√âdi& olur ve onun veca¡ına iltifât olunmaz. 

Ve ma¡lûm ola ki kaçan √uðun-ı √adde ile tenðıye olunsa vâcib olur ki 
onlara ðavâbı∂ ve muπarryâttan mütte«a≠ olan edviye-i müdmile itbâ¡ olu-
na ve bu itbâ¡ la√m-ı §a√î√in @uhûru ma¡lûm olduğu vaktte olur. 

Ve kaçan §âhib-i sa√cda √ummâ ve ∂a¡f ve te™ekkül cem¡ olsa onda 
aðrâ§-ı zerânî« mi&lli devâ yalnız isti¡mâl olunmağa cesâret olunmasa 
vâcib olur ki o aðrâ§-ı √ı§rım ve summâð ve rîbâs ve verd onlar mi&lli 
fevâkih-i ðâbı∂a-i bâride içinde √all ve idâfe oluna ve ba¡dehu tecfîf olu-
na ve idâfe ve tecfîf birkaç kerre tekrîr olunduktan sonra isti¡mâl oluna. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi o aðrâ§a benc ve afyûn «al† olunmak dahi lâzım olur 
veyâ«ûd evvelâ mu«addirât saðy olunup ba¡dehu aðrâ§ verilir ve ¡alîle 
ðalîlen †a¡âm-ı ma√mûd dahi verilir. Ve o aðrâ§tan miðdâr-ı saðy ek&er-i 
√alde yarım dirhemden iki dirheme varınca ðadar olur. Ve ba¡∂ı kerre 
a§vab olur ki o aðrâ§ miyâh-ı müberridât-ı ðâbı∂a içinde kılınır ve o 
miyâhtandır ¡ades ve cüft-i bellû† miyâhı ve bu miyâh «uşkrîşet i√dâ&ına 
mu¡în olur. 

Ve veca¡ı ve menfa¡ati cemî¡an ðaviyye olan devâlardandır middenin 
şiddet-i πıl@ati katında mâ-ı mil√ içinde olan aðrâ§-ı zerânî«le i√tiðân 
eylemek.146 

Ve ma√mûm ve ∂a¡îf veyâ«ûd ðaviyyü’l-√iss olup √uðun-ı √âddeyi i√-
timâl eylemeyenlere ba¡∂ı kerre bu tedbîr ile i¡ânet olunur, o tedbîr budur ki 
¡alîl olan kimseye evvelâ mâ-ı ¡asel ile i√tiðân olunup dört sâ¡at mürûrun-
dan sonra mâ-ı mil√ ile i√tiðân olunur ve ondan sonra †în-i ma«tûm mâ ile 
memzûc olan «all ile i√tiðân olunur ve bu i√tiðânlar ile onlara bi-i≠nillâhi 
ta¡âlâ bür™ √â§ıl olur. 

Ve √uðun bâbında olan tedbîr budur ki √uðun defe¡âtla ðalîlen ðalîlen is-
ti¡mâl oluna ve le≠¡ müştedd olursa dühn-i verd ile i√tiðân olunmakla le≠¡in 

146 Ya¡nî zerânî«le i√tiðânın menfa¡ati ðaviyye olduğu gibi o i√tiðânın veca¡ı dahi 
ðavîdir.
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ma∂arratı tedârük oluna. Ve demi √abs ve ishâli demi men¡ için isti¡mâl 
olunan √uðun √uðun-ı u«râdır ve o √uðun-ı sâir ishâl men¡inin √uðnelerine 
ðarîbedir ve o √uðun için ba¡∂ı kerre aðrâ§ itti«â≠ olunup onun mâiyyeti 
isti¡mâl olunur. [389b]

Ve şimdi biz o √uðun ve şiyâfât ve aðrâ§ nüs«alarını ≠ikr eyleriz ki onlar 
i√tiðâna id«âl olunur, bu bâbda ve ishâl-i √ârrda isti¡mâl olunan √uðun-ı «afî-
fe bunlardır: Mâ-ı lisânu’l-√amel va√dehu veyâ«ûd ≠ikr olunan ba¡∂ı aðrâ§ 
ile i√tiðân olunur ve ke≠âlik «ubz-ı semîd-i fa†îr ¡u§âre içinde i√tiðân olunur. 

Ve bu dahi √uðun-ı «afîfedendir: Mâ-ı şa¡îr, dühn-i levz, mu««-ı bey∂, o 
mâ-ı erüzz ki √avlî olan keçi böbreği şa√mı ile ma†bû« ola, pes bu edviyeler 
ta§fiye olunup içine †în-i ma«tûm dahi katılır. 

Ve benim mu«târım olan bu √uðne dahi √uðne-i «afîfedendir: Şa√m-ı 
mâ¡iz ile ma†bû« erüzz-i maðlüvv sülâðası ve ba¡∂ı kerre onun içine ðuşûr-ı 
rummân ve ¡af§ dahi katılır ve ke≠âlik mâ-ı sevîð †în-i ma«tûmla dahi 
i√tiðân olunur. 

Ve bu √uðne dahi √arâret-i şedîde oldukta nâfi¡dir: Cürâdetü’l-ðar¡ ¡u§â-
resi, baðlatu’l-√amðâ, lisânu’l-√amel, ¡a§a’r-râ¡î, √abbu’l-âs ve iki def¡a su 
§abb olan ¡ades; bunların ¡u§âreleri a«≠ ve me™«û≠e dühn-i verd ve isfîdâc 
ve †în-i Ermenî ve aðâðıyâ ve tûtiyâ katılır ve afyûna dahi √âcet olur ise 
bi-√asebi’l-√âl o dahi katılır. 

Ke≠âlik sa√ca §âli√ √uðnelerin bir nüs«ası dahi budur: Levz, ðuşûr-ı rum-
mân, ¡af§, summâð, varað-ı ¡ullayð, yenbût;147 bu edviyeler a«≠ olunup şarâb-
la istislâð olunur katı olunca ðadar ba¡dehu ta§fiye olunup aðrâ§-ı √uðunun 
ba¡∂ılarıyla sa√ð olunur ve mes√ûðunun içinde dühn-i âs dahi kılınır. 

Ammâ sa√c için itti«â≠ olunan şiyâfât, onun ümmehât-ı edviyesi: Mürr, 
kündür, za¡ferân, senderûs, şebb, mey¡a, cünd-i bîdester, eger afyûn varsa 
√u∂a∂, ðır†âs-ı mu√rað, dem-i a«aveyn, ðarn-ı iyyel-i mu√rað, ðaymûliyâ, 
a†yân-ı sâireden ðaymûliyâ ile cârî olanlar ya¡nî onunla isti¡mâl olanlar, 
iðlîmiyâ,148 mürdâsenc ve bunlara müşâbih nesnelerdir ve ba¡∂ı kerre zâcât 
ve zencâra dahi √âcet olur.

147 “Yenbût” «arnûbu’ş-şevk ¡indenâ. İbn Kütbî.
148 “İðlîmiyât” ecsâd-ı müte†arriðanın du«ânından √âdi& olan cismin ism-i Yûnânî-

sidir, taf§îli müfredât-ı İbn Kütbî‘de mas†ûrdur.



398 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Şiyâf: Sa√c ve za√îre bu şiyâf isti¡mâl olunur: Mürr, kündür, za¡ferân, 
afyûn; beyâ∂-ı bey∂ ile ma¡cûn kılınır.

Â«er: Senderûs, mey¡a, za¡ferân, afyûn; lisân-ı √amel suyuyla ma¡cûn 
kılınır.

Â«er: Afyûn, cünd-i bîdester, §amπ-ı √u∂a∂; lisân-ı √amel ¡u§âresiyle ma¡-
cûn kılınır. Ba¡∂ı kerre bu edviye em&âliyle ma¡a-dühni’l-verd ve’l-isfîdâc 
merhem dahi itti«â≠ olunup ve o merhem bir «ırða ve ðu†n ðı†¡aları üzere is-
ti¡mâl olunup bir mîl üzere kılındıktan sonra mað¡adeye dess ve defn olnur ve 
kaçan o ðı†¡a mað¡adeye dâ«il oldukta o mîl leff olunur ya¡nî merhem mað¡a-
deyi ta†liye ve bi’s-seviyye tel†î« edince ðadar mîl ta√rîk ve idâre olunur. 

Ammâ √uðun sa√ciyyede isti¡mâl [olunan] aðrâ§ aðrâ§-ı kevkeb ve 
sa√c-ı müte™ekkilede aðrâ§-ı zerânî« olunur. Ve bu aðrâ§ &ecîr-i ¡inebde 
ya¡nî üzümün cibresinde √ıf@ olunur ve ðuvveti ma√fû@a olsun için ve ke≠â-
lik ðır†âs-ı mu√arrað aðrâ§ı o ðabîldendir:

Nüs«a-i ¢ır†âs-ı Mu√rað: ¢ır†âs-ı mu√rað on dirhem, iki nev¡ zernî«in 
mu√raðları, ðuşûr-ı nu√âs, şebb-i Yemânî, ¡af§, sönmedik nûre her birinden 
on ikişer dirhem, bu edviyelerden lisân-ı √amel ¡u§âresiyle aðrâ§ itti«â≠ 
olunup her bir ður§u dört dirhem miðdârı kılınır ve §aπîr olanlara bu ður§-
tan bir dirhem miðdârı saðy olunur ve kebîre bir ður§ tamâmen saðy olunur.

¢ur§-ı Â«er: Summâð, aðmâ¡u’r-rummân, sûðû†ûn, cüllenâr, √abb-ı √ı§-
rım, ðalðand, ðulðu†âr re§â§-ı mu√rað, i&mid her birinden birer cüz™, zencâr 
yarım cüz™; bu edviyeler a«≠ olunup onlardan aðrâ§ itti«â≠ olunur.

¢ur§a-i ¢aviyye: Nûre, ðıly, aðâðıyâ, ¡af§, zernî«; bu eczâlar a«≠ olunup 
biraz eyyâm «all içinde terbiye olunup ður§ itti«â≠ olunur ve bu ður§un 
ðuvveti bir meblaπa bâliπa olur ki lisân-ı √amel suyuyla o ður§ i√tiðân 
olunsa sa√ca kifâyet eder.

Ammâ bu bâbda isti¡mâl olunan a∂mide ve a†liye ishâl-i mu†lað bâbında 
≠ikr olunan a∂mide olur. Aðrâ§-ı kevâkib mâ-ı âs ile †ılâ olunur, onun bu 
bâbda cidden menfa¡ati tecribe ile müte√aððıðtır. 

Ve eger veca¡ sâkin olmaz ise ¡alîli o âbzene icslâs eyle ki onun suyu 
ðavâbı∂-ı ma¡lûme ile ve şibt ve √ulbe ve «a†mîden bir şey™le †ab« olmuş ola. 

Ve eger sa√c §afrâvî olup veca¡ ve ¡a†aş ve kerb ziyâde olursa râib-i ma†-
bû« ve mâu’ş-şa¡îr ile ikisi dahi müberred oldukları √âlde isti¡mâl olunur. 
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Ve eger veca¡ ziyâde müştedd olursa √attâ πaşye ðarîb olursa πaşye var-
mazdan muðaddem mu«addirât saðy olunur ve ¡aðıbında şa√m-ı baðar mâ-ı 
sevîð şa¡îri ile min-πayri müdâfa¡atin i√tiðân olunur ya¡nî o i√tiðân te™«îr 
olunmaz. Ve ba¡∂ı kerre «ıl†a i¡tidâl ¡ârı∂ olmakla veca¡ sâkin ve mara∂ 
munða†ı¡ olur. Ve eger yine veca¡ sâkin olmaz ise o mi&lli veca¡ı müsekkine 
tedâbîr ile bildiğin gibi tedbîr eyle, eger o mi&lli vaðtte murâd edersen bu 
√uðneyi isti¡mâl eyle: Mâ-ı keşk-i şa¡îr, erüzz, keçi böbreğinin şa√mı, dü-
hn-i verd, §amπ-ı ¡Arabî, isfîdâc, §ufâr-ı bey∂ bu mecmû¡ mekân-ı vâ√idde 
∂arb olunur ve murâd eder isen onda afyûn dahi kılarsın ve ba¡dehu isti¡mâl 
edersin. 

Ve eger sa√c balπamî ise onda vâcib olur ki balπamı ða†¡ ve i«râc eden 
edviye ile ¡ilâca bed™ oluna ve biraz istirâ√atta kalına ve yine balπamı ða†¡ 
eden aπdiye ile i†¡âm oluna √attâ onun πıdâsı semek-i mâli√ ve §ınâb149 ve 
√ardal kılınıp sılð ve mürrî ve kevâmî« ile i†¡âm olunur ve onların §ıbâπâtı 
zebîb ve √abb-ı rummân kılınıp ebâzîr ve «ardal ve sâir muða††ı¡âtla verilir 
ve ◊ûzî ve felâfilî mi&lli √arâreti olan edviyeden bir şey™ tenâvül edip büsr-i 
maðlüvv ile taπaddîyi ik&âr eden me§√ûc intifâ¡ eder.

Ve ba¡∂ılar ≠ikr eylediler ki em¡âsında ðurû√ olanlardan ba¡∂ı kimselere 
câvşîr ma¡a’s-se≠âb küllü yevmin saðy olunduktan sonra büsr-i maðlüvv ile 
o kimse taπdiye olundu ve bu tedbîr biraz eyyâm ¡ale’t-tevâlî olundu ve o 
tedbîr ile ¡alîle berâ™et √â§ıla oldu ve benzer ki evvelâ ≠ikr olunan dahi bu 
ðabîlden ola.

Vve yine e†ıbbâ ≠ikr eylediler ki müteðâdim olan ≠ûsen†âriyâya bir kim-
se ¡ilâc ederdi, onun ¡ilâcı bir günde ðavî olup veca¡a ta√ammülü olanlara 
berâ™et ve §ı√√at getirdi ve veca¡ı i√timâl eylemeyenleri yine bir günde ðatl 
ederdi, onun ¡ilâcı bu idi ki ba§al-ı √irrîfi «ubz ile i†¡âm eder idi ve o günde 
şürbünü taðlîl ederdi ve yevm-i πadde mâ-ı mâli√-i √âdd ile evvelâ i√tiðân 
edip ardınca ve edviye-i ðaviyyeden mütte«a≠ √uðun-ı müdmile ile i√tiðân 
ederdi. 

Ve A§√âb-ı ¢urû√ u Sa√ca Olunacak ◊uðne: Varað-ı dehmest, mer-
zencûş, mil√, kemmûn-ı ra†b, şebb, se≠âb, iklîlü’ll-melik her birinden birer 

149 “~ınâb” kitâb vezninde o §ıbâπdır ki «ardal ve zebîb mi&llilerden itti«â≠ olunur. 
“~ıbâπ” etmek katığına derler.



400 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

ûðıyye, zebîb iki ðıs†; bu edviyeler zeyt ile &ülü&ü gidip &ülü&ânı bâðî ka-
lınca †ab« olunur ve ba¡dehu ta§fiye olunup o zeyt-i mu§affâ ile i√tiðân olu-
nur. Ve ke≠âlik bu √uðne dahi nâfi¡dir: Erüzz semek-i mâli√le †ab« olunup 
†abî«i ile i√tiðân olunur. 

¢ayrû†î: İşbu §ınf ¡illette bu ðayrû†î bu minvâl üzere va§f olunmuştur: 
Temr-i la√îm iki buçuk rı†l, ma§†akî bir ûðıyye, şibt-i ra†b altı ûðıyye, §abır 
bir ûðıyye, şem¡ on ûðıyyee, şarâb, dühn verd miðdâr-ı kifâye; bu me≠kûr-
lardan ðayrû†î itti«â≠ olunur. Ve onların büzûru ba¡∂ı kerre √urf kılınır 
«u§û§an ¡alîlde balπam-ı zücâcî ve berd i√sâs oluna. 

Ammâ sa√c-ı sevdâvînin ¡ilâcında evvelâ bizim bundan aðdem ≠ikr ey-
lediğimiz sevdâ ve †ı√âl mu¡âlecâtı isti¡mâl olunur. Ve o tedbîr ile †ı√âl ı§lâ√ 
olunduktan sonra onlara sefûf-ı †în isti¡mâli nâfi¡ olur. Ve √uðun-ı erüzziy-
ye içine efâviye-i ¡a†ıriyye ve büzûr-ı √ârre-i leyyine ve büzûr-ı müberride-i 
ðâbı∂a katılıp ve dühn-i verd ve §ufrü’l-bey∂ dahi kılınıp o √uðun-ı erüz-
ziyye isti¡mâl olunur. Ve o sa√c-ı sevdâvî a§hâbının πıdâları o πıdâlardır ki 
ondan dem-i §âli√ tevellüdü me™mûl olur.

Ve kaçan ður√a «abî&e olsa ona evvelâ mil√-i derânî suyuyla i√tiðân 
oluna; eger √acet olur ise ondan sonra la√m-ı §a√î√ @âhir olunca ðadar cid-
den münaððî √uðun ile i√tiðân oluna ve ba¡dehu müdemmil olan √uðne ile 
mu¡âlece oluna. 

Ve ðurû√-ı sevdâviyyeyi münaððıye olan √uðun o √uðnedir ki onun ec-
zâsı şevket-i Mı§riyye üç cüz™, «arbað-i esved iki cüz™ olup mi√l-i derânî 
suyu ile †ab« oluna. Ve eger bu √uðne-i me≠kûre nef¡ vermez ise aðrâ§-ı 
[390a] zernî« isti¡mâl oluna. 

Ammâ sa√c-ı &üflînin mu¡âlecesi †abî¡atı telyîn eden o edviye ile olur 
ki onda lîn ve düsûmet ve taπriye ve izlâð ola ve e†¡ime-i sâire üzere §uf-
retü’l-bey∂ nîm-birişti ve dîk-i herim meraðası ve ferârîc-i müsemmine vü 
ra«§adan mütte«a≠ olan isfîdâc mi&lliler taðdîm olunur ve ¡u§ârât-ı muπar-
riye-i müzliðadan dühn-i verd ve §ufretü’l-bey∂ ve onların em&âlinden 
mütte«a≠e olan √uðun-ı müleyyine dahi isti¡mâl olunur. Ve kaçan sa√c-ı 
me≠kûrun müddeti †avî olsa bezr-i kettân, bezr-i ðatûnâ, bezr-i merv ve 
bezr-i «a†mî ve bu edviyelerin lu¡âbları a«≠ olunup saðy olunsa ondan in-
tifâ¡ ederler, zîrâ o el¡ibe izlâð ve teskîn-i veca¡ ve taπriye menâfi¡ini cem¡ 
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eder. Ve tenâvül-i †a¡âmdan muðaddem icâ§§ tenâvülü ba¡∂ı kerre sa√c-ı 
&üflîyi izâle eder. 

Ammâ şürb-i devâ ¡aðıbında ¡ârı∂ olan sa√c-ı &üflî ¡ilâcında ≠ikr olu-
nan edviye-i müberride-i muπarriye isti¡mâli nâfi¡ olur ve bir buçuk dir-
hem ke&îrâ-ı maðlüvv ondan ek&er râib ile şürb olunsa nef¡i olur. Ve 
ke≠âlik semn-i baðar-ı †arî-i ceyyid içine dem-i a«aveyn katılıp i√tiðân 
olunsa cidden nâfi¡ ve √uðne-i §âli√a olur. Ve bu†ûn-ı baðar meraða-
sıyla sa√c-ı mirârînin ba¡∂ılarında gâhîce intifâ¡ olunur velâkin devâ-i 
câmi¡ olmaz.

Altıncı Fa§l Aπdiye ◊asebiyle ¡Ârı∂ Olan İshâl Beyânındadır

Onun mu¡âlecât-ı ma¡lûmesi ve tedbîri budur ki evvelâ πıdâ in√idârdan 
men¡ olunmaya ve hey∂a-i ðaviyye-i müfri†a √udû&undan «avf olunmadık-
ça in√idârı ða†¡ olunmaya ve eger o in√idâr ke&ret-i πıdâ √asebiyle olur ise 
in√idâr men¡ olunur ba¡dehu cû¡ isti¡mâl olunur ve onu in√idârdan men¡ ru-
bûb-ı fevâkihin ba¡∂ılarını isti¡mâl ile olur. Ve eger ∂a¡f √âdi& olur ise ◊ûzî 
veyâ«ûd √abb-ı rummân sefûfu isti¡mâl ve tenâvül olunur. Ve †a¡âm ik&âr 
olundukta mi¡dede ∂a¡f i√sâs olunur ise ve o ∂a¡fa √âdi& olan ðarâðır ve 
nef« delâlet eder ise kündür, cüllenâr, nân«âh veznleri berâber a«≠ olunup 
¡acemi ile medðûð olan zebîb ile ma¡cûn kılındıktan sonra külle-πadâtin 
miðdâr-i cevze ondan tenâvül olunur. Ve ke≠âlik devâ-i vecc ve kezmâzec 
ki aðrabâdînde o devâ me≠kûrdur, o dahi isti¡mâl olunur. 

Ammâ o ishâl kemmiyyet-i aπdiye ke&retinden olmayıp aπdiyenin fesâ-
dı √asebiyle ve vaðti ve keyfiyyet-i rediyyeleri ve sür¡at-ı isti√âleleri √aseb-
leriyle √âdi& ise o mi&lli fâsid πıdâdan sonra keymûsu √asen olan aπdiye-i 
ðâbı∂a tenâvül oluna. Ve mütenâvel-i evvel olan aπdiye-i fâsideden bâðî 
olan √arr-ı berd e&erlerini izâle için dahi senin ma¡lûlün olan √ârre ve bâride 
cüvârişenât-ı ðâbı∂a isti¡mâl oluna. 

Eger sebeb-i ishâl aπdiyenin lüzûceti ve zelðı olursa o mi&lli πıdâyı tenâ-
vül terk olunur ve ba¡dehu onun mütenâveli ðab∂-ı «afîfi olup ve √arr ve 
berdi bi-√asebi’l-√âl ve’l-müşâhede mu¡tedil olan aπdiye kılınır. 

Ve eger sebeb-i ishâl πıdâ-ı müzliðin taðdîmi olursa aπdiye-i ðâbı∂a 
taðdîm olunur. 
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Ve eger sebeb serî¡ü’l-ha∂m olan aπdiyeyi te™«îr ise tedbîr taπyîr olunur 
ve ba¡∂ı rubûbla †abâşîr tenâvül olunup â&âr-ı me≠kûreden ve πayriden mi¡-
de ı§lâ√ olunur, zîrâ †abâşîri minvâl-i me≠kûr [üzere] tenâvül sü«ûnet i√dâ& 
eder. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan tedbîr bi-√asebi’n-nedre †a¡âmın √umû∂atı 
√asebiyle bürûdet dahi i√dâ& eder, bu §ûrette †abâşîr ◊ûzîyle tenâvül olu-
nur. Ve eger πıdânın fesâdına sebeb †a¡âmın ðılleti veyâ«ûd cevher-i †a¡â-
mın le†âfeti olur ise o πıdâdan sonra lu√ûm-ı πalî@adan me§û§ât ve ðarâyi§ 
ve mu«allilât ve semek-i memðûr ya¡nî «all içinde nað¡ olunan mâli√ semek 
ve o mi&lli aπdiyeden ðadr-i mu¡tedil ile taπdiye olunur ve ma¡a-hâ≠â ∂a¡f-ı 
ha∂mdan «avf olunur ise o πıdâ büzûr ile i†¡âm olunur.

Yedinci Fa§l İshâl-i Dimâπî Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Ve ishâlden bu §ınfın §â√ibine vâcib olur ki ¡ale’l-ðafâ nevm eyle-
meye ve nevminden müntebih oldukta ona vâcib olur ki baştan mi¡deye 
mun§abb olup fâ¡il-i ishâl olan «ıl†ı ðay™la i«râc eyleye ve bizim nezle 
bâbında ≠ikr eylediğimiz üzere re™sini √alð edip eşyâ-ı «aşine ile delk ve 
başına kimâdât va∂¡ ede ve ma√mî ve kâviye olan edviyeyi dahi re™sine 
va∂¡ ede ve re™si taðviye ve mizâc-ı re™si ı§lâ√ eyleye ve ba¡∂ı kerre keyy 
etmeğe dahi √âcet olur. 

Ve vâcib olur ki o nezleyi mi¡deye in§ıbâbdan edviye-i ðâbı∂a ile men¡e 
iştiπâl olunmaya, zîrâ men¡-i me≠kûrun «a†arı ¡a@îm olur belki fevðte olan 
mevâdd-ı müctemi¡a ðay™la ve esfele nüzûl eden †arîð-i em¡âdan i«râc oluna 
her ne ðadar esfelden i«râc √uðun ile olur ise. Ve ba†nına nüzûl eden mâd-
de-i nâzile §adrdan nezleyi √abs bâbında ≠ikr eylediğimiz edviye ile √abs 
olunur ve ðab∂ı olup ba†nda olan mevâdd-ı müctemi¡ayi √âbis devâ isti¡mâl 
olunmakla √asb olunmaz. Ve nezlenin bi-√asebi’l-esbâb mu¡âlecelerinde 
ona müte¡allið ðavânîn senin ma¡lûmun oldu.

Sekizinci Fa§l İshâl-i Südedî Mu¡âlecâtı Beyânındadır

İshâl-i südedînin ek&er-i vuðû¡u edvâr ile olur ve onun küllîsi gâh-
ca cemî¡an bedenden ve gâhca süded-i kebidden veyâ«ûd beyne’l-kebid 
ve’l-mi¡de olan südedden olur, pes ðavâbı∂ isti¡mâliyle südedi taðviye 
ve tek&îr eylemek «a†â olur belki ona mu¡âlece-i vâcibe budur ki südde-
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den mündefi¡a olan mevâddın indifâ¡ına istifrâπda i¡ânet oluna. Ve kaçan 
mesâlik o mevâddan «âliye oldukta südedi teftîh eylesin için südede edvi-
ye-i müfetti√a ser√ ve irsâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre teftî√-i südede mü™eddî 
olan mevâddı ce≠b eylesin için müshil-i ðavî isti¡mâline ve ce≠b ve teftî√i 
ðaviyye olan √uðun isti¡mâline √âcet olur. Ve Buðrâ†’ın şehâdet üzere ken-
diliğinden @uhûr eden ðay™ ishâl-i südedîye enfa¡-ı eşyâdan olur. 

Ve ishâl-i süded a§√âbına §avâb budur ki πıdâsını def¡a-i vâ√idede tenâ-
vül eylemeye belki merrât ile tenâvül edip her merrede πıdâ-ı vâ√id sihâ-
mından kendiye i§âbet eden sehmi tenâvül eyleye. Ve ke≠âlik ona vâcib 
olur ki her merrede olan taπaddîsine ¡aðıbında πıdâsını sür¡at üzere tenfî≠ 
edip ve südedini fâti√ olan nesne tenâvülünü itbâ¡ eyleye. Ve itbâ¡ olunacak 
edviyenin Câlînûs katında ef∂ali fû≠enecî tenâvülü olur ðable’†-†a¡âm fû≠e-
necîden bir mi&ðâle varınca ðadar ve ha∂m-ı †a¡âmdan sonra yarım dirhem 
verilir. ¡Atîð ve ðavî ve raðîð olan şarâbdan miðdâr-ı ðalîl saðy olunmak 
cidden ceyyid olur eger ba¡de’†-†a¡âm isti¡mâl olunur ise. Ve ona tiryâð dahi 
enfa¡ eşyâdan olur ve kaçan inhi∂âm-ı §a√î√ olsa ¡alîl isti√mâm olunur. 

Ammâ delk ðable’†-†a¡âm ve ba¡dehu terk olunmaya. Eger beden ∂a¡îf 
olur ise «uşûnetli «ırða ile @ahr ve ba†n şedî∂en delk oluna. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi ¡alîlin bedeni ziftle ve edviye-i mu√ammire ile †ılâ olunmağa √âcet 
olur. Ve ammâ onların teftî√-i südedleri ¡ilâcını sen bildin. 

Ve vâcib olur ki ¡alîlin hüzâli teftî√-i südedden seni men¡ eylemeye, zîrâ 
ki sen kaçan mu¡âlece edip südedini fet√ ve a«lâ†-ı sâddesini ishâl eyle-
sen bedene πıdâ nüfû≠ eder ve ba¡dehu ≠ereb vâði¡ olmaz, beden ðavî olur, 
hüzâl kalmaz.

Dokuzuncu Fa§l İshâl-i ±evebânî Mu¡âlecâtı Beyânındadır

±evebânî ishâl sill ve dıðð ve onlar mecrâsına cârî olan emrâ∂da ¡ârı∂ 
olur ise onun mu¡âlecesine †ama¡ o esbâbın mu¡âlecesine †ama¡ gibi olur.150 
Ammâ o ¡ilelden dûn olan emrâ∂ √asebiyle ishâl-i ≠evebânî ¡ârı∂ olursa 
bedene müberrid ve mura†tıb olan edviye ve ehviye ve ne†ûlât ile bi-√ase-
bi’l-√âl mu¡âlece olunur ve ≠evebânı mûcib olan √arâret aðrâ§-ı †abâşîr ve 

150 Ya¡nî o ¡illetler müsta√kem olduktan sonra ondan bür™ muta§avver olmaz ve 
ke≠âlik ≠evebânî ishâlden dahi bür™ muta§avver olmaz eger sebebi o ¡ilel olur ise.
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aðrâ§-ı kâfûr ve müberrid olan a†liye ve a∂mide ile i†fâ olunur ve a∂mide ve 
a†liye ðalb üzere ve kebid ve §adr üzere kılınır. Ve onun aπdiyesi lu√ûm-ı 
«afîfeden mütte«a≠ ðalâyât ve ðarî§ât ve me§û§ât ve la√m-ı semekten müt-
te«a≠ «all ile olan sikbâc kılınır. Ve o «ubz-ı semîd dahi [390b] kılınır ki 
onun ¡acîni ve ta«mîri ceyyid ola. Ve ba¡∂ı kerre «ubz kavrulup §amπ ve 
neşâ ile ondan √asv itti«â≠ olunur. Ve «ummâ∂iyye mi&lliler ile dahi taπ-
diye olunur. 

Ve indifâ¡ât-ı ≠evebâniyye def¡aten √abs olunmaz belki tedrîcle √abs 
olunur ≠ikr olunan mu¡âlecâtla ve «â§§aten aðrâ§-ı †abâşîr-i mümsike 
ile. Ve bu §ıfat üzere olan aðrâ§ ile imsâk olunur: ‰în-i Ermenî, †abâşîr, 
şâh-bellû† √ummâ∂ının bezr-i muðaşşeri, enberbâris, verd, §amπ-ı maðlü-
vv, sere†ânât-ı mu√raða; bu edviyele cemî¡an daðð olunup ve mâ-ı sefercel 
ile ma¡cûn kılınır.

Onuncu Fa§l Tekâ&üf ile ◊âdi& Olan İshâl Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu §ınf ishâlin ¡ilâcını mevâdd-ı imtilâiyyeyi @âhir-i bedene ce≠b bâb-
bında biz sana ta¡rîf eyledik. Ve evlâ olan budur ki ishâl-i tekâ&üfî ¡ilâcında 
fa§d ile ve ishâl-i münâsib ile a«lâ† i«râc oluna, o fa§d ve ishâli ke-mâ 
yenbaπî beyân edip ≠ikrinden biz fâriπ olduk. Ve onlarda miyâhı müfet-
ti√-i süded olan √ammâmât isti¡mâl olunur, o miyâhın teftî√i içinde edvi-
ye-i müfetti√a †ab« olunmakla olur. Ve ke≠âlik πasûlât-ı müteftti√a ile dahi 
√ammâmât isti¡mâl olunur. Ve teðâ&üf-i şedîdede isti¡mâle §âli√ olan âbzen 
yereðânda isti¡mâl olunan âbzendir, bu bâbda dahi o âbzen isti¡mâl olunur. 
Ve menâdîl-i «aşine ve lîfle cild mu√ammer olunca ðadar delk olunur ba¡-
dehu ona mâ-ı √ârr §abb olunur ve o miyâh §abb olunur ki onda ðuvvet-i 
müfetti√a ola ânifen ≠ikr olunduğu üzere.

On Birinci Fa§l Hey∂a Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Hey∂a için üç tedbîr olur: Evvelkisi o ¡illetin ibtidâ √areketi tedbîri olur 
ve ikincisi evsa†ında olan √areketinin tedbîri olur ve üçüncüsü heyecân-ı 
redî ve «ub& üzere ¡i§yânı ve me«ûf ve «a†arlı olan a¡râ∂ının √areketi katın-
da olan tedbîr olur. 
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Kaçan hey∂a ¡alâmâtı @uhûr edip cüşâ onu a«≠ eylese onun √âli mü-
teπayyire olur, mi¡desinde &üfl ve em¡âsında va«z i√sâs olunur ve ba¡∂ı ker-
re onunla πa&eyân olur. Ve vâcib olur ki o √âlet @uhûrunda ve ba¡dehu bir 
nesne tenâvül olunmaya ðuvvetin suðû†u «avf olunca ðadar ve o vaðtte 
suðû††an ðuvveti √ıf@ edecek mertebe tenâvül-i †a¡âm câiz olur. Ve o √âlde 
olan §â√ib-i hey∂aya bizim bu ≠ikr edeceğimiz tedbîr olunur: 

Evvel-i emrde ona ðay™ ile ða≠f ettirilir henüz †a¡âm cihet-i fevðe ðarîb 
ise ve eger fevðe ðarîb değil ise ba†nı müleyyin olan tedbîr ile o †a¡âm i√dâr 
olunur ve iki §ûret-i me≠kûrelerde isti¡mâl olunan muðayyi™ ve müleyyin 
ancak mû≠î olan mevâddı i«râc edip fa∂lı ve şey™-i πarîbi i«râca ta¡addî 
eylemeyecek miðdâr saðy olunur. Ve ke≠âlik onlara o muðayyi™ saðy olu-
nur ki onda iki «a§let olmaya ya¡nî ir«â-ı mi¡de ve i∂¡âf-ı ðuvvet olma-
yan muðayyi™ ile ðay™ ettirilir ve o «a§let dühn-i √allde ya¡nî şîrûπanda ve 
dühn-i zeytte ve mâ-ı √ârrda mevcûde olur, binâen ¡aleyh ðay™ için onlar 
isti¡mâl olunmaz. Ve ke≠âlik o muðayyi™de taπdiye dahi olmaya, zîrâ onlar 
πıdânın ∂ıddına mu√tâc olurlar. Ve πıdâiyyeti olan muðayyi™ mâ-ı ¡asel ve 
sikencebîn-i √alevîdir ki onlar mâ-ı √ârr ile isti¡mâl olundukta muðayyi™ 
olurlar velâkin πıdâyı muðayyi™ olurlar belki onları taðyi™ede yalnız mâ-ı 
√ârr veyâ«ûd miðdâr-ı ðalîl bûrað ile veyâ mil√-i nef†î ile mâ-ı √ârr isti¡mal 
olunur. Ve ke≠âlik kemmûn-ı ðalîl ile dahi mâ-ı √ârr isti¡mâl olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre vâði¡ olur ki teðayyü™ için ¡amel eden kimseye ðay™ ¡i§yân edip 
icâbet eylemez velâkin tehevvu™ i√dâ& edip ona î≠â eder, o mi&lli √âlâtı izâle 
için ¡ilâc olunmağa √âcet olur. 

Ve Buðrâ† dedi ki ðay™ ba¡∂ı kerre ðay™ ile ve ishâl dahi ishâlle men¡ 
olunur ve ðay™ ishâlle ve ishâl ðay™la dahi men¡ olunur. Ve hey∂ayı men¡ 
için ishâl isti¡mâl olunsa vâcib olur ki ru«bîn ve sükker ve mil√le ishâl 
oluna veyâ«ûd bu √uðne √afîfe ile ishâl oluna: mâu’s-sılð altmış dirhem, 
ðalîlü’l-ðaly bûrað bir mi&ðâ,l sükker-i a√mer on dirhem, dühn-iverd yâ«ûd 
√all yedi dirhem; bu me≠kûrlardan √uðne itti«â≠ olunur veyâ«ûd onun is-
hâli kemmûnî mi&llileri şürb ile olur bu mev∂i¡de kemmûnu şürbü cidden 
nâfi¡ olur.

Ve eger sen bilirsin ki bedende mevcûd olan mevâdd-ı §afrâviyyedir 
ve hey∂anın √udû&u yalnız πıdâ √asebiyle değildir, §afrânın mu¡âveneti ile 
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√âdi& olmuştur, o zamân vâcib olur ki mi¡deye «âricden dahi tedbîr olunup 
mevâddı ðay™a müsta¡idde ise bi-ðadri mâ-ya√temil ðay™a i¡ânet olunduktan 
sonra velev bi’&-&elc müberridâtla mi¡de tebrîd oluna ve o tebrîd ile mevcûd 
olan ¡a†aş dahi sâkin olur. Ve kaçan ðay™da im¡ân olsa ya¡nî müddetinde 
†ûl olsa mi¡deyi minvâl-i me≠kûr üzere tebrîd onu dahi √abs eder. Ve ba†n 
üzere bilâ-şar† me√âcim va∂¡ı dahi √abs eder. Ve mi¡de tebrîdi için isti¡mâl 
olunan bârid-i müberrid ¡u§ârât fevâkihten olur ise o dahi enfa¡ olur ve o 
¡u§ârâta §andal ve kâfûr ve verd «al† olunup onunla merâðð †ılâ olunur ise 
o dahi nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre e†râf dahi şedd olunur eger ¡alîlde √arâret-i 
ðaviyye yok ise, aðrabâdînde me≠kûr olan †în-i Neysâbûrî devâsıyla ¡ilâc 
olunur. Ve bundan sonra vâcib olur ki şey™-i «ârice mürâ¡ât oluna mâdâm 
ki «âric olan keylûs veyâ«ûd keylûsa müşâbih nesne ve †a¡âm olur, onu 
vechen mine’l-vücûh men¡ ve √abs câiz olmaz, zîrâ onu √abste «a†ar-ı ¡a@
îm vardır. 

Ve kaçan «âric-i keylûsiyyette taπayyür-i fâ√iş ile müteπayyir olsa o 
vaðtte onu √abs eylemek vâcib olur eger «âricde lüzûceti şey™-i mirrî vü 
«urâ†î @âhir olur ise ve ke≠âlik bedeni mu∂¡if olan onların em&âli nesneler @
âhir olup ve nab∂da te™&îr edip nab∂ı bilâ-i¡tidâl mütevâtir ve mün«afi∂ ise 
ve bedende hüzâl ve merâððta teşennüc mi&lli nesneler i√dâ& eder ise. 

Ve ba¡∂ı kerre onlara ¡a†aş ve √ummâ ¡ârı∂ olup delâlet eder ki onun 
isti†lâðı olan mevâdd mevâdd-ı §a√î√aya intiðâl eylemiştir, o zamân lâyıð 
olur ki onu √abse rubûb-ı ðâbı∂a ile i¡ânet oluna ve ba¡∂ı kerre o rubûb-ı 
ðâbı∂a na¡nâ¡ mi&lli ile ta†yîb olunur ve eger o meşrûb olan rubûbu ða≠f 
ederse onu saðy i¡âde olunur velâkin ðalîlen ðalîlen saðy olunur.

Ve vâcib olur ki onlara edviye-i √âbise ve rubûb-ı ðâbı∂a saðyından 
keff-i yed olunmaya, her ne ðadar onu ða≠f ederse yine tekrâr saðy oluna 
ve onların bir nev¡ini saðydan nev¡-i â«ere intiðâl olunup müsaððâ tebdîl 
oluna velâkin cemî¡an müsaððiyât-ı mi¡adî rubûbda mi¡deyi le≠¡ edecek ða-
dar √umû∂at olmaya, zîrâ o √umû∂at le≠¡i ile mâdde-i mû≠iyeye mu¡în olur. 
Ve müsaððâ olan devâda ≠ikr olunan √umû∂attan bir şey™ olur ise mu†lıð ve 
muðayyi™ olmayan bir devâ ile onun √umûdatı kesr olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre edviye-i sa√ca √umû∂ât ve bi’l-fi¡l şedîdetü’l-bürûdet 
olan eşribe-i bâride îðâ¡ olundukta mi¡deyi ðar¡ı √asebiyle onlara muvâfıð 
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olmaz ve ek&er-i √âlde a§√âb-ı sa√ca onların muvâfaðatı mevâdd-ı §afrâ-
viyyeden √âdi& olan sa√ca olur. Pes vâcib olur ki o mi&lli √âmi∂ ve bârid 
olan edviye mescû√a saðy murâd olundukta tecribe olunup nef¡i olacağı 
@uhûrundan sonra saðy oluna. Ve şarâb-ı na¡nâ¡ şa√mı ile ¡a§r olunan mâ-ı 
rummân ile ve na¡nâ¡dan bir şey™ ile itti«â≠ olunup isti¡âl olunsa ondan men¡ 
olunmaz ve ke≠âlik mâ-ı rummân-ı √âmi∂a †ayyib ve me™kûl olan †înden bir 
nesne dahi katıldığından sonra isti¡mâl olunsa o dahi mu∂ırr olmaz. 

Ve hey∂a a§√âbından çok kimseler şedîdü’l-√arâret olan mâı şürb eder-
ler ve o suyun ðuvveti ve √arâreti ¡urûða nâfi≠ ve [391a] münteşir olup 
¡urûða mun§abbe olan mevâddı istirdâd eder ve onlarda âfet ziyâde olur. 

Ve ke≠âlik hey∂a mu¡âlecesinde kimâdata ve merû«âta dahi ifzâ¡ ve il-
ticâ olunup taðviyesi ve ðab∂ı ve tes«în-i la†îfi olan dühn-i nârdîn ve sûsen 
ve nerces ve dühn-i verd mi&lli edhânla şerâsîf üzere kimâd olunur. Ve 
dühn içinde ma§†akî kaynatılsa o dühn onlara merû«-ı ceyyid olur «u§û§an 
hey∂asının sebebi †a¡âm-ı πalî@ olanlara ziyâde nef¡i olur. Ve onların mefâ§ıl 
ve ¡a∂aları dühn-i verd-i †ayyble tedhîn olunur ve ke≠âlik şem¡-i ðalîl «al† 
olunan dühn-i benefşec ile dahi tedhîn olunur ve fa§l-ı şitâda miðdâr-ı 
ðalîl şem¡ «al† olunan dühn-i nârdîn ile tedhîn olunur. Ve onların mi¡deleri 
şedîdetü’l-ðab∂ ve müberrede olup ve ¡ı†riyyeti dahi olan senin bildiğin 
edviye-i ðâbı∂a ile ta∂mîd olunur. 

Ve hey∂a mevâddı tamâmen istifrâπ olunmazdan muðaddem hey∂adan 
«avf olunmakla onu men¡ iðti∂â eylese sana lâyıð olan budur ki onu kâsire 
olan aπdiye ile hey∂ayı ta¡dîl ve taðlîl edersin Ve ba¡dehu eyyâm ki lâyıð 
olan müstefriπâtla mevâdd-ı bâðıyeyi istifrâπ edersin. 

Ve kaçan sen i√sâs edersin ki hey∂annı sebebi πıdâ değildir, bi-külliyye-
tihi belki mi¡de bürûdetinin dahi med«ali vardır, onlara sen tedbîr edip ða≠fi 
vâcib olduğu mertebe ðay™dan sonra onların ðay™larını √abs edersin ðalîl mey-
bih ile memzûc şarâb-ı na¡nâ veyâ«ûd ¡ûddan ðuvvet a«≠ eden şarâb-ı na¡nâ 
saðy etmekle. Ve onların ∂ımâdı tes«îne emyel kılınır. Ve ðable’n-nevm 
onlara i†¡âm olunan πıdâlarına ferâ«tan bir ðuvvet a«≠ ve efâviyâdan i√sâs 
olunacak miðdârı bir şey™ «al† olunup i†¡âm olunur ve ke≠âlik nebî≠de menðû¡ 
olan «ubz i†¡âm olunmakla onlara ¡ârı∂ olan saðy ve ta∂mîdin ma∂arratı def¡ 
olunduktan sonra vâcib budur ki onları tenvîmde i√tiyâl oluna √ıyel-i münev-
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vime ile va† ™ ve leyyin kılınan firâş üzere ı∂câ¡ etmekle ve eπânî ve erâcî√ 
ile ve münevvim olan πamz-ı «afîf ile. Ve seheri olanları tenvîm için bizim 
≠ikr eylediklerimiz ile tenvîm oluna. Ve vâcib olur ki onların mev∂i¡i ke&î-
rü’∂-∂av™ ve ke&îrü’l-berd olmaya, zîrâ berd onların a«lâ†ını dâ«ile ce≠b eder. 
Ve onun mu¡âlecesinde bizim i√tiyâcımız a«lâ†ı «ârice ce≠be olur. 

Ve kaçan ¡alîlin nab∂ı §ıπarı a«≠ eylese ve onda sen teşennücden bir e&er 
yâ«ûd füvâð müşâhede eylesen sen sür¡at edip bir miðdâr ðab∂ı olan şarâb-ı 
rey√ânîyi mâ-ı sefercel ile ona saðy eyle ve ka¡k ve lübâb-ı «ubz-ı semîdi 
√ârren mümkin oldukça ona i†¡âm eyle. Eger ondan aðvâya √âcet olursa 
lu√ûmu ra«§-ı nâ¡im olan †uyûrdan ve √umlândan la√m-ı ke&îr a«≠ edip 
daðð olunduktan sonra √âli üzere iken ðıdr içine va∂¡ olunup mâiyyetini 
irsâl edip istircâ¡a ðarîb olacak ðadar †ab«-ı yesîr ile †ab« olunur ve ba¡dehu 
¡a§r-ı ðavî ile ¡a§r olunur ve sonra ma¡§ûru ðalîlen †ab« olunur. Ve fevâkih-i 
müberrideden bir şey™ ile ta√mî∂ olunur ve o fevâkihin «ayrlısı rummân ve 
sefercel olur ve ba¡∂ı kerre onun içine şarâbdan bir şey™-i «afî dahi katıp 
√asv kılınır ve onda «ubz-ı ðalîl dahi mers olunsa be™s olmaz. Ve bu πıdâ-ı 
me≠kûr ile taπdiyeden sonra tenvîm olunur ve eger onlar iştihâ ederlerse 
†ûl-i müddet hevenk kılınıp mu¡allað olunan ve ru†ûbeti çekilen üzümden 
çekirdeğin ceyyiden ma∂π ederek tenâvül etmekte dahi be™s yoktur. 

Ve onların mi¡delerinde bu me≠kûrlardan ve πayriden bir nesne eğlen-
mezse belki ða≠fe meyl üzere olurlar ise onların sürre katında esfel-i ba†-
nına bilâ-şar†in mi√ceme-i kebîre terkîb eyle, onun üzerine vâðıf olmazsa 
mi√cemeyi beyne’l-ketifeyn terkîb edip esfele mâil eyle ve o √âl üzere iken 
onu tenvîm mümkin olursa a§veb olur. Eger o mevâddın bi-nefsihâ meyli 
esfele ise ta√t-ı ib†in ve ¡a∂udların rab† edip √asbe mâ emken onu tenvîm 
eyle. Ve mi√ceme ve ¡i§âbe ile √âdi& olan veca¡ onu nevminden îðâ@ eder 
ise biraz istirâ√atta kaldıktan sonra yine mi√cemeyi veyâ«ûd ¡i§âbeyi i¡âde 
eyle, veca¡a mağrûr olup onları terk eyleme, hey∂a âfetinden emîn olup 
ðay™de olan âfetin mevâddı in√idâra ve ishâlde mevâddın √areket-i in√idârı 
sükûna bed™ edince ðadar mi√ceme ve ¡i§âbe i¡âde olunur. Ve kaçan ≠ikr 
olunan √âlet mevcûde oldukta mi√cemeden ve ¡i§âbeden herhangisi vâði¡ 
ise ðalîlen ðalîlen ir«â olunur. Ve eger ¡alîl bir nesne ðabûl eylemeyip belki 
ishâlle i«râc eder ise onun aπdiyesinde ðâbı∂ olan ile mu«addir olanları cem¡ 
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eyl,e me&elâ neşâ-ı maðlûvvü kuşûr-ı «aş«âş †abî«i içinde kılıp sükk-i misk 
dahi ona ilkâ eyle. Ve ona √alâvâttan bir nesne ilðâ eyleme, zîrâ √alâvet ba¡∂ı 
kerre ¡alîlin kerâhetine sebeb olur ve leyyin ve ishâle ve in†ılâð-ı †abî¡ate dahi 
mü™eddî olur. Ve bu me≠kûrları ¡alîle verdikten sonra ¡alîli sen tenvîm eyle 
ve eger onda ðay™ var ise ona şarâb-ı na¡nâ¡dan yâ«ûd rubb-ı na¡nâdan bir 
mil¡aða saðy eyle ve eger ishâl dahi var ise seferce-il ðâbı∂ ve zu¡rûr ve küm-
me&ra’§-§înî ve mayhoş tuffâ√-ı Şâmî ve ¡anber işbu fevâkihin sularını ≠ikri 
sâbıð olanlardan muðaddem ma§§ ettir. Ammâ onların ¡a†aşları sevîð-i şa¡îr 
ve sevîð-i tuffâ√ mâ-ı rummân ile saðy olunup teskîn olunur.

Ve vâcib olan revâyi√-i muðavviye onlardan münfekk kılınmaz. Ve ta√ar-
rî olunup revâyi√-i muðavviyeden hangisi taðallüb-i nefs i√dâ& ederse o râ-
yi√a teb¡îd olunup u«râsı taðrîb olunur. Ve onların ba¡∂ıları râyi√a-i «ubzdan 
teneffür ve istikrâh eder ve ba¡∂ıları dahi «ubzun râyi√asıyla mülte≠≠i≠ olur-
lar ve ba¡∂ı kerre râyi√a-ı meraðadan ve râyi√a-i şarâbdan ve bu«ûrdan tenef-
für eder. Ammâ fevâkih râyi√aları ek&er-i √âlde taðallüb i√dâ& eder.

Ve vâcib olur ki onlara fevâkihten bir şey™ cû¡ §âdıð olmadıkça i†¡âm 
olunmaya. Ve eger neðâ √â§ıl olmazdan muðaddem cû¡ √âdi& olur ise onlar 
i†¡âm olunmaz belki √ammâma id«âl olunup başlarına mâ-ı fâtir §abb olu-
nup i«râc olunur ve √ammâmda onlar imsâk olunmazlar. 

Ve eger onlarda teşennüc @âhir olur ise onların mefâ§ılları üzere √ârre-i 
πavvâ§a olan ðayrû†ıyât isti¡mâl ile ve o ðayrû†ıyât şitâda dühn-i nârdîn ve 
dühn-i sûsen ile ve §ayfta dühn-i verd ve dühn-i benefşec ile itti«â≠ olunur ve 
ke≠âlik mefâ§ılları üzere edhân-ı mura††ıbe-i müleyyinede ve zeytte maπmû-
se olan «arð ilðâ olunur. Ve vâcib olur ki fekkine ve çenelere dahi i¡tinâ 
ve mürâ¡ât olunup mev∂i¡-i zürfîn151 ve la√y-i esfeli ya¡nî alt çeneyi fevðe 
mu√arrik olan ¡a∂al ðayrû†ıyât isti¡mâliyle ir«â olunmaktan «âli kılınmaya. 

151 ُ ــ ِ ْر ُّ -kapı √alðası ve zâ (zânın ∂ammı ve fânın kesri ve medd ile) [ez-zurfîn] اَ
nın kesri dahi lüπattir, Fârsîdir, mu¡arrebdir. ُ َــ َ ْر َّ  alâ-vezni¡) [ez-zerfenet] اَ
ــ َ َ ْ َّ ِ :bir nesneyi √alða gibi kılmak; yuðâlu ([ed-da√recet] اَ ــ ْ َ ْ ُ  َ ــ َ  Ve bu َزْر

kelime müvellededir ya¡nî “zerfenet”ten ta√rîf olunmuştur. Ve ٌغ ْ ــ ُ  [§udπ] zülf 
ma¡nâsınadır, ke≠â fî tercemeti'§-~ı√â√ li-Mehmed el-Vanî ve ¢âmûs’ta bu min-
vâl üzeredir. Pes bu mevði¡de “mev∂i¡-i zürfînden” murâd zülfün istidâre üzere 
kılınacak  mev∂i¡i dahi  mürâ¡ât oluna demek olur. “Ve la√y” çene kemiğine 
derler, onuın için üzerinde nâbit olan tüylere “li√ye” tesmiye olunur.
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Ve kaçan nâire-i hey∂ayı sen teskîn ve ¡alîli dahi tenvîm eylesen ¡alîl 
nevminden müntebih olduktan sonra rubûbdan onlara bir şey™ saðy edip 
√ammâma id«âl eyle ve du«ûlünü rıfð üzere edip onda ke&îren imsâk ey-
lemeye belki √ammâm onların bu†ûnunda ¡amel edecek ðadar imsâk eyle 
ve ondan sonra i«râc edip ¡ı†rı isti¡mâl ve √asenü’l-keymûs olan aπdiye-i 
√afîfeden miðdâr-ı ðalîl eyle, onları taπdiye ve terfîh eyle ve onları mâ-ı 
ke&îr şürbünden ve mâ-ı şarâbla mi¡delerini πarð etmekten ve †a¡âm üzere 
ðavâbı∂ tenâvülünden men¡ eyle. Ve bu tedbîrlerden sonra mi¡delerini tað-
viye için tedbîr edip aðrâ§ verdin §aπîrini ve kebîrini ve ke≠âlik cülencebîn 
ve †abâşîr ve vûzî mi&llileri onlara saðy eyle. Ve çok kerre √ammâm a«lâ†ın 
ve hey∂a mevâddının intişârına sebeb olup a¡∂âda tekessür i√dâ& eder.

On İkinci Fa§l İshâl-i Devâî Beyânındadır

İsti¡mâl-i devâdan √â∂i& olan ishâlin tedbîri için edviye-i müshile ve edvi-
ye-i muðayyi™e ve ke≠âlik o edviye tedbîrlerini ≠ikr eylediğimiz mev∂i¡de bir 
bâb ifrâd eyledik ve ma¡a-≠âlik bu maðâmda ¡alâ-sebîli’l-i«ti§âr biz deriz ki 
o ishâlin zamân-ı ibtidâsında vâcib olur ki [391b] edhân ve elbânla mu¡âlece 
oluna «u§û§an i√tiyâlle ðâbı∂ olan elbân ve içinde ðâbı∂dan bir şey™ kılınan 
edhân isti¡mâl olunur, zîrâ ≠ikr olunan elbân ve edhân ishâli fâ¡il olan sebe-
bi le≠¡ini ta¡dîl eder. Ve ba¡∂ı kerre zamân-ı ibtidânın evvelinde ≠ikr olunan 
leben ve dühn ve mâ-ı √ârr isti¡mâline mu¡âlece ða§r olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
elbân ve edhândan birini şürb edip ba¡dehu â«erini şürb ve üzerine mâ-ı √ârr 
şürb etmekle şifâ √â§ıl olur «u§û§an o ishâle sebeb olan devâdan bir şey™ 
mi¡deye ve em¡âya lu√ûc ve teşebbü& eylemiş ola ve o müteşebbi&in ¡âdiye-
sini mu¡âlecede ber-vech-i mu√arrer isti¡mâl olunan edhân ve mâ-ı √ârr izâle 
eder. Ve üzerine muπarriye ve mu¡addile olan √uðun veyâ«ûd o keyfiyyetleri 
olan aπdiye isti¡mâl olunur ise ondan dahi intifâ¡ ederler.

On Üçüncü Fa§l İshâl-i Bu√rânî Tedbîrleri Beyânındadır

İshâl-i bu√rânî «a†ara mü™eddî olacak mertebeye ðarîb olmadıkça onu 
ða†¡ câiz olmaz. Ve eger bu√rânî ishâlde «a†ar «avf olunacak ðadar ifrâ† 
olursa hey∂a mu¡âlecesine ðarîb ¡ilâcla mu¡âlece olunur velâkin onların 
beyninden mâu’l-la√m bu bâbda isti¡mâl olunmaz. Eger o bu√rân cidden 



Tahbîzü’l-Mathûn 411

emrâ∂-ı √âdde bu√rânî ise belki onlara tedbîr ve taπlî@î olan sevîð-i şa¡îr ve 
sevîð-i tuffâ√ √asvleri i†¡âm olunur ve eger i√timâli olursa †arî ve ma†bû« 
semek √abb-ı rummân ile yâ«ûd mâ-ı rummânla içine küzbere-i mu«allele 
ve müceffefe mi&lli ðavâbı∂ ve ebâzîr katıldıktan sonra i†¡âm olunur.

On Dördüncü Fa§l Za√îrde Olan Kelâmdır

A√vâl-i za√îrden evvelâ bilinmesi vâcib olan √âl budur ki za√îrde na@ar 
olunup tefekkür olunur ki o za√îr √aðð mıdır veyâ«ûd bâ†ıl mıdır ta¡arrüf 
olunur. 

Za√îr-i bâ†ıl odur ki verâ-ı mað¡adede &üfl-i yâbis ü mu√tebes ola ve 
ba¡∂ı kerre o &üfl-i yâbisten bir şey™   mün¡a§ır olur ve o şey™ i«râc için ba¡∂ı 
kerre mi¡â-ı müstaðîm tekellüf etmekle müncerid olur ve @ann olunur ki o 
mi¡âda ve mað¡adede za√îr ¡illeti vardır, ma¡a-hâ≠â onlarda âfet yoktur ve 
o √âlet &üfl-i yâbisin ¡ara∂ıdır. Ve bu mi&lli za√îr-i bâ†ıl √udû&unda vâcib 
olan mu¡âlece √ukun-ı leyyine ve şiyâfât-ı le≠≠â¡adır. Ve eger o &üfl-i yâbis 
√uðun-ı ceyyide-i leyyineye icâbet eylemez ise o √uðnenin lîn ve ru†ûbe-
tini mu√âfa@a ederek bir miðdâr √uðneyi √iddetli edersin &üfl-i câffı i«râc 
eylesin için. Ve &üfl-i yâbisin «urûcundan sonra bâðî kalan &üfl-i πayr-i 
yâbisi i«râca √âcet olur ise leyyin ve ra†b ve sâ≠ec √uðne isti¡mâliyle ik-
tifâ edersin ve √iddeti terk edersin. Ve ba¡∂ı kerre √abbu’l-muðl veyâ«ûd 
§amπ-ı bu†m şürbüne √âcet olur eger mâdde πalî@a ise ve eger √arâret var 
ise «ıyarşenbere ve şarâb-ı benefşece ve o mi&llileri isti¡mâle √âcet olur ve 
ke≠âlik «ıyarşenber lübbü ve rubb-ı sûs ve ke&îrâ bu eczâlardan mütte«a≠ 
olan √abba dahi mu√tâcdır. 

Ve eger vâði¡ olan za√îr za√îr-i √aðð ise ve o za√îr-i √aððın sebebi ber-
din mað¡adeye i§âbeti ise ona kimâdât ile mu¡âlece edersin «ırað-ı √ârre ve 
nu«âle-i müsa««ine ile mað¡ade tekmîd olunmakla ve ke≠âlik ¡icân152 ve 
¡âne153 ve √âlibân tekmîd olunmakla. Ve bir kîse içinde olan müsa««an câ-
vers ve mil√ üzerine ¡alîl iclâs olunur ve sünger ve mâ-ı √ârr ile yâ«ûd yalnız 
kuru sünger tes«în olunduktan sonra onunla dahi kimâd olunur ve edhân-ı 

152 “¡İcân” ¡aynın kesri ile «âye ile dübür √alðasının mâ-beyni. Vankulu.
153 “¡Âne” √âle vezni üzere kasık kılına dahi derler. Vankulu.
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√ârre-i ðâbı∂adan ðayrû†î itti«â≠ olunup o mevâ∂ tedfi™e154 olunduktan son-
ra tedhîn olunur ve şarâb-ı müsa««an ve zeyt-i ünfâðla †ılâ olunur veyâ«ûd 
√ammâma girip ar∂-ı √ârresi üzere oturmak ile ¡alîle emr olunur. 

Ve ma¡lûm ola ki berd ek&er-i a√vâlde za√îre mû∂î olur ve tes«în-i la†îf 
ek&er-i a√vâlde nâfi¡ olur, zîrâ tekmîd ek&eriyyâ onlara nâfi¡ ve tebrîd ∂ârr-
dır.155 Ve za√îrin ek&er-i envâ¡ına keymûs-ı πalî@ ü lezic tevlîd eden aπdiye 
∂ârr olur. 

Ve eger za√îre sebeb şey™-i §ulb üzere ke&ret-i cülûs ise dühn-i şibt veyâ 
dühn-i bâbûnecden muðl ve şem¡le ðayrû†î itti«â≠ edip isti¡mâl olunmakla 
ir«â olunur veyâ«ûd zeyt-i √ârr içinde πams olunan isfence mev∂i¡e taðrîb 
olunur. 

Ve eger za√îre sebeb verem-i √arr ise ihtimâm edip ¡urûð †arîðinden 
ve †arîð-i ishâlden vereme seyelân eden mevâddı sen √abs eyle ve veremi 
tebrîd ve √iddetli «ıl†ı ta¡dîl eyle ve zamân-ı ibtidâda fa§da √âcet olursa 
fa§d eyle ve onun πıdâsını cidden taðlîl eyle belki mümkin olur ise iki gün
miðdârı §avmı isti¡mâl eyle ve evâilde o mev∂i¡ üzere bir miðdâr berde ve 
ir«âya meyli olup in§ıbâba mâni¡ olan miyâh ve ne†ûlât isti¡mâl eyle. 

Ve za√îre nâfi¡ olan mu¡âleceden olur mâ-ı âs ve verd içine maπmûs olan 
libde ma¡a’l-√ınnâ isti¡mâl olunur ise. Ve ke≠âlik o ¡illetin evvelinde mâ-ı 
şa¡îr, mâ-ı ¡ineb-i &a¡leb, mâ-ı verd, dühn-i verd, beyâ∂-ı bey∂ bu edviyeler-
den √uðne itti«â≠ olunup onunla i√tiðân olunsa nâfi¡ olur. Ve eger mun§abb 
olan ishâl olursa sen bildiğin nesneler ile onu √abs eyle, mür«iyât ile ten†îl 
ve ta∂mîd eyle, ðavâbı∂dan bildiğin edviye ile ma«lû† olan bâbûnec ve şibt 
mi&lliler ile ba¡dehu mün∂icât isti¡mâl eyle; eger o maðâmda cem¡ dahi var 
ise ba¡de’n-nu∂c müfetti√â† isti¡mâl eyle. Bu me≠kûrların cümlesini sen 
bundan aðdem bildin ve taf§îline vâðıf oldun. Ve ba¡∂ı kerre onlara zeyt-i 
√ulv ile ðavâbı∂dan bir şey™ †ab« olunduktan sonra i√tiðân olunsa nâfi¡ olur. 

Ve onlara a√sen ve ecved olan aπdiye ma†bû« olan leben-i √alîb olur, 
zîrâ o leben fevðten seyelânı √abs eder ve mev∂i¡i telyîn eder. Eger in∂âc 
ve ta√lîl ve veca¡ı teskîn murâd eylesen onlara √ulbe ve «ubbâzâ ∂ımâdı 

154 “Tedfi™e” tes«în ma¡nâsınadır.
155 Ve tekmîd müsa««anen isti¡mâl olunmakla ondan intifâ¡ ile √arr-ı la†îften  intifâ¡ 

olunduğuna istidlâlât olunur; tebrîd dahi bu minvâl üzeredir.
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edviye-i ceyyideden olur. İklîlü’l-melik ∂ımâdı ve kerneb-i ma†bû« ∂ımâdı 
dahi nâfi¡dir. Ve eger bunlardan aðvâya √âcet olursa onlara ba§al-ı meşvî-
den miðdâr-ı ðalîl ve ðalîlen muðl «al† olunur.

Za√îrde verem mültehib ve mûlim olursa nef¡i mücerreb olan merâhim-
dendir mu√rað ve maπsûl olan re§â§ [ve] isfîdâcü’r-re§â§ ki tekrîcle ma¡mûl 
ola, mürdâsenc-i mürebbâ; bu edviyeler veznleri berâber a«≠ olunup §uf-
retü’l-bey∂ ile ve dühn-i verd-i mütenâhî vü bâliπ ile ma¡cûn kılınıp ondan 
itti«â≠ olunan merhemdir. Ve eger murâd edersen o edviyenin üzerine mâ-ı 
¡inebü’&-&a¡leb veyâ mâ-ı küzbere damlatırsın ve eger murâd edersen iklî-
miyyât dahi ziyâde edersin ve ba¡∂ı kerre yalnız ðaymûliyâ kifâyet eder 
eger §ufretü’l-bey∂ ve dühn-i verd ile isti¡mâl olunur ise. 

Ve eger za√îre sebeb verem-i §ulb olur ise evrâm-ı §ulbe mu¡âlecâtından 
senin bildiğin edviye ve tedbîrler ile ¡ilâc edersin. Ve tecribe olunan edvi-
yeden olur: Muðl, za¡ferân, √ınnâ, «îriyyü’l-a§ferü’l-yâbis, isfîdâc-ı re§â§; 
bu edviye a«≠ olunup şa√m-ı decâc ve ba†† ihâli ve sâð-ı baðar mu««u ile 
cem¡ olunup isti¡mâl olunur «u§û§an cins-i baðardan iyyel nev¡inin mu««-ı 
sâðı §ufretü’l-bey∂ ve dühn-i verd ve dühn-i «îrî ile cem¡ olunup onlardan 
merhem itti«â≠ olunur. 

Ammâ za√îrin sebebi «ıl†-ı ¡afin müteşerrib olup o mev∂i¡de müteşerrib 
olan «ıl†-ı me≠kûr balπam veyâ«ûd mirâr olur ise ve o balπam balπam-ı lezic 
olur ise ona πasl ile mu¡âlece olunur. Ve balπam-ı lezic olanlara ecved budur 
ki memlû√ zeytûn suyu ile onlara i√tiðân oluna, miðdâr-ı i√tiðân yarım rı†l 
miðdârı kılına ki onunla mâdde-i me≠kûre «urûc ede. Benefşecden bir ðuvvet 
a«≠ olunan varað-ı sılð ¡u§âresi ve türbüd ile dahi i√tiðân olunur ve ba¡dehu 
şiyâfât-ı za√îrden müsekkinât-ı evcâ¡ olan şiyâfla i√tiðân olunur. Ve balπamî 
olan za√îrde ba¡∂ı kerre √abb-ı müntin isti¡mâline mu√tâc olunur. 

Ve eger sebeb-i za√îr zâil olup hâlen olan za√îr sebeb-i müteðaddim-i 
zâilin baðiyye-i â&ârı ise mev∂i¡-i veca¡ bir vaðt ta«dîr olunur156 ve eger o 
mekânda ishâl olursa onu √abs edersin ve ba¡dehu na@ar edersin eger ¡alîlde 
ta√ammül olup ve ishâlin ¡avdinden «avf olunmaz ise onlara nâfi¡ olan √uð-
nenin e«affı ile i√tiðân edersin veyâ«ûd mâdde-i §afrâvî ise miðdâr-ı ðalîl 
mil√ ile benefşecden [392a] şiyâfe itti«â≠ edip ta√mîl olunur.

156 Ya¡nî baðıyye-i e≠â zâil olunca ðadar ta«dîr edersin.
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Ve eger mâdde balπamiyye ise «ıyarşenber ¡aseli miðdâr-ı ðalîl bûrað ve 
türbüd ile ¡aðd olunup ta√mîl olunur ve eger bunlara cesâret eylemez isen 
mür«î ve mu«addir olan şiyâfât ve ne†ûlât ile veca¡ı teskîn edersin. 

Ve kaçan za√îr isti§¡âb edip onda şey™-i «âric olmasa belki ðıyâm-ı ke&îr-i 
mütevâtiri olsa onun sebebi ba¡∂ı kerre verem-i §ulb olur ve ba¡∂ı kerre dahi 
berd lâzım sebeb olur. Ve onun ¡ilâcı budur ki dühn-i müsa««in içinde meb-
lûl olan §ûfe ile kimâda müdâvemet olunur ve o dühn dühn-i verd ve dühn-i 
âs ve dühn-i benefşec ve dühn-i bâbûnec olur ve ðalîl şarâb dahi «al† olunur 
ve ≠ikr olunan edhân ile vech-i meşrû√ üzere kimâd olundukta şerc ismiyle 
müsemmâ olan ¡a§abeye ve «u§yeye ve ¡âneye o edhânı i§âbet ettir; eger 
bunun ile veca¡ sâkin olmazsa şîrec ile ya¡nî şîrûπan ile müftiren i√tiðân 
edip birkaç sâ¡at imsâk eyle ve bu i√tiðân ona bi-i≠nillâhi ta¡âlâ şifâ olur. O 
tedbîri e†ıbbâ-ı aðdemûn ≠ikr edip müte™e««irûn onlardan inti√âl eyledi, biz 
dahi tecribe eyledik ve menfa¡at-i şedîdesini müşâhede eyledik. 

Ve za√îrin sebebi ðurû√ [ve] te™ekkül ise sen na@ar ve te™emmül edersin, 
eger †abî¡at §ulbe ise †abî¡atı tecfîf ve tebyîse sen râ∂î olma belki telyînde 
ictihâd edip müzlið-i mu¡tedil ile †abî¡atı telyîn edip onu hiddetlendirecek 
edviye isti¡mâl eyleme bu mi&lli mev∂i¡de berâzın yübsü cidden redî ol-
mak √asebiyle. Ve vâcib olur ki onları aπdiye-i mürre ve mâli√ ve √arîf 
ve cidden √âmi∂ ile taπaddî eylemeyeler, zîrâ bunların küllîsi berâzı le≠≠â¡ 
ve mûlim ve sâ√ic eder ve bi’l-cümle bu bâbda em¡ânın te™ekkülü ve ðılâ¡ı 
mu¡âlecâtıyla ¡ilâc olunur ve ta¡vîl şiyâfâta olur. Ve tenðıyeye √âcet olursa 
tenðıyeye mâ-ı ¡asel ðalîl mil√ ile mezc olunduktan sonra onunla i√tiðân 
etmekle bed™ olunur ve onun √uðnesi bu mi&lli √uðne olur veyâ«ûd o √uð-
ne-i «afîfe olur ki em¡âya ¡âlî olmaz ve mev∂i¡-i za√îr fevðinde olan em¡âda 
¡amel eylemez veyâ«ûd sen ¡asel ve bûraðtan şiyâfe itti«â≠ edip onu isti¡mâl 
edersin. Ve kaçan tenðıye tâmm oldukta ðurû√ mu¡âlecesine iştiπâl eyle, 
eger o za√îrde bevâsîr ve nevâ§îr ve şiðâð olursa sebebe mu¡âlece eyle ve 
onların mu¡âlecelerini bâbında biz ≠ikr eyleriz.

Za√îr Şiyâfâtıdır: Za√îr ¡illetinde i√timâl olunan şiyâfâtın ecvedi ðab∂ı 
eð&er olan şiyâfât olur. Ve o ecvedin biri şiyâf-ı İskenderdir, beyne’l-e†ıbbâ 
o şiyâf ma¡rûftur ve biri dahi şiyâf-ı senderûs. Ve yine şiyâfâttan şiyâfât-ı 
ke&îre vardır ki onda ta«dîr vardır ve bu bâbda isti¡mâl olunur, onları biz 
ðurû√ ¡ilâcında ≠ikr eyledik.
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Nüs«atu’ş-Şiyâf li’z-Za√îr: Afyûn, cünd-i bîdester, kündür, za¡ferân; bu 
edviyeden şiyâf itti«â≠ olunup i√timâl olunur.

Â«er: ¡Af§-ı ficc, isfîdâc-ı re§â§, kündü,r dem-i a«aveyn, afyûn.
A∂mide-i Za√îr: ~ufretü’l-bey∂, lübb-i semîd, bâbûnecin kendi veyâ«ûd 

tâzesinin ¡u§âresi, şibt-i yâbis, «a†mî, lu¡âb-ı bezr-i kettân; bu edviyeden 
veyâ«ûd em&âlinden ∂ımâd itti«â≠ olunur. 

Ve mez√ûrun mað¡adesine va∂¡ olunan ∂ımâdın ceyyidindendir meslûð 
olan kürrâ&-ı Şâmî ve semn-i baðar ve dühn-i verd ve miðdâr-ı ðalîl şem¡-i 
mu§affâdan itti«â≠ olunan ∂ımâd. 

Ammâ za√îrde isti¡mâl olunan ba«ûrât o ba«ûrlardır ki mez√ûrîn için 
itt«â≠ olunur ve veca¡ları şedîd oldukta isti¡mâl olunur, kürsî-i me&ðûb 
içre ¡alîli oturtup ta√tından ðam¡ içinde teb«îr etmekle. Ve teb«îr olunacak 
bu«ûrlardandır keber ve zeytûn çekirdeği ve ba¡r-ı ibil ve kibrît-i ke&îr ile 
def¡aten teb«îr olunsa onunla intifâ¡ ederler. 

Ve teskîn-i veca¡ için içine iclâs olunacak sular o miyâhtır ki onda «ub-
bâzâ ve şibt, bâbûnec ve «a†mî ve iklîlü’l-melik †ab« olmuş ola. Ve √abs-i 
seyelân için ¡alîl iclâs olunacak miyâh içinde ðavâbı∂ †ab« olunacak miyâh 
olur ve bi-√asebi’l-√âcet ≠ikr olunan miyâhların iki §ınfı dahi cem¡ olunur. 
Ve eger mað¡ade «urûc eyledi ise o «âric olan mað¡ade πasl ve tan@îf olunup 
ma√alline i¡âde olunduktan sonra ¡alîl cidden ðâbı∂ olan miyâh içre iclâs 
olunur veyâ«ûd mað¡ade i¡âde ve redd olunduktan sonra ðaviyyetü’l-ðab∂ 
edviye-i mes√ûða vü mecmû¡adan ba¡∂ı ¡u§ârât-ı ðâbı∂a ile ∂ımâd olunur.

Ma…âle-i ¿âli&e İbtidâ-ı ¢ûlınc ve Evcâ¡ı ve Em¡â Evcâ¡ı 
Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l Mücmelen Maπ§ Beyânındadır

Ve maπ§ın157 esbâbı ba¡∂ı kerre rî√-i mu√teðıne olur yâ«ûd √âdd-ı le≠≠â¡ 
olan fa∂l yâ«ûd bûraðî ve mâli√ ve le≠≠â¡ veyâ«ûd πalî@ olup πayr-i mün-
defi¡ olan fa∂llar olur veyâ«ûd maπ§a sebeb verem yâ«ûd √ummayât yâ«ûd 

157 “el-Maπ§” mîmin fet√i ve πaynın sükûnu ile bağarsıklar kesilir gibi olup ağrı-
maktır. Ve ¡âmme fet√ateynle isti¡mâl ederler, ke≠â fî tercemeti‘§-~ı√â√. Ve e†ıb-
bâ em¡â-i ¡ulyâda olan sancılara ı†lâð ederler ve süfşûda olanlara ðûlınc derler.
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√abbu’l-ðar¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre maπ§ bi-√asebi’l-bu√rân olur ve onun 
@uhûru bu√râna ¡alâmet olur. 

Kaçan maπ§ şedîd olsa ðûlınca müşâbih olur ve onun ¡ilâcı ðûlınc ¡ilâcı 
olur. Maπ§-ı mirârîde ðûlınc ¡ilâcı isti¡mâl olunmaz ve isti¡mâl olunursa 
«a†arı ¡a@îm olur. 

İshâli olmayan maπ§ müştedd oldukta ðûlınc veyâ«ûd îlâvus olur .Ve 
maπ§ küzâza veyâ«ûd füvâða yâ«ûd zühûl-i ¡aðla mü™eddî olsa mevte delâ-
let eder.

el-¡Alâmât: A§nâf-ı maπ§dan bi-sebebi’r-rî√ olan maπ§ ¡alâmâtı ðarâðır 
ve intifâ« ve bilâ-&iðal temeddüd olup ve rî√in «urûcunda o √âlâtın sükûnu 
ve zevâli olur. 

Ve «ıl†-ı mirârîyle √âdi& olan maπ§ın ¡alâmâtı ðalîlen &iðal olur ve le≠¡-i 
şedîd ve iltihâb ve ¡a†aş olur ve berâz ile o sebeb olan «ıl† «urûc eder. Ve 
maπ§ın bu §ınfı ðûlınca müşâbih olur ¡ilâcında «a†âen ðûlınc ¡ilâcı olunsa 
onda «a†ar-ı ¡a@îm olur. 

Ve «ıl†-ı bûraðî √asebiyle √âdi& olan maπ§ın ¡alâmâtı budur ki onda 
&iðal-i zâid ve le≠¡ olur ve berâzında balπam «urûc eder. 

Ve «ıl†-ı πalî@-i lezicden √âdi& maπ§a &iðal ve veca¡ın lüzûmu ve mev∂i¡-i 
vâ√idde onların &âbit olduğu ve o mi&lli «ıl†ın berâz ile «urûcu delâlet eder. 

Ve ðurû√tan √âdi& olan maπ§ın ¡alâmâtı sa√cın ¡alâmât-ı ma¡lûmesi olur. 
Ve veremden √âdi& olan maπ§ın ¡alâmâtı ðûlınc bâbında ≠ikr olunacak 

verem ¡alâmetleri olur. 
Ve dîdânla √âdi& maπ§ın ¡alâmâtı dîdân bâbında ≠ikri âtî dîdân ¡alâmet-

leri olur.
el-Mu¡âlecât: Mâddî olup mâddesine meded erişen maπ§ın mu¡âlecesi 

¡alîl kusturulup ba¡dehu ishâl isti¡mâli olur. 
Ve rî√ten olan maπ§a evvelâ ona [392b] muvâfıð tedbîr olunup rî√i 

tevlîd eden nesnelerden ictinâb ve ekl ve şürbünü taðlîl «u§û§an ¡ale’†-†a¡âm 
şürbü taðlîl ve ke≠âlik ¡ale’†-†a¡âm √areketi taðlîl olur.

Ve sebeb-i maπ§ olan rî√-i lâzıme ise vâcib olur ki i√tiðân olunmak-
la mi¡âya mu¡âlece olunup «ıl†-ı müba««ir mi¡âdan istifrâπ oluna ve o 
i√tiðânda şa√m-ı decâc ve dühn-i verd ve şem¡ isti¡mâl oluna.
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Ve eger mara∂ fevðte olan em¡âdan ise em¡âyâ meşrûbâtla mu¡âlece olu-
nup şehriyârân ve temrî ve eyâric mâ-ı büzûr ile saðy oluna ve ke≠âlik 
sefercelî dahi saðy oluna ve ba¡dehu tiryâð ve sencerînâ mi&lli ve riyâ√ı 
mu√allil olanlar saðy oluna.

◊uðne: Besfâyec, ðan†uriyûn, kemmûn, şibt, se≠âb-ı yâbis, √ulbe, bezr-i 
kerefs veznleri berâber a«≠ olunup †ab«-ı nâ¡im ile su ile †ab« olunur ve o 
ma†bû«tan yüz dirhem miðdârı a«≠ olunup sekbînec ve muðl her birinden 
yarımşar dirhem √all olunur, bi-√asebi’l-√âcet onlar ≠ikr olunan miðdârdan 
ek&er veyâ«ûd eðall kılınmak dahi câiz olur ve onların üzerlerine on dirhem 
ðadar dühn-i nârdîn veyâ«ûd dühn-i se≠âb ve on dirhem ¡asel158 dahi ilðâ 
olunur.

~ıfat-ı Sefûf: Kemmûn, √abbu’l-πâr, se≠âb, nân«âh her birinden yarım-
şar dirhem, fânî≠-i Siczî159 beş dirhem. Bu devâlardan sefûf itti«â≠ olunur 
ve onların mecmû¡u şerbet-i vâ√ide olur.

Â«er: ¢an†uriyûn-ı πalî@ bir mi&ðâl a«≠ olunup ma†bû«la isti¡mâl olunur. 
A§√âb-ı tecribe katında nef¡-i ¡acîbi tecribe ile müte√aððıð olan edviye-

dendir: »ın≠îrin ka¡b-ı mu√raðı maπ§-i rî√îsi olanlara saðy olunsa veyâ«ûd 
yâbis olan √abb-ı πârdan iki mil¡aða yalnız isti¡mâl olunsan rî√î ve balπamî 
olan maπ§larda nâfi¡ olur. ◊abbu’l-bân ve √abbu’l-belesân her birinden bi-
rer dirhem a«≠ olunup akşam ve §abâ√ mâ-ı √ârr ile şürb olunur. 

Ve rî√î ve balπamî beyninde müşterek olan ∂ımâdâttan olur ma¡a-ðışrihi 
şeyy olunan bunduð ile mev∂i¡ √âmiyen ∂ımâd olunur ise. 

Ve onlara tekmîdât dahi nâfi¡dir; şibt, se≠âb, merzencûş-ı yâbis ile kimâd 
olunur. Ve √abbu’l-πâr daðð olunup şarâbla veyâ«ûd mâ-ı se≠âbla ma¡-
cûn kılınıp onunla sürreye ∂ımâd olunur ve bütün gece o ∂ımâd suðû†tan 
√ıf@ olunur ve onun cidden menfa¡ati olur.

Ve maπ§-i rî√î ve maπ§-ı balπamî a§√âbının aπdiyesi ðanâbir meraðası 
ve düyûk-ı herime teherrî edince ðadar şibt ke&îr ve efâvîh ve ebâzîr ile olur 
†ab« olunduktan sonra ondan me™«û≠ olan meraða olur. Ve o ¡illet a§√âbı 
meraða ile iktifâ ederler ve «ubzları «amîr-i memlû√ ve ceyyidü’l-«abz kı-

158 ‰ab¡ ile olan nüs«ada “¡asel” sâðı†tır. 
159 “Fânî≠”in mâhiyyetinde i«tilâf vardır, taf§îli müfredâtta mübeyyendir; iki ðısm-

dır, Siczî ve ◊arrânîdir. 
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lınır ve «ubz-ı «uşkâr onlara a§veb olur ve şarâbları ¡atîð ve raðîð olanlar-
dan ðılınır. Ve onlara vâcib olur ki ðable’†-†a¡âm riyâ∂et-i la†îfe eyleyeler 
ve iki maπ§a ya¡nî rî√î ve balπamî olanlara ðunfu≠160-ı meşvî deyildiği üze-
re nâfi¡dir. 

Ammâ balπam-ı lezicden √âdi& maπ§a onun ¡ilâcı dahi rî√î ¡ilâcına ðarîb 
olur lâkin balπam-ı lezicden olan maπ§ta ¡inâyet tenðıyeye ek&er kılınır ve 
o tenðıye gerek ise fevðten olsun ve gerek ise ta√ttan olsun. 

Ve ishâlî olmayan maπ§ta √amâmâ sefûfu nâfi¡ olur ve zebîble √urf 
saðyı ve aðrâ§-ı efâvîh saðyı dahi nâfi¡dir. 

Ammâ balπam-ı mâli√ten olan maπ§ta vâcib olur ki istifrâπa mübâde-
ret olunup türbüdiyye ve besfâyeciyye √uðneleri ile sebistân ve benefşecle 
ta¡dîl olunduktan sonra i√tiðân oluna. Ve ke≠âlik eyâric-i feyðarâ veyâ«ûd 
sefercelî ile istifrâπ oluna ve ba¡de’l-istifrâπ keymûsu √asen olan ceyyi-
dü’d-düsûme aπdiye isti¡mâl oluna, düsûmet-i ceyyide süt emen kuzu la√-
mının ve semiz tavuk ve piliç düsûmetleridir ve ke≠âlik onların πıdâları 
tecvîd ve taðlîl olunur ve şarâb-ı raðîð ðalîlen saðy olunur. 

Ve bârid olan maπ§ın küllîsinde nâfi¡ olur mâ-ı ¡asel ile √abb-ı reşâd ve 
enîsûn ve vec ve √abb-ı πâr ve varaðu’l-πâr ve zerâvend ve ðan†uriyûn ve 
¡û∂-ı belesân müfredeten ve mürekkebeten saðy olunmak.

Ammâ safrâdan olan maπ§ın tedbîrinde vâcib olur ki onda na@ar ve 
te™emmül oluna, eger ¡alîlin ðuvveti ðaviyye ve mâddesi ke&îre ise o mâdde 
istifrâπ oluna helîlec †abî«î mi&lli ile ve mâ-ı rummâneyn yalnız veyâ«ûd 
miðdâr-ı ðalîl saðmûnyâ ile istifrâπ olunup üzerine mâ-ı √ârr şürb olunur ve 
ke≠âlik temr-i Hindî ve «ıyârşenber ve şîr«ışt ve onlara müşâbih edviyele-
rin †abî«î ile dahi istifrâπ olunur ve ondan sonra mâdde ta¡dîl olunur dühn-i 
verd ile müsta¡mel bezr-i ða†ûnâ ile ve mâ-ı rummâneyn ile veyâ«ûd ðı&&â 
¡u§âresini dühn-i verd ile isti¡mâl etmekle ve a∂mide-i bâride ile ba†n dahi 
∂ımâd olunur ve i∂mâdın içinde ¡inebü’&-&a¡leb ve fiðâ√-ı kerm kılınır ve 
onlara efsentîn katılmak dahi vâcib olur ve onların aπdiyesi ¡adesiyye ve 
summâðiyye ve isfanâ«iyye ve enberbârisiyye mi&lli aπdiyeler olur.

Ve ba¡∂ı kerre πala† olunup maπ§ @uhûrunda ðûlınc @ann olunmakla ona 
ðûlınc mu¡âlecesi ile ¡ilâc olunup ¡alîl helâk olur. 

160 “¢unfu≠” kirpi dedikleri √ayvândır.
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Ve vâcib olur ki ke-mâ yenbaπî mara∂ te™emmül olunup ba¡dehu mu¡âle-
cesi görüle. Ve ðûlınc-ı §afrâvî bâbında maπ§ı ðûlıncdan temyîz eder kelâm 
¡ale’t-tamâm ≠ikr olunur, istiðsâ murâd edenler o ma√alle mürâca¡at eyle-
sinler. Ve ðurû√ √asebiyle √âdi& olan maπ§ın ¡ilâcı ¡ilâc-ı ðurû√-ı me≠kûr 
olur.

İkinci Fa§l ¢arâ…ır ve Min-∏ayri İrâdetin 
Rî√in »urûcu Beyânındadır

¢arâðır ke&ret-i riyâ√ ile √âdi& olur ve riyâ√ın tevellüdü aπdiye-i nâfi«a 
ile veyâ«ûd bi-sebebin mine’l-esbâb sû™-i ha∂mla olur. :Ve sû™-i ha∂mın 
sebebi gâhca a¡∂âda ve gâhca aπdiyede olur ve ek&er-i √âlde a¡∂âda olan 
sebeb bürûdet veyâ«ûd suðû†-ı ðuvvet olur evâ«ir-i sellde ðuvvetin suðû†u 
gibi. Ve ek&eriyyâ ðarâðır √udû&unda †abî¡at-ı leyyine ve teberrüze √âcet-i 
müteheyyice olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ðarâðır em¡â-i ¡ulyâ-i raðîðada olup §avtı e√add olur. Ve 
ba¡∂ı kerre em¡â-i süflâ-i πılâ@da olur ve onun §avtı e&ðal olur eger ona ru†û-
bet dahi mu«âli† olur ise onun §avtının meyli baðbaðaya olur.

Ve ba¡∂ı kerre ðarâðır bu√râna ¡alâmet ve ishâli mün≠ire olur.
Ve ba¡∂ı kerre ðarâðır †ı√âle müşâreket ile olur. 
Ve ke&ret-i süddesi olan mârûðîne ya¡nî yereðân a§√âbına dahi ¡ârı∂ 

olur, zîrâ südde √asebiyle yereðânı olanların em¡âsı bâride olur ve bürûdet 
ile ðarâðır √âdi& olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ∂a¡f-ı kebid √asebiyle dahi ðarâðır olur.
Ammâ bi-πayri irâdetin rî√in «urûcu gâhca mi¡â-i müstaðîmin istir«â-

sından ve gâhca §âimin istir«âsından olur ve beynehümâda farð budur ki 
istir«â mi¡â-i müstaðîmde ise mað¡adenin √issi ðalîl olup ve mað¡ade «ârice 
bürûz eder, istir«â-i §âimde bu √âlet olmaz.

el-Mu¡âlecât: Bu âfetin tedbîri aπdiye-i ðe&îre-i nâfi√adan ta√arrüz ve 
ictinâb olur ve cû¡a §abr ve ha∂mı taðviye olur ve o taðviye bundan aðdem 
senin ma¡lûmun oldu. Ve ðûlınc-ı rî√î beyânında bizim ≠ikr edeceğimiz 
edviye ile riyâ√ı ta√lîl olur ve riyâ√ı ek&er-i evðâtta mu√allil olan edviyenin 
ceyyidi kemmûnî olur ve ke≠âlik felâfilî ve vecc-i mürebbâ dahi ceyyîd 
olur.
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Ve eger ðarâðır ma¡a’l-ishâl olur ise ona «ûzî nâfi¡ olur ve ke≠âlik kem-
mûn, nân«âh, kâşim, kerevyâ her birinden birer cüz™, enîsûn iki cüz™. Bu 
edviyelerden fânî≠-i Siczî ile ðamî√a itti«â≠ olunup ondan beş dirhem 
miðdârı istifâf olunur.

Ammâ bi-πâyri irâdetin «urûc-ı rî√in ¡ilâcı fâlic-i mað¡ade ¡ilâcı olur 
veyâ«ûd tiryâð tenâvülü ve dühn-i kelkelânic ve dühn-i ðus† ile mâ-
fevða’s-sürreyi temrî√ olu, eger sebeb §âimin istir«âsı ise.

Üçüncü Fa§l ¢ûlıncda ve İ√tibâs-ı ¿üflde Olan Kelâmdır

¢ûlınc mi¡avî bir mara∂dır ki onun elemi olur ve onunla bi’†-†ab¡ rî√in 
«urûcu müte¡assir olur ve √aðîðatte ðûlınc o âfetin sebebi em¡â-i πılâ@da 
ya¡nî ðûlûn ile müsemmâ olan mi¡âda ve onu vely eden mi¡âda olanlara 
ı†lâð olunur, zîrâ ðûlıncın veca¡ı πılâ@da ziyâde olur onların ke&âfet ve 
bürûdetleri √asebleriyle ve o πılâ@ın ke&ret-i bürûdetlerinden için onların 
üzerlerinde ke&îren şa√m bulunmaz.

Ve eger sebeb-i ¡illet em¡â-i diðâðta olur ise ¡örf-i §a√î√ budur ki ona 
îlâvus derler. Ve îlâvus ile ðûlınc arasında şiddet-i müşâbehet olmakla ba¡∂ı 
mevâ∂i¡de em¡â-i diðâðta olanlara dahi ðûlınc ı†lâð ederler.

Ve ðûlıncın esbâbı ba¡∂ı kerre «â§§aten ðûlûnda ve ba¡∂ı kerre em¡â-i 
sâirede olur ve ondan ðûlûna te™eddî [393a] eder beynehümâda şirket ol-
makla.

Ve «â§§aten ðûlıncda olan sebebler sû™-i mizâc-ı müfred-i √ârr olur 
veyâ«ûd bârid veyâ«ûd yâbis olur: 

Sû™-i mizâc-ı müfred-i √ârr tecfîfî ile ve πıdâyı kebide tevcîhi ve def¡i 
ile fi¡lini işler. 

Ve sû™-i mizâc-ı bârid tecmîdi veyâ«ûd mû≠î olan sû™-i mizâc i√dâ&ıy-
la işler. Ve sû™-i mizâc-ı bâridin ek&er-i vuðû¡u büldân-ı bâridede ve rî√-i 
şimâlin hübûbu katında olur ve berd dahi bu fi¡li işler, o vech ile ki berd 
¡a∂al-i ba†nı şedd eder ve ba†nın tes«îni ve √arâreti cevfe vâ§ıl olup &üflü 
tecfîf eder ve ke≠âlik berd ¡a∂al-i mað¡adeyi dahi şedd eder ve mað¡ade-i 
meşdûde e&fâli bi-mâ ma¡ahâ fevðe def¡ eder.

Ve mizâc-ı yâbis ðûlıncı fâ¡il olur &üflü def¡e mû¡în olan müzlið bir nes-
ne olmamakla ve &üflün ru†ûbeti o mizâc-ı yâbis neşf ve tecfîf etmekle.
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Ammâ sû™-i mizâc-ı ra†b bi-≠âtihi i√tibâs-ı &üfle ve ðûlınca sebeb olmaz 
meger ki ru†ûbet ile ¡ârı∂ olan emrâ∂-ı â«eri ðûlınc i√dâ& eyleye ve o vechle 
¡ârı∂ olan ðûlınc bârid-i ra†b olan mâdde ile ¡ârı∂ olur.

±ikri müteðaddim olan ðûlınc a§nâfı sû™-i mizâc-ı müfredden √âdi& 
ðûlınclar idi. 

Ammâ ma¡a-mâddetin olan sû™-i mizâcdan √âdi& ðûlınc gâhca mevâdd-ı 
√ârreden √âdi& olur, o mâdde-i √ârre em¡âyı le≠¡ eder ve mültehibe eder ve 
itti§âlini tefrîð eder, bu sebeblerden onun veca¡ı veca¡-ı maπ§ı tecâvüz edip 
ðûlınc veca¡ı √udûdundan erişir. 

Ve gâhca mevâdd-ı fâ¡ile bâride olur ve onun îcâ¡ı sû™-i mizâc-ı mu«te-
lif-i bârid √asebiyle olur. Veyâ«ûd o mevâdd-ı bâride mürûr ve ¡ubûr eyle-
diği mevâ∂i¡in itti§âlini tefrîð etmekle em¡âda veca¡ i√dâ& eder velâkin bu 
nev¡ ðûlınc §amîm161-i ðûlınc olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre mevâdd-ı bâride cirm-i mi¡âda sâ¡aten-ba¡de-sâ¡atin 
tevlîd-i rî√ etmekle ðûlınc i√dâ& eder. 

Ve ba¡∂ı kerre veca¡-ı ðûlıncı ve ona muðârib olan evcâ¡-ı sâireyi 
mevâdd-ı sevdâviyye dahi i√dâ& eder. 

Ve ba¡∂ı kerre ¡urû∂u nevâib ile olur ve ke≠âlik ekl-i †a¡âm katında olur. 
Ve ba¡∂ı kerre o veca¡ı √âmi∂ ve sevdâvî olan bir şey™ ða≠fi teskîn eder 

velâkin ðûlınc a§hâbının ek&er-i √âlde ðay™ ve ða≠f eyledikleri o balπam olur 
ki onu a¡∂ânın bürûdeti ve sû™-i ha∂m ve aπdiye ve ve buðûl tevlîd eylemiştir. 

Ve ba¡∂ı kerre ðûlınc-ı «â§§ın sebebi südde olup berâzı ve a«lâ†ı ve riyâ√ı 
nüfû≠dan men¡ eder ve onlar nüfû≠ için teðâ∂î eder, pes men¡ ve teðâ∂î ile 
veca¡ ve temeddüd-i ¡a@îm √âdi& olur ve verem olmadığı vaktte ek&eriyyâ 
o süddenin √udû&u a¡ver mevâdd ile mümtelî olup ðûlûna te™eddî eyledikte 
olur ve ≠ikr olunan südde mi¡âda verem olmakla √âdi& olur ve o verem 
ek&er-i √âlde verem-i √ârr olur veyâ«ûd o südde «ıl†-ı balπamî-i lezicin 
mi¡ânın fe∂âsını doldurup sedd etmekle olur ve ek&eriyyâ vâði¡ olan ðûlınc 
bu §ınf ðûlınc olur ve √ummayât ile bu §ınf ðûlıncın a§√âbı intifâ¡ ederler. 

Ve ba¡∂ı kerre ðûlıncın süddesi rî√-i mu¡teri∂adan ve gâhca em¡ânın ilti-
vâsından ve fetîl gibi bükülmesinden olur, zîrâ riyâ√ ba¡∂ı kerre em¡âyı fetl 
eder ve em¡â mültevî olmakla mecrâ münsedd olup ðûlınc √â§ıl olur.

161 “~amîm” «âli§ ma¡nâsınadır.
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Ve ba¡∂ı kerre em¡ânın ribâ†ı hetk ve fetk olur ve ke≠âlik kayle dahi 
i§âbet edip mi¡â nevâ√î-urbiyyeye ve «u§yeye nüzûl etmekle mi¡â mesdûd 
olur. Ve onların fevðinde olan fetð ile dahi südde √âdi& olur. 

Ve dîdân-ı müzda√ime ile ve &üfl-i yâbis ile dahi ðûlıncı sedd olur. Ve o 
yâbis &üfl ba¡∂ı kerre mütenâvel olan aπdiye-i yâbisenin &üflü olur veyâ«ûd 
müddet-i †avîle mi¡âda mek& ile &üfle yübûset ¡ârı∂ olmakla olur. Ve &üflün 
em¡âda o miðdâr beðâsına sebeb dâfi¡a-i em¡ânın ∂a¡fı olur. Ve çok kerre 
&üflün o miðdâr beðâsına sebeb mu«addirât isti¡mâli olur, zîrâ mu«addirât 
&üflde fâ¡il olan ðuvveti ta«dîr ve &üflü tecmîd eder. 

Ve &üflün †ûl-i beðâsı ba¡∂ı kerre dahi ðuvvet-i ¡â§ırenin ∂a¡fından olur 
ve ke&ret-i cimâ¡ √asebiyle ¡a∂al-i ba†nın ðuvve-i ¡â§ıresine ∂a¡f †ârî olur. 

Ve ke&ret-i beðâ ba¡∂ı kerre dahi mi¡ânın bu†lân-ı √issi ile veyâ«ûd def-
fâ¡ ve πassâl olan mirârın mi¡âya ðıllet-i in§ıbâbı ile olur ve mâsârîðânın 
ru†ûbet-i &üflü ke&ret üzere neşfi ve imti§â§ı ile cefâf ¡ârı∂ olmakla &üfl 
†ûl-i müddet em¡âda bâðî olur. Ve mâsârîðânın ke&ret-i neşfi idrâr-ı müf-
ri† veyâ«ûd riyâ∂et-i mu¡arrıða ile olur veyâ«ûd bi-√asebi’l-mizâc bedene 
ta«al«ul ¡ârı∂ oldukta beden havâ-i mu√î†-i √ârrı ce≠be isrâ¡ ve i≠¡ân edip 
ve havâ-i mec≠ûb-ı √ârr &üflü tecfîf etmekle em¡âda &üfl †ûl-i müddet bâðî 
kalır ve √arâret-i &üflü tecfî eylediğine binâen √ammâmda mâ-ı √ârr ile 
isti√mâm †abî¡atı √abs eder. 

Ve ba¡∂ı kerre sü«ûnet-i havâ bir meblaπa bâliπa olur ki o havâ bedeni 
mükteniz ve πayr-i müte«al«il olanlardan dahi ru†ûbeti ce≠b eder veyâ«ûd 
nâ§ûru olan kimsenin ru†ûbeti nâ§ûrdan ta√allül edip &üfl-i yâbisi mi¡âda 
†ûl-i müddet bâðî kalır. 

Ve ba¡∂ı kerre ru†ûbetin ta√allülü ve &üflün †ûl üzere beðâsına sebeb o 
§ınâ¡at olur ki onda √arâret-i şedî∂e müðâsâtına √âcet olur, zicâcet162 ve 
√adâdet163 ve sebk164 §ınâ¡alarında olduğu gibi. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi ba†nın cidden mizâc-ı √ârrı olup √arâreti √asebiy-
le &üflü tecfîf eder veyâ«ûd ba†nda olan √arâret-i me≠kûre nefs-i ba†nın 
mizâc-ı a§lîsi olmaz belki ba†na mun§abb olan mirâr √asebiyle ba†nda o 

162 Sırçacı §an¡atı.
163 Demirci [§an¡atı]
164 Kuyumcu [§an¡atı]
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√arâret √âdi& olup &üflü i√râð eder eger &üflde ðıllet veyâ«ûd cevher-i &üf-
lde yübûset olmakla i√tirâða müsta¡idd ve müteheyyi™ ise, ammâ ek&er-i 
√âlde mirârın ke&ret-i in§ıbâbı †abî¡atı ı†lâð eder. Ve in§ıbâb-ı mirâr ile nâ-
diren vâði¡ olan &üfl-i mu√terið ü mu√tebesten √âdi& olan ðûlınc şedîd îlâm 
ve î≠â eder ve onun e≠âsı bir meblaπa bâliπ olur ki ona ta√ammül olunmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre &üflü tecfîf eden √arâretin sebebi havâ-i «âricînin şiddet-i 
berdi olur, zîrâ o berd dâ«ilde ya¡nî bâ†ın-ı bedende olan √arâreti √aðn ve 
√abs eder ve ma¡a-≠âlik bevli dahi o berd-i «âricî idrâr eder ve mað¡adeyi 
dahi şedd edip meşdûde olan mað¡ade &üflü fevðe def¡ eder. 

Bu me≠kûrların küllîsi i√tibâs-ı &üfle ve ðûlınca sebeb olur veyâ«ûd se-
beb mizâc-ı em¡ânın ve ba†nın yübûseti olur, onlara tâbi¡ olup &üfl dahi 
yâbis olur veyâ«ûd mi¡â-i müstaðîmde za√îr ve verem olmakla &üfl mu√te-
bes olur. 

Ve ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki &üfl-i mu√tebes em¡âda ta√accür edip 
√a§âten «âric olur. Bu me≠kûrun küllîsi ðûlınc-ı a§lî a§nâfı idi.

Ammâ bi’l-müşâreke ¡ârı∂ olan ðûlınc bu vechle olur ki kebide ve 
me&âne ve külyeye ve †ı√âle verem ¡ârı∂ olup cevher-i em¡âyı ∂aπ† ve 
ðab∂ ve sedd edip ðûlınc-ı şirkî ¡ârı∂ olur ve ke≠âlik külyelerde veca¡-ı 
√a§ât oldukta o [veca¡] em¡âya te™eddî eder ve em¡ânın fi¡li ∂a¡îf olup 
a«lâ†ını def¡ eylemeyip külyelere müşâreket ile ðûlınc √âdi& olur ve 
binâen ¡aleyh veca¡-ı ðûlınc veca¡-ı √a§âta müşâbih olur, beynehümâyı 
ancak ba§îreti olan √u≠≠âð-ı e†ıbbâ farð eder ve o furûðu ¡alâmât ≠ikr 
olundukta îrâd eyleriz.

Ve ðûlınc ve îlâvus ba¡∂ı kerre emrâ∂-ı vebâiyye-i vâfide165 sebîli üzere 
¡ârı∂ ve √âdi& olup bir beldeden belde-i u«râya ve bir insândan insân-ı â«e-
re ta¡addî eder ve o ta¡addîyi e†ıbbâ-ı müteðaddimînden biri √ikâye eyledi 
ve ≠ikr eyledi ki o ðûlınc ve îlâvus ba¡∂ılarında §ar¡a mü™eddî olur ve onun 
§ar¡ı ðâtil olur ve ba¡∂ılarında mi¡â ðûlûnda in«ılâ¡ ve istir«âya mü™eddî olur 
velâkin √issi selîm olur ve bu mi&llilerde selâmet recâ olunur ve onların 
ek&eri îlâvus olup ¡alâ-sebîli’l-intiðâl ðûlınca §âyir ve râci¡ olur ve onun 
ðûlınca intiðâli bu√râna müşâbih bir √âlet olur. Ve yine o †abîb dedi ki 
onlara ba¡∂ı e†ıbbâ ¡ilâc-ı acîb ile mu¡âlece eder idi bu vech üzere ki on-

165 “Vâfide” sefer edici ma¡nâsınadır.
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lara «ass ve hindebâ ve semeki πalî@ la√mı ve ≠î-«uff ya¡nî bütün tırnaklı 
olan √ayvânın la√mını ve ekâri¡ bu me≠kûrların müberreden it¡âm [393b] 
ve mâ-ı bârid ve √umû∂ât saðy eder idi ve onlar bu tedbîr ile şifâ bulurlar 
idi √attâ bu tedbîr ile o cem¡den îlâvus ve ðûlıncı sar¡a ve fâlice mü™eddî 
olmayanlar cemî¡an şifâ buldular ve §ar¡a mü™eddî olanlar dahi evâil-i §ar¡-
larında bu tedbîr ile §ı√√ate vâ§ıl oldular.

Ve ba¡∂ı kerre ðûlınc a§√âb-ı temeddüde ¡ârı∂ olur em¡â-i ¡âliyede olan 
&üfl ve «ıl†ı onların def¡den ¡aczleri olduğu √asebiyle. O a§√âb-ı temeddü-
dün em¡â-i sâfilede olan &üfl ve «ıl†ı √abs ve imsâktan ¡aczleri olduğu gibi 
em¡â-ı ¡âliyede olanları def¡den dahi ¡aczleri olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi berd-i mizâc ðûlınca sebeb olur. 
Ve ðûlıncın ek&er-i √udû&u balπam-ı πalî@den olur ve ondan sonra rî√-i 

sâdden ðûlınc √udû&u ek&er olur, zîrâ riyâ√ em¡ânın †abaðâtına ve lîfine 
nüfû≠ eder ve itti§âlini tefrîð eder, zîrâ riyâ√ mi¡dede olursa mi¡deyi nefş166 
eder mi¡dede si¡a ve civârında olan a¡∂â-i √ârreden mükteseb √arâret olmak 
√asebiyle ve ke≠âlik rî√ em¡â-i ¡ulyâyı dahi nefş eder em¡â-i ¡ulyâda diððat 
olmak √asebiyle. Ammâ em¡â-i süflî onların ∂ıddı üzere bürûdeti ve ∂îð-ı 
tecvîfi ve ke&ret-i te¡ârîci ve †abaðâtının §afâðati olmakla onu nefşten riyâ√ 
¡âciz olmakla onlar da mu√tebes olup ðûlınc i√dâ& eder. 

Ve ðûlınc-ı rî√îde rî√e mevadd imdâd eder ve o mevâddan ðûlınc-ı rî√i 
√âlî olmaz ve ma¡a-≠âlik o ðûlınc mevâdda nisbet olunmaz ya¡nî rî√e im-
dâd eden mevâdd me&elâ balπam olsa ondan √âdi& olan ðûlınca ðûlınc-ı 
balπamî ı†lâð olunmaz belki ðûlınc-ı rî√î ı†lâð olunur, zîrâ rî√e imdâd eden 
mâddenin miðdârı «urûc §adedinde olanları men¡ ve √abse ve sedd etmeğe 
bâliπ olmaz. Ve ðûlınc-ı balπamî bi-≠âtihi îlâm ve bi-≠âtihi sedd eder. Ve 
ammâ sâir a«lâ†tan √âdi& olan ðûlıncın mevâddı mevâdd-ı balπamîden eðall 
olur ve ðılletine binâen sebeb-i â«er in∂ımâmıyla sedd eder.

Ve ðûlınca em¡âyı müsta¡idd ve müteheyyi™ eden «u§û§an ðûlınc-ı rî√i-
ye müsta¡idd eden eşyâlardan olur ke&îrü’l-mizâc olan şarâb ve buðûl ve 
«u§û§an ðar¡ ve fevâkih-i ra†be ve «u§ûsan ¡ineb ve fevâkihi ekl edip üzeri-
ne su içmek ve √areket etmek ve cimâ¡ ve rî√i vaðt-i müdâfa¡asında √abs ve 

166 “Nefş-i §ûf” √allâcın yün etmesidir, burada murâd mi¡deyi pareler ve itti§âlini 
tefrîð eder demektir. 
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berd-i şedîdin em¡âya vusûlü bu me≠kûrlar em¡âyı cemî¡an ðûlınc-ı rî√iye 
müsta¡idd ederler tebrîd ve tek&îfleri √asebiyle. 

Ve em¡âyı ðûlınc-ı &üflîye müsta¡idd eder bey∂-i meşvî ekli ve küm-
me&râ ve sefercel-i ðâbı∂ ve fetît ya¡nî fütât-ı √ubz ve sevîð ve câvers ve 
erüzz ve bunların eşbâhları ve ke≠âlik berâzın «urûca teðâ≠âsı katında onu 
müdâfa¡a eylemek ðûlınc-ı &üflî i√dâ& eder ve ke≠âlik mücâma¡at-ı ke&î-
re «u§û§an †a¡âm-ı πalî@ tenâvülünden sonra olan mücâma¡at dahi ðûlınc-ı 
&üflî i√dâ& eder.

»ıl†-ı πalî@den veyâ«ûd e&fâlden √âdi& olan ðûlıncın küllîsinde o mevâd-
dan ek&er-i emrde evvelâ a¡ver mümtelî olur ve ba¡dehu â«ere o mevâdd 
te™eddî eder ve o mâdde a¡verden tamâmen istifrâπ olmadıkça bür™-i tamâm 
√â§ıl olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre ðûlınc mevâddı fevðten müstemidd ve müstefî∂ olur her 
kaçan √uðun ve kimâd isti¡mâl olunsa mâdde fevðten nüzûl edip elem ve 
√ummâ ziyâde olur.

Ve kaçan evcâ¡-ı ðûlıncın sebebi rî√-i πalî@a veyâ«ûd balπamî veyâ«ûd 
sû™-i mizâc-ı bârid olsa onlara √ummâ umûr-ı şâfiyenin ecelli ve a¡@amı olur 
riyâ√ı ta√lîl √asebiyle. 

Ve çok kerre ðûlınc fâlice intiðâl eder ve o intiðâl ona bu√rân olur onun 
için ki mevâdd-ı raðîða e†râfa mündefi¡a olur ve onu ¡a∂al teşerrüb eder ve 
ondan fâlic √âdi& olur. 

Ve ke≠âlik ðûlınc evcâ¡-ı mefâ§ıla dahi intiðâl etmekle bu√rân eder. Ve 
ba¡∂ı kerre balπamî ve demevî evcâ¡a dahi intiðâl eder ve onlara fa§d nâfi¡ 
olur, zîrâ √arâret-i veca¡iyye ve ke≠âlik isti¡mâl olunan edviye-i ðûlınciyye 
mevâdd-ı ficceyi in∂âc eder ve na∂îc olan mevâddı lâ-ma√âle fa§d istifrâπ 
etmekle nâfi¡ olur.

Ve ðûlınc kaçan vesvâsa ve mâlî«ûlyâya ve §ar¡a intiðâl eylese reddi olur.
Ve ðûlınc ba¡∂ı kerre istisðâya mü™eddî olur mizâc-ı kebidi ifsâd etmek 

ile. 
Ve bir kimsede ðûlınc veca¡ı ile evcâ¡-ı mefâ§ıl cem¡ olsa veyâ«ûd o 

mi&lli evcâ¡ cem¡ olsa evcâ¡-ı mefâ§ıl mi&lliler i√sâs olunmaz üç sebebden 
için. O sebebler budur ki veca¡-ı ðûlınc mâ-¡adâ evcâ¡dan aðvâ olur ve ve-
ca¡-ı aðvâ √âsseyi veca¡-ı a∂¡afı i√sâstan iπfâl eder ve ke≠âlik mevâdd-ı 
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elem aðvâ cânibine müteveccih olur, mefâ§ılda mevâdd-ı bâðıye ðalîl ol-
makla elemi i√sâs olunmaz ve ke≠âlik ðûlıncda elem ve seher ve cû¡ cem¡ 
olur ve o mecmû¡-ı me≠kûr veca¡-ı mefâ§ıla mü™eddî olan fudûlî ta√lîl eder.

Ve kaçan i√tibâs-ı &üflün müddeti †avîle olsa ba†nı nef« eder ve ba¡dehu 
ðatl eder. Ve kaçan a¡∂â-i ðûlınc taðviye olunup fu∂ûlü ðabûl eylemese o 
fu∂ûl re™se §u¡ûd edip emrâ∂-ı re™s i√dâ& eder. Ve çok kerre dahi isti†lâðat 
¡aðabinde onun ta«lîf eylediği mevâdd-ı πalî@a sebebiyle ðûlınc vâði¡ olur. 
Ve ðûlınc ve maπ§ mu¡âlecesi çok kerre füvâð i√dâ& eder.

Dördüncü Fa§l Mu†la…an ¢ûlınc ¡Alâmâtı Beyânındadır

∏ayr-i müsta√kem olan ðûlınc-ı √aðîðînin ¡alâmâtı budur ki onda &üfl-i 
«âric ðalîl olur ve ondan nevbet-i berâz tedâfu¡ eder ve şehvet ðâlîl olur 
belki küliyyeten şehvet sâðıta olur. Ve o ðûlıncın a§√âbının düsûmâttan ve 
√alâvâttan kerâheti olur ve ancak onda miðdâr-ı ðalîl √umû∂âta veyâ«ûd 
√irrîfe veyâ«ûd mâli√e meyl olur. Ve onda tehevvu¡ ve πa&eyâna meyl olur 
«u§û§an tenâvül-i düsûmet katında ve râyi√a-i desime ve √alâvet şemm 
eyledikte tehevvu¡ ve πa&eyânı ziyâde olur. Ve ha∂m ve istimrâsı cidden 
∂a¡îf olur ve küllü sâ¡atin onda maπ§ olur. Ve şürb-i mâ™a meyl-i ke&îri olup 
@ahrında ve sâðında veca¡ olup ba¡dehu bu a¡râ∂lar onda müştedde olur 
ve †abî¡atı dahi müştedde ve mu√tebese olur ve ðarîb olur ki onda berâz 
ve rî√ten bir nesne «urûc eylemeye ve ba¡∂ı kerre cüşâ dahi mu√tebes 
olur. Ve maπ§ müştedd olup ba†nında mi&ðab ile &aðb olunur gibi bir 
√âlet i√sâs olunur ve elemin √areketinde em¡âda bir miselle-i ðâime îdâ¡ 
olunmuş gibi √âlet dahi olur. Ve ¡a†aş müştedd olur, şürb-i mâı her ne 
ðadar ik&âr eylese kanmaz ve ona reyy gelmez, onun meşrûbu kebide 
nâfi≠ olmaz mâsârîðâ füvvehâtından ba†nı vely edenlerde südde olmak 
√asebiyle ve onların ba¡∂ılarında bilâ-sebeb ðuşa¡rîret ke&îren √âdi& olur. 
Ve ðûlıncı olanlara i√tiyâl olunup ba†nından bir nesne i«râc olunsa ru†û-
bet ve §aπîr ve kebîr ba¡r gibi benâdıð ve mâ üzere ilðâ olunsa †âfî olan 
nesne «urûc eder ve onlarda mirârî ve balπamî ðay™lar tevâ†ür ve tetâbu¡ 
eder ve ðay™a balπamî ile ibtidâ eder ba¡dehu mirârî ve ba¡∂ı kerre zencârî 
ðay™ eder ve ba¡∂ı kerre cins-i sevdâ-i müteða††ı¡a ða≠f eder, zîrâ onun 
a«lâ†ı fâside ve mu√teriða olur veca¡ ve seher ve edviye √ârre √aseble-
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riyle. Ve ðay™ın tevâtürüne sebeb mâddenin ke&reti ve mi¡denin em¡âya 
müşâreketi ve mâddenin esfele †arîði olmadığı olur. 

Ve ðûlıncda mirârın em¡âya olan †arîði ek&er-i √âlde mesdûde olur ve 
mirâr fevðe münða≠if ve mündefi¡ olur, onun için ðûlıncda bevl mu√ammer 
olur, zîrâ mirârın ek&eri külâya müteveccih olur, merâre †arîði mesdûde 
olup o †arîða müteveccih olanlara †arîð olmadığından mürtekiz ve müc-
temi¡ olmak ile. Ve ke≠âlik külye dahi bi’l-müşâreke mütevecci¡a olur ve 
onun veca¡ı dahi mâ-ı ðârûreyi mu√merre eder ve ba¡∂ı kerre o müşâreket 
√asebiyle bevl dahi ðûlıncda mu√tebes olur. Ve evâil-i ðûlıncda ba¡∂ı kerre 
bevl mâ-ı √ımma§ ve mâ-ı cübn levnlerinde olur ve ba¡∂ı kerre dahi onlara 
«afaðân-ı ¡a@îm ¡ârı∂ olup §adrı onun yediyle imsâka mu√tâc olur ve ba¡∂ı 
kerre emri ¡arað-ı bâride ve πaşye mü™eddî olur.

Beşinci Fa§l Selîm Olan ¢ûlıncın ¡Alâmâtı Beyânındadır

¢ûlınc-ı selîm o kûlıncdır ki [394a] onda i√tibâs-ı şedîd olmaya veyâ«ûd 
veca¡ı müntaðil ola ve ek&er-i √âlde veca¡ı «afîf ola her ne ðadar ba¡de’l-«if-
fet veca¡ ¡avdet eder ise ve rî√ ve berâzın «urûcundan ve √uðun isti¡mâlinde 
o ðûlınc §â√ibi istirâ√at ede. Bi’l-cümle bu ¡alâðât ðûlıncın selâmetine delâ-
let eder ve bunların a∂dâdı ðûlıncın §u¡ûbetine delâlet eder.

Altıncı Fa§l ¢ûlıncın Redî Olan ¡Alâmâtı Beyânındadır

Onun redî olan ¡alâmâtı veca¡ın şiddeti ve tedârük-i ðay™ ve ¡arað-ı bârid 
ve e†râfın bürûdeti olur. Ve o bürûdetin sebebi budur ki bâ†ında veca¡-ı 
şedîd olmakla bedende olan dem ve ervâ√ bâ†ına müteveccih olur ve e†râfı 
bâðî kalanlar tes«în eylemez. Ve kaçan ðûlınc füvâð-ı mütedârik ve i«tilâ† 
ve küzâza mü™eddî olsa «urûc edecek nesne mu√tebes olup bi-nefsihi ve 
bi-√îletin dahi «urûc eylemese o ðûlınc ðâtil olur. 

∏arâyib-i ¡âlâmâtta ≠ikr olundu ki veca¡-ı ba†nı olan kimsenin kaşlarında 
â&âr ve bâðılâ gibi esved be&reler @âhir olup ba¡dehu o bü&ûr teðarru√ ey-
lese ve ður√ası yevm-i &ânîye ðadar veyâ«ûd dahi ek&er bâðî kalsa o kimse 
helâk olur ve o insâna sübât ve ke&ret-i nevm ibtidâ-i mara∂ında ¡ârı∂ olur 
ve o vaktte olan cevdet-i nefsin onun «alâ§ına delâleti ðâlîl olur ve redâ™et-i 
nefs ne keyfiyyette delîl-i selâmet olur!
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Yedinci Fa§l

¢ûlınc veca¡ı ile √a§ât-ı külye veca¡ı arasında müşâbehet olmakla bey-
nehümâ farð olunmağa √âcet vardır ve farðları ba¡∂ı kerre √âl-i veca¡ ile ve 
ba¡∂ı kerre dahi muðârinâtla ve onlara muvâfıð ve πayr-i muvâfıð olanlar 
ile onlardan «âric olanlar ile ve meblaπ-ı a¡râ∂ ile ve esbâb ve delâil-i mü-
teðaddime ile olur. 

Ammâ veca¡ √asebiyle olan farðları ðadr ve mekân ve zamân ve √are-
kette i«tilâfları olmakla olur ya¡nî onların veca¡ı miðdârda ve mekânda ve 
zamânda ve √arekette ve ¡adem-i √arekette birbirine mu«âlif olur.

Ammâ ðadrde i«tilâfları bu vech iledir ki √a§âtın veca¡ı §aπîr olur ve 
süllât gibi şevkin nüşûbu gibi olur ve ðûlıncın veca¡ı kebîr olur.

Ammâ mekân cihetinden i«tilâfları ðûlıncî olan veca¡ cânib-i yemînin 
esfelinden ibtidâ edip fevðe ve yesâra mümtedd olur ve kaçan istiðrâr ey-
lese yemneten ve yesreten münbası† olur. Ve bir ðavm ≠âhib oldular ki 
veca¡-ı ðûlınc elbette yesârdan @uhûr eylemez. Onların ≠âhib oldukları 
me≠heb §a√î√ değildir, zîrâ bizim tecribemizde onların «ilâfı @âhir oldu.167 
Ve veca¡-ı ðûlıncın «alfe meylinden ðuddâma ve ¡âneye meyli ek&er olur, 
ammâ veca¡-ı külevî a¡lâdan bed™ eder ve ðalîlen nüzûl edip müsteðarr olur 
ve «alfe emyel olur. 

Ammâ zamân cihetinden i«tilfâları budur ki veca¡-ı külâ vaðt-i cû¡ u 
«avâda müştedd olur. Ammâ ðûlıncî olan veca¡ vaðt-i «avâda «afîf ve 
tenâvül-i aπdiye katında müştedd olur ve ðûlıncî veca¡ def¡aten ve zamân-ı 
ða§îrde iştidâda bed™ eder. Ammâ √a§avî veca¡ ðalîlen ðalîlen √âdi& olup 
â«irinde müştedd olur. Ve külevîde evvelâ veca¡-ı @ahr ve ¡usr-i bevl √âdi& 
olur ve ba¡dehu o ¡alâmetler @âhir olur ki onlar külevî ile ðûlıncî beyninde 
müşterek olurlar. Ammâ ðûlıncda evvelâ ¡alâmât-ı müştereke-i me≠kûre 
@âhire olur ba¡dehu veca¡-ı me≠kûr ya¡nî veca¡-ı @ahr √âdi& olur. 

Ammâ √areket √asebiyle beynehümânın farð budur ki ðûlıncî veca¡ 
cihât-ı şettâya √areket eder ve veca¡-ı külâ bir mevdi¡de &âbit olur.

167 Ya¡nî ba¡∂ı kerre velev nâdiren yesârdan bidâyesi bizim tecribemiz ile mü-
te√aððıð oldu, binâen ¡aleyh √ükm-i me≠kûr aπlebe binâendir, ba¡∂ı kerre √ükm 
küllîdir dedikleri §avâb değildir
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Ammâ muðârenât-ı «â§§a √asebleriyle beynehümâda farð budur ki 
iðşi¡râr külevîde ke&îr olur ve ðûlıncîye iðşi¡rârın münâsebeti olmaz.

Ammâ muvâfaðati olup ve muvâfaðati olmayan nesneler ile beyne-
hümânın farðı budur ki √aðn ve «urûc-ı rî√ ve «urûc-ı &üfl veca¡-ı ðûlıncı 
ta«fîf eder ve o nesneler ek&er-i √âlde veca¡-ı külâyı ðadr-i mu¡teber ta«fîf 
eylemez ve √a§âtı müfettit olan edviye isti¡mâli veca¡-ı külâyı ta«fîf eder ve 
veca¡-ı ðûlıncı ta«fîf eylemez.

Ammâ min ciheti mâ-ya«rucu beynehümânın farðı budur ki külevî ¡illet-
te mu√tebes olanlar ba¡de’l-i√tibâs «urûc eyledikte o «âric ba¡r ve benâdıð 
gibi veyâ«ûd a«şâ-i baðar gibi olmaz ve o «âric suya ilðâ olunsa †âfî olmaz. 
Ve ba¡∂ı kerre külevîde a§lâ i√tibâs ve ðarâðır ve o mi&lli nesne dahi olmaz, 
ammâ ðûlıncî onlardan «âlî olmaz. 

Ammâ meblaπ-ı a¡râ∂ cihetinden beynehümânın farðı budur ki iki sâðın 
ve @ahrın veca¡ı ve ke≠âlik ðuşa¡rîret-i küle™îde ek&er olur lâkin küle™îde 
suðû†-ı şehvet ve ðay™-ı mirârî ve ðay™-ı balπamî ve ðıllet-i istimrâ ve şid-
det-i elem ve πaşye te™eddî ve ¡arað-ı bârid ve ðay™la intifâ¡ eðall olur.

Ammâ esbâb ve delâil-i müteðaddime cihetlerinden beynehümânın farðı 
budur ki tevâtür-i ta«m ve aπdiye-i rediyye tenâvülü ve müzâvele-i maπ§ 
ve ðarâðır ve i√tibâs-ı &üfl ðûlıncda sâbıðan mevcûd olur ve bevl-i remlî 
ve bevl-i «ıl†î küle™îde sâbıðan mevcûd olur ve küle™îde evvelâ bevl-i raðîð 
«urûc eder ve sonra «ıl†-ı πalî@ bevl eder ve ba¡dehu bevl-i remlî «urûc eder.

Sekizinci Fa§l Tefâ§îl-i ¢ûlınc ¡Alâmâtından ¢ûlınc-ı Balπamî 
¡Alâmâtı Beyânındadır

¢ûlıncın balπamî olduğuna delâlet eder balπamı müvellid olan esbâbın 
teðaddümü ve o esbâb-ı to«menin kendileri ve ba¡∂ı aπdiye ve sinn ve beled 
ve vaðt ve sâir senin bildiğin nesnelerdir. Ve ke≠âlik balπama delâlet eder 
ðûlıncın @uhûrundan muðaddem &üfl ile balπam «urûcu ve ðûlıncla i√tiðân 
katında dahi &üfl ile balπam «urûcu ve esâfilin bürûdeti ve &üfl-i ma√sûs ve 
i√tibâsın cidden şiddeti ve kemâl-i i√tibâs √asebiyle &üfl ve «ıl† ve rî√ten 
bir şey™in ¡adem-i «urûcu ve «urûc edenlerin a«&â-i baðar mi&lli müntefi« 
olması ve ðûlınc-ı rî√îde «urûc edenler gibi olması. Velâkin rî√îde «urûc 
eden «âric ðûlıncîden e«aff olur. Ve ðûlınc-ı balπamînin müddeti †avîle 
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olur. Ve vâcib olur ki ðûlınc-ı balπamîde olan ¡a†aşın şiddetine ve iltihâbı-
na ve mâın ya¡nî bevlin i√mirârına maπrûr olunmaya ve o a¡râ∂ √asebiyle 
@ann olunmaya ki ðûlıncî ¡illet ¡illet-i √ârredir, zîrâ o a¡râ∂ ðûlınc a§nâfının 
cümlesi beyninde müşterektir.

Dokuzuncu Fa§l ¢ûlınc-ı Rî√î ¡Alâmâtı Beyânındadır

Bu ðûlıncın ¡alâmâtı rî√in esbâb-ı ma¡lûmesinin teðaddümüdür ve 
mâı ke&ret-i şürb ve şarâb-ı memzûc şürbü ve buðûl-i neffâ«a ve fevâkih 
ve münha∂ım olmadık e†¡imenin ittifâð ve ictimâ¡ı ve ðarâðır ve em¡âda 
e&fâlin i√tibâsı ve temeddüd ve em¡ânın temezzuð-ı şedîdi olup mi&ðab ile 
mün&aðıb olur gibi olan √âletin em¡âya ¡urû∂u veyâ«ûd em¡âda miselle-i 
mûde¡a mi&lli √âletin i√sâsı cemî¡an bunlar ðûlınc-ı rî√î ¡alâmâtıdır. Ve bu 
¡alâmet-i a«îre ðûlınc-ı balπamîde dahi olur i√tibâs-ı balπamdan rî√ tevel-
lüd etmekle lâkin rî√î tesmiye olan ðûlıncda o √âlet eşedd olur ve rî√îde 
&iðal i√sâs olunmaz. Ve ba¡∂ı kerre ðûlınc-ı rî√îde evvelâ ðarâðır ke&îr 
ve riyâ√ olur ve o riyâ√ sâkin olmakla √âlen ðârâðır bulunmaz ve riyâ√ 
«urûc eylemez ancak tekmîd ve πamz katında ðarâðırın vücûdu me™mûl 
olur. Ve ba¡∂ı kerre veca¡-ı rî√î bir mevdi¡de &âbit olup intiðâl eylemez ve 
ba¡∂ı kerre dahi rî√înin intifâ«ı yed ile i√sâs olunur ve ek&er-i √âlde onlar 
πamz ile intifâ¡ ederler ve ba¡∂ı kerre dahi onlar tekmîd ile intifâ¡ ederler 
ve gâhca tekmîdden intifâ¡ eylemezler. Ve ¡adem-i intifâ¡ o zamân olur ki 
rî√i fâ¡il olan mâdde &âbite ya¡nî bâðıye ve mevcûde olur ve o mâddeye 
her kaçan √arâret ve sü«ûnet i§âbet eylese rî√i tevlîd eder. Ve kimâdın 
tes«îni ile dahi lâ-ma√âle rî√-i mû≠î tevellüd edip onunla intifâ¡ √â§ıl ol-
maz belki mu∂ırr olur. Ve &üflün «a&vî olup su üzere †âfî olduğu dahi 
ðûlıncın rî√î olduğuna delâlet eder, zîrâ o √âlet ke&ret-i riyâ√ √asebiyle 
√âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre onda ba†n leyyin olur ve ba¡∂ı kerre ishâl edip 
a«lâ† i«râc eder velâkin rî√-i πalî@a †abaðât-ı em¡âda mu√tebes olmakla 
o ishâlden ðûlınca nef¡ √â§ıl olmaz. Ammâ o ðûlınc ki onun veca¡ı in-
tiðâl eder, bir mev∂i¡de iken ondan mev∂i¡-i [394b] â«ere te√avvül eder, o 
ðûlınc eslem olur. Ve ðûlınc a§√âbının ba†nı müntefi« olup †abl gibi olsa 
redî olur.
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Onuncu Fa§l ¢ûlınc-ı ¿üfli ¡Alâmâtı Beyânındadır

O ðûlıncın ¡alâmâtı ðûlınc üzrine ≠ikri âtî eşyânın tekaddümüdür. ¢ûlınc 
eleminin @uhûrundan bir müddet muðaddem &üfl mu√tebes olur ve cidden 
&iðal-i şedîd olur ve i√sâs olunur ki mi¡â bi-nefsihi münşaðð olur ve te-
za√√ur eyledikte ondan bir nesne «urûc eylemez belki ba¡∂ı kerre bir şey™-i 
lezic «urûc edip der-¡aðab πalî@ olur. 

Ve ðûlınc-ı &üflî-i mirârîye &üflün §ıbπı ve mirârın ke&ret üzere «urû-
cu ve √urðat ve iltihâb ve le≠¡ ve mirre ishâlinden te™e≠≠î-i sâlif ve cefâ-
fü’l-lisân delâlet eder. 

Ve ta«al«ul-i beden √asebiyle ¡ârı∂ olan ðûlınc-ı &üflîye &üflün müd-
det-i ðalîle teðaddümü ve lîn-i beden ve √arr-i beden ve berd-i «âricîlerden 
sür¡at-i te™e≠≠îsi delâlet eder. 

Ve ba†nın √arâret ve yübûsetinden √âdi& olanlara merâððta √arâretin 
veyâ«ûd yübûsetin ve ðu√ûletin vücûdu delâlet eder ve berâzında yübs ve 
√umretün-mâya nâ@ır sevâd olur.

Havâ ve riyâ∂et ve ¡arað ve bunların em&âli mu√allilâtın ta√lîli √aseb-
leri ile √âdi& olan ðûlınc-ı &üflîye ≠ikr olunan esbâb ile ma¡an ðûlınc üzere 
ðıllet-i &iðalin teðaddümü olur. 

Em¡âya mun§abb olan §afrânın i√tibâsından √âdi& ðûlınc-ı &üflînin 
¡alâmâtı &iðal ve intifâ«-ı ba†n ve levn-i berâzın ebya∂ olduğu ve berâzın 
¡usr-i «urûcu ve &iðal ve müzâ√ameye binâen veca¡-ı mümeddidin vücûdu 
olur ve ba¡∂ı kerre onunla yereðân dahi olur.

Ve bi-sebebi’l-berd &üflün i√tibâsından √âdi& ðûlınc-ı &üflînin mebde™i 
gerek ise kebid veyâ«ûd kebidin πayri olsun onların ¡alâmâtı &üflde netn 
olmamak ve &üflün levni «u∂rete mâil olmak olur.

Ve sevdâ sebebi ile olan ðûlınc-ı &üflînin ¡alâmeti onda cüşâ-i √âmi∂ 
olur ve berâzı esved ve ba†nında intifâ« ve veca¡ında ðıllet olur.

On Birinci Fa§l ¢ûlınc-ı Veremî ¡Alâmâtı Beyânındadır

Verem-i √ârr ile olan ðûlınc ¡alâmâtı mev∂i¡-i vâ√idde veca¡-ı mütemed-
did &âbit olduğu ve &iðal ve ∂arebân ve iltihâb ve √ummâ-ı √âdde ve ¡a†aşa-ı 
şedîde ve √umretü’l-levn ve tehebbüc-i ¡ayn ve i√tibâs-i bevldir. Ve bevlin 
i√tibâsı ðûlınc-ı veremîye ¡alâmet-i ðaviyyedir. Ve bu ðûlınc a§√âbı ishâl-
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den müte™e≠≠î olur. Ve ba¡∂ı kerre bu veca¡ lîn-i †abî¡at ile olur ve √arâret-i 
ba†nı şedîde olup e†râfında bürûdet olur. Ve ba¡∂ı kerre mev∂i¡-i ðûlınca 
ba†ndan mu√â≠î olan ma√all mu√ammer olur. 

Ve eger verem §afrâvî olur ise onda temeddüd ve ∂arebân ve &iðal eðall 
olur velâkin √ummâ ve iltihâb ve le≠¡ eşedd olur. 

Ve ammâ verem-i bârid-i balπamî √asebiyle √âdi& olan ðûlıncın ¡alâmâtı 
veca¡ onda mutta§ıl olup mev∂i¡-i vâ√idde olur ve ba†nında mün√adir olan 
nesnelerin in√idârı ðatlarında olur ve yed vereme √iss ile vâ§ıl olur, verem-
de lîn olur ve se√anesi müterehhilîn se√anesi olur. Ve bârid-i balπamîye 
mü™eddî olan elbân ve semek ve lu√ûm-ı πalî@a ve fevâkih ve buðûl-i bâri-
de-i ra†be tenâvülünün teðaddümü olur. Ve balπamı bârid ðûlıncın vuðû¡u 
ðalîl olur ve onda menî bârid-i raðîð olur ve berâzı balπamî olur.

On İkinci Fa§l ¢ûlınc-ı İltivâî vü Fet…î Beyânındadır

İltivâî ðûlıncın ¡alâmeti budur ki o ðûlınc def¡aten @uhûr eder ve onun 
√udû&u ve&be-i şedîde ve sað†a ve ∂arbe ve rek∂-i dâbbe ve mü§âra¡a mi&lli 
√areket-i ¡anîfeden sonra olur ve √aml-i &aðîl ve infitâð-ı fetð ve rî√-i şedîd 
ile dahi iltivâ ¡ârı∂ olur ve onda veca¡ müteşâbih olur, ðalîlen ðalîlen art-
maz, bir ðarâr üzere olur ve fetðîn vücûdu iltivâ-i fetðîye delâlet eder.

On Üçüncü Fa§l ¢ûlıncın A§nâf-ı Bâ…ıye-i »afîfeleri 
¡Alâmetleridir Ki ±ikr Olunur

Ve onlar berdden ve ∂a¡f-ı √issten ve dîdândan ve fetðten √âdi& olan 
ðûlınclardır. 

Ammâ berd-i em¡âdan √âdi& olan ðûlıncın ¡alâmeti ðıllet-i ¡a†aş ve †ufü-
vv-ı berâz ve intifâ«-ı berâz ve em¡âda i√sâs berd ve «iffet-i veca¡ olur ve 
ba¡∂ı kerre o ðûlıncla menî bârid olur.

Ve mirretü’§-§afrâdan √âdi& olan ðûlıncda mirre esbâbınnı teðaddümü 
ve sinn ve beled ve se√ane ve fa§l ve o mi&lli ¡alâmetlerin delâleti olur ve 
ke≠âlik ona le≠¡-i şedîd ve telehhüb ve i√tirâð ve √uðun-ı √âddeden te™e≠≠î 
ve inzâl-i mirâr eden müshilden te™e≠≠î ve cû¡la te™e≠≠î ve mu¡addilât-ı mü-
berrideden intifâ¡ ve müteşerrib olmayan mirârı istifrâπ ve πıbben168 heye-

168 “∏ıbben” gün aşırı.
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cân delâlet eder ve ba¡∂ı kerre o ðûlınc-ı §afrâvîde √ummâ dahi olur velâkin 
hummâ-ı veremî gibi onun a¡râ∂ı ¡a@îm olmaz. Ve ba¡∂ı kerre onun ma¡iy-
yetinde veca¡-ı ¡âne olur, bıçakla na«s olunur gibi o veca¡ı √iss olunur ve o 
ðûlıncda rî√ olmaz.

Ve ∂a¡f-ı dâfi¡â sebebiyle olan kûlıncın ¡alâmeti lîn-i †abî¡atın teðaddümü 
ve ðıyâm-ı mütevâtire hâcet ve ðıyâmın ðalîlen ðalîlen «urûcu ve ðuvveti 
nâhik olan harr ve berd vâ§ıl veyâ mütenâvel mi&lli esbâbın teðâddümü olur. 
Ve çok kerre vâði¡ olur ki ba†n leyyin veyâ«ûd mu¡tedil olur ve berâzın kem-
miyyet ve keyfiyyeti mecrâ-yı †abî¡î üzere olur velâkin &üfl «urûc için âlet 
ve √amûle isti¡mâline √âcet olur ve ba¡∂ı kerre bu √âlet nâ§ır √asebiyle olur.

Ve ∂a¡f-ı √iss √asebiyle √âdi& ðûlıncın ¡alâmeti kürrâ& ve ba§al ve cübn-i 
¡atîð-i √irrîf ve √ulbe mi&lli mütenâvelât tenâvülüyle ðıyâma teðâ∂î olma-
dığı olur ve ke≠âlik o ðûlınc §â√ibi √iddetli √amûle i√timâl eyledikte e≠âyı 
¡adem-i i√sâs dahi ¡alâmet-i dâlle olur ve onun tenâvül eylediği aπdiyeden 
ba†nı müntefi« olur, i√tibâs √asebiyle velâkin o i√tibâsın î≠âsını i√sâs eyle-
mez ve veca¡-ı mü¡teddün bihi olmaz. Ve ba¡∂ı kerre o maðâmda nâ§ûr olup 
√issi ifsâd eder.

Ve dîdândan √âdi& ðûlıncın ¡alâmeti dîdân ¡alâmâtı olur ve «urûc-ı dîdâ-
nın teðaddümü olur ve bu emr-i @âhirdir beyâna √âcet yoktur. Bizim ≠ikr 
eylediklerimizin cümlesinde im¡ân-ı na@ar eyle.

Dördüncü Ma…âle Mu¡âlecât-ı ¢ûlıncda ve Îlâvûsta 
Olan Kelâm ve Emrâ∂-ı Em¡âda Olan Eşyâ-ı Cüz™iyye 

Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir

Evvelki Fa§l ¢ûlınc ¡İlâcının ¢ânûnu Beyânındadır

¢ûlınc tedbîrinde tedâfu¡ ve te™ennî câiz olmaz belki ðûlıncın ¡alâmâtı 
@âhire olup ibtidâyı a«≠ eyledikte imtilâ hecr ve terk oluna ve mevcûde 
ise o imtilâ √asebince tenðıyeye mübâderet oluna. Ve eger ¡aðîb-i †a¡âmda 
tenðıye eder ise fi’l-√âl ekl eylediği †a¡âm «urûc eder ve ona a«lâ††an icâbet 
eden a«lâ†-ı mû≠iye dahi tâbi¡a olup ma¡an «urûc eder hattâ o tenðıye ile 
¡alîle şifâ √â§ıl olur.
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Ve ðûlınc-ı ra†b u §afrâvî mâddesini ðay™ ka†¡ eder. Ve eger ðay™ ifrâ† 
üzere olur ise √avâbis-i ðay™ ile √abs olunur ve √abs ðay™a ceyyid devâ olur. 

Mâ-ı rummân ile mütte«a≠ olan şarâb-ı na¡nâ¡ içine kemmûn ve sum-
mâð kılınıp isti¡mâl olunmak ve ðûlınca mu¡âlecede müsâra¡at olunup 
fevðten müshil saðy olunmağı ben isti§vâb eylemem onun için ki ba¡∂ı ker-
re ðûlıncda südde-i ðaviyye olur ve südde √asebiyle a«lâ† ve benâdıð ke&î-
ren müctemi¡ olur ve kaçan fevðten ya¡nî meşrûben müshil isti¡mâl olunsa 
fevðte olan a«lâ† süfle müteveccih olur ve münfi≠ olmamakla südde katında 
ke&ret-i me≠kûre tezâyüd edip «atar-ı ¡a@îme mü™eddî olur. Pes müshil is-
ti¡mâl olunmak ðasd olundukta evvelâ vâcib olur ki ona müleyyinât-ı müz-
liða ta√assî olunmakla ibtidâ oluna, [395a] me&elâ dîk-i herim meraðasını 
bizim müfredât elvâ√ında va§f eyledikleri gibi ve ke≠âlik ≠ikr-i âtî va§fımız 
üzere isti¡mâl eyleye ve ba¡dehu √uðun-ı leyyine isti¡mâl eyleye. Eger kû-
lıncda √ummâ dahi var ise dîk-i herim bedeline mâ-ı şa¡îr isti¡mâl eyleye. 

Ve √uðne isti¡mâl olundukta cihet-i ta√ttan ðalîlen ðalîlen benâdıðı o 
√uðne a«≠ eder. Ve kaçan benâdıð ve sâir a«lâ†-ı πalî@anın cidden «urûcu-
nu i√sâs eder isen o zamân eger √âcet olursa cihet-i fevðten bir şey™ saðy 
eyle ve eger mümkin ise cihet-i fevðten ðay™-ı mütevâtir ile tenfî≠ eyle. V e 
fevðten devâ saðyına o zamân √âcet-i müştedde olur ki mebde™-i ¡illet mi¡-
dede ve ¡ulyâda olan em¡âda ola ve mi¡denin ∂a¡fı ve a«lâ†ın ke&reti ve im-
tilânın göbekten yukarı olduğu ve o ma√allde &iðal olduğu ma¡lûm ola. Ve 
bu ¡alâmâtın küllîsinde fevðten ishâle hâcet olur.

Ve ke≠âlik evvelâ sa√c ¡ârı∂ olup ba¡dehu ðûlınc ¡ârı∂ olsa o ðûlınc 
fevðten mu¡âlece olunmak evlâ olur. Ve bu nev¡ ðûlıncın ibtidâsı mi¡de-
den ve ¡ulyâda olan em¡âdan olur ve o mebde™de mâdde müstekinne ve 
müstetire olup em¡â-i me™ûfeye o mebde™ mâddetetin-ba¡de-mâddetin 
merreten irsâl eder. Ve dahi kaçan mâdde me™ûf olan mevdi¡a vârid olsa 
tenðıye-i müste™nifeye √âcet olur ve o √âl üzere olan kimse kaçan müshil 
şürb eylese o müshil müstekinne olan mâddeyi i«râc edip ¡alîle istirâ√at 
gelir ve yâ«ûd müshil mâddeyi i«râca ðavî olmaz ise lâ-eðall mâddeyi es-
fele i√dâr eder ve esfelde bir mev∂i¡de mâdde birikir ve onu √uðne-i vâ√ide 
veyâ«ûd ðalîlü’l-¡aded √ukne i«râc eder [ya¡nî bu i√dârdan evvel i√tiðân 
olunsa me&elâ üç def¡a i√tiðân ile tenðıye olunacak mevâdd ba¡de’l-i√dâr 
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bir def¡a veyâ«ûd iki def¡a isti¡mâl olunan √uðne ile «âric olur.] Ve fevð-
ten devâ şürbü ∂arûret-i ðat¡iyye ile vâcib olmasa e√abb olan budur ki ona 
fevðten devâ saðy olunmaya belki [√uðne]ye iðti§âr oluna, zîrâ ek&er-i 
√âlde ðûlıncın sebebi «ıl†-ı πalî@in lu√ûcu olur ve «ıl†-ı πalî@ lu√ûc eyledik-
te müstefrigâla tamâmen «urûc eylemez. 

Ve kaçan fevðten devâ şürb olundukta onun istifrâπı yalnız mi¡deden ve 
em¡âdan olmaz belki istifrâπına √âcet olmayan ma√allerden dahi istifrâπ 
edip ∂a¡fa mü™eddî ve bu ∂a¡f &âbit olur iken mi¡ânın tenðıyesi tâmm olup 
√uðun-ı ke&îreye ve mütevâtiren istifrâπâte √âcet olmakla onun ile dahi ∂a¡f 
√âdi& olup ¡alîlin ∂a¡fı te∂â¡uf eder, pes lâyıð olur ki ∂arûret-i ða†¡iyye olma-
dıkça fevðten müstefriπât saðy olunmayıp √asbe-mâ emken √uðun ile ve o 
mecrâya cârî olanlar ile iktifâ ve iðti§âr oluna, zîrâ i√tiðânla isti¡mâl olunan 
devâ em¡âda «ıl† mevcûd oldukta ona teşebbü& eder ve â«er mev∂i¡de olan 
a«lâ†a ta¡arru∂ eylemez ve â«er ma√allin «ıl†ını ke&îren ve mu∂a¡¡af ola-
cak miðdâr istifrâπ eylemez. Ammâ «ıl†-ı me≠kûrda lu√ûc ve ferc-i em¡âya 
müsta√kem vülûc olup veca¡a mü™eddî olsa onu istifrâπ için isti¡mâl olunan 
kirâren ve mirâren √uðne dahi ne ðadar «a†ar var ise lâkin o «a†ar fevðten 
şürb olunan müstefriπât «a†arı meblaπına bâliπ olmaz. 

Ve mâddede nu∂c bulunmayıp isti¡mâl olunan √uðne ile bir nesne «âric 
olmasa vâcib olur ki §abr olunup i√tiðân olunmaya «u§û§an √uðun-ı √ârre-
ye §abr mü™ekkeden lâyıð olur, zîrâ o √uðnenin vaðti ba¡de’n-nu∂c olur ve 
«u§û§an √uðun-ı √ârreden ðalb ve dimâπın ta∂arruru «avf olunur. 

Ve çok kerre vâði¡ olur ki √uðne ishâl eylemez belki ta§dî¡ ve i&âre eder, 
o √âlde vâcib olur ki ona fevðten i¡ânet oluna. 

Ve ba¡∂ı kerre vâði¡ olur ki fevðte isti†lâð ve esfelde şiddet olur, o §ûrette 
vâcib olur ki fevðte olan mevâdd ðavâbı∂ isti¡mâli ile tek&îf ve te&«în oluna 
ona dahi i√tibâs gelip cemî¡an fevð ve ta√tın mevâddı cins-i vâ√id olunca 
ðadar ve ba¡dehu istifrâπ olunur. 

Ve ¡alîlde √ummâ mevcûde ise isti¡mâl olunan √uðun telyîn olunmak 
vâcibdir ve o √uðunda dühn ik&âr olunur, zîrâ ba¡∂ı kerre bi-√asebi’l-√âcet 
iki buçuk dirhem miðdârına bâliπ olunca ðadar √uðne a«lâ†ına mil√ id«âl 
olunur ve ke&îren ilðâ olunan dühn mil√in mülû√atini kesr ve ∂ararını def¡ 
eder. 
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Ve eger √ukne bir nesne inzâl ve i«râc eylemez ise ona eyâric-i feyðarâ 
mu«ammeren veyâ«ûd yâbisen saðy olunur velâkin eyâric-i mev§ûfu 
saðydan evvel ona şehriyârânî ve temrî mi&lli tenâvül ettirilip ba¡dehu eyâ-
ric saðy olunur. Ve vâcib olur ki onlara saðy olunan eyâric âπârîðûn ile 
taðviye olunmaya, zîrâ πârîðûn πavvâ§tır, a√şâya πav§ edip onda muðîm 
olur.

 Ve vâcib olur ki mi¡dede πıdâ mi&lli bir nesne var iken i√tiðân olunma-
ya, zîrâ i√tiðân √asebiyle o πıdâ ficcen esfele münce≠ib olur. 

Ve vâcib olur ki √uðunda tedârük olmaya ya¡nî birbiri ardınca mü-
tetâbi¡an isti¡mâl olmaya belki her iki √uðne arasında mühlet ola.

Ve ðûlınc-ı §afrâvînin nevbetlerine √abbu’≠-≠eheb şürbüyle telaððî 
olunur ya¡nî ðûlınc-ı §afrâvînin nevbeti ðarîb oldukta √abbu’≠-≠eheb saðy 
olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre mü§âdif olur ki bedenden mevâddı ce≠b eden edviye is-
ti¡mâl olunmakla o edviye em¡âya redî olan mevâdd-ı sâireyi ce≠b eder ve 
ba¡∂ı kerre a«lâ†-ı sâ√ice ce≠b etmekle em¡âda sa√c ve ðûlınc müctemi¡a 
olur ve onların ictimâ¡ı âfât-ı mühlikeden olur.

Ve ðûlıncda isti¡mâl olunan müshilâtın erde™i √acmi kebîr ve mi¡deye 
ta¡azzüz edip onda mek& eylemeyen müshil olur velâkin √ubûb ve eyâricât 
ve √acmi eðall ve a¡†ar olan edviye isti¡mâle evlâ ve elyað olur. 

Ve ðûlınc mu¡âlecesinde vâcib olur ki re™se ¡inâyet cidden şedîd ola, 
mu√tebisât-ı ba†nın eb«ıresini ve ¡ilel-i ðûlınciyyede isti¡mâl olunan ed-
viye-i √âddenin eb«ırelerini re™s kabûl eylemesin için, zîrâ o eb«ıreyi re™s 
ðabûl eylese ba¡∂ı kerre vesvâsa ve i«tilâ†-ı ¡aðla mü™eddî olur ve o a¡râ∂ 
ðûlınc mara∂ında √a≠er olunacak nesnelerden olur. Ve o a¡râ∂ın ∂ararları-
nın biri budur ki †abîb olan kimseye o ¡ara∂lar mevcûd iken §ûret-i ¡illeti 
ta¡arrüf eylemek müyesser olmaz, binâen ¡aleyh onun mu¡âlecesinde emr-i 
§avâba ve vâcib olan ¡ilâca teheddî ve i§âbet olunmaz. Pes bu me≠kûrlardan 
re™se ¡inâyet §arf olunmak §âbit olur ve ona ¡inâyet †îb-i bârid ve edhân-ı bâ-
ride ile ve sâir bizim mizâc-ı re™s tedbîrinde ≠ikr eylediğimiz eşyâ ile olur.

Ve ba¡∂ı kerre mü§âdif olur ki mi¡â tes«îne ve kebid tebrîde mu√tâc 
olur, o √âlde iki √acete dahi ri¡âyet olunup kebid üzere a∂mide-i bâride 
va∂¡ olunur ve ba†n dahi a∂mide-i √ârre ile ve merû«ât-ı √ârre ile ta∂mîd ve 
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temrî« olunup ve nâ√iye-i kebidden o müsa««inât teb¡îd olunur. Ve ðalbin 
√âli kebidin √âli gibi olur ya¡nî mi¡â tes«îne ve ðalb tebrîde mu√tâc olur 
ise ≠ikr olunan tedbîr gibi bu sûrette dahi tedbîr olunmakla ikisinin dahi 
√âline ri¡âyet olunur ve onlara evfað olan müberridât kâfûr ve §andal ile 
ma¡an ¡u§ârât-ı bâride isti¡mâli olur ve iki √âle ri¡âyet olunup ≠ikr olunduğu 
üzere tedbîr olundukta kebid ve ðalb nevâ√îleri edviye-i √ârreden §ıyânet 
olunup em¡â nevâ√îsi ile ðalb ve kebid nevâ√îleri arasına &evbden veyâ«ûd 
«amîrden veyâ«ûd onlar gibi bir nesneden √âil ve √âciz va∂¡ olunur, o √âil 
e√adühümâya «â§§ olan devâyı â«ere seyelândan men¡ eder. 

Ve o ¡illette ¡a†aş ke&îr olur ve onun tedbîri ¡a†aşa mü§âbere ve şürbü 
taðlîl olur ve o meşrûb miðdâr-ı ðalîl cüllâbdan bir şey™ ile ma«lû† olur 
ise ¡a†aşa enfa¡-ı eşyâdan olur, zîrâ bedenin √ulve mu√abbeti olmakla mâyı 
tenfî≠ eder ve nüfûz ile tebrîd √â§ıl olur.169

İkinci Fa§l ¢ûlınc-ı Bârid Mu¡âlecâtı Beyânındadır

¢ûlınc-ı bâridin ¡alâ-sebîli’l-ðânûn mu¡âlecâtı budur ki onun tedbîrin-
de mu«addirât isti¡mâline mübâderet olunmaz, zîrâ teskîn-i veca¡da ta«∂î-
re mübâderet edenler «a†ardan emr-i ¡a@îm irtikâb ederler. Emrâ∂dan bir 
mara∂da mu«addir isti¡mâli ¡ilâc-ı √âðîðî olmaz, zîrâ ¡ilâc-ı √aðîðî sebeb-i 
mara∂ı ða†¡la olur ve mu«addir sebebi temkîn eder ya¡nî yerleştirir ve tav†în 
eder ve √issi ib†âl eder, zîrâ eger sebeb-i ¡illet mâdde-i πalî@a ise mu«addir 
onun πıl@atini tek&îr ve πalî@i aπla@ eder ve eger sebeb mâdde-i bâride ise 
veyâ«ûd bilâ-mâddetin olan sû™-i mizâc-ı bârid ise mu«addir onların tebrî-
dini arttırır, tek&îr eder ve eger mâdde rî√-i [395b] &e«în ise onun &i«anını 
ve ke&âfetini ziyâde eder ve eger sebeb cirm-i mi¡ânın teðâ&üfüne binâen 
onda mu√tebise olan mevâddın ¡adem-i ta√allülü ise onların tekâ&üfünü 
mu«addir ziyâde eder ve ib†âl-ı √iss √asebiyle veca¡ bir gün veyâ«ûd iki 
üç gün mu«addir ile sâkin olur ise ba¡de hâ≠ihi’l-eyyâm o veca¡ eşeddün 
mimmâ kâne ¡avdet eder.

Ve vâcib olur ki √asbe mâ-emken mu«addir isti¡mâline iştiπâl olunmaya 
ve ¡adem-i isti¡mâlde si¡a ve mendû√a mevcûd iken mu«addire cerâset olun-

169 Ya¡nî √ulvü cemî¡an beden ma§§ ve ce≠b eder ve ona tebe¡an su dahi münce≠ib 
olup cemî¡an bedeni tebrîd eder.
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maya belki müdâvât olunacak ¡illetin sebebini teb¡îde ve tað†î¡ ve ta√lîle ve 
sebebin lüzûcet √asebiyle mu√tebes olduğu mesâmmı tevsî¡e iştiπâl oluna. 
Ve ek&er-i √âlde o menâfi¡ şedîdetü’l-is«ân olmayan edviye-i müla†tıfe ile 
√âsıl olur, zîrâ şedîdetü’l-is«ân olan müla††ıfât mâdde üzere baπteten vârid 
olsa mâdde-i mevrûdeyi ta√lîl e&nâsında ta√rîk eylediği riyâ√ o müla††ıfâtın 
ta√lîl eylediği riyâ√tan ek&er olmasından «avf olunur. Ve bu «avftan emîn 
olunmak için vâcib olur ki isti¡mâl olunan müla††ıfâtın is«ânı o miðdâra 
bâliπ ola ki rî√i ðuvvet ile ta√lîl eyleye ve mâdde-i ra†bı dahi tel†îf ve in∂âc 
eyleye velâkin ta√lîl-i ðavî ile ta√lîl eylemeye. Ve ona binâen ba¡∂ı kerre 
hecr-i †a¡âm u şarâb ve eyyâm-ı mütevâliyede onları terk eylemek ðûlınca 
¡ilâcı kâfî olur. 

Ve binâen ¡aleyh170 ba¡∂ı kerre tekmîd171 veca¡-ı şedîdi ta√rîk eder. Ve 
tekmîd ile √âdi& veca¡ı def¡ için iki emrin birine bi’l-ı∂†ırâr i√tiyâc olur, e√a-
dühümâ terk-i tekmîd ve â«eri tekmîdi tekrîr ve istik&âr olur, zîrâ tekmîdi 
istik&âr ile evvelâ isti¡mâl olunan kimâdın ta√rîk eylediği riyâ√ ta√allül eder. 

Ve kaçan √uðun-ı müstefriπa isti¡mâl olunmak ða§d olunsa eger &üfl 
mu√tebes ise vâcib olur ki evvelâ &üflü müzlið olan nesneler ile i√tiðâna 
ibtidâr oluna ki içinde lu¡âbât ve edhân ve edviye-i &üfliyye ola. Ve ed-
viye-i &üfliyye o devâlardır ki §ırf &üflî olan ðûlınc mu¡âlecesine onlarda 
§alâ√iyyet ola. Ve bu vech üzere ¡ilâca ibtidâ ðûlınc-ı &üflîden riyâ√ √ase-
biyle &üflün i√tibâsı §ûretinde olur. Ve balπamî olan ðûlıncda o i√tiðândan 
sonra balπamı müstefriπ olan √uðun ile dahi istifrâπ olunur. Ve eger ðûlınc 
rî√î olur ise [ya¡nî ðûlınc-ı rî√î demekle müte¡âref olan ðûlınc olur ise] rî√i 
mu√allil olan edviye ile i√tiðân olunur.

Ve sana bilmek vâcib olur ki a«lâ†ın hangisi istifrâπ olunur ise ba¡∂ı ker-
re ondan bir şey™ ta«allüf edip mev∂i¡-i eleme mü§âðıb ve muðârib mekân-
da bâðî kalır ve o şey™ elemi fâ¡il olur. Ve vâcib olur ki o müte«allif nesne 
¡ilâcı ðabûl eylemiyor diye ¡alâ-√âlihi terk olunmaya belki o şey™-i bâðî 
dahi √uðun ile istifrâπ oluna. Ve ba¡∂ı kerre o elemi fâ¡il yalnız rî√ olur ve 
delâil-i rî√ ona delâlet eder, bu §ûrette ¡u∂vu muðavvî olup rî√i dahi tes«în-i 
la†îf ile mu√allil olan √uðun isti¡mâl olunur. 

170 Ya¡nî sü«ûnet-i şedîde mu∂ırr ve riyâ√ı mu√arrik olduğuna binâen
171 Kimâd müsa««anen isti¡mâl olunduğundan.
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Ve ba¡∂ı kerre mev∂i¡-i veca¡a nâr ile isti¡mâl olunan me√âcim va∂¡ı 
onlara kifâyet eder. Ve ba¡∂ı kerre riyâ√ı mu√allile olan büzûr saðyı dahi 
kifâyet eder. 

Ve ba¡∂ı kerre şarâb-ı müsa««an şürbü dahi onlara kifâyet eder. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi a∂mide-i mu√allile kifâyet eder. Ve a∂midenin 

aðvâsı mu√ammire-i «ardaliyye olur, zîrâ o ∂ımâd ba¡∂ı kerre ta√lîl-i mâd-
de eder ve ba¡∂ı kerre mâddeyi ¡a∂al-i ba†na ce≠b eder..Vve veca¡ şedîd 
oldukta ona miyâh-ı √am™et cidden nâfi¡ olur. Ve miyâh-ı nüşâdurînin 
ðûlıncda nef¡i ¡acîb olur ve ı†lâð eder ne ðadar onu isti¡mâl i√timâl edenler 
√aððında şürb ile olur ise. 

Ve o âbzen dahi nâfi¡ olur ki içinde edviye-i mu√allile-i müla††ıfe †ab« 
olunan sudan mütte«a≠ ola. 

Ve ba¡∂ı kerre ba†nı la†îfen delk ve iki sâkları ðaviyyen delk tedbîr-i kâfî 
olur. 

Ve ba¡∂ı kerre mâ-ı bârid şürbü veca¡ı ta√rîk eder, veca¡-ı ðûlıncda mâ-ı 
bârid şürbü a∂arr-ı eşyâ olur ve ma¡a-hâzâ def¡-i ¡a†aşta onun menfa¡ati 
ðalîle olur. Ve §ulb-ı πalî@ olan nebî≠ mâ-ı bâridden «ayrlı olur ve √ârr olan 
veca¡ı ziyâde teskîn eder. 

Ve ðûlınc a§√âbına a∂arr-ı eşyâ berd ve havâ-i bârid olur ve onlara enfa¡ 
eşyâ √ârr ve mâ-ı √ârr ve havâ-i √ârr olur. 

Ve eger sebeb-i ðûlınc em¡ânın bürûdeti olup merâðð raðîða olur ise onun 
§â√ibine küllü vaðtin ðûlınc isrâ¡ eder. Vâcib olur ki onun ba†nı dâimâ dif™172 
ile mu√âfa@a oluna ve veberden di&âr ba†n üzere şedd olunmakla i§âbet-i 
berdden ba†nı viðâye oluna. Ve ba†nı üzere edhân-ı √ârre ve ne†ûlâ†-ı √ârre 
≠ikri âtî vech üzere isti¡mâlin dahi menfa¡ati olur. Ve ba¡∂ı kerre tekmî-
dâta dahi √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre onlarda isti¡mâl olunan edhân-ı √ârreye 
cünd-i bîdester ve eferbiyûn id«âle dahi √âcet olur. 

Ammâ o ðûlınc-ı bârid ki onun sebebi bizim ≠ikr eylediğimiz üzere 
mev∂i¡-i âfete mevâddın şey™en-fe-şey™en ta√allübü olmakla veca¡ i√dâ& 
eyleye, onun ¡ilâcı istifrâπ-ı la†îf-i müteferrið-i mütevâtir olur. Lâkin onda 
imtilâ ve mevâdd-ı ke&îrenin tecemmu¡u olur ise o mevâdd-ı ke&îre istifrâπ 
olunur. Ammâ o ¡illetten ta√allüb ve tevellüd sebebiyle √âdi& olanların ted-

172 “Dif™” deveden √â§ıl olan menâfi¡dir; bu mev∂i¡de örtü ve di&âr olur.
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bîrine vâcib olur ki nevbet-i veca¡ zamânında ve gecesinde √abbu’§-§abır 
ve √abbu’l-eyâric ve o √abb ki şa√m-ı √an@al ve saðmûnyâ ve sekbînec ve 
§abırdan terkîb oluna, işbu √ubûb isti¡mâl oluna ve her hangisi saðy olunur 
ise nı§f mi&ðâlden bir mi&ðâlin iki &ülü&üne varınca ðadar saðy oluna, zîrâ 
√ubûb-ı me≠kûre saðyına bu minvâl üzere birkaç eyyemâ müdâvemet olu-
nup ve aπdiye dahi ı§lâ√ olunsa ¡âfiyete erişirler bi-meşî™etillâhi ta¡âlâ ve 
ðaderihi.

Üçüncü Fa§l ¢ûlınc-ı Bârid-i Rî√îye Ma«§û§a Olan 
¢avânîn Beyânındadır

Vâcib olur ki onda ≠ikri âtî √uðun ve √amûlât ve a∂mide isti¡mâl oluna 
ve πı∂â aslen ve külliyyen terk oluna her ne ðadar müddet-i terk birkaç 
gün olur ise ve o ¡alîle √asbe mâ-emken inâme oluna ve ictihâd olunup 
mâdde-i rî√ ðal¡ oluna cilâsı olan √uðun isti¡mâli ile ve ke≠âlik √uðne ile 
veyâ«ûd «âricden ¡u∂v dahi tes«în oluna bizim bundan aðdem ≠ikr eyle-
diğimiz üzere.

Ve eger o ðûlıncın sebebi rî√-i ma√∂ olduğu ma¡lûm olup onda «ıl† ol-
maktan «avf olunmaz ise murâd eylediğin ðadar tes«în eyle ve murâd ey-
lediğin kimâd ile tekmîd eyle ve ictihâd edip ona nâr ile bilâ-şar† me√âcim 
va∂¡ eyle ve eger †abî¡at mücîbe ise mev∂i¡-i veca¡ delk-i raðîð ile delk 
olunmakla †abî¡ata i¡ânet olunur ve ke≠âlik dühn-i zanbað ve dühn-i nârdîn 
ve dühn-i bân müsa««inât ile temrî« olunur ve ke≠âlik câvers ve mil√ re™y-i 
†abîb miðdârı tes«în olunup müsa««anen tekmîd olunur ve tecribe olunup 
ı∂†ıcâ¡ ve istilðâ ve inbi†a√tan173 ¡alîle hangisi evfað ve riyâ√ın «urûcu onda 
ek&er olur ise o hey™et üzere kılınır ve onlara meşrûbâttan enfa¡ olan kerev-
yâ ve bezr-i se≠âbın miyâh-ı bü≠ûrda saðyı veyâ«ûd şarâb-ı ¡atîð ve mâ-ı 
¡asel ve fânî≠den biri ile o devâların saðyı olur ve ba¡∂ı kerre o vaðt mi&llide 
felûniyâ saðy olunmakla o âfetten «alâ§ olur.

~ıfatu’l-Müshilât: Rî√ten ve mâdde-i balπamiyyeden ðûlınc-ı bâride 
nâfi¡ olan müshilin bir §ınfı √uðun olup balπamı i«râc eder, o √uðnenin 
§ıfatı budur: ◊asek, besfâyec, √ulbe, ðır†ım, sebistân. Bu edviyeler veznleri 

173 “İnbi†a√” yüz üstüne yatmak.
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berâber a«≠ olunur, iki dirhem türbüd ve §a√î√-i πayr-i medðûð olan şa√m-ı 
√an@al yarım mi&ðâl, tîn on ¡aded bu me≠kûrlardan √uðne itti«âz olunur. 

Ve ke≠âlik bezr-i kettân, bezr-i kerefs, enîsûn, ðan†uriyûn-ı daðîð, √ab-
bu’l-«ırva¡ı’l-mer∂û∂, benefşec her birinden beş dirhem, se≠âb bir bâða 
ya¡nî bir deste, varað-ı kerneb bir ðab∂a. Bu edviye a«≠ olunup mâ-ı ke&îr 
içinde ðalîlen bâðî kalınca ðadar rıfð ile †ab« olunur ve ba¡dehu mers ve 
ta§fiye olunup mu§affâdan yüz dirhem miðdârı a«≠ olunup içinde «ıyârşen-
berden yedi dirhem, muðl ve sekbînec her birinden birer dirhem ve bûrað 
bir mi&ðal ve dühn-i şîrûπan on dirhem o ≠ikr olunan mu§affâ ma†bû« için-
de idâfe olunduktan sonra onunla i√tiðân olunur ve ba¡∂ı kerre onun içinde 
merâretü’&-&evrden [396a] bir şey™ dahi kılınır.

◊uðne-i U«râ: Bu √uðne balπam-ı lezici i«râc eder. ±ikr olunan √uðne-
nin eczâsı a«≠ olunup o eczâdan ek&er içine şa√m-ı √an@al katılır ve ke≠âlik 
√abbu’l-«ırva¡ beş dirhem miðdârı a«≠ olunup mâ-ı leblâbda √alb olunur 
ve ba¡de’t-ta§fiye √uðne-i ûlâ mu§affâsı üzere §abb olunur ve «ıyârşenber 
ve sükker bedeline ¡asel va∂ olunur ve onun dühnü dühn-i ðır†ım kılınır ve 
onda sekbînec miðdârında câvşîr ya¡nî bir dirhem câvşîr kılınıp isti¡mâl 
olunur ve ba¡∂ı kerre onda dühn-i «ırva¡ dahi kılınır. 

Ve çok kerre bu †abî« üzere iktifâ olunur, o †abî« budur: Büzûr-ı √âşâ, 
sa¡ter, zûfâ, kemmûn, fu†râsâliyûn, bezr-i se≠âb, besfâyec, ðan†ûriyûn, fû-
tenec, encudân. Bu me≠kûrların †âbî«î içinde yarım dirheme ðarîb ðı&&â-i 
√ımâr ¡u§âresi idâfe olunup i√tiðân olunur veyâ«ûd o edviye ile ma¡an 
ðı&&â-i √ımâr u§ûlü ve şa√m-ı √an@aldan bir şey™ †ab« olunup o †abî«în 
içinde sekbînec ve câvşîr ve muðl her birinden birer dirhem idâfe olunup 
i√tiðân olunur. Ve çok kerre bu edviyeler zeyt içinde ve sâir dühn-i √ârr 
içinde †ab« olunup i√tiðân olunup ve çok kerre dahi muða††ı¡a olan siken-
cebînât ile i√tiðân olunur.

~ıfat-ı ◊uðne: Bu √uðne ile a§√âb-ı ðûlınca i√tiðân olunur: »all ve ¡asel 
her birinden birer ðıs†, şa√m-ı √an@al üç mi&ðâl, fülfül bir ûðıyye, zence-
bîl iki ûðıyye, se≠âb-ı bostânî bezri, √amâmâ, kâşim, enîsûn, eftîmûn her 
birinden dörder mi&ðâl, kemmûn-i Kirmânî, bezr-i şibt her birinden ikişer 
mi&ðâl, besfâyec bir ûðıyye. Bu edviye cemî¡an ra∂∂ olunup «all ve ¡asel 
içinde nı§fı kalınca ðadar †ab« olunup ve ba¡de’t-ta§fiye i√tiðân olunur. Ve 
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ba¡∂ı kerre onun a«lâ†ına encudân ve neşâstec dahi id«âl olunur. Ve mu§an-
nif der ki bu mi&lliye benim şedîden meylim yoktur, senin ma¡lûmun olsun.

~ıfat-ı ◊uðne-i Ceyyide: Bu √uðne ba¡∂ı ðudemânın i√tiyârı ve i«tirâ¡ı-
dır, veca¡ı teskîn eder: ~abır, cünd-i bîdester, mey¡a, ¡ilk-i enbâ† her birin-
den birer ûðıyye, bu«ûr-ı meryem-i †arî ¡u§âresi iki ûðıyye, afyûn bir buçuk 
ûðıyye. Bu edviyeler √ıf@ olunup vaðt-i √âcette bâðılâ ðadar isti¡mâl olunur 
ve ba¡∂ı kerre √uðnelere id«âl olunur ve ba¡∂ı kerre ihâl-i şu√ûm ve edhân 
içine id«âl olunup i√tiðân olunur.

◊uðne-i ¢aviyye: Kaçan ðûlıncda &üfl ¡â§î olup ve hem onda şedîde-
tü’l-lüzûce ve ðuvvet ve ¡i§yânı mütenâhî belâπım dahi olsa bu √uðne ile 
i√tiðân vâcib olur: Üşnân-ı ra†b suyuyla eşyâ-ı â«erden ≠ikri âtî tertîb üze-
re √uðne itti«â≠ olunur, ≠ikr olunan üşnân-ı ra†b suyu yarım rı†l, dühn-i 
√all bir ûðıyye, bûrað beş dirhem; bu me≠kûrlardan √uðne itti«âz olunur. 
Ve bunlardan aðvâ olur √abb-ı şübrüm, varað-ı mâzeryûn, ve muðaşşar 
kirm-dâne ve bu«ûr-ı meryem ve ¡ar†anîsâ ve ðuşûr-ı √an@al ve şa√m-ı √an@
al ve ðı&&â-i √ımâr ve türbüd ve besfâyec. Bu mecmû¡ a«≠ olunup bunun 
em&âlinde olan ¡âdet ve resm üzere su ile †ab« olunduktan sonra sülâðası 
üzere dühn-i «ırva¡ ve ¡asel ve merâretü’l-baðar ilðâ olunup i√tiðân olunur 
veyâ«ûd ≠ikr olunan edviye dühn-i √ârr içinde kılınıp i√tiðân olunur. Ve 
ðı&&â-i √ımâr dühnü ile i√tiðân olsa ba¡∂ı kerre lezic ve ke&îr-i belâπım 
i«râc eder eger ba¡de’l-i√tiðân birkaç sâ¡at §abr eder ise ve fücl ve kelkelâ-
nic ve «ırva¡ dühnleri dahi o minvâl üzere olurlar. Ve ba¡∂ı kerre şiddet-i 
veca¡ katında ≠ikr olunan √uðun içine √ıltît ve uşşað ve ≠ürûð-ı √amâm174 
katılmağa ve «â§§aten ¡u∂vu müsa««in olan edviye ile ma¡an va∂¡ olunma-
ğa √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre ûferbiyûn va∂¡ olunmağa dahi √âcet olur. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi ða†rân efâviyesi ke&îre olan mâ-ı ¡asel içinde i√tiðân olunur 
ve veca¡ı teskîn eder ve bu«ûr-ı meryem ¡u§âresi cidden ¡acîbe olur. Ve 
ba¡∂ı kerre saðmûnyâ ve ûferbiyûn ve πayriye dahi √âcet olur. Ve e†ıbbâ 
≠enebü’l-fâr ismi ile müsemmâ olan devânın √uðne içinde isti¡mâlini med√ 
eylediler onun ile intifâ¡ olunur dediler. Ve ba¡∂ı kerre zeyt içinde iki dir-
hem miðdârı cünd-i bîdester kılınıp onunla i√tiðân olunur. Ve ke≠âlik üç 
dirhem zift a«≠ olunduktan sonra †ılâ ve dühn-i se≠âb ve semn her birinden 

174 “±ürûð-ı √amâm” güğercin tersi.
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birer sükerrece dahi a«≠ olunup me™«ûz-i evvelin üzerine §abb olunur ve 
ba¡dehu isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre √uðun-ı ðaviyye içine varað-ı tîn ve 
şecer-i tîn li√âsı id«âl olunur.

Edviye-i Meşrûbe ~ıfatıdır: Balπamı müshil ve ðaviyyü’n-nef¡ olan 
√ubûbdandır: ◊abb-ı şübrüm sekbînecle ve ke≠âlik √abb-ı sekbînec şeðâðul175 
ile ve √abb-ı sekbînec √armel ile ve ke≠âlik türbüd ve §abır-i İsðû†arî ve 
şa√m-ı √an@al veznleri berâber a«≠ olunup cüz™-i vâ√idin &ülü&ü saðmûnyâ 
dahi «al† olunduktan sonra menzû¡u’r-rıπve ¡asel ile eczâlar cem¡ olunur ve 
ondan √ubûb itti«â≠ olunur.

◊abb-ı Ceyyid: Bu √abb dahi ðûlınc-ı balπamîde isti¡mâl olunur: Şa√m-ı 
√an@al bir dânıð, türbüd bir dirhem, ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresi yarım dânıð, 
cünd-i bîdester, zencebîl her birinden birer dânıð, eyâric-i feyðarâ bir dir-
hemin iki &ülü&ü. Eger bu √abbı saðmûnyâ ile †akviye eder isen câiz olur. 

Ammâ onlara nâfi¡ müshilât-ı u«râ: İsðafî ve temrî ve şehriyârân ve 
şa√m-ı √an@al ile muðavvî eyâric dünh-i «ırva¡la ve ke≠âlik sefercelî mi&lli 
müshilâttır. 

Ve kaçan âfet-i ðûlınca &üfl balπam ile mu«teli† olup lâkin &üfl ke&îr ve 
mütebendıð olmakla icâbet eylemese müshilât-ı ðaviyye isti¡mâline ∂arûret 
dâ¡iye olur. Ve bu §ıfat üzere olan √abb ≠ikr olunan müshilât-ı ðaviyyeden 
olur: Ûferbiyûn ve mâzeryûn √abbının münaððâsı ve saðmûnyâ veznleri 
berâber a«≠ olunup √ubûb itti«â≠ olunur ve şerbet-i vâ√idesi bir dirhem kılınır.

Müshil-i Â«er: Bu müshil cidden ðavî olur: Zibl-i √amâm bir ðafîz, şibt 
bir √uzme. Bu devâlar bir zevrað su içinde nı§fı kalınca ðadar †ab« ve ba¡-
dehu ta§fiye olunup mu§affâsından iki ûðıyye saðy olunur. Ve bu müshilin 
ðuvveti ðaviyye olur velâkin «a†arı ðavî dahi olur.

Ve elbân-ı yetû¡ât ðûlıncı cemî¡an ta√lîl eder. Ve yetû¡ât-ı lâπıye ve şüb-
rüm o mi&llilerdir ve o yetû¡âttan mütte«a≠ olan √abba √abb-ı ∂ırâ† tesmiye 
olunur. Ve yetû¡âtın bir nev¡i dahi vardır ki evvelâ ≠ikr olunan mecrâsına 
cârî olur ve o nev¡ ke&îrü’l-varað merzencûşa müşâbih olan âzânü’l-fârdır, 
onun ile ¡aðreb le≠¡ine mu¡âlece olunur ve onun leben-i ke&îri olur, onu ed-
viye-i müfredede biz ≠ikr eyledik.

175 “Şeðâðul” bir nebtin a§lıdır; ba¡∂ı nüs«ada “şeşðâðul” vâði¡dir, bir ismi “√aş-
feyðul”dur.
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~ıfat-ı ◊amûlât-ı ¢aviyye: ¿üfl-i ke&îri balπam-ı lezic ile i«râc eder. 
O √amûleden biri mil√-i √acerîdir ki ondan bellû†a itti«â≠ olunup i√timâl 
olunur ve o bellû†anın †ûlü altı parmak miðdârı kılınır. Ve biri dahi o bel-
lû†a-i kebîredir ke «ur™-ı fârdan itti«â≠ olunur veyâ«ûd şa√m-ı √an@al ile 
ma«lû† ¡aselden bellû† itti«â≠ olunur veyâ«ûd ðı&&â-i √ımâr, şa√m-ı √an@al, 
merâretü’l-baðar, na†rûn, ¡asel bu mecmû¡dan bellû† itti«â≠ olunur veyâ«ûd 
fânî≠-i Şehrî176 ile şa√m-ı √an@aldan yalnız bellû† itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik 
bellû† şa√m-ı √an@al, anzerût, fânî≠den dahi itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik ¡asel, 
ru«bîn, şa√m-ı √an@al mil√-i nef†î veznleri berâber a«≠ olunup onlardan 
dahi bellû† ¡amel olunur.

Ve bu devâ dahi balπamî ve &üflî ve rî√î beynlerinde müşterek bir şey™-
dir, o şey™-i müşterek budur: Şa√m-ı √an@al cünd-i bîdester her birinden bi-
rer nevât ða†rân iki mil¡aða bu edviyeler ¡aselden bir şey™ ile isti¡mâl olunur 
ve bu«ûr-ı meryem ¡u§âresi cidden ðaviyyedir ðûlınca bir tedbîrin menfa¡ati 
olmasa o ¡u§âre nâfi¡ olur ve ona √âcet olur ve çok kerre dahi saðmûnyâ ve 
bezrü’l-encüre isti¡mâline belki ûferbiyûn isti¡mâline √âcet olur.

~ıfat-ı ◊uðne-i Ceyyide: ¢ûlınc-ı rî√îde isti¡mâl olunur: ◊âşâ, zûfâ 
se≠âb-ı yâbis, sa¡ter, şevâ§arâ, vecc, be≠r-i se≠âb, bezr-i fencengüşt, 
mer∂û∂ √abb-ı «ırva¡, babadya, √asek, ðan†ûriyûn, şibt, büzûr-ı &elâ&e, 
encudân, fu†râsâliyûn veznnleri berâber a«≠ olunup se≠âb ¡u§eresi için-
de veyâ«ûd fû≠enec ¡u§âresinden miðdâr-ı ke&îrin içinde †ab«-ı şedîd ile 
ðalîlü’l-miðdâr kalınca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu bir cüz™ zeyt ≠ikr 
olunan ¡u§âre-i ma†bû«anın iki cüz™ bunlar dahi cem¡ olunup yalnız zeyt 
bâðî kalınca ðadar †ab«olunur ve ondan miðdâr-ı √uðne-i vâ√ide a«≠ 
olunup içine ba†† ve mâ¡iz şa√mları ve câvşîr ve sekbînecden birer şey™ 
katılıp [396b] i√tiðân olunur ve ≠ikr olunan ¡u§ârenin kendisi a«≠ olu-
nup içinde §umûπ-ı me≠kûre ile şu√ûm-ı mes†ûre √all olunsa ve on dir-
hem miðdârı ¡asel dahi katılsa o mecmû¡ sâir nâfi¡ olan edviye ile ma¡an 
i√tiðân olunur.

176 “Fânî≠” iki nev¡dir, birine Şa√rî ve dîger birine dahi ◊arrânî derler. Şa√r diyâr-ı 
Fârs’ta bir beldenin ismidir. [Metin boyunca “fânî≠-i Siczî” iken burada fânî≠-i 
Şehrî” imlası bir nüsha meselesidir. ð≠«b’de yer alan dipnot Ragıp Paşa’da mü-
tercimin notuna aykırıdır; Ragıp Paşa’da “Şa√r” imlası Hamidiye’de “Şehr”dır.]
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Ve ðûlınc √uðnelerine cünd-i bîdester ve √ıltît id«âli cidden nâfi¡ olur. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi yirmi dirhem zeyt içinde on dirhem mey¡a-i sâile 
i≠âbe olunup i√tiðân olunsa nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre bûrað-ı ke&îr se≠âb 
¡u§âresi içinde √all olunup ve meblaπı on dirheme varınca ðadar kılınır 
ve bir dirhem mil√ ile i√tiðân olunur. Ve ba¡∂ı kerre dühn-i se≠âb ve dü-
hn-i nârdîn ve dühn-i bâbûnec ve dühn-i fücl ve [dühn-i] «ırva¡ ile dahi 
i√tiðân ederler.

Riyâ√ İçin İsti¡mâl Olunacak ◊amûlâttır: Se≠âb mâ-ı ¡asel ile √alûð 
gibi olunca ðadar sa√ð olunur ve onun nı§fı miðdârı kemmûn ve rubu¡u 
miðdârı na†rûn ona katılıp ondan †ûlü altı parmak ðadar bellû† itti«â≠ 
olunur. Ve ke≠âlik bezr-i se≠âb, cünd-i bîdesterden ¡asel ile ve merâre-i 
baðar ve burað ile her birinden nı§f mi&ðâl a«≠ olunup √amûle itti«â≠ 
olunur. Ve ke≠âlik sekbînec, muðl, bûrað, √an@al, «a†mî bu me≠kûrlardan 
bellû† itti«âz olunur.

Bilâ-Mâddetin Em¡âsında Bürûdet Olanlar İçin ◊uðun ve ◊amûlâttır: 
Bilâ-mâddetin mizâc-ı bârid √asebiyle ðûlıncı olanların √amûlâtı ðûlınc-ı rî√î 
√amûlâtı ve √uðunu gibidir. Ve ba¡∂ı kerre onlara va√dehu ða†rân ile i√tiðân 
nef¡ verir, o ða†rândan iki dirhem miðdârı ile zeyt içinde i√tiðân olunur ve 
yalnız ≠erð-ı √amâm ¡u§âre-i fû≠enec ve dühn-i √abb-ı «ırva¡la i√tiðân olunur.

Dördüncü Fa§l Âbzen ve ◊ammâmât ve Ne†ûlât Beyânındadır

Ben derim ki âbzenin evcâ¡-ı ðûlınca nef¡-i şedîdî olur «u§û§an âbzenin 
suyunda edviye-i ðûlınciyye †ab« olunmuş ola, zîrâ o su nârdan müstefâd 
olan √arâreti ve edviyeden müstefâd olan ðuvveti √asebleriyle vereme se-
beb olan mevâddı ta«lîl eder ve yine √arâreti ve ru†ûbeti ile ¡u∂vu ir«â edip 
veca¡ı fâ¡il olan sebebin infişâşı âsân olur ve mað¡adeyi dahi ir«â eder ve 
onun istir«âsı mu√tebesin indifâ¡ına mu¡în olur velâkin âbzen kerb ve πaşy 
i√dâ& eder ðuvveti ir«â eylediğinden için. 

Ve vâcib olur ki ∂a¡îf olanlar âbzeni √a≠er üzere isti¡mâl eyleyeler. Ve 
∂a¡îf olanlara âbzen isti¡mâli ðatında ðuvveti taðviye eden fevâkih ve ¡ı†r ve 
girdinâc ve «ubz-ı √ârr râyi√aları ve istil≠â≠ edip taðrîbinden ona †ume™nî-
net √âdi& olan nesneler taðrîb olunur. Ve o kimse sa¡y ve ictihâd eyleye ki 
o su ðalbinde ve §adrında πamr ve şiddet i√dâ& eylemeye. 
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Ve mâ-ı √am™et içinde ðûlınc-ı bârid a§√âbı iclâs eylemek onlara şedîden 
muvâfıð olur, nitekim o ðûlınc-ı bâridi olanlar suyu ¡a≠b olan √ammâmata 
taðrîb olunmamak evlâ olduğu gibi. Ve kaçan bir inânın esfeli √isse @âhir 
olmamağa ðarîb olacak miðdâr &uðûb-ı müteferriða-i ∂ayyiða ile &aðb olu-
nup içine mâ-ı √am™et veyâ«ûd edviye-i ðûlınciyye ile †ab« olan su doldu-
rultan sonra ¡alîl istilðâ olunup o inâ-i memlû onun ðadr-i ðâmet fevðinde 
imsâk olunmakla ¡alîlin ba†nına ða†arât-ı müteferriða-i mütevâtire teðâ†ur 
eylese onun nef¡i onlara cidden şedîd olur.

Beşinci Fa§l ◊u…unun Keyfiyyeti ve Âlâtı Beyânındadır

Bu ¡abd-i faðîr ve mütercim-i pür-tað§îr der ki bu maðâmda mu§annifin 
îrâd eylediği elfâ₣ ve ¡ibârâttan ebkâr-ı ma¡ânîye teva§§ul müte¡assir ve 
belki müte¡a≠≠ir ve πayr-i müteyessir olup şâri√ Kâzerûnî’nin Şer√-i Mû-
cez’de îrâd eylediği ¡ibâret maðâma evfað ve merâma edell olmakla bize 
vâcib olur ki şâri√-i merðûmun ¡ibâretini bi-¡aynihi naðl edip ve mu§annifin 
¡ibâretini ona ta†bîk ederek şer√ ve beyân eyleyeyüz. Ve Şer√-i Mûcez’in 
¡ibâreti budur:

ــ  ــ ا ــ  ــ و ــ  ــ إ ــ  ــ  ل ا ــ ن  כــ ــ ان  ــ  ــ ا ــא  وا
وج  ــ ــ  ــ ا ــ ا ــ وا א ا ــ ــ  ــ وכ ــ  ــ  ــא إ ــ  و
ــ  ــ  ــא ا ــ  ــ  ــ إ כ ــ ا ــ  ــ أن  ــ   ــ وا ل ا ــ ــ  כ ــ وا ا
ــ  ــא ا ــא  ق وا ــ ــ ا ــא  אر ــ  ــ ا ــ ا ن  כــ ق  ــ ــ ا ــ اذا  ــ  ــ دو
ب  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ آ ــ  ن  כــ ــ أن  ــ  ــ إ ا ــ ا ــ إ אور ــא  ــאن 
ــ  א ــ  م ا ــ ء  ــ ــא  ــ ا ــ ا ــאن  ى  ــ ــ ا ــ  ل ا ــ ن  כــ ــ  ــ رأ ــא 

ــ ، إ ــ ــ ا ــ  ــאس ا ــ ا ــ  ط وآ ــ ا כאن ا כــ ــ  ــ آ ــ  כ ي ا ــ ــ כאن  و

Ve mu§annif-i ¢ânûn der ki:
אء  א ا כ ذכ  د  א א ا ا  أ

“◊uðne âletinin eşkâl-i mu«telifesi vardır; ba¡∂ı ðudemânın ta§vîr ettik-
leri şekl eşkâl-i sâireden ecveddir. Ve √uðne âletinin zıððî ya¡nî tulum gibi 
√uðne dolduracak ðam¡ı ve ke≠âlik ünbûbesi ya¡nî kamış hey™etinde √uðne 
mecrâsı olur.” 

Ve mu§annif o ünbûbenin ecved-i eşkâlini beyân nedip der ki
א  و  ن ا   دائ כ  أن 
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Ya¡nî “mi√ðanenin177 a√sen-i eşkâli budur ki onun ünbûbesi müstedîr 
olup dâiresinin tecvîfi iki kısma münðasım olur, bir ðısmı §aπîr ve ðısm-ı 
â«eri kebîr olur. Ve §aπîrin si¡ası kebîrin si¡asının nı§fı miðdârında olup 
beynehümâda olan nisbet &ülü& ve &ülü&ân üzere olur.”

אب  ا ا  ا  א  و 
“Ve ünbûbe ecsâd-ı seb¡anın178 hangisinden itti«â≠ olundu ise o iki 

ðısmın arasında o cesedden bir √âil kılınıp onunla §aπîr ve kebîr iki te-
cvîf birbirinden ifrâz olunur, me&elâ ünbûbe re§â§tan mütte«a≠ ise √âil dahi 
re§â§tan itti«â≠ olunur.” Ve ðıss ¡alâ-hâzâ.

ئ ا  א   א אر  ا  א  א א ا و ا 
“Ve o √icâb ünbûbeye şedîden il§âð olunur bir vech ile ki o §ıπar ve 

kiber ile mu«telif iki mecrânın arasında o √icâb √âciz-i müsta√kem olup 
e√adühümâdan nâfi≠ ve cârî olan nesneler â«ere nüfûz mümkin olmaya.”

א ء ا  ن  ا כ כ و ء ا א   ا ق  ن ا כ و
Ya¡nî “Ünbûbenin zıðð cânibinde olan †arafında vâði¡ iki tecvîften te-

cvîf-i a§πar tecvîf-i ekberden að§ar kılınır ve cüz™-i ekberin ağzı zıðða id«âl 
olunup tehendüm ve li√âm olundukta cüz™-i a§πarın aðsar olduğuna binâen 
ağzı «âric-i zıððta meftû√an bâðî kalır.”

ــ  ــ  ئ ى  ــ ــאم  ــ  ء ا ــ ــ رأس ا ــ  ــ ا ــ  ــא  ق  ــ وان כאن ا
اء ــ ا

“Kaçan mi√ðanenin zıððî ve tulumu bi’l-cümle ünbûbe ile terkîb olu-
nup mühendem olsa ya¡nî yerli yerine va∂¡ olunup lâyıðı üzere ı§lâ√ olunsa 
ona havâ dâ«il olmasın için cüz™-i a§πarın re™si şedîden li√âm-ı ðavî ile 
şedd olunur.”179 “Mühendem” “hendâm”dan ism-i mef ¡ûldür, “hendâm” 
“endâm”dan mu¡arrebdir, “hendâs” ve “hendâz” “endâze”den mu¡arreb 
olduğu gibi.

ج  ا  وכ ق     ا   ن   ا כ و

177 “Mi√ðane” âlet-i √uðne demektir.
178 “Ecsâd-ı seb¡a-ı müte†arriða” kütüb-i √ikmette yazıldığı üzere ≠eheb ve fı∂∂a ve 

nu√âs ve √adîd ve re§â§ ve «âr-§ınî olur, ma¡âdin ðabîlindendir.
179 Ve tecvîf-i a§πarın femi şedd olunmak lâzım iken †ûlü ≠ikr olunduğu miðdâr 

ziyâde kılındığı rî√ onda fâş olup &uðbe-i §aπîre tervî√ ile «urûc eylemesin için 
ve ke≠âlik &uðbe-i §aπîre mesdûde olur ise femin süddesi ve li√âmı fet√ olunup 
rî√ ondan «urûc eylemesin için olur.
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“O iki cüz™lerin mað¡ade cânibinden olan re™si berâber kılınır ve mað¡a-
deye id«âl olundukta iki cüz™ün re™si ma¡an dâ«il olur velâkin cüz™-i §aπîr-
lere ta√t-ı zıððta ve «âric-i mað¡adeden mað¡adeye ðarîb olan ma√allinde 
bir menfe≠ ve &uðbe kılınır vaðt-i i√tiðânda o menfe≠den müte√arrik olan 
riyâ√ «urûc eylesin için.”

ــ  ي   ــ ء ا ــ ــ ا ــ  ــ و ــאدت ا ــ  ة ا ــ ت  ــ ــ و ــ ا ذا ا ــ
ا ــ ارا  ــ ــ ا ــ ا א ــ  ــ ا ا

“Kaçan bu vech üzere olan âlet ile i√tiðân olunsa ve isti¡mâl olunan 
√uðne ya¡nî edviye-i i√tiðân rî√i ðuvvet ile √afr eylese ya¡nî mevâ∂i¡in-
de ¡unf ile iz¡âc eylese rî√ ¡avdet edip √uðne mecrâsı olan tecvîf-i kebîrin 
ma¡iyyetinde olan tecvîf-i §aπîre nüfû≠ edip «âric-i mað¡adede olan &uðbe-
den «urûc eder ve riyâ√ın «urûcuyla em¡âda edviye müstaðirre olup [397a] 
te™&îri ðavî ve menfa¡ati ek&er olur.”

אم  ج إ ا אرج و א إ  د  ن ا  ا 
“Zîrâ vech-i meşrû√ üzere riyâ√ «ârice mündefi¡a olmasa √uðneyi «ârice 

i¡âde ve i«râc eder ve em¡âda edviye müstaðirre olmayıp müddet-i mek&i 
ðalîle olmakla te™sîri olmaz.”180 

¢ânûn’un şer√e mu√tâc olan ma√allî tamâm oldu yine tercemeye şurû¡ 
eyleyelim: 

Ve vâcib olur ki ¡alîlin √âlî te™emmül oluna, eger veca¡ nâ√iye-i @ahra 
mâil ise ¡alîl istilðâ olunup müstelðıyen i√tiðân oluna ve müstelðıyen i√-
tiðân külye müşâreketiyle √âdi& olan ðûlınca evlâ ve enfa¡ olur. 

Ve eger veca¡ ðuddâma mâil ise bâriken i√tiðân evlâ olur ya¡nî deve-
nin inâ«a vaðtinde olan hey™eti üzere ðılınıp i√tiðân olunur. Ve bi’l-cümle 
bâriken i√tiðân me¡â†ıf-ı em¡âya √uðneyi ziyâde î§âl eder. Ve ba¡∂ı kerre 
sol †arafa mu∂†aci¡an i√tiðân olunur velâkin bir mirfeða181 va∂¡ olunmakla 
veriki182 işâle ya¡nî fevð cânibine ref¡ olunur ve sağ ayağını §adrına il§âð 
edip ref¡ ve işâle eder ve sol ayağını mebsû†aten terk eder. Ve kaçan emr-i 

180 Zîrâ med«al-i √uðneden mâ-¡adâ menfe≠ olmasa riyâ√ o menfe≠den «urûca †âlib 
olur ve √uðne dahi o †arîð √i≠âsında olmakla onu dahi ma¡an i«râc eder.

181 ُ ــ َ َ ْ
ِ ْ ةٌ ,yüz yastığı (mîmin kesri ve fânın fet√i ile) [el-mirfeðat] اَ َّ ــ َ ِ  [mi«addet] 

gibi. Vankulu.
ِرُك 182 َ ــ ْ  ≠uyluğun üstü, mâ-fevka’l-fa«i (vâvın fet√i ve rânın kesri ile) [el-verik] اَ

ma¡nâsına. Vankulu
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i√tiðân tamâm oldukta ¡alîl arkası üzere yatırılıp tenvîm olunur ve her i√-
tiðân olunan kimsenin √âli bu minvâl üzere olur. 

Ve ba¡∂ı nâs «ın§ırını ðayrû†îyle mes√ edip ¡alîlin dübürüne id«âl eder 
ve bu vech mirâren id«âli ta§vîb eder onun için ki bu id«âl ile dübür te-
vessu¡ edip onda ünbûbe tehendüm eder. Ve ba¡∂ı nâs dahi ≠ikr olunan 
i§ba¡ id«âline √âcet yoktur derler. Ve kaçan sen i√tiðân murâd eylesen o iki 
ferîðin re™ylerinden hangisini ta§vîb eder isen onunla ¡amel eyle ve bundan 
sonra ünbûbeyi ve mað¡adeyi ðayrû†î ile mes√ edip ünbûbeyi mað¡adeye 
def¡ eyle o miðdâr ki ðûlınca mü™eddî olan mevâddın em¡âda √abs olduğu 
mev∂i¡e ünbûbe vâ§ıl olmaya ve belki mi¡â-i müstaðîmi tecâvüz eylemeye. 
Ve eger ünbûbe ma√bes-i me≠kûra vâ§ıl olur ise em¡âya √uðne du«ûl eyle-
mez.183 Ve kaçan ünbûbeyi mev∂i¡ine tesviye eylesen √uðneyi züðayðaya 
§abb edip ba¡dehu iki yed ile ve ¡a§r-ı ceyyid ü mutta§ıl ile ¡a§r eyle ve ¡a§rı 
¡unf ile eyleme. 

Ve çok vâði¡ olur ki bu mi&lli i√tiðânda mü§ârif olup √uðne mekân-ı 
ba¡îde ve √âcet olan mev∂i¡in fevðine vâ§ıl olur, bu mi&lli √âlde ve √uðne-
nin fevðe nüfû≠unda §avâb budur ki baş tüyleri medd oluna ve ¡alîlin yüzü-
ne mâ-ı bârid saçıla ve √uðne-i §â¡ideyi esfele ce≠bde i¡ânet oluna. 

Ve ma¡lûm ola ki kaçan √uðne isti¡mâl olunsa ¡alâ-√âlihâ terk olunmaz 
belki onda √amûle isti¡mâl olunur √uðne mevâdd-ı ¡illet ile mün√adir ol-
sun için. Ve ma¡a-hâzâ senin ≠erð-ı √uðnede rıfðın o ðadre bâliπ olmaya 
ki o miðdâr ≠erð ile √uðne mekân-ı √âcete bâliπ olmaya. Ve kaçan √uðne 
münza¡ic olup «urûca meyl eylese onu «urûcdan men¡ eyleme belki sâ¡at-i 
«urûcda √uðneyi ke-mâ hiye i¡âde eyle. Ve vâcib olur ki ¡alîle ¡a†aşı ve su¡â-
li √âlinde i√tiðân olunmaya.

Ve ma¡lûm ola ki ðadrde mu¡tedile olan √uðnenin menfa¡ati em¡â-i 
¡âliye vâ§ıl olmaz ve i¡tidâlden ðadri ek&er olanların ∂ararı ke&îr olur ve 
âfâtından «avf olunur. Ve &e«în olan √uðne ke&âfeti √asebiyle em¡âya 
mülâzım olmakla onda √uðne-i ke&îrenin ma∂arrat-ı ke&îresi gibi ke&ret-i 
ma∂arrat olur. Ve √uðne-i raðîðanın te™&îr ve nef¡i olmamakla √uðne-i 
ðalîle gibi olur.

183 Ya¡nî mi√ðanenin femi südde ile kapanır ve ünbûbeden devâ «urûc eylemez ve 
em¡âya vâ§ıl olmaz.
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Altıncı Fa§l Verem-i Bâridden ◊âdi& Olan 
¢ûlıncın Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Verem-i bâridden ðûlınc √udû&u cidden nâdir olur ve onun mu¡âlecâtı 
dühn-i πâr bir cüz™, zeyt bir cüz™, şa√m-ı ivezz bi’s-seviyye.184 Bu edviye-
lerin menfa¡ati ¡acîbe olur. Ve onlara o a∂mideler dahi nâfi¡dir ki ðaysûm, 
şibt, i≠«ir, iklîlü’l-melik. Ve evrâm-ı bâride mu¡âlecâtında isti¡mâl olunan 
edviye-i sâireden mevâ∂i¡-i müte¡addidede senin bildiğin üzere terkîb olu-
na. Ve ðafrü’l-yehûd ile itti«â≠ olunan ∂ımâd-ı ðaysûm dahi nâfi¡dir.

Yedinci Fa§l ¢ûlınc-ı Bâride İ¡tiyâdı Olanlara 
Dühn-i »ırva¡ Sa…yının Tedbîri Beyânındadır

Ve biz deriz ki ðûlınc-ı bâridi olanlara dühn-i «ırva¡ saðyı enfa¡-ı eş-
yâdan olur eger onu saðyda mâ-hüve’l-vâcibe ri¡âyet olunup vaðtinde 
ve mâ-ı büzûr ile saðy olunur ise. Ve o dühn sekbînec mi&lli ile beden 
tenðıye olunduktan sonra isti¡mâl olunur ve yevm-i evvelde iki mi&ðâl mið-
dârı ve yevm-i &ânîde iki buçuk mi&ðâl saðy olunur ve her yevm-i &ânîde 
evvel yevm üzere nı§f mi&ðâl olur185 ve bu minvâl üzere yevm-i sâbi¡a va-
rınca ðadar ziyâde olunarak saðy olunur ve yevm-i sâbi¡den sonra ðalîlen 
ðalîlen tenzîl olunarak saðy olunmakta be™s olmaz iki mi&ðâle nüzûl edince 
ðadar ve yevm-i sâbi¡de saðyından vaðfe eylemek dahi câiz olur. Ve dühn-i 
«ırva¡ mâ-ı büzûr ile saðy olunur ve kaçan dühn-i «ırva¡ mâ-ı bü≠ûr üzere 
§abb olunsa bir mi«va∂186 ile şedîden «al† olunur.

Ve vâcib olur ki o dühnün şürbü gününde πıdâ altı sâ¡atten on sâ¡ate ðarî-
be ðadar te™hîr olunur, √attâ o vaðtte vâði¡ olan cüşâda dühn râyi√ası @âhir 
olmaya ve o müddetten sonra isfîdbâcât ile taπaddî eder ve eger √umû∂atı 
iştihâ eder ise zîrbâcât ile taπaddî eder ve onun şarâbı mâ-ı ¡asel olur.

184 Ya¡nî şa√m-ı ivezz ≠ikr olunan edhâna berâber olur, @âhir-i sevð mecmû¡-ı edhâ-
na berâber olur demektir.

185 Ya¡nî yevm-i evvel üzere yevm-i &ânîde gâhîce nı§f mi&ðâl ve gâhîce &ülü&ân 
mi&ðâl ve gâhîce bir mi&ðâlin &ülü&e-i erbâ¡ı ve gâhîce bir mi&ðâl bi-√asebi’l-√âl 
ve’l-ðuvvet ziyâde kılınır.

186 “Mi«va∂” âlet-i «av∂ demektir, dühn lâ-ma√âle suyun yüzüne çıkmakla şedîden 
bir âlet ile karıştırmadıkça mâ-ı me≠kûr ile imtizâc eylemez.
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Ve vâcib olur ki dühn-i «ırva¡ şürb eden kimse ba¡de’ş-şürb esnânını 
mu√âfa@a eyleye mil√-i maðlüvv ile delk etmekle ve ondan sonra dühn-i 
levz-i «âli§ ile delk etmekle. Ve ≠ikr olunan minvâl üzere dühn-i «ırva¡ 
şürbü tamâmından sonra şa√m-ı √an@al mi&lli ile muðavvî eyâric-i feyðarâ 
veyâ«ûd min-πayri taðviyetin o eyâric şürb olunur, zîrâ eyâric-i feyðarâ 
dühn-i «ırva¡ın ma∂arratını re™sten ve ¡ayndan def¡ eder.

~ıfat-ı Edviye: Bu edviye ðûlınc-ı bâride ¡ale’l-ha∂m ve’l-ı§lâ√ veyâ«ûd 
bi’l-«â§§a nâfi¡ olur ve onun nef¡i istifrâπ √asebiyle olmaz ve o edviyeler 
vücûh-ı mu«telife ile isti¡mâl olunur meşrûben ve ∂ımâden ve kimâden ve 
merû«ât kılınmakla ve √iyel-i u«râ ile isti¡mâl olunur. Meşrûbâttan biri &ûm 
olur, zîrâ &ûmun ðûlınc evcâ¡ını teskînde «â§§ıyyet-i ceyyidesi vardır ve 
ma¡a-hâ≠â onun ta¡†îşi olmaz, ba§al gibi mu¡a††ış değildir. Ve ðûlınc-ı bârid 
ibtidâsı i√sâs olunduğu gibi ondan tenâvül olunur ve †a¡âm a§len terk olunur 
ve riyâ∂ette im¡ân olunur ve bir nesne ekl eylemez belki şarâb-ı §ırftan bir 
şerbet üzere &âbit olur ve ¡âfiyete iðbâl eder. 

Ve evcâ¡-ı ðûlıncı teskîn eden meşrûbâttandır: Efsentîn, kemmûn vez-
nleri berâber a«≠ olunup saðy olunur, √aşîşe-i câvşîr va√dehâ veyâ«ûd 
ma¡a-kemmûn saðy olunur veyâ«ûd enîsûn, fülfül, cünd-i bîdester veznle-
ri berâber a«≠ olunup mecmû¡dan bir buçuk dirhem saðy olunur veyâ«ûd 
sencerînâ ve kemmûnî ve †iryâð saðy olunur ve eger mâni¡-i √â∂ır yok ise 
cünd-i bîdester fûtenec ile isti¡mâl olunmakta e&er-i ¡acîb olur.

Ve mücerrebâttandır dört dirhem a§l-ı sûsen içinde ferâsiyûn †ab« olmuş 
su ile veyâ«û∂ mâ-ı cübn ile saðy olunur. Ve ≠ikr olunan miðdâr sûse-
nin kendiyi saðy dahi nâfi¡dir. Ve ke≠âlik √urftan beş dirhem miðdârı mâ-ı 
fânî≠-i Şehrî ve bir ûðıyye dühn-i simsim içinde saðy olunur. Ve ke≠â-
lik a§l-ı πareb li√âsı dört dirhem zencebîl, üç dirhem cevz ve temri her 
birinden altı dirhem, mâ-ı ¡a≠b bir ðıs†; bu mecmû¡ a«≠ olunup edviye-i 
me≠kûre ra∂∂ olunduktan sonra mâ-ı ma¡hûdda †ab« olunur &ülü&ânı zâil 
ve &ülü&ü bâðî kalınca ðadar ve onun ta√rîki se≠âb ðadîbleri ile olur, ondan 
küllü yevmin ikişer ûðıyye şürb olunur. Ve ke≠âlik a§l-ı πarebin ðuşûru ve 
ðu∂bân-ı se≠âb ve zencebîl bu mecmû¡un dört mi&li su içinde &ülü&ü kalınca 
ðadar †ab« olunur ve üç gün miðdârı küllü yevmin ikişer ûðıyye ondan saðy 
olunur ve üç gün dahi istirâ√atte kılınır. Ve vâcib olur ki onlara mâ-ı ¡asel 
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saðy olundukta o mâ-ı ¡asel saðy oluna ki şedîden †ab« olunmuş ola, zîrâ 
†ab«ı ∂a¡îf olan mâ-ı ¡aselin [397b] nef«i olur. 

Ammâ ðûlınca bi’l-«â§§a menfa¡ati olan edviye hüdhüdün meraðası ve 
ke≠âlik hüdhüdün cirmi olur. Ve ke≠âlik «arâ†în-i müceffefe e†ıbbânın ≠ik-
rleri üzere nâfi¡dir, evcâ¡-ı ðûlınca fâidesi olur. 

Ammâ ≠i™bin o «ur™u ki ekl-i ¡i@âmdan √â§ıl ola, ðûlınca enfa¡-ı eşyâdan 
olur. Ve onun «ur™unun ekl-i ¡i@âmdan √âsıl idiğinin ¡alâmeti budur ki o 
«ur™ ebya∂u’l-levn olup onda levn-i â«er olmaz. Ve ≠i™bin şevk üzere ilðâ 
eylediği necâsetin e&eri [sâir «ur™undan] ziyâde olur; o «ur™ şarâbla saðy 
olunur veyâ«ûd ¡asel ile resm üzere ma¡cûn kılındıktan sonra veyâ«ûd fül-
fül ve efâviyâdan bir şey™ ve mil√ ile ta†yîb olunduktan sonra birkaç mil¡aða 
tenâvül olunur; eger o «ur™un içinde kemik ¡alâ-√âlihi bulunursa onun nef¡i 
ve te™&îri ¡acîb olur. Ve iddi¡â olunur ki «ur™-ı ≠i™bin ta¡lîði nâfi¡ olur ve şür-
bünün menfa¡atini ona ðıyâs eyle. Ve emr ederler ki o «ur™ nâmûrun187 ve 
iyyelin cildine ta¡lîð oluna veyâ«ûd o kebşin §ûfuna ta¡lîð oluna ki ona ≠i™b 
ta¡alluð ve teşebbü& eyledikten sonra münfelit ola ya¡nî kaçıp kurtulmuş 
ola. Ve Câlînûs ta¡lîðin nef¡ine şehâdet eyledi her ne ðadar fı∂∂a içinde 
ta¡lîð olunur ise dahi nafi¡dir dedi. Ve ba¡∂ılar dediler ki ≠i™bin cirm-i mi¡âsı 
tecfîf olunduktan sonra sa√ð olunsa onun mes√ûðu ziblinden enfa¡ olur ve 
ba¡∂ın bu kelâmı ba¡îd değildir. 

Ve bu mecrâya cârî olanlardandır ¡aðârib-i meşviyye onun ðûlınca 
menfa¡at-i şedîdesi olur ve ¡aðârib-i me≠kûrenin √a§ât-ı külâya menfa¡ati 
mu√aððaðtır ve √a§âta menfa¡ati olmakla külâya müşâreket ile ¡ârı∂ olan 
ðûlınc-ı kâ≠ibe dahi menfa¡ati olur ve fi’l-√aðîða bu ¡ilâc ðûlınc ¡ilâcın-
dan ma¡dûd olmaz. Ve ðûlınc-ı √aðîðî ¡ilâcı olduğunu tecribe murâd eden 
kimseye gerektir ki ¡ârı∂ olan âfetin ðûlınc-ı §a√î√ olduğunu ta√aððuð ey-
ledikten sonra onda ¡aðârib-i meşviyyeyi tecribe eyleye ve eger menfa¡atini 
müşâhede eder ise edviye-i ðûlıncdan olduğuna im∂â ve √ükm eyleye.

Ve evcâ¡-ı ðûlıncda ve o evcâ¡ın iştidâdında √amd olunan devâlardandır 
ðarn-ı iyyel-i mu√rað saðyı. Ve dahi bir ðavm zu¡m ederler ki onu şürbü 
sâ¡atinde veca¡ cidden munða†ı¡ olur.

187 Mûcez nüs«alarında “nâmûr” bedeline “nemir” vâði¡ olmuştur “Nemir” kaplan 
dedikleri yırtıcı cânverdir, ammâ ¢ânûn nüs«alarında olan “nâmûr” o şâtta derler 
ki §ayd-ı ≠i™b için va∂¡ eyledikleri tuzağa onu va∂¡ ederler, ¢âmûs ‘ta mu§arra√tır.
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¢ûlınc-ı Bâride Nâfi¡ A∂midelerdir: O a∂midenin ba¡∂ısında bir miðdâr 
ishâl olur, şa√m-ı √an@al ile ðır†ım lübbünden mütte«a≠ olan ∂ımâd gibi ve 
merâre-i baðar ve şa√m-ı √an@al mi&lliden itti«âz olunan a†liye gibi. Ve o 
a∂midenin ba¡∂ıları ile ishâl ða§d olunmaz bezr-i encüre ile lübb-i ðır†ım-
dan itti«â≠ olunan ∂ımâd gibi ve √uðunda vâði¡ olan büzûr ve √aşâyiş-i 
me≠kûre ile itti«â≠ olunan ∂ımâ∂ gibi ve ba¡∂ı kerre yalnız √abb-ı πâr ile 
∂ımâd dahi ederler.

Nüs«a-i ∞ımâd: Şem¡, sekiz kezeme, ¡ilkü’l-bu†m altı kezeme, türbüd 
üç kezeme, mîvîzec bir buçuk kezeme, ¡âðırðar√â, merzencûş, √abbu’l-πâr 
bezr-i encüre, türmüs-i yâbis, şa√m-ı √an@al her birinden birer buçuk ke-
zeme, saðmûnyâ bir ûðıyye ve üç kezeme, merâretü’&-&evr, dühnü’l-πâr 
her birinden miðdâr-ı kifây;, bu me≠kûrlardan «ass ile †ılâ itti«âz olunur. 
‰ab¡ ile olan nüs«ada ــ ء  ــ ــ  ــ   vâði¡ olmuştur, ــ ء  ــ  bedeline. 
Ve ke≠âlik «arbað, bezr-i encüre, efsentîn her birinden birer cüz™, merâre-
tü’&-&evr, şem¡ her birinden yarım cüz™, şem¡ü’l-ivezz üç cüz™; bu edviye-
ler ile sürreden a§l-ı ða∂îbe varınca ðadar tel†î« olunur. Ve o edviyelere 
muðârib olan devâlar o a«lâ†a id«âl olunur ise o le†û« ecved olur ve ba¡∂ı 
kerre ona ðışru’n-nu√âs dahi id«âl olunur.

¢ûlınc-ı Bârid Kimâdâtı Beyânındadır: Onun kimâdâtı câvers veyâ«û∂ 
du«n-ı maðlüvv ve √uðunda me≠kûr olan mes√ûða ve müsa««ane veyâ«û∂ 
zeyt-i müsa««an içinde mec¡ûle büzûr ve √aşâyiş olur. Ve yine o bâb-
da kimâd-ı nâfi¡adandır ðı&&â-i √ımâr dühnü ve «ardal dühnü ve ke≠âlik 
edhân-ı √ârreden hangisini murâd edersen içine bi-√asebi’l-√âce cünd-i bî-
dester ve eferbiyûn va∂¡ olunduktan sonnra kimâdât-ı nâfi¡adan olur.

Sekizinci Fa§l ¢ûlınc-ı ~afrâvî Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Fi’l-√aðîða ðûlınc-ı §afrâvî diye ta√rîr olunan ¡illet maπ§ a§nâfından ol-
makla o bâbda ≠ikr olunmak lâyık idi velâkin onun ðûlınc bâbında ≠ikr 
olunması mu¡tâd olmakla biz dahi ¡âdet üzere cereyân eyledik onun için 
ki ðûlınc-ı me≠kûrun veca¡ı em¡â-i diðâðtan ba¡∂ı kerre πılâ@a nüzûl eder 
ve bu ¡ara∂ √asebiyle o ¡illet ðûlıncdan ma¡dûd olmakta be™s olmaz. Ve 
bu §afrâvî maπ§ın veca¡ı πılâ@a nüzûl eylediği √asebiyle tedbîrinde πala†-ı 
¡a@îm vâði¡ olup ðûlınc-ı √aðîðî gibi onun ¡ilâcında müla††ıfât ve mü-
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sa««inât isti¡mâl olunur. Ve ðûlınc-ı §afrâvî-i me≠kûrun eshel-i a§nâfı 
budur ki ≠ikr olunan mi¡âya mun§abb olan «ıl† bi-külliyyetihi müteşerreb 
olmaz ve bu §ınfın mu¡âlecesinde mizâcı ve a«lâ†ı ta¡dîl kifâyet eder ve o 
¡alîl aπdiye-i bâride vü mura††ıbe ile ve ibre ile maπrûz olan iccâ§ cüllâb 
içinde nað¡ olunduktan sonra yirmi ¡adede varınca ðadar a«≠ olunup onunla 
taπdiye olunur. Ve ke≠âlik mâddesi dahi nuðû¡-ı iccâ§ ma¡a’l-mişmiş mi&lli 
ile ve mâu’r-rummân mi&lli ile ve şîr«ışt ve terencebîn mi&lli ile veyâ«ûd 
ðalîlü’l-miðdâr saðmûnyâ ma¡a’l-cüllâbla veyâ«ûd benefşec ve benefşecin 
şarâbı ve ður§u ve mürebbâsı ile pes bu müshilâttan biri ile ishâl olunur. 
Ve ba¡∂ı kerre bu şânda kifâyet eder tîn ile √alîb-i ðır†ım tenâvülü veyâ«ûd 
ðable’†-†a¡âm zeytü’l-mâ tenâvülü veyâ«ûd zeyd ve mürrî ile sılð-ı ma†-
bû«-ı mu†ayyeb tenâvülü.

Ve ba¡∂ı kerre onun mu¡âlecesinde √uðne isti¡mâline dahi √âcet olur. 
Bûrað ve benefşec ve mürrî ve dühn-i benefşec ile mâ-ı leblâbdan √uðne 
itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur veyâ«ûd mâu’ş-şa¡îr ve dühn-i benefşec ve 
bûrað ile i√tiðân olunur. 

Ammâ ðûlınc-ı §afrâvînin mi¡âya mun§abb olan «ıl†ını mi¡â bi-külliyye-
tihi teşerrüb eyledi ise onun ¡ilâcında eyâric-i feyðarâ isti¡mâline √acet olur. 
Bu bâbda eyâric-i feyðarâ enfa¡-ı eşyâdandır veyâ«ûd √abbu’§-§abır ile 
saðmûnyâ isti¡mâl olunur.

~ıfat-ı ◊uðne: ◊asek otuz dirhem, varaðu’s-sılð bir ðab∂a, benefşec 
yedi dirhem, √ulbe, ðır†ım, a§l-ı râziyânec, bezr-i bi††î«-i mer∂û∂ her birin-
den beşer dirhem, sebistân otuz ¡aded, terencebîn otuz dirhem, «ıyârşenber 
on dirhem. Bu edviyeler resm üzere †ab« ve ta§fiyeden sonra üzerine on 
iki dirhem mürrî ve on iki dirhem sükker-i a√mer ve bir mi&ðâl §abır ve bir 
mi&ðâl bûrað ilðâ olunup isti¡mâl olunur. Ve «ur™-ı ≠i™bi saðy veyâ √uðne 
içine ilðâ olunmak bu bâbda muvâfıð olur. 

Ve bu ¡illette mu«addirât isti¡mâli evfað olur, zîrâ mu«addir veca¡ı tes-
kîn eylediğinden mâ-¡adâ veca¡ı fâ¡il olan mâddenin √iddetini teskîn ve 
mâddeyi ı§lâ√ eder.
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Dokuzuncu Fa§l İ√tibâs-ı ~afrâdan ◊âdi& Olan 
¢ulınc Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Onun ¡ilâcında mecârî-i merâr fet√ olunur ve yereðân bâbında bizim işâ-
ret eylediklerimiz ile ¡amel olunur ve ba¡dehu tenfî≠ ve cilâsı olan ma¡a’t-
tîn lübb-i ðır†ım gibi ve ma¡cûn-ı √avlencân gibi edviyeler isti¡mâl olunur 
ve ba¡∂ı kerre †a¡âm üzere zeyt ve mürrî ve «ardal ile mu†ayyeb sılð-ı mes-
lûð taðdîm olunmak kifâyet eder.

Onuncu Fa§l Verem-i ◊ârr ve Verem-i Bârid İle ◊âdi& 
Olan ¢ûlınc Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Ammâ verem-i √ârrdan √âdi& ðûlıncda vâcib olur ki bâsilîðten fa§d olu-
nup dem istifrâπ oluna eger sinn ve √âl ve ðuvvet ve sâire mûcebât müsâ¡id 
ve muvâfıð olur ise. 

Ve eger verem ziyâde büyük olup külyenin ona müşâreketi ile i√tibâs-ı 
bevl i√dâ&ı meblaπına bâliπ olur ise vâcib olur ki bâsilîð fa§d olunduktan 
sonra §âfin dahi fa§d oluna. Ve onun tedbîrine evvelâ bâride-i ra†be olan 
mütenâvelât ile bed™ olunur, mâ-ı «ıyâr ve lu¡âb-ı bezr-i ða†ûnâ ve onların 
em&âlinden ðar¡dan mâ-¡adâlar ona saðy olunur, ammâ onlara ðar¡ i†¡âm 
olunmaz, zîrâ em¡âya ðıyâs ile ðar¡da «â§sıyyet-i rediyye vardır. Ve o 
mütenâvelât-ı bârid-i ra†bdandır bezr-i ða†ûnâ dört [398a] dirhem, dühn-i 
verd-i ceyyid bir ûðıyye bu iki devâ a«≠ olunup iki ûðıyye su ile ∂arb olu-
nur ve telyîn-i †abî¡at için isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik mâu’r-rummâneyn, 
mâ-ı varaðu’l-«a†mî, mâu’l-hindebâ, mâ-ı ¡ineb-i &a¡leb dahi isti¡mâl olu-
nur. Ve ba¡∂ı kerre bunların em&âlinde şîr«ışt ve «ıyârşenber kılınıp şürb 
olunur.

Ve bu mi&lli √âlde √uðneye √âcet olur ise i√tiðân dahi olunur; mâ-ı şa¡îr-
den ve «ıyârşenberden ve şîr«ışttan bir şey™le √uðne itti«â≠ olunup isti¡mâl 
olunur. Eger mâ-ı şa¡îrde sebistân ve benefşec †ab« olunursa evfað olur ve 
eger o mâ-ı şa¡îre mâ-ı ¡ineb-i &a¡leb ve kâkünec «al† olunur ise onun muvâ-
faðati eşedd olur. Ve bu nev¡ ðûlınc a§√âbına eşek sütünü «ıyârşenberde 
mers edip onunla i√tiðân eylemeği ben müste√abb kılarım. Ve onların dü-
hnü dühn-i verd ve dühn-i şîrec kılınır.
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Ve ba¡∂ı kerre mâdde-i §afrâviyye-i √ârrede ke&ret olur ve o vaðtte 
§aðmûnyâ ve §abır ile ¡alâ-√ide ishâle √âcet olur ve ba¡dehu tebrîd ve ter†îbe 
ve bi-√asebi’l-verem mu¡âleceye √âcet olur enfa¡ ve enca¡ olsun için. 

Ve kaçan verem mev∂i¡-i me≠kûru tecâvüz edip yesîren onda lîn @âhir 
olsa vâcib olur ki onun √uðnesinde mâ-ı şa¡îr ve mâ-ı varaðu’l-«a†mî ve 
bezr-i ke††ân ve √ulbe ðuvvesinden bir şey™ ve bâbûnec ve şibt veyâ«ûd 
bâbûnec ve şibt ¡u§ârelerini veyâ«ûd dühnleri kılına ve ke≠âlik onda kerneb 
ve ¡a§îr-i ¡inebden mütte«a≠ mü&elle& ve «ıyârşenber kılına. Ve ishâl ðasd 
olunur ise sükker-i a√mer dahi kılına. Ve onların πıdâsı o mâ-ı √ımma§ ola 
ki onda √ımma§ ile ma¡an şa¡îr-i muðaşşer †ab« olmuş ola ve ona ke≠âlik 
mâ-ı râziyânec saðy olunur. 

Ammâ a∂mideleri o ðûlınc-ı veremîye bi-√asebi’l-evðât hangi √uðne 
olur ise o vaðtte o √uðne edviyelerinden a∂mide dahi itti«â≠ olunur, evvelâ 
o a∂mide-i müberride ile ibtidâ olunur ki onda bir miðdâr telyîn ola benef-
şec mi&lli ve bezr-i kettân mi&lli ve ba¡dehu telyîni ek&er olanlar isti¡mâl 
olunur bâbûnec ve ðayrû†iyât-ı mürekkebe mi&lli ki o ðayrû†î dühn-i verd 
ve dühn-i bâbûnec ve ma§†akî ve şu√ûmdan mürekkeb ola. Ve kaçan ve-
rem bir miðdâr ve ðalîlen mürtefi¡ olsa o ðayrû†înin içine §amπu’l-bu†m ve 
√ulbe ve zift kılınır.

Ammâ verem-i bâridden √âdi& olan ðûlınc cidden ðalîl ya¡nî nâdirü’l-vuðû¡ 
olur ve onun mu¡âlece-i ceyyidesi bu olur: Dühn-i πârdan bir cüz™ ve zeyt ve 
şa√m-ı ivezzden dahi bi’s-seviyye bir cüz™ a«≠ olunur ve onun te™&îri ¡acîb 
olur. Ve bu a∂mide dahi nâfi¡ olur ki ðaysûm ve şibt ve id«ir ve iklîl-i melik 
ve sâir evrâm-ı bâride mu¡âlecâtı edviyelerinden mütte«a≠ ola ve o edviyeler 
mevâ∂i¡-i müte¡addidede senin ma¡lûmun oldu. Ve bu bâbda cidden nâfi¡ olan 
edviyeden olur, ðafru’l-yehûd ile mütte«a≠ olan ∂ımâd-ı ðaysûm.

On Birinci Fa§l Südedî ve Sevdâvî Olan 
¢ûlınc Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Vâcib olur ki onun mu¡âlecesinde sevdâ istifrâπ oluna †âbî«-i eftîmûn 
ve √abbu’l-lâjverd ve o mi&lli edviye ile ve onlara itbâ¡ olunur √abb-ı şüb-
rüm ve sekbînec. Ve eger √uðneye √âcet olursa onların içinde besfâyec ve 
eftîmûn ve us†û«ûdus kılınır ve √umlân-ı √uðunda ya¡nî √uðne ¡aðabinde 
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√uðneye i¡ânet için itti«â≠ olunan √amûlelere πubâr gibi mes√ûð olan lâj-
verd veyâ«ûd √acer-i Ermenî kılınır. Ve ba¡∂ı kerre bu ¡illetin √uðununda 
a§l-ı tû& ðuşûru kılınır ve ba†nı ∂ımâd ve kimâd olur √abbetü’s-sevdâ ve 
√armel ve sa¡ter ve fû≠enec ile ki «all içinde ma†bû« ola

On İkinci Fa§l ¢ûlınc-ı ¿üflî Mu¡âlecâtı Beyânındadır

¢ûlınc-ı &üflîden aπdiye √asebiyle √âdi& olanların mu¡âlecesinde mi¡-
dede bâðî kalan aπdiye eger mümkin ise ða≠f ettirile. Ve o ¡alîl bi-√ase-
bi’l-vâcib müzliðât-ı bârideye ve müzliðât-ı √ârreye veyâ«ûd müzliðât-ı 
mu¡tedileye imâle oluna ve müzliðât meraða-ı desime «u§û§an dîk-i herim 
meraðası olur. 

Ve dîk-i herimden meraða itti«âz olunmağın †arîði budur ki o dîk i¡dâ 
olunur ya¡nî yürütülür ve ðuvveti §âðıt olup √arekete mecâli kalmayınca 
kadar yeldirilir ve ba¡dehu ≠eb√ olunup parçalanır ve üzerine iken kemik-
leri kesr olunur ve cidden ke&îr olan su içinde mil√ ve besfâyec ve şibt ile 
teherrî edip mâ-ı ðavî bâðî kalınca ðadar †âb« olunur ve o mâ te√assî olunur 
ve ba¡∂ı kerre mâın üzerinde dühn-i ðır†ım dahi kılınır. 

Ve isti¡mâl olunacak meraðanın biri dahi ferâdîc-i müsemmeneden müt-
te«a≠ olan isfîdbâcât meraðası ve meraða-ı iccâ§ıyye ve bunlar mi&lli me-
raðalar olur. Ve ≠ikr olan müzliðât &üflü i«râc eder veyâ«ûd &üflî telyîn 
eder e&fâl ile em¡â arasına o müzliðât tavassu† edip zelað √asebiyle &üflü 
mevði¡inden tecâvüz ettirir. Ve kaçan o müzlið aπdiyenin üzerine müshil 
şürb olunsa veyâ«ûd √uðne isti¡mâl olunsa o edviyeye &üflü i«râc eshel olur 
ve §afrâvîde ≠ikr olunan √uðun-ı «afîfe isti¡mâl olunur. 

Ve o √uðne dahi isti¡mâl olunur ki onlar ¡u§âre-i sılð ve benefşec-i 
mes√ûð ve mürrî ve şîrec ve bûrað işbu edviyelerden ma¡lûm olduğu vech 
üzere itti«â≠ olunur. Ve bu vech üzere dahi √uðne-i u«râ itti«â≠ olunur: Sılð 
bir ðab∂a, nu«âle bir √ufne ya¡nî bir avuç ve tîn on ¡aded, su yedi rı†l ve 
onda «a†mî-i ebya∂dan bir şey™ dahi kılınıp bir rı†l bâðî kalınca ðadar †ab« 
olunur ve ba¡de’t-ta§fiye mu§affâ üzerine on dirhem sükker-i a√mer ve bir 
mi&ðâl bûrað ve nı§f ûðıyye mürrî-i Neba†î ve nı§f ûðıyye şîrec katılıp onlar 
ile i√tiðân olunur ve bu √uðne cemî¡an mevcûd olan benâdıð «urûc edince 
ðadar i¡âde olunur. 
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Ve ke≠âlik bu √uðne dahi isti¡mâl olunur ki onun terkîbi bu edviyelerden 
olur: Vesfâyec, şibt, ðır†ım-i mer∂û∂ her birinden onar dirhem, iccâ§ on ve 
tîn her birinden on ¡aded, benefşec bir √ufne, türbüd iki dirhem, bezr-i ket-
tân, bezr-i kerefs her birinden üçer dirhem ve terencebîn ve temr-i Hindî her 
birinden otuz dirhem ve şîr«ışt ve «ıyârşenber her birinden on iki dirhem, 
ðu∂bân-ı sılð ve ðu∂bân-ı kerneb her birinden birer ðab∂a. Bu edviyeler 
a«≠ olunup em&âlinin resmi üzere suda †ab« olunur [ve †abî«inin mu§affâsı 
üzere] mürrî ve sükker-i a√mer her birinden on beşer dirhem ve bûrað bir 
mi&ðâl ve on mi&ðâl şîrec ilðâ olunup onunla i√tiðân olunur. Ve eger emr-i 
ðûlınc-ı &üflî şedîd ise ve ≠ikr olunan √uðunun nef¡i ve te™sîri olmaz ise o 
√uðun-ı ðaviyyeleri isti¡mâl edersin ki onları biz ðûlınc-ı balπamî bâbında 
≠ikr edip va§f eyledik ki o √uðne &üfl-i ke&îr ile balπamdan √âdi& ðûlınca 
nâfi¡dir diye ve √uðne-i üşnâniyyeyi dahi o mevði¡de beyân eyledik.

Ammâ ðûlınc-ı &üflî için meşrûbât-ı müsta¡mele temrî ve şehriyârân ve 
isðafî ve sefercelî mi&lli eşribeler olur. Ve o eşribeler o vaðt isti¡mâl olu-
nur ki ðûlınc-ı §afrâvîde ≠ikr olunan müzliðâtın ke&îren menfa¡ati olmaya. 
Ve ðuvvet-i ðaviyye ile ðuvvet-i ∂a¡îfe mâ-beyninde mu¡tedil ðuvveti olan 
eşribeden olur, o şerbet ki onu §an¡atta sükker-i a√mer ve fânî≠ a«≠ olunur 
ve onların bir mi&li dühn-i √all dahi a«≠ olunup o dühnün içinde sükker-i 
a√mer ve fânî≠ √all ve idâfe olunur ve ba¡dehu şürb olunur. Ve ke≠âlik tîn 
ve sebistân †ab« olunup †abî«i mü&elle& ile şürb olunur. Ve bu ≠ikr olunan 
eşribe ve ke≠âlik bundan aðdem ≠ikr eylediğimiz cüvârişenât isti¡mâli nâfi¡ 
olmazsa lâzım ve lâbüdd olur ki ðûlınc-ı balπamî bâbında balπam ve &üfl-i 
ke&îrin i√tibâs-ı südedine menfa¡at-i şedîdesi olur diye ≠ikr eylediğimiz 
ðaviyyetü’l-ðuvve √ubûb ve eşribe isti¡mâl oluna. Ve bu bâbda ceyyid ve 
ðavî olur zebîb ve sebistân ve «ıyârşenber †ab« olunup ve suyu ba¡de’t-ta§-
fiye bir mi&ðâl eyâric-i feyðarâ dühn-i «ırva¡la mezc olunup isti¡mâl olunur. 
Ve ke≠âlik eyâric-i feyðarâdan iki dirhem, yedi dirhem dühn-i «ırva¡la a«≠ 
olunup †abî«-i şibtte saðy olunur.

Ve ke≠âlik semek-i bârid mi&llileri ve bey∂-i meslûðu [398b] ifrâ†-ı 
eklden √âdi& olan ðûlınc ¡ilâcında mil√den bir şey™ istifâf olunup üzerine 
√asbe mâ-emken mâ-ı √ârr şürb olunur ve ba¡dehu bir miðdâr ¡unf ile √are-
ket ve riyâ∂et olunur ve bu ¡ilâc ile ba¡∂ı kerre ishâl olunur. 
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Ve eger sebeb bedenden şiddet-i ta«al«ul ve ta¡rîð veyâ«ûd ba†nın √arâ-
ret ve yübsü olur ise vâcib olur ki §afrâvî ðûlınc bâbında ≠ikri mürûr eden 
¡ilâcât-ı «afîfe isti¡mâl oluna. Ve bu ðûlıncda ve bundan evvel me≠kûr olan 
ðûlınclarda vâcib olur ki ðable’†-†a¡âm müzliðât tenâvül oluna, iccâ§ ve 
zeyt-i ¡a≠ble mu†ayyeb sılð ve ke≠âlik mürrî ve şîr«ışt ve nîm-birişt ve ¡ineb 
ve tîn ve mişmiş tenâvül oluna ve mürrî ¡ale’r-rîð tenâvül oluna veyâ«ûd 
¡ale’r-rîð zeytûnü’l-mâ ekl oluna ve †a¡âmında düsûmât ik&âr oluna ve 
ðable’†-†a¡âm kerneb-i ma†bû« sülâðası «arûf-ı semîn la√mıyla veyâ«ûd de-
câc-ı müsemmene te√assî oluna. Ve eger bedende ta«al«ul ke&îr ise dühn-i 
verd mi&lli ve dühn-i âs merû«an ve ðayrû†iyyen isti¡mâl olunmakla tek&îf 
olunur. Ve √ammâm isti¡mâli taðlîl olunup tedâbîr-i me≠kûre-i sâire dahi 
isti¡mâl olunmakla ve mâ-ı bârid ile iπtisâl ile tek&îfe i¡ânet olunur.

Ve eger sebeb idrârın ke&reti ise &üflü ma¡lûmun olan devâ ile i«râc edip 
ve ba¡dehu temr ve zebîb ve √ulv ve ru†ab ve fânî≠ ve cemî¡an bevli taðlîl 
ve †abî¡atı telyîn eden aπdiye tenâvülünü ik&âr eyle.

On Üçüncü Fa§l ∞a¡f-ı Dâfi¡adan ◊âdi& Olan 
¢ûlınc Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu nev¡ ðûlınc muðavviyât-ı †ab¡ olan tiryâð ve me&rûdî†ûs ve Te-
bâ≠erî†ûs ve sencerînâ ve da√mer&iyâ mi&lli ma¡âcîn isti¡mâl olunur. Ve 
onun ishâlinde eyâric-i feyðarâ mâ-ı efâvîh ile ve dühn-i «ırva¡la ishâl olu-
nur. Ve vâcib olur ki onun πıdâsı aπdiye-i ceyyideden ola isfîdbâc ve zîrbâc 
ola ki onlar «afîfe-i ma√mûde olan lu√mândan mütte«a≠ ola.

On Dördüncü Fa§l ◊issin ∞a¡fından ve ±ehâbından ◊âdi& Olan 
¢ûlınc Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu nev¡ ðûlınca nâfi¡ olur lûπâ≠iyâ ve enðardiyâ ve πa≠âyiðûn ve tiryâð 
ve me&rûdî†ûs ve sencerînâ mi&lli edviyeler. 

Ve eşribeden nâfi¡ olan «andîðûn ve meysevsen ve şarâb-ı §ırf.
Ve edhândan şürben ve i√tiðânen nâfi¡ olan dühn: dühnü’l-kelkelânic 

ve dühn-i «ırva¡ ve dühnü’l-ðus† «â§saten bi’l-cümle bu me≠kûrlar edhân-ı 
nâfi¡adan olur. Ve senin bundan aðdem ma¡lûmun olduğu üzere ða†rân ve 
ziftten her biri zeyt içinde isti¡mâl olunmak dahi nâfi¡dir.



460 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

On Beşinci Fa§l ¢ûlınc-ı İltivâî Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu nev¡ ðûlıncın ef∂al-i ¡ilâcı bir mekân-ı mu†ma™innde ¡alîl iclâs olunup 
ba†nı lems-i la†îf ü müstevî ile mes√ olunup em¡âyı va∂¡-ı ðadîmi üzere 
i¡âde olur ve ke≠âlik @ahrı dahi mes√ oluna ve iki sâðları cidden ðavî olan 
şedd ile şedd oluna.

On Altıncı Fa§l Dûddan ◊âdi& Olan ¢ûlınc Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu nev¡ ðûlıncın mu¡âlecâtını dûd bâbında ta√rîr etmezden sana ta¡ar-
rüf eylemek vâcib olur. Eger ðûlınc fevða’s-sürrede olduğu ma¡lûm olur 
ise onda meşrûbât isti¡mâl edersin ve eger sürrede veyâ«ûd ta√t-ı sürrede 
dûdun olduğu ma¡lûm olursa yine dûd bâbında ≠ikr olunan √uðun isti¡mâl 
olunur.

On Yedinci Fa§l ¢ûlınc-ı Fet…î Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Onun mu¡âlecâtı ı§lâ√-ı fetð olunmakla olur ve fetð §âli√ olduktan sonra 
ðûlınc ı§lâ√-ı fetð ile zâil olamz ise ðûlınca tedbîr olunur.

On Sekizinci Fa§l Mu«addirât Tedbîri Beyânındadır

Tedbîr-i küllî bâbında mu«addirâttan ictinâbın keyfiyyet-i vücûbunu 
bundan aðdem biz beyân eyledik. Eger onu isti¡mâle √âcet müştedd olup 
onsuz ¡illeti ¡ı§lâ√ mümkin olmaz ise isti¡mâle mu«addirâtın evfaðı felûniyâ 
ve aðrabâdînde bizim ≠ikr eylediğimiz ma¡âcîn olur ve ke≠âlik a«lâ†ında 
cünd-i bîdester olan mu«addirâtın küllîsi dahi evfað olur. 

Ve evfað olan mu«addirden ba¡∂ıdır es†îrâ (ا ــ  i mu«addir aðrâ§ı-(ا
ve o ður§un nüs«asıdır bu nüs«as: Za¡ferân, mey¡a-i sâile, zencebîl, dâr-ı 
fülfül, bezr-i benc her birinden birer dirhem, afyûn, cünd-i bîdester her bi-
rinden rubu¡ dirhem. Bu edviyeden √ubûb-ı §ıπâr itti«â≠ olunur ve şerbet-i 
vâ√idesi bir dirhemin iki &ülü&ünden bir dirheme ðadar olur.

Devâ-i Ceyyid: A§l-ı fâvâniyâ, za¡ferân, ðardemânâ, su¡d her birin-
den ikişer ûðıyye, na¡nâ¡-ı yâbis varaðı, ðus†, mürr, dâr-ı fülfül, √amâmâ, 
sünbül-i Hindî her birinden üçer ûðıyye, bezr-i kerefs, encudân, zencebîl, 
selî«a, √abb-ı belesân her birinden dörder ûðıyye, afyûn bezr-i şevkerân, 
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ðuşûr-ı yebrû√ her birinden bir ûðıyye, ¡asel miðdâr-ı kifâye. Bu edviyeden 
devâ terkîb olunup altı ay sonra isti¡mâl olunur. 

V ke≠âlik ba¡∂ı √uðun-ı ma¡rûfe vü mu¡tedile dahi isti¡mâl olunur ve o 
√uðnede cünd-i bîdester yarım dirhem, afyûn miðdâr-ı bâðılât veyâ«ûd o 
miðdârdan eðall kılınır.

Ve ba¡∂ı kerre ðûlınc için itti«â≠ olunan √uðne edhânından afyûn 
dahi id«âl olunur. Ve ba¡∂ı kerre onlar ile ma¡an sekbînec ve √ıltît ve 
dühn-i belesân ve miskten bir şey™ dahi kılınır. Ve ba¡∂ı kerre dahi af-
yûn, cünd-i bîdester ikisi dahi zeydü’l-büzûrda daðð olunduktan sonra 
o medðûða bir fetîle πams olunup mað¡adeye dess olunur ve o fetîlede 
«ay† em&âlinde hüdbeler ya¡nî saçaklar kılınıp onlar «âricde kılınır; ka-
çan fetîleye cefâf ¡ârı∂ olsa o fetîlenin hüdbesi zeyt-i me≠kûr ile ıslatılıp 
tecdîd olunur.

On Dokuzuncu Fa§l A§√âb-ı ¢ûlıncın Aπdiyeleri Beyânındadır

Biz deriz ki a§√âb-ı ðûlıncın cemî¡isinin müzlið-i müleyyin πıdâya 
√âcetleri olur ve onda a§lâ şübhe olmaz. Ve ammâ onların muðavviyâta 
i√tiyâcı bir emrdir ki şiddet-i veca¡ ve ke&ret-i istifrâπ √asebiyle √âdi& olan 
∂a¡f katında olur ve o muðavviyât ðuvvet ile ma†bû« olan lu√ûmun miyâhı 
ve nîm-birişt §ufretü’l-bey∂ ve meraðada √all ve idâfe olunan lübbü’l-«ubz 
ve şarâb mi&llilerdir. 

Ammâ ðûlınc a§√âbının πıdâsı a§len ve külliyyen terk eylemeleri ge-
rekli olduğu ðûlınc-ı balπamî vü rî√î ve sâir ðûlıncda ðânûn mecrâsına cârî 
bir emrdir. Ve ba¡∂ı kerre onlar meraðalarında ve «ubzlarında türbüd ve 
saðmûnyâ kılmağa dahi mu√tâc olurlar. Ve vâcib olur ki onların «ubzları 
«uşkâr-ı mu«ammer ü πayr-i fa†îr ola ve rı«v ola, mükteniz olmaya.

Ve ðûlıncın ek&erine ≠ikr-i âtî aπdiye nef¡ verir veyâ«ûd ∂ararı olmaz, 
onlar tîn ve cümmeyz ve zebîb ve mevz ve ru†abdır ve bunların menfa¡ati ve 
¡adem-i ı∂rârı √ulv oldukta olur; şedîdü’l-√alâvet ve na∂îc olan bi††î« dahi 
bu minvâl üzere olur. 

Ve ðûlınc-ı §afrâvînin aπdiyesi müzliðât-ı bâride olur, mâ-ı şa¡îr ve me-
raða-ı ¡ades, isfîdbâce ve meraða-ı ısfanâ« olur eger isfanâ«ın nef«inden 
«avf olunmaz ise ve ke≠âlik iccâ§ıyye ve onlar mi&lli aπdiyeler olur. 
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Ammâ dîk-i herim meraðası ve ðanâbir ve firâ« ðûlınc-ı &üflî ile ðûlınc-ı 
bârid a§√âbı aralarında müşterek olur ve dîk-i herimin la√mını tenâvülde 
onlara ru«§at yoktur. Ammâ ðunbere188 lu√ûmunu tenâvüle bir ðavm ru«§at 
vermezeler, zîrâ o la√m selð olunup ðuvveti meclûbe olsa o la√mın ¡aðlı 
olup ðûlıncı ziyâde ðılar. Ammâ ðavm-i â«er ve Rûfus ve Câlînûs kütübün-
de ve «u§û§an Kitâb-ı Tiryâð’ında √ükm ve ða∂â eder ki o la√m velev meş-
viyyen a§√âb-ı ðûlınc-ı me≠kûra nâfi¡dir diye. Ve hüdhüdün la√mı la√m-ı 
ðunbere gibidir. Ve o marî∂in ðable’†-†a¡âm mürrî-i Neba†îden yedi √asve 
tecerru¡u √arâret-i ¡a@îmesi olmayanlara nâfi¡ olur ve ke≠âlik nîm-birişt dahi 
nâfi¡dir.

Ve ðûlınc-ı bâride «â§§ olur &ûm ve mürrî tenâvülü; onları e†¡imeleriyle 
tenâvül ederler ve kürrâ&la ta¡âmlarını tebzîr ve mil√le temlî√ ve dâr-ı §înî 
ve zencebîl ve sa¡ter ve kemmûn ve encüre ve ðır†ım ile dahi taðviye eder-
ler ve onlara vâcib olur ki isfîdbâcâtı rıπve-i «ardal ile tenâvül edeler ve 
onların mil√leri mil√-i dârânî olup o mil√ ðır†ım ve şûnîz ve kemmûn ve 
enîsûn ile ma«lût ve müberred kılınır ve bi’l-cümle buðûldan ictinâb olu-
nur ve içlerinden se≠âb ve sılð isti¡mâl olunur ve na¡nâ¡da dahi nef« vardır 
ve onların eşribelerinden olur şarâb-ı rey√ânî-i §ırf [399a] ve şarâb-ı ¡asel 
efâvîh ile isti¡mâl olunur.

Yirminci Fa§l A§√âb-ı ¢ûlınca Mu∂ırr Olan Eşyâ Beyânındadır

O mu∂ırr eşyânın kimi aπdiye ve kimi ef¡âl olur: Ammâ aπdiye-i mu∂ır-
re la√m-ı va√şten πalî@ olanlardır hattâ erneb, @aby, baðar, cezûr, semek-i 
kibâr «u§û§an †arî ve mâli√ olan semek-i kibâr ve cemî¡ian lu√ûm-ı mað-
liyy189 ve lu√ûm-ı meşviyye keyfe mâ-kân ve bu†ûn-ı √ayvânâtın cemî¡isi 
ve ecrâm-ı lu√ûmun bundan aðdem bizim isti&nâ eylediğimiz ecrâmdan 
mâ-¡adâları mu∂ırr olur. Ve onlara semîd ve fa†îr dahi mu∂ırr olur ve ke≠â-
lik sikbâc ve ma§îre190 ve «all dahi zeytle ve keşkiyye ve beha††a ve levzî-

188 “¢unbure” serçe nev¡indendir, ðûlınca nâfi¡dir ve sâir fevâidi İbn Kütbî 
müfredâtında mübeyyendir.

189 “Lu√ûm-ı maðliyy” ðalye kılınmış la√mlardır.
190 [Yazmada “ma§îre” imla edilmişse de doğrusu ekşi sütten yapılan bir yemek olan 

“ma∂îre”dir.]
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nec dahi mu∂ırr olur ve ða†âyıfın191 ∂ararı eðalldir ve ke≠âlik «uşkenânâtın192 
cemî¡isi ∂ârrdır ve fetît ve züllâbiyye ve elbân ve cübn-i ¡atîð ü †arî ve bi-
zim ≠ikr eylediklerimizden mâ-¡adâ buðûldan ve aπdiyeden nef«i olanların 
küllîsi dahi mu∂ırr olurlar. Sılð ve se≠âb ðûlınc-ı bâride mu∂ırr olmaz. Ve 
ba¡∂ı kerre nef«i √asebiyle na¡nâ¡ dahi mu∂ırr olur. Ve ke≠âlik circîr ve 
†ar√ûn onlara mu∂ırrdır ve zeytûn ve cemî¡an fevâkih mu∂ırrdır.

¢ûlıncdan √ârr-ı §afrâviyye ve yalnız √arâret ile olanlara mişmiş ve 
iccâ§ mu∂ırr değildir, mâ-¡adâ ðûlınca mu∂ırrdır. ¢ûlınca i¡tiyâdı olanlara 
√âl-i §ı√√atlerinde ðable’†-†a¡âm bi††î«-i √ulv tenâvülü ek&er-i √âlde mu∂ırr 
değildir, ammâ ðar¡ bi’l-«â§§a ve ðı&&â ve ða&ed ve sefercel ve bey∂u’l-ker-
neb ve bey∂-i şelcem ve ðunnebî† ve kümme&râ ve tuffâ√ «u§û§an √âmi∂ ve 
ðâbı∂ tuffâ√ ve zu¡rûr ve nebð ve πubeyrâ ve kündüs-i ‰aberî ve tû&-ı Şâmî 
ve enberbâris ve summâð ve √ı§rım ve rîbâs ve bunların müşâbihleri ve 
bunlardan mütte«a≠ olanları ðûlıncı taðviye eder ve ziyâde πıdâlandırır ve 
onları isti¡mâle bir †arîð yoktur. Ve ke≠âlik cevz ve levzin cidden ra†b olan-
larına dahi ru«§at yoktur. Ve bâðılâ-i ra†b mu∂ırr olur ve rummân-ı √ulvün 
∂ararı rummân-ı √âmi∂in ∂ararından eðall olur. Bu me≠kûrlar aπdiyeden 
a§√âb-ı ðûlınca mu∂ırr olanlar idi.

Ve ammâ ef¡âlden mu∂ırr olan budur ki ðûlıncı olan kimse √abs-i rî√den 
ve √abs-i berâzdan ve ba†nında berâz var iken nevmden ve «u§û§an berâz-ı 
yâbis mevcûd iken nevmden √a≠er eylemek vâcibdir belki her bâr nevmin-
den muðaddem nefsini «alâya ¡arz eylemek onlara vâcib olur. 

Ve ma¡lûm ola ki √abs-i rî√ çok kerre ðûlınca mü™eddî olur &üflü i§¡âd ve 
√aðr eylemek √asebiyle,193, zîrâ &üfl o sebebden mükteniz olup şey™-i vâhid 
olur194 ve ke≠âlik em¡âda ∂a¡f i√dâs eder ve ba¡∂ı kerre istisðâya mü™eddî 
olur ve ba¡∂ı kerre @ulmet-i ba§ar ve düvâr ve §udâ¡ i√dâ& eder ve ba¡∂ı kerre 

ــ 191 ــ  ــ  ــ و כ ــ ذ زو ــכ او  ز و ــ ــ  ــ و ــ  ــ  כ אء ا ــ ــ ا ــ  ــ  א  
ــ א وات ا ــ .İbn Kütbî ا

192 “»uşkenânât” kuru etmekler.
193 Ya¡nî √abs-i rî√ &üflü √aðr ve ta§πîr edip cihet-i ¡âliyeye §u¡ûd ettirir. “◊aðr” bir 

nesneyi küçük etmeğe der[ler] ve terdîde dahi derler, onun için “ ٍ ــ ْ ُ  ُّ ــ َ ” √urû-
funa √urûf-ı ma√ðûre derler. 

194 Ve mükteniz olduğu ma√allde şey™-i vâ√id olmakla südde olur.
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o √abs-i rî√ riyâ√ın mefâ§ılında irtibâkına195 mü™eddî olup teşennüc i√dâ& 
eder. Ve ¡ale’†-†a¡âm √areket ðûlınc a§√âbına redî olur. Ve mâ-ı bârid şürbü 
ve şarâb-ı ke&îr ¡ale’†-†a¡âm onlara redî olur.

Yirmi Birinci Fa§l Îlâvus Beyânındadır

Îlâvus diðâðla ¡ârı∂ olan ðûlınc gibidir, cemî¡an esbâb-ı ðûlınc ile îlâvus 
dahi √âdi& olur. Ve vâcib olur ki ðûlınc bâbında taf§îl olunan esbâba ve 
a¡râ∂a ve mu¡âlecâta mürâca¡at oluna. Ve ba¡∂ı kerre sümûmdan îlâvusa 
sebeb olan semm saðyından dahi îlâvus √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre mi¡ânın 
ðuvve-i mâsikesinde şiddet olmakla dahi √âdi& olur, zîrâ şiddet-i ðuvvet 
√asebiyle em¡â mu√tevî olduğu e&fâli müştemile olup √abs eder ve îlâvusa 
mü™eddi olur. 

Ve a√kâmda îlâvusun ðûlıncdan müfâraðati budur ki onların ikisi dahi 
su™-i mizâc-ı müfredden √âdi& olur lâkin o sebebden îlâvus √udû&u ðûlınc 
√udû&undan ek&er olur.

Ve ek&er-i √âlde îlâvus sû™-i mizâc-ı bâridden √âdi& olur «u§û§an mü§â-
dif olup em¡ânın mizâc-ı bâridi ile mi¡de merâreti cem¡ ola.

Ve em¡ânın iltivâsından ve şiddet-i rî√ten ve balπamdan dahi √âdi& olur. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi sebeb ¡alâ-πayri vechihi mâ-ı bârid şürbü olur.
Ve îlâvus a§nâfından rî√î olan §ınfın îlâmı iki vech üzere olur, biri südde 

îðâ¡ıyla îlâm eder ve ikincisi †abaðât-ı em¡âyı temzîð etmekle îlâm eder 
velâkin îðâ¡-ı südde ile îlâmı temzîð ile îlâmından ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve 
ðûlınca bunun «ilâfı üzere olur. 

Ve veremden îlâvus √udû&u veremden ðûlınc √udû&undan ek&er olur ve 
veremî îlâvus cidden redî olur ve îlâvus fetði dahi ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve îlâ-
vus &üflînin veca¡ı cidden şedîden olur. Ve çok kerre ðûlınc îlâvusa intiðâl 
eder ve bu intiðâlin vuðû¡u aπleb-i √âl gibi olur. Ve îlâvustan ðattâl olanlar 
ek&er-i √âlde yevm-i sâbi¡de ðatl eder. 

Ve îlâvus nâsın ba¡∂ılarından ba¡∂ı â√ere ta¡diye eder ve ta¡diyesi havâ-i 
vebâîde olur ve emrâ∂-ı vâfide mi&lli bir beldeden belde-i u«râya intiðâl 
eder. 

195 “İrtibâk” ı§†ırâb ma¡mâsınadır.
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Buðrât dedi ki müste¡â≠un minhu196 olan ðûlıncdan ðay™ ve füvâð ve i«-
tilâ†-ı ¡aðl ve teşennüc √âdi& olsa onların küllîsi delîl-i redî olur. O a¡râ∂ îlâ-
vus ¡illetinde mi¡de müşâreketiyle ve dimâπ müşâreketiyle ¡ârı∂ olur. Ve yine 
Buðrâ† dedi ki tað†îr-i bevl ¡illetinde îlâvûs √adî& olsa onun §â√ibi yevm-i 
sâbi¡de helâk olur lâkin √ummâ ¡arı∂ olursa ve o √ummâda ¡arað-ı ke&îr olursa 
necât ümîd olunur. Ve Câlînûs o bâbda sebeb ne idiğini bilmedi. 

Ve îlâvustan balπamî ve rî√î olanlar ke≠âlik √ummâ ile intifâ¡ ederler. 
Ve kaçan îlâvus müştedd olsa onda ðay™-ı «abî& tevâ†ür eder ve küzâz ve fü-
vâð olur. Ba¡∂ılar dediler ki bu ¡illette cevdet-i ðârûre ke&ret-i «ayra delâlet 
eylemez ve ðârûrenin redâ™eti «ayra ne keyfiyyet ile delâlet eder.

Ve îlâvusun erde™i o îlâvustur ki onda fevðten zibl ða≠f olunur ve ona 
müntin tesmiye olunur ondan sonra erde™i netn-i zibl gibi ¡arað-ı müntini 
olan îlâvustur ve ba¡dehu erde™ nefesinde netn olan ba¡dehu cüşâsında netn 
olan ve ba¡dehu esfelinden «urûc eden rî√inde netn olan erde™ olur.

el-¡Alâmât: Îlâvusun ¡alâmâtı fevða’s-sürre olan veca¡ olur ve elbette 
ta√tından bir nesne «urûc eylemez. Ve Buðrâ†’ın ðavli üzere √uðneden 
onun ke&ret-i intifâ¡ı olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre onun &üflü fevðe mündefi¡a olup o ¡alîl &üfl ve dûd ve 
√abbu’l-ðar¡ ðay™ eder ve femi ve cüşâsı netn üzere olur ve belki cemî¡-i 
bedeni müntin olur. Ve bu me≠kûrlar biraz edilledir ki onun vücûdunda 
ta«allüf olmaz ve her vechle esfelden bir şey™in «urûc eylemeyip i√tibâs-ı 
küllî olmak bu ¡illette lâzım ve lâbüdd olur. 

Ammâ ðay™-ı recî¡ √âletinin ¡i@amı îlâvusa lâzıme-i √âlden olmaz belki 
o ¡illet «a†ar üzere oldukta o ðay™-ı recî¡in √âli ¡a@îm olur velâkin îlâvusta 
ðay™ın ve tehevvu¡un √areketi ðûlıncda onların √areket-i &üflünden ek&er 
olur, zîrâ îlâvus mi¡deye ðarîb em¡âda olur. Ve ke≠âlik kerb ve πamm ve 
«afaðân ve πaşy ve seher ve berd-i e†râf bu a¡râ∂lar dahi îlâvusta ðûlıncda 
olan a¡râ∂dan ek&er olurlar. 

Ve a§nâf-ı îlâvustan &üflî ve balπamî olan §ınflarda &üflün irtiâ¡ı eşedd 
ve cirmi a¡@am ve beden üzere istiðrârı eðall olur ve ðûlıncda olduğundan 
ek&er îlâvusta tehebbücü’l-¡ayn olur. 

196 “Müste¡â≠un minhu” ðûlınc-ı îlâvustur.
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Ve îlâvus tefâ§îlinin ¡alâmâtı ðûlınc tefâ§îlinin ¡alâmâtı gibi olur ya¡nî 
a§nâf-ı ðûlıncı birbirinden farð eden ¡alâmât-ı ma«§û§alar îlâvus a§nâfı[-
nı] dahi farð eder ve îlâvûsu ðûlıncdan îlâvus ¡alâmâtı farðeder. Mev∂i¡-i 
veca¡ ve √areket-i veca¡ ve √uðundan ðıllet-i intifâ¡ işbu ¡alâmetler îlâvusa 
ma«§û§ ¡alâmetlerdir, onu ðûlıncdan farð eder.

Velâkin sümûmdan √âdi& olan îlâvusa ðûlıncın iştidâdından muðaddem 
delâil-i u«râ delâlet eder, odelâil îlâvusun ibtidâsında ve iştidâdından ve-
ca¡ın ¡i@amından evvel ∂a¡f ve istir«â ve «afaðâna mü™eddî olur. Ve ke≠âlik 
sebeb-i â«erin olmadığı dahi îlâvus-ı semmîye delâlet eder. 

Ve ðuvvet-i em¡âdan √âdi& olan îlâvusun ¡alâmâtı §alâbetli olan &üflün 
iştidâda sür¡ati ve ðay™-ı ziblin sür¡ati olur ve onda √ummâ olmaz ve suðû†-ı 
ðuvvet dahi şedîd olmaz.

el-Mu¡âlecât: Îlâvûsun mu¡âlecesi ðûlınc mu¡âlecesine ðarîb olur velâ-
kin ondan aðvâ olur ve meşrûbâtın menfa¡ati ziyâde olur ve ona √uðundan 
dahi lâzım olur, zîrâ fevðten meşrûbât isti¡mâl olunup ona mevâdd-i îlâvus 
¡i§yân ve «urûcdan imtinâ¡ eylese i√tiðân ona ¡avn-ı ceyyid olur gerek ise 
o i√tiðân ðable’l-meşrûb olsun ve gerek ise ba¡de’l-[399b] meşrûb olsun, 
bi-√asebi’l-√âcet iki vechten hangisi olur ise meşrûba mu¡în olur ve her 
hangisi taðdîm olunur ise te™«îr olunan muðaddem [isti¡mâl] olunandan 
a∂¡af kılınır. Ve çok kerre mâ-ı √ârr tecerru¡u onun veca¡ını teskîn eder, 
zîrâ mâ-ı √ârr mi¡deye vu§ûlünden bi-√asebi’l-ðurb em¡a-i diðâkın mu√tevî 
olduğu mû≠iyâtı √arâret-i fi¡liyyesi ta√lîl eder.

Ve bir ðavm re™y ederler ki §avâb olan budur ki mi¡âya minfâ«197 vaz¡ 
olunmakla evvelâ mi¡â rıfð üzere tesviye olunup ba¡dehu i√tiðân oluna, zîrâ 
vech-i mu√arrer üzere em¡â tesviye olunup ba¡dehu i√tiðân olundukta edvi-
ye-i i√tiðân mekân-ı ba¡îde sühûlet üzere ulaşır ve i¡âneti ziyâde olur.

Ve fa§d îlâvus ¡illetinde ziyâde vâcib olur, zîrâ o ¡illette verem var ise 
lâ-ma√âle fa§da √âcet olur. Ve eger veca¡ şedîd olup o veca¡dan verem 
√udû&u «avf olunur ise fa§d ile ona isti@hâr198 vâcib olur. 

197 Âlet-i nef«.
198 “İsti@hâr” √udû& §adedinde olup henüz √âdi& olmayan ¡illeti √udû&tan men¡ için 

isti¡mâl olunan tedbîre denir.
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Ve ke≠âlik îlâvus ¡illetinde bedende ba¡∂ı kerre a«lâ†-ı rediyye mütefer-
rik olur, zîrâ a«lâ†a netn ¡ârı∂ olup bedeni dahi tentîn edince ðadar a«lâ†a 
i√tibâs ¡ârı∂ olur. Ve kaçan bu vech üzere bedende a«lâ† müteferrið olup ve 
ishâl ile onu i«râc §u¡ûbetli olsa ona fa§d vâcibâttan olur. Ve e†râfı delk ey-
lemek dahi mâdde-i mûlimeyi îlâmdan men¡ eder delk √asebiyle mevâddın 
πavrdan e†râfa inci≠âbı için. 

Ve ðarîb olur ki √arârete mâil olan müzliðât ve ke≠âlik lu¡âbât-ı √ârre 
dühn-i «ırva¡ ile ek&er îlâvusta onlara nâfi¡ ola lâkin îlâvus-ı mirârîye ve 
şedîdü’l-√arâret olan veremi olanlara nâfi¡ olmaz. Ve ke≠âlik mil√ ve zeyt 
ile ma†bû« olan şibt sülâðası dahi nâfi¡ olur. Ve zeyt-i müsa««an ile bedeni 
temrî« dahi nâfi¡dir.

Ve îlâvus a§nâfından balπamî §ınfına ðûlıncda ≠ikr olunan meşrûbâtla 
mu¡âlece olunur. Eger √abbu’§-§abır ve √abbu’s-sekbînec ve √abbu’l-eyâ-
ric saðy olunur, hangisi saðy olunur ise dühn-i «ırva¡la saðy olunur. Ve 
mevâddı esfele ce≠b eden √uðne-i mu¡tedile ile i√tiðân olunur.

Ve îlâvus-ı rî√î o maðâmda ya¡nî ðûlınc-ı rî√îde ≠ikr olunan riyâ√a nâfi 
meşrûbât ile ve √uðun ile mu¡âlece olunur ve √uðun meşrûbâta mu¡în olur. 
Ve ba†nın a¡lâsına ke&ri üzere me√âcim va∂¡ olunmakla dahi ¡ilâc olunur. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi me√âcimde veca¡ı vely eden cânib şar† olunmağa dahi 
√âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi mevâdd merâðð cânibine ce≠b olunur. 

Ammâ sû™-i mizâc-ı sâ≠ecden √âdi& olan îlâvusa ðûlınc-ı mizâcîde ta√rîr 
olunan mizâcı mu¡addil ve mevâddı müstefriπ olan senin ma¡lûmun mu¡ad-
dilât ve müstefriπât ile ¡ilâc olunur. 

Verem-i √ârrı olan îlâvusa ðûlıncın o §ınfı mu¡âlecesi ile ¡ilâc olunur 
ve o mu¡âlecâttan bu bâbda evfað olan dühn-i «ırva¡ mâ-ı u§ûlde veyâ«ûd 
«ıyârşenber ile ve sâir ¡ilâcât-ı ma¡lûme ile saðy olunur ve ke≠âlik sünbül-i 
Hindî ve sünbül-i Rûmî ve şibt ve √abbu’l-πâr ve bezr-i kettân ve √ulbe ve 
bezr-i «a†mî ve bezr-i merv her birinden birer mi&ðâl ve u§ûl-i &elâ&enin her 
birinden yedişer mi&ðâl ve tîn beş ¡aded ve sebistân yirmi ¡aded. Bu edviye-
ler †ab« olunup dühn-i «ırva¡ ile veyâ«ud levz-i mürr dühnüyle saðy olunur.

 Îlâvus-ı mirârî ðûlınc-ı mirârî mu¡âlecesi ile ¡ilâc olunur ve ke≠âlik îlâ-
vus-ı iltivâî ðûlınc-ı iltivâî gibi ¡ilâc olunur. 
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Ve îlâvus-ı fetði fetðten «urûc eden nesnenin ma√alline ¡avdini mûcib 
va∂¡ üzere kılınıp şedd etmekle ¡ilâc olunur.

Ve ðuvvet-i em¡âdan √âdi& îlâvusa müzliðât-ı desime ve emrâð-ı de-
câc-ı müsinne ile ve ferârîc ve √umlândan mütte«a≠ isfîdbâcât ve zîrbâcât 
meraðalarını tenâvül ile ve «u§ûsan onların içinde şibt ve kürrâ&-ı Neba†î 
u§ûlü ve dühn-i levz olanlar ile ¡ilâc olunur ve onları tenâvülden sonra la†î-
fetü’l-√arâret ra†be ve leyyine √uðun isti¡mâl olunur.

Ve îlâvus-ı &üflî ¡ilâcında evvelâ √uðun-ı leyyine isti¡mâl olunup ba¡de-
hu ðaviyye olan √uðneye tedrîc olunur ve ¡aðîb-i √uðunda &üflîye «â§§ olan 
meşrûbât isti¡mâl olunur √uðneden bâðî kalan &üflü i√dâr eylesin için. 

Ve semm √asebiyle √âdi& olan îlâvusta mâ-ı √ârr ve ve dühn-i şîrec ile 
tenðıye olunmakla ¡ilâca bed™ olunur. Ve ba¡∂ı kerre onun mu™ðayyi™ine tür-
büdden bir ðuvvet veyâ«ûd bezr-i füclden bir ðuvvet a«≠ olunur ve bun-
lardan sonra ona tiryâð-ı kebîr veyâ«ûd bâd-zehr ve onların em&âli saðy 
olunur. Ve onun şarâbı mâ-ı sükker ve †a¡âmı meraða-ı desime kılınır. Ve 
kaçan onlarda ðay™ tevâlî edip †a¡âmı ðabûl eylemese ðûlınc bâbında ≠ikr 
olunan o mi&lli √âlin mu¡âlecesi ile ¡ilâc olunur. Ve ba¡∂ı kerre onların 
ðay™ı √abs ve bu†ûnlarında †a¡âm imsâk olunur πaleyân eden mâ-ı √ârr için-
de maπmûs olan «ubz ona i¡†â ve i†¡âm olunmakla. 

Ammâ ¡afı§ ve ðâbı∂ ve lezic aπdiye tenâvülünden √âdi& olan îlâvûsa 
o aπdiyeyi tenâvülden √âdi& ðûlıncda ≠ikr olunan mu¡âlecât ile ¡ilâc olu-
nur lâkin o mu¡âlecâtın içinde müte√assât199 ve meşrûbât-ı me≠kûrelerin bu 
bâbda menfa¡ati olmaz.

Yirmi İkinci Fa§l ¢ıyâmın Bu†™u ve Sür¡ati Beyânındadır

¢ıyâmın bu†™ ve sür¡ati πıdâya müte¡allið olur πıdâ ðâbı∂ veyâ«ûd ¡afı§ 
veyâ«ûd πalî@ veyâ lezic olmakla veyâ leyyin ve veyâ«ûd seyyâl olmakla 
olur veyâ«ûd bu†™ ve sür¡at ðuvvet √asebiyle olup ðuvvete müte¡allið olur, 
zîrâ ðuvvet her kaçan ðaviyye olsa &üflü def¡ eder ve ∂a¡îf olan ðuvvet-i 
&üflü def¡ eylemez.

199 Te√assî olunacak nesnelerin.
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Ve ¡a∂al-i ba†n ðuvveti ðaviyye olsa o ðuvvet tenðıye eder ve eger ∂a¡îfe 
olur ise tenðıye eylemez ve ¡adem-i tenðıyeye binâen i√tibâs √âdi& olur.200

Ve mi¡ânın ðuvve-i √issi ðaviyye olur ise ðıyâma teðâ≠î eder ve eger 
ðaviyye olmaz ise teðâ≠î eylemez. 

Ve mizâcın ðuvveti √ârr ve bârid olan mizâclarda cemî¡an √âbis olurlar.
Ve esbâbı ma¡rifet √asebiyle tedbîr dahi ta¡arrüf olunur. Her bir sebeb-

den √âdi& olan ı†lâð ve i√tibâsın tedâbîri bundan aðdem ≠ikr olunmakla ve 
ta†vîlden «avfen bu maðâmda ≠ikri i¡âde olunmadı.

Yirmi Üçüncü Fa§l Berâzın Ke&reti ve ¢ılleti Beyânındadır

Bu ke&ret ve ðıllet πıdânın kemmiyyet ve keyfiyyetine müte¡alliðtir ve 
ke≠âlik πıdâdan kebide mündefi¡ olanların √âline müte¡alliðtir, zîrâ πıdâ-i 
ke&îr tenâvül olunup üzerine şürb olunsa onun berâzı ke&îr olur ve onun 
∂ıddı üzere olan √âlde berâz ðalîl olur. Ve eger mi¡de keylûsunun §afveti 
kebide ke&îren mündefi¡a olur ise berâz ðalîl olur ve ke&îren mündefi¡ olmaz 
ise berâz ke&îr olup bundan aðdem berâzdan ðıllet ve ke&rete muðâvim ve 
mu¡âvıð olan tedbirleri ve sebeb-i fâ¡ilin mü∂âddesi √asebiyle olanları onla-
rın ikisinin a§lları beyânında senin ma¡lûmun oldu. Ve’§-§alâtu ve's-selâmu 
¡alâ-seyyidi’l-enâmi ¡adede mâ-yüktebü [bi’l-] aðlâmi mâ-dâme’l-ibtidâu 
ve’l-i«titâmu. [400a]

Beşinci Ma…âle Dîdân Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l Dîdânın Tekevvünü Beyânındadır

Ve kaçan mâdde ta√a§§ul edip onda bir nev¡ mizâc √âdi& ve mâdde-i 
√â§ıla o mizâcı lâbise olsa mizâc-ı me≠kûr √asebiyle mâddenin müsta¡idd 
olduğu hey™âttan ve §uverden a√sen olan §ûret ona i¡†â olunur ve müsta¡idd 
olduğu kemâl-ı †abî¡îden §âni¡-i ðadîr onu ma√rûm eylemez. Ve bunun 
gibidir cemî¡an dîdân ve ≠übâb ve √aşerâttan o mecrâya cârî olanlar ve 

200 ¡A∂al-i ba†n ðaviyye oldukta em¡âyı ¡a§r edip &üflü i«râca mu¡în olup &üflden 
em¡â tenðıye olunur.
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mevâdd-ı ¡afine-i ra†beden «alð olunanlar, zîrâ o mevâddın ðâbil olduğu 
a√sen-i §uver kiminde √ayyât-ı dûdiyye §ûreti ve kiminde √ayyât-ı ≠übâb 
§ûreti olur ve o √ayyât onlara ¡ufûnet-ı §ırfe üzere beðâdan «ayrlı olur. Ve 
ma¡a-≠âlik onların «alð olmasından menfa¡at-i u«râ dahi budur ki o dîdân 
ve ≠übâb ¡âlemde müteferriða olan ¡ufûnâta tasallu† edip onunla bi’l-müşâ-
kele taπaddî eder ve mesâkin-i nâstan ve nâsı mu√î† olan havâdan o ¡ufûnâtı 
a«≠ eder. Ve dîdân-ı ba†n dahi bu ðabîldendir.201

Ve her «ıl†tan ba†nda dîdân tevellüd elemez ve elbette mirâr-ı a√mer 
ve mirâr-ı esvedden dîdân tevellüd eylemez, zîrâ mirâr a√mer ya¡nî §afrâ 
şedîdetü’l-√arâret olur ve şedîdetü’l-√arâret olan mevâddan dûd tevellüd 
eylemez, zîrâ o mizâc mizâc-ı dûda mü∂âdde olur ve mirâr-ı esved bârid-i 
yâbis olur ve mizâc-ı bârid-i yâbise mizâc-ı √ayyâtın münâsebeti ba¡îde 
olur ve ammâ deme †abî¡at tasallu† edip dâimâ §avn ve √imâye üzere olur, 
a¡∂ânın ona √âceti şedîde ve insânın la√miyyetine ve ¡a@ametine münâsib 
olup dûdiyyet §uretini iktisâdan ba¡îd olduğu için. 

Ve ke≠âlik em¡âya mun§abb olup onda bâðî kalan demden dahi dûd te-
velüd eylemez, zîrâ ≠ikr olunan demin hey™eti ve levni dûd hey™etine ve 
levnine benzemez belki dîdânın mevâddı balπam olur. 

Kaçan balπama sü«ûnet ve ¡ufûnet ¡ârı∂ olsa ve o mi&lli balπam ke&îr olup 
bir müddet em¡âda bâðî kalsa ondan dîdân tevellüd eder. Ve ke&ret-i balπa-
mın esbâbı me™kûlât ve ta«m ve ∂a¡f-ı ha∂m o ∂a¡f hangi sebeb ile olursa 
olsun ve ke≠âlik a¡∂â-i bâride bunlar cemî¡an ke&ret-i balπama sebeb olur. 

Ve dîdân tevlîd eden nesnelerden olur leyyine ve lezice olan aπdiyeler 
√ın†a ve lûbiyâ ve bâðılâ mi&lli ve ke≠âlik seff-i daðîð ve la√m-ı «âm ekli 
ve elbân ve fevâkih-i ra†be ve buðûl ve revâ§îr202 ve düsûmetli nesneler ek-
linden dahi tevellüd eder. Ve ba¡de’l-ekl mâ-ı √ârr ile ve ke≠âlik ba¡de’l-ekl 
isti√mâm ve ¡ale’l-imtilâ™ cimâ¡dan dahi tevellüd eder.

Ve dîdânın a§nâfı dörttür: †ıvâl-i ¡i@âm ve müstedîre ve mu¡teri∂a-i §ıπâr 
ki ona √abbu’l-ðar¡ derler ve dördüncüsü §ıπârdır. 

201 Ya¡nî mevâdd-ı müte¡affineden dûd «alð olunmakla ba†nın ¡ufûnetine ðıllet †ârî 
olur

م 202 ــ ــאء ا ــ و ــ ا ــ  א אء ا ــ ــ ا ــ  ــ و ل و ــ ــ ا ــ  ا כ ــ ا ع  ــ ــ  وا  ا
ــא אق و ــ ــאء ا و
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Ve bu minvâl üzere tevellüdlerinin i«tilâfları mâ-yütevelledü minhin 
ve mâ-yütevelledü fîhin203 i«tilâfı √asebiyle olur. Ammâ mâ-yütevelledü 
minhin i«tilâfı ile olduğu onun için olur ki dîdânın ba¡∂ısı o ru†ûbetten te-
vellüd eder ki onun üzerine inðısâm ve teferruð istîlâ etmemiştir, kebidin 
onu ce≠bi ve ¡ufûnetin şiddetiyle o ru†ûbet dağılmıştır. Ve dîdânın ba¡∂ı-
larının tevellüd eylediği ru†ûbet ¡ale’l-itti§âl kebidin onu ce≠bi ve rutûbe-
tin ¡ufûneti ve &üfle ke&ret-i mu«âva∂a ve mu«âla†ası √asebiyle müteferrið 
olur, binâen ¡aleyh ondan tevellüd eden dîdân §ıπâr olur ve o §ıπâr ma«rece 
ðarîb olan mev∂i¡de tevellüd etmekle &üflle «urûc eder ve ðable en-ya¡@
ume &üflle «urûcu §ıπâran beðâsına i¡ânet eder. Ve dîdânın ba¡∂ısı dahi o 
iki ru†ûbet arasında olan ru†ûbetten tevellüd eder ki onun itti§âlinde ve te-
ferruð ve infi§âlinde ke&ret olmaz belki min-vechin mutta§ıl ve min vechin 
munfa§ıl olur. Ve em¡â-i ¡âliyede olan ru†ûbet evvelâ me≠kûre olan ru†ûbet 
ðabîlinden olur ve mi¡â-i müstaðîmde olan ru†ûbet &âniyen me≠kûr olan 
ru†ûbet ðabîlinden olur ve a¡ver ve ðûlûn mi¡âlarında olan &âli&en ≠ikr olu-
nan ðâbîlinden olur. 

‰ıvâl ru†ûbetin kısm-ı evveli ðabîlinden olur ya¡nî evvelâ me≠kûr olan 
ru†ûbet-i mutta§ıladan tevellüd eder. Ve ba¡∂ı kerre †ıvâlin ðadri bir ≠irâ¡a 
bâliπ olur. 

Müstedîr ve ¡irâ∂, &âli& ðâbilinden olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi müstedîr ve 
¡irâ∂ em¡â-i ¡âliyede dahi tevellüd eder «u§û§an müstedîr ¡irâ∂∂an πılâ@ u 
¡i@âm dîdânın tevellüdü bâðîlerinden ziyâde olur. Ve ba¡∂ı kerre o dîdânın 
tevellüdü ancak ðûlûn ve a¡verde olup sonra münteşir olur, bir cânibden 
mi¡deye ve cânib-ı â«erden mað¡adeye vârid olur. 

Ve §ıπâr &ânî ru†ûbetten √âdi& olur. 
Ve ≠ikr olunan ¡irâ∂ ve müstedîr ke-ennehümâ §a†√-ı mi¡âya müteşebbi& 

olup üzerine ¡ale’l-i√â†a πışâ-i mu√â†î örtülen lüzûcâtın kendiden tevellüd 
eder ve ke-ennehu o πışâ-i mu√î† dahi o lüzûcetten tevellüd etmiştir ve 
ta√t-ı πışâda ma√§ûr olmakla o lüzûcet-i ta¡affün ü müte¡affinden o dûdlar 
tevellüd eylemiştir.

203 “Mâ-yütevelledü minh” mâdde-i ru†ûbet; “mâ-yütevelledü fîh” tevellüd olan 
em¡âdır.
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Ve onlar beyninden ∂ararı eðall olan dîdân-ı §ıπârdır, zîrâ §aπîr olan 
mu∂ırrın a∂rârı dahi §aπîr ve ðalîl olur ve ke≠âlik §ıπâr u§ûlden204 ba¡îd olur 
ve &üfl-i ðavî vü ke&îf ile «urûc eder, binâen ¡aleyh ðalîlü’l-a∂râr olur lâkin 
bi-√asebi’l-ittifâð onlar em¡âda bir müddet bâðıye kalıp mev∂i¡inde büyür 
ise sâir dîdândan şerri ve ∂ararı ek&er olur mevâddı mevâdd-ı dîdân-ı sâire-
den şerrli olmak √asebiyle.

Ve §ıπârdan sonra †ıvâlin ∂ararı eðall olur ve onun redâ™eti ¡irâ∂ redâ™e-
tinde olmaz, zîrâ ¡irâ∂ın mâddesinin ¡ufûneti eşedd olur. Ve ¡irâ∂ ve §ıπârın 
mað¡adeden «urûcu ek&er olur menşe™lerinin mað¡adeye ðurbiyyeti olup ve 
∂a¡fları √asebiyle mi¡âya dahi teşebbü&leri ∂a¡îf olduğuna binâen, zîrâ onla-
rın teşebbü&leri †ıvâlin teşebbü&ü gibi ðavî olmaz ve binâen ¡aleyh §ıπârın 
indifâ¡ı eshel ve †ıvâlin indifâ¡ı a§¡ab olur. 

Ve §âhib-i dîdânın √ummâsı olsa onun a¡râ∂ı ðaviyye ve «abî&e olur, 
zîrâ √ummâ onların πıdâlarını tebdîd ve tefrîð eder ve o dîdân †aleb-i 
πıdâ için √areket ve mi¡âya teşebbü& eder ve ke≠âlik √ummâ onların 
cevherinde ðalað i√dâ& eder ve mizâcında ¡ufûnet ve √iddet ve ðalað 
i√dâ& eder. Ve kaçan √ummâ ile onlara mevâdd mun§abb olsa müte™e≠≠î 
olmakla mülteviye olup em¡âyı le≠¡ eyledikte e≠â-i şedîd ile î≠â eder. 
Ve ba¡∂ılar √ikâye eder ki dîdânın ba†nı &aðb edip &uðbeden «urûcunu 
müşâhede ve mu¡âyene eyledim diye. Mu§annif der ki bu √ikâye be-
nim katımda emr-i ¡a@îmdir.205 Ve ke≠âlik √ummâda dîdândan dimâπa 
eb«ire-i rediyye §u¡ûd eder ve eb«ire-i rediyye lâ-ma√âle î≠â eder. 
Ve ba¡∂ı kerre em¡âda dîdânın i√tibâsı ve ¡ufûnâtı i√dâ&ı √ummâya se-
beb olur. 

Ve «âricde olan dîdân ¡âlemde münteşir olan ¡ufûnâtı tenðıye eyledi-
ği gibi em¡âda olan dîdân dahi em¡âyı tenðıye eder lâkin mi¡avî dîdânın 
tenðıye menfa¡ati «âricde olan menfa¡at-i dîdâna bâliπ olmaz, zîrâ ¡ufûnet-i 
mi¡âyı †ıbâ¡ tenðıye eder ve dîdânın tenðıyesi eðall olur.206 Ve ke≠âlik em¡â-
nın mu√tevî olduğu ¡ufûnetten †ıbâ¡ın def¡inden bâðî kalanlarına dîdânın 

204 “U§ûl”den murâd mi¡de ve kebid gibi a¡∂â-i şerîfe vü re™îsedir.
205 Bu kelâmdan murâd ma√kînin vuðû¡unu istib¡âddır.
206 Ya¡nî berâzın «urûcu mi&lliler ile ma¡an tenðıye olunur, bâðî kalan miðdâr-ı ðalîl 

¡ufûnetten dûd tevellüd etmekle dahi miðdâr-ı ðalîl tenðıye √â§ıl olur.
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nisbeti «âricde olan dîdânın ve dîdân mi&llilerin ¡âlemin havâsına ve ar∂ına 
nisbetinden ek&erdir.207 

Ve ba†nda olan dîdânda âfet-i u«râ dahi vardır, bedenin ve a¡∂ânın 
mu√tâc olduğu πıdâyı dîdân-ı ba†n selb eder ve √arekâtı dahi †abî¡ata 
mü∂âdde olur ve ðûlınc i√dâ& eder. Ve dîdân √asebiyle bedene ¡ârı∂ olan 
mizâc dahi mizâc-ı †abî¡îye mü∂âdde olur. Ve bunlardan mâ-¡adâ dahi âfet-
leri olur. Ve ba¡∂ı kerre dîdân ve √ayyât √asebiyle §ar¡ ve ðûlınc tevellüd 
eder. Ve ba¡∂ı kerre onlardan cû¡-ı kelbî dahi tevellüd eder πıdâyı i«ti†âf-
ları ve istilâbları için. Ve ba¡∂ı kerre onlardan bûlîmûs dahi tevellüd edip 
fem-i mi¡de ðuvvetini isðâ† eder dîdân fem-i mi¡deye §u¡ûd edip ta∂yîð ve 
taðdîr etmekle. Ve iki √ale ya¡nî §u¡ûd ve ¡adem-i §u¡ûd √âllerine ba¡∂ı kerre 
«afaðân-ı ¡a@îm tâbi¡ olur. 

Ve dûdun ek&er-i tevellüdü sinn-i §ıbâda ve tera¡ru¡ ve √adâ&ette olur. 
Ve ek&er-i √âlde √abbu’l-ðar¡ sinn-i §ıbâyı müfârıð olanlarda olur, ammâ 
dûd-ı müdevver ek&er-i √âlde §ıbyânda ba¡dehu şübbânda olur ve şüyû«ta 
ðâlîl olur.

Ve dîdânın küllîsinin tevellüdü fa§l-ı «arîfte fu§ûl-i sâireden ek&er olur 
tenâvül-i fevâkih mi&llilerin teðaddümü √asebiyle. Ve ¡ufûnet ile ve dîdân 
vaðt-i mesâ™ette ve vaðt-i nevmde ke&îren heyecân eder. Ve ba¡∂ı kerre 
ta¡ab [400b] ve riyâ∂et-i şedîd dîdânı ishâl eder. 

Ve kaçan √ummayât-ı √âdde a§√âbından dîdân-ı √ayyât «urûc eylese 
onun redâ™eti şedîd olmaz ve delâlet eder ki onun ðuvvetinde §ı√√at ve def¡e 
iðtidâr vardır ¡ale’l-«u§û§ √ummânın in√i†â†ında sonra «urûc eylese delâ-
let müte™ekkide olur. Ve ammâ dîdân o √ummâda meyteten «urûc eylese 
¡alâmet-i rediyye olur. Ve bi’l-cümle √ummayâtta berâz ile «urûc-ı dîdân 
delîl-i ceyyid değildir «u§û§an ðable’l-in√i†â† «urûc delîl-i cevdet olmadığı 
mü™ekkeddir lâkin √ayyeten «urûcu ecveddir. Ammâ √ummânın πayride 

207 “Ve ke≠âlik” ile îrâd olunan ta¡lîl-i &ânî müdde¡âyı i&bât eylemez belki «ilâf-ı 
müdde¡âyı i&bât eder lâkin √aðð-ı te™emmül ile te™emmül olunsa onunla müdde¡â 
&âbit olur, zîrâ dîdân-ı ba†nın ¡ufûnet-i ba†na nisbeti münâ§afe ile ve dîdân-ı «âri-
ciyyenin ¡ufûnet-i «âriciyyeye nisbeti &ülü&-i &ülü&ân üzere olsa nisbet-i ûlâ &âni-
yeden a¡@am olur velâkin nisbet-i ¡a@îmenin menfa¡ati ðalîle olur nı§f-ı ¡ufûneti 
izâle etmekle ve nisbet-i ðalîlenin menfa¡ati ¡a@îme olur &ülü&ân-ı ¡ufûneti izâle 
etmekle, fe’fhem hâ≠â. 
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dîdânla dem dahi «urûc eder ise o dahi redî olur, bedende veyâ«ûd em¡âda 
âfet √udû&unu in≠âr eder. Ve ðay™ ile dîdânın «urûcu mi¡dede a«lâ†-ı rediy-
ye olduğuna delâlet eder.

el-¡Alâmât: Bi’l-cümle a§nâf-ı dîdân beyninde ¡alâmât-ı müştereke 
lu¡âbın seleyânı ve leylen iki şefelerin ru†ûbetleri ve nehâren cefâfı olur 
onun için ki nehârda √arâret münteşire olup cefâfa mü™eddiye olur ve √arâ-
ret leylen bâtında mün√a§ıre olup ru†ûbet-i şefeh ¡alâ-√âlihâ bâðıye olur ve 
kaçan √arâret münteşire ve «ârice münce≠ibe olsa onunla ru†ûbet dahi mün-
ce≠ibe olup dîdâna πıdâ olur nesne olmamakla sa†h-ı mi¡deye mutta§ıl fem 
ve şefeh sa†√ın ru†ûbetini ce≠b edip onun ru†ûbeti ile dîdân taπaddî eder. Ve 
bu sebebden √âdi& olan şefeh cefâfına havâ-i «âricî dahi i¡ânet edip ¡alîl câf-
fü’ş-şefeh §abâ√lamakla lisânıyla şefelerini ter†îbe her §abâ√ mu√tâc olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dîdân a§hâbına ∂acer ve isti&ðâl-ı kelâm ve seyyi™ü’l-«u-
luð ve muπ∂ib hey™etinde olmak ¡ârı∂a olur ve ba¡∂ı kerre he≠eyâna dahi 
mü™eddî olur. Dîdânın redî-i bu«ârâtı mürtefi¡a olup dimâπı müte™e≠≠î 
kılmakla ona ðarânî†us ¡ârı∂ olur lâkin zi™bir iltiðât eylemez ve başın-
da §udâ¡ ve kulaklarında †anîn olmaz. Ve onlara ta§rîf-i esnân ¡ârı∂ olur 
¡ale’l-«u§û§ leyâlîde ta§rîf ve ta§rîr ziyâde olur. Ve evðât-ı ke&îrede bir 
nesne ma∂π eder gibi ve del¡-i lisâna müştehî gibi olur. Ve onlara nevmde 
teve&&üb ve §urâ« ve temelmül ve ı∂†ırâb-ı hey™et ve nevminden müneb-
bih ve mûðı@ olanlara §adrının ∂îðı cemî¡an bu a¡râ∂lar dahi ¡ârı∂a olur. 
Ve ke≠âlik onlara †a¡âm üzere πa&eyân ve kerb ¡ârı∂ olur ve §avtı munðatı¡ 
ve nab∂ı ∂a¡îf olur ve heyecân katında sâðıt gibi olur ve ek&er-i a√vâlde 
berâzı ra†b gibi olur. 

Ammâ şehvetinin suðû†u ve iştidâdı bizim bâbu’l-esbâbda ≠ikr eyledi-
ğimiz minvâl üzere olur. Ve ba¡∂ı kerre onlara bir nev¡ ¡a†aş ¡ârı∂ olur ki 
reyyi ðâbil olmaz. Ve ke≠âlik onlara emrâ∂-ı u«râ dahi ¡ârı∂ olur ki bundan 
aðdem biz onları beyân eyledik. 

Ve kaçan ¡illet ve veca¡ müştedd olsa ¡alîl sâðı† olup ve ona teşennüc ve 
iltivâ ¡ârı∂ olup ma§rû¡ gibi olur ve bu mi&lli vaðtte ba¡∂ı kerre onlar ðay™ 
ederler ve elvân-ı vücûhları ve ¡uyûnları mu«telife olur vücûh ve ¡uyûnları 
elvânı târeten zâile olur ve târeten elvân-ı me≠kûre rücû¡ eder ve ba¡∂ı ker-
re müntefi« ve mütehebbic olup müstesðî gibi butûnlarında temeddüd ve 
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bu†ûnlara cüs™et ve §alâbet gibi √âlet olur. Ve ba¡∂ı kerre «u§yeleri teverrüm 
ve netn-i şedîd ile ¡arað olur. 

Ammâ Dîdân Tefâ§îlinin ¡Alâmâtı: O ¡alâmâtın birisi tefâ§îlde müşterek 
olur ve o müşterek ¡alâmet dîdânın ma«recden «urûcunda envâ¡-ı erba¡adan 
hangisi «urûc eyler ise onu müşâhede ba†nda o nev¡ dûd olduğuna delâ-
let eder bu ¡alâmet her ne ðadar ¡ibâret-i vâ√ide ile edâ olunur ise velâ-
kin tefâ§île ¡alâmet olur ve bundan mâ-¡adâ tefâ§îl ¡alâmetleri başka başka 
beyân olunur.208

Ammâ ¡alâmet-i †ıvâlin beyânı budur ki ba†nında dîdân-ı †ıvâl olanların 
fem-i mi¡delerinde daπdaπa ve le≠¡ ve mi¡deyi vely eden em¡â-i ¡âliyede 
maπ§ ve ¡usr-i bel¡ ve ek&er-i √âlde suðû†-ı şehvet ve †a¡âmdan teðazzüz ve 
imtinâ¡ ve füvâð olur. Ve ba¡∂ı kerre ma√all-i dîdâna mücâveret ile riye ve 
ðalb dahi müte™e≠≠îler olup onda su¡âl-i yâbis ve «afaðân ve i«tilâf-ı nab∂ 
¡ârı∂ olur ve nevm ve intibâh tertîb üzere olmaz ve kesel ve buπ∂-ı √areket 
olur ve ta√dîð ve na@ra ve fet√-i ¡ayna dahi buπ∂ eder ve meyli taπmî∂-i 
¡ayna olur ve ¡uyûnları bir kerre i√mirâr üzere olur ve â«er kerre kümûdet 
üzere olur ve ba¡∂ı kerre ba†nları temeddüd edip müstesðîn gibi olurlar ve 
ba¡∂ı kerre onlara ishâl dahi ¡ârı∂ olur.

Ammâ dîdânları ¡irâ∂ ve müstedîr olanların ¡alâmetleri ek&er-i √âlde on-
ların şehvetleri ek&er olur, zîrâ onların ek&er-i √alde mevâ∂i¡leri mi¡deden 
ba¡îde olmakla mi¡dede onun nikâyesi olmaz velâkin πıdâyı i«ti†âf ve istilâb 
etmekle cû¡ teskîn ve şehvet munðatı¡a olmaz ve onlar ¡inde’l-cû¡ √arekât-ı 
mû≠iye ile √areket ederler ve o √arekâtları ðâbı∂a ve ðuvveti münhike vü 
mür«iye vü munða†ı¡a olup sürreyi vely eden cânibde olur. 

Ve ammâ dîdân-ı §ıπârın ¡alâmâtı ona mað¡adenin √ikkesi ve mað¡a-
de katında daπdaπanın lüzûmu delâlet eder ve ba¡∂ı kerre πaşy i√dâ& eder 
ve mi¡âda onların ictimâ¡ı katında ta√t-ı şerâsîfte ve §ulbde &üfl olur. Ve 
a§√âb-ı dîdânın küllîsine ¡inde’n-nevm «alli te√assî eylemek nâfi¡ olur.

el-Mu¡âlecât: Bu bâbda mu¡âleceden mað§ad-ı að§â ve πâyet-i ðu§vâ 
budur ki me™kûlât-ı me≠kûreden olup dîdânı müvellid mevâddı tevlîdden 

208 Zîrâ bu ¡ibâret o ðuvvededir ki onun ma√§ûlü ma«recden «urûc eden †ıvâl ise 
ba†nda †ıvâl olduğuna ve ¡irâ∂ «urûc eder ise ba†nda ¡irâ∂ olduğuna delâlet eder 
demektir, bâðîsi dahi bu ðıyâs üzeredir.
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men¡ olur ve em¡âda müctemi¡a olan dîdânı müvellide belâπımdan em¡âyı 
tenðıye ve mütevellid olanları dîdâna ðıyâsla semm olan edviye ile ðatl olur. 
Ve onların semmi †a¡mı mürre olanlardır ve onların kimi √ârr ve kimi bâriddir 
ve biz onları ≠ikr eyleriz ve o edviyelerdir ki onlar bi’l-«â§§a ðatl ederler. 

Ve eger ðatl olunan dîdânı †abî¡at bi-nefsihâ ba†ndan i«râc eylemezse 
vâcib olur ki onlar ishâl oluna. Ba¡de’l-ðatl ve’t-tecfîf ba†nda †ûl-i maðâ-
mına ru«§at verilmeye meyteten ba†nda †ûl-i mek&inden eb«ire-i semmiyye 
tevellüd edip ı∂râr eylemesin için. 

Ve onun ðatli tedbîrinde derece-i &âli&eye √arâreti bâliπa olan edviye-i 
√ârre isti¡mâli cemî¡an evðâtta evfað olur lâkin √ummâsı veyâ√ûd veremi 
olan dîdân a§√âbında o edviye-i √ârre isti¡mâl olunmaz. Ve edviye-i √ârre-i 
mürre onun için dîdânı ðatl eder [ki] o edviyenin mizâc-ı √ârrı bi’l-√arâret 
dîdân mizâcına mü∂âdde olur. Ve dîdânın √arî§ olduğu √ulv ve düsûmete 
dahi merâret keyfiyyeti mü∂âdde olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ðatl ve tecfîf ve ishâl eden edviye-i &elâ&e meşrûbda ve 
√uðunda cem¡ olunur ve şerbet-i vâ√ide ve √uðne-i vâ√ide ile üç fi¡le def¡a-
ten mübâşeret olunur.

Ve ammâ √amûlât ile tedbîr, ðatlde isti¡mâlden i«râc için isti¡mâli evlâ 
olur lâkin mi¡â-i müstaðîmde olan dîdân-ı §ıπârı ðatl için √amûle isti¡mâ-
li dahi evlâ olur. Ve ba¡∂ı kerre onda isti¡mâl olunan √amûle desime ve 
√ulve olan edviyeden itti√â≠ olunur, dîdânın düsûmet ve √ulve mu√abbeti 
olmakla ona teşebbü& edip √amûle [i«râc] olundukta ma¡an dîdân dahi 
«urûc eylesin için.

Meşrûbât isti¡mâli evðâtının evlâsı ba†nın «alâsı vaðtidir. Ve dîdânı ðâtil 
olan devâ kebâba dess ve elbâna i«fâ olunsa evlâ olur, zîrâ dîdân leben ve ke-
bâb tenâvülüne √arî§ olur ve √ır§ı √asebiyle semmden πaflet edip tenâvül eder 
ve o sebebden semmin ðatli ek&er olur. Ve ba¡∂ı kerre dîdân a§hâbına iki gün 
miðdârı bilâ-semm yalnız leben saðy olunur ve üçüncü günde saðy olunan 
lebene semm-i ðattâl «al† olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi semmi saðydan muðad-
dem ¡alîle kebâb ma§§ ettirilir ve kaçan kebâbın râyi√ası dîdâna vâsıl oldukta 
mün√adir olan ru†ûbeti ma§§a dîdân iðbâl eder ve ma§§-ı kebâb ardınca onları 
ðâtil olan semm itbâ¡ olunsa yine semmden πaflet edip semmi dahi iltiðât ve 
ibtilâ¡ eder ve bu vech üzere i†¡âm olunan semm onları aðtel olur.
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Ve kaçan onları ðatl eden semmiyyetli √uðneler isti¡mâl olunsa vâcib 
olur ki mi¡de ðavâbı∂ ile †ılâ oluna «u§û§an †ılâda o ðavâbı∂ dîdânı ðatl 
eden ðavâbı∂ ola: summâð, †arâ&î&, aðâðıyâ. Bunlar şarâbda idâfe olunup 
†ılâ oluna ve ke≠âlik keber ve şibt şarâbla †ılâ oluna. [401a] Eger bu edviye-
lerin ðab∂ına ta√ammülü olmaz ise şarâb ile †în-i ma«tûm †ılâ oluna ve ka-
çan ¡alîl edviye-i dûdiyye şürb eylese ona vâcib olur ki mun«urlarını ya¡nî 
burun deliklerini şedîden sedd eyleye ve nefesini √asbe mâ-emken id«âl ve 
i«râcı ik&âr eylemeye, zîrâ onlara evlâ olan budur ki onların nefesine şürb 
eyleceği edviyenin râyi√ası mu«†eli†a olmaya. 

Ve dîdâna mu¡âlece itti§âlinde suðû†-ı şehveti olanların suðû†unu izâle 
eder ¡ilâc olunur. Ve ba¡∂ı ∂ımâd ve meşrûb vardır ki onları isti¡mâl dîdânı 
ðatl ve ba¡dehu i«râc eder, şehvet-i sâðı†ayı taðviye etmekle istirdâd eder, 
§abır ve efsentîn bu «ı§âli cem¡ eder onlardan mütte«a≠ √abbı saðy ile ve 
onlar †ılâ olunmakla. Ve ke≠âlik §abır rubûb-ı √âmi∂a ile ≠ikr olunan «ı§âl-i 
&elâ&eyi cem¡ eder. 

Ve ba¡∂ı kerre dîdân ishâlle cem¡ olur, o √alde yalnız dîdânı ðatl ile 
iktifâ olunup i«râcı için müshil isti¡mâline √âcet kalmaz, zîrâ ishâl ðatın-
da √areket-i †abî¡at onu i«râc eder ve bi-√asebi-i muðta∂a’l-√âl ba¡∂ı kerre 
ðavâbı∂-ı mürre isti¡mâline √âcet olur dîdânı ðatl ve †abî¡atı imsâk eylesin 
için. Eger dîdân ile ishâl ictimâ¡ edip ve ictimâ¡dan suðût √udû&undan «avf 
olunur ise ve «u§û§an §ûret-i me≠kûrede o ∂ımâd-ı ðâbı∂a √âcet olur ki o 
∂ımâd dîdânı ðatl ede velâkin ðuvveti isðâ† eylemeye.

Ve dîdânı ba¡de’l-helâk †abî¡at i«râc eder. Ve eger †abî¡at i«râc eylemez-
se devâ-i meşrûb veyâ«ûd devâ-i ma√mûl ile i«râc olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre dîdânla a√şâda evrâm olur, o √âlde tedbîr-i la†îfe √âcet 
olur. 

Ve √abbu’l-ðar¡ı ðatl eden edviye †ıvâli ðâtil olan edviyeden aðvâ olur. 
◊abbu’l-ðar¡ı ve müstedîri ðatl eden edviyeler †ıvâli dahi ðatl eder ve sebe-
bi budur ki √abbu’l-ðar¡ meşrûbâta ba¡îd olur ve hem onu setr ve √ıf@ eden 
ru†ûbât-ı vâðıye içinde onların iktinânı ve ta√a§§unu şedîd olur. 

Ve ba¡∂ı kerre √abbu’l-ðar¡ kîs içinde olur ve mevâddın aπla@ından ve 
ek&efinden tevellüd eder ve lâ-ma√âle bu ev§âf ile mev§ûfe olan dîdânı 
ðatlde ðuvvetli devâya √âcet olur. 
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Ve √abbu’l-ðar¡ ve müstedîr dîdânın emziceleri mizâc-ı √ârra ðarîb ve 
semme müşâbih olur ve şekli ya¡nî sûret-i nev¡iyyesi ile semmden münfa¡il 
olmaz eşkâllerinde ðurbiyyet olmak √asebiyle. Ve kaçan ifrâ† üzere ðuvve-
ti olan edviye-i semmiye isti¡mâl olunsa şekllerinde müşâbehet kalmayıp 
bi’l-«â§§a ðatl eder ve edviye-i semmiye-i ðaviyyenin dîdânı ðatli bi-√a-
sebi’l-keyfiyyet muta§avver olduğu gibi bi’l-«â§§a dahi ðatli mümkin ve 
muta§avver [olur.]

İkinci Fa§l Dîdânı ve »u§ûsan ‰ıvâli ¢attâle Olan 
Edviye-i ◊ârre Beyânındadır

Edviye-i ðattâle-i √ârrenin müfredâtı bunlardır: Ferâsiyûn ve ðardemânâ 
ondan nı§f mi&ðâl şürb olunur. Ve şî√ ve türmüs ve mürr ve selî«a ve fû≠e-
nece ve ¡u§âre-i fû≠enec ve √abb-ı dehmestve ðus†-ı mürr ve eftîmûn ve 
ðır†ım ve na¡na¡ ve kınbîl ve kemâfî†ûs ve ðan†uriyûn ve efsentîn ve bez-
rü’l-kerneb ve ðuşûr-ı πareb ve râsenin a§l-ı müceffefi ondan üç ûðıyye 
şürb olunur. Kemmûn-ı maðlüvv ve ðaysûm ve ¡arîzân209 ya¡nî ðantûrîyûn-ı 
∂aðîð u πalî₣ diye hâmiş-i kitâbda işâret olunmuştur ve enîsûn ve bezr-i 
kerefs ve √urf bâ şânda ðavî olur. 

Ve şûnîz ve bezr-i sermað dîdânı hem ðatl ve hem ishâl eder ve ke≠âlik 
bu minvâl üzeredir leblâb ve besfâyec.

Ve dîdân-ı maðtûlü ishâle evlâ olan devâ §abır olur. 
Ve zeytten √asbe mâ-emken şerbet-i vâfire şürb eden insân onunla dûdu-

nu hem ðatl ve hem ishâl eder «u§û§an meşrûbu zeyt-i ünfâð ola. Zeyt-i ünfâð 
¡irâ∂ı dahi ðatl eder ve onun ðatli merâreti √asebiyle olduğu gibi lüzûceti ile 
izlâð eder. Ve eger zeyt-i ünfâðı şürb def¡aten vefret üzere olmak mümkin 
olmaz ise defe¡âtle şürb edip ve her def¡asında iki mil¡aða miðdârı şürb eder. 

Ve √abbu’n-nîl dîdânı ðattâl olur ve maðtûlünü i«râc dahi eder ve ba¡∂ı 
kerre onun dîdân-ı ¡irâ∂a dahi menfa¡ati olur.

209 ‰ab¡ ile olan nüs«ada “¡anzerân” vâði¡ olmuştur. ¢âmûs’ta ز ــ  [¡arez] ــ כــ   
אم وأد א ا  diye vâði¡ olmuştur. Ve “&ümâm” bir ∂a¡îf nebttir. Bu nüs«aya  أ

münâsib müfredâtta ve lüπatte bir ma¡nâ yoktur, her ne ðadar “¡anzerût” “an-
zerût”ta lüπat ise lâkin “¡anzerân” te&niye-i “¡anzerût” olmak münâsib değildir, 
zîrâ onun iki ðısmı olmadığından mâ-¡adâ em¡âya mu∂ırrdır.
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Ammâ edviye-i mürekkebelerin beyânı budur ki mürekkebâttan ðattâl 
olanların kimisi tiryâð-ı fârûð mi&lliler olur. Ve ðatl ve i«râcı câmi¡ olan 
mürekkebâttan olur eyârici-i feyðarâ mi&lliler. 

Ve ke≠âlik şî√ ve efsentîn her birinden birer dirhem ve &ülü& dirhem, 
şa√m-ı √an@al rubu¡ dirhem, mil√-i Hindî bir dânıð. Bu edviyeler cem¡ ve 
saðy olunsa ðatl ve ishâl eder. 

Ve ba¡∂ı kerre kemmûn ve na†rûn münâ§afeten a«≠ ve cem¡ olunup mec-
mû¡dan iki mi&ðâl saðy olunsa iki fi¡li câmi¡ olur. Ve ke≠âlik na†rûn ve fül-
fül ve ðardemânâ veznleri berâber a«≠ olunsa iki fi¡li câmi¡ olur ve şerbet-i 
vâ√idesi bir buçuk dirheme varınca ðadar olur. Ve ke≠âlik fülfül ve √ab-
bu’l-πâr ve kemmûn-i Hindî ve ma§†akî ¡asel ile ma¡cûn kılınıp πudveten 
ve ¡inde’n-nevm birer mil¡aða isti¡mâl olunur veyâ«ûd râsen, şî√, sera«s, 
fülfül veznleri berâber a«≠ olunup bir buçuk dirhemden üç dirheme varınca 
ðadar saðy olunur. Ve √abbu’l-efsentîn †ıvâli i«râc eder, amm¡â ¡irâ∂ı 
i√râcda edviye-i ðaviyyeye √âcet olur.

Üçüncü Fa§l ◊abbu’l-¢ar¡ı İ«râca A«a§§ Olan 
Edviyeler Beyânındadır

O devâ ðatrandır, √uðunda ve a†liyede isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik birinc 
ve lübb-i birinc ve sera«s ve ðus†-ı mürr ve a§l-ı tû& ðuşûru ve onun ¡u§âresi 
ve ðınbîl ve şa√m-ı √an@al ve §abır ve şincârın ¡irâ∂da menfa¡ati ¡acîbdir. 
Ve şecer-i leba«210 ðuşûru, ben @ann ederim ki o şecer-i sidrdir vâyâ«ûd 
âzâd-dıra«ttır.

Ve √abbu’l-ðar¡ı bilâ-e≠â i«râc eden edviyedendir: Râsen-i †arî ¡u§âre-
sinden üç ûðıyye şürb eylemek ve onun nef¡i cidden ¡acîb olur. ¡Ulemâ 
≠ikr eylediler ki irbiyân √abbu’l-ðar¡ı i«râc eder. Ve ¢âmû§’ta כ ــ ــאن  ر  ا
ود ــ  diye man₣ûrdur. Ve bi’l-cümle a§nâf-ı dûda edviye-i ¡acîbeden olur כא
a«rîmûd211 tesmiye olunan √ayvânın şa¡rı ve ke≠âlik ðalðadîs dahi ðatl eder 
ve ishâli var ise ona dahi menfa¡ati olur. Ve bu ¡illete menfa¡ati olan ðalða-
dîs ve ðan†uriyûndan mütte«a≠ olan ma†bû«û biz aðrâbâdînde ≠ikr eyledik.

210 “Leba«“ bânın «â üzere taðdîmi iledir.
211 Nüs«a-i sul†âniyyede a«rîmûd - د ــ  â-i mu¡ceme ile ve â«iri dâl-i mühmele» ا

ve †ab¡ ile olan nüs«ada â«iri nûn ile ve √â-i mühmele iledir.
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Ve √abbu’l-ðar¡a nâfi¡ olan mürekkebât onların ðattâli tiryâð mi&lliler-
dir, ammâ ðatl ve ishâli câmi¡ olanlar budur: Lübb-i ütrüc, türbüd, sera«s 
her birinden dörder dirhem, mil√-i Hindî iki dirhem, ðus†-ı mürr altı dir-
hem; bu me≠kûrlar cem¡ olunup isti¡mâl olunur ve şerbet-i vâ√idesi beş dir-
hem olur. Ve ke≠âlik şî√, türmüs, lübb-i birinc, sera«s, ðınbîl her birinden 
beşer dirhem, türbüd on beş dirhem ve şerbet-i vâ√idesi beş dirhem olur. 
Ve ke≠âlik üç gün miðdârı ¡ale’§-§abâ√ leben-i √alîb şürb olunup üzerine 
isfîdbâc te√assî olunur ve ba¡dehu altı mi&ðâl birinc, üç dirhem sera«s ve 
üç dirhem ðınbîl a«≠ ve daðð olunup «all-i √âmi∂de veyâ«ûd sikencebînde 
idâfe olunup ve kebâbdan bir şey™ dahi ta√rî§-i dîdân için ma§§ ettirildikten 
sonra o idâfe olunan dûdân √ads ve tecribenin îcâb eylediği miðdâr saðy 
olunur.

Dördüncü Fa§l Edviye-i Bâride ve ◊arâreti ¢alîle Olan 
Devâlar Beyânındadır

Ve o devâlar bezr-i küzbere mi&llilerdir, o bezr meypu«tec ile on gün 
miðdârı şürb olunur ise nâfi¡ olur. Ve bezr-i kerefs cidden ðavî olur, cemî¡an 
dîdânı ðatl eder; sikencebîn veyâ«ûd râib içinde saðy olunur veyâ«ûd o 
bezr †ab« olunup †abî«î saðy olunur. Neşâstec-i ¡u§fur dahi ba¡∂ı kerre 
ðatl eder. Ve fûfel ve varað-ı «û« ve ¡u§âresi ve şevket-i Mı§riyye bunlar 
edviye-i nâfi¡anın ke&îrü’l-√arâret olmayanlarındandır. Ve ¡ulleyð ve √âmi∂ 
veyâ«ûd müzz ya¡nî may«oş rummânın şeceri ðuşûru bu me≠kûrlar bir gece 
su içinde †ab« olunup ve ta§fiye olunduktan sonra sülâðası saðy olunur ve 
dîdânı ðatl eder. Ve ≠ikr olunan şecerin a§lı dahi ðışrı gibi ðattâl olur vech-i 
meşrû√ üzere isti¡mâl olunur ise.

Ve dûd ve ishâli olanlara lisân-ı √amel ¡u§âresini veyâ«ûd lisân-ı √amel-i 
yâbisi isti¡mâl devâ-i sâli√ olur. Ve ke≠âlik suda memrûs olan summâð dahi 
¡acîb olur. Ve †arâ&î& ve †în-i ma«tûm şarâb ile ¡acîb olur ve maπre dahi 
¡acîbdir. Ve bezr-i baðlanın şürbü istik&âr olunsa o dahi ðatl eder. Ve bun-
lar gibidir hindebâ-i mürr ve «ass-ı mürr ve kerefs-i mu«allel ve keber-i 
mu«allel. Ve ba¡∂ılar dediler ki dûdu bi††î« hem [401b] ðatl ve hem ishâl 
eder ve «assın dahi bu edviyelere fi¡lde ðurbiyyeti olur. Ve ≠ikr-i âtî edvi-
yenin ðuvveti ¡irâ∂ı i«râca ðarîb olur, o edviye budur: Bezr «ilâf, ¡u§âre-i 
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«av« ve küzbere ve hindebâ-i mürr ve ca¡de ve bunlar mi&llilerdir ve bu 
devâ me«î∂ ile veyâ«ûd mâ-ı √ârr ile veyâ«ûd sikencebîn ile saðy olunur.

Beşinci Fa§l Dîdân-ı ~ıgâr Tedbîri Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre mil√ i√timâli onları ðatl eder ve mâ-ı √ârr ile i√tiðân dahi 
ðatl eder ve mevâddını dahi ðal¡ eder. Ve ondan aðvâ olur o √uðne ki 
onun içinde ðan†uriyûn ve ðır†ım ve zûfâ ola ve şa√m-ı √an@aldan dahi bir 
ðuvvet ola ve √ârreten isti¡mâl oluna. Ve onlardan aðvâ olur ða†rânı i√timâl 
veyâ«ûd ða†rânla i√tiðân «u§û§an mişmiş-i mürr dühnü için isti¡mâl oluna 
veyâ«ûd içinde edviye-i ðattâle †ab« olunan «av«-ı mürrün dühn-i lübbü 
ile i√timâl ve i√tiðân olunur. Ve bu bâbda i√timâli nâfi¡ olan edviyedendir 
¡ar†anîsâ ve bu«ûr-ı meryem ve leba« a§lının ðuşûru.

Ve dîdân-ı §ıπârı iltiðâ† eden edviyeden olur mað¡adeye la√m-ı semî-
ni dess eylemek o vech üzere ki o semîn la√m temlî√olunur ve ona âlet-i 
ce≠b olan «ay†tan bir mic≠eb şedd olunup mað¡adeye id«âl olunur ve bir 
sâ¡at miðdârı √asbe mâ-emken §abr olunup o müddette dîdân-ı §ıπar √ır§an 
la√ma cem¡ olup teşebbü& eyledikte mic≠eb ce≠b olunup i«râc olunur, bu 
minvâl üzere dûddan tenðıye √â§ıl olunca ðadar la√m-ı semîn dess ve ce≠bi 
i¡âde olunur.

Altıncı Fa§l Dîdân A§hâbına Nâfi¡ ◊u…un Beyânındadır

Didânda nâfi¡ ve ≠ikri sâbıð edviyenin sülâðâtıyla i√tiðân olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre onların içine müshilâttan şa√m ve türbüd ve §abır ve ðı&&â-i 
√ımâr mi&lliler bi-√asebi’l-ðuvvet ve’l-vaðt îðâ¡ olunur ve onların √uðnele-
rinde ða†rân isti¡mâli §âli√ olup nef¡-i ¡a@îmi olur. Ve o √alde teza√√ur ey-
lemesin için mað¡adeye şiyâfât-ı za√îriyye ile ve mi¡deye ∂a¡îf olmasın için 
eşribe-i mi¡diyye ve a∂mide-i mi¡diyye ile mürâ¡ât olunur ve onlar cemî¡an 
senin ma¡lûmun oldu. Ve ba¡∂ı kerre onlara miyâh-ı mâli√a ile veyâ«ûd 
na†rûn mi&lli ile mümella√ miyâh ile i√tiðân dahi nâfi¡ olur ve «u§û§an 
ða†rânla i√tiðân ziyâde nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre onların √uðnelerinde 
varað-ı «av« ¡u§âresi ve tû& a§lının sülâðası ve «â§§aten ðuşûr-ı rummân 
sülâðası id«âl olunur eger onlarda √arâret var ise.



482 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Yedinci Fa§l A§√âb-ı Dîdân ∞ımâdâtı Beyânındadır

O ∂ımâdât-ı edviye dûdiyyenin ðavîlerinden itti«âz olunur ve o a∂mideler 
şa√m-ı √an@al ve merâretü’l-baðar ðı&&âu’l-√ımâr ile ve ða†rân ve §abır ile tað-
viye olunur. Ve kaçan §abır ve efsentîn ile veyâ«ûd §abır ve rubb-ı sefercel 
ile veyâ«ûd rubb-ı tuffâ√la ∂ımâd olunsa dîdânı ðatl ve şehveti fetð eder ve 
eger ≠ikr olunan edviyeler cem¡ olup mecmû¡uyla ∂ımâd olunsa a§veb olur.

∞ımâd-ı Ceyyid: Şûnîz, mâ-ı √an@al-i ra†b ile veyâ«û∂ şa√m-ı √an@al 
sülâðâsıyla sa√ð olunup ba†n ve sürre üzere †ılâ olunur. Ve deyildi ki 
mu««-ı iyyel ile sürre ∂ımâd olunsa dîdânı ðatlde nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik ed-
viye-i me≠kûre edhânıyla †ılâ olunsa nef¡i olur ve «â§saten dühn-i bâbûnec 
ve efsentînde nef¡ ek&er olur.

Sekizinci Fa§l Âfet-i Dûda Muvâfı… Aπdiye Beyânındadır

O ¡alîle bi-√asebi- muðâbeleti’s-sebeb isti¡mâli vâcib olan aπdiye o πı-
dâdır ki onun lüzûceti olmaya velâkin √ârren yâbis olup cilâsı o ve cilâ 
eylediği nesneyi i«râcı ola ve onların aπdiyelerine mâ-ı √ımma§ ve varað-ı 
kerneb id«âl olunur ve la√m-ı √amâm tenâvülü dahi onlara nâfi¡ olur. Ve o 
¡illetin cemî¡an a§nâfına mâ-ı mâli√ şürbü nâfi¡ olur ve eger ishâl ve √arâreti 
var ise summâðla mu√amma∂a olan a√sâ ile taπaddî olunurlar, zîrâ o vech 
üzere isti¡mâl olunan a√sâ dûdu ðatl ve ishâli ða†¡ eder; mâ-ı rummân-ı 
√âmi∂ dahi onun gibi ðatl ve ishâl eder. 

Ve ¡alîli ishâl i∂¡âf eylese taπdiyesi ðaviyye olan aπdiye i†¡âm olunur. Ve 
eger ha∂m eylemez ise onlar a√sâ ve miyâh-ı lu√ûm ile taπdiye olunurlar.

Ammâ vaðt-i taπdiye ve tertîb-i aπdiye beyânı budur ki vâcib olur ki 
¡alîl aç konulmaya dîdân ba†nı heyecân edip mi¡deyi le≠¡ eylmesin için, 
zîrâ onların le≠¡i ba¡∂ı kerre suðû†-ı şehvete mü™eddî olur belki vâcib olur 
ki bi-√asebi’l-cû¡ dîdânın √areketinden muðaddem vaðt-i râ√atta taπdiye 
oluna ve onların πıdâları tefrîð oluna ve her def¡ada şey™-i ðalîl i†¡âm oluna 
ve eger ishâlinden havf olunur ise ba†n üzere senin ma¡lûmun olan edviye-i 
ðâbı∂a ile ∂ımâd oluna. 

Ammâ dîdân-ı §aπîr a§hâbına evlâ olan aπdiye budur ki onların πıdâsı 
keymûsu hasen ve inhi∂âmı serî¡ olan aπdiye cinsinden ðılına, zîrâ πıdâ-
nın dîdâna mü∂âdde olan ðuvveti bâðıye iken dîdâna vâ§ıl olmaz §ıπâr-ı 
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dûdun mekânı ba¡îd olmak √asebiyle. Ve kaçan tenâvül olunan aπdiye 
√asenü’l-keymûs olsa keymûs fâsid ve dîdânı müvellid olan mâdde-i dîdân 
ðalîle olup o vechle menfa¡ati olur.

Dokuzuncu Fa§l Ba†n Üzere Vâ…i¡ olan ~adme ve 
Sa…ta Beyânındadır

Bu ¡illetin cümlesinde §avâb budur ki mümkin ise dem i√râc oluna ve 
ba¡dehu ona kündür ve dem-i a«aveyn ve †în-i Ermenî ve kehrübâ her bi-
rinden bir dirhem miðdârı a«≠ ve cem¡ olunup mü&elle&-i raðîð ile ona saðy 
oluna. Eger onlarda nezf-i dem veyâ«ûd ðay™-ı dem yâ«ûd ishâl-i dem 
√âdi& olduysa ≠ikr olunan devânın içine bir ðîrâ† afyûn katılır ve bundan 
sonra bizim kitâb-ı râbi¡de bâbu’§-§ademâtta ≠ikr edeceğimiz kelâmımızda 
te™™mmül olunmak vâcib olur. Temme’l-fennü’s-Sâdise ¡Aşere ve’l-√amdü 
lillâhi va√dehu.212

212 İşbu fa§l emrâ∂-ı em¡â fennine «âtime mi&llidir, zîrâ §adme ve ∂arbe emrâ∂-ı 
em¡âdan değildir ve maðâle-i dûda münâsebeti eb¡addır. ~adme ve ∂arbe ba¡∂ı 
kerre ba†n üzere olmak √asebiyle mara∂-ı mi¡âya mü™eddî olur, binâen ¡aleyh 
emrâ∂-ı em¡âda ≠ikr olunmak münâsib olur.





KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN ON YEDİNCİ FENNİ EMRÂ∞-I 
MA¢¡ADEDE VE MU¡ÂLECÂTINDA OLAN KELÂM-I 
MÜCMELDİR VE O DAHİ FU~ÛLÜ MU◊TEVÎ OLAN 

MA¢ÂLE-İ VÂ◊İDEYİ MÜŞTEMİL OLUR

Evvelki Fa§l ¡İlel-i Ma…¡adede Olan Kelâm-ı Küllîdir

Ma¡lûm ola ki mað¡ade ¡ilelinin bür™ü ¡asîr olur birkaç vechten için, 
zîrâ mað¡ade memerr-i rutûbettir ve ma¡kûse olup ta√ttan fevðe varınca 
ðadar nâfi≠edir ve mað¡adenin √issi şedîdedir. Ve mað¡ade bir memerrdir ki 
ona küllü vaðtin &üfl gelip mað¡adeyi ta√rîk eder ve âlâmını tek&îr eder ve 
sükûn onda mefðûd olur ve sükûnun fıðdânı √asebiyle edviyenin menfa¡ati 
ve te™&îri olmaz ve ¡ilel-i mað¡adeyi †abî¡at fıðdân-ı sükûn √asebiyle ı§lâ√a 
mütemekkin olmaz ve ke≠âlik mað¡ade ma¡kûse olmakla ona edviye [402a] 
ilzâm olunmak §a¡b olur ve edviye ilzâm olunmadıkça te™&îr eylemez ve 
ke≠âlik √iss-i mað¡ade şedîde olduğundan veca¡ onda ziyâde olur ve ke&-
ret-i veca¡ mevâddı mev∂i¡-i veca¡a ce≠b edip ¡illeti artar.

Ve ke≠âlik mað¡ade tennûr-i bedenin esfelinde olur ve fu∂ûl bi-†ab¡ihi 
esfele mün√adir olur ve in√idâr fu∂ûl ile emrâ∂-ı mað¡ade artar «u§û§an 
mað¡adede ∂a¡fı mûcib olan âfet oldukta ona mün√adir olan fu∂ûlü mað¡ade 
ðabûl etmekle o fu∂ûlün ı∂rârı ziyâde olur.

İkinci Fa§l Bevâsîrde Olan Kelâmdır

Ve ma¡lûm ola ki çok vâði¡ olur ki mi¡â-i müstaðîmde ve ke≠âlik mi¡â-i 
müstaðîm fevðinde olan em¡âda ðurû√ olup onların demi mað¡adeden «urûc 
etmekle @ann olunur ki o kimsede bâsûr olup «urûc eden dem dem-i bâsûr-
dur ve vâcib olur ki mu¡âlece katında te™emmül oluna ve bâsûr idiği ta√að-
ðuðundan sonra mu¡âleceye ta§addî oluna.

Ve bâsûr bir nev¡ ðısmet ile birkaç a§nâf ve aðsâma taðsîm olunur: 
¢ısm-ı vâ√idi &ü™lûliyye olur ya¡nî siğil gibi memeleri olur bu nev¡-i erde™-
dir ve ikincisi ¡inebiyye ve üçüncüsü †û&iyyedir. ¿ü™lûliyye &e™âlîl-i §ıπâ-
ra müşâbihtir. Ve ¡inebiyye müsta¡ri∂a ve müdevveredir, levni urcuvânî 
veyâ«ûd urcuvânîye meyli olur. Ve tû&iyye rı«ve-i demeviyye olur. Ve 
bevâsîrden bir nev¡ bâsûr olur ki neffa«ât gibidir. 
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Ve bevâsîr taðsîm-i â«er ile taðsîm olunup deyilir ki bevâsîr nâti™e olup 
«ârice «urûc eder veyâ«ûd πâire olup πavre nüfûz eder, onun «ârice @uhû-
ru ve nütû™u olmaz. Ve πâire olan bâsûr erde™ olur «u§û§an o bâsûr πâir-i 
mað¡adeden ða∂îbi vely eden nâ√iyede ola, zîrâ o nâ√iyede olan bâsûr-ı πâir 
teverrümü √asebiyle bevli √abs eder. Ve nâti™e-i @âhire olan bâsûr sâbıðu’≠-
≠ikr üç ðısmdan «âlî olmaz ya¡nî &ü™lûlî veyâ«ûd ¡inebî veyâ«ûd tû&î olur. 
Ammâ πâirenin kimisi demeviyye ve kimisi πayr-i demeviyye olur. 

Ve ba¡∂ı kerre bâsûr taðsîm-i â«er ile münfeti√a-i seyyâleye ve §amm-ı 
¡amya ve πayr-i sâileye münðasım olur. Ve münfeti√adan ba¡∂ı kerre şey™-i 
ke&îr seyelân eder ¡urûð-ı ke&îre münfeti√a olmak √asebiyle ve πayr-i sâile-
den bir nesne seyelân eylemez.

Ve ek&er-i √âlde bevâsîr dem-i sevdâvîden veyâ«ûd §arî√-i sevdâdan 
tevellüd eder ve balπamdan bâsûr tevellüdü ðalîlü’l-vuðû¡ olur. Ve kaçan 
balπamdan bâsûr tevellüd eylese nüfâ†ât gibi tevellüd eder ve bu†ûn-ı se-
mekte olan nüfâ†âta müşâbih olur. Ve &ü™lûliyye §arî√-i sevdâvîye aðreb o 
ve tû&iyye deme aðreb olur ve ¡inebiyye sevd[â] ile dem beyninde mütevas-
si† olur. 

Ve Câlînûs ðavli üzere bâsûrda ¡urûð-ı mað¡ade elbette münfe†iha olur 
ve fet√ olmamak mümkin olmaz ve ona binâen ya¡nî bâsûrun sebebi in-
fitâ√-ı ¡urûð olduğuna binâen riyâ√-ı cenûb katında ve bilâd-ı cenûbiyyede 
bevâsîr ke&îrü’l-vuðû¡ olur.213 Ve münfeti√a-i seyyâle olan bâsûrda ∂a¡fa 
mü™eddî olmadıkça seyelân ða†¡ olunmaz kaçan seyelân √asebiyle ¡alîle ∂a¡f 
gelip ona «afaðân istilâ eylese ve rükbe müster«iye olsa ve seyelân eden 
demde dem-i πayr-i esved rü™yet olunsa o vaðtte seyelân ða†¡ olunur.

Ve bâsûrun ecvedi ondan ðalîlen ðalîlen dem «urûc eden bâsûr olur, 
def¡aten «urûc edenecved olmaz.

Ve nisvânda dem-i bâsur ra√ime meyl edip †am& ile «urûc eylese nis-
vâna o vechle «urûc-ı demden intifâ¡ ederler. Ve vâcib olur ki hatunlarda 
dem-i bâsur bi-nefsihi ra√ime meyle eylemese §ınâ¡at ile meyl ettirile ve 
†am&ı idrâr oluna. 

Ve bevâsîr a§√âbının ek&erine ru¡âf ¡ârı∂ olmakla bâsûrları zâile olur.

213 Zîrâ riyâ√-ı cenûbiyye ve bilâd-ı cenûbiyyede √arâret ve ru†ûbet olmakla efvâh-ı 
¡urûðu mað¡adede fet√ edip bâsûr i√dâ& eder.
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el-Mu¡âlecât: Vâcib olur ki bâsûr mu¡âlecesine bed™ olunup evvelâ beden 
ı§lâ√ oluna ve dem-i redîyi istifrâπ için §âfin fa§d oluna ve «alf-i¡aðab∂a olan 
¡ırð dahi fa§d oluna. Ve bu iki ¡ırðı fa§ddan ¡ırð-ı mâbi∂i214 fa§d aðvâ olur ve 
iki verik mâ-beyninden √acâmet a«lâ†-ı sevdâviyyeyi istifrâπ etmekle nâfi¡ 
olur. Ve eger mûcib olur ise kebid ve †ı√âl dahi mu¡âlece olunur tevellüd 
eden demi ı§lâ√ için. Ve bundan sonra biz na@ar ederiz eger bâsûrda veca¡ 
ve verem ve intifâ« yok ise onun ¡ilâcına √âcet-i ke&îre olmaz, zîrâ ba¡∂ı 
bâsûra mu¡âlece nâ§ûra ve şiðâða mü™eddiye olur. 

Ve bundan sonra vâcib olur ki telyîn-i †abî¡ata ictihâd oluna §alâbet-i 
&üfl mað¡adeye te™e≠≠î etmekle şe™n ve «a†b-ı ¡a@îm olmasın için. Ve o telyî-
nin ecvedi bâsûra nef¡i olan edviye-i müshile vü müleyyine isti¡mâli ile tel-
yîndir, o edviye √abb-ı muðl ve √abb-ı fîl-zehrec ve √abb-ı dâdî ve o √ubûb 
ki biz onu bundan sonra ≠ikr eyleriz ve bu √ubûblar ile telyîn-i †abî¡at-ı 
bâsûra evfað olur. 

Ve bâsûrun §amm ve ¡ammı ve πayr-i münfeti√a olanlarını teftî√ edip 
ondan dem isâlesi vâcib olur ve √asbe mâ-emken ictihâd edip dem isâle 
olundukta ∂a¡f gelince ðadar ve dem-i esved kalmayıp dem-i a√mer @uhûr 
edince ðadar dem akıtılır ve ða†¡ olunmaz. Ve eger bu tedbîr müfîd olmaz 
ise bâsûr mað¡adeden ibâne ve isðâ† olunur bâsûru ða†¡ etmekle veyâ«ûd 
tecfîf ve i√râð etmekle; bu ef¡âli fâ¡il nesneler isti¡mâl olunup bâsûr isðâ† 
ve ibâne olunur.

Ve ma¡lûm ola ki bevâsîr a§√âbının mað¡adelerinden dem seyelânı onla-
ra âkileden ve cünûn ve mâlî«ûlyâdan ve §ar¡-ı sevdâvî ve √umret ve câver-
siyye ve sere†ân ve taðaşşür ve cereb ve ðuvâbâ ve cü≠âm ve ≠âtü’l-cenb ve 
≠âtü’r-riye ve sersâm cemî¡an bu emrâ∂dan onlara emân olur. 

Ve seyelân eden dem-i bâsûr ða†¡ olunsa o emrâ∂ın √udû&undan «avf 
olunur ve istisðâ ¡urû∂undan dahi «avf olunur kebidde redî ve §ulb verem 
√adî& ve mizâc-ı fâsid ¡ârı∂ olmak √asebiyle ve sill √udû&undan ve evcâ¡-ı 
riyeden dahi «avf olunur dem-i redînin riyeye indifâ¡ı √asebiyle. Ve eger 
dem-i bâsûrun seyelânı πaşye mü™eddî olursa sevîð-i şa¡îr ve †abâşîr ve †în-i 
Ermenî a«≠ olunup o mecmû¡dan ðalîlen ðalîlen saðy olunur. 

214 ُ ــ ِ ْ َ ْ  dizin iç yüzü, bâ†ın-ı rükbe (mîmin fet√i ve bânın kesriyle) [∂el-me™bi] اَ
ma¡nâsına. Vankulu.



488 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve edviye-i bâsûriyyenin ba¡∂ısı bâsûru fet√ eder ve ba¡∂ısı dahi idmâl 
eder ve ba¡∂ı â«eri ifrâ†-ı seyelânı √abs eder ve kimisi dahi seyelânı külliy-
yen ða†¡ eder ve kimisi veca¡-ı bâsûru teskîn eder. Ve o edviye-i bâsûriyye 
meşrûben isti¡mâl olunur veyâ«ûd onlardan √amûle itti«â≠ olunur veyâ«ûd 
a†liye ve a∂mide ve le†û« ve ≠erûr veyâ«ûd ba«ûrât itti«â≠ olunur veyâ«ûd 
o miyâh olur ki onun içine ¡alîl iclâs olunur ve bu sûretlerin küllîsinde edvi-
ye-i bâsûriyye müfreden veya«ûd mürekkeben isti¡mâl olunur. 

Ve ma¡lûm ola ki √abb-ı muðlün menfa¡ati ancak edvâr ile olan bâsûra 
olur ve &âbit olup devrî olmayan bâsûra √abb-ı muðlün ke&îr menfa¡ati olmaz.

Ve mað¡adede şiðâð ve verem bâsûr ile cem¡ olsa şiðâð ve verem evvelâ 
mu¡âlece olunup ba¡dehu bâsûra ¡ilâc olunur; dühn-i mişmiş içinde muðl 
√all olunsa bevâ§ir ve şiðâða ma¡an nâfi¡ olur.

Üçüncü Fa§l Bâsûru »arm215 ve ¢a†¡ Beyânındadır

Bâsûru ya¡nî o ¡illetle √âdi& olan memeleri isðâ† edip düşürmek ba¡∂ı 
kerre √adîd ile ða†¡ etmek ile olur ve ba¡∂ı kerre dahi edviye-i √âdde isti¡mâ-
liyle olur.

 Ammâ ¡alîlde bâsûr memeleri müte¡addid olsa cemî¡an o bâsûr def¡a-
ten ðat¡ olunmaz ve belki vâcib budur ki fâ∂ıl İbuðrâ†’ın bu bâbda olan 
va§iyyeti istimâ¡ ve ðâbûl olunup müte¡addide olan bâsûrun biri terk olunup 
mað†û¡ olanların idmâl ve il√âmı için mu¡âlece oluna belki ziyâde §avâb 
olan budur ki bevâsîr-i müte¡addide def¡aten ða†¡ olunmayıp vâ√iden ba¡de 
vâ√idin ya¡nî evðât-ı müteferriðada ða†¡ oluna eger bu vech üzere √adîd ile 
ða†¡a §abr eder ise. Ve â«ir-i emrde bâsûrun biri terk oluna √attâ o metrûk-
tan seyelânı mu¡tâd olan dem seyelân edip külliyyen dem munða†ı¡ olmakla 
≠ikri sebð eden emrâ∂a mü™eddî olmaya. 

Eger [402b] ðat¡ olunacak bâsûr nâti™e ve @âhire ise onu ða†¡ eshel ve 
eger o bâsûr πâir ise onu ða†¡da tedbîr §u¡ûbetli olur: 

Ve bâsûr-ı @âhiri ða†¡ın ecved-i †arîði budur ki onun a§lına ve köküne 
ibrîsem veyâ«ûd kettândan mütte«a≠ bir «ay† veyâ«ûd ðavî bir şa¡r mu√-
kem şedd olunup bir müddet terk olunur; eger şedd-i me≠kûr ile sâðı† olur 

215 “»arm” «â-i mu¡ceme ve râ-i mühmele ile şaðð ma¡nâsınadır.
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ise maðsûd √â§ıl olur ve eger sâðı† olmaz ise o bâsûr-ı meşdûdun üzerine 
edviye müsðı†a va∂¡ olunmakla dahi tecribe olunur, onun ile dahi sâðı† ol-
maz ise √adîd ile ða†¡ olunur.

Ammâ πâir ve πayr-i @âhir olan bâsûrun †arîð-i ða†¡ı budur ki o bâsûr 
ðalb olunur ya¡nî πavrdan «ârice i«râc ve naðl olunur ve ba¡dehu ða†¡ olu-
nur. Ve onu ðalb eylemek ba¡∂ı kerre âlet ile olur, nâr ile veyâ«ûd keyfe 
mâ-kân mað¡ad üzere mi√ceme va∂¡ı ile ðalb olunmakla ve ba¡de’l-ðalb 
o bâsûr «âricde ðâlıb ile imsâk olunur. Ve eger bâsûr maðlûbun sür¡at-i 
rücû¡undan ve yine bâ†ına ¡avdinden «avf olunur ise mi√ceme bir sâ¡at 
miðdârı ve mev∂i¡-i mi√ceme teverrüm edince ðadar mað¡ade üzere terk 
olunur, zîrâ verem bâsûru πavra ric¡atten mâni¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre bâsûr 
@âhire «urûcu sâ¡atinde ≠ikr olunan «uyû†un biri ile şedîd ve müverrimen 
şedd olunur ve şedd ve şedden √âdi& verem o bâsûru «âricde ibðâ eder. 

Ve bâsûr-ı πâiri ðalb ba¡∂ı kerre edviye-i muðallibe ile olur, me&elâ 
ðan†uriyûn ¡u§âresi ve şibt ra†b ve mevîzec a«≠ olunup cemî¡an ¡asel ile 
ma¡cûn kılınır ve mað¡ad onun ile †ılâ olunur veyâ«ûd bir §ûfe ile ma¡cûn 
i√timâl olunur ve bu †ılâ ve √amûleden her hangisi olur ise berâzı tehyîc 
ve mað¡adeyi ibrâza ve ishâle teşvîð eder veyâ«ûd na†rûn ve merâre-i &evr 
isti¡mâl olunur veyâ«ûd fülfül ve na†rûn isti¡mâl olunur veyâ«ûd onlardan 
hangisi isti¡mâl olunur ise içine bu«ûr-ı meryem ¡u§âresi veyâ«ûd mîvîzec 
dahi katılır. Ve bu bâbda i√tiyâ†tan olur bâsûru ða†¡ ve «armden muðaddem 
bâsilîði fa§d eylemek. 

Ve kaçan bâsûrun ða†¡ı murâd olunsa o bâsûr gerek ise bâriz [ü] @âhir ve 
gerek ise πâir [ü] müberrrez olsun216 o bâsûr a«≠ ve imsâk ve â«i≠ tarafına 
medd ve ce≠b olunur ve ba¡dehu keskin ve nâfi≠ √adîd ile ve e√add-i eşyâ 
ile ða†¡ olunur. Ve vâcib olur ki ða†¡da bâsûrun a§lı tecâvüz olunmaya ve 
a§la mutta§ıl olan mað¡ad aczâsından bir şey™ ða†¡ olunmaya, zîrâ ec≠â-i 
mað¡adeyi ða†¡ âfât ve evrâm ve evcâ¡-ı ¡a@îmeye mü™eddî olur ve ba¡∂ı 
kerre üsr ve √u§ra ya¡nî i√tibâs-ı bevl ü berâza mü™eddî olur ve ba¡de’l-ða†¡ 
seyelân-ı dem ¡alâ-√âlihi terk olunur √udû&-i ∂a¡ftan «avf oluncaya ðadar ve 
ba¡dehu bizim zamân-ı âtîde ≠ikr edeceğimiz √âbisât ile dem √abs olunur 
ve eger dem-i ke&îr seyelân eylemez ise bâsilîð fa§d olunur. Ve ≠ikri mürûr 

216 Ya¡nî §ınâ¡at ile i@hâr olunmuş olsun demektir.
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eden müfetti√âtla idmâ ve isâle-i deme ta√ammül eder ise o müfetti√âtı is-
ti¡mâl §avâb olur, eger veca¡dan suðû†-ı ðuvvet «avf olunmaz ise. Ve ba¡∂ı 
kerre teftî√ edip demi isâlede ¡u§âre-i ba§al mi&lliler kifâyet eder. 

Ve eger ≠ikri âtî menfa¡at için bâsûr «arm ve şaðð murâd olunur ise §aπîr 
olan bâsûrun a§lı o kebîrin munta§ıfı «arm olunur veyâ«ûd ðısmet-i u«râ217 
üzere «arm olunur ve «arm √asebiyle verem ve veca¡ √adi& olmasın için o 
âfetlerin tedârükü görülür. Ve onun tedârükü budur ki ba§al veyâ«ûd kürrâ& 
selð olunup semn ile o meslûð «abî§ kılınır isti¡mâl olunur ve ðumðuma 
içinde ma†bû« olan miyâh-ı ðâbı∂aya iclâs olunur teverrüm eylemesin için 
ve ke≠âlik «all ve mâda ¡af§ ve ðuşûr-ı rummân †ab« olunup o ma†bû«a dahi 
iclâs olunur ve ba¡dehu münbitü’l-la√m olan merâhim isti¡mâl olunur. Ve 
≠ikr olunan «arm ve şaððtan maðsûd müsðıt-ı bâsûr olan edviyenin nüfû≠ 
ve te™&îri ek&er olsun içindir. 

Ve kaçan bu mi&lli mu¡âlecâtta mað¡adede verem ve veca¡-ı şedîd rü™yet 
eylesen vâcib olur ki muðl ile ve senâm-ı cemel ile mað¡adeyi ted«în eyle-
yesin ve ∂ımâdât-ı me≠kûr ile veyâ«ûd «ubz-ı √uvvârâ ve §ufretü’l-bey∂ ve 
miðdâr-ı ðalîl afyûn ve za¡ferânka ta∂mîd eyleyesin.

Ve ða†¡ mi&lliden √âdi& olan veca¡ı teskîn için dâdî nebî≠i içine ¡alîli 
iclâsın nef¡i ve te™&îri ¡a@îm olur ve ke≠âlik içinde edviye-i müleyyine †ab« 
olunan miyâha iclâs olunsa onun menfa¡ati nebî≠-i dâdî gibi olur ve onunla 
ten†îl dahi nâfi¡dir. Ve suda †ab« olunacak edviye-i müleyyine bezr-i kettân 
ve «a†mî ve bezr-i «a†mî ve kerneb ve bu mi&lli nesnelerdir.

Ve bevâsîrden nâşî √âdi& olan evrâm-ı mað¡adeye «â§§ olan edviye-
dendir: İsfîdâcu’§-§u«ûr üç ûðıyye, seðûlûmus bir ûðıyye, mürdâsenc iki 
ûðıyye, ma§†akî üç dirhem. Bu edviyeler benc ¡u§âresiyle cem¡ olunur.

Ve vâcib olur ki ba†n telyîn olunup ta§allüb eyleyecek ðadar &üfl ba†nda 
terk olunmaya. Ve telyîn-i verem √asebiyle bevle i√tibâs ¡ârı∂ oldu ise vâcib 
olur ki o i√tibâs ¡ilâc oluna ve bir gün bir gece o ¡alîl «alâya dü«ûlden men¡ 
oluna «u§û§an nezf-i ðavî vuðû¡undan sonra men¡-i mü™ekked ile men¡ oluna.218 

217 “¢ısmet-i u«râ” demek re™y-i †abîb üzere bâsûr &ülü&ü veyâ«ûd rubu¡u olan 
ma√allden «arm olunur demektir.

218 Zîrâ dem √asebiyle telyînde mâiyyet ma«rec-i berâzdan «urûc eder ve bevlde i√ti-
bâs olur ve kaçan «alâya mürâca¡at olunmasa mâiyyet †arîð-i bevle mun§arife olur.
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Ve eger bâsûru âlet ile ða†¡ ve ke≠âlik «arm murâd eylemesen belki 
ðas∂ın devâ ile isðâ† olsa bâsûr üzere devâ-i √âdd ne&r edersin ve devâ-i 
√âdd bâsûru ekl ve ifnâ eder ve la√m-ı §a√î√i i@hâr eder. Eger devâ-i √add 
îcâ¡ ederse ¡alîl miyâh-ı ðâbı∂ada iclâs olunur ve iclâstan muðaddem semn-i 
ke&îr bâsûr üzere va∂¡ olunmakla mu¡âlece olunur ve ba¡de’l-iclâs mer-
hem-i isfîdâc ve mürdâsencle ve o merâhim ile ki ≠ikr olunan devâlardan 
ve ¡ineb-i &a¡leb ve kâkünec miyâhı ve küzbereden mütte«a≠ ola. Ve ba¡∂ı 
kerre isti¡mâl olunan √âdd devânın merre-i vâ√idesinde √âdi& olan veca¡ 
devâ-i me≠kûr ile mev∂i¡-i âfet beynine √âil olur ve devâyı te™sîrden men™ 
eder, pes veca¡ zâil oldukta ¡ilâc-ı me≠kûr ile ¡ilâc olunup ba¡dehu o √âdd 
devâ yine mu¡âvede olunur ve bu minvâl üzere devâ-i √âddı mirâren tekrâr 
ishâl ve tecfîf eder ve â«irü’l-emr bâsûru tesvîd edip isðâ† eder. Ve o devâ-i 
√add dik-ber-dîk219 ve feldefyûn ve onlara müşâbih olan devâlardır. 

Ve kaçan devâ-i √âdd ile bevâsîr müsevvede olsa kerneb zeyt ile selð 
olunup bâsûr-ı esved üzerine va∂¡ olunur ve bu va∂¡ ile veca¡ sâkin olur ve 
ba¡dehu yine devâ-i √âdd mu¡âvede olunur, sâðı† olunca ðadar mu¡âvede 
terk olunmaz. 

Ammâ a§nâf-ı bâsûrdan tû&iyye ve onun müşâbihi ¡ilâcı budur ki onların 
üzerlerine zâcât ne&r olunur ve zâc onları tecfîf edip isðâ† eder. Ve ba¡∂ı 
kerre onlar dahi ða†¡ olunur. Ve †û&î mi&llide fa§d ve ishâl ziyâde vâcib olur 
ve ≠erûrât ve ba«ûrât ve a†liye †û&î mi&llide ziyâde ¡amel eder.

Dördüncü Fa§l Bevâsîr-i ¡Amâ vü ~ammı Teftî√ ve 
Demini İdrâr Beyânındadır

Vâcib olur ki o bevâsîr-i §amm evvelâ isti√mâmâtla telyîn oluna ve 
teftî√ine §âfini ve ¡ırð-ı mâbidi fa§dyla isti¡ânet oluna ve ke≠âlik lübb-i 
«av« dühnü ve mişmiş-i mürr lübbünün dühnü ve senâm-ı cemel ihâli ve 
mu««-ı iyyel ve muðl mi&lliler ile ifrâden ve mecmû¡aten o bâsûr temrî« 
olunmakla dahi teftî√ine i¡ânet oluna ve ba¡dehu ba§al-ı ðavî ¡u§âresi içinde 

219 “Dîk-ber-dîk” olur ki ¡âmme ta√rîf edip dilberdik derler ve sıçan otu dahi derler; 
tîz dârûlardandır, çömleği çömlek üzerine koyup ta§¡îd olunmuştur, bu sebebden 
dîk-ber-dîk derler.” ◊alîmî. “Dîk” Fârsî lüπatinde çömleğe derler; “bere” üzer” 
ma¡nâsına ve “dîk-ber-dîk” çömlek çömlek üzere demektir.
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bu«ûr-ı meryem ¡u§âresi kılınıp ma«lû†an isti¡mâl oluna. Ve ba¡∂ı kerre bu 
¡u§ârelerin içine yetû¡âttan ve mîvîzec ve ≠erð-ı √amâmdan bir şey™ dahi 
kılınır ve lâ-ma√âle onlar teftî√ ederler. Ve ba¡∂ı kerre teftî√ için isti¡mâl 
olunan edviyeler merâretü’l-baðar ve ðınne ile ma¡cûn kılınıp bâsûra va∂¡ 
olunur ve ke≠âlik varað-ı se≠âb ve dühn-i uð√uvân dahi id«âl olunur ve 
uð√uvânın kendiyi ekl ve demi idrâr eder ve mesâmmı tevsî¡ eder. 

Ve büzûr ile mütte«a≠ ehlîlec devâsının bevâsîre nef¡i olduğundan 
mâ-¡adâ içinde büzûr-ı müla††ıfe olmakla dem-i bâsûru dahi idrâr eder. 

Ve dem-i mu√tebesi idrâr eden edviyedendir: Şa√m-ı √an@al üç dirhem, 
levz-i mürr dört dirhem. Bu devâlardan fetîle-i †avîle ¡amel olunup mað¡a-
dede o fetîle imsâk olunur ve küllü sâ¡atin o fetîle tebdîl ve tecdîd olunur bu 
vech üzere beş fetîle itti«â≠ olunup beher sâ¡at biri isti¡mâl olunmakla, beş 
sâ¡at o fetîle [403a] mað¡adede imsâk olunur. Ve kaçan veca¡ müştedd olsa 
mað¡ade üzere dühn-i verd ile mütte«a≠ bir fetîle va∂¡ olunup imsâk olunur. 
Ve §âfini fa§d ba¡∂ı kerre bilâ isti¡mâl şey™-i bâsûru teftî√ eder.

Beşinci Fa§l Edviye-i Bâsûriyyede Olan Kelâmdır

en-Ne&ûrât ve’≠-±erûrât: A§veb olan ≠erûrât-ı ðaviyye isti¡mâlinden 
muðaddem su içinde anzerûtu ıslatıp ve idâfe edip onunla mað¡ade tel†î« 
oluna. Ve eger ¡alîl olan kimsenin §abr ve ta√ammülü var ise dâ«il-i mað¡ad-
da nûre-i √ammâmla tel†î« olunup ve yesîren §abr eyledikten sonra şarâb-ı 
ðâbı∂ ile πasl edip ba¡dehu ≠erûr ≠err oluna. 

Ve bevâsîr üzere ðuşûr-ı nu√âs yalnız veyâ«ûd re§â§-ı mu√rað ile ma¡an 
≠erren olunup ekilir. 

Ke≠âlik ≠ernî« ve ≠erârî« ve nûşâdur ≠err olunup ≠ikri müteðaddim 
semn mi&lli edviyeler o edviyelerin ma∂arratı tedârük olunur. 

Ve devâ-i me≠kûrun aðvâsı bevl-i §abî ile ma¡cûn kılınan olur ve o devâ 
devâ-i √âdd mecrâsına cârî olur. Ammâ ondan evfað ve elyen olur maπ§ûl 
cevz-i serv v remâdı şarâbla ve ðay∂-ı bey∂ ya¡nî yumurtanın ðışr-ı «âric-i 
yâbisinin remâdı ve «urma çekirdeği remâdı ve yâbis-i mu√rað türmüs ve 
temrin mu√rað çekirdeği cemî¡an bu edviyeler evfað ve elyen olur. 

Ve bu bâbda bi’l-«â§§a nef¡i olan zerûrât mecrâsına cârî olan edviyeden-
dir: Semeke-i mâli√anın re™si a«≠ olunup nâra ðarîb mev∂i¡de tecfîf olunur 
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ve o re™s-i müceffef kendi miðdârında cübn-i ¡atîða «al† olunup √alða-i dü-
bür üzere ekilir. Ve ke≠âlik semeke-i mâli√anın ≠enbi dahi a«≠ olunup re™s-i 
semeke-i me≠kûre gibi ondan dahi ≠erûr itti√âz olunur. 

Ve şûnîz dahi nef¡i ¡acîb olan ≠erûrâttan olur.
Ve bevâsîr §amm u ¡amyı müfetti√ ve müdrir olan a§nâf-ı edviyenin 

bir §ınfı dahi ba«ûrât olur ve onların ðavîsi yalnız belâ≠ur [veyâ«ûd] 
ma¡a’l-edviye ve «u§û§an ma¡a’z-zernî« itti«â≠ olunan ba«ûr olur ve 
ke≠âlik zernî«-i va√de ve kibrît-i va√de cemî¡an bunlar ba«ûrât beyninde 
ðavî ba«ûr olur. 

Ammâ kendilerden ba«ûr itti«â≠ olunan sâir edviyeler a§l-ı encudân ve 
a§l-ı diflâ ve uşturπâz ve a§l-ı sûsen ve a§l-ı keber ve a§l-ı kerefs ve a§l-ı 
√an@al ve a§l-ı √armel ve ¡urûð-ı §abbâπîn ve bezr-i kürrâ& ve «ardal ve 
ba¡r-ı cemel ve ðıly ve üşnân ve ðınne ve anzerût. Bi’l-cümle bu edviyeler 
bu bâbda nâfi¡ ba«ûrâttan olup müfreden ve mecmû¡aten isti¡mâl olunur ve 
onda belâdurdan bir şey™ dahi kılınır ve dühn-i yâsemîn ile ma¡cûn kılınıp 
√ıf@ olunur ve vaðt-i √âcette onunla teb«îr olunur. 

Ve o ba«ûr ki onun içinde üşnân ve ðıly ve ðınne ve anzerût ve ba¡-
ru’l-cemel vâði¡ ola, o ba«ûr nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre †arfâ ile kirâren teb«îr 
olunsa ba«ûr*ı nâfi¡ ü kâfî olur.

Ba«ûr-ı Mürekkeb: A§l-ı keber, a§l-ı kerefs varað-ı diflâ, a§lu’ş-şevke 
ya¡nî √âcc tesmiye olunan şevkenin a§lı, ma√rû&, a§l-ı sûsen, belâ≠ur. İşbu 
edviyeler bi’s-seviyye a«≠ olunup dühn-i zanbað ile onlardan benâdıð it-
ti«â≠ olunur ve ba«ûren isti¡mâl olunur. Ve deyildi ki varað-ı âs ile teb«îr 
cidden nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik esved-i sâli« nûşâdur ile teb«îr olunsa o dahi 
nâfi¡ olur ve bu ≠ikr olunan teb«îr ba¡∂ı kerre bir †araftan mað¡adede mü-
hendem ve †araf-ı âheri micmere üzere olan ðam¡ ile ve ba¡∂ı kerre bir icâ-
ne-i me&ðûbe üzerine iclâs olunup teb«îr olunur ve teb«îr olunacak cemrin 
ecvedi ve evfaðı erkek deve ba¡rının cemri olur.

Fi’s-Seyyâlât: Bu seyyâlât mað¡ade üzere va∂¡ olunup ten†îl olunur ve 
o seyyâlâtın kimisi miyâh-ı √âdde olur ve onlar o miyâhtır ki onun içinde 
nûre-i √ayye ya¡nî sönmedik kireç ve kils ve ðıly ve zernî« mükerreren 
†ab« olmuş ve ba¡dehu o miyâh ile nûre ve ðıly ma¡cûn kılına. Ve ke≠âlik 
miyâh-ı şebbiyye şürben ve πaslen seyelân-ı bâsûru √abs eder.
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‰ılâ: ◊an@ale-i vâ√ide a«≠ olunup dört parça kılınır ve parçalar inâ-i 
vâ√id içine va∂¡ olunup râ¡iye olan ibilin ve «u§ûsan ibil-i a¡râbiyyenin 
sidiği üzerine §abb olunur √an@ale felðlerini setr edince ðadar ve eyyâm-ı 
§ayfta şems-i ðay@a va∂¡ olunur şems-i ðay@ın πâyetine220 ðadar terk olu-
nur ve bevl ta√allül eyledikçe yine o bevl ile imdâd olunur ve lâ-ma√âle 
bu devânın menfa¡ati şedîd olup bâsûru isðâ† eder. Ve ba¡∂ı kerre merâyir 
ile dahi †ılâ olunur, zîrâ bâsûru o devâ ekl eder. Ba¡∂ı nüs«ada “merâyir” 
bedeline “mermerât” vâði¡ olmuştur. Ve bir §ûfe a«≠ ve «arnûb-ı ra†be 
πams olunup o §ûfe bevâsîr üzere va∂¡ olunur, o dahi bâsûru izâle eder ve 
eger o §ûfe ile dâimâ bâsûr √akk olunsa &e™âlîlde işlediği fi¡li bunda dahi 
işler. Keberin ðı&&â-i ra†bı dahi «arnûb gibidir.

Merû«ât-ı Nâfi¡a: Bâsûra nâfi¡ merû«ât semn-i ¡atîð, şeftali çekirdeğinin 
yağı ve mişmiş çekirdeği yağı, deve senâmının vedeki ve dühn-i «îrî ve 
dühnü’l-√ınnâdır.

Fi’l-◊amûlât ve’l-Fetâil: Bir ðı†¡a ðu†na ¡asele πams olunup üzerine şû-
niz-i mu√rað ekilip isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre iki §ınf ≠ernî«lerden dahi 
fetâil itti«â≠ olunur. Ve ≠ikr-i sâbıð edviye-i ≠erûriyyelerden dahi ¡asel ile 
fetâil itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. 

Ve bu √amûle dahi ¡acîbetü’l-menfa¡at olur velâkin isti¡mâlinde √iddeti 
√asebiyle §u¡ûbet olur, o √amûle budur: A§l-ı lûf ða†¡ olunup eczâ-i §ıπâr 
kılınır ve bir gün ve bir gece şarâb içinde nað¡ olunup √amûle itti«â≠ olunur 
ve √asbe mâ-emken imsâk olunur. Ve ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki eger nîlû-
ferden fetîle itti«â≠ olunup i√timâl olunsa onun nef¡i olur. Mu§annif der ki 
ben @ann ederim ki onun menfa¡ati teskîn-i veca¡da olur.

el-Meşrûbât: Bâsûra nâfi¡ meşrûbâttan olur nüsa«-ı ma¡rûfe üzere olan 
√abbu’l-muðl ve ðar¡ ile veyâ«ûd ved¡ ile mütte«a≠ olan √abbu’l-muðl dahi 
nâfi¡dir. Ve meşrûbâtın biri dahi dâdî √abbıdır ve onun nüs«ası helîlec, belî-
lec, emlec, şîr-emlec her birinden birer cüz™, dâ≠î-i Ba§rî beş cüz™. Bu ec-
zâlar a«≠ olunup dühn-i mişmiş ile mün¡a§ır olunca ðadar ıslatılır ba¡dehu 
¡asel ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi iki dirhemden üç mi&ðâle varın-
ca ðadardır. Ve √abbu’s-senderûs dahi o meşrâbât-ı nâfi¡adandır.

220 Şems-i ðay@ın πâyetinden murâd eyyâm-ı §ayfın «urûcudur.
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Nüs«a-i ◊abbu’s-Senderûs Budur: ¢uşûrü’l-bey∂, şey†arac, bez-
rü’l-kürrâ& her birinden birer cüz™, nüşâdur yarım cüz™,, «abe&ü’l-√adîd dört 
cüz™. Bu eczâlar a«≠ ve cem¡ olunup nebð miðdârında √ubûb itti«â≠ olunur 
ve πudveten isti¡mâl olunur ve şerbet-i vâ√idesi altı √abbeden yedi √abbeye 
varınca ðadar kılınır ve bu √abb bâhı dahi ta√rîð eder.

Ve yine o meşrûbâttan olur helîc-i esved ve belîlec ve emlec her bi-
rinden onar, ðar¡-ı mu√rað yedi, kehrübâ üç, zâc iki dirhem, muðl yirmi 
dirhem. Bu edviyeler mâ-ı kürrâ& ile nað¡ olunup ve onlardan √ubûb itti√â≠ 
olunup isti¡mâl olunur. 

Ve Meşrûbât-ı Mücerrebedendir: Tûbâl-i √adîd, bezr-i kürrâ&, bezr-i 
nân«âh her birinden ikişer dirhem, keberin &emere-i yâbisi üç dirhem, bir 
√ufne su ile bu devâlar şürb olunur.

Ve ke≠âlik semn-i baðar ile maðlüvv helîlec-i esved, bezr-i râziyânec 
her birinden birer cüz™, √urf iki cüz™ beher gün şarâb ile onlardan birer 
mil¡aða şürb olunur. 

Ve ke≠âlik semn ile maðlüvv helîlec-i esved mâ-ı kürrâ& ile ve ı†rîfil-i 
§aπîr ve ı†rîfil «abe&-i √adîd ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik daðð olunup elekten geçirilen «abe&-i √adîdden üç dirhem, 
√urf-i ebya∂dan iki dirhem a«≠ olunup bir ûðıyye mâ-ı kürrâ& ve iki dirhem 
dühn-i cevz içinde saðy olunur. 

Ve ke≠âlik zerâvend-i †avîl ve ¡âðırðar√â ve √asek ve levz-i mürr ve 
nân«âh a«≠ olunup üzerine bir keff daðîð-i şa¡îr ilðâ olunur ve mâ-ı kerneb 
ve dühn-i mişmiş ile ma¡cûn kılınır. 

Ve ke≠âlik münaððâ olan übhül-i √âdî& on dirhem a«≠ olunup mâ-ı kür-
râ& içinde birkaç gün nað¡ olunup ve ba¡dehu gölgede tecfîf olunduktan 
sonra sa√ð olunup o mes√ûða dühn-i cevz ve dühn-i mişmiş ile maðlüvve 
olan sekiz dirhem bezr-i √armel ve √arf ve √urf-i ebya∂ u medðûða [403b] 
olan sekiz dirhem encudân-i Kirmânî ve √ulbe ve nân√âh i∂âfe olunur ve 
bi’l-cümle bereniyye221 zücâc veyâ«ûd bir mıπ∂are222 içinde cem¡ olunur ve 
şerbet-i vâ√idesi bir mi&ðâlden iki mi&ðâle varınca ðadar olur. 

221 ُ َّ
ِ
َ َ ْ .şol kaptır ki saksıdan olur. Vankulu (fet√ateynle) [el-bereniyyet] اَ

222 Ve fi’l-¢âmûs ُّ ــ ُ ُ ا ــ َ ْ َ َِّزُب ا ــ ُ ا ــ ــאَرُة ا َ -İntehâ. Mu§annif “mıπdare” o †în ا
den mütte«a≠ olan inâyı murâd eyledi. Ve ba¡∂ı nüsa«ta “mi¡§are” ¡ayn ve §âd-ı 
mühmele ile vâði¡ olmuştur, @âhir olan nüs«a-i ûlâ e§a√√ olmaktır. 



496 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve mu«târ ve mücerreb olan aπdiyeden olur ðınne-i yâbiseden iki dir-
hem miðdârı su ile saðy olunmak. Ve bu şerbet bâsûrdan bâ¡i&-i bür™ olur ve 
eger üç def¡a saðy olunur ise bir dahi ¡avdet eylemez.

Ve sekbînec ve mey¡a bâsûr için şürb olunan edviyelerden olur. 
Ve eger mebsûrun †abî¡atı leyyine ise onlara sefûf ve helîlec büzûr ile 

şürb eylemek nâfi¡ olur.
Ve bu devâ demi idrâr eder ve mebsûra nâfi¡ olan edviyeden olur a§l-ı 

lûfu ¡asel ile ekle idmân eylemek, ammâ ı†rîfil «abe& ile tenâvül eylemek 
demi √abs ve bâsûra nâfi¡ olur.

Altıncı Fa§l Veca¡-ı Bâsûru Müsekkine Olan Edviye Beyânındadır

Sekbînec, muðl her birinden ikişer dirhem, mey¡a bir dirhem, afyûn ya-
rım dirhem, mişmiş çekirdeği dühnü bir buçuk ûðıyye; §umûπ o dühn için-
de √all olunup üzerine yarım dirhem cünd-i bîdester ilðâ olunur.

Ve ke≠âlik nîlûfer-i müceffef bir cüz™, «a†mî yarım cüz™ ve ke≠âlik iklî-
lü’l-melik, ¡ades-i muðaşşer her birinden birer cüz™ a«≠ olunup yumurta 
sarısı ve dühn-i verd ile cem¡ olunur. 

Ve ke≠âlik bâsûr üzere diyâ«aylûn, dühn-i verd ve za¡ferândan bir şey™ 
ve afyûn ve meybu«tec ile va∂¡ olunsa o dahi nâfi¡ olur. Ve şa√m-ı ba††ın 
nef¡i şedîd olur. 

Ve ke≠âlik sere†ân-ı nehrî ve zûfâ-i ra†b ve keçi böbreğinin şa√mı ve 
şem¡-i ebya∂ dahi nâfi¡dir.

Ve ke≠âlik teskîn-i veca¡a ve «u§û§an verem ile olan veca¡a nâfi¡dir: 
Bâbûnec, ilkîlü’l-melik ve miðdâr-ı ðalîl za¡ferân bu edviyeler sa√ð olunup 
bezr-i kettân lu¡âbıyla ve mü&elle& ile ma¡cûn kılınır.

Ve verem-i mað¡ade beyânında bizim ≠ikr edeceğimiz edviyeler dahi 
≠ikr eylediğimiz vech üzere bu bâba i∂âfe ve il√âðolunur, zîrâ o edviyeler 
ða†¡ ve «arm ve verem evcâ¡ına cemî¡an nâfi¡ olurlar.

Yedinci Fa§l ◊âbisât-ı Seyelân Olan Edviye Beyânındadır

◊âbisât-ı me≠kûrenin bir §ınfı ða†¡dan √âdi& olan seyelânı √abs eder ve 
bu edviye sâirlerinden aðvâ olur ve ziyâde vâcib olur ki onlar kâviye olan 
edviyeden ola. Ve bir §ınfı dahi fem-i ¡urûðun infitâ√ı ile ¡ârı∂ olan seyelânı 
ða†¡ eder. 
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Demi ða†¡ ve √abs eden edviye zâcât olur. Ve ke≠âlik §abır, kündür, 
dem-i a«aveyn, cüllenâr, şiyâf-ı mâmî&â ve bu mi&llilerdir. Ve bu ≠erûrât 
≠err olunduktan sonra mu√kem ve ve&îð şedd ile şedd olunur.

Ve ke≠âlik veber-i erneb veyâ«ûd nesc-i ¡ankebût beyâ∂-ı bey∂ ile idâfe 
olunduktan sonra ≠erûr-ı Câlînûs ile dahi onlar telvî& olunup şedd olunur 
√atm edince ya¡nî idmâl √â§ıl olunca ðadar. 

Ve √âbisât-ı ðaviyyedendir ðulðu†âr mi&lliler aðâðıyâ yâ«ûd ¡af§ ile is-
ti¡mâl olunup şedîden şedd olunmak. 

Ve bu me≠kûrlardan intifâ¡ olunmaz ise kaynar zeyt içine bir ðı†¡a ðu†n 
πams olunup onunla mað¡ade dağlanıp dem √abs olunur ve ba¡dehu üzerine 
√âbis ≠erûr ekilir velâkin bu vech ile keyyde teşennüc «a†arı olur. 

Ammâ ≠ikr olunan aðvâ √âbisâttan dûn olan edviye-i √âbise ðavâbıd-ı 
ma¡rûfelerdir: Ve o miyâhtır ki onda ðavâbı∂ †ab« olmuş ola ve ke≠âlik o 
şarâb-ı ¡afı§tır ki onda ðuşûr-ı rummân ve ¡af§ †ab« olmuş ola.

Ve √abs-i seyelân için şürb olunan edviyelerdendir, ı†rîfil-i §aπîr içine 
bir üsbû¡ «all içinde nað¡ olunup ve «allden ta§fiye ve bir miðlâda ðaly-ı 
müşevviye ile ðaly ve ke’l-hebâ sa√k olunan «abe&-i √adî∂ va∂¡ olunup 
saðy olunur.

Sekizinci Fa§l Mebsûrûnu Taπdiye Beyânındadır

Mebsûra vâcib olur ki πalî@ la√mlardan ve eşyâ-ı lebeniyyeden ve 
tevâbil ve ebâzîr mi&llilerden ðadr-i √âcetten ek&er ve demi i√râð edecek 
miðdâr nesne tenâvlünden ictinâb ve √a≠er üzere olalar. Ve hem onlara 
vâcib olur ki ha∂mı serî¡ olan nesneler tenâvül eyleyeler ve πıdâlarını aπ-
diye-i ceyyideden kılalar, lu√mân-ı ceyyide ve §ufretü’l-bey∂ ve düsûmetli 
isfîdâcât ve cev≠âbât ve, zîrbâcât mi&lli aπdiye tenâvül eyleyeler. Ve şîrec-i 
¡a≠b ile mâ-ı √ımma§ onlara nâfi¡ olur ve fânî≠ ile cevz-i Hindî dahi nâfi¡dir.

Eger mebsûrun isti†lâðı ve ifrâ† üzere seyelân-ı demi olur, onlar erüzz ile 
ve zebîb ile mütte«a≠ rummâniyye ile taπdiye olunurlar ve onların edhânı 
dühn-i cevz ve dühn-i nârecîl ve dühn-i levz ve nevât-ı mişmiş dühnü ve 
senâm-ı cemel vedeki ve şu√ûm-ı fâ∂ıla kılınır ve §ufradan ¡ucce ya¡nî yu-
murta sarısından ve kürrâ& ve miðdâr-ı ðalîl ba§aldan mütte«a≠ olan ðayðana 
i†¡âm olunur ve onlara fânî≠ muvâfıð πıdâ olur ve tîn temrden «ayrlı olur.
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Dokuzuncu Fa§l Ma…¡adede ◊âdi& Olan Verem-i ◊ârr ve 
◊umretten Mübtede™e Olanlar ve Ke≠âlik Evcâ¡-ı Bevâsîrden ve 

¢a†¡-ı Bevâsîrden Sonra ◊âdi& Olanlar Beyânındadır

Evrâm-ı mað¡ade ba¡∂ı kerre ve ðalîlen mübtede™e olur ve ek&er-i emrde 
şiðâð ve √ikke ¡aðabinde ve ke≠âlik bevâsîr efvâhının insidâdı ¡aðabinde ve 
bevâsîre ða†¡la ve edviye-i √âdde ile mu¡âlece ¡aðabinde √âdi& olur. 

Ve eger evrâm-ı mað¡ade cem¡-i midde edip «urâcâta §âire ve râci¡a olsa 
nevâ§îr ki olmaktan «avf olunur, binâen ¡aleyh onu ðable’n-nu∂c ba†† et-
mek ile emr olundu. Ve vâcib olur ki ≠ikr olunan evrâmın ibtidâsında fa§d 
isti¡mâl oluna ve ba¡∂ı kerre yalnız fa§d ile veca¡ sâkin olur ve o evrâmda 
merâhim-i isfîdâc isti¡mâl olunur veyâ«ûd re§â§ ve onun bu ikisinin birin-
den hâven itti«â≠ olunup içinde beyâ∂-ı bey∂ dühn-i verd ile esvedü’l-levn 
olunca ðadar sa√ð olunup isti¡mâl olunur veyâ«ûd mürdâsenc beş, neşâ 
sekiz, isfîdâc iki dirhem, mûm üç ûðıyye, şem¡ iki ûðıyye, şa√m-ı ba†† bir 
ûðıyye, şîrec mið∂âr-ı kifâye bu devâlar yalnız veyâ«ûd mü&elle& ve şarâb-
dan bir şey™ ile isti¡mâl olunur ve şa√m-ı ba††ın nef¡ şedî∂i olur. 

Ve ke≠âlik su ile ma†bû« olan «ubz §ufret-i bey∂ ve dühn-i verd ile †ılâ 
kılına nâfi¡dir.

Ve ke≠âlik «ubz-ı naðî bir rı†l, za¡ferân bir ûðıyye, afyûn yarım ûðıyye 
bu edviyeler a«≠ olunup meypu«tec ile isti¡mâl olunur.

Ve kâkünec ∂ımâdı cidden ceyyid olur. Ve ke≠âlik o ∂ımâd dahi ceyyid 
∂ımâd olur ki onun itti«âzı bu †arîð ile ola: Bey∂-i meşvînin §ufreti a«≠ 
olunup şarâb-ı ðâbı∂ içinde ma¡cûn kılına ve ba¡dehu şem¡le ve dühn-i verd 
ile «al† oluna. 

Ve kaçan verem zamân-ı ibtidâyı tecâvüz edip onun √udû&u ða†¡ √ase-
biyle olmasa onun üzerine diyâ«liyûn merhemi dühn-i verd ile ∂arb olun-
duktan sonra va∂¡ olunur veyâ«ûd miðdâr-ı ðalîl bâsilîðûn merhemi, §uf-
retü’l-bey∂-i nîm-birişti ile va∂¡ olunur ve bâbûnecle meslûð olan ba§al ve 
kürrâ& va∂¡ olunur veyâ«ûd merhem-i isfîdâc uşşað ile va∂¡ olunur.

Eger veca¡ müştedde olur ise bencin varað-ı ra†bı a«≠ ve ¡a§r olunup su-
yundan bir şey™ a«≠ olunduktan sonra o şeyz ile o verem temrî« olunur ve 
bâðî kalan mâ-ı bencden «ubz nað¡ olunup şeyy ile cidden ¡aðd olunmayan 
§ufretü’l-bey∂ ve dühn-i verd o «ubz-ı menðû¡a i∂âfe olunup onlardan mer-
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hem itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik onlara mu¡tedil kimâd nâfi¡ olur. Ve o suda 
onları iclâs dahi nâfi¡ olur ki onun içinde teskîn-i veca¡ eder bezr-i kettân ve 
«a†mî ve mülû«ıyâ †ab« olunup ve ona √ın†a-i mehrûse lu¡âbı §abb olunmuş 
ola. Ve vâcib olur ki za√îr bâbında ≠ikr olunan mu¡âlecâta dahi mürâca¡at 
olunup onda me≠ðûr olan ¡ilâcdan bu bâba ¡ilâc olanlar ile mu¡âlece oluna.

Ve √udû&u ðarîbü’l-¡ahd olan mað¡ad evrâmı cem¡-i midde eden verem-
lerden olur ise mübâdere ve müsâra¡at edip ðable’n-nudc onu ba†† eyle mâd-
de πavra ve ¡umða meyl etmekle nâ§ûr olmasın için; bu tedbîr Buðrâ†’tan 
√ikâye olunmuştur.

Onuncu Fa§l Şi…â…-ı Ma…¡ade Beyânındadır

Mað¡ade şiðâkının sebebi budur ki [404a] mað¡adeye √arâret ve yübûset 
¡ârı∂a olup &üfl-i yâbis ve sâir ednâ nesne ile mað¡ade münşaðða olunur ve 
ba¡∂ı kerre verem-i √ârr veyâ«ûd &üflün şiddet-i πıl@ati ve yübûseti sebeb-
leriyle dahi olur ve ba¡∂ı kerre bevâsîrin inşiðâðı ile veyâ«ûd demin ¡urûð-ı 
mað¡ade efvâ√ına ðuvvet ile indifâ¡ından olur.

el-Mu¡âlecât: Edviye-i şiðâðın kimi müdmile-i mü™ellife223 ve kimi mu-
ra††ıbe-i müleyyinedir ve kimi vereme224 mu¡âlece ve kimi «avâ§§ mesleki-
ne sâlike veyâ«ûd «avâ§§a ðarîb fi¡li olur. 

Ammâ müdmilât-ı ðâbı∂a-i müceffife &aðb olunmadık ¡af§tır, suda nâ¡i-
men †ab« olunup şarâb-ı ¡afı§ ile †ılâ olunur. Ve ondan aðvâ olur züncüfr, 
cüllenâr, isfîdâc, mürdâsenc, dühn-i verd bu edviyeler terkîb olunup is-
ti¡mâl olunur. 

Ve ke≠âlik mürdâsenc ve re§â§-ı mu√rað ve «abe&ü’l-fı∂∂a ve iðlîmiyâ 
bu edviyeler dühn-i verd ðalîl ve şem¡le isti¡mâl olunur.

Ve ke≠âlik merhem-i isfidâc-ı ma¡rûf veyâ«ûd isfîdâc ve ânük-i mu√-
rað ve dühn-i verd ve beyâ∂-ı bey∂ veyâ«ûd «abe&-i re§â§ ve bezr-i verd 
bu edviyeler sa√ð olunup merhemen veyâ«ûd yâbisen ve lüzûðan isti¡mâl 
olunur.

223 Ya¡nî şiðâðın efvâhını cem¡ ve te™lîf edicidir. Ru†ûbet-i fâsideyi izâle etmekle 
ru†ûbet-i πarîziyyesi bâðî olmakla müyebbise denmeyip mü™ellife ta¡bîr eyledi ve 
te™lîf tecfîf ile ve ðab∂ ile olmakla i«ti§âr-ı kelâm için müceffif ve ðâbı∂ demeyip 
mü™ellife dedi.

224 Ya¡nî bi’l-keyfiyyeti’l-mi√ðane verem ¡ilâcıdır.
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Ve ke≠âlik √ınnâ bir cüz™, şem¡-i ebya∂ üç cüz™, şem¡-i dühn-i verd ile 
i≠âbe olunup «al† olunur.

Ve ke≠âlik «îrî-i müceffef dahi isti¡mâl olunur.
Ve «avâ§§ mecrâsına cârî olanlardan olur remâd-ı §a∂ef ve neşâstec vez-

nleri berâber, varað-ı zeytûn onlardan birinin nı§fı bu edviyeler a«≠ olunup 
†ılâ olunur.

Ve edviye-i nâfi¡adan olur mertek, isfîdâc, sü√âletü’r-re§â§, benc-i 
ebya∂ dühnü, şem¡ veznleri berâber, miðdâr-ı kifâye dühn-i verd ile a«≠ ve 
isti¡mâl olunur.

Ve ke≠âlik şa√m-ı ba††, kündür, mu««-ı iyyel, bezr-i verd, tûtiyâ, iðlî-
miyâ-i maπsûl isfîdâcu’r-re§â§-ı mu√rað ve maπsûl kurşun, afyûn, zûfâ-i 
ra†b, ¡u§âretü’l-hindebâ, ¡u§âre-i ¡inebü’&-&a¡leb, dühn-i verd, şem¡-i ðalîl; 
bu edviyelerden ðayrûtî itti«â≠ olunur. Ve bu devâda cirâ√âti ı§lâ√la ma¡an 
veremi men¡ ve ı§lâ√ ve elemi def¡ vardır.

Ve şiðâðı olan o mâ-ı kumkumda225 iclâs olunur ki onda ¡inebü’&-&¡aleb 
ve ¡ades ve verd ve şa¡îr-i muðaşşer kaynatılmış ola. 

Eger şiðâðı olan mað¡ade de √ukâk olmaz ise onlara dühn-i âs ile kay-
mûliyâ nâfi¡ olur. 

Ve ðavî-i câmi¡ olan edviyeden olur: Şîrec ve lübân-ı sâ≠ec ve şebb-i 
müdevver her birinden iki dirhem ve za¡ferân ve mürr her birinden birer 
dirhem ve ¡ilk-i enbâ† ve şem¡ her birinden on ikişer dirhem, †ılâ ile ve dü-
hn-i verd ile cem¡ olunur. 

Ve bu bâbın edviyelerinden olur ta¡dîl ve telyîn √asebiyle menfa¡ati olan 
edviyeler ve onlar şu√ûm-ı ve evdâk ve lu¡âbât ve ¡u§ârât ve edhân mi&lli-
lerdir ve ke≠âlik neşâ ve πubâr-ı re√â ve ke&îrâ mi&lli muπarriyâttır ve bu 
edviyeler şiðâð-ı mað¡ade ¡ilâclarıyla cem¡ olunur.

Ve bu nüs«a o ¡ilâclardan olur: Zûfâ-i ra†b, mu««-ı ¡icl neşâ-i maπsûl, 
şa√m-ı ba†† veyâ«ûd şa√m-ı decâc, dühn-i verd.

Ve ke≠âlik o devâlardandır: Sâð-ı baðar mu««u, neşâ veznleri berâber 
a«≠ olunup †ılâ olunur.

Ve ke≠âlik merhem-i muðl ve senâmu’l-cemel ve kezâlik mu««-ı sâð-ı 
baðar ve «amîr-i şa¡îr veznleri berâber a«≠ olunur, mücerreb devâdır. 

225 “¢umðum”dam murâd âniyedir, “kümküm”-i Fârsîden mu¡arrebdir.
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Ve ke≠âlik mu««-ı sâð-ı baðar ve mu««-ı sâð-ı iyyel ve şa√m-ı iyyel her 
birinde birer ûðıyye, mûmiyâ yarım ûðıyye, şîrec iki ûðıyye, neşâ, ke&îrâ 
her birinden birer ûðıyye şîrecle cem¡ olunur.

Ve √arâret-i ke&îre olmayıp ve verem-i yübûseti olmayan şiðâða nâfi¡a 
edhândan olur dühn-i «îrî ve dühn-i sûsen ve dühn-i neva’l-mişmiş ve dü-
hn-i neva’l-«av«. Bu edhânda muðl √all olunup isti¡mâl olunur, ma¡a’ş-
şa√m ma¡cûn kılınan muðl ile teb«îr olunur.

Ammâ şiðâðın veremî olanlarının ¡ilâcı bundan aðdem sen bildin. Ve 
onun içine dühn-i âsla ðaymûliyâ dahi va∂¡ olunur ve ðabâbı∂ ve zeyt-i 
ünfâð içine iclâs olunur ve ke≠âlik ¡af§ †ılâ ile †ab« olunup ∂ımâd olunur. 

Ammâ şiðâkın bâsûriyyeleri üzerine merhem va∂¡ına √âcet olur.
Ammâ &üfliyye olan şiðâða dâimâ †abî¡atı telyîn etmekle ¡ilâc olunur ve 

†abî¡atı telyîn aπdiye-i müleyyine ve eşribe ile √abbu’l-muðlu sekbînec ile 
leyl ü nehâr şürb etmekle olur. Eger şiðâðtan bir şey™ seyelân eder ise bir 
ðu†na mâ-ı şebbe πams olunduktan sonra tecfîf olunur ve ba¡dehu o ðu†ne 
ile mað¡ade mes√ olunur ve §â√ib-i şiðâð ðavâbı∂dan ve zibli müceffef olan 
eşyâdan onlar ictinâb ederler.

A§√âb-ı Şiðâðın Aπdiyeleri Beyânındadır: Vâcib olur ki onlar ðavâbı∂-
dan ve √avâmı∂dan ve †abî¡atı müceffif olan aπdiyelerden ictinâb eyleyeler 
velâkin onların aπdiyeleri isfîdbâcât ve isfanâ«iyyât ve mülû«iyât kılınır ve 
vedekleri senâm-ı cemel ve şu√ûm-ı dücüc ve şu√ûm-ı ba†† kılınır ve onlara 
keberiyye olan isfîdbâcâ ve nîm-birişt §ufretü’l-bey∂ tenâvülü ve «u§û§an 
ðable-sâiri’†-†a¡âm tenâvül eylemek ve §ufretü’l-bey∂ ve kürrâ& ve ba§al 
semn-i baðar ile ¡aðdi şedîde olmayacak ðadar ¡ucce226 itti«â≠ olunup i†¡âm 
olunmak dahi nâfi¡ olur. Ve cevz-i Hindî ve levz ve fânî≠ dahi nâfi¡dir ve 
taπdiyelerinin †arîði a§√âb-ı bevâsîr taπdiyelerinin †arîði gibidir.

On Birinci Fa§l İstir«â-i Ma…¡ade Beyânındadır

İstir«â-i mað¡adenin √udû&u fâlici mûcib olan mizâcdan veyâ«ûd o 
mi≠âcın berdinden ednâ olan berdden olur. 

Ve mizâc-ı fâlicî ba¡∂ı kerre ve ek&er-i √âlde müteşerribe olan ru†ûbet-i 
raðîðadan √â§ıl olur. Ve ba¡∂ı kerre √arârete mâile ru†ûbetten olur ve ru†û-

226 [Ragıp Paşa’da bu kelime hep “¡acce” harekesiyle!]
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betin √arâreti mað¡adenin o ru†ûbeti teşerrübüne sebeb olur ve o √arâret 
lems ile ma¡rûfe olur ve ba¡∂ı kerre dahi nâ§ûr ve √arm-ı bâsûr ve ða†¡-ı 
bâsûr ile olur eger onlardan mað¡ade ¡a∂alesine âfet-i ¡âmme isâbet eder 
ise. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡ale’@-@ahr sað†adan olur ve o ∂arbeden dahi olur ki 
mebde™-i ¡a§abe mu∂ırr olur veyâ«ûd ¡a§abı hetk ve fes« eyleye.

Ve ¡a§abı hetð ile √âdi& olan istir«â def¡aten √âdi& olur ve ona ¡ilâc ol-
maz. Ammâ mizâcî olan istir«â ðalîlen ðalîlen √âdi& ve ¡ilâcı ðâbil olur. 

Ve istir«â-i mað¡ade √asebiyle bilâ-irâdetin «urûc-ı &üfl ¡ârı∂ olur ve 
ba¡∂ı kerre mað¡ade «ârice temeddüd eder ve o temeddüd istir«âya müşâbih 
olur temeddüdden bilâ-irâdetin dahi &üfl «urûc eylemek √asebiyle. Ve çok 
kerre vâði¡ olur ki ðûlınc √asebiyle mað¡adeyi √âbis olan ¡a∂aleye temed-
düd ¡ârı∂ olmakla mað¡ade müster«iye olur. Ve ¡a∂ale-i √âbisenin temeddü-
dü §alâbeti lems ile ma¡lûm olur. Ve ba¡∂ı kerre müster«iye olan mað¡ade-
nin √issi bâðıye ve mevcûde olur ve ba¡∂ı kerre onda √iss bâ†ıl olur ve √issi 
bâðıye olan istir«â™ eslem olur.

el-Mu¡âlecât: Eger istir«â-i mað¡adenin sebebi ma¡a-mâddetin ve 
bilâ-mâddetin berd-i şedîd olur ise ¡alîl o ðumðum miyâhında iclâs olunur 
ki onda übhül ve ðus† ve cevzü’s-serv ve sünbül ve bez-i id«irden bir şey™ 
†ab« olmuş ola. Ve bundan aðvâya √âcet olur ise o eferbiyûn tesmiye olu-
nan devâ ile i√tiðân olunur, o devâ eferbiyûn ile mütte«a≠ olur227 ve onun 
üzerine dühn-i ðus† ve πayri edhân isti¡mâl olunur.

Ve eger mað¡adeyi mür«iye olan mâdde kendide √arâret olan ru†ûbet 
olup lems ile o ru†ûbet-i √ârre i√sâs olunur ise o ¡alîli berde mâil ve ðab∂ı 
ðavî olan miyâh içre iclâs edersin ve ona müsa««in dahi «al† edersin.. 

Ve eger o mað¡adede temeddüd olduğunu @ann eder isen edhân ve 
şu√ûmdan ve πayrilerden mür«iyât ve müleyyinât dahi isti¡mâl edersin, 
â«irü’l-emr vâcib olur ki tel†îf ve ta√lîli olan edviye-i ðâbı∂a ve mu√ar-
rike ya¡nî ðuvve-i dâfi¡ayı in¡âş eden edviye isti¡mâl oluna ðuvvete ten-
bîh ve mâddeyi istifrâπ eylesin için ve o fi¡li olan edviye mâ-ı memlû√ ve 
mâ-ı mâli√ ve √an@al mi&llilerdir ve ke≠âlik bu bâbın ¡aðabinde ≠ikr olunan 
«urûc-ı mað¡ade fa§lında ≠ikr olunan mu¡âlecâtta dahi te™emmül edip onlar-
dan temerrüd ve istir«âya enfa¡ olanları a«≠ eyle.

227 Ya¡nî ûferbiyûn ma¡a-sâiri’l-edviye terkîb olunup o mürekkebe devâ-i ûferbiyûn 
tesmiye olunur.
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On İkinci Fa§l »urûc-ı Ma…¡ade Beyânındadır

Mað¡adenin «urûcu mað¡adeyi mâsike ve müşeyyile ya¡nî fevðe râfi¡a 
olan ¡a∂alenin şiddet-i itir«âsı sebebinden olur Ve ba¡∂ı kerre dahi evrâm-ı 
muðallibe √asebiyle olur. Ve vecî¡ olan «urûc-ı mað¡ade ¡ilâcı bilâ-veca¡ 
[404b] verem √asebiyle olan «urûc-ı mað¡ade ¡ilâcından eshel olur ve bu iki 
§ınf cemî¡an ma¡lûmdur. 

Ve onun mu¡âlecâtında a§veb olan «urûc-ı mað¡ad sebebinin mu¡âlece-i 
ma¡lûmeleri ile ¡ilâc olunup ve mað¡ade mev∂i¡ine redd ve şedd olunmak ve 
eger rücû¡ etmezse mür«iyât isti¡mâl oluna. Ve vâcib olur ki bu mev∂i¡de 
mað¡adeyi şedd eden biraz edviye-i ðâbı∂a ≠ikr oluna, zîrâ bu mu¡âlecede 
ek&er-i i√tiyâc o edviyeye olur, zîrâ o edviyeyi sen isti¡mâl edip mað¡adeyi 
redd eyledikte reddi ðabûl eder ise onu sen şedd edersin ve o tedbîr nâfi¡ olur. 

Ve o edviyeden kimi o miyâh olur ki onun içinde edviye-i ðâbı∂a †ab« 
olup içine ¡alîl iclâs olunur ve onunla ten†îl olunur ve o suyun evfaðı şarâb-ı 
ðâbı∂dır. Ve o miyâhtandır verd ve ¡ades ve ¡inebü'&-&a¡leb ve summâð bu ed-
viye ile †ab« olunan miyâh ve bu suyun isti¡mâli veremi olanlara dahi nâfi¡dir. 

Ve o edviye muðabbı∂anın bir §ınfı dahi zerûrâttır. Ve √arâret olmayan-
larda müsta¡mel olan ≠erûrât şeceretü’l-bu†mun ðuşûru sekiz dirhem, cevz-i 
serv iki dirhem, isfîdâc bir dirhem; bu edviyeler a«≠ olunup «âric olan mað¡a-
de şarâb-ı ðâbı∂ ile πasl ve bell olunup üzerine o edviye ekilir ve ke≠âlik 
diðâð-ı kündür ve mürdâsenc her birinden sekizer dirhem, servin yâbis cevzi 
ve o isfîdâc-ı re§â§ ki re§â§tan ba¡∂ı ba¡∂ı â«ere şarâb-ı ðâbı∂ ile √akk etmekle 
itti«â≠ olunur, ondan dahi iki dirhem, işbu edviye dahi ≠err olunur. 

Ve ke≠âlik «âric olan mað¡ade ba¡de’l-πasl verd-i «âmla yağlanır ve ba¡-
dehu şebb ve ¡af§ ve ku√l ve isfîdâcu’r-re§â§ üzerine ≠err olunur ve eger 
mev∂i¡ine reddi ðâbil olur ise redd olunup şedd olunur ve eger mað¡ade-
yi redd mümkin olmaz ise verem-i ¡a@îm √asebiyle onda evlâ olan için-
de müsekkinât-ı veca¡ ve mür«iyât-ı verem olan edviye †ab« olunan mâ-ı 
ma†bû«-ı «ârrda ¡alîli iclâs ile bi-ðuvvetin verem ir«â olunduktan sonra o 
«âric dühn-i şibt ve dühn-i bâbûnecle tedhîn olunur ve bu tedbîr ile «âric 
olan mað¡ade telyîn olunup mev∂i¡ine rücû¡u ve reddi ðâbil olur, bu §ûrette 
bundan aðdem ≠ikr olunan mu¡âlece ile ¡ilâc olunur. Ve bu mi&lli vaðtte 
müsekkinât-ı veca¡-ı me≠kûre ve «u§û§an ≠ikri sâbıð nîlûferî devâ ve ¡ades 
ile olan devâ dahi nâfi¡ olur.
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On Üçüncü Fa§l Nâ§ûr-ı Ma…¡ade Beyânındadır

Mað¡ade nevâ§ırı ba¡∂ı kerre «urâcât-ı mað¡adeden ve mað¡ade «urâcâtı-
nı «armdan √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre nevâsîr-i müte™ekkileden tevellüd eder. 
Ve mað¡ade nevâ§îrinin kimi πayr-i nâfi≠e olup eslem olur, kimi nâfi≠e 
olup erde™ olur. Ve nevâ§îrin tecvîfe ve med«ale ðarîb olanları eslem olur, 
zîrâ o mev∂i¡de olan nâ§ûr √a≠âðat üzere «arm olunsa mað¡adeden √âbis 
olan ¡a∂alenin küllîsi muta∂arrır ve me™ûf olmaz belki ba¡∂ısı muta∂arrır 
olur ve bâðî kalan ¡adale yine fi¡lini işleyip mað¡adeyi imsâk eder. Ammâ 
nevâ§îr mað¡adeden ba¡îd olsa onun ¡ilâcı ancak ða†¡ ile olup ¡a∂alenin küllî-
si veyâ«ûd ek&erini ða†¡a √âcet olmakla ∂al¡ olundukta √âbisin zevâli ile 
bilâ-irâdetin zibl «urûcundan «âlî olmaz. Ve ba¡∂ı kerre nâ§ûr-ı mað¡ade 
evride ¡urûðuna ve ¡a§aba mutta§ıl olur ve onda √a†ar olur. 

Ve nâ§ûrun nâfi≠inin πayr-i nâfi≠den farðı bu vechle olur ki nâ§ûra bir 
mîl ve mað¡adeye dahi i§ba¡ id«âl olunur ve o i§bâ¡ ile mevði¡-i mîlin mün-
tehâsı i√sâs olunup nâfi≠ πayr-i nâfi≠den farð olunur.228 

Ve ba¡∂ı kerre ziblin nâ§ûr &uðbesinden «urûcu dahi nâ§ûr-ı nâfi≠e delâ-
let eder ve nâ§ûr «arm olundukta ¡a∂ale-i mað¡adenin küllîsi veyâ«ûd ba¡∂ı-
sı «arm olunduğuna delâlet eder. 

O tedbîr ki onu ba¡∂ı müteðaddimîn ≠ikr eyleyip onların kelâmından o 
tedbîri ba¡∂ı müte¡ahhirîn dahi inti√âl eylediler ve o tedbîr budur ki isba¡ 
mað¡adeye ve mîl nâ§ûra id«âl olunup ¡alîle emr olunur ki mað¡adeyi şedd 
ya¡nî cem¡ edip fevðe işâle ve ref¡ eyleye229 ve ondan ¡a∂alenin münðabı∂ 
olan ile bâriz olan i√sâs oluna ve ke≠âlik ¡a∂alenin †ûl-i bedende olan ¡ar∂ı230 
ne miðdâr olduğu ve mîlin †arafı ile †ûl-i bedende olan ¡ar∂ın a¡lâsının arasu 
ne miðdâr olduğu ve ðılleti ve ke&reti ta¡arrüf oluna. Ve ba¡∂ı kerre nâfi≠ 
olan nâ§ûrun füvvehe-i vâ√idesi ve ba¡∂ı kerre efvâh-ı müte¡addidesi olur.

228 Ya¡nî i§ba¡ mîlin kendiye ve re™sine mülâðî olur ise nâfi≠ olduğu ma¡lûm olur ve 
illâ felâ.

229 Zîrâ işâle-i mað¡ade ¡a∂alenin ðab∂ı ile olur ve mað¡adenin √âlâ işâlesi işâle-i 
e§ı√√ânın nı§fına bâliπa olur ise ¡a∂alin nı§fı §a√î√ ve nı§f-ı â«eri mað†û¡ ve me™ûf 
olduğuna delâlet eder.

230 “Ve ke≠âlik ¡a∂alenin †ûl-i bedende olan ¡ar∂ı” Bu kelâm ilâ â«irihi †ab¡ ile olan 
nüs«ada mevcûddur velâkin bunun tedbîr-i me≠kûrda med«ali yoktur belki bu-
nun menfa¡ati budur ki ðable’l-ða†¡ nâ§ûr ne miðdâr olduğunu ifâde eder √attâ 
ða†¡ murâd olundukta o miðdârdan ziyâde ða†¡ olunmaz.
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On Dördüncü Fa§l Nevâ§îr Mu¡âlecesi Beyânındadır

Nâfi≠ olmayan nâ§ûrun seyelân-ı ke&îr ile î≠âsı ve tîn-i müfri†î yok ise 
onu mu¡âlece terkinde be™s olmaz. Ve eger onda o e≠â var ise üzerine şiyâf-ı 
πareb ve edviye-i nâ§ûriyyeden o mecrâya cârî olan edviye va∂¡ olunmak-
la tecribe olunur. Eger o edviye nâ§ûru ı§lâ√ veyâ«ûd fesâdını taðlîl eder 
ondan πara∂ √â§ıl olur ve eger onun menfa¡ati olmaz ise onda devâ-i √âdd 
isti¡mâl olunur ondan la√m-ı meyyiti ibâne ve izâle edip la√m-ı §a√î√i i@
hâr eylesin için. Ve devâ-i √âddın elemi olur ise üzerine semn ve dühn-i 
verd kılınmakla tedârük olunur ve ba¡dehu cirâ√at merâhim-i müdmile ile 
ve «u§û§an merhem-i rüsül231 ile idmâl olunur, zîrâ o merâhimle berâ™et 
√â§ıl olur ve yine o tedbîr ile dahi nâ§ûr olur ise ona ða†¡ ve «arð ile isti¡câl 
üzere ¡ilâc olunmaz velâkin bir müddet rıfð olunur. Ve o nâ§ûru idmâl eden 
edviyeden biri dahi merhem-i esveddir.

Ammâ nâfi≠ olan nâ§ûrun ¡ilâcı «arm olur ve «armda bizim bundan 
aðdem ≠ikr eylediğimize mürâ¡at olunur. Ve «armın ceyyidi daðîð şa¡r-ı 
meftûl ile yâ«ûd ibrîsem-i meftûl ile ona «armdır; tarîði budur ki onlardan 
biri şedîden şedd olunur ve bir müddet terk olunur ve kaçan o şedd veca¡-ı 
şedîde mü™eddî olur ise ve teşennüc mi&lli a¡râ∂-ı rediyye ¡urû∂una mü™eddî 
olur ise ondan √ay† a«≠ olunup teskîn-i veca¡ mu¡âlecesi olunur ve ba¡dehu 
şedd-i me≠kûrîne i¡âde olunur.

On Beşinci Fa§l Ma…¡adenin ◊ikkesi Beyânındadır

O √ikke ba¡∂ı kerre mað¡adede mütevellide olan dîdân-ı §ıπâr le≠¡inden 
ve ba¡∂ı [kerre] a«lâ†-ı bûraðıyye vü mirâriyye le≠¡inden veyâ«ûd mað¡ade-
de olan ðurû√-ı vesi«adan √âdi& olur.

el-Mu¡âlecât: Didândan √âdi& olan √ikke dîdân ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur 
ve ðurû√tan √âdi& olan ðurû√ ¡ilâcıyla ¡ilâc olunur.

Ve mað¡adede mu√tebes olan a«lâ†-ı me≠kûre √ikkesinin ¡ilâcı eger o 
a«lâ† fevðten sâile ise aπdiye ı§lâ√ ve a«lâ† istifrâπ olunur ve eger mað¡ade-
de mu√tebese ise «ıl†-ı mirârî vü balπamîden mi¡â-i müstaðîmi tenðıye eden 

231 “Merhem-i rüsül” √avâriyyûnun i«tiyâr eyledikleri merhemdir ve ma¡rûftur; onlar 
◊a∂ret-i ¡Îsâ §alavâtun ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi √a∂retleri †arafından resûllerdir.
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şiyâfât-ı ma¡rûfe vü mev§ûfe ile istifrâπ olunur ve o şiyâfât bâbr-ı za√îrde 
≠ikr olundu. Ve mu¡addile ve mu«addire olan √amûlât ile dahi mu¡âlece 
olunur ve mað¡adeye «all-i «amr ile mes√ cidden nâfi¡ olur ve ¡u§¡u§ üzere 
√acâmet dahi cidden nâfi¡ olur.232

On Altıncı Fa§l ¢urû√-ı Ma…¡ade Beyânındadır

O ðurû√ bâb-ı sahcda me≠kûre olan müceffifât-ı ðaviyye ile mu¡âlece 
olunur. Ve eger veca¡ şedîd olur ise o mev∂i¡-i veca¡ın √issi ta«dîr olunur ve 
ona merhem-i esved ve merhem-i zencâr nâfi¡ olur ve bir mîl re™sinde olan 
§ûfe ile o merhem i√timâl olunup ve ba¡de’l-i«râc §ûfe-i me≠kûre ile o mer-
hem &âniyen tecdîd olunur. On yedinci fenn tamâm oldu. el-◊amdü lillâhi 
¡ale’l-itmâmi ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ-seyyidi’l-enâmi mâ-dâme’l-ibti-
dâu ve’l-i«titâmu. Sene &elâ&e ve &emânîne ve mi™ete ba¡de’l-elifi. [405a]

232 Ve “¡u§¡u§” o fe…ârâttır ki cümle fe…ârâttan ve ða†andan esfelde olur ve dübüre 
mutta§ıl olur.



KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN ON SEKİZİNCİ FENNİ KÜLYE 
YA¡NÎ BÖBREK EMRÂ∞INDA VE MU¡ÂLECÂTINDA 

KELÂM-I MÜCMELDİR O DAHİ İKİ MA¢ÂLEYİ 
MÜŞTEMİLDİR

Ma…âle-i Ûlâ A√kâm-ı Külyenin Külliyâtı Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Fa§l-ı Evvel Külye Teşrî√i Beyânındadır

Bârî ta¡âlâ hazretleri mâiyyet-i fa∂liyyeyi demden temyîz ve demi tenðı-
ye için külyeyi âlet kıldı. Ve o mâiyyete cihet-i i√tiyâcı ve mâiyyetin külâ-
ya §âir olduğunu bundan aðdem biz beyân eyledik. Ve tenðıyeye √âcet de-
min nu∂cu katında ve bedene nüfûza isti¡dâdı katında bâ†ıl olur ve bu dahi 
senin ma¡lûmun oldu.

Ve ≠ikr olunan mâiyyet cidden ke&îre oldu ise lâyıð oldu ki mâiyyet-i 
ke&îreyi münaððıye olan ve onu nefsine ce≠b-i âlet eden ¡u∂v külye vâhid-i 
kebîr ola veyâ«ûd zevc olup iki ¡u∂v ola velâkin ¡u∂v vâ√id-i kebîr olsa 
mâiyyet-i ke&îre ona ce≠b olundukta ta∂yîð ve tezâ√um etmekle vâ√id-i 
kebîr bedeline o ¡u∂v iki ðı†¡a kılındı ve onun iki «alð olunmasıyla onda sâir 
vâ√idden ek&er olan a¡∂â-i sâbıðada ≠ikr olunan menfa¡at mevcûde olur ve 
birine âfet i§âbet eylese â«eri ba¡∂ı fi¡li veyâ«ûd cumhûr-ı fi¡li işler.

Ve o iki böbreklerin cevheri ke&îr ve mütelezziz ya¡nî sık kılındı bir-
kaç menâfi¡den için. Evvelki menfa¡at budur ki onun iktinâzı √acminin 
§ıπarının fevt eylediği fi¡li tedârük eder. Ve ikincisi o iktinâz √asebiyle 
raðîð olmayan mâiyyeti ce≠b ve neşften imtinâ¡ eder. Ve üçüncüsü ik-
tinâz √asebiyle cevheri ðavî olup küllü vaðtin mu√tevî ve mümtelî ol-
duğu mâiyyetinden sür¡at-i infi¡âli olmaz, zîrâ o mâiyyet ek&er-i evðâtta 
a«lâ†-ı √addeyi müsta§√ıbe olur ve külye müktenize olmasa lâ-ma√âle on-
dan münfa¡ile olur ve külye iki «alð olunmakla ikisinin arasından vetînin 
ya¡nî ðalb damarının nüfû≠u sehl olur ve ikisinin arasında mev∂û¡a olan 
a√şâya mekân olur. 

Ve sağda olan böbrek sol böbreğin üzerinde kılındı kebide aðreb olup 
bi-√asebi’l-imkân kebidden ce≠b ziyâde olsun için, zîrâ külye-i yümnâ 
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kebide mümâss olur gibidir belki kebidin zâidelerinden külyeyi cânibinde 
olan zâideye külye-i yümnâ mümâs olur. Ve külye-i yüsrâ nâzile ve aşağı 
kılındı, zîrâ külye-i yüsrâya †ı√al müzâ√ame eylemesin için. Ve ke≠âlik 
iki külyeler mekânda müsâvî olsalar kebidden ta√allüb eden mâiyyet iki-
sine ðısmet-i mu¡tedile ile münðasıme olur,233 ammâ kebide yümnâ ðarîb 
olmakla kebidden müte√allibe olan mâiyyet evvelâ aðrebe ve &âniyen 
eb¡ada münce≠ibe olur. 

Ve iki külyenin muða¡arları terâbüb ederler ya¡nî mâiyyeti cem¡ ve ı§lâ√ 
etmekle terbiye ederler ve mu√addebleri ¡i@am-ı §ulbü vely eder.

Ve iki külyeden her birinin bâ†ınlarında birer tecvîf kılındı mâiyyet-i 
kebid o tecvîfe †âli¡ †arîðinden münce≠ibe olup ba¡dehu √âlib †arîðinden 
me&âneye münce≠ibe olsun için. Kebid ile külye arasında bir menfe≠ ve 
mecârî-i ða§îr vardır ki ona †âli¡ derler, kebidin mâiyyeti o †arîð ile külye-
ye münce≠ibe olur. 234 Ve külye ile me&âne arasında dahi iki †araftan bi-
rer menfe≠ vardır ki ikisine √âlibân derler, külye bâtınında cem¡ olunan 
mâiyyetten demi temyîz edip dem-i mümtâz ile iπtidâ ve mâiyyeti demden 
tan@îf ve ta§fiye eder ba¡dehu mâiyyet ðalîlen ðalîlen √âlibân †arîði ile 
me&âneye münce≠ib olur velâkin o mâiyyetin demden imtiyâzı πâyete bâ-
liπ olmamakla mesâneye münce≠ibe olan mâiyyette dahi demden e&er kalır 
ve o mâiyyet πasl-i belîπle πa§l olunan la√mın πusâlesi gibi olur ve binâen 
¡alâ-mâ-≠ükire kaçan kebidin ðuvve-i mümeyyizesinde ∂a¡f olsa mâiyyet 
ya¡nî bevl demi müsta§√ıben «urûc eder.

Ve ba¡∂ı kerre kebidin ðuvvet-i mümeyyizesinde ∂a¡f olmakla kebid-
den külyelere müte√allibe olan mâiyyette ðadr-i lâyıðtan ek&er dem olur. 
Ve külyenin ðuvveti her ne miðdâr ðaviyye ve πayr-i ∂a¡îfe olur ise dahi 
ðadr-i √âcet ve iπti≠â edecek miðdâr demi mâiyyetten temyîz eder ve ke&-
ret-i deme binâen külyeden me&âneye vârid olan mâiyyette vech-i lâyıð-
tan ziyâde dem olur. Ve ∂a¡f-ı kebidi olanlarda binâen ¡aleyh «urûc eden 

233 Ve bu inðısâm vech-i lâyıðın «ilâfı olur, zîrâ lâyıð olan evvelâ yümnâya ve &âni-
yen yüsrâya ta√allübdür.

234 Mu§annifin bu kelâmı iðti∂â eder ki kebidden külyeye sâlik olup †âli¡ân tesmiye 
olunan mecrâların biri kebidden yümnâya ve â«eri yümnâdan yüsrâya vârid ola. 
Ve meşhûr budur ki kebidden iki mecrâ müfârıð olur, biri yümnâya ve biri yüs-
râya vâ§ıl olur.
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mâiyyet-i πusâlî «urûc eder ve ∂a¡f-ı külye √asebiyle «urûc eden πusâlîye 
müşâbih olur.

Ve külyelere birer ¡a§abe gelir ki külyeleri setr eden πışâ o ¡a§abeden 
ma«lûk olur ve ke≠âlik onlara birer verîd cânib-i kebidden vârid olur ve 
kebide şiryânlardan ðadr-i mu¡teberi olan şiryân dahi vârid olur.

Fa§l-ı ¿ânî

Ba¡∂ı kerre külyelere emrâ∂-ı mizâc ¡ârı∂a olur ve ba¡∂ı kerre dahi §ıπar 
ve kiber ve süded √asebiyle emrâ∂-ı terkîb dahi ¡ârı∂ olur. Ve emrâ∂-ı terkîb 
cümlesinden olur √a§ât ve emrâ∂-ı itti§âl ve ðurû√ ve âkile ve inðı†â¡-ı ¡urûð 
ve infitâ√-ı ¡urûð mi&lliler. Ve bu emrâ∂ın küllîsi külânın kendiye veyâ«ûd 
külâ ile ¡u∂v-ı â«er beyinde olan mecrâya ¡ârı∂ olur velâkin mecrâ √asebiyle 
o emrâ∂ın külâya ¡urû∂u nâdir olur. 

Ve eger ≠ikr olunan mecârîde demden veyâ«ûd «ıl†-ı â«erden ve √a§ât-
tan südde √âdi&e olur ise onun ¡ilâcı külyelerin kendiye o vücûhla ¡ârı∂a 
olan olan ¡illetlerin ¡ilâcına müşârik olur. 

Ve külyede ke&ret üzere vâði¡ olan emrâ∂la kebid dahi ∂a¡îfe olur √attâ 
kebidin o vech ile ∂a¡fı istisðaya mü™eddî olur külye gerek ise √arre ve ge-
rek ise bâride olsun. 

Ve külyesi ¡alîle ve mütevecci¡a olan kimsenin «âric olan bevli lezic 
ve πırevî olsa onun veca¡ı ezyed ve ek&er olur veca¡-ı külye ile külyelere 
mevâdd-ı rediyyenin inci≠âbı √asebiyle. Ve ba¡∂ı kerre dahi √a§âtı tevlîd 
eder ve &üflü râsib olan bevl-i πalî@ ile emrâ∂-ı külâ ta√allül eder. 

Ve ke&îren vâði¡ olur ki şedd-i himyânât ya¡nî beline akçe kemeri bağla-
mak külâda elem ve √arâret îcâb eder.

el-¡Alâmât: A√vâl-i külyeye istidlâl olunan ¡alâmât bunlardır: Bevlin 
miðdârından ve riððatinden ve levninden ve mu«âli†inden ve √âl-i ¡a†aştan 
ve şehvet-i cimâ¡ √âlinden ve √âl-i @ahrdan ve √âl-i evcâ¡-ı @ahrdan ve iki 
sâðın √âlinden ve nefs-i veca¡dan ve melmesten ve külye emrâ∂ına muvâ-
fıð ve münâfir olan nesnelerden cemî¡an bu me≠kûrlardan külye emrâdının 
a√vâline istidâlâl olunur.

Ve ba¡∂ı kerre emrâd-ı külye ðıllet-i bevli müsta§√ıbe olur ve emrâ∂-ı 
kebidden ¡ârı∂ olan ðıllet-i bevlden şehvet külliyyeten sâðı†a olmamakla 
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farð olunur ya¡nî ikisinde dahi noð§ân-ı şehvet olur velâkin külye √asebiyle 
olan noð§ân-ı şehvet kebid √asebiyle olan noð§ân-ı şehvet meblaπına bâ-
liπa olmaz. 

Ve miðdâr-ı bevl ke&îr olup üzerinde ¡ubub olsa ya¡nî √abâb olsa onun 
§â√ibinin külâsında ¡illet olduğuna delâlet eder. 

Ve ke≠âlik onun bevlinde rüsûb-ı la√mî ve rüsûb-ı şa¡rî vü kirsennî na∂îc 
olsa o dahi külâda ¡illete delâlet eder, zîrâ o nu∂c külâ ¡illetinden olur lâkin 
o nu∂c cidden şedîd olup onun ile â«er «ıl† olsa ¡illetin me&ânede olduğuna 
istidlâl olunur; eger o meblaπ-ı merðûma bâliπ olsa ¡illet külyede olduğuna 
istidlâl olunur ve eger onda a§len nu∂c bulunmaz ise mebde™-i mara∂ ke-
bidde olur, zîrâ o nu∂c ancak e¡âlî sebebiyle olur.235 Kaçan e¡âlî sı√√at üzere 
ollmasa nu∂c bulunmaz ve kaçan e¡âlîde âfet olmasa nu∂c ma¡dûm olmaz.”

Külye ◊arâretinin Delâili Beyânındadır: ◊arâret-i külyeye √umret ve 
§ufret ile mün§abıπ bevl ile istidlâl olunur ve külye şa√mının ðılleti ile 
ve melmesi ile ve külyeye √udû&-i evrâmın sür¡atiyle ve evrâm-ı √ârr ve 
≠iyânî†îs-i √ârr ile ve şehvet-i mübâ∂a¡anın ðuvveti ve ke&ret-i ¡a†aş ile 
cemî¡an bu me≠kûrların her biriyle istidlâl olunur.

Külye Bürûdetinin Delâili Beyânındadır: Bevlin beyâ∂ olduğuyla ve 
levnin dahi ebya∂ olduğu ile ve şehvet-i mübâ∂a¡anın zevâli ve arkanın 
∂a¡fı ve meşâyı« arkası gibi olduğuyla külye bürûdetine istidlâl olunur ve 
ke≠âlik külyede emrâ∂-ı bâridenin ke&ret-i √udû&u ve berdin ı∂rârıyla dahi 
bürûdet-i külyeye [405b] istidlâl olunur.

Sü«ûnet-i Külye Mu¡âlecâtı Beyânındadır: Sü«ûnet-i külye eşek sütüyle 
ve buðûl-i bâride ile ma¡lûfe olan keçi sütüyle ve me«î∂-i baðar ile mu¡âle-
ce olunur eger √a§at √udû&undan «avf olunmaz ise. Eger √udû&-i √a§âttan 
«avf olunur ise mâ-ı me«î∂ a«≠ olunur ve saðy olunur, zîrâ mâ-ı me«î∂in 
külyeyi ta†fi™esi şedîde olur. Ve ke≠âlik senin ma¡lûmun olan ¡u§ârât-ı 
lu¡âbât ile dahi mu¡âlece olunur ve eger onlar ile i√tiðân olunsa nâfi¡ ve 
nâci¡ olur. Ba¡∂ı kerre dahi mâ-ı bârid ile ve √abbu’l-ðı&&â dühnü ile dahi 
i√tiðân olunur ve o i√tiðân ceyyid olur ve onlardan mütte«a≠ olan ∂ımâdât 
dahi nâfi¡dir ve edhân-ı bâride ile temrî« olunur. Ve tedbîr-i külyede kâfû-

235 Ya¡nî kebid §a√î√ olup külyede veyâ«ûd me&ânede âfet oldukta olur ve kebid 
§a√î√ olmakla nu∂c olur.
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run te™&îri ke&îr olur, zîrâ emrâ∂-ı külyede ¡a†aşın tevâtürü olmakla mâ-ı 
bârid şürbünden o ¡illette ¡alîl men¡ olunmaz.

¡İlâc-ı Berd-i Külâ: Edhân-ı √ârre ve evdâk-i √ârre ve semn-i baðar dü-
hn-i simsim ve dühn-i cevz ve kelkelânic ve dühn-i levz-i mürr ve dühn-i 
ðır†ım ile ve ke≠âlik mâ-ı √ulbe ve şibt ve merað-ı rü™ûs ve merað-ı firâ« ve 
bunlar mi&lliler ile i√tiðân nâfi¡ olur. Ve «âricden şa√m-ı &a¡leb ve şa√m-ı 
∂abu¡la tedhîn olunur. Ve cillevz ve fustuð dühnleriyle ve «â§§aten dühn-i 
ðus† ile dahi temrî« olunur. Ve ba¡∂ı kerre ânifen me≠kûr olan miyâh ve 
edhân ¡alâ-mâ-vecebe münâ§afeten cem¡ olunup o mecmû¡ ile i√tiðân olu-
nur. Ve ke≠âlik senin ma¡lûmun olan edviye-i müsa««ineden ∂ımâd itti«â≠ 
olunur, kemmûnî ∂ımâdın nef¡-i ¡a@îm olur, berd-i külâya nâfi¡dir «â§saten 
o kemmûnî ki onun a«lâ†-ı sâireye kemmûnu πâlib ve vezni onların veznin-
den ek&er ola. Dühn-i ðus†tan itti«â≠ olunan √uðne cidden ðaviyye olur. Ve 
ðuvvette ona ðarîb ve tilv olur √abbetü’l-«a∂râ veyâ«ûd fustuð ile itti«â≠ 
olunan √uðne. Ve elye dühnünün te™&îri ceyyid olur nüs«ası ve teðavvî üze-
re √uðne itti«â≠ olunup onunla i√tiðân olunur ise.

Üçüncü Fa§l Külye Hüzâli Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre külyeye hüzâl ve ≠übûl ¡ârı∂ olur ve şa√mı ðalîl olur ve belki 
ba¡∂ı kerre şa√mı bâ†ıl olur ve o hüzâlin sebebi sû™-i mizâc ve ke&ret-i cimâ¡ 
ve ke&ret-i istifrâπ olur.

el-¡Alâmât: Onun ¡alâmâtı şehvet-i bâ√ın suðû†u ve idrâr ve ∂a¡f-ı §ulb 
ve §ulbde veca¡-ı leyyin olmak olur ve ba¡∂ı kerre bedende ne√âfet dahi 
olur.

el-Mu¡âlecât: Külye hüzâline ve ≠übûlüne sükker ile lübûb ekli nâfi¡dir 
lübb-i cevz ve nârecîl ve bunduð ve fustuð ve «aş«âş ve √ımma§ ve bâðılâ 
ve lûbiyâ mi&lliler gibi. Ve ke≠âlik şu√ûm tenâvülü dahi nâfi¡dir şa√m-ı 
decâc ve şa√m-ı ivezz ve keçi böbreği şa√mı mi&lliler gibi ve şa√m ile müt-
te«a≠ olan «ubz-ı √ârrı tenâvül dahi nâfi¡dir. Ve onların içinde edviye-i mü-
dirre ve muðavvî olan efâvîh katılır edviye müdirre devâyı külâya î§âl ve 
efâvîh ðuvveti ta√rîk eylesin için. Ve ba¡∂ı kerre lükk mi&lliler ve lü≠ûceti 
ve düsûmeti olanlar dahi «al† olunur külye la√mının cevherini taðviye eyle-
sin için. Ve onlara şürb-i leben nâfi¡dir ve ke≠âlik leben a«≠ olunup &ülü&ü 
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veyâ«ûd rubu¡u miðdâr terencebîn ile †ab« olunduktan sonra saðy olunur. 
Ve kaçan külye ya¡nî √ayvân böbreği daðð ve †ab« olunup ta†yîb olunsa ve 
üzerine muðavvî ve müsemmin ebâzîr ve efâvîh va∂¡ olunsa nâfi¡ olur. Ve 
onlara √umlân ve firâ« lu√ûmundan ve rü™ûs-i πanemden ve edhân-ı ¡a†ı-
reden ve lübûb-ı me≠kûre edhânından ve «â§§aten elye dühnünden √uðun 
itti√â≠ı dahi nâfi¡ olur eger onun içine bir semiz külye dahi «al† olunur ise o 
dahi nâfi¡ olur ve onlara müşâbih nesneler dahi nâfi¡ olur.

Nüs«a-i ◊uðne: »arûf-ı semîn re™si bir ðıdrın içine va∂¡ olunup üzeri-
ne bir buçuk ðıs† su §abb olunur ve ðıdr †atyîn olunup bir gün ve bir gece 
tennûra va∂π olunur ve o müddette re™sin la√mı ¡a@mından müfâraða eder 
belki ¡i@âmı dahi birbirinden müfâraðata ðarîb olur ba¡dehu ona semn ve 
zanbað ve ¡u§âre-i kürrâ&tan bir şey™ «al† olunur ve eger onda birincân ya¡nî 
iki nev¡ birinc,236 ke≠âlik √asek ve muπâ& ve √ulbe ve medðûð bezr-i «aş«aş 
dahi †ab« ve ba§aldan bir ðuvvet a«≠ olunsa o √uðne ecved olur. Ve eger 
far†-ı tes«îne √âcet olur ise onda dühn-i «ırva¡ ve dühn-i ðus† dahi kılınır ve 
i¡tidâl için dühn-i ðır†ım kılınır. Ve ke≠âlik leben-i √âlîb ile √albi sâ¡atinde 
ve √arâreti bâðıye iken i√tiðân olunsa cidden nâfi¡ olur. Ve nâr üzerinde 
ðalîlen o lebeni tes«îne √âcet olur ise tes«în dahi olunur. Ve biz aðrabâdîn-
de √uðun-ı u«râ ve lübûbdan mütte«a≠ ve bu bâbda nâfi¡ biraz edviyeler 
dahi ≠ikr eyleriz.

Dördüncü Fa§l ∞a¡f-ı Külye Beyânındadır

Ve ba¡∂ı kerre ∂a¡f-ı külye sû™-i mizâcdan olur ve onun erde™i müsta√-
kem olan sû™-i mizâcdan √âdi& olan ∂a¡f olur. Ve ba¡∂ı kerre hüzâl-i kül-
yeden külyeye ∂a¡f ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre külye mecârîsinin ittisâ¡ı ve 
infitâ√ı ve iktinâz-ı ðıvâmının tehelhülü ile dahi külyeye ∂a¡f ¡ârı∂ olur ve 
bu vechle ¡ârı∂ olan ∂a¡f külyeye «â§§ olur ya¡nî o ∂a¡fa ¡u∂v-ı â√er müşâ-
rik olmaz ve bu bir nev¡ ∂a¡ftır ki o ∂a¡ftan nâşî külye mâiyyeti müs†a§√ıb 
olduğu demden ta§fiye ve temyîzde ¡âcize olur ve ¡urûð ba¡∂ı kerre selîme 
ve ba¡∂ı kerre πayr-i selîme olur ve onun sebebi ke&ret-i cimâ¡ ve müdirrât 
isti¡mâlinin ke&reti ve ke&ret-i bevl ve min-πayri tedrîcin ve i¡tiyâdin «ayla 

236 Birinc mâş ðadrinde bir √abbedir ve iki nev¡dir, biri müraððaş-ı beyâ∂ ve sevâd 
ile müraððaş ve biri πayr-i müraððaştır.
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ve rükûb-i «ayla ta¡arru∂ ve külâya i§âbet eden ta¡abın küllîsi ve §ademâtın 
küllîsi olur. Ve bu esbâb ðabîlinden olur ðıyâm-ı ke&îr ve sefer ve «u§û§an 
mâşiyen sefer.

el-¡Alâmât: Bi-sebebi’l-mizâc √âdi& olan ∂a¡f-ı külâya hüzâl ¡alâmetle-
ri delâlet eder. Ve mecârînin ittisâ¡ı √asebiyle ve külâ la√miyyetinde olan 
tehelhül ile ¡ârı∂ olan ∂a¡f-ı külâda veca¡ lâzıme olmaz belki a√yânen veca¡ 
olur ve onda şehvet-i †a¡âm ðâlîl olur ve bevl ðable’l-inhi∂âm ve ¡urûða 
te™eddîden evvel mâî olur. 

Ammâ πıdâ ¡urûða te™eddî eyledikten sonra ek&er-i emrde bevl ile dem ve 
ru†ûbât-ı πalî@e ke&îren «urûc eder ve onun ek&er-i bevli la√m-ı πalî@ πusâ-
lesi gibi olur, zîrâ külye-i ∂a¡îfeye vârid olan mâiyyetin πalî@ini raðîðinden 
temyîz edip πalî@ ile taπaddî eylemekten ¡âcize olur ve ke&îren o ¡illet §â√i-
binin bevline demeviyyeti rüsûb edip zebedü’l-ba√ra müşâbih bir nesne o 
zebed üzerinde †âfî olur ve bu vechle olan bevl ¡urûð selîme oldukta olur. 

Ammâ ¡urûð selîme olmasa o bevlde bir nesne mütemeyyiz olmaz ve 
a«lâ†ın ¡urûð-ı πayr-i selîmede nu∂cu olmamakla o bevlde rüsûb ve †âfî 
nesne olmaz belki bevl ¡alâ-√âlihi bâðî olur. Ve her √âlde ∂a¡f-ı külyeye ve 
hüzâline ðılletü’l-bevl ve cimâ¡dan ¡acz ve ∂a¡f-ı ba§ar ve §udâ¡ tâbi¡ olur.

el-Mu¡âlecât: O da¡fın mizâc √asebiyle olanlarının ¡ilâcı mizâcı mübed-
dil ve mu¡addil olan ve mâdde var ise mâddesini istifrâπ eden ¡ilâclar olur. 

Ve hüzâl sebebi ile olanların ¡ilâcı hüzâl ¡ilâcı olur. 
Ve ittisâ¡-ı mecârî √asebiyle olan √aðîðî ∂a¡fın ¡ilâcı o ¡ilâc olur ki onun-

la esbâb-ı ittisâ¡ men¡ olunur ve külye ve mecârî telzîz ve taðviye olunur.237 
Ammâ esbâb-ı ittisâ¡ı men¡, terk-i √areket ve terk-i cimâ¡ ve ke&îren is-

ti√mâm etmeği terk ve ðarâr ve sükûna ilticâ ve terk-i müdirrât olur. 
Ammâ külyeyi telzîz, muπarriye ve muðabbı∂a ve mülzice aπdiye ve 

edviye ile olur.238 
Ammâ o keyfiyyâtı olan aπdiye sevîð, ðaseb, zu¡rûr, sefercel, rummâ-

niyye ki onun itti«âzı ¡acem zebîb ve şa√m-ı mâ¡iz ile ola ve ke≠âlik o 

237 ±ikri mürûr eylediği üzere ittisâ¡-ı mecârîden √âdi& olan ∂a¡f √aðîðî ∂a¡f olur, zîrâ 
o ∂a¡f külyeye «â§§tır, binâen ¡aleyh ∂a¡f-ı √aðîðî diye ðayd eyledi.

238 Ya¡nî külâya ta«al«ulü ve tehelhülü izâle edip tek&îf eden eşyâ ev§âf-ı me≠kûresi 
olan edviyelerdir.



514 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

me§û§ât ve ðarî§ât ki onun itti«â≠ı √abb-ı rummân ile ola ve ke≠âlik müzze 
ve √âmi∂a olan ¡u§ârat ve küzbere ile mu†ayyeb olan «all bi’l-cümle bu 
me≠kûrlar o ¡illette telezzüz-i külâya nef¡i olur. 

Ammâ telezzüze sebeb olan edviye o ¡u§ârât-ı ðâbı∂adır ki †în-i Ermenî 
ile ve §amπ ile ma«lû† ola. Ve sevîð ve ðaseb ve sefercelden ve verdden 
mütte«a≠ ∂ımâdın dahi o bâbda nef¡i olur ve onlar mecrâsına cârî ∂ımâd 
dahi nâfi¡dir. Ve o merâhim dahi nâfi¡dir ki ∂af-ı kebidde ve ∂a¡f-ı mi¡dede 
≠ikr olundu. 

Ammâ külâyı taðviye eden eşyâ hüzâl bâbında ≠ikri câî olan aπdiye ve 
√uðun ve ma¡cûnât-ı müsemminelerdir. [406a] Ve vâcib olur ki onların 
a«lâ†ında ðavâbı∂ ziyâde oluna, me&elâ hüzâl bâbında ≠ikr olunan √uðnede 
ðaseb ve sefercel ziyâde oluna ve onda elbân-ı liðâ√ u ni¡âc dahi isti¡mâl 
oluna, zîrâ elbân-ı me≠kûre külâyı taðviye ve cem¡ ve telzîz eder. 

Ve ∂a¡f √asebiyle külâya ¡ârı∂a olan emrâ∂ın küllîsine menfa¡atte el-
bân-ı ni¡âcın na@îri yoktur «u§û§an leben-i ni¡âca †în-i Ermenî «al† oluna. 
Ve me™kûlât-ı sâire ile bir √ayvânın külyesi tenâvül olunmak dahi nâfi¡dir 
ve ona nâfi¡ olan sâir eşyâ «al† olunsa ziyâde nâfi¡ olur.

Beşinci Fa§l Rî√-i Külye Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre külyede rî√-i πalî@e tevellüd eder ve külyeyi o rî√ temdîd 
eder. Ve külyede rî√ olduğuna min-πayri &üflün veca¡ ve temeddüd delâlet 
eder ve onda √a§ât ¡alâmâtı olmaz ve bir mev∂i¡den mev∂i¡-i âhere intiðâli 
olur ve «avâ üzere ve ha∂m-ı ceyyid üzere o a¡râ∂ ðıllet üzere olur.

el-Mu¡âlecât: O ¡illet a§√âbına vâcib olur ki aπdiye-i nâfi«a isti¡mâ-
linden ictinâb üzere olup müdirrât-ı riyâ√ olan nesneleri şürb eyleye ve o 
müdrir büzûr ve bezr-i se≠âb ve faðddır, mâ-ı ¡asel ile veyâ«ûd cüllâb ile 
bi-√asebi’l-√âl onlar şürb olunur ve kemmûn ve bâbûnec ve şibt ve se≠âb-ı 
yâbis ile ∂ımâd olunur ve o edviye ile ve dühn-i ðus† ve zeytûn ve onların 
em&âliyle kimâd olunur.
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Altıncı Fa§l Veca¡-ı Külye ve Ke≠âlik 
O Veca¡ın Mu¡âleceleri Beyânındadır

Veca¡-ı külâ veremden veyâ«ûd rî√ten veyâ«ûd √a§âttan veyâ«ûd ∂a¡f-
tan veyâ«ûd ðurû√tan √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre veca¡-ı külâya ∂a¡f-ı istimrâ 
ve suðût-ı şehvet ve πa&eyân tâbi¡ olur ve bundan aðdem ≠ikr olunan aðsâm 
ve onların mu¡âlecâtı senin ma¡lûmun oldu. 

Ve eger veca¡ müştedd olur ise sana vâcib olur ki felûniyâ ve aðrâ§-ı kev-
keb ve o mecrâya cârî olanları veca¡ teskîn olunca ðadar isti¡mâl ve mu¡âvede 
eyleyesin ve ba¡dehu ¡ilete mu¡âlece eyleyesin ve âbzenât isti¡mâli evcâ¡-ı 
külâda şedîdü’l-menfa¡at olur «u§û§an miyâhında ebvâb-ı sâbıðada ≠ikr eyle-
diğimiz üzere edviye-i müleyyine ve veca¡ı müsekkine †ab« oluna. 

Ve benâdıð-ı büzûr isti¡mâli külye ve me&âne mu¡âlecelerinde lâbüdd 
ve lâzım olur «u§û§an ≠ât-ı ðurû√ olan külye mu¡âlecesinde ziyâde lâzım 
olur, lâkin veca¡ olur ise büzûr isti¡mâli «a†arlı olur, zîrâ büzûr veca¡ı ce≠b 
ve inzâl eder ve √azm ve re™y mu«addirâttan dahi onların ictinâbını ið-
ti∂â eder. Binâen ¡aleyh teskîn-i veca¡da mâ-ı fâtir isti¡mâli ile iktifâ on-
lara nâfi¡ olur ve gerektir ki mâ-ı fâtiri isti¡mâl dahi ta«dîr ve ce≠b edince 
ðadar ta†vîl olunmaya, bu işâreti sen fehm eyle. el-◊amdü lillâhi ¡ale’l-it-
mâmi ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ-seyyidi’l-enâmi ¡adede mâ-yüktebü 
bi’l-aðlâmi mâ-dâme’l-ibtidâu ve’l-i«titâmu. Allâhümma’πfir lî ve li-vâli-
deyye ve li-cemî¡i’l-mü™minîne.

İkinci Ma…âle Külyenin Min Külli’l-Vücûh Evrâmı ve 
Teferru…-ı İtti§âlâtı Beyânındadır 

O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir

Evvelki Fa§l Külyede Olan Evrâm-ı ◊ârre ve 
Dübeyle Beyânındadır

Külyede olan evrâm-ı √ârre mevâddı √asebiyle mu«telife olur, onun 
ba¡∂ısı dem-i πalî@den ve ba¡∂ısı dem-i raðîð-i §afrâvîden √âdi& olur ve ba¡∂ı 
kerre dahi verem-i √ârr bi-√asebi’l-emkine dahi mu«telife olur, zîrâ ba¡∂ısı 
cirm-i külyede ve ba¡∂ısı cânib-i tecvîfte ve ba¡∂ısı πışâ-i mücellil cânibin-
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de olur ve ke≠âlik ba¡∂ısı cihet-i √âlibe mâil ve ba¡∂ısı cihet-i em¡âya mâil 
olur ve ba¡∂ısı cihet-i @ahra veyâ«ûd cihet-i mecrâya ve fevðe mâil olur.

Ve ba¡∂ı kerre verem külyelerin ikisinde olur veyâ«ûd külye-i vâ√idede 
olur. Ve ba¡∂ı kerre verem cem¡-i midde eder ve ba¡∂ı kerre cem¡ eyle-
mez. Ve cem¡-i midde eden verem münfecir oldukta me&âneye münfecir 
olur ve inficârın bu §ınfı sâir inficârdan ecved olur veyâ«ûd külâya mülâðî 
olan em¡âya münfecir olur ve ona inficâr def¡-i †abî¡at ile olur, nitekim 
≠âtü’l-cenbde ¡i@âmda olan mevâddı †abî¡at @âhir-i bedene def¡ eylediği 
gibi. Ve ba¡∂ı kerre o veremin inficârı mevâddın kebide rücû¡uyla ve kebid-
den mâsârîðâya ve mâsârîðâdan em¡âya indifâ¡ıyla olur. 

Ve mevâdd-ı veremin külyeden em¡âya keyfe mâ-kân indifâ¡ı cidden 
redî¡ olur. Ve fe∂â-ı cevfe ve mevâ∂i¡-i «âliyeye dahi mündefi¡ olur ve bu 
§ûrette o mev∂i¡i ba†† edip mevâddı i«râca √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
verem-i külye münfecir olmayıp cem¡ olunan midde onda bâðıye kalır; bu 
dahi ba¡∂ı kerre ba††la mu¡âlece olunur. 

Ve cemî¡an evrâm-ı külye ta√accüre sür¡at eder ve ne keyfiyyette ta√ac-
cüre sür¡ati olmaz ki külye √a§âtı inbât eder. 

V kaçan külyede verem-i √ârr olsa √ummâdan «âlî olmaz ve ba¡dehu 
ona i√tilâ† √âdi& olur ve i«tilâ†ın √udû&u veremin ¡i@amı ile √icâbın ona iş-
tirâkinden olur. Ve i«tilâ†a mü™eddî olan verem ðattâl olur «u§û§an i«tilâ†a 
delâil-i rediyye muvâfaðat eyleye. Eger ¡aðlin i«tilâ†ına delâil-i ceyyide 
muvâfaðat eder ise o veremin inficârıyla selâmete tevaððu¡ olunur. Ve bu 
mi&lli veremin inficârında ba¡∂ı kerre külye şa√mından bir şey™ «urûc eder, 
bir şibr †ûlünde şa¡r-ı a√mer gibi nesne dahi @uhûr eder. 

Ve verem-i külânın ek&er-i esbâbı bi’l-cümle bedenin imtilâsı veyâ«ûd 
külye müşârik olduğu ¡u∂vların imtilâsı olur ve o imtilâ dahi demin kem-
miyyeti ve keyfiyyeti ile olur yâ«ûd sa√c-ı √a§ât ile ve elem ve ∂arbe ile 
veyâ«ûd külye katında bevl mu√tebes olup temdîd etmekle verem √âdi& 
olur, zîrâ bu me≠kûrlar ve em&âli külyeyi tevrîm eder.

Ve külyede olan evrâm-ı √ârre ta§allübe sür¡at eder ve o zamân §alâbe-
tin ¡alâmâtı @âhir olur. Ve çok kerre beline himyân şedd eylemek külyeyi 
tevrîm eder.
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el-¡Alâmât: Külye evrâmından verem-i √ârrın ¡alâmetleri √ummâ-ı lâzı-
me olur, o √ummâda evâil-i rib¡ gibi πayr-i munta@ama feterât ve heyecânât 
mi&lli √âlât olur. Ve sâire √ummayâtın evâilinde olan nab∂ın §ıπarı bunda 
miðdârı bunda §ıπar239 olmaz ve bunun √ummâsında e†râf «u§â§an yedler 
ve ricller bâride olur ve iltihâbla ma«lû† iðşi¡râr olur ve nâ√iye-i külyede 
&iðal ve temeddüd i√sâsı dâimî olur ve eşyâ-ı müdirre ve √irrîfe ve mâli√a 
ve √âmi∂anın onlara ı∂rârı olur ve bi-√asebi’l-mâdde iltihâb olur. 

Ve bir nev¡ veca¡ olur ki gâhîce hâyice ve gâhîce sâkine olur «u§û§an 
o verem dübeyle olur ise o √âlin vücûdu müte√aððıða olur. Ve veca¡ın 
sükûnu cirm-i külyede olan veremde evrâm-ı sâire veca¡ının sükûnlarından 
ek&er olur, ammâ πışâ katında ve ¡alâða katında olan veremin veca¡ı ¡a@îm 
ve şedî∂ [406b] olur ve inti§âbdan ve su¡âl ve ¡u†âstan o veca¡ men¡ eder. 

Ve veremin müsteðarrı bir mihâd üzere olmaz ise ona nu§be §u¡ûbetli 
olur ve eger o kimse istilðâ eder ise elemi e«aff olur ve inbi†â√ ya¡nî yüz 
üstüne yatmakta külye asılmakla onda elem istilðâdan eşedd olur ve istilðâ 
onların e«aff-ı nu§beleri olur. 

Ve ba¡∂ı kerre veremin ¡i@amı ile bu ¡illetin √ummâsı iştidâd edip i«-
tilâ†-ı ≠ihne mü™eddî olur müşâreket-i √icâb √asebiyle. Ve mi¡deye ve ke-
bide müşâreket ile ðay™-ı mirreye mü™eddî olur. Ve ba¡∂ı kere veca¡ yüze 
ve gözlere mutta§ıl olur. Ve o veremin mevâddı em¡âyı ∂aπ† etmekle ba†nı 
√abs eder. 

Ammâ bevl o veremde evvelâ ebya∂ olur sonra a§fer-i nârî ve πayr-i 
mümtezic olur ve ondan sonra a√mer olur. Eger mânın beyâ∂ı dâim olursa 
§alâbet-i âtiyeyi veyâ«ûd o veremin dübeyleye isti√âlesini in≠âr eder. Ve 
bi’l-cümle kaçan bu ¡illette bevl lezic-i ebya∂ olur o √âl üzere dâim olur ise 
delîl-i redî olur. Ve kaçan mâ™ rüsûbu a«≠ edip o rüsûb ma√mûd olursa ve-
remin şey™-i â«ere isti√âlesiz nu∂cunu î≠ân ve i¡lâm eder. Ve kaçan veremin 
evâil-i eyyâmı mürûr edip ve bevl yine §âfî ve raðîð olduğu √âlde bâðî kalsa 
verem †arîð-i cem¡de veyâ«ûd †arîð-i ta§allübdedir. 

Ve veremin cirm-i külyede veyâ«ûd πışâ ðurbünde olduğu bundan 
aðdem bizim ≠ikr eylediklerimizden ma¡lûm olur. Ve veremin külye-i yümnâ-
da veyâ«ûd külye-i yüsrâda olduğu ı∂†ıcâ¡la ma¡lûm olur, hangi †arafta verem 

239 [Yazmada Ragıp Paşa’nın aksine “§aπîr”]
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var ise o †arafa ı∂†ıcâ¡ o †arafın muðâbiline ı∂†ıcâ¡dan eshel olur ve ke≠âlik 
külyenin kebid cânibinde olan nâ√iyesinde imtidâd olur ise verem yümnâda 
ve me&âne cânibinde olan nâ√iye-i külyede ve esâfilde imtidâd olur ise verem 
yüsrâda olduğu ma¡lûm olur ve iki ¡alâmet-i me≠kûreler ma¡an mevcûd olur 
ise verem külyelerin ikisinde dahi olduğuna delâlet eder.

Ve kaçan verem dübeyle olsa &üfl cidden ¡a@îm olur ve sen dübeylesi 
olan külyeyi küre mi§alinde ba†n içre mevcûd bir nesne i√sâs edersin. Ve 
ke≠âlik dübeyle-i külye ¡illetinde ba†nın «âlî olan mevâ∂i¡inde nef«a ¡ârı∂a 
olur ve a¡râ∂ cidden şedîde olur ve ba†nda va«z-i240 şedîd i√sâs olunur, 
ammâ verem-i yesârı fevða’l-ün&eyeyn i√sâs olunur. 

Ve ¡a∂al-i §ulbde olan bi’l-cümle veremde veca¡ ¡a@îm olur. Ve kaçan 
mevâdd nu∂c eylese √ummâ «afîfe olur ve ðuşa¡rîret ziyâde olur ve bevl 
πalî@ ve rüsûb-ı √asen ziyâde olur ve verem münfecir olsa o nâfi∂ zâile olur. 
Bu terceme ¢ânûn nüs«asının tercemesidir ammâ Mûcez’in ve Sedîdî’nin 
¡ibâreti budur: ــאء א ــא  ور ــ  ــאدة  ع ا ــ ــ  א ــ  ــא و ــ ا ت زا ــ  واذا ا
ــ א .İntehâ. ~a√î√ olan Mûcez nüshasıdır ا

Ve eger middesi bey∂â ve melsâ ve πayr-i müntine olup bevlle √urûc ey-
lese ecved olur ve ke≠âlik o «âric dem ve ðay√ ebya∂ olsa yine ecved olur 
ve ammâ bunların «ilâfı üzere olan bi-√asebi’l-mu«âlefe erde™ olur ya¡nî 
mu«âlefet ðalîle olur ise redâ™et dahi ðalîle olur ve ke&îrü’l-mu«âlefet olan 
kesîrü’r-redâ™et olur.

el-Mu¡âlecât: Bu bâbda mu¡âlece evvelâ fa§d ile olur, eger demde πalebe 
olur ise bâsilîðten fa§d ile sebeb-i verem ða†¡ olunur. Ve ba¡∂ı kerre bâsilîði 
fa§da mâbi∂-i rükbeyi fa§d bi-√asebi’l-√âce itbâ¡ olunur ve eger mâbi∂-i 
rükbe @âhir olmaz ise onun bedeline §âfin fa§d olunur. 

Ve ke≠âlik sebeb-i ¡illet evvelâ ishâlle dahi ða†¡ olunur, eger o sebeb dem 
ile a«lâ†-ı √âdde ise ve o ishâl √asbe mâ-emken √ukun-ı leyyine-i lu¡âbiyye 
isti¡mâli ile olur. Ve müshilâtın ef∂ali mâ-ı cübn ve «ıyârşenber olur. Ve 
mâ-ı cübn ile mevâdd em¡âya imâle olunur ve onda πasl ve cilâ ve tebrîd ve 
in∂âc ve ðurû√u ı§lâ√ keyfiyyâtı olur. Ve «ıyârşenber ishâl eder ve ke≠âlik 
mevâdd-ı veremi rıfð ile in∂âc eder. Ve ke&îrü’l-mizâc olan mâ-ı sükker ve 

240 ‰ab¡ ile olan nüs«ada “va«z” bedeline “veca¡” vâði¡ olmuştur, “va«z” dahi veca¡-
dan bir nev¡dir.
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¡asel dahi «ıyârşenber gibidir. Ve √asbe mâ-emken «ıl† ta¡dîl olunup ba¡de-
hu ishâl olunmak ef∂al olur. Ve vâcib olur ki ishâl ¡anîf ve ðavî olmaya, 
zîrâ ðavî ve ¡anîf ishâlle «ıl†-ı ke&îr külye civârında olan em¡âya mun§abbe 
olup ∂arar-ı ¡a@îmi olur. Ve verem mu¡âlecesinde mâ-ı şa¡îr iltizâm olunur. 

Ve vâcib olur ki o verem §â√ibine elbette müdirrât isti¡mâl olunmaya ve 
büzûr ve benâdıð-ı büzûr dahi isti¡mâl olunmaya ve «u§û§an beden-i πayr-i 
naðîde isti¡mâlinden ziyâde √a≠er olunur, zîrâ πayr-i naðî beden a§√âbında 
müdirrât isti¡mâli ile a«lâ† külyeden ziyâde nâzile olur ve müdirrât isti¡mâ-
liyle πayr-i na∂îc olan a«lâ†ı külyeye imâlenin √a†ar-ı ¡a@îmi olur. Ve kaçan 
a«lâ† nu∂c bulsa o zamân idrâr olunur. Ve bu nükte için mehmâ-emken 
şürb-i mâdan bu mi&lli vaðtte men¡ olunur her ne ðadar şürb-i mâ™ verem-i 
külyeye min-vechin ¡ilâc ise, zîrâ külyede olan evrâm-ı √ârreye suyun tebrî-
di ve ter†îbi √asebiyle nef¡i vardır velâkin su idrârı √asebiyle veremi iz¡âc 
eder ve o suyun cevheri nâhiye-i vereme mun§abbe olup cevher-i vereme 
müzâ√ame eder. Ve mâ-ı ke&îrin √areket √asebiyle √âdi& olan ∂ararı keyfiy-
yeti √asebiyle olan nef¡inden ezyed olur ve ma¡a-hâ≠â o mâ-dürûrunda ken-
di ile ma¡an külye nâ√iyesine a«lâ†-ı rediyye îrâd edip o vech ile dahi ı∂rârı 
olur. Ve eger mâyı isti¡mâl gerekli olur ise vâcib olur yi mâ-ı meşrûb ¡a≠b 
ve §âf ve bârid ola, şürbü reşf241 ve ma§§ †arîðiyle ola ve bürûdeti mâni¡-i 
nu∂c olmak mertebesine bâliπa olmaya. Ve onlar la√mdan ve √alâvâttan te-
cennüb ederler, ammâ mâ-ı √ârr onlara mu∂ırr olur ve ke≠âlik bi’l-fi¡l ðavî 
√arâreti olan nesnelerin küllîsi dahi mu∂ırr olur. Ve bi’l-cümle mâ-ı ke&îr 
mürûr ve √areketinde külyeyi it¡âbdan «âlî olmaz.

Ve evrâm ve ðurû√a sükûn gibi nâfi¡ bir nesne olmaz. Ve √ammâmât on-
lara muvâfıð olmaz lâkin evrâm-ı √ârreye ba¡de’l-in√i†â† muvâfaðati olur. 

Ve vâcib olur ki ibtidâ-i veremde meşrûbât ve a†liye ve √uðundan ve 
onlar mi&llilerden mâni¡ ya¡nî râdi¡ olan edviye isti¡mâl oluna ve ba¡dehu o 
mâni¡e câlî ve mür«î ve mün∂ic olan bir şey™ veremin §ıπarı ve kiberi √ase-
biyle «al† oluna ve ba¡∂ehu cevâlî ve mür«iyât isti¡mâl oluna ve vâcib olur 
ki cevâlî ve mür«iyâttan le≠¡i olmayan edviyeler i«tiyâr oluna.

Ve verem ¡a@îm olup le≠¡i olan ðavî devâya mu√tâc olur ise onu isti¡mâl-
de §avâb olan budur ki le≠¡i olmayan edviye ile ðavî ve lâ≠i¡ olan edviye 

241 “Reşf” iki şefeh ile suyu ðalîlen ðalîlen şürb eylemektir, ma§§ ma¡nâsına.
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«al† olunup πayr-i lâ≠i¡ lâ≠i¡∂en veznen ek&er kılına. Ve ke≠âlik o veremde 
a«lâ†-ı le≠≠â¡a olur ise o a«lâ† istifrâπ olunmaz belki vâcib olur ki külyeye 
ve evrâm-ı külyeye muvâfıð a√sâ mi&lli aπdiye ile o «ıl†ın keyfiyyeti kesr 
oluna ve o a√sâ le≠¡i olamayan aπdiyeden ola. 

Ve vâcib olur ki ¡alîlin a«lâ†ının riððat ve πıl@atte √âli ta¡arrüf oluna ve 
ke≠âlik cevher-i a«lâ†ın §ı√√at ve fesâdı ve «ıl†-ı â«er olduğu ta¡arrüf oluna 
ve meblaπ-ı a«lâ† ya¡nî ðalîl ve ke&îr olduğu dahi ta¡arrüf oluna ve bu ta¡ar-
rüfler √asebiyle veremi mûcib olan «ıl†a edviye ile muðâbele oluna, ðalîle 
ðalîl ile ve ke&îre ke&îr ile kemmen ve keyfen muðâbele oluna. Ve √iddeti 
ðalîle olan edviye isti¡mâline iðtidâr oldukça √âdde olan edviye isti¡mâl 
olunmaz.

Ve kaçan verem nu∂c-ı tâmm ile nu∂c bulsa ve nu∂cun tamâmı bevlin 
delâleti ile müte¡ayyen olsa ona büzûr ve benâdıð ve mâ-ı şa¡îr ve o mi&lli 
müdirrât saðy olunur ve ðable’n-nu∂c ona müdirrât saðy olunmaz «u§û§an 
a«lâ†-ı rediyye oldukta müdirrât saðyına a§lâ mesâπ olmaz. Ve ba¡∂ı ker-
re müdirrâtı saðy &iðal i√dâ& eder velâkin yine o müdirr bi-¡aynihi &iðal-i 
√âdi&i def¡ eder, binâen ¡aleyh onun √udû&undan mübâlât olunmaz.

Ve veremi ı§lâ√ ve «ıl†-ı redîyi ishâl için isti¡mâl olunan tedbîrlerin ev-
lâsı [407a] √uðundır, meşrûbât isti¡mâli evlâ değildir, zîrâ √ukun vereme ve 
mev∂i¡-i ¡illete ðuvveti &âbite iken vâ§ıl olur ve ma¡a-≠âlik cihet-i fevðten 
√uðne a«lâ†-ı rediyyeyi meşrûbâtın i√dârı miðdârı i√dâr eylemez «u§û§an 
müshilâttan meşrûbâtın i√dârı √uðunun i√dârından ziyâde ke&îr olur. Ve 
vâcib olur ki bu bâbda isti¡mâl olunan √uðun ðûlınc bâbında olan √uðun 
mi&lli olup selis ve πayr-i müstekrehe ve πayr-i müzâ√ime ola ve mûlim 
ve mu∂ırr olmaya. Ve «ıyârşenber mu¡âlecât-ı külye beyninden ne güzel 
mu¡âlecedir, zîrâ √uðun ve meşrûbâtın hangisinde «ıyârşenber vâði¡ olsa 
bi-πayri ¡anîfin istifrâπ eder ve veremi in∂âc eder.

Ve kaçan bedenin naðî olduğu senin ma¡lûmun olursa ve verem dahi 
§aπîr idiği bili[ni]r ise ba¡∂ı kerre o vereme ke&îrü’l-mizâc mâ-ı ¡asel ve 
mâ-ı sükker saðyı kifâyet eder, zîrâ o miyâhın cilâsı ve tel†îf ve tað†î¡i ol-
makla ba¡∂ı kerre bilâ-le≠¡in ta√lîl eder. Ve bu bâbda evvel-i emrde nâfi¡ 
olan eşyâ mâ-ı şa¡îrdir, ba¡∂ı edhân ile isti¡mâl olunur. Ve ¡u§âretü’l-«ilâf 
ve ¡u§ârât-ı bâride edviye-i mu†fi¡e ile ta∂mîd ve bezr-i ða†ûnâ lu¡âbını saðy 
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cemî¡an bu me≠kûrlar eşyâ-ı nâfi¡adan olur. Ve ba¡∂ı kerre leben saðy olu-
nur her ne ðadar iltihâb var ise dahi ve vâcib olur ki lebeni saðy bizim va§f-ı 
sâbıðımız üzere ola. Ve bunlardan sonra «a†mî ve «ubbâzâ ve bezr-i kettân 
ve dühn-i verd ve bevâridden bir şey™ dahi o a«lâ†a id«âl olunup i√tiðân 
olur ve daðîð-i şa¡îr ve benefşec ve bâðıle ile ta∂mîd olunur ve â«ir-i emrde 
devâ-i bârid terk olunup bedeline √ulbe ve bâbûnec ve o mi&lliler ziyâde 
olunur ve onların dühnü dühn-i şîrec ve dühn-i ðır†ım ve «âricden mün∂ic 
olup tes«îni eşedd olan edviye ile ta∂mîd olunur ve edhân-ı müsa««ıne içre 
§ûftan bir «ırða πams olunup onunla dahi kimâd olunur ve şibt ve «a†mîden 
bir ðuvvet olan nesne içine dahi o «ırða πams olunup onunla dahi kimâd 
olunur ve onun ∂ımâdâtı daðîð-i √ın†a ve mâ-ı ¡asel ma†bû«undan itti«â≠o-
lunur ve varað-ı √ulbe ve kerneb ve a§l-ı sûsen ve şibt ve «a†mî ve bâbûnec 
bu edviyelerden şîrec ile «abî§a kılındıktan sonra ∂ımâd itti«â≠ olunur ve 
senin için edviye-i ∂ımâdiyye-i me≠kûreye benefşec ve şu√ûm-ı müleyyine 
ziyâde eylemek câiz olur ve ba¡∂ı kerre dahi veca¡ sebebi ile «aş«âştan bir 
şey™ dahi id«âle √âcet olur ve ðışr-ı luffâ√ o vereme muvâfıð olur. 

Ve in∂âc-ı dübeyle için müsta¡mle olan edviye-i ðaviyyeden olur mâ-ı 
¡asel ile meslûð olan tîn. Ve o meslûðu mâzeryûn ve îresâ ile taðviye ey-
lemeğe dahi √âcet olur ise onu dahi işle. Ve meşrûbât-ı mücerrebedendir 
bezr-i kettân iki mi&ðâl, neşâ bir mi&ðâl ve bu mecmû¡ iki şerbettir. Ve ka-
çan nu∂c tamâm oldukta meşrûbeten ve ma√ðûneten müdirrât isti¡mâl eyle. 
Ve ∂ımâdâttan ba¡∂dır o ∂ımâd ki kemâfî†ûs ve ca¡de ve fu†râsâliyûn ve 
fiðâ√-ı id«ir ve sünbül mi&lliden itti«âz oluna. 

Ve vâcib olur ki √âl-i veca¡ ta¡ahhüd oluna ve veca¡ √asebiyle olan ðalað 
ve ı∂†ırâb ≠ikri mirâren mürûr eden müsekkinât ile teskîn oluna ve mev§ûf 
olan âbzenât ile dahi teskîn oluna. Ve ba¡∂ı kerre mu«ricu’&-&üfl olan √uðne 
veca¡ı teskîn ve ¡alîli tervî√ eder müzâ√imi izâle ve telyîn etmekle. Ve eger 
o √uðne ile &üfl i«râc ve veca¡ teskîn olunmaz ise tecfîfe √âcet olur fa§d 
etmekle ve beyne’l-ða†an ve’§-§ulb rıfð üzere me√âcim va∂¡ı ile ve ba¡dehu 
şar† etmekle ve içinde «a†mî ve ðaysûm ve bâbûnec †ab« olan zeyt-i √ârr 
içine maπmûs bir §ûfe ile tekmîd etmekle ve bezr-i kettân mi&lli ile ∂ımâd 
etmekle. Ve ba¡∂ı kerre ∂ımâdı ca¡de ve kündür ve kirsenne ve şem¡ ve 
dühn-i sûsen ile taðviyeye √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre edviye nüfû≠ eylesin 



522 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

için evvelâ mev∂i¡-i ∂ımâda mi√ceme va∂¡ edip ve ba¡dehu şar†-ı «afîfle 
şar† eyledikten tekmîd ve ta∂mîd olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi müdirre-i bâ-
ride olan büzûr miðdâr-ı ðalîl √ârre-i la†îfe ile mu«addirâttan bir şey™ ile 
saðy olunmağa √âcet olur, enîsûn kirsenne ile ve miðdâr-ı yesîr afyûnla o 
mu«addir ta«dîr olunur ve felûniyâ bu bâbda ef∂al-i devâdır. 

Ammâ dübeylenin ¡ilâc-ı «â§§ı eger o dübeyle cem¡ edeceği ma¡lûm olur 
ise vâcib olur ki bundan aðdem bizim ≠ikr eylediğimiz devâ-i mün∂ic ile 
dübeylenin cem¡ine i¡ânet oluna ve onun ðuvveti ziyâde kılına ¡ilk-i bu†m 
ve encüre ve efsentîn ve îresâ ve daðîð-i kirsenen mi&lliler ile. Ve ba¡∂ı 
kerre dahi o devâda a§l-ı fâşerâ ve ma≠eryûn ve zibl-i √amâm kılınır. Ve 
ba¡∂ı kerre ¡asel ile tîn †abî«î onlara kifâyet eder. Ve vâcib olur ki √uðunda 
ve eşribede bi-ðuvvetin mün∂ic olan edviye isti¡mâl oluna ve kimâdât-ı 
me≠kûre taðviyesi vâcib olan edviye ile taðviye oluna. 

Ve ba¡∂ı kerre nu∂cun bu†™una sû™-i mizâc-ı √ârr u mültehib sebeb olur. 
Ve kaçan mizâc ta¡dîl olunsa nu∂c √âdi& ve √â§ıl olur ve mizâc-ı me≠kû-
ru ta¡dîl şürb-i elbân ve elbân ile i√tiðân ile ve a∂mide ile olur ve in∂âc 
için i√tiyâl olunup bi’†-†ab¡ bâride ve bi’l-¡ara∂ √ârre olan edviye ve işyâ™ 
isti¡mâl olunur, me&elâ mâ-ı √ârr içine ið¡âd ve iclâs olunur; eger münfe-
cir olmaz ise müfeccirât ve √uðun-ı √âdde √attâ içinde «arbað ve ðı&&âu’l-
√ımâr ve &ûm olan √uðne isti¡mâl olunur ve onlara mü@âheret ve mu¡âvenet 
olunup «âricden kimâdât ve ∂ımâdât va∂¡ olunur ve vecc ve fencengüşt 
mi&lli müdirrât-ı ðaviyye dahi isti¡mâl olunur, veccde ve fencengüştte bu 
bâbda «â§§ıyyet-i ¡a@îme vardır. Ve müfeccirât-ı ðaviyyeden olur, dâr-ı §înî 
ve √urf. Ve kaçan verem münfecir olsa bi-ðuvvetin müdrir olan edviye is-
ti¡mâl olunur ve ≠ikri âtî olup ðurû√-ı külye için mu¡adde ve müheyyâ olan 
edviye-i mül√ime isti¡mâl olunur.

İkinci Fa§l Külyede Olan Verem-i Balπamî Beyânındadır

Bu verem-i balπamın esbâb-ı √udû&uyla √âdi& olur.
el-¡Alâmât: Verem-i balπamîde &iðal ve temeddüd ve ef¡âl-i külyede 

ðusûr olur ve onda iltihâb olmaz ve ba¡∂ı kerre yüzde ve gözde ve sâir be-
dende terehhül olur ve menî onda cidden ra†b ve raðîk ve bârid olur velâkin 
menînin o ev§âfı ba¡∂ı kerre a§lâbda olan âfet ile dahi olur ve ona ma«§û§ 
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«avâ§§ ve ¡alâmâtın bulunmadığı √âlde menînin o ev§âfı külyede verem-i 
balπamî olduğuna ¡alâmet olur.

el-Mu¡âlecât: Ve onun ¡ilâcı a∂mide-i müsa««ine ile ve müdirrât-ı mü-
naððıye ile olur ve vâcib olur ki onun mu¡âlecesinde ke&îren ta¡vîl πârın 
kendiye ve varaðına ve dühnüne ve se≠âba olup o edviyeler √uðunda ve 
eşribede ve a∂midede isti¡mâl oluna.

Üçüncü Fa§l Külyede Olan Verem-i ~ulb Beyânındadır

O verem ba¡∂ı kerre mübtede™e olup evvel-i @uhûrunda §ulb ve katı 
olur velâkin ek&er-i √âlde evvelâ verem-i √ârr √âdi& olup ondan §alâbete 
isti√âle eder. Ve sebebi mevâdd-ı sevdâviyyenin o verem-i √ârre ke&ret 
üzere cereyânı veyâ«ûd o verem-i √ârrı berd ta√cîr veyâ«ûd taπlî@ etmek-
le §alâbete isti√âle eder. Ve o verem mevâddının ¡adem-i nu∂cuna dahi 
≠ikr olunan √arr ve berd sebeb olur, zîrâ nu∂c i¡tidâl üzere olan √arâret ile 
√â§ıl olur.

el-¡Alâmât: Külyede √âdi& verem-i §ulbe delâlet eden eşyâlar bunlardır: 
O verem a§√âbında &iðal-i şedîd olur, veca¡-ı mu¡teber olmaz. 

Verem-i √ârrdan istimâle eden verem-i §ulbde veca¡ heyecân eder ve 
verem-i §ulbde iki √aðvede diððat ve «ader ve ke≠âlik iki veriklerde dahi 
«ader olur ve ba¡∂ı kerre iki sâðta dahi «ader olup ziyâde i∂¡âf eder ve her 
√âlde sâðlar «aderden «âlî olmaz. Ve bu veremin bi’l-cümle a§nâfında a¡∂â-i 
sâfilede hüzâl ve ne√âfet ve bevlde riððat ve kemmiyet-i bevlde yüsr ve 
ðıllet olur, zîrâ verem-i §ulb √asebiyle külyede olan ðuvvet-i câ≠ibede ve 
ðuvvet-i dâfi¡ada ∂a¡f olur ve o ∂a¡f √asebiyle mâiyyeti ce≠b ve def¡de «alel 
olur ve o bevlde dahi nu∂c olmamakla raðîð olur veyâ«ûd bevlin ðıllet ve 
riððatine sebeb sedd olur, zîrâ südde mâ-ı mükedderi nüfû≠dan men¡ eder 
ve ke≠âlik mâ-ı raðîðin dahi ek&erini nüfû≠dan men¡ eder ve belki südde 
üsr-i bevl eder ya¡nî külliyyen bevli √abs eder ve verem [407b] sebebiyle 
ðuvveti indâcdan men¡ eder ve ba¡∂ı kerre onda tehebbüc i√dâ& eder. Ve çok 
kerre südde √asebiyle †uruð-ı mâiyyet mu√tebese olup bedene rücû¡ etmekle 
istisðâya mü™eddî olur, binâen ¡aleyh bu ¡illette dâimâ idrâr edviyeleri isti¡mâl 
olunmak vâcib olur.
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el-¡İlâc: Külyenin verem-i §ulbüne mu¡âlecede §alâbet-i kebidde ≠ikr 
olunan u§ûlde ve edviyede te™emmül vâcib olur, zîrâ §alâbet-i kebidin 
tedbîri ve mu¡âlecesi bi-¡aynihi §alâbet-i külyeye dahi tedbîr ve ¡ilâc olur. 
Ve dem-i sevdâvîde ke&ret √asebiyle fa§da √âcet olur ise o dahi işlenir 
ve o şarâb-ı büzûr dahi nâfi¡ olur ki onda telyîn ve tahlîl ola, bezr-i mürr 
ve bezr-i kettân ve bezr-i «a†mî ve √ulbe ve ðır†ım ola; bu me≠kûrlardan 
sefûfât itti«â≠ olunup bi-√asebi’l-√âce ona müdirrât dahi «al† olunur. Ve 
idrârda ifrâ† olunmaz, zîrâ ifrâ† üzere olan idrârıyla cemî¡an raðîð mün-
defi¡a olup πalî@ bâðî ve müte√accir olmakla §alâbet ziyâde olur belki 
bevle mürâ¡at olunur, her kaçan bevlde πıl@at rü™yet olunsa bi-i¡tidâl idrâr 
olunur, ¡unf olunmaz ve kaçan bevl vaðfe eyleye ya¡nî ðalîl olsa in∂âc 
olunur, zîrâ bevl na∂îc oldukta «urûcu ke&ret üzere olur. Ve o verem-i 
§ulbe merû«ât ve kimâdât nâfi¡a olur. Dühn-i ðus† ve dühn-i nârdîn ve 
zanbað ve dühn-i bâbûnec ve şibt ve dühnü’l-πâr mi&lliler ile temrî« ve 
tekmîd olunur. Ve ona nâfi¡ ∂ımâdâttan olur o ∂ımâd ki bâbûnec [ve] iklî-
lü’l-melik ve bezr-i kettândan mütte«a≠ ola. Ve ba¡∂ı kerre muðl mi&lli ve 
uşşað ve sekbînec şa√m-ı dübb ve şa√m-ı esed ve şa√m-ı baðar ve iyyel 
mu«ları ve bunların em&âli ile merhem ve ∂ımâdât itti«âz olunup isti¡mâl 
olunmağa √âcet olur ve ke≠âlik bâbûnec veve √asek ve iklîl ve besfâyec 
a«≠ olunup saðy olunur.

Dördüncü Fa§l Külye ¢urû√u Beyânındadır

Külye ðurû√unun esbâbı ðurû√-ı sâirenin bi-¡aynihâ esbâbıdır ve o se-
bebler teferruð-i itti§âl esbâblarıdır ki o teferruð-ı itti§âl teðayyu√ edip 
ður√a olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡ırðın in§ıdâ¡ ve inficârından ve inðı†â¡ından 
ður√a √âdi& olur ve o in§ıdâ¡ ve inðı†â¡ dahi külye em&âlinde ≠ikr olunan 
esbâbla olur. Ve ba¡∂ı kerre ður√a dübeyle-i münfecire yâ«ûd √a§ât-ı 
müsta«rice √asebiyle √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi a«lâ†-ı mirâriyye vü 
bûraðıyyenin sa√cı ve lüzûcetin mültezıð olduğu ma√allden ¡unf ile 
inðılâ¡ından √âdi& sa√c √asebiyle olur. 

Ve külye ður√asının redâ™eti me&âne ður√asının redâ™etinden eðall olur 
ve külye ile me&ane arasında vâði¡ mecârî ður√alarının redâ™etinden dahi 
külye ður√asının redâ™eti eðalldir ve mecârî ður√ası redâ™eti külye ve me&â-
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ne ður√alarının redâ™etleri beyninde mütevassı††ır. Ve sebebi budur ki ¡u∂v-ı 
¡a§abî ður√alarının bür™ü ¡u∂v-ı la√mî ður√ası bür™ünden ¡usretli olur.242 

Ve mecârîde olan ðurû√un sebebi ek&er-i √âlde mevâdd-ı §afrâviyye-i 
sâ√ice olur ve √a§ât dahi olur.

Ve ba¡∂ı kerre külye ður√aları müte¡ekkile ve ba¡∂ı kerre πayr-i müte¡ek-
kile olur. 

Ve çok kerre külye ður√asından o nevâ§îr √âdi& olur ki onda bür™ mu-
ta§avver olmaz velâkin seyelânı tedbîr ile o ðadre tenzîl olunur ki bedenin 
neðâsı katında seyelân munða†ı¡ olur. Ammâ beden mümtelî oldukça se-
yelân eder. 

Ve middesi ceyyid olan ður√adan ke&îren «avf olunmaz ve ondan ittisâ¡ 
ve te™ekkül «avf olunmaz, ammâ middesi rediyye olan ður√a ittisâ¡ ve te™ek-
kül ve ¡a†aba te™eddî eder ve külâsı mün«ariða olan kimse helâk olur. Ve 
çok vâði¡ olur ki verem-i külyenin re™si «ârice mâil olmakla «ârice münfecir 
olur.

el-¡Alâmât: Külye ður√asının ¡alâmâtı budur: O ður√a a§hâbının bevlin-
de midde ve eczâ-i şa¡riyye olur ve kirsenneye müşâbih la√miyyet-i √amrâ 
«urûc eder ve ¡alîl külye mev∂i¡inde elem i√sâs eder ve ba¡∂ı kerre ður√a 
√udû&undan muðaddem ¡alîl dem bevl eder ve ke≠âlik o ður√aya dübeyle ve 
inðılâ¡-ı √a§âttan √âdi& veca¡ dahi teðaddüm eder ve ba¡∂ı kerre o ður√aya 
∂arbe ve §adme vuðû¡u dahi delâlet eder. 

Ammâ infitâ√ edilesi243 budur ki onda veca¡ olmaz ve onda bevl-i dem 
ðalîlen ðalîlen olur, zîrâ bevl-i demin sebebi fevð cânibinde dübeylenin in-
ficârı veyâ«ûd ¡ırðın in§ıdâ¡ı olur ise o bevl-i dem iki veyâ«ûd üç gün mü-
temâdî olmak câiz olur, ammâ üç günden ziyâde ve †avîl olur ise o bevl-i dem 
infitâ√ ya¡nî ¡urûðun feminin açılması ile veyâ«ud ður√a √asebiyle olur. 

Ve eger dem bevlinin müddeti †avîl olup levninde taπayyür veyâ«ûd o 
bevl-i deme §adîdin mu«âla†ası olur ise o mi&lli dem bevli ancak külâda 

242 Külye ¡u∂v-ı la√mîdir ve ður√asının bür™ü sühûletlidir; me&âne ¡u∂v-ı ¡a§abîdir, 
ður√asının bür™ü ¡usretli olur ve mecârînin ¡a§abiyyeti me&âne ¡a§abiyyeti 
meblaπına bâliπ olmaz ve külye gibi la√mî değildir, binâen ¡aleyh beynehümâda 
mütevassı†tır.

243 Ya¡nî damarların ağzı fet√ olmakla dem tereşşu√ edip bevl ile √urûcunun ¡alâ-
metleri.
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ður√a √asebiyle olur ve ona delâlet eder ve o bevl demevî bevldir ki mu∂¡if 
olur, zîrâ o bevl-i demevî her ne miðdâr ðalîlen ðalîlen «urûc eder ise ve 
defe¡ât-ı bevlin her def¡asında meblaπ-ı dem ðalîl ise lâkin tevâtür-i bevl ile 
demden meblaπ-ı ke&îr istifrâπ olunmakla ∂a¡fa mü™eddî olur. 

Ve külye ður√ası ile me&âne ður√ası beyninde farð budur ki külye 
ður√asında bevl selis olup sühûlet ile «urûc eder, ammâ me&âne ður√asında 
bevl ¡usretli olur ve külye ðurû√unda ðuşûr-ı √amrâ «urûc eder ve me&âne 
ðurû√unda ðuşûr-ı bey∂â «urûc eder. Ve eger ðuşûr-ı bey∂â me&ânenin 
kendi ður√asının ðuşûru ise kibâr ve πılâ@ olur, me&âne mecârîsinin ður√a-
sının ðuşûru §ıπar ve raðîð olur. Ve ke≠âlik o ður√alar mevâ∂i¡-i evcâ¡ ile 
dahi farð olunur, zîrâ onlarda mevâ∂i¡-i veca¡ mu«telife olur. 

Ve ðurû√-ı mecârîde veca¡ vasa††a olur. Ve mecrâ-yı ða∂îb ður√ası ve-
ca¡ı cümle veca¡ların mevâ∂i¡i esfelinde olur. Ve mecârî ður√asının veca¡ı 
ba¡∂ı kerre §u¡ûbetli olup onda küllü sâ¡atin †alað ya¡nî veca¡-ı vilâdet gibi 
veca¡ın heyecânı olur. Ve ba¡∂ı kerre ma†lûb olan farð ðuvvet-i veca¡la √â§ıl 
olur, zîrâ me&âne ður√asının veca¡ı a§¡ab olur ¡u∂v-ı ¡a§abî olup √issi ziyâde 
olmakla. Ve ke≠âlik külye ve me&âne her ne ðadar mütevâtiren bevl-i dem-
de müşterekler ise me&âne ður√asının miðdâr-ı bevli eðall ve onda i«tilâ† 
dahi eðall olur. 

Ve külâ ve me&âne ður√alarının a§hâbı midde bevl eyledikten sonra dem 
bevl eylese o bevlden te™ekküle istidlâl olunur. 

Ve kaçan külye ður√asının ¡ilâcı ðabûlünde ðıllet olup ve müddeti †avîle 
ve bevlinde ¡aðer ve levn-i redî vü a«∂ar ve şiddet-i netn ve onun πayri 
¡alâmât-ı rediyye olsa o ður√anın §u¡ûbetine ve «ub&üne delâlet eder.

el-Mu¡âlecât: Külye ve me&âne ður√alarında evvelâ vâcib olan odur ki 
onların a«lâ†ı merâriyyetten ve bûraðıyyetten ¡u≠ûbete imâle olunmakla ta¡-
dîl oluna, zîrâ o a«lâ† ta¡dîl olunmasa o ¡u∂vları kirâren ve mirâren devâm-ı 
mürûr ile cer√ eder. Ve ke≠âlik o ¡alîl √irrîf ve mürr ve mâli√ ve √âmi∂ 
nesnelerden ictinâb eyleye ve bevle √âcet-i ðalîle olsun için şürb-i mâyı 
taðlîl eyleye ve ke≠âlik meşrûb taðlîl olunmasa mâ-ı meşrûb-ı ke&îr külâya 
seyelân edip müteverrim olan külâyı ta√rîk ve tecrîd eder ve √areket-i külâ 
¡ilâcının te™&îrine mâni¡ olur, zîrâ sükûn ¡ilâc-ı ðurû√ûn medârı ve ðavânî-
nindendir. 
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Ve a«lâ†ı †a¡dîl eden tedbîrin biri fa§ddır egerr fa§da √âcet olur ise. Ve 
ke≠âlik bilâ-¡unfin a«lâ†-ı √âddeyi def¡a-i vâ√idede ı†lâð eylemeyen ishâl-i 
la†îf ü raðîð dahi mu¡addilât-ı me≠kûreden olur, zîrâ bu mi&lli ishâl be-
denden a«lâ†-ı √âddeyi nef∂-i la†îf ile nef∂ edip cihet-i külyenin «ilâfına 
mevâddı imâle eder. Ve ∂arûret olmadıkça mirârı ishâl eder edviye isti¡mâl 
olunmamak evlâ olur ve lâyıð budur ki evvelâ mâdde ta¡dîl olunup ba¡dehu 
i«râc oluna ve «u§û§an o i«râc ðay™ ile ola.

Ve ðurû√-ı külyede ðay™ bi’l-cümle mu¡âlecâtın ecelli ve ef∂ali olur, zîrâ 
ðay™la külye nevâ√îsinden mevâdd münce≠ib olup ve külye cihetinin «ilâ-
fından istifrâπ olunup [408a] o nevâ√î tenðıye olunur. Ve ba¡∂ı kerre ðay™-ı 
mütevâtir ¡ilâc-ı kâfî olup â«er ¡ilâcdan muπnî olur ve evlâ olur ki evvelâ 
büzûr ile tedbîr olunup ba¡dehu ðay™a iðbâl oluna. Ve vâcib olan budur ki 
†a¡âm üzere ðay™ teshîl eder nesne isti¡mâli ile taðyi™e oluna çekirdeği ile 
bi††î« tenâvül olunmakla «u§û§an şarâb-ı √ulv ile bi††î«-i mev§ûf tenâvül 
olunmakla ðay™ oluna veyâ«ûd sikencebîn mâ-ı √ârr ile †a¡âm üzere şürb 
olunup ðay™ oluna. Ve vâcib olur ki o ðay™ dahi tehyîc-i şedîd ile ve ¡unfle 
olmaya ve a«lâ†ı bi††î«-i zaððî ve ðı&&â ve «aş«âş tenâvülü dahi ta¡dîl eder.

Ve mürâ¡atı vâcib olan u§ûlden olur ki kaçan veca¡-ı külye müştedd olsa 
evvelâ veca¡ teskîn olunup ba¡dehu ður√aya ¡ilâc olunur. Ve ður√a †ariyye 
olup henüz münfecire olmuş ise onun ¡ilâcı eshel olur o vaðtte ona √ab-
bu’n-neşâ ve şarâb-ı benefşec saðy olunsa ba¡∂ı kerre ¡ilâc-ı kâfî olur. 

Ammâ külye ður√ası müzmine olsa emr-i mu¡âlece ¡usretli olur ve müz-
minenin mu¡âlecesinde vâcib olur ki «afîfe ve πayr-i rediyye ður√a[da] mü-
be≠≠erât-ı «afîfe ya¡nî bezr-i «a†mî ve kâkünec ve sâir râziyânec √addine 
ve sınırına varınca ðadar keyfiyyâtı olan büzûr isti¡mâl oluna. Ve eger o 
ður√a-i müzmine redî ve «abî& olursa berdi mu¡tedilde bersiyâvşân isti¡mâl 
oluna ve îresâ ve ferâsiyûn ve kirsenne daðîði dahi isti¡mâl oluna. Ve eger 
¡illet ziyâde «abî&e olur ise o edviyenin saðyı ile ta∂mîdi cem¡ olunur ve 
ba¡∂ı kerre o edviyelerin içinde zûfâ ve se≠âb ve o mi&lliler kılınır.

Ve kaçan ður√a mevâddı tenðıye olunsa «âtim ile tedbîre iştiπal olunur 
ður√ada te™ekkül √âdi& olmasın için. Ve vâcib olur ki mümkin oldukça ¡alîl 
sükûna müdâvemet eyleye ve kendiyi it¡âb eden nesnelerde îðâ¡ eylemeye 
ve belki onun riyâ∂eti delk-i e†râf ola ve vaðt-i riyâ∂ette iðti∂â eden is-
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tifrâπatı kimâd-ı yâbis ile ola, zîrâ kimâd-ı yâbis katında onlara meşy ve 
√areket mümkin olmaz ve her ne ðadar meşy ve sâir ta¡ablı riyâ∂ete i¡tiyâdı 
var ise kimâd-ı yâbisin intişârı «avfından o ta¡ablı riyâ∂eti terk edip delk-i 
e†râf ile iktifâ eder.244 Ve kaçan ¡alîle ¡âfiyet gelse o zamân tedrîcle riyâ∂et-i 
«afîfe ederek mu¡tâdı üzere riyâ∂et mertebesine bâliπ olur. 

Ammâ nefs-i ður√aya ¡ilâcda vâcib olur evvelâ cimâ¡ terk oluna, zîrâ 
bu bâbda cimâ¡ ziyâde ∂ârr olur ve √areket ve riyâ∂et onda ke&ret üzere 
olmaya ve delk ile riyâ∂ete ða§r oluna ve delk onlara nâfi¡ ve demi bedene 
câ≠ib olur. 

Ve eger ður√ada redâ™et yok ise cilâda ve tecfîfte mu¡tedil olan edviyeyi 
isti¡mâl kifâyet eder. Ve eger ður√a «abî&e ise ve∂arı245 πasl ve tenðıyede 
aðvâ ve∂ar √udû&unu tecfîfi √asebiyle men¡ eder edviye-i ðaviyyeye √âcet 
olur ve onlardan sonra şedîden ðâbı∂ ve mâni¡ ya¡nî râdi¡ olan edviye a«lâ†-ı 
rediyyeyi in§ıbâbdan men¡ eylesin için isti¡mâl olunur. Ve kaçan ður√a 
tenðıye olunup «afîfe olsa ve mevâdd ondan mu√tebese olsa bür™ √âdi& olur. 

Ve vâcib olur ki edviye-i ðurû√a muπarriyât «al† oluna neşâ ve ke&îrâ ve 
§umûπ-ı bâride mi&lliler gibi, zîrâ taπriye ðurû√u √ırz ve √ı§n içre sa√cdan 
ve sâir ður√aya mürûr eden nesnelerden √ıf@ eder. Ve o muπarriyât beynin-
den lükk mi&lli düsûmetli olanlar ile ¡u∂vun la√mında ve sâir onlar ile iπtidâ 
edenlerde metânet √â§ıl olup «atmi ðabûle müsta¡idd ve mülâzım olur ya¡nî 
isti¡mâl olunan «âtim ve müdemmil edviye fi¡lini o mi&lli kur√ada ziyâde 
icrâ eder. Ve ke≠âlik ≠ikri esbað edviyelere müdirr ve edviye-i müla††ıfe 
dahi «al† olunur «atme §alâ√iyyeti olan edviyeyi ður√aya î§âl eylesin için 
her ne ðadar o edviyeler ≠âtında ður√a mu∂ırr olurlar ise tehyîc ve ta√rîki 
√asebiyle. Ve ba¡∂ı kerre o edviyelere «aş«âş ve benc ve luffâ√ ve afyûn ve 
şevkerân mi&lli mu«addirât dahi «al† olunur teskîn-i veca¡ ve tecfîf ve red¡ 
eylesin için. 

Ve eger ður√ada ve∂ar olduğu senin ma¡lûm olur ise ona edviye-i câliye 
saðy edersin ve o edviye-i câliyede idrârdan bir ðuvvet kılarsın, me&elâ 
mâ-ı ¡asel ve mâ-ı sükkeri ba¡∂ı büzûr ile saðy edip √attâ onu idrâr ve πasl 
edersin. Ve bunlardan sonra edviye-i müceffife isti¡mâl edersin. 

244 Meşyin ¡adem-i imkânının vechi «avf-ı intişârdır.
245 “Ve∂ar” düsûmetli nesnenin vesa«ıdır, ke≠â fi’l-¢âmûs.
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¢urû√-ı külâdân cidden «abî&e olmayan ður√alarda müsta¡mel olunan 
edviye-i meşrûbe bezr-i «a†mî ve bezr-i mürr ve onun u§ûlü ma-i ¡asel ile 
ve ke≠âlik bezr-i kâkünec ve mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb ve «u§û§an cebelî ¡ine-
bü’&-&a¡leb suyu ve ke≠âlik bezr-i ðı&&â ve †în-i Ermenî cüllâbla ve persiyâ-
vuşân mâ-ı ¡asel ile saðy olunur. Ve sûsenin kökünde tecfîf ve tenðıye ve 
in∂âc ve taπriye vardır. Ve ke≠âlik bezr-i kettân ve ke&îrâ her birinden birer 
cüz™ ve neşâstec iki cüz™, mâ-ı ¡asel ile saðy olunur. Ve ke≠âlik √abbu’§-§a-
nevber, bezr-i «ıyâr onlardan bir râ√a ya¡nî avuç içi miðdârı istifâf olunur. 
Ve ke≠âlik maðlüvv bezr-i «aş«âş sa√ð olunup mes√ûðundan bir buçuk 
dirhem a«≠ olunup içinde id«ir ve beyan kökü ma†bû«uyla saðy olunur. Ve 
bu me≠kûrlardan aðvâ olur fu†râsâliyûn veyâ«ûd dûðû şarâb-ı rey√ânî ve 
miðdâr-ı ðalîl †în-i Ermenî ile saðy olunmak. Ve ba¡∂ı kerre muðl §amπ-ı 
bu†mla ve †în-i ma«tûm ile veznleri berâber a«≠ olunudktan sonra √all olu-
nup saðy olunsa ondan intifâ¡ olunur, şerbet-i vâ√idesi bir mi&ðâle varınca 
ðadar olur ve saðyı şarâb-ı √ulv ile olur. Ve ondan dahi ðavî olur kirsenne 
daðîði, zirâ onun tenðıyesi ve tecfîfi şerbet-i ûlâdân ðavî olur. Ve eger o 
daðîð ile †în-i ma«tûm ve aðâðıyâ ve li√yetü’t-teys ¡u§âresi cem¡ olunur ise 
fâidesi tâmme olur ve îresâ dahi ðavîdir, o fi¡li îresâ dahi işler. Bu me≠kûr-
lar külye ður√asına nâfi¡ olan edviye-i müfredeler idi.

Ammâ mürekkebât-ı nâfi¡a bunlardır: ¢ı&&ânın bezr-i muðaşşeri otuz 
beş √abbe, ve √abb-ı §anevber on iki √abbe, levz beş √abbe ¡adeden a«≠ 
olunup onların medðûðu miðdârı za¡ferân ile ¡ale’r-rîð şürb olunur ve 
eger √arâret şedîde olur ise √abb-ı §anevber √abb-ı «ıyâra tebdîl olunur. 
Ve ke≠âlik √abbu’§-§anevber yirmi √abbe, √abbu’l-ðı&&â kırk √abbe, 
neşâ bir buçuk dirhem a«≠ olunup ba¡dehu nârdîn, bezr-i kerefs her bi-
rinden sekizer dirhem bu edviyeler dahi a«≠ ve me™«û≠-ı &ânî bir buçuk 
rı†l su içinde rubu¡u kalınca ðadar †ab« olunduktan sonra †abî«i ile evvelâ 
me™hûz olan edviye saðy olunur. Ve ke≠âlik †în-i ma«tûm, dem-i a«aveyn, 
kündür, neşâ, bezr-i bi††î«, bezr-i kerefs, bezr-i ðı&&â, bezr-i ðar,¡ rub-
bu’s-sûs, lükk, râvend-i §înî, levz-i §anevber, kibâr-ı «aş«âş, bezrü’l-benc 
veznleri berâber a«≠ olunup müşâhede îcâb eylediği üzere meypu«tec 
ile saðy olunur. Ve ke≠âlik √abbu’§-§anevberü’l-kibâr otuz √abbe, levz-i 
muðaşşer yirmi, temr-i la√îm on beş, ke&îrâ dört mi&ðâl, rubbu’s-sûs dört 
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mi&ðâl, za¡ferân südüs mi&ðâl; meypu«tecle edviye-i me≠kûre ma¡cûn kı-
lınıp isti¡mâl olunur. 

Ve kaçan veca¡ müştedd olsa vâcib olur ki ður√a ¡ilâcından i¡râd olu-
nup bu devâ mi&lli ile mu¡âlece oluna: Bezr-i benc bir dânıð, afyûn bir 
ðîrâ†, bezrü’l-«ıyâr iki dirhem, bezr-i baðlatu’l-√amðâ bir dirhemfi’l-√âl bu 
edviyeleri isti¡mâlle fi’l-√âl veca¡ sâkin olur. Ve eger veca¡ ðâlîl olur ise su 
yerine leben şürbü ve şarâb-ı benefşe şarâbı onu teskîn eder. Ve ðavî edvi-
yelerden olur ðûðî ve aðrâ§-ı kâkünec ve Dîsðûrîdûs demek ile ma¡rûf aðrâ§ 
ve sefûf-ı lükk ve zerâvend, bezr-i kâkünec-i cebelî ile ðavî devâlar olur ve 
kem4deryûs sefûfu cidden ðavî olur. 

Ve çok kerre ≠ûsen†âriyâ √uðneleri isti¡mâl olunsa külye ður√asına nâfi¡ 
olur mevâ∂i¡lerinde mücâveret olmak √asebiyle. 

Ve bu ðabîlden [408b] a∂mideler dahi @ahr üzere ve vasa††a olan mü-
şeddede vâði¡ mevâ∂i¡-i «âliye üzere ta∂mîd olunsa nâfi¡ olur. Ve o ∂ımâd-ı 
nâfi¡ daðîð-i kirsenne şarâbla ve ¡asel ile itti«â≠ olunan ∂ımâd ile olur ve 
ke≠âlik ve verd-i yâbis ve ¡ades ve ¡asel ve √abbu’l-âs ile dahi ∂ımâd olunur 
ve bu ∂ımâd ður√ayı tevessu¡dan ve ta¡affünden dahi men¡ eder. 

Ve merû«ât-ı nâfi¡adan olur dühn-i √ınnâ ve dühn-i şeceretü’l-ma§†akî 
ve dühn-i sefercel ve ba¡∂ı kerre onlara mey¡a «al† olunur ve mey¡a mi&lliler 
dahi «al† olunur ve ba¡∂ı kerre telyîn için şa√m-ı ba†† mi&lliye dahi √âcet 
olur. 

Ammâ nevâ§îr için tecfîf ve men¡-i fesâddan πayri ¡ilâc olmaz, ammâ 
tecfîf dâimâ beden tenðıye olunmakla ve bi-√asebi’l-kemmiyyet ve’l-key-
fiyyet imtilâdan i√tirâz ile olur ve bu tedbîr «abî& olmayan nâ§ûrda kifâyet 
eder. Ve vâcib olur ki bu vech ile nâ§ûra mu¡âlece oluna. 

Ve eşribe ve a∂mideden ≠ikr olunan tedbîrden ðaviyye olup ta¡affünü 
dahi men¡ edenler ma¡rûf olan o ðavâbı∂ olur ki onda bilâ-le≠¡in cilâ ve 
tenðıye ola. 

Ve ammâ o ður√a a§√âbının aπdiyeleri vâcib olur ki √asenü’l-keymûs 
ola, senin ma¡lûmun olan †ayrın lu√ûmu ve semek-i ra∂râ∂î ve buðûl-i cey-
yide olan sermað ve baðlatu’l-Yemâniyye mi&lliler gibi. Ve ðurû√ rediyye 
oldukça o lu√ûm olanlara meşviyyeten verilir ve onlara ef∂al lu√ûm la√m-ı 
†uyûr olur ve ¡a§âfîr-i cebeliyyenin la√m-ı meşvîsi olur ve nîm-birişt dahi 
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muvâfıð olur ve tedrîcle la√m-ı decâc-ı semîn ve ı†riye ile dahi taπdiye 
olunur; eger ha∂m ederler ise elbân onlara nâfi¡ olur, o nâfi¡ olan elbân eşek 
sütü ve «ayl sütü mi&llilerdir ve leben-i liðâ√ dahi nâfi¡dir, zîrâ bu elbân 
ðurû√un mevâddını ı§lâ√ ve πasl eder ve cübniyyeti √asebiyle taπdiye dahi 
eder, ammâ baðar ve ∂a™n sütü ef¡âl-i me≠kûr ile taðviye-i ¡u∂vu ve taπdi-
yeyi cem¡ eder velâkin leben-i ütün ve leben-i mâ¡izin mizâcı ı§lâ√ ve πa§l 
cihetinden ve «â§siyyetinden nef¡i sâir elbândan ek&er olur «u§û§an o ütün 
ve mâ¡iz ðurû√a muvâfıð senin ma¡lûmun olan ¡alef ile ta¡lîf oluna. Ve o 
ður√a a§√âbının tenâvül eyledikleri elbân ve aπdiyelerine ðurû√a §âli√ ed-
viyeden bir şey™ «al† oluna ke&îrâ ve neşâ ve §amπ gibi ve müceffifât ve 
müdirrâttan olan büzûr-ı ma¡rûfeden birer şey™ dahi «al† oluna. Ve vâcib 
olur ki ≠ikr olunan elbân tenðıyeden sonra saðy oluna ve kaçan belen şürb 
olsa ol leben-i meşrûb mün√adir olmadıkça üzerine bir nesne i†¡âm olun-
maya ve lebenin in√idârı geç olur ise ona yalnız mil√ten bir şey™ «al† olunur 
ve ba¡∂ı kerre dahi mil√ ve ¡asel √al† olunur ve o ¡alîle leben †a¡âm ve şarâb 
maðâmına ðâim olur. Ve feye∂ân-ı ðay√ katında leben-i ni¡âc ona nâfi¡ olur 
o lebende «atm ve taπdiye ve taðviye olmak √asebiyle. Ve onlara ¡a†aş ka-
tında şürb-i leben muvâfıð olur. Ammâ onlara muvâfıð nuðl ve fevâkih 
bi††î« ve «ıyâr-ı na∂îc ve kümme&râ ve zu¡rûr ve rummân-ı √ulv ve sefercel 
ve tuffâ√, bu me≠bûrlar fevâhikten muvâfıð olur; ammâ yâbise olan nuðl-
den muvfâfıð olanlar levz ve «u§û§an levzin maðlüvvü ve fustuð ve bun-
duð ve √â§§aten levz-i §anevber ve ðaseb mi&llilerdir. Ammâ onlara tîn-i 
yâbisten ictinâb gerektir, zîrâ tîn-i yâbis ður√ayı cilâ ve √akk ve tehyîc eder 
ve onda «afî yetû¡iyyet vardır ve onlara vâcib olur ki ðaviyyü’l-√umû∂at 
olan her √âmi∂den ve her √irrîf ve mâli√ten ve şedîdü’l-√alâvet olanlardan 
ictinâb eyleyeler.

Beşinci Fa§l Külyede ve Mecârî-i Külyede Olan Cereb Beyânındadır

O cereb ≠ikr olunan ¡u∂vların ðurû√u cinsinden olur. Ve esbâb-ı cereb 
ek&er-i emrde o ¡u∂vlar üzere bü&ûr olmakla olur, ma¡a-daπdaπatin @uhûr 
edip külye mev∂i¡inde de na«sa mu«âli† √ikke @uhûr eder. Ve ba¡∂ı kerre 
onlarda veca¡ ¡a@îm olur ve mecârîde olan √ikke «âric yâ¡nî be&re-i πışâyî 
olur.
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el-Mu¡âlecât: O √ikâkede bâsilîði fa§d nâfi¡ olur eger bedenin küllîsinde 
imtilâ var ise ve her √âlde bâsilîð fa§dından enfa¡ olur §âfini fa§d ve külye 
mev∂i¡inin ta√tından √acâmet eylemek ve ke≠âlik dâimâ beden tenðıye olu-
nur ðay™la ve benâdıð √ubûbu, †în-i Ermenî ve rubb-ı sûs veznleri berâber 
a«≠ ve isti¡mâl olunmakla ve onların πıdâsı ha∂mı ve keymûsu ceyyid olan 
§ufretü’l-bey∂ gibiler olurve ke≠âlik müberrid ve mura††ıb aπdiyeler olur 
ferârîc, ða†ab ve baðla-i Yemâniyye ve ðar¡ ve ısfanâ√ mi&lliler ile †ab√ ve 
tenâvül olunur ve rummân-ı √ulv gibi fevâkih-i ra†be ile ve buðûl-i ra†be ile 
dahi tenâvül olunur. 

Ve mecârî cerebinin ¡ilâcı cereb-i külye ve cereb-i me&âne mu¡âleceleri 
beyninde mütevassı†a olur, sen ikisinin mu¡âlecesinde tefekkür ve te™em-
mül eyle √attâ mecârî mu¡âlecesinde iştibâh eylemeyesin.

Altıncı Fa§l ◊a§ât-ı Külye Beyânındadır

Külye ve me&âne √a§âtı esbâbda müştereklerdir, zîrâ √a§âtın tevellüdü 
mâdde-i münfa¡ile ve ðuvvet-i fâ¡ile ile olur, ammâ mâddesi ru†ûbet-i lezice 
vü πalî@adır ve o ru†ûbet balπam veyâ«ûd midde veyâ«ûd dem olur, zîrâ 
dem dümmelî olan veremde müctemi¡a olup √a§âta isti√âleyi ðabûl eder 
velâkin nâdirü’l-vuðû¡dur, ammâ ðuvvet-i fâ¡iliyye i¡tidâlden «âric √arâret 
olur.

Ve mâdde-i √a§âtın iki sebebi vardır: Birisi mâddeye mâdde olur ve 
â«eri mâddeyi √âbis olur. Ammâ mâddenin mâddesi aπdiye-i πalî@adır, 
elbân mi&lliler «u§û§an elbân-ı «â&ire ve ecbân «u§û§an cübn-i ra†b ve 
ke≠âlik lu√mân-ı πalî@a ya¡nî âcâmiyye olan †uyûr-ı kibârın ve «abî&in 
lu√ûmu ve la√m-ı baðar ve la√m-ı cemel ve la√m-ı tüyûs ve vu√ûşun 
lu√ûm-ı πalî@aları ve semek-i πalî@ ve mu†aycenâtın küllîsi ve lezic ve 
niyy olan «ubz ve fa†îr ve ı†riye ve lâkişe ve be√a†† ve semîd ve lüzûcetli 
√uvvârâ «ubz ve √alâvî-i lezice ve «âm fevâkih ve ha∂mı ¡usretli olanlar 
ve «ıl†-ı lezic tevlîd eden tuffâ√-ı ficc ve √av«-ı ficc ve la√m-ı ütrücc 
ve la√m-ı kümme&râ mi&lliler gibi ve ke≠âlik küdûretli miyâh «u§û§an 
miyâh-ı mu√teliffe ve πayr-i me™lûfe ve seyyi™e ve πalî@a olan eşribe 
bi’l-cümle bu me≠kûrlar müvellid-i √a§ât olan mevâdda mâdde olurlar 
«u§û§an mütenâvilînin ðuvve-i hâ∂ımeleri ∂a¡îfe olmakla ve mütenâvel 
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ke&îr olmakla onlar ha∂m olunmaya. Ve me™kûlün ke&retinde ðuvvet 
münhebi†a olup ha∂m-ı tâmm olmaz veyâ«ûd aπdiyenin sû™-i tertîbi ile ve 
¡ale’l-imtilâ riyâ∂et ile aπdiyede o isti¡dâd olur.

Ve ba¡∂ı kerre mâdde-i √a§âtın mâddesi midde olur külyede ve πayride 
mevcûde olan ður√a middesinden mâdde-i √a§ât tevellüd etmekle.

Ammâ mâddeyi √âbis olan sebeb-i √a§ât külâda olan dâfi¡anın ∂a¡fı olur 
ve o ∂a¡f mizâc √asebiyle veyâ«ûd verem-i √ârr ve √umret ile veyâ«ûd 
ðurû√-ı külliyye ile olur, zîrâ onlarda onlara vârid olan mâiyyetin fu∂ûlü ve 
rüsûbâtı mu√tebes olur ve ondan √a§ât tevellüd eder veyâ«ûd bedende √arâ-
ret olmakla o fu∂ûl külyeye mündefi¡ olmazdan aðdem ðable en-yenha∂ime 
e¡âlî-i bedende teremmüd ve ta√accür eder ve o √arâret ba¡∂ı kerre lâzıme 
ve ba¡∂ı kerre dahi ta¡ab ve tenâvül-i müsa««in √asebleri ile olur veyâ«ûd 
sebeb-i √âbis südde olur ve o südde dahi fu∂ûlün ictimâ¡ından veyâ«ûd 
ðâbı∂ olan berdden veyâ«ûd evrâm-ı sâdde-i √âddeden olur ve evrâm-ı 
sâddeden √udû&u ke&îrü’l-vuðû¡ olur veyâ«ûd südde evrâm-ı bâride-i §ulbe 
√asebiyle olur veyâ«ûd em¡â mi&lli a¡∂â-i ðarîbe külyeleri ∂aπ† edip külâda 
südde i√dâ& etmekle olur.

Bu eşyâların küllîsi külâda tevellüd-i √a§âta sebeb olduğu gibi me&âne 
√a§âtına dahi sebeb olur ve beynehümâda farð budur ki külye √a§âtı yesîren 
elyen ve a§πar ve √umrete emyel olur ve me&anede √âdi& olan √a§ât a§leb 
ve cidden ekber ve levn-i edkene ve remâdiyyete ve beyâ∂a emyel olur 
ve ba¡∂ı kerre dahi mesânede √a§ât-ı münaððaşa nâbite olur. Ve ke≠âlik 
iki √a§âtın farð-ı â«eri budur ki külye √a§âtı bevlin ¡akeri me&abesindedir, 
bevlden mümtâz olmadan tevellüd eder, ammâ me&âne √a§âtı demin ¡akeri 
gibidir, bevlden mütemeyyiz olduktan sonra tevellüd eder, bevlin ma¡iyye-
tinde olmaz ve bevlden sonra kalır. Ve ek&er-i √âlde √a§ât-ı külye semîn 
olan kimselerde olur ve √a§ât-ı me&âne na√îf olanlara ¡ârı∂ olur. Ve meşâ-
yı«a √a§ât-ı külâ √a§ât-ı me&âneden ek&er ¡ârı∂ olur ve [409a] §ıbyâna ve 
sinn-i §abâbete ðarîb olanlarda ¡aks üzere olur.

Ve √a§âtın ek&er-i tevelüdü zamân-ı †ufûliyyetin müntehâsıyla sinn-i 
rühûðun evveli mâ-beyninde olur onun için ki §ıbyânın ve şübbânın ðuv-
vet-i dâfi¡aları ek&er olur ve e¡âlî bedenden esâfile mevâddı def¡ eder, ammâ 
meşâyı«ın külâsı cidden ∂a¡îf olur. Ve ke≠âlik §ıbyânın ve şübbânın a«lâ†ı 
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raðîð olur, ona binâen onların a«lâ†ı külyelerine nüfû≠ eder ve meşâyı«ın 
a«lâ†ı aπla@ olmakla külâlarına nâfi≠e olmaz.

Ve √a§âtın ek&er-i tevellüdü §ıbyânda olur tenâvül-i e†¡imeye √ır§ ve 
şerehleri olup ve imtilâ üzere √areketleri ve leben şürb eyledikleri için ve 
me&âneleri mecrâsı ∂ayyið olduğu için. Ve tevellüd-i √a§ât meşâyı«ta dahi 
ke&îr olur ha∂mlarının ∂a¡fı √asebiyle ve ona binâen İbuðrâ† hükm eyledi ki 
¡illet-i √a§ât meşâyı«a ¡ârı∂a olsa bür™ü kabûl eylemez. 

Ve kaçan bevlde «ıl† ek&er olsa o bevl tevlîd-i √a§âta evlâ olur ve o 
bevl bir nev¡ bevldir ki kaçan √âli üzere terk olunsa ondan mil√ tevellüd 
eder ve bu bevlden tevellüd eden mil√ mâiyyetten tevellüd eden mil√ten 
ek&er olur. Ve mâiyyetten mil√ tevellüdünün †arîði budur ki √arâret ka-
çan √arâret ar∂iyyeti i√râð eylese ar∂iyyet-i mu√teriða mâiyyete i«tilâ† 
etmekle o mâiyyetten mil√ tevellüd eder. Ve §ıbyânın bevllerinde mil√ 
meşâyı« bevlinin mil√inden ek&er olur lâkin o ke&ret §ıbyânın bevlin-
de ek&er olmak √asebiyle değildir belki §ıbyânda √arâret ek&er olmakla 
§ıbyânın bevlinde mevcûde olan ar∂iyyeti i√râðta √arâret tevaππul et-
mekle mil√in tevellüdü ek&er olur ve ona binâen §ıbyânın bevli küdûretli 
olur, zîrâ §ıbyânın ebdânı müte«al«il olmakla ta√allül-i «afî ile mâiyyetin 
ek&eri ta√allül edip bâðî kalan mâiyyet-i ðalîleyi mevcûde olan ar∂iyyet 
tekdîr eder. 

Ve √a§ât tevellüdüne §ıbyânın evlâsı ek&er-i √âlde †ab¡ı yâbis ve mi¡desi 
√ârr olan §abîler olur ve †ab¡larının yübûseti ek&er-i √âlde ru†ûbetlerinin 
kebidlerine inci≠âbı ve kebidlerinden dahi a¡∂â-i bevle inci≠âbı √asebiyle 
olur. Ve kaçan o mâðamda ya¡nî külyede √arâret olsa √a§âtın sebeb-i fâ¡ili 
√â∂ır olur ve’l-√â§ıl †abî¡atın yübûseti bevli aπla@ ve ek&er eder. 

Kaçan bir kimsenin bevlinde rüsûb-ı remlî ke&îrü’l-vücûd olsa o kimse-
de √a§ât tevellüd eylemez, zîrâ remlî bevlde mevâdd ve ar∂iyyet remle is-
ti√âle ve bevl ile «urûc eder eder mevâdd o ¡u∂vlarda i√tibâs etmekle ondan 
√a§ât tekevvün eylemez ve me™mûl olur ki o bevlde mâdde ke&îre olmaya. 
Eger mevâdd ke&îre olsa idi ondan reml tekevvün eylemeyip belki √acer-i 
kebîr ü §ulb tekevvün eder idi lâkin i√timâli vardır ki o bevlin mevâddı 
ke&îre ve rı«ve olup tefettütü ve teferruðu ðâbil ola. Ve eger rı«ve olmasa 
bevlden onun infi§âli ke&îr olmaz id. 



Tahbîzü’l-Mathûn 535

Bu me≠kûrâtın §uveri seni ≠ihninde teðarrür eyledi ise ma¡lûmun olur ki 
ta√accür eden mevâddın sebeb-i ta√accürü ba¡∂ı kerre mâddenin nefsinde 
olan sebeb veyâ«ûd √arâret olmayıp ikisinin πayri bir sebeb olur ve o se-
beb-i â«er ile √a§âtın tevellüdü ðuvve-i dâfi¡anın ðuvvetine delâlet eder ve 
sebebin ikiye in√i§ârı hükm-i ek&erî olur. 

Ma¡lûm ola ki cevârî ve nisâ me&ânelerinde «â§§aten √a§ât tevellüdü 
nâdir ve ðalîlü’l-vuðû¡ olur, zîrâ onların me&âlelerinde †araf-ı «ârice olan 
mecrâ ðasîr ve vâsi¡ ve te¡ârîci eðall olur ve ða§îr olan mecrâdan indifâ¡ 
†avîl mecrâdan indifâ¡dan sühûletli olur.

Ve a§√âb-ı √a§âtın kiminde √a§âtın tevellüdü ve √a§âtı bevl-i nevâib ile 
olur.

Ve kaçan √a§ât ictimâ¡ edip bevl ile √urûcu ðâbil olmasa ðûlınc gibi 
veca¡ i§âbet eder ve onda olan nevâibin aralarında olan müded ve ezmi-
ne mu«telife olur, kiminde bir şehr ve kiminde bir sene olur. Ve Mûcez 
nüs«alarında nevâibin müddeti altı ay ile bir sene beyninde olur diye vâði¡ 
olmuştur, ₣âhir budur ki §a√î√ olan nüsha odur.

Ve her kimse ki √a§ât-ı ¡a@îme veca¡ına ta√ammül ve muðâsât-ı şiddetine 
i¡tiyâd eylese evcâ¡-ı me&âneden sâir veca¡ları isti«fâf eder ve bu √âl delâlet 
eder ki ¡u∂v-ı me&âne serî¡an teverrümü ðâbil değildir, zîrâ bu mi&lli √a§âtta 
ve veca¡-ı müberri√te teverrüm eyledikte sâirlerinden dahi bi-†arîði’l-evlâ 
teverrüm eylemez ve √a§ât-ı kebîre ve veca¡ından yalnız biri â«er ¡u∂vda 
olsa lâ-ma√ale tevrîm eder. Ve ma¡lûm ola ki √a§ât-ı külâ ve √a§ât-ı me&âne 
mîrâ& kalan emrâ∂dandır.

el-¡Alâmât: ◊a§ât-ı külye ¡alâmetleri evvelâ bevlde @âhir olur ve o ¡alâ-
met budur ki kaçan bevl evvelâ πalî@ olup ba¡dehu riððate isti√âle etmeğe 
şurû¡ eylese sen ondan √a§ât tevellüdünü i√dâs eyle ve bevlin riððatine is-
ti√âlesi küdûretin külyede i√tibâsıyla olur. 

Ve tevellüd-i √a§âtta ba¡∂ı kerre bevl evvelâ dahi raðîð olur ammâ ev-
velâ πalî@ olduğu ðuvvetin §ı√√atine ve mecârînin vüs¡atine delâlet eder. 
Ve ba¡∂ı kerre bevlde rüsûb-ı ke&îre olup emrâ∂-ı kebidde bevlin rüsûbüne 
müşâbih olur. 

Ve her kaçan bevlin §afâsı eşedd ve §afâsı edvem ve rüsûbu eðall olsa 
delâlet eder ki tevellüd eden √ıcâre a§lîdir.
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E†ıbbâ dediler ki §a√î√ olan kimse «u§û§an meşâyı« olanlar veca¡ ile 
veyâ«ûd bilâ-veca¡ bevl-i esved tebevvül eylese me&ânesinde √a§ât tevel-
lüdünü in≠âr eder ve vücûh-ı me≠kûre ile istidlâl-i tâmm olur eger o bevlde 
reml-i râsib olur ise ve o reml √umrete ve §ufrete mâil olur ise. Ve onu 
taðviye ve te™yîd eder eger ða†anında &iðal ve veca¡ i√sâs eder ise. Onun 
ða†anında bir şey™-i mu√tebes gibi √âlet i√sâs olunur ki her kaçan √are-
ket olunsa o şey™-i ma√sûs ða†an câniblerini na«s eder ve bu √âlin @uhûru 
ðuvvetin ðuvvetine ve si¡a-i mecârîye delâlet eder. 

Ve √a§ât sebebiyle √âdi& olan evcâ¡ın eşeddi √a§âtın evvel-i tevellüdünde 
olan veca¡dır, zîrâ evvel-i tevellüdünde √a§ât ma√allini kendiye mekân kıl-
mak için temzîð eder ve lâ-ma√âle temzîðten √âdi& olan veca¡ eşedd olur ve 
√a§ât mütevellid √areket edip mecârîden mürûr eyledikte dahi veca¡ müştedd 
olur. Ve «u§û§an külyeden me&âneyen olan mecâdele √areketinde olan ve-
ca¡ın iştidâdı sâir mecârîde √areketi veca¡ında olan iştidâdından ek&er olur.

Ammâ √a§âtın √âl-i in¡iðâdında faða† i√tibâs ve &üfl ¡arı∂ olur eger 
√a§âtın kendi sâkine ve §â√ib-i √a§ât dahi sâkin olup mu√arrik-i √a§ât olan 
imtilâ şedîd ve ∂âπı† değilse. Ve †a¡âmdan imtilâ evcâ¡-ı √a§âtı ziyâde ta√rîk 
eder «u§û§an †a¡âm em¡âya nüzûl ve √a§âtı tecâvüz eylese o zamân imtilâ-
nın veca¡ı ta√rîki ek&er olur. Ve kaçan fu∂ûl-i em¡âdan mündefi¡a olup ba†n 
†a¡âmdan «âlî olursa veca¡ esken olur.

Ammâ √a§ât-ı mütevellidenin √areketinin ¡alâmâtı budur ki onun veca¡ı 
veca¡-ı &akîl olup müştedd olur ve ða†andan ürbiyyeye ve √âlibe nüzûl eder 
ve o vaðt-i iştidâdda √a§ât berba«246 temsiye olunan ma√allde olur ve kaçan 
me&âneye nüzûl eylese veca¡ sâkin olur.

el-Mu¡âlecât: Bu maðâmda biz külye √a§âtına ma«§û§ mu¡âlecâtı ve 
ke≠âlik külye ve me&âne √a§âtları beyninde müşterek olan mu¡âlecâtı 
≠ikr edip me&âne √a§âtı mu¡âlece-i ma«§û§asını münferiden bir bâbda 
müstaðillen ≠ikr eyleriz. 

246 “Berba«“ta aðvâl vardır: Evvelkisi vecnede olan tecvîfin ismidir. İkincisi o verî-
din ismidir ki külyeden ¡unuð-ı me&âneye mutta§ıl olup yine ciğere rücû¡ eder 
ve o tecvîf a¡∂â πıdâsının mâiyyetini me&âneye §abb eder. Üçüncüsü külyeler ile 
me&âne arasında olan mecrânın ismidir. Mu§annifin siyâð-ı kelâmından fehm 
olunan budur ki bu maðâmda berba«tan murâd o verîdin veyâ«ûd mecrânın 
¡unuð-ı me&âneye mev∂i¡-i itti§âli ve mülteðâsı olmaktır.
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¡İlâc-ı √a§ât ile e†ıbbânın ða§d ve ¡inâyetleri mâdde-i √a§âtı ða†¡a ve 
tevlîd-i √a§âtı men¡e olur; sebebi ða†¡la veyâ«ûd ıslâ√la ve ba¡dehu ¡inâyet 
√a§ât-ı mevcûdeyi teftît ve kesre ve ta¡alluð ve teşebbü& eylediği ma√allden 
iz¡âc ve ibâneye olup ba¡dehu i«râc olunmağa olur ve o vücûhla ef¡âli olan 
edviye isti¡mâl olunmakla o ef¡âl √a§ıla olur ve edviye-i müla†tıfe onu tel†îf 
ve te≠vîb edip i√râc eder. Ve ≠ikr olunan ef¡âl müdrir şürbü me¡ûneti ile 
veyâ«ûd «âricden isti¡mâl olunan edviye me¡ûnetiyle √a§ıla olur ve ba¡∂ehu 
o edviye isti¡mâliyle √âdi& olan evcâ¡ mi&lliler teskîn ve ðurû√ mi&lliler 
ı§lâ√ olunur. 

Ve bir ðavm «â§ıre veyâ«ûd @ahr şaðð ve √a§ât i«râc olunmağa ta§addî 
eylediler velâkin bu vech ile olan tedbîrde «a†ar-ı ¡a@îm olmakla onu ¡aðlı 
¡adîm olanlar i«tiyâr ederler. 

Pes √a§âtın ða†¡-ı sebeb ile olan mu¡âlecesine evvelen teheyyüen mâdde-
yi ishâl ve ðay™ ile istifrâπ edip ba¡dehu edviye-i πalî@a ve miyâh-ı kedire-
den √ımye dahi edip ve ba¡dehu me™kûlü ta¡dîl etmekle ve mi¡deyi taðviye 
ve ha∂mı icâde ve ¡ale’l-«avâ riyâ∂et-i mu¡tedile [409b] ve meşdûdetü’l-va-
sa† tedellük ile ve a«lâ†-ı πalî@ayı &üfl cânibine tevcîh eyleyip &üflünden bir 
nesne külyeye müzâ√im olmasın için †abî¡atı telyîn etmekle olur. 

Ve √a§âta nâfi¡ olan tedbîrden olur dâimâ idrâr eylemek. Ve idrâr-ı nâfi¡ 
büzûr-ı müdirre isti¡mâli ile olup πasl eden idrârdır. Ve müdirrât-ı ceyyi-
deden olur mâu’l-√ımma§ ve mâu’l-√arşef ve mâ-ı varaðu’l-fücl ve füclün 
kendi ve «u§û§an diðâð-ı ra†b olan fücl. Ve kaçan √a§ât-ı mütevillede üzere 
biraz eyyâm mürûr eyleye, müdirr-i ðavî isti¡mâl olunur.

Ve ammâ §ıbyânda √a§âtın tevellüdü şarâb-ı raðîð-i ebya∂-ı memzûc 
saðy olunmakla men¡ olunur ve onlara ya¡nî ma√§û†a &üflü i«râc ve †abî¡atı 
telyîn eden √uðun-ı mu¡tedile ile i√tiðân olunur. 

Ve edviyeyi ðuvveti bâðıye iken √aðve ve mev∂i¡-i √a§ât mevâni¡in-
den olur †a¡âm üzere ðay™ ve o ðay™ı istik&âr eylemek, zîrâ bu ðay™ fu∂ûl-i 
πalî@ayı külyeye sâlik olacağı †arîðin mü∂âddesi olan †arîðten def¡ eder ve 
cevânib-i külye naðî ve †âhir olur.

Ve ba¡∂ı kerre √ammâm ve âbzen ile √a§âtı izlâða teva§§ul olunur, zîrâ 
onlar ba¡∂ı kerre mevâddı @âhir-i bedene ce≠b edip külyeden §arf eder ve 
kaçan √ammâm ve âbzen iktik&âr olunsa ðuvveti ir«â eder ve külâ ðuvveti-
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ni i∂¡âf eder. Ve ke≠âlik telyîn-i †ab¡ ve teskîn-i veca¡a √âcet yok iken âbzen 
isti¡mâli dahi mu∂ırr olur, zîrâ âbzen külyeleri müster«iye eder ve bi-√ase-
bi’l-istir«â vâride olan mevâddı külyeler ðabûl eder. 

Ve arka üzere yatıp uyumak √a§ât tevellüdüne mâni¡ olur. 
Ammâ √a§âtı teftît eden edviyeler, edviye-i mürrenin ek&eri ve ðe&i-

retü’l-√arâret olmayanlarıdır, zîrâ cidden √arâreti şedîde olanların tevlîd-i 
√a§âta sebebiyyeti ziyâde olur. Ve kaçan edviyenin tað†î¡i ziyâde ve eşedd 
olup √arâreti eðall olsa o mi&lli edviye edviye-i müfettitenin ef∂ali olur. 

Ve vâcib olur ki me&âne √a§âtının edviye-i müfettitesinin √arâreti külye 
√a§âtı devâlarının √arâretinden eşedd ola. 

V teftît-i √a§ât edviyelerinden bir cins devâ vardır ki onun teftîti √arr ve 
berd keyfiyyetlerinden birine ðıyâs olunmaz belki onların teftîti bi’l-«â§§a 
olur. Ve ba¡∂ı edviyenin dahi teftîti ifrâ† üzere olmaz belki onun ðuvveti 
√a§ât-ı §aπîr teftîtine vefâ eder ve √a§ât-ı şedîdeyi teftîtten ¡âcize olur. Ve 
bir §ınf devâ dahi vardır ki külye √a§âtına ðıyâs ile ðaviyye olur velâkin 
me&âne √a§âtına ðıyâsla ðuvveti ðalîle olur ve belki me&âne √a§âtına nisbet 
ile onda a§lâ ðuvvet olmaz √acer-i yehûdî mi&lli. Ve bir §ınf devâ dahi olur 
ki külye-i √a§âtı247 ðaviyyen teftît eder ve ba¡∂ı kerre √a§ât-ı me&ânede dahi 
fi¡li olur. Ve ba¡∂ı devâlarda dahi iki √a§âta ðıyâsla ðuvvet cemî¡an şedîde 
olur, a†râπûlîdes tesmiye olunan ¡u§fûrda ve ke≠âlik remâdu’l-¡aðârîbde iki 
√a§âtı teftît ðuvveleri ðaviyye olur. 

Ve kaçan edviye-i √a§aviyye-i müfredelerden mürekkeb edviye terkîb 
olunsa envâ¡-ı edviyeden biraz ∂urûb ile terkîb oluna ki onlarda √a§avî ed-
viyelerin fi¡line i¡ânet ola ve o mu¡în olan edviyelerin bir nev¡inde ðuvvet-i 
idrâr olup bevl-i πalî@i idrâr eder ve o bevl ile √a§âttan münðali¡a ve müte-
fettite olan eczâlar dahi «urûc eder. 

Ve bir nev¡ mu¡în dahi olur ki edviye-i √a§aviyyenin √a§âtı ta√rîk için 
olan sür¡at-i √areketi o nev¡ devâ teftîri √asebiyle ¡avð ve te™«îr ve mek& 
eder ve o mek& √asebiyle edviye-i √a§aviyyenin ¡ameli ziyâde ve fi¡li 
ðavî olur. Bu nev¡ devâ bir devâdır ki onda düsûmet ve lüzûcet olmakla 
nüfûzû ba†î™ ve πayr-i serî¡ olur ve ma¡a-≠âlik onda in∂âc dahi olur besfâ-
yec mi&lli. 

247 [Terkip “külye-i √a§âtı” değil “√a§ât-ı külyeyi olmalıydı!”
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Ve bir nev¡ devâ dahi vardır ki onun kendi nüfû≠u serî¡ olup â«eri dahi 
tenfî≠ eder fülfül ve fülfül em&âli gibi. 

Ve edviyeyi me¡ûnetinden bir nev¡ dahi vardır ki mevâddın ¡u∂v üzere 
√arekâtı √asebiyle te™&îrât-ı mu√telifesi oldukta o nev¡ edviye ¡u∂vu taðviye 
eder, o nev¡ edviye fâd-zehriyyeti olan edviyelerdir sünbül ve selî«a ve 
πayriler gibi. Ve bir nev¡i dahi rubûb-ı fevâkih gibi ðab∂-ı la†îfi olanlardır, 
onlar ¡u∂vun ðuvvetini √ıf@ ederler. Ve ba¡∂ı kerre bu edviyelere müsek-
kinât-ı evcâ¡ olan edviye dahi «al† olunur gerek onun teskîni «â§§ıyyet ile 
ve gerek ise ta«dîr ile olsun. Ve kaçan edviye-i me≠kûreyi minvâl-i mu√ar-
rer üzere sen terkîb eylesen ðuvve-i †abî¡iyye o edviyede ta§arruf edip √a§a-
viyye devâları √a§ât katında isti¡mâl eder ve edviye-i müdirre vü mübedriða 
√a§aviyye devâları √a§âta î§âl eyledikten sonra onları ¡a§r edip müdirrâtı 
√a§avî edviyeden farð ve temyîz edip müdirrâtı ¡amelden ta¡†îl eder ondan 
ma†lûb olan fi¡l √â§ıl olduğu için ve ba¡dehu mü≠îbe ve müleyyine olan 
edviyeyi isti¡mâl eder, o mü≠îbe ve müleyyine olanlar √a§avî devâyı rey& 
ya¡nî √abs edip √a§avî devâ fi¡lini tamâmen icrâ eyleyip müneffize ve mü-
dirre devâlar onu †ûl-i müddet mek& ve leb&i gerekli olan ma√allden ta√rîk 
eylemesin için. 

Ve kaçan †abî¡at ðuvve-i müfettite vü müz¡iceyi isti¡mâl edip onlar fi¡lini 
tamâmen icrâ eyledikten sonra ðuvve-i müreyyi&e vü √âbiseyi ta¡†îl edip 
yine ðuvvet-i müdirre ve ðuvve-i müneffi≠eyi isti¡mâl eder ya¡nî o müdir-
rât √a§ânın fütâtını i«râc eder, ≠âlike bi-taðdîri’l-¡azîzi’l-¡alîm. Ve kaçan 
veca¡ müştedd olsa edviye terkîbinde olan ðânûn-ı ma¡rûf üzere mu«addir 
isti¡mâl edersin. 

Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan «ı§âlden çoğu devâ-i vâ√id-i müfredde cem¡ 
olur ve biz √a§âtı teftît ve i«râc eden edviyeleri şimdi i¡âde ve ≠ikrlerini 
tekrâr eyleriz, o edviyeler a§l-ı ðunnebî† ve a§l-ı ¡ulleyð ve muðl ve a§l-ı 
ra†be ve a§l-ı dehmest ðuşûru ve √ımma§-ı esved ve «u§û§an mâ-ı √ımma§-ı 
esved ve bezr-i «a†mî ve ðarâ§ıyâ &emeresi ve §amπ-ı zu¡rûr ve zu¡rûrun 
kendide dahi ondan bir ðuvvet vardır. Ve √asek ve √asekin a§lı bu bâbda 
ceyyiddir.

Ve a§l-ı √ınnâ ve ¡un§ul ve «all-i ¡un§ul ü sikencebîni ve kerefs-i cebelî 
ve fûdenec ve efsentîn ve selî«â ve «ubbâz-ı berrînin kökü ve ¡ûd-ı belesân 
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ve √abb-ı belesân ve dühn-i belesân cidden ðavîdir ve «ubbâz-ı berrî to«u-
mu ve √arşef ve a§lı ve √arşefin suyu ve suðûlaðandriyûn ve bersiyâvşân 
iki dirhem miðdârı mâ-ı fücl ile ve kerefs ve ayrık kökü ve bezr-i sâ≠ec 
ve ¡a§a’r-râ¡î ve «u§û§an ¡a§a’r-râ¡înin Rûmîsi ve kemmûn-ı berrî ve a§l-ı 
fen†âfliyun ve onun suyu ve kemâfî†ûs ve ca¡de ve a§l-ı helyûn ve Mı§rî 
su¡dun bezri ve ðuşûr-ı a§l-ı πâr ve bezr-i fücl ve isðûrdiyûn ve e†râf-ı fâşerâ 
ve se≠âb-ı berrî ve ke≠âlik bûrað-i Ermenîden beş dirhem a«≠ olunup ¡asel 
ile ma¡cûn kılınır ve üç gün miðdârı mâ-ı fücl ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik şevâ§arâ ve ba¡∂ı nüs«ada sevâ†arâdır, ondan bir mi&ðâl a«≠ 
olunup mâ-ı fâtir ile saðy olunur. 

Ve ba¡∂ılar ≠ikr eylediler ki yetmiş ¡aded [fülfüle] a«≠ olunup nâ¡imen 
sa√ð olunsa ve ondan yedi ¡aded ðar∂ itti«â≠ olunsa ve her gün birer ður§a 
saðy olunsa √a§âtı bevl eder. 

Ve fustuðta külâ √a§âtını teftît ðuvveti vardır. Ve külye √a§âtına ðıyâs-
la √acerü’l-yehûdîde ðuvvet vardır ve ke≠âlik müşk-†arâmşî¡ ve kemâfî†ûs 
dahi onun gibidir. Ve iki √a§âta ðıyâs ile remâd-ı ¡aðâribde ðuvvet vardır ve 
dühn-i ¡aðârib dahi remâdı gibidir ve o dühn şol zeyte derler ki içine ¡aðârib 
va∂¡ olunup teşmîs oluna ve o [dühn] †ılâ olunmakla ve me&âne √a§âtında 
≠errâða ile zerð olunmakla isti¡mâl olunur. 

Ammâ remâd-ı ¡aðâribin ecved-i tedbîri budur ki ðârûre-i &e«îne †în-i 
√ikmet ile ta†yîn olunur ve içine ¡aðârib va∂¡ olunup tennûr-ı √ârrda bir gece 
veyâ«ûd bir geceden nâðı§ terk olunur velâkin i√râðta mübâlâπa olunmaz 
ve πaden tennûrdan ref¡ ve i«râc olunur ve o ðârûre zücâc olmak «azeften 
«ayrlı olur, zîrâ «azef nâşif olmakla ðuvveti a«≠ eder. 

Erneb-i me≠bû√tan bu §ıfat üzere itti«â≠ olan remâd dahi ðavî olur ve 
onun şerbeti iki dirhem olur ve o remâdın suyunda ta√lîl ziyâde olur. 

Ve zâπın başı ve e†râfı izâle olunup «alðı ya¡nî cü&&esinin sâir mevâ∂i¡i 
inâ-i nu√âs içinde şemste tecfîf olunur. 

Ve ke≠âlik «arâ†în-i müceffefe ve ke≠âlik zücâc sa√ð ile hebâ mi&lli 
kılınır. Ve ke≠âlik remâd-ı zücâc ve ≠ikr olunan edviyeler bi’l-cümle bu 
şânda nâfi¡dir. 

Ve remâd-ı [410a] zücâc itti«âzının †arîði budur ki √adîdden mütte«a≠ 
πırbâl gibi müşebbek bir miπrefe ya¡nî kefgîr demekle ma¡rûf âletin üzerine 
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i√râðı murâd olunan zücâc va∂¡ olunup nâr üzerinde kızdırılır ve ba¡dehu 
mâ-ı ðıly üzere o zücâc-ı mu√ammâ va∂¡ olunup kilsi ne&r olunur ya¡nî 
suyun yüzünde kalan keffi su ile irâða olunup o zücâcdan dürûr edip bâðî 
kalan rüsûbu a«≠ olunup ke’l-evvel yine miπrefe-i me≠kûre üzere ta√miye 
ve ba¡dehu mâ-ı me≠kûrda teklîs ve kilsi izâle olunup ve bu minvâl üze-
re ta√miye ve teklîs olunmak i¡âde olunur kilsi kalmayınca veyâ«ûd ðalîl 
olunca ðadar ba¡dehu dürûr edip bâðî kalan zücâc hebâ mi&lli olunca ðadar 
sa√ð olunur ve onun bir mi&ðâli on iki mi&ðâl mâ-ı √ârr içinde saðy olunur. 
Ve zücâcın ecvedi ebya∂-i §âfî olandır.

Ve teftîtte cidden ðavî olan edviyelerdendir isfencden me™«ûz olan 
√acer ve ke≠âlik teysin ya¡nî erkek keçinin dem-i müceffefi. Ve teysten 
dem a«≠ının ecved-i evðâtı ¡ineb a«≠-ı levne bed™ eylediği vaðttir.248 Ve 
ecved-i †arîði budur ki bir cedîd ðıdr †aleb ve a«≠ olunup içinde su kayna-
tılır o ðıdrın teremmüdü ve †abî¡î olan mülû√atı zâil olunca ðadar. Ve eger 
o ðıdr birâmdan mütte«a≠ olur ise ecved ve evlâ olur. Ve bir re™s teys ki 
dört yaşında ola, ≠eb√ olunur ve evvel-i ≠eb√te ve â«irinde seyelân eden 
dem terk olunup vasa††a olan dem o ðıdr içinde kılınır ve o dem ðıdr içinde 
tecemmüd edince ðadar terk olunur ve o dem-i câmid eczâ-i §ıπâra teczi™e 
ve tað†î¡ olunup ondan ður§ itti«â≠ olunur. Ve onun ður§ olmasının †arîði 
budur ki o eczâ-ı §ıπâr bir şebeke üzere veyâ«ûd bir «ırða-i naðiyye üzere 
neşr ve bas† olunur, ta√te’s-semâ tesmiye olunan ma√allde şemste va∂¡ olu-
nur ve πubârdan mu√âfa@a için üzerine √arîrden bir &evb örtülür ve cefâfı 
müştedd olunca ðadar terk olunur ve o cefâf ður§a nedâvet ve yaşlık i§âbet 
«a†arı olmayan mev∂i¡de kılınır ve ba¡dehu ref¡ ve √ıf≠ olunup kaçan saðy 
olunmak murâd olunsa veca¡ın sükûneti vaðtinde ondan bir mil¡aða şarâb-ı 
√ulv içinde veyâ«ûd kerefs-i cebelî suyunda saðy olunup ondan emr-i acîb 
müşâhede olunur. 

Ve ke≠âlik ðavî olan müfettit-i √a§âttandır decâcın ðay∂249-ı bey∂inin 
remâdı ki o remâd yumurtada √â§ıl olan fer« yumurtayı nað∂ edip «urû-
cundan sonra yumurtanın ðışr-ı «ârici i√râð olunmakla termîd olunur ve 
müfettitât-ı me≠kûrenin cümlesinden ðavîdir. 

248 Ya¡nî üzüme alaca düştüğü vaðttir.
249 “¢ay∂” yumurtanın «âricinde olan kabuğudur.
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Yûnânca a†râπûlîdûy†as tesmiye olunan ¡u§fûr, o ¡u§fûr §a¡v cinsinden 
olur, ¡u§fûr-ı melikî tesmiye olunandan mâ-¡adâ cemî¡an ¡a§âfîrden a§πa-
rıdır ve bedeninin levni remâdî ve a§fer ve a«∂ar beynlerinde olur ve iki 
kanatları üzere rîşât-ı ≠ehebiyye vardır ve ancak ≠enebinde nuða†-ı ebya∂ 
vardır ve ek&er @uhûru şitâda ve sibâ« ve √î†ânda olur ve †âyerânı †avîl ve 
mürtefi¡ olmaz belki ðalîlen †ayerâ edip vâði¡ olur ve dâimâ §afîr eder ve 
≠enebini ta√rîk eder ve o ¡u§fûr ke-mâ hüve niyyen ekl olunur ve niyyen 
ekli ef∂al olur ve ma†bû«an ve meşviyyen dahi ekl olunur ve tuzlanıp tað-
dîd dahi olunur ve ba¡∂ı kerre ke-mâ hüve i√râð olunur tennûra ilðâ olun-
makla o miðdâr ki onun ðuvvetini ta¡†îl etmek mertebesine bâliπ olmaya. 
Ve tennûra ilðâ o zücâce içinde ola ki i√râð-ı ¡aðrebde onun va§fı mürûr 
eyledi. Ve ba¡∂ı kerre birâm ve bereniyyeden bir ðird içinde va∂¡ olunup 
ðıdrın re™si şedd olunmakla tennûrda i√râð olunur ve kaçan √add-i teşviyeyi 
ðalîlen i√tirâða tecâvüz eylese a«≠ ve i«râc olunur ve ba¡∂ı kerre fülfül ve 
sâ≠ec mi&lli ebâzîr ile mübezzer ve memlû√ ve meşvî kılınıp isti¡mâl olu-
nur. Ve ba¡∂ı kerre o ¡u§fûr taðdîd veyâ«ûd i√râð olunduktan sonra sa√ð 
olunup şarâb-ı §âfî veyâ«ûd ¡asel veyâ«ûd mâ-ı ¡asel ve «andîðûn ile saðy 
olunur. Ve ke≠âlik ≠ikr olunan edviye küllîsi dahi o eşyâlar ile saðy olunur. 

Ve bir ðavm zu¡m eylediler ki bu ¡u§fûr-ı mev§ûf ¡u§fûrü’ş-şevk tesmi-
ye olunan †âirdir. Ve bu maðâmda bir †âir vardır ki lisân-ı İfrencîde ona 
§afrâπûn derler, benim ma¡lûmum değildir ki o †ayr bu mev§ûf olan ¡u§fûr 
mudur veyâ«ûd πayri şey™ midir. Ve bir ðavm @ann ederler ki o §afrâπûn 
tecfîf olunup ðalîlen ðalîlen şürb olunsa her mev∂i¡den √a§âtı i«râc eder. Ve 
bir ðavm ≠ikr eyledi ki √a§â†ın kendi dahi √a§âtı i«râc eder.

Ve ke≠âlik ≠erð-ı √amam ve ≠erð-ı dîk a«≠ olunup √a§ât-ı kebîr için iki 
dirhem ve §aπîr için nı§f dirhem, bir mi&li sükker-i †aberzed ile saðy olunsa 
◊uneyn ve Kindî zu¡m ederler ki o şerbet √a§âtın küllîsini ih®âc eder. Ve 
ba¡∂ı kerre onlara fülfül ve mil√ «u§û§an müşk-†arâmşî¡ ile saðy olunsa 
a§nâf-ı √a§âtı teftîti ziyâde ve şâmile olur. Ve ke≠âlik «anâfis-i müceffefe 
dahi nâfi¡dir. Ve ba¡∂ı kerre zu¡m eylediler ki ðunfu≠un şevki ta√t-ı ≠ekerde 
ted«în olunsa √a§âtı tebvîl eder.

Mu§annif der ki ba¡∂ın bu ðavlini ben ta§dîk ve ta√kîð eylemem, ammâ 
bu ≠ikr olunan edviye-i √a§aviyyeyi tenfî≠ için «al† olunan edviye fülfül ve 
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fûdenec ve dâr-ı §înî olur ve onların tenfî≠inden mâ-¡adâ ta√rîk-i √a§âtta 
taðviyesi vardır. Ve ke≠âlik o devâlara bi-ðuvvetin idrâr edip fa∂l-ı πalî@i 
i«râc eylesin için «al† olunan edviye büzûr-ı ma¡rûfeler «u§û§an cebeliyye 
olan büzûr ve kezâlik dâðû, mû, fû, esârûn vecc, nân«âh, kâşim, sîsâliyûs, 
bezr-i fencengüşt, id«ir, ðardemânâ olur. Ve ba¡∂ı nâs ≠erârî√ isti¡mâline 
dahi cesâret eylediler ve bu müdirrât-ı me≠kûrede ma¡a-idrârihâ √a§âtta 
te™&îri dahi ¡âdim değildir. 

Ammâ edviye-i √a§aviyyeyi ðalîlen ðalîlen imsâk ve teryî& eylesin için 
«al† olunan edviye §umûπ mi&llilerdir. Ve ba¡∂ı rey&i olan edviye √a§âtta 
fâ¡il ve mü™e&&ir dahi olur besfâyec §amπı ve §amπ-ı cevz gibi. 

Ammâ veca¡ı müsekkine olan edviye bezr-i kettân ve o bezrin lu¡âbı ve 
cillevz ve funduð ve bezr-i «a†mîdir. Ve bunların ma¡a-teskîni’l-veca¡ edvi-
ye-i √a§aviyyeyi terbiyesi ve cirm-i külyeye muvâfaðati vardır. Ve mu«ad-
dirâttan «al† olunacak edviye senin ma¡lûmundur. 

Ammâ edviye-i muðavviye behmen, zürünbâd ve sûsen-i yâbis ve fe-
lencmüşk mi&lliler ve ke≠âlik verd ve cüllenâr ve id«ir ve §andal olur. 

Ammâ √a§ât için nâfi¡ olan edviye-i mürekkebe me&rûdî†ûs mi&lli-
dir, √a§ât-ı külyede fâ∂ıl ve ðavî olur. Ve ke≠âlik sencerînâ ve ma¡cûn-ı 
¡aðârib ki onun fi¡l ve te™&îri külyede ve me&ânede ma¡rûftur ve ke≠âlik 
dem-i teysten mütte«a≠ olan devâ ki ona celâlet-i fi¡li olmak √asebiyle ye-
dullâh tesmiye olundu ve ke≠âlik dühn-i belesân ile mütte«a≠ olup «azâinî 
tesmiye olunan devânın fi¡l-i ¡acîbi olur. Ve o mürekkebâtın biri dahi bi-
zim tecribe eylediğimiz devâdır ki onun nüs«ası budur: Remâd-ı zücâc 
ve remâd-ı ¡aðârib ve Neba†î kernebin a§lının remâdı ve remâd-ı erneb ve 
√ıcâretü’l-isfenc ve teysin dem-i müceffef ü mes√ûðu ve beyd-i müfri«[in] 
ðışrı remâdı ve √acer-i yehûdî ve §amπ ve el-vecc. Bu me≠kûrlar vezn-
leri berâber ve fu†râsâliyûn ve dûðû ve müşk-†arâmşî¡ ve §amπ ve bezr-i 
«a†mî ve fülfül her birinden birer buçuk cüz™ a«≠ ve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp 
√ıf@ olunur, onun şerbet-i vâ√idesi iki mi&ðâl ve ondan dahi ek&ere varınca 
ðadar olur ve √ımma§-ı esved ile †ab« olunan √asek suyuyla saðy olunur ve 
devâ-i me≠kûr me&âneye dahi §âli√ olur. 

Ve ke≠âlik kerneb-i Neba†î kökünün remâdı ve bayd-ı müfri« ðışrının 
remâdı ve √acer-i yehûdînin ≠eker ve ün&âsı bu edviyeler a«≠ ve cem¡ olu-
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nur ve ondan bir mil¡aða miðdârı şarâb veyâ«ûd ma-i √asek içinde sa√ð 
olunur ve devâ-i me≠kûr √a§ât-ı me&âneyi †în-i ebya∂ mi&âlinde i«râc eder. 

Mürekkebât-ı ðaviyyeden olup fi¡li [410b] iki √a§âta menfa¡ati câmi¡ 
olur: Bezr-i bi††î«, zücâc-ı mu√rað, ðulb250 veznleri berâber a«≠ olunup mâ-ı 
√ımma§ ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik ≠erð-ı dîð ≠erð-ı √amâm bunlardan bir şey™ mâ-ı fücl veyâ«ûd 
şarâb veyâ«ûd mâ-ı √ârr ile saðy olunup iki √a§âtta dahi menfa¡ati @âhire 
olur. 

Ve ke≠âlik menfa¡ati câmi¡ edviyeden olur: Kündüş bir dirhem, ≠erðu’l-
√amâm bir dirhem, «anâfis nı§f dânıð; bu mecmû¡ a«≠ ve daðð olunup şarâb 
la saðy olunur. 

Ve ke≠âlik √ıcâretü’l-isfenc, suðûlaðandriyûn,, bersiyâvşân, bezr-i 
«a†mî, fu†râsâliyûn veznleri berâber a«≠ olunur; şerbeti miðdâr-ı √âcet kı-
lınır, mâ-ı kerefs yâ«ûd mâ-ı u§ûl veyâ«ûd mâ-ı √asek veyâ«ûd mâ-ı fücl 
ile saðy olunur.

Ve yine edviye-i mürekkebe-i câmi¡adan olur &emeretü’l-belesân √abbı 
ve fûdenec-i berrînin yâbisi ve bezr-i «ubbâzâ ve √acerü’l-isfenc ve bâ-
derûc-ı yâbis; bu edviyeler veznleri berâber a«≠ olunup ba¡de’d-daðð mec-
mû¡undan küllü yevmin bir mil¡aða miðdârı dört ûðıyye şarâb-ı memzucla 
saðy olunur.

Ve külyeye ma«§û§ edviyeden olur meysevsen iki dirhem, semûrî&ûn251 
iki dirhem, fülfül dört dirhem; şerbeti miðdâr-ı mâ yu√des kılınır ve siken-
cebîn-i ¡un§ulî ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik se≠âb-ı berrî ve «ubbâzâ-ı berrî ve a§l-ı kerefs veznle-
ri berâber bu me≠kûrlardan iki mil¡aða a«≠ olunup şarâbda †ab« ve ba¡-
de’t-ta§fiye şürb olunur. 

Ve ke≠âlik a§l-ı fen†âfliyûn, sikencebîn-i ¡aselî ile veyâ«ûd mâ-ı ¡asel ile 
isti¡mâl olunur. 

Ve ke≠âlik bezr-i fücl ve ðulb veznleri berâber kılınıp ondan bir bun-
duða dühn-i yâsemîn ile saðy olunur. 

אة 250 ب  ا אت اذا  א و  ه  אف وآ .İbn Kütbî ا  ا
251 “Semûrîðûn” †ab¡ ile olan nüs«ada bu minvâl üzeredir. “Semîrî&ûn” kerefs-i 

Rûmî diye işâret olunmuştur.
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Ve ke≠âlik bu devâ mücerrebdir: Bezr-i bi††î«, ðır†ım, za¡ferân ðult.252 
Bu edviyeler merreten-ba¡de-u«râ saðy olunur. 

Ve ke≠âlik muðaşşer √abb-ı ma√leb-i medðûð iki mi&ðâl, za¡ferân bir 
mi&ðâl, zerâvend yarım mi&ðâl. Bu edviye ¡asel ile ma¡cûn kılınır; şerbeti 
dört dirhem miðdârı olur. 

Ve ke≠âlik ðardemânâ bir dıra«mî, bir mi&li a§l-ı πâr ðuşûruyla saðy 
olunur. 

Ve kezâlik bezr-i √armel ve muðldan √ubûb itti«â≠ olunup şerbeti küllü 
yevmin birer dirhem miðdârı olur; varað-ı fücl suyuyla veyâ«ûd râsen-i 
ra†b suyu ile veyâ«ûd mâ-ı zeytûn ile saðy olunur. 

Ve devâ-i fâyið olup elemi teskîn ve izâle eden devâ nüs«asıdır: Semer-
bîyûn demekle ma¡rûf olan kerefs-i berrî ki kerefsü’l-Fürs demekle dahi 
ma¡rûf olur bir ûðıyye, su¡d-ı Mı§rî, sünbül-i †îb, «aş«âş-ı ebya∂ bezri, dâr-ı 
§înî, selî«a, fülfül-i ebya∂, bezrü’l-cezer, yebrû√ her birinden birer buçuk 
ûðıyye, √acer-i yehûdî nı§f ûðıyye, Mâðâdûniyâ bilâdından meclûb olan 
√acer yarım ûðıyye; ¡asel ile ma¡cûn kılınır, şerbeti bir bunduðadır, şarâb 
la şürb olunur.

Ve tekevvün-i √a§âttan mâni¡ olan devâ nüs«asıdır: ~âmiryûmâ bezri, 
müşk-†arâmşî¡, bezr-i «a†mî her birinden birer dıra«mî, ðı&&â-i bostânî bezri 
ve bezr-i bi††î« ve ke&îrâ her birinden nı§f dıra«mî; bu edviyeler «al† olunup 
tenâvül olunur ve şerbet-i vâ√idesi iki dıra«mî olur, şarâb-ı la†îf memzûcla 
saðy olunur.

Â«er: ◊acerü’l-isfenc, a§l-ı √asek, bezrü’l-cezer her birinden ikişer 
dıra√mî, bezrü’l-ðı&&â, bezr-i «a†mî, neşâ her birinden birer dıra«mî, 
bezr-i râziyânec, enîsûn, ca¡de her birinden üçer dıra«mî. Ve a§√âb-ı 
√a§âta ba¡∂ı kerre o miyâh saðy olunur ki onun içinde edviye-i √a§aviyye 
ve ma¡iyyetinde olan edviye-i mu¡îne †ab« olmui ola, me&elâ kemâfî†ûs, 
ca¡de, fû≠enec √asekin a§lı ve &emeresi, sîsâliyûs suðûlaðandriyûn, a§l-ı 
«ubbâzâ, bersiyâvûşân, ¡a§a’r-râ¡î, a§l-ı &îl, a§l-ı πâfe&, bezr-i «a†mî, 
§âmiryûmâ, şevâ§arâ, müşk-†arâmşî¡ ve bunların πayri müdirrât †ab« 
olunmuş ola. Pes bu miyâhı eyyâm-ı §ı√√atte isti¡mâl eden kimsede √a§ât 

252 ¢ânûn nüs«alarında “ðult” â«iri tâ ile vâði¡ olmuştur lâkin İbn [Kütbî ] â«irühu 
bâ diye ta§rî√ eder.
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tevellüd eylemez ve √a§âtı olan kimse şürb eylese onlara menfa¡ati olur. 
Ve bu ma†bû«âtın isti¡mâline √a§âtın tevellüdü nevbetlerinde idmân 

eden kimseler ondan intifâ¡ ederler ve o ma†bû« budur: Yabanî ebegümeci 
yaprağı †ab« olunup onun †abî«inde semn ve ¡asel ðılınır ve ondan şey™-i 
ke&îr saðy olunur, pes o meşrûb √a§âtı izlâð ve bevli idrâr ve mesâliki telyîn 
ve sühûlet ile i«râc eder. 

Ve Rûfus dedi ki √am™et ile ke&ret-i isi√mâm √a§âtı teftît eder. Ve 
√am™e ile isti√mâmın †uruð-ı ke&îresi vardır √attâ cildi taðrî√ şânından 
olan miyâh-ı √ârre içine edviye-i √a§aviyye ilðâ olunup √iddeti ve √arâreti 
bâðıye iken bir «ırða πams olunup √a§ât üzere o «ırða va∂¡ olunsa bu 
ðadarca ta√mîmle √a§ât ta√allül eder ve biz bu ðabîlden ba¡∂ı şey™ tecribe 
eyledik.

Tedbîrât: Bu tedbîrler ile √a§ât inðılâ¡a müteheyyi™e ve müsta¡idde ve 
edviyeden münfa¡ile olup inzilâð ve «urûcu sühûlet üzere olur, pes o menâ-
fi¡i †âlib olan §â√ib-i √a§âta vâcib olur ki edhân-ı mür«iyeden merû«ât ve 
ke≠âlik ∂ımâdât ve ne†ûlâ† ve ðâyrû†iyyâttan dahi mür«iyât olanları is-
ti¡mâl eyleye ve √ammâmât ve âbzen dahi isti¡mâl eyleye velâkin ðuvveti 
ifrâ† üzere ir«â ve dâfi¡ayı i∂¡âf edecek ðadar mür«iyât isti¡mâl eylemeye. 
Ve ba¡∂ı kerre mür«iyât-ı müsta¡mele √asebiyle √a§âtı olan ¡u∂va ke&îren 
mevâdd seyelân eder ve o zamân √a§âtı ðallâ¡ olan edviye isti¡mâl olunur 
ðal¡ ve i«râc sühûletli olsun için.

Ve vâcib olur ki kânûn-ı ma¡lûm üzere merû«âtâ muðavviyât «al† oluna 
«u§û§an o muðviyât «al† oluna ki onda olan taðviye mür«iyâttan ma†lûb 
olan ta√lîle ke&îren mü∂âdde olmaya ve o mi&lli muðavviyât dühn-i sûsen 
ve dühn-i sünbül ve dühn-i √ınnâ ve dühn-i «îrî ve o edhân isti«râc olunan 
edviyelerden ¡aynı ve ecrâmı olur ve dühn-i «îrî ma¡ânî-i ke&îreyi câmi¡ 
olur. Ve bu tedbîrlerde vasa† ve «â§ıre ve ¡âne şedd olunur mecârî cihet-i 
fevkte müttesi¡ olsun için veyâ«ûd yed ile delk olunur ve bu ¡amelden sonra 
devâ-i müfettit saðy olunur. 

Ve müfettit saðyına müdirrât saðyı itbâ¡ ve ta¡ðîb olunur ve ona dühn-i 
levz ile «ıyarşenber saðyında be™s yoktur veyâ«ûd lüzûcet ve izlâðı olan ed-
viye-i müdirrenin lüzûcetli ¡u§âresini dühn-i levz ile saðyda dahi be™s yoktur. 

Ve √a§âtı edviye-i me≠kûre ile ir«â eyledikten sonra veyâ«ûd √a§ât 
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ma√alline ednâ ta¡alluð ile müte¡alliða ve müte√arrike olmakla mür«iyât-
tan müstaπniye oldukta onda tekmîdât isti¡mâl olunur, isfenc mi&lli-
ler suya ve zeyte πams olunup onunla ve ke≠âlik «îr-i bevvâ ve nu«â-
le ile tekmîd olunur ve ∂ımâdât ile dahi müsa««aneten ve edhân-ı √ârre 
ile dahi müsa««aneten ta∂mîd ve temrî« olunur, dühn-i se≠âb ve zeytle 
ma¡a-cünd-i bîdester temrî« olunur. Ve vâcib olur ki ∂ımâdâtın sü«ûneti 
mu√âfâ@a olunur. 

Ve bunlardan aðvâ tedbîre √âcet olur ise √a§âtın düveynine253 ya¡nî 
√a§âta ziyâde ðarîb olan ma√alle ve mev∂i¡-i veca¡a mi√ceme-i fâriπa va∂¡ 
olunur mevâddı ce≠b eylesin için ve ba¡de’l-ce≠b o mi√ceme ref¡ olunup 
tekrâren mev∂i¡-i evvelin düveynine fâriπatan ve mi√ceme va∂¡ ve tedrîcle 
tenzîl olunur iki külye mev∂i¡inden √âlibeyn tevrîbi üzere esfele tenzîl olu-
narak. Kaçan √a§ât me&âneye mün√adire olsa veca¡ sâkine olur. 

Ve ba¡∂ı kerre √areket ve riyâ∂et ve meşyinde ∂îð olan devâbba rükûb ve 
kezâlik nüzûl ¡ale’d-derec bu bâbda ¡ilâc-ı kâfî olur «u§û§an o ¡alîl merû«ât 
isti¡mâl eylemiş ola. 

Ve kaçan √a§ât me&âneden mecrâ-yı ða∂îbe nüzûl eylese o vaðtte ba¡∂ı 
kerre dahi veca¡ olur ve o mecrânın tedbîri ≠ikri ânifen sâbıð olan tedbîr 
olur. 

Ammâ veca¡-ı hâyicin «u§û§an me&âne katında √a§âtın ¡i@amı √asebiyle 
veyâ«ûd √a§âtta esnân olup kesr-i «âdişi olmak ile veyâ«ûd «uşûnet-i sâ√i-
ce √asebiyle ¡ârı∂ olan veca¡ın √ammâm ve âbzen isti¡mâli ile müzâvelesi 
mümkin olur. ◊ammâm ve âbzen isti¡mâli ifrâ† üzere oldukta ba¡de-sâ¡atin 
veca¡-ı şedî∂ mu¡âvede eder ve bu şânda ne†ûlât-ı bâbûneciyye ve iklîliyye 
ve «a†miyye ve nu«âliyye ceyyide ve nâfi¡adır. Ve eger †abî¡atta bir miðdâr 
i¡tiðâl var ise §avâb olan şiyâfe veyâ«ûd √uðne-i πayr-i ke&îre ile &üflü i«râc 
eylemektir ve √uðne ke&îre olur ise lâ-ma√âle √a§âtı ∂aπ† edip îlâm eder. 
Ve bana e√abb olan &üflü ancak şiyâfe [411a] ile i«râc edip i√tiðân terk 
olunmaktır ve †abî¡atı telyîn ile «iffet-i ke&îr ve teskîn-i veca¡ √â§ıl olur. 
Bu √âlde müshil isti¡mâli câiz değildir, zîrâ müshil îlâm eder ve müshil ile 
fevðten nüzûl eden mevâdd √a§âta te™eddî eder.

Ve kaçan √uðne içine şu√ûm ve düsûmât id«âl olunup ve edviye-i 

253 “Düveyn” “dûn”un ta§πîridir.
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mür«iye vü müdirreleri cemî¡an taðviye olunsa o √uðne ishâlle telyîn men-
fa¡atlerini cem¡ eder ve veca¡ı kesr eder ve i«râc-ı √a§âta mu¡âvenet eder. 

Ammâ veca¡ şedîd olup müsekkinât-ı veca¡ isti¡mâl olundukta sâkin olup 
ba¡dehu edviye-i √a§aviyye isti¡mâl olundukta &everân ve heyecân eylese 
o mi&lli √âlde a§veb olan ta√rîki ðavî olan edviyeden imsâk olunup onda 
√uðne-i leyyineye ve merû«ât ve ðayrû†ıyât-ı mür«iye ve müleyyine-i müz-
liðaya iştigâl oluna. Ve bu vaðtte ba¡∂ı kerre isti¡mâl-i ðay™ nâfi¡ olur √a§âta 
müzâ√im olur mevâddı taðlîli √asebiyle. Ve ba¡∂ı kerre √a§âtı ðay™ fevðe 
ce≠b etmekle dahi mu∂ırr olur. 

Ve eger veca¡ elbette fütûr eylemezse mu«addir saðyından lâzım olur 
ve saðy olunacak mu«addirin ef∂ali felûniyâdır ve ke≠âlik luffâ√î devâ ve 
o tiryâð ki ¡a†îð olmayıp †arâvete mâil ve ðuvvet-i afyûn onda bâðıye ola, 
onlar vücûh-ı ke&îreden nâfi¡a olurlar, zîrâ onlar cihet-i tiryâðiyyetten ve 
idrâr ve teftît cihetlerinden ve veca¡ı ta«dîr cihetinden ve bi’l-cümle cihât-ı 
me≠kûreden menfa¡ati olur.

Ve ba¡∂ı kerre külâda rî√ tekevvün edip √a§âta müzâ√amesi olur ve o 
müzâ√ame îlâma i¡ânet eder ve ke≠âlik em¡âda dahi √â§ıl olan rî√ √a§âta 
müzâ√âme edip îlâma i¡ânet eder. Rî√-i külâ ve rî√-i em¡âdan her biri ken-
di ¡alâmetleriyle ma¡lûm olur. Ve veca¡ın riyâ√tan olduğu ma¡lûm oldukta 
vâcib olur ki kâsir-i riyâ√ olan devâya ilticâ oluna, se≠âb ve bezr-i kerefs 
ve enîsûn ve nân«âh ve kerâvyâ ve şûnîz mi&lli edviye mâ-ı ¡aselden saðy 
oluna veyâ«ûd onlardan ∂ımâd itti«â≠ oluna veyâ«ûd onlardan dühn ile 
ðayrû†î itti«â≠ olunup √uðnede isti¡mâl oluna. 

Eger √a§ât verem-i √ârr √asebiyle mütevellid ise ona evvelâ verem-i 
külye ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur ve ebvâb-ı ke&îre ≠ekeri mürûr eden mü-
berrid ne†ûlât ve ∂ımâdât ve ðayrû†ıyât üzerine tenfî≠-i edviye için «allden 
bir nesne reşş olunup isti¡mâl olunur ve ke≠âlik o ¡u§ârât ve dühn-i verd ile 
ma¡an i√tiðân olunur ve eger fa§da √âcet olur ise fa§d olunur. 

Ve eger verem-i §ulb √asebiyle tevellüd eylediyse lu¡âbât-ı √ârre isti¡mâl 
olunur, bezr-i kettân lu¡âbı ve √ulbe ve «a†mî ve bezr-i mürr el¡ibesi mü-
berridâtla «al† olunup isti¡mâl olunur ve ke≠âlik iklîl-i melik ve √asek ve 
şibt meşrûbeten ve √uðnen ve a†liyeten isti¡mâl olunur. Ve eger a†liyeten is-
ti¡mâl olunursa vâcib olur ki onda râtiyânec ve sekbînec ve uşşað ve mey¡a 



Tahbîzü’l-Mathûn 549

ve cünd-i bîdester ve mürr kılına ve kezâlik taðviyetün-mâsı olan edhâ-ı 
√ârre isti¡mâl olunur ve merâhimden merhem-i diyâ«aylûn ve merhem-i 
şu√ûm ve πayri merâhim isti¡mâl olunur. Ve kaçan nu∂c görülse o vaðt 
idrâr olunur. 

Ve a§√âb-ı √a§âtın aπdiyeleri ≠ikri sâbıð olan onlara mu∂ırr aπdiyenin 
mü∂âddeleri olur, ¡a§âfîr-i meşviyye-i remâdiyye254 lu√ûmu ve ¡a§âfîr-i 
dûr ve †ab«la müherrât olan lu√ûm-ı firâ« onlara mu∂ırre olmaz ve ke≠â-
lik lu√ûm-ı la†îfe ve sere†ân-ı meşvî la√mı dahi nâfi¡ olur ve vâcib olur ki 
onların †a¡âmına √arşef ve helyûn «u§ûsan onlardan berrî olan idhâl oluna 
[ve ke≠âlik zeyt ile ðır†ım ve dühn ile mâ-ı √ımma§] ve yalnız dühn dahi 
id«âl oluna.

254 Ya¡nî remâdîsi olan ¡u§fûr demektir.





KÜTÜB-İ ¢ÂNUN’DAN ÜÇÜNCÜ KİTÂBIN 
ON DOKUZUNCU FENNİ ME¿ÂNE EMRÂDI 
MU¡ÂLECÂTINDA KELÂM-I MÜCMELDİR 

O DAHİ İKİ MA¢ÂLE ÜZERE MÜRETTEBEDİR

Ma…âle-i Ûlâ Bi-Cümletihâ A√vâl-i Me&âne Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir

Evvelki Fa§l Me&âne Teşrî√i Beyânındadır

»âlıð-ı kâinât celle celâluhu ve tebâreke şânuhu ha∂retleri &üfl için «alð 
eylediği vi¡âda cemî¡an &üfl cem¡ olup ve vi¡âdan mündefi¡ olmakla vaðten 
ba¡de vaðtin teberrüzün muvâ§alasından senin ma¡lûmun olduğu üzere is-
tiπnâ √âsıl olduğu gibi ke≠âlik »âlıð ta¡âlâ tedbîr eyleyip def¡ ve nef∂e müs-
te√aðð olan fa∂l-ı mâiyyetten müte√allib olan mâiyyeti bi-külliyyetihâ ev 
bi-ek&erihâ müstev¡ibe olan bir cevbe255 ve ¡aybe256 «alð eyledi, √attâ o fa∂l 
vaðten ba¡de vaðtin mütevâliyeten nef∂e mu√tâc olmayıp def¡a-i vâ√idede 
ðıyâm-ı vâ√id ile √âcet mündefi¡a ola ve tað†îr-i bevli olanlar gibi mut-
ta§ılaten ðıyâma √âcet olmaya. Ve ≠ikr olunan cevbe-i mev§ûfe me&âne 
demekle ma¡rûfe ¡u∂vdur. 

Ve o me&âne ¡a§abiyye ve ribâ†iyye «alð olundu ðuvveti ziyâde şedîde 
olup ma¡a’l-vi&âða ðâbil-i temeddüd ve münbası†a ve mürtekize ve inbisâ† 
√asebiyle mâiyyetten mümteli™e ola ve ba¡de’l-imtilâ ∂arûret dâ¡iye oldukta 
o mâiyyetten me&âne fâriπa kılına. Ve onun ¡unuðunda ¡a∂aleye mücâvir 
la√miyyet «alð olundu, onunla mâiyyet √abs olunur. Ve me&âne iki †abaða 
«alð olundu, o iki †abaðadan biri bi†âne gibi ¡umðta ve â«eri @ıhâre gibi 
«âricde kılınıp bi†âne @ıhârenin &i«anında iki mi&li kılındı, zîrâ mâiyyet-i 
√âddeye bi†ânet mülâðî olur ve bi†ânenin &i«anı ve πıl@ati olmasa mâiyyet-i 
√âddeyi i√timâl eylemez ve @ıhâre mâiyyete mülâðî olmamakla &i«anı zâi-
de ve πıl@âti ke&îre olmaktan müstaπnî olur. 

255 “Cevbe” fürce ma¡nâsına.
256 “Ve “¡aybe” e&vâb va∂¡ olunan heybe ma¡nâsınadır, bu maðâmda murâd geniş ve 

meydânı olan kîsedir.
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Cenâb-ı »âlıð-ı ðâdîm bi-bedâyi¡i √ikmetihi ve ðudretihi mâiyyet-i 
me≠kûreyi evvelâ iki külyeden me&âneye celb edip ve &âniyen me&âneden 
dahi def¡ ve celb eylemekte lu†funu i@hâr edip iki külyeden yemneten ve 
yesreten nâbitler ve √âlibân ismi ile ma¡rûflar olan iki menfe≠i me&âneye 
vâ§ıl ve müntehî kıldı ve o menfe≠ler me&âneye itti§âlinde me&âneyi iki 
†abaðaya tefrîð eyledikte beynehümâdan √âlibânı imrâr ve islâk eyledi bu 
vech üzere ki √âlibân me&âneye evvel-i vu§ûlünde †abaða-i ¡ulyâyı ya¡nî 
@ıhâreyi &aðb edip bir mið∂âr iki †abaða arasında mürûr eyledikten sonra 
≠ikr olan √âlibân ¡umðta olan †abaða-i &âniyeye ¡ıva∂ ve nüfû≠ edip tecvîf-i 
me&âneye mâiyyetini tefcîr edip fa∂l-ı mâ¡iyyeti tecvîfe sekb ve §abb eder. 
Ve kaçan me&âne mümteli™e ve mâiyyet mürtekize olsa †abaða-i bâ†ıne 
†abaða-i @âhireye mun†abıða ve bir vech ile bâ†ından mündefi¡a ve mürtefi¡a 
olur ki şiddet-i in†ıbâðtan iki †abaða †abaða-i vâ√ide gibi olup beynehümâda 
menfe≠ ve meslek yoktur @ann olunur. Ve bu in†ıbâðın şiddeti ve √âlibânın 
tecvîfinin insidâdı √asebleriyle me&ânenin imtilâsı ve irtikâ≠ında bevl «alfe 
ve √âlibâna ðahðarâ ric¡at eylemez. 

Ve yine [411b] Bârî ta¡âlâ cellet ðudretuhu o me&ânede bir ¡unuð-ı deffâ¡ 
«alð ve ibdâ¡ eyledi ki o ¡unuð mâiyyeti ða∂îbe def¡ eder ve onun te¡ârîc-i 
ke&îresi olur o te¡ârîcin ke&reti √asebiyle def¡a-i vâ√idede mâiyyet me&âne-
den mündefi¡a ve müsten@ıfe olmaz ¡ale’l-«u§û§ ≠ükrânda ya¡nî erkeklerde 
¡adem-i istin@âf ziyâde olur, zîrâ ≠ükrânın ¡unuð-ı me&ânelerinde üç ¡aded 
te¡ârîc olur. 

Ve nisânın me&âneleri er√âmlarına ðarîbe olmakla onda te¡ârîc vâ√i-
de olur ve o ¡unuðun mebde™ini bir ¡a∂ale mu†îfe ve mu√î†a olup mebde™-i 
¡unuðu «ânıða ve ¡â§ıre gibi olur ve √anıð sebebinden mâiyyet «urûcdan 
men¡ olunur, kaçan o ¡a∂alenin istir«âsı ða§d olunsa ¡a∂ale-i ba†nın i¡ânesi 
ile ¡a∂ale-i mu†îfe müster«iye olup mâiyyet «urûc eder257 lâkin mev∂i¡inde 
senin ma¡lûmun olduğu üzere ¡a∂ale-i mu†îfeye veyâ«ûd ¡a∂ale-i ba†na âfet 
i§âbet eder ise istir«âyı ðâbil olmayıp bevl mu√tebes ve «atb-ı mu¡∂il ü 
müşkil olur. 

257 ±ikri mürûr eylediği üzere ¡a∂al-i ba†n ba†nı ¡a§r eder ve lâ-ma√âle onun ¡a§rı 
¡a∂ale-i mu†îfenin istir«âsını ve ¡unuðun infitâ√ını müstelzim olur.
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Ve me&âneye iki cânibden miðdâr-ı mu¡teberi olan ¡a§ab ve ke≠âlik 
¡urûð-ı sâkine ve ¡urûð-ı nâbı∂a mutta§ıla olur me&ânenin irtikâz ve temed-
düdü √ads ve i√sâsı ziyâde olsun için.

İkinci Fa§l Emrâ∂-ı Me&âne Beyânındadır

Me&âneye dahi külâ gibi bi-mâddetin ve bilâ-mâddetin emrâ∂-ı mizâc 
ve evrâm ve emrâ∂-ı süded ¡ârı∂a olur. Ve o süded emrâ∂ından olur me&â-
ne √a§âtı ve me&âneye §ıπar ve kiber √asebiyle emrâ∂-ı miðdârı ve nüt™ ve 
in«ılâ¡la emrâ∂-ı va∂¡ ve inşiðâð ve infitâ√ ve inðı†â¡ ve ðurû√ √asebiyle 
in√ilâl-i ferd emrâ∂ları ¡ârı∂a olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡ilel-i me&âneye a¡∂â-i 
re™îse ve a¡∂â-i şerîfe258 dahi müşârik olur, me&elâ dimâπ müşârik olup re™se 
§udâ¡ ve düvâr ¡ârı∂ olur. Eger mara∂-ı me&âne √âdde olur ise ba¡∂ı kerre 
dimâπ müşârik olup sersâma mü™eddî olur. Ve ke≠âlik emrâ∂-ı me&âne-
ye kebid dahi müşârik olup berd-i me&âne √asebiyle çok kerre istisðâya 
mü™eddî olur. 

Ve emrâ∂-ı me&âne fa§l-ı şitâda ke&îrü’l-vuðû¡ olur.
Emrâ∂-ı me&âneye külye mara∂ı mu¡âlecesiyle ¡ilâc olunur, ðuvveti 

ebðâ ve aðvâ olan edviyeler isti¡mâl olunur ve o edviye meşrûbeten ve mez-
rûðaten, merû«âten ve ∂ımâdâten isti¡mâl olunu.ve o a∂mide ile √âlibâna 
ve ta√te’s-sürreye ve πavrda olan iki derzlere ya¡nî kısıklara ∂ımâd olunur. 

Ve şimâliyye olan ehviyede ve riyâ√ta ve büldânda ve fu§ûl-i bâridede 
evcâ¡-ı me&âne ðe&îrü’l-vuðû¡ olur.

Müsa««inât-ı Me&âne Beyânındadır: Müdirrât-ı √ârrenin küllîsi me&â-
neyi tes«în eder. Ve merû«ât ve zerûðât-ı √ârre olan edhân ve §umûπdan 
itti«â≠ olunsa me&elâ dühn-i ðus† ve dühn-i nârdîn ve dühn-i bân ve ke≠â-
lik külye bâbında me≠kûr olan edviye-i √ârre ile ðarîben bildiğin mevâ∂i¡e 
∂ımâd bi’l-cümle me&âneyi tes«în eder.

Müberridât-ı Me&âne: Baðlatu’l-√amðâ √alîbi ve «ıyâr ve ðar¡ √alîbleri 
şürbü ve su ile mükeffer †abâşîr şürbü259 olur ve a†liyeden §andal ve kâfûr 
ve fûfel mi&lliler dûπla †ılâ olunsa ve ke≠âlik ¡u§ârât ve lu¡âbât-ı bâride-

258 Dimâπ, kebid, «u§ye, ðalb a¡∂â-i re™îsedir; mi¡de ve riye ve onların em&âli a¡∂â-i 
şerîfedir.

259 Ya¡nî †abâşîrin üzerine †abâşîri setr edecek ðadar su §abb edip içmek.
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ler ve edhân-ı bâride dühn-i verd-i ceyyid ve dühn-i √abbu’l-ðar¡ ve düh-
nü’l-«aş«âş ve dühn-i bezrü’l-«ass kâfûr ile isti¡mâl ve «â§§aten ≠errâða ile 
isti¡mâl olunsa ziyâde tebrîd eder ve leben-i ütün dahi müberriddir.

Üçüncü Fa§l Me&âne ◊a§âtı ve ¡Alâmâtı Beyânındadır

Vâcib olur ki √a§ât-ı külyede bizim ≠ikr eylediklerimizde te™emmül 
olunup ba¡dehu bu bâbda olan √a§ât te™emmülüne intiðâl oluna. Ve külye 
bâbında √a§ât-ı külye ve √a§ât-ı me&âne beyninde olan farðı ve keyfiyyet-
lerini ve miðdârlarını sen ta¡arrüf eyledin ve bildin ki külye √a§âtı yesîren 
elyen ve a§πardır ve √umrete ∂ârib ve nâ@ırdır ve me&âneye a§leb ve cidden 
ekber ve düknete ve remâdiyyete ve beyâ∂a a∂rab ve emyeldir. 

Ve ba¡∂ı kerre √a§ât-ı me&âniyye münaððaşa dahi olur. Ve ek&er-i √âlde 
me&âniyye √a§ât ba¡de’l-infi§âl mütemeyyize olur ya¡nî bevlle «urûc edip 
bevlin rüsûbu gibi olur. Ve me&âne √a§âtı na√îf olan kimselere ¡ârı∂ olur. 
Ammâ küle™iyye √a§ât √a§ât-ı me&ânenin bu me≠kûrelerde ¡aksi üzere olur. 

Ve §ıbyâna ve sinn-i §ıbâya ðarîbü’l-¡ahd olanlara √a§ât-ı me&âne i§âbeti 
ek&er olur. Bu me≠kûrlar cümle senin √a§ât-ı külâ bâbında ma¡lûn oldu. 

Ve bu maðâmda biz deriz ki √a§ât-ı me&ânede bevl beyâ∂a nâ@ır olur ve 
rüsûbu a√mer olmaz belki rüsûbu dahi beyâ∂a veyâ«ûd remâdiyyete mâil-
dir ve ba¡∂ı kerre bevl πalî@ olup &üflü zeytî olur ve ek&er-i √âlde bevl raðîð 
olur ve «u§û§an ibtidâ-i @uhûrunda riððat ziyâde olur. Ve külye √a§âtında 
olan veca¡ miðdârı me&âne √a§âtında veca¡ olmaz, zîrâ me&âne √a§âtı te-
cvîfinde ve fe∂âsında mu√tebese değildir lâkin √a§ât-ı me&âniyye mecrâyı 
sedd ve bevli √abs eder ise o vaðtte veca¡-ı me&âne şedîd olur. 

Ve me&âniyye √a§âtında «uşûnet ziyâde olur, zîrâ o √a§ât fe∂âda olmak-
la «uşûnetli eşyâ ona terkîb olunmak mümkin olur ve √acmi dahi ek&er olur 
mekânı evsa¡ olmak √asebiyle.

Ve ba¡∂ı kerre mü§âdif olup bir me&ânede iki √a§ât veyâ«ûd ikiden ek&er 
√a§ât cem¡ olur ve o √a§ât tesâ√uc etmekle ya¡nî birbirine sürünmekle tefet-
tüt edip remliyyet-i ke&îre «urûc eder. Ve ba¡∂ı kerre «uşûnetli √a§ât sa†h-ı 
me&âneyi tecrîd edip remliyyet-i me≠kûre ile &üfl-i nu«âlî «urûc eder. 

Ve √a§ât-ı me&ânede ≠ekerde ve ¡ânede ve a§l-ı ≠ekerde √ikke ve ve-
ca¡-ı dâim olur ða∂îbin me&âneye müşâreketi √asebiyle. Ve me&âne √asâtı 
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§â√ibinin ða∂îbi ile [¡abe&i ya¡nî] la¡ibi ke&îr olur «u§û§an ≠ikr olunan 
la¡ib §ıbyânda ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve ke≠âlik intişâr-ı ≠eker dahi o ¡illette 
ek&er olur.

Ve ba¡∂ı kerre √a§ât-ı me&âne mað¡adenin «urûcuna ve i√tibâsa ve 
¡u§re sebeb olur ve ma¡a-hâ≠â o mâiyyetin «urûcu bi-ðuvvetin olur, 
∂îðtan mün√afize ve mündefi¡a olup verâsında √âfiz ve dâfi¡ olan √â§at-ı 
&aðîl vardır. 

Ve ba¡∂ı kerre â«ir-i ¡illette bilâ-irâdetin bevl «urûc eder. Ve her kaçan 
ki §â√ib-i √a§ât bevlden fâriπa olsa fi’l-√âl yine bevli iştihâ eder ve o bevli 
müteðâ∂î olan √â§ât olur, zîrâ ednâ mâiyyeti √a§ât istidfâ¡ eder, nitekim 
mâiyyet-i ke&îre cem¡ olsa istidfâ¡a ve «urûca teðâ∂î olur. Ve çok kerre o 
√a§ât §â√ibi dem bevl eder me&âneyi √a§ât ta«dîş etmekle «u§û§an √a§ât 
kebîre ve «aşine olur ise ta«dîş ek&er olmakla bevl-i dem dahi ek&er olur. 
Ve çok vâði¡ olur ki √a§ât mecrâyı sedd etmekle bevli √abs eder ve kaçan 
o ¡alîl istilðâ edip veriklerini işâle ve terfî¡ ve hezz eylese √a§ât mecrâdan 
zâile olur ve o √âlde ¡âne üzere πamz eylese bevl hurûc eder ve bu √âletin 
@uhûru √a§âtın vücûduna delîl-i ðavî olur. 

Ve ba¡∂ı kerre mecrâdan √a§âtı izâle sühûletli olur, diz üzere bürûk edip 
ve a¡∂âsından ba¡∂ı ba¡∂ı â«er üzere ∂amm etmekle. Ve yine sühûlet ile 
mecrâdan √a§ât izâle ve ten√ıye olunur isba¡ı mað¡adeye id«âl edip nu§-
be-i me≠ðûr iken √a§âtı mecrâdan teb¡îd etmekle. Ve ba¡∂ı kerre dahi ≠ikr 
olunan nu§beden πayri eşkâl üzere iken πamz ve ¡a§r ve istilðâ ve bürûk ve 
a¡mâl-i sâire ile dahi mecrâdan √a§ât ten√ıye ve teb¡îd olunur ve o müzâve-
lenin †arîði tecribe ile ve ðuvvet-i √adsle bulunur. 

Ve eger bu mi&lli tedbîr müfîd olmazsa ðâ&â†îr260 isti¡mâl olunur √a§ât 
def¡ olunur. Ve eger isti¡mâl olunan ðâ&â†îre bir nesne ı§†ıkâk edip ba¡dehu 
mündefi¡ ve bevl münzerıð olup «urûc eder ise o √âl bi-ðuvvetin delâlet 
eder ki me&ânede √a§ât vardır. Ve ke≠âlik ðâ&â†îri id«âl olunmuş ¡usretli 
olur ise o dahi √a§âta delâlet eder ve §ûret-i ¡usrette ðâ&â†îr id«âline tekellüf 
olunmak evlâ olur. Ve ba¡∂ı kerre ðâ&â†îr isti¡mâli √a§ât hangi mâddeden 
tevellüd eyledi ise ona dahi delâlet eder.

260 “¢â&â†îr” zerrâða ve mübevvil demekle ma¡rûf olan âlettir, o âleti Esbâb 
¡Alâmât’ta i√tibâs-ı bevl bâbında Nefîsî ta§vîr eder. 
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Ve √a§ât-ı §aπîr bevli √â§ât-ı kebîrden ek&er √abs eder, zîrâ √a§ât-ı §aπîr 
mecrâda e&bet olur ve √a§ât-ı [412a] kebîr bi-sür¡atin zâil olur. 

Ve ma¡lûm ola ki √a§ât-ı me&âne bilâd-ı şimâliyyede ve «u§û§an §ıbyân-
da ke&îrü’l-vuðû¡ olur.

el-¡İlâc: Me&âne mu¡âlecesinde aðvâ olan edviyeye √âcet olur, zîrâ 
mizâc-ı me&âne bâriddir ve ma¡a-≠âlik mekânı ba¡îddir ve √ıcâresi şiddet-i 
in¡iðâda mütemekkinedir. Ve me&âne √a§âtının edviyeleri küle™iyye √a§âtı 
edviyelerinin aðvâları olur ve onlara sencerînâ ve me&rûdî†ûs √a§ât §aπîre 
veyâ«ûd leyyine ise nef¡ verir ve e&ânâsiyâ dahi onlar gibidir. 

Ve isðûlaðandriyûn bir ûðıyye, ma√leb-i muðaşşar nı§f uðiyye bu me≠kûr-
lar onları setr edecek ðadar su ile ceyyiden †ab« olunup ta§fiye olunur.

Şarâb-ı Nâfi¡: ¢ult- mer∂û∂ on beş dirhem, bersiyâvşân yedi dirhem, 
isðûlaðandriyûn sekiz dirhem, √asek on dirhem, duðû, fu†râsâliyûn her 
birinden dörder dirhem, tîn-i ebya∂ yedi ¡aded. Bu edviyeler dört rı†l su 
içinde bir rı†l kalınca ðadar †ab√ olunup √ammâdan «urûcdan sonra şürb 
olunur, şerbet-i vâ√idesi nı§f rı†l olur. Ve onların isti¡mâl eyledikleri âb-
zenleri ðaviyyü’l-miyâh olmağa √âcet olur içinde edviye-i ma¡rûfe †ab« 
olunmakla. 

Varað-ı fencengüşt ve bersiyâvşân ve sâ≠ec ve şevâ§arâ ve verd ve 
ðavâbı∂dan bir şey™ dahi ir«âsı ifrâ† üzere olmasın için †ab« olunur. 

Ve onların merû«âtlarında ðınne ve zift ve uşşað ve eferbiyûn kılınır. 
Ve ef∂al merû«âtı muðl-i Mekkî †abî«idir. ‰ab¡ ile olan nüs√ada “ef∂al-i 
∂ımâdları muðl-i Mekkî ∂ımâdıdır” diye vâði¡ olmuştur. 

Ve edhânın onlara √ayrlısı dühn-i ¡aðâribdir, o dühn ∂ımâden ve ðatûren 
ve ≠erûðan isti¡mâl olunur ve onların edhânlarına bir şey™-i muðavvî «al† 
olunur. 

Ve onların edviye-i ∂ımâ∂atı suðûlaðandriyûn kökü ve &eîl261 kökü ve 
ca¡de ve sâ≠ec ve «a†mî ve bersiyâvşân olur. Ve ba¡∂ı kerre onların içine 
¡a§a’r-râ¡î varaðı katılır. 

Ve √a§ât-ı külyede me≠kûr olan ¡u§fûr ve o ¡u§fûrun †abaðasında olup 
ma¡iyyetinde me≠kûr olanlar ve şânda dahi nâfi¡ olur. 

261 “¿î”l üç noð†alı &â iledir. Ve ba¡∂ı nüs«ada nûn ile ve ba¡∂ısında sîn ile yazılıp 
ta√rîf olunmuştur. Ayrık kökü teftît-i √a§âta nâfi¡ olduğu mu§arra√tır. 
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Ve √a§ât-ı me&âneye ma«§û§ olan †arîð-i tedbîrden olur o edviye √a§a-
viyyeyi zerrâða ile isti¡mâl eylemek ve bu vech üzere isti¡mâlle edviyenin 
şedîden nef¡i olur. 

Ve kaçan me&âne √a§âtı √asebiyle bevlde ¡usr veyâ«ud i√tibâs olsa ve 
√âil olmakla veyâ «avf ve cübn √asebiyle şaðða †arîð ve imkân olmasa o 
§ûrette ba¡∂ı nâs i√tiyâl edip şerc262 ile «u§ye arasını şaðð-ı yesîr ü ðalîl 
ile şaðð ederler ve o şaðða bir ünbûbe id«âl eder, ondan bevl «ârice «uruc 
eyleyip i√tibâs-ı bevl mevte mü™eddî olmasın için, her ne ðadar o ¡ayş henî™ 
ve ¡ayşe-i râ∂iye olmaz ise. 

Ve kaçan edviye nâfi¡ ve nâci¡ olmamakla şaðð olunmak murâd olunur 
ise vâcib olur ki onu şer√ için me&âne teşrî√ini ¡ârif olan kimse i«tiyâr oluna 
ve o ¡ârif kimse ¡unuð-ı me&aneye ev¡iye-i menînin mutta§ıl olduğu mev∂i¡i 
dahi ¡ârif ola ve me&anede olan şiryân mev∂i¡ini ve mev∂i¡-i la√miyyeti 
dahi ¡ârif ola √attâ tevaððî ve tecennübü lâzım olan mevâ∂i¡i şer√ ve şar††an 
ictinâb eyleye ve «atarlı olan mev∂i¡i şaðð etmekle nesl ða†¡ olmaya ve 
dem dahi nezf eylemeye ve ke≠âlik πayr-i mülte√im olan nâ§ûr √âdi& ol-
maya. Ve vâcib olur ki mi¡â ve me&âne ðable’ş-şaðð müteseffilen kimâd 
oluna ya¡nî o ¡u∂vlar esfele tenzîl ve naðl olunup kimâd oluna. ‰ab¡ ile olan 
nüs«ada mu§annif der ki o ¡u∂vları istinðâle ben i≠n vermem. 

Ve şaðð eylemek murâd edenlere emr olunan tedbîr budur ki bir kürsî 
√â∂ırlanıp ¡alîl onun üzerine iclâs olunur ve bir «âdim dahi i√∂âr olunup 
o «âdim yedini ¡alîlin iki rükbeleri altına id«âl edip ba¡dehu şaðð edecek 
kimse ¡alîlin dübürü †arafına şaðð için teveccüh eder. Ve vâcib olur ki şaðð 
eylemezden muðaddem √a§ât ta√§îl olunup şaðð olunacak mev∂i¡de √abs 
oluna ve onun †arîði budur ki ricâlin ve nisâdan ebkâr olanların dübüründen 
ve &eyyib olanların fem-i ra√iminden ve fercinden i§ba¡-ı vu§†â id«âl olu-
nup √a§âta i§ba¡ i§âbet edince ðadar ve yed-i â«eri ile merâððtan ve südde-
den bidâye edip ba†nı mün√adiren mes√ ederek √a§ât tenzîl olunur ve √a§ât 
fem-i me&âneye ðarîb oldukta cehd olunup √a§ât derzden def¡ olunur fem-i 
me&âneye itti§âlinde vâði¡ derzden fem-i me&âne cânibine o √a§ât bir şa¡îre 
miðdârı savuşturulur ve sana i√tirâz edip derzden bir nesne ða†¡ eylemek 
vâcib olur, zîrâ derzden bir şey™ şaðð olunsa redî olur ve bi’l-√aðîða o derz 
maðteldir ya¡nî ona ednâ âfet i§âbet eylese ðatl eder. 

262 “Şerc” mað¡ade dâ«ilinde bir ¡a§abedir.
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Ve vâcib olur ki √a§âtı esfele def¡de taðsîr olunmaya, zîrâ taðsîr olun-
duğu √âlde lâ-ma√âle şaðð vâsi¡ olup bür™ü ðâbil olmaz. Ve kaçan ba¡-
de’ş-şaðð √â§âtı def¡ murâd olundukta √a§ât şaððtan nüfûz ve «urûc ey-
lemese o zamân ba†† edersin263 eger şaðð-ı müteðaddim elem-i şedîde ve 
iltivâ-i ¡unuða ve suðû†-ı ðuvvete ve √areket ve tekellümün bu†lânına ve 
gözün ve göz kapağının inkisârına mü™eddî olmaz ise. Ve eger onlardan biri 
mevcûd ise o zamân ba†† olunmaz, zîrâ o ¡alâmâtın @uhûrundan sonra ba†† 
olunsa fi’l-√âl helâk olur. Ve bundan sonra yesîren verâb üzere şaðð olunur 
şaððın ¡a§abeye ¡adem-i i§âbetine &iða ve i¡timâdı var ise.264 Ve ictihâd ey-
leye ki şaðð-ı ¡unuð me&ânede ola, zîrâ şaðð cirm-i me&âneye i§âbet eylese 
elbette o me&âne-i meşðûða mülte√ime olmaz. Ve ke≠âlik şaððın küçük 
olmasına sa¡y oluna, zîrâ √a§ât-ı mütevellide §aπîr ise ba¡∂ı kerre ¡a§r ile 
münða≠ife ve mündefi¡a olup «urûc ede.rVve eger √a§ât kebîre ise şaðð-ı 
vâsi¡a √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o √a§ât ¡u∂v ile «urûc eylemeyip belki 
bir micerr ya¡nî çekecek bir âlet ile cerr olunmağa mu√tâc olur. Ve ba¡∂ı 
kerre √a§ât cidden kebîre olup onun √a§âtı miðdârınca şaðð-ı me&âne olun-
mak mümkin olmaz, o §ûrette o √a§ât kelbeteyn ile a«≠ olunup ðalîleten 
ðalîleten kesr olunmakla i«râc olunur ve √a§âtın kiserâtından ve fütâtından 
me&ânede bir nesne terk olunmaz, cemî¡an i√râc olunur, zîrâ me&ânede terk 
olunan cüz™-i √a§ât her ne ðadar ðalîl olur ise büyür ve √acmi ¡a@îm olup 
ke’l-evvel î≠â eder. 

Ve çok kerre vâði¡ olur ki √a§ât ¡unuð-ı me&âneye ve ða∂îbi vely eden 
nevâ√îye †afre eder, o vaðtte vâcib olur ki ¡âne üzere mes√ ve πamz olun-
maktan «âlî olanmaya ve şaðða mübâşeret eden kimse ma¡iyyetinde bir 
mu¡în olup o †afrât §â√ibi √a§ât bir mev¡di¡e teşebbü& eyledikte o mev∂i¡in 
ta√tından ya¡nî esfel cânibinden şaðð olunup √a§ât i«râc oluna. Ve ba¡∂ı 
kerre o √a§âtın cihet-i ðuddâmı √ay† ile şedd olunmak §avâb olur. Ve eger 
√a§ât re™s-i ða∂îbin ðurbüne nüfûz ederse onu i«râcda ¡unf eylemek câiz 
olmaz, zîrâ ¡unf olunur ise ba¡∂ı kerre sağalmaz cirâ√at √udû&una mü™eddî 

263 Bu ba††tan murâd √a§âtın şaðð-ı müteðaddimden nüfû≠una √âil olan la√miyyet 
mi&lli nesne yarılmak ve izâle olunmaktır.

264 ªâhir budur ki o verâb üzere şaðð √a§ât şaðð-ı müteðaddimden nüfû≠ eylemeyip 
ve ba†† dahi mümkin olmadığı §ûrette olur ve i√timâldir ki şaðð ûlâyı ta§vîr ola, 
zîrâ iki def¡a şaðð «a†arlı olur.
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olur. Ve belki ona tedbîrde vâcib budur ki √a§ât tesviye oluna ve re™sinden 
şedd olunup re™s-i ða∂îbin ta√tından şaðð olunmakla √a§ât i«râc oluna. 

Ve bu me≠kûrlar cemî¡an işlenip √a§ât i«râc olunsa ba¡∂ı kerre ba†nı 
bi-ðuvvetin ¡a§rdan ve şaððın veca¡ından verem √âdi& olur ve o verem 
me«ûf ve «a†ar-nâk olur. Ve o veremin √udû&una mâni¡ olan tedbîrlerden 
olur ¡alîle i√tiðân olunup &üflü i«râc olunduktan sonra müleyyinâttan bir 
şey™ saðy eylemek ve miðdâr-ı ðalîl müleyyin πıdâdan mâ-¡adâ bir nesne 
i†¡âm eylememek ve isti@hâr265 için fa§da √âcet olursa [fa§d eylemek ve eger 
veca¡ ziyâde müştedd olup ve ¡alâmât-ı verem @uhûr etmekle ≠ikr olunan 
isti@hârdan aðvâ ve ek&er isti@hâra √âcet olur ise] [412b] vâcib olur ki âb-
zen veyâ«ûd bir †aştın o miyâhı içre ¡alîl iclâs oluna ki onda mülû«ıyâ ve 
bezr-i kettân ve «a†mî ve nu«âle mi&lli müleyyinât †ab« olunmuş ola ve o 
su ile fâtiren temrî« oluna. Ve kaçan ¡alîli âbzenden i«râc eylesen edhân-ı 
müleyyine ile ¡u∂v-ı me&ânenin nevâ√îsi temrî« eyle. O edhân dühn-i bâbû-
nec ve dühn-i şibttir. Ve cirâ√at üzere semn-i müftir va∂¡ olunup içine dahi 
§abb olunur ve üzerine bir ðı†¡a ðu†ne dühn-i verd ve «alle πams olunduktan 
sonra va∂¡ olunur ve ba¡dehu ≠ikri sâbıð edviye-i müdmile üzerine va∂¡ 
olunur. Ve eger o verem-i ¡a@îm olur ise miyâhında √ulbe ve bezr-i kettân 
†ab« olunan âbzen içinde ¡alîli iclâs idâme olunur. Ve veca¡ müştedd olur 
ise yevm-i &ânî ve yevm-i &âli&te mâda ve dühn-i müftirde iclâs olunur ve 
eger şaðð ve cirâ√atten miðdâr-ı mu¡teber veca¡ √âdi& olmaz ise yevm-i 
&âli&te √all olunur.

Ve vâcib olur ki onun me&ânesi dühn-i se≠âbla dâimâ tes«în oluna, zîrâ 
tes«în-i me&âne ile ¡alîlin √âli a§la√ ve veca¡ı ve bevli eðall olur. 

Ve me&ânesi ba†† olunan meb†û†îne bevl cidden mû≠î olur, binâen ¡aleyh 
meb†û†îne su ðalîlen saðy olunur. Ve vâcib olur ki meb†û† olan kimse her 
kaçan bevl eylese bir «âdim mev∂i¡-i ribâ†ı yedi ile √ıf@ ve πamz eyleye 
mev∂i¡-i şaðða bevl i§âbet eylemesin için. 

Ve me&âne şaðð olundukta seyelân eden dem vech-i lâyıðtan noð§ân 
olur ise veremden ve fesâd-ı ¡u∂vdan «avf olunur «u§û§an ¡u∂vun levni 
√umretten sevâda taπayyür eylese o zamân «avf ziyâde olur. Ve eger dem 

265 “İsti@hâr”dan murâd ðable-√udû&i‘l-verem tedbîr olunup verem √udû&unu men¡ 
ve def¡ eylemektir.
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ifrâ† üzere seyelân ederse nezf-i demden «avf olunur. Ve §ûret-i ûlâda ya¡nî 
ðadr-i lâyıð demin ¡adem-i seyelânında ¡alâmet-i me≠kûre @uhûru sâ¡atinde 
vâcib olur ki ona mu¡âlece olunup sâ¡atince şar† olunup dem isâle oluna 
ve mev∂i¡-i şar† üzere «all ve mil√ten mütte«a≠ olan ∂ımâd «ırða-i kettân-
la va∂¡ oluna fesâdı def¡ eylesin için.Ve sûret-i &âniyede ya¡nî demin ifrâ† 
üzere seyelânında nezf-i demden «avf olundukta §avâb olan budur ki ¡alîl 
ðavâbıd-ı ma¡rûfe miyâhında iclâs olunur ve kündür ve zâc sa√ð olunup 
mev∂i¡-i şaðð üzere va∂¡ olunur ve onların üzerine bir ðıt¡a ðutne va∂¡ olu-
nup onun üzerine dahi ðu†ne-i ¡a@îme-i u«râ ve mâda meblûle kılındıktan 
sonra va∂¡ olunur. 

Ve eger o şaðð √asebiyle ¡urûð-ı ¡a@îmeden birisi veyâ«ûd şiryân ða†¡ 
olunduğu senin ma¡lûmun olursa onun ¡ilâcında şedd ile tedbîr edersin.
Ve eger ða†¡ olmayıp velâkin demde ¡i§yân olup seyelânı munða†ı¡ olmasa 
«all-i √â≠ıð içinde ¡alîl iclâs olunur. Ve ba¡∂ı kerre dem cihet-i şaððtan 
münce≠ib olsun için fa§da √âcet olur ve ba¡∂ı kerre dahi ¡âne ve iki ürbiyye 
üzere mu«addirât va∂¡ olunmağa dahi √âcet olur. 

Ve ba¡∂ı kerre meşðûðu’l-me&âne olan kimsenin me&ânesine şaðð ve 
seyelân-ı dem √asebleri ile bir miðdâr dem seyelân edip fem-i me&ânede o 
dem tecemmüd etmekle ona ¡usr-i bevl ¡ârı∂ olur ve o taðdîr üzere mev∂i¡-i 
ba††a i§ba¡ id√âl olunup fem-i me&âneden ve ¡unuðundan e≠â ten√ıye ve 
i«râc olunup ve mev∂i-i «all ü mâ ile onda dahi müncemid olan dem ta√al-
lül ve «urûc eylesin için mu¡âlece olunup. Ve şaðð-ı me&âneye inðı†â¡-ı nesl 
dahi ¡ârı∂ olur. 

İ«râc-ı ◊a§ât İçin Me&âne Şa……ının ¡Alâmât-ı Rediyyeleri 
Beyânındadır

Kaçan o ¡alâmât @âhire olsa †abîb o kimsenin helâkini ta√ðîk eder ve o 
¡alâmât budur ki ma√§ûtun ta√t-ı sürresinde veca¡ müştedd olur ve e†râfı 
bâride ve √ummâsı mu√tedde olur ve onlara nâfi∂ ¡ârı∂a ve şehvetleri sâðı†a 
olur. Ve bunlardan sonra ba†† olunan mev∂i¡in şiddet-i veca¡ı ziyâde olur 
ise ve füvâð dahi ¡ârı∂ olup ba†na √areket-i münkere ¡ârı∂ olur ise ona mevt 
ðarîb olur. Ammâ ¡alâmât-ı ceyyideleri ¡aðlda vü&ûb, şehvette §ı√√at ve 
levn ve se√anede cidden selâmet olmak olur.
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Dördüncü Fa§l Me&ânenin Verem-i ◊ârrı ve 
Dübeylesi Beyânında Olur

Ve ba¡∂ı kerre me&âneye verem-i √ârr ¡ârı∂ olur her ne ðadar onun ¡urû∂u 
ke&îr olmazsa ve onun mâddesi demeviyye veyâ«ûd §afrâviyye veyâ«ûd iki-
sinden mürekkeb olur. Ve bu ¡illet ¡illet-i rediyyedir ve çok kerre bu ¡illet 
√a§ât √asebiyle ve √a§âtın îlâmı ve şed«i √asebiyle vâði¡ olur «u§û§an §ıbyân-
da ek&er olur.

el-¡Alâmât: Me&ânede verem-i √ârr olduğuna delâlet eder √ummâ ve 
bevlin i√tibâsı veyâ«ûd ¡usrü vey«ûd bevl teðâ†ur edip kaçan ı∂†ıcâ¡ ey-
ledikte bevlin mu√tebes olduğu ve onlar bevlden bir nesne irâðaya mun-
ta§ıbîn oldukları √âlde ðâdir olmazlar. 

Ve ba¡∂ı kerre onlarda πâi†in i√tibâsı ve ¡âne ve «â§ırenin veca¡-ı nâ√is 
ve ∂arebân la intifâ√ı olur. 

Ve ba¡∂ı kerre «âricde √umret-i @âhire olduğundan ve ba¡∂ı kerre dahi 
¡alîlin kimâd ile istirvâ√ından dahi vereme istidlâl olunur. 

Me&ânenin verem-i √ârrı ile ¡ârı∂ olan a¡râ∂ındandır ¡a†aş-ı şedîd ve mirâr-ı 
§ırf ðay™ı ve rebv ve berd-i e†râfın o meblaπa bülûπu ki onu tes«în eylemek 
ðâbil olmaya ve he≠eyân ve sevâd-ı lisân ve √irrîf ve müdirr olan edviye ve 
aπdiyeden ¡alîlin ta∂arruru «u§û§an a«lâ†-ı beden √ârre oldukta me&ânesinde 
verem-i √ârrı olanlar √irrîf ve müdrirden ziyâde muta∂arrır olurlar ve ona 
sinn ve esbâb-ı sâlife ve esbâb-ı √â∂ıra dahi senin bildiğin üzere delâlet eder. 

Ve verem-i √ârrın erde™i ma¡iyyetinde √ummâ-ı √âdde √arâreti olanlar-
dır ve verem-i √ârr i√tibâs-ı bevl ve i√tibâs-ı πâi†ten müştedd olur ve veca¡ı 
dahi o i√tibâslarla müştedd olur ve bevlde nu∂c olmaz ve bu mi&lli ve me&â-
nenin verem-i √ârrı ðattâl olur ve ek&er-i ðatli dübeyle olduğu vaðtte olur. 

Ammâ bevlde ebya∂ ve emles &üfl-i râsib @uhûr eylese o verem ercâ olur 
ya¡nî onun ¡ilâcı ðâbûlü ve ber™i ziyâde ümîd olunur. 

Ammâ me&âne veremi dübeyle oldukta onun ma¡iyyetinde külye dübey-
lesinde ≠ikr olunan ðuşa¡rîrât-ı mu«telife ve √ummayât-ı mu«telife mev-
cûde olur ve ke≠âlik onun mevâddı nu∂cuna leyyin ve a¡râ∂ın sükûnu ve 
bevlin nu∂c ve rüsûbu delâlet eder ve onların inficârına bevl ile ðay√ın 
«urûcu delâlet eder ve eger ¡alâmete nu∂c @uhûr eylemeyip ve tefeccür dahi 
eylemese bir üsbû¡da ðatl eder. 
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Ve me&ânenin ek&er-i «urâcâtı ¡unuðu cânibinde olur ve ba¡∂ı kerre 
nevâ√î-i u«râya dahi meyl eder ve ba¡∂ı kerre verem ve dübeylenin inficârı 
ve infitâ√ı bâ†ın-ı me&âneye ve ba¡∂ı kerre dahi cihet-i u«râya olur.

el-Mu¡âlecât: Me&âne evrâmın ibtidâ @uhûrunda bâsilîð-i eyser bi-√ase-
bi’l-ðuvve fa§d olunur, zîrâ bâsilîð-i eyseri fa§d o ¡illetin ¡ilâcâtının ef∂ali 
ve evveli olur. Eger √arâret cidden şedîd olur ise ∂ımâdât-ı râdi¡aya isti¡-
câl olunur velâkin ¡u∂v üzere o ∂ımâd müddet-i ða§îre imsâk olunur ve o 
∂ımâdda ifrâ† ve müddet-i imsâki ta†vîl olunmaz, zîrâ †ûl-i müddet ∂ımâd 
imsâk olunsa verem ta§alluba sür¡at edip ∂ârr olur belki ibtidâ-i emrde 
mür«iyât isti¡mâl olunsa onu isti¡mâle mâni¡ olan √iss-i şedîd yok ise evlâ 
olur ¡u∂v-ı ¡a§abî olmakla ve istir«â onlara evlâ olduğundan ¡alîl kimâdât 
ile istirvâ√ ederler. Ve müleyyinât-ı mu√allile †abî«î içine maπmûse olan 
isfencât ve §ûfât ile onlara kimâd-ı nâfi¡ olur. 

Ve ke≠âlik me&ânât-ı menfû«a içine mâ-ı √ârr veyâ«ûd ðarîben senin 
¡ilâc-ı külye bâbında ma¡lûmun olan edhân-ı müla††ıfe vü müleyyine doldu-
rulup onunla dahi kimâd olunmak nâfi¡ odur. Ve bu tedbîr ile ma¡an tela††uf 
olunup evâil-i veremde ðâ&â†îr ile bezr-i ðâ†ûna lu¡âbı leben-i etân içinde 
veyâ«ûd mâ-ı şa¡îr leben-i etân içinde zerð olunur ve bu tedbîr eslem olur. 
Ve bunlardan sonra leben-i ütün ve şu√ûm ve ba¡de-≠âlik leben-i nisâda 
«ıyârşenber [413a] zerð olunur evðât-ı verem √asebleri ile senin ma¡lûmun 
olan tertîb üzere. Ve ke≠âlik tertîb-i ma¡lûm üzere onlar ile i√tiðân dahi 
nâfi¡ olur. 

Evvel-i ibtidâ mürûrundan sonra ∂ımâd ceyyid olur, «ubz-ı semîd, 
simsim-i muðaşşer ma¡a’l-leben, dühn-i benefşec, dühn-i bâbûnec ve bu 
mi&lliler ile ∂ımâd cemî¡an ceyyid olur. Ve ke≠âlik şelcem-i meslûð cidden 
ceyyid olur ve ke≠âlik ra†be-i meslûð ile ∂ımâd ve kimâd dahi ceyyid olur. 

Ve kaçan üsbû¡u tecâvüz edip zamân-ı intihâya müşârefe ve muðâre-
be eylese o vaðtte daðîð-i bâðılâ ve bezr-i kettân ve bâbûnec mü&elle& ile 
∂ımâd olunur. 

Ve verem in√i†â†a bülûπ eylese bülûπu fevrinde §âfin fa§d olunur ve külye 
bâbında ≠ikri mürûr eden a∂mide ve merâhim isti¡mâlinde istinbâ† olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre zûfâ ve cünd-i bîdester ve şem™ bu edviyeden mürekkeb ∂ımâd 
isti¡mâline dahi √âcet olur √u§û§an ba¡de’l-mu«addir √âcet ziyâde olur.
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Ve ma¡lûm ola ki o ¡alîli devâm üzere âbzende iclâs eylemek cidden nâfi¡ 
olur √attâ onlara bevl teðâ∂î eylese a§veb budur ki âbzen içinde bevl ey-
leyeler. Ve onların âbzenâtının ecved miyâhı mirâren senin bildiğin ir«âsı 
olan miyâh olur ve ba¡∂ı kerre onların miyâhına dâr-ı şîşe¡ân ve ðardemânâ 
ve sa¡∂ ve sünbül ve √amâmâ ve id«ir ma¡a’l-√ulbe ve bezr-i kettân «al† 
olunur ve o âbzen veca¡ı ve veremi teskîn eder. Ve o miyâh senin mirâren 
bildiğin bezr-i kettân ve √ulbe †abî«idir ve ke≠âlik şelcem ve √asek ve ker-
neb †ab« olunan miyâhtır. 

Ve me&âne dübeylesinin ¡ilâcı dübeyle-i külye ¡ilâcına ðarîb olur ve bel-
ki me&âniyye dübeyle edviyeleri küle™iyye dübeyle edviyelerinden aðvâ 
kılınır. Ve bu bâbda e†ıbbânın med√ eyledikleri edviyeden olur: »aş«âş-ı 
ebya∂ bir buçuk dirhem a«≠ olunup sünbül ve id«ir †abî«î içinde saðy olun-
mak «u§û§an ¡alîlde ¡usr-i bevl olur ise. Ve eger veca¡ müştedd olup mevt-
ten «avf olunur ise mu«addirâttan a†liye ve √amûle isti¡mâli gerekli olur 
ve o †ılâ benc ve yebrû√ ve «aş«âş zeytle ma¡cûn kılınmakla olur veyâ«ûd 
rubu¡-i dirhem afyûn a«≠ olunup dühn-i benefşec ve miðdâr-ı ðalîl za¡ferân 
içinde idâfe olunup içine πams olunmakla o edviye bir √ırðaya içirilir ve o 
«ırða dübürde i√timâl olunur ve bu tedbîr ile ¡alîl ba¡∂ı kerre istirâ√at edip 
mekânında nâim olur. Ve ba¡∂ı kerre o devâ ðâ&â†îr ile dahi isti¡mâl olunur 
eger ¡alîl ðâ&â†îr isti¡mâline ta√ammül eder ise. Ve afyûnu «âricden †ılâ ey-
lese ðâviyyü’t-ta«dîr olur, ammâ bu bâbda eşribe ve sâir ¡ilâc ≠ikri sâbıð 
olup senin bildiğin sersâm ve bersâm eşribeleri ve ¡ilâcları olur.

Beşinci Fa§l Me&âneye ¡Ârı∂ Olan Verem-i ~ulb Beyânındadır

Bu verem ba¡∂ı külye verem-i §ulbu esbâbı mi&lli sebebler ile ¡ârı∂ olur 
ve ek&er-i √âlde verem-i √ârr ve ∂arbe ve sað†a ¡aðablerinde √âdi& olur ve 
ba¡∂ı kerre i«râc-ı √a§ât için me&âneyi şaðð ¡aðabinde √âdi& olur.

el-¡Alâmât: Me&ânesinde verem-i §ulb olanların cemî¡an ¡usr-i bevli ve 
¡usr-i πâi†i olur ve onlarda §alâbete külye a¡râ∂ı olan &iðal ve sâðaynda «ader 
i√sâsı ve ı∂†ırâb ve ∂a¡f ve istisðâya te™eddî olur velâkin o te™eddî §alâbet-i 
külyenin istisðâya te™eddîsi miðdârına bâliπ olmaz belki ondan dûn olur. 

Ve külyede ve me&ânede olan §alâbetler mev∂i¡-i &iðal ile ve iki §alâbet 
a¡râ∂larından evvelâ √âdi& olan ¡ar∂ ile araları farð olunur.
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el-Mu¡âlecât: ~alâbet-i me&âne mu¡âlecesi bi-¡aynihâ külye §alâbeti ¡ilâ-
cı gibi edhân-ı √ârre ile temrî« ve tekmîd ve ¡asel ve «ıyârşenber ile ma†bû« 
olan büzûr-ı müdirre †abî«i saðy ve külye bâbında ≠ikr olunan §ıfat üzere ve 
tedrîcât-ı me≠kûre ile âbzenât isti¡mâli olur ve me&âneye «â§§ olan ¡ilâc ≠ikr 
olunan edhân ve §umûπ ve miyâhı ðâ&â†îr ile ya¡nî zerrâða-i bevl ile √asbe 
mâ-emken isti¡mâl olur.

Altıncı Fa§l Me&âne ¢urû√u Beyânındadır

Bu ðurû√ ba¡∂ı kerre ma¡lûme olup bizim külye ðurû√u bâbında ta¡dâd 
eylediğimiz esbâbdan olur. Ve bu ður√un √udû&una ek&er-i √âlde sebeb 
√a§âtın sa√cı olur veyâ«ûd «ıl†-ı mirârînin sa√cı ve ba¡∂ı kerre veremin 
inficârı ve bü&ûrun teðarru√undan sonra olur. 

Ve kaçan bevl-i √âdd bir kimsede dâim olsa cirâ√at ve ðurû√ onu ta¡ðîb 
eder. Ve me&âne ðurû√u külye ðurû√undan ke&îren a§¡ab olur me&âne ¡udv-ı 
¡a§abî olmak ile. 

Ve me&ânesi mün«ariða olan kimse ek&er-i √âlde helâk olur. Ve nefs-i 
me&âne şaðð olunsa ilti√âm eylemez lâkin me&ânenin la√mı eczâsından bir 
cüz™ şaðð olunsa ilti√âmı ðabûl eder.

el-¡Alâmât: ¢urû√-ı külye bâbında o ðurû√ la me&âne ðurû√u beyninde 
olan farðı biz ≠ikr eyledik ve o maðâmda yine biz ≠ikr eyledik ki me&â-
ne ðurû√u bevli ¡usret üzere ðılıp √abs eder ve onun veca¡ı ¡âne ve «â§ıre 
mev∂i¡inde olur ve ðurû√tan ðuşûr-ı bey∂ «urûc eder. Eger ðuşûr-ı «ârice 
πılâ@ ve kibâr olur ise ðurû√ me&âniyye olduğuna delâlet eder ve eger ðuşûr 
diðâð §ıπâr olur ise mecârî ðuşûru olduğuna delâlet eder. 

Ve ¡alâmât-ı u«râ dahi ≠ikr eyledik ki onları o mev∂i¡den ta¡arrüf eyle-
mek sana vâcib olur. Ve me&âne ður√alarından te™ekkül olanların ¡alâmâtını 
dahi o maðâmda beyân eyledik. 

Ve küle™iyye ve me&âniyye ðurû√un ¡âlâmât-ı müşterekelerinden olur 
dem ve midde bevlinin ðalîlen ðalîlen «urûc edip def¡aten ¡adem-i «urûcu 
ve ba¡dehu ¡alâmet-i u«râ ile birbirinden o ður√alar müfterıð olurlar. 

Ammâ infitâ√ ve inşiðâð ve te™ekkül ve onlar gibi olan ður√ada âfet-i 
sâire ¡alâmetleri cemî¡an o iki mev∂i¡de olan ður√alar beyninde müşterek-
lerdir.
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el-Mu¡âlecât: Vâcib olur ki o ður√a §â√ibi †u¡ûm-ı √irrîfe ve mâli√a ve 
√âmi∂adan ve √alâveti şedîde ve merârete isti√âlesi olan aπdiyelerden ic-
tinâb eyleyeler ve keymûsu √asen ve muπarriye olan aπdiye tenâvül eyle-
yeler ve onlara riyâ∂et eylemek mu∂ırre olur, i√dâdı ve ilhâbı √asebiyle. 

Ve eger ¡alîlin riyâ∂etinde i√dâr ve ilhâb √âdi& olmaz ise o riyâ∂et mu∂ır-
re olmaz belki ¡u∂vu taðviye √asebiyle nâfi¡a olur. Pes lâzım olur ki o ður√a 
a§√âbı ðalîlen ðalîlen riyâ∂et edip ona riyâ∂et mu∂ırre olduğunu veyâ«ûd 
mu∂ırre olmadığını ta¡arrüf eyleye. Ve ke≠âlik ðurûh-ı külye bâbında on-
lara mu¡†ât olan ðavâ¡id ve ðavânîne dahi na@ar olunup ek&eri bu maðâma 
naðl oluna ve ke≠âlik ðurû√-ı külyede bizim şürb-i elbân ile mu¡âlecede 
resm eylediğimiz şurû†ta dahi na@ar ve fikr olunup bu maðâma o dahi naðl 
oluna, zîrâ resm-i me≠kûr ve şurû†- ma¡lûme üzere şürb-i leben mecârî-i 
bevl ður√alarına nâfi¡ olur «u§û§an meşrûb olan leben leben-i «ayl ola. 

Ve ma¡lûm ola ki onların ¡ilâcına isti@hâr evvelâ mâ-ı ¡asel veyâ«ûd sük-
ker ile müdirrât †ab« olunan †abî« şürben veyâ«ûd zerðan isti¡mâl olunmak-
la olur, zîrâ onunla tenðıye √â§ıl olup ba¡dehu isti¡mâl olunan ður√a ¡ilâ-
cının te™&îri ðuvvetli olur. Ve eger o ður√a sâ√ibi midde-i ke&îre bevl eder 
ise şecere-i tîn remâdıyla tervî… olunan su zerð olunur veyâ«ûd ve ke≠âlik 
remâd-ı bellû† ve remâd-ı şî«ten her birinin mâ-ı mürevvaðı ≠erð olunur ve 
onların tenðıyeleri πâyete bâliπa olur. 

Ammâ onlara nâfi¡a olan eşribe esfiyûş ya¡nî bezr-i ða†ûnâ dühn-i verd 
ile ve leben-i etân ve leben-i mâ¡iz ve leben-i rimâk olur. Ve elbân-ı me≠kû-
re birkaç eyyâm ¡ale’t-tevâlî şürb olunur, ha∂m edeceği miðdâra ve şerbe-
tinin ek&eri üç ûðıyye vezninde kılınır ve o elbân √ayvânât-ı me≠kûrenin 
ðavâbı∂-ı müberride ile ta¡lîf olunanlardan a«≠ olunur. 

Ve aðrâ§-ı kâkünec ve aðrâ§-ı «aş«âş birer mi&ðâl mâ-ı bârid ile saðy 
olunur. 

Ve temrî« olunan merâhim-i ceyyideden olur o merhem ki bu nüs«a 
üzere terkîb olunur: Mey¡a-i sâile bir dirhem, şa√m-ı ivezz üç dörde [varın-
ca ðadar] [413b] ve şem¡-i ebya∂ iki istâr; bu me≠kûrlardan merhem itti«âz 
olunup ∂ımâd olunur.

Merhem-i Nâfi¡: ¢urû√-ı me&âneye ve «u§û§an te™ekkülü olan ður√alara 
nâfi¡ olur temr, zebîb, ¡af§, aðâðıyâ, şebb,i †arâ&î& ve ba¡∂ı kerre onlara zûfâ 
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ve mey¡a id«âl olunup merhem kılınır. Ve ba¡∂ı kerre o iki devâ merhem-i 
me≠kûra «al† olunmaz belki merhem-i me≠kûru isti¡mâlden muðaddem is-
ti¡mâl olunur.

Ve te™ekkül olmayan ðurû√ta şem¡ ve şa√m-ı ba†† ve dühn ve ke≠âlik 
müceffifât isti¡mâl olunur «u§û§an şürben ve zerðan isti¡mâl olunur ve o 
edviyelerden bi-¡aynihâ √uðun dahi itti«â≠ olunur ve ¡alîl bürûk ettirilip o 
√âl üzere i√tiðân olunur. 

Ve eger meşrûbât nâfi¡a ve «u§û§an ður√ası müte™ekkel ve mecrâya 
ðarîb olanlarda meşrûbâtın menfa¡ati olmaz ise onun ¡ilâcı leben-i nisâda 
idâfe olunan mül√imâtı zerrâða ile isti¡mâl olur ve o mül√imât cümlesin-
den okunmadı olur aðrâ§-ı ðarâ†îs ve aðrâ§-ı enderûnîlus, mürdâsencden 
bir şey™ ile ve isfîdâc ve neşâstec ve nûre-i maπsûleden dahi birer şey™ ile.

Nüs«a-i Ceyyide: Bu nüs«a bizim terkîbmizdir: ‰în-i ma«tûm, ðamû-
liyâ, cidden mu√rað geyik boynuzu veznleri berâber, şâdenec, şebb üçer 
cüz™ ve nı§f-ı südüs cüz™, merhem-i isfîdâc üç cüz™, anzerût bir buçuk cüz™, 
mürr, kündür her birinden &ülü&ân cüz™. Bu eczâlar dühn-i verd ve şem¡den 
birer şey™ ile cem¡ olunup ≠erð ile isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre onların 
içine zerâvendden dahi bir cüz™ katılır. Bu me≠kûrdan e«aff olur anzerût, 
neşâ, isfîdâc ma¡a’l-leben zerrâða ile ≠erð olunur, eger onu re§â§-ı mu√rað 
ve kündür ile taðviye eder isen ðavî olur.

¢ur§-ı Mücerreb: Heyûfâðas†îdâs, †în-i ma«tûm, büssed, kehrübâ, neşâ, 
bezr-i «ıyâr, bezr-i bi††î«; bunlardan ður§ itti«âz olunur veyâ«ûd müneffi≠ 
olup bezr-i kerefs veyâ«ûd dûðû veyâ«ûd fu†râsâliyûn ve aðrâ§-ı kâkünec 
mi&lliler isti¡mâl olunur.

Devâ-i Â«er: Bezrü’l-«ıyâr, bezr-i ðı&&â, bezr-i bi††î«, bezr-i ðar¡-ı 
muðaşşere, bezr-i faðd her birinden beşer dirhem, neşâ dört dirhem, rubb-ı 
sûs sekiz, bezrü’l-baðla üç buçuk, levz-i √ulv-i muðaşşer, bunduð-ı meş-
vî her birinden dörder dirhem, √abbu’§-§anevber üç buçuk, bezrü’l-kerefs, 
dûðû, bezr-i circîr, ma√leb √abb-ı muðaşşeri her birinden iki buçuk dirhem, 
bezr-i √ummâd, levz-i muðaşşer her birinden üçer dirhem, ke&îrâ, §amπu’l-
levz, bezrü’l-benc, afyûn her birinden üçer dirhem, √ımma§-ı esved on dir-
hem, za¡ferân beş. Bu edviyeler meypu«tec ile ma¡cûn ve ður§ kılınıp her 
ður§u ikişer dirhem kılınır ve mâ-ı fücl ile veyâ«ûd mâ-ı kerefs ve mâ-ı 
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√ımma§-ı esved ile saðy olunur «u§û§an ður√a nekâ üzere iken saðy ziyâde 
nâfi¡ olur. Ve onlara vâcib olur ki mâ-ı bâridi ðalîlen şürb eyleyeler. 

Ve kaçan onlarda veca¡ müştedd olur ise göz için itti«âz olunan şiyâf-ı 
ebya∂ leben-i nisâ içinde zerrâða ile zerð oluna. Ve fi¡lde onlara ðarîb olur 
«aş«âş, afyûn, şa√m-ı decâc √uðneten ve √amûleten ve zerðan isti¡mâl olu-
nur ise.

Yedinci Fa§l Cereb-i Me&âne Beyânındadır

O cerebe bevlin √urðati ve netni ve ma¡a-√ikketin veca¡-ı şedîd ve rüsûb-ı 
nü«âli delâlet eder ve ba¡∂ı kerre ¡ale’d-devâm ondan ru†ûbât ve ba¡∂ı kerre 
dem seyelân eder.

el-Mu¡âlecât: Vâcib olur ki onlarda cevâlî-i münaððıye isti¡mâl edip 
ba¡dehu bilâ-le≠¡in müceffifât isti¡mâl eyleyeler ve bi’l-cümle onlar sâir 
ðurû√ta isti¡mâl olunanlardan aðvâ kılına.

Ve cereb-i külye edviyeleri me&ânede mezrûðaten ve meşrûbeten is-
ti¡mâl oluna ve muπarriyât-ı müberride olan √abb-ı sefercel lu¡âbı ve dü-
hn-i levz ile bezr-i ða†ûnâ mi&lliler şürb oluna ve onlar ¡a≠betü’l-keymûs 
aπdiye-i lezice olan ekâri¡ ve dühn-i levz ile düsûmetli emrâð ile taπdiye 
olunurlar ve ke≠âlik mâ-ı şa¡îr ve la√m-ı †ayr ile itti«â≠ olunan herîse onlara 
i†¡âm olunur ve elbândan etân ve mâ¡iz ve ni¡âc266 ve baðar elbânı saðy olu-
nur ve ¡ale’d-devâm onların bedenleri tenðıye olunur.

Sekizinci Fa§l Me&ânede Demin Cümûdu Beyânındadır

O cümûda me&âneye ¡ârı∂ olan kerb ve πaşye muðârib ve berd-i etrâf ve 
sıπar-ı nefs ve §ıπar-ı nab∂ ve nefes ve nab∂ın tevâtürleri ve ¡arað-ı bârid ve 
πa&eyân delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre evvelâ dem bevl edip sonra nâfi∂ ¡ârı∂ 
olur. Ve ke≠âlik me&âneler üzere vâðı¡a ∂arbe ve §að†a dahi delâlet eder.

el-Mu¡âlecât: Onun ¡ilâcı √a§ât ¡ilâcı olur. Ve ba¡∂ı kerre dem-i câmi-
din emr ve «a†bına şarâb-ı sikencebîn kifâyet eder ve eger sikencebîn ile 
teðayyu™ eder ise o dahi câiz olur «u§û§an meşrûbu ¡un§ulî sikencebîn ola 

266 “Ni¡âc” “na¡ce”nin cem¡idir, dişi koyuna ve dişi sığıra ı†lâð olunur; baðar muðâbi-
linde ≠ikr olunmakla dişi koyun murâd olunur.
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ve «u§û§an o sikencebîn √a†ab-ı tîn remâdından bir şey™ ile veyâ«ûd içinde 
muða††ı¡ât ve edviye √a§ât †ab« olunan sikencebîn ola. 

Ve ba¡∂ı kerre infe«a-i erneb ve edviye-i √a§aviyye me&ânesine 
zerð olunur. 

Ve o âbzende iclâs olunur ki onda √aşâyiş-i √a§aviyye †ab« olunmuş ola. 
Ve bu şânda memdû√ olan edviyeden olur o şerbet ki onun nüs«ası bu-

dur: ◊abb-ı belesân iki dirhem yâ«ûd onun bir mi&li ¡ûdu’l-fâvâniyâ ve 
√abbu’l-lfâvâniyâ «u§û§an ¡ûd-ı fâvâniyâ suyu ile olan √abb-ı fâvâniyâ 
veyâ«ûd onun bir mi&li a@fâr-ı †îb veyâ«ûd bir mi&ðâl ðardemânâ mâ-ı √ârr 
ile veyâ«ûd «all-i «amr ve zeyt-i ünfâð ile ve sikencebîn-i √âmı∂-ı ¡un§ulî 
bana «allden e√abb olur ve «allde tað†î¡ olur.

Ve şerbeti ¡aðd eden ¡asel tað†î¡ olunan dem-i câmidi ta√lîl eder.267 
Ve ke≠âlik nâfi¡ eşribeden olur ebhel, √ıltît, uşşað, füvvetü’§-§ıbπ vez-

nleri berâber a«≠ olunup onlardan benâdıð itti«âz olunur, şerbeti dört bun-
duð olur. ‰ab¡la olan nüs«ada şerbeti dört dânıð olur diye vâði¡ olmuş-
tur. O şerbet mâu’l-u§ûlle isti¡mâl olunur, zerrâða ile zerð olunur veyâ«ûd 
πârîðûn veyâ«ûd sîsâliyûs veyâ«ûd iki mi&kâl √ıltît veyâ«ûd zerâvend-i 
†avîl isti¡mâl olunur. 

Ve bu şânda bi’l-«â§§a menfa¡ati olan kebidü’l-√ımâr ve süla√fât merâ-
resi ve infe«a-i erneb «u§û§an √a†ab-ı kerm suyunda saðyı oluna. Ve ke≠â-
lik bu şânda ðaysûm dahi nâfi¡dir ve tîn-i müceffefin lebeni miðdâr-ı ðâlîl 
zerrâða ile zerð olunsa nâfi¡dir ve o lebenden miðdâr-ı dirhem ile ne†ûl kı-
lınır ve tîn-i müceffefin miyâhından bir şey™le dahi ten†îl olunur ve ke≠âlik 
infe«a-i ernebden bir mi&ðâl ile dahi ten†îl olunur. Ve ≠ikr olunan edviyeler 
kendiler ile şürb olunacak miyâh mâu’l-√ımma§i’l-esved ve mâu’l-√asek 
ve √a†ab-ı tîn remâdı suyu ve kerm ve ðaysûm √a†ablarının mâ-ı remâdları 
ve ðaysûm ve se≠âb †abî«leri olur.

Dokuzuncu Fa§l Me&ânenin »al¡i ve İstir«âsı Beyânındadır

Me&ânenin in«ılâ¡ı mev∂i¡inden zevâli ile ma¡lûm olur ve me&ânenin is-
tir«âsı bi-πayri irâdetin bevlin «urûcu ile ma¡lûm olur. Ve «al¡ ru†ûbet ve 

267 ¢ânûn’da evvelâ ¡asel me≠kûr değildir velâkin tesmiyesinden fehm olunur ki 
şerbet ¡asel ile taðvîm olunur.
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rî√ ve @ahr üzere olan ∂arbe ve sað†a esbâblarından bir sebeb ile olur. Ve 
istir«â-i me&âne a¡∂â-i sâirenin ma¡lûm olan esbâb-ı istir«âları ile olur. 

Ve ba¡∂ı kerre istir«â™ ve in«ılâ¡a ¡usr-i bevl veyâ«ûd selisü’l-bevl tâbi¡ 
olur ve o tebe¡iyyet-i ¡a∂aleye temeddüd ve ittisâ¡ın ¡urû∂u √asebiyle olur.

el-Mu¡âlecât: Ammâ ∂arbe ve saðta √asebleriyle √âdi& olan in«ılâ¡ ve 
istir«ânın ¡ilâcı ¡usretli olur ve √asbe mâ-emken ona ¡ilâc me&âne-i mün«a-
li¡ayı mev∂i¡ine redd ve müster√iyeyi şedd ile olur. Ve şedd-i me&âne o 
edviye-i müsa««ine vü müceffife ile olur ki onları biz ≠ikr eyleriz. 

Ammâ mizâc fâlicî ile olanlara mevâdd-ı balπamiyye-i raðîða-i mev-
cûdeyi istifrâπ edip o mevâdd-ı mev§ûfeyi müvellid olan eşyâdan ictinâb 
ile ve me™kûl ve meşrûbda ve √arekette ve onların em&âlinde fâlic [414a] 
tedbîriyle tedbîr olunmakla olur. Ve onlara ðay™ nâfi¡ olur ne ðadar o ðay™ 
«arbað-ı ebya∂ isti¡mâli ile olursa.

Eger ¡alîlden bevl bilâ-irâdetin «urûc eder ise vâcib olur ki onda muðab-
bı∂ât isti¡mâl oluna me&âneyi şedd edip onda istir«â ke&îr olmasın için; mu¡â-
lecât-ı fâlic ðıyâsı üzere onlara saðy olunan devâda ta√lîl ile şedd eden devâ-
lar cem¡ olunur ve onlar mâiyyeti tedsîm ve taπlî@ eyleyip πıdâ-ı ma√mûd 
ve πalî@-i √ârr tevlîd eden fâlû≠ec mi&lli aπdiye tenâvül ederler, ammâ bevl 
√âli üzere olur ise veyâ«ûd ¡usre mâil olur ise bir miðdâr mür«î olup ta√lîl-i 
ceyyidi ve tað†î¡-i bâliπi olan edviyeye iðdâm eylemek vâcib olur. 

Ve bu ¡illetin §ar¡ı ve fâlici olanlarına ve cemî¡an ¡illet-i me≠kûre a§nâfı-
na nâfi¡ olan meşrûbâttan olur tiryâð-ı me&rûdî†ûs ve sencerînâ ve emrûsiyâ 
ve debîd-i268 kürküm269 ve ðûðî. 

Ve ke≠âlik zehretü’l-uð√uvân ve su¡d ve kündür ma¡an ve ifrâden ve 
ma√leb bu devâlar dahi nâfi¡dir.

Ve ke≠âlik se≠âbın bezr-i ra†bı sülâðası veyâ«ûd se≠âbın zehrinin şarâb-
la ma†bû«û saðy olunur. 

Ve ke≠âlik fencengüşt ve onun bezri ve çâvşîr ve kemmûn saðy olunur. 
Ve onlara ve «u§û§an onlardan ¡usr-i bevli olanlara nâfi¡ olur bi††î«in 

ðuşûr-ı yâbisi sükker ile i√tiðân olunsa. 

268 “Debîb” †abîbler ı§†ılâ√ında devâ demek olur; ba¡∂ılar derler ma¡cûn demek olur. 
◊alîmî.

269 “Debîd-i kürkümâ” nüs«a.
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Ve bu mecrâya cârî olup «avâ§§a nisbet olunan devâlardan olur ernebin 
«u§ye-i yâbisesi, o «u§ye şarâb-ı rey√ânîyle şürb olunur veyâ«ûd «ancere-i 
dîk i√râk olunup ¡ale’r-rîð mâ-ı fâtir ile saðy olunur.

Ammâ edviye-i mezrûða dühn-i se≠âb, dühn-i ðus†, dühn-i πâr, dühn-i 
nârdîn, dühn-i zanbað, dühn-i ðı&&âu’l-√ımâr, dühn-i §anevber olur ve o 
edhâna √ıltît, ðınne, çâvşîr «al† olunup i√lîle izrâð olunur ve bu edviye ¡âne 
ve merâðð üzere merû« olmağa dahi §âli√a olur «u§û§an dühn-i &âfsiyâ 
†ayyibetü’r-râyi√a ebâzîr ile izraða ziyâde §âli√ olur. 

Ammâ onların a∂mideleri ðab∂ı olan edviye-i √ârreden olur su¡d, dâr-ı 
§înî, muðl, sünbül, besbâse ma¡a’l-bâbûnec, şî√, ¡asel mi&lliler gibi. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi √uðun-ı müsa««ine ile mu¡âlece olunur ve o √uðne 
ðan†ûriyûn, √an@al, «ırva¡ mi&lli edviyeden itti«â≠ olunur ve o edviyelere 
edhân-ı √ârre-i me≠kûre «al† olunup i√tiðân olunur. 

Ve mâ-ı ba√rda sibâ√at ya¡nî üzmek ve mâ-ı √am™et ile isti√mâm eyle-
mek bu ¡illete cidden nâfi¡ olur.

Onuncu Fa§l Evcâ¡-ı Me&âne Beyânındadır

Veca¡-ı me&âne ba¡∂ı kerre sû™-i mizâc-ı mu«teliften olur ve √a§ât ve 
ðurû√ ve cereb ve evrâm ve riyâ√ bu me≠kûrların her birinden dahi veca¡-ı 
me&âne √âdi& olur. Ve onların her birinden veca¡ın ¡urû∂unu ve her birinin 
mu¡âlecelerini bundan aðdem sen bildin. 

Ve ba¡∂ı kerre mütevaðði¡ olan buhrân emrâ∂-ı bevl ile olacağına veca¡-ı 
me&âne delîl olur. Ve rî√-i şimâl hübûbunda veca¡-ı me&âne ke&îrü’l-vuðû¡ 
olur. 

:Ve ba¡∂ılar dediler ki me&ânesinde veca¡ olan kimsenin sol koltuğu ta√-
tında sefercele ðadar verem √adi& olsa ve o verem evvel-i veca¡dan yedinci 
günde @âhir olsa o kimse on beş günde helâk olur «u§û§an o kimseye sübât 
ve §ıπar-ı nefes dahi ¡ârı∂ ola.

On Birinci Fa§l ∞a¡f-ı Me&âne Beyânındadır

∞a¡f-ı me&âne dahi ba¡∂ı kerre mizâc sebebiyle olur ve ek&er-i √âlde 
mizâc-ı bâridden olur ve verem-i §ulb ve istir«â ve in«ılâ¡ bu me≠kûrlardan 
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her biri ile dahi √âdi& olur. Ve bunların cemî¡an ¡ilâcâtı ve ¡alâmâtı ma¡lû-
medir. 

Ve kaçan me&âne ∂a¡îfe olsa bevl-i ke&îri i√timâl eylemeyip ferâπına 
müştâða olur ve ¡a∂ale-i mu†îfe ifrâπa me¡ûnetiyle nefsini ı†lâð edip ba¡∂ı 
kerre ¡a∂ale dahi ∂a¡îfe olur ve bu iki ∂a¡ftan ya¡nî me&âne ve ¡a∂ale ∂a¡fla-
rından πayr-i mebsû† tað†îr-i bevl √âdi& olur.

On İkinci Fa§l Rî√-i Me&âne Beyânındadır

Me&âne rî√i ba¡∂ı kerre mu√tebise ve ba¡∂ı kerre münteðıle olur ve onun 
tekevvününe ba¡∂ı kerre aπdiye-i nâfi«a veyâ«ûd me&ânede olan ru†ûbet-i 
ke&îre ve √arâret-i ∂a¡îfe sebeb olur.

el-¡Alâmât: Rî√te bilâ-&iðal temeddüd olur «u§ûsan intiðâl eden rî√te 
temeddüd ek&er olur.

el-Mu¡âlecât: Müneffi«âttan ve seyyi™ü’l-ha∂m olan aπdiyeden √ımye 
olunur. Ve bunlardan sonra enfa¡-ı ¡ilâc mâ-ı u§ûl üzere dühn-i «ırva¡ is-
ti¡mâli olur ve edhân-ı ¡a†ıre-i mu√allile ile ve §umûπ¡-ı √ârre ile ¡âne †ılâ 
olunur ve se≠âb ve fû≠enec ve şibt ile cünd-i bîdesterden ve √ıltîtten bir 
ðuvvet a«≠ olunduktan sonra ∂ımâd olur veyâ«ûd o edhân cünd-i bîdes-
terden bir şey™le a«≠ olunup zerraðâ ile zerð olunmakla telbîk olunur ya¡nî 
o edviye riyâ√a ∂arb ve î§âl olunur veyâ«ûd ¡u§âre-i se≠âb ma¡a’l-misk 
veyâ«ûd dühn-i bân ma¡a’l-misk veyâ«ûd ma¡a’l-πâliye dühn-i zanbað zer-
râða ile i√lîle zerð olunur.

Ve külye ve me&âne bâblarında ≠ikr olunanları te≠ekkür eyle ki ka-
çan o ¡u∂vlarda veca¡ veyâ«ûd ¡illet-i u«râ olsa onlarda benâdıð-ı büzûr 
isti¡mâl eyleme veca¡ı ziyâde eylemesin için ve mu«addirâtı dahi onlarda 
isti¡mâl eyleme belki onlarda isti¡mâle lâyıð olan ce≠b ve ta«dîr eyleme-
yecek miðdâr mâ™ fâtir olur. 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 §alli ¡alâ-Mu√ammedin mâ’«te-
lefe’l-melevâni ve te¡âðabe’l-¡a§râni ve’staðbele’l-ferðadâni ve kerre-
re’l-cedyâni. Ve belliπ rû√ahu ve ervâ√a ehli beytihi minnâ't-ta√iyyetü 
ve's-selâmu. [414b]
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İkinci Ma…âle Bevle ¡Ârı∂ Olan Âfât Beyânındadır ve 
O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir

Evvelki Fa§l Bevl-i ‰abî¡inin »urûcu Beyânındadır

Bevlin «urûc-ı †abî¡iyyesinin sebebi budur ki ¡a∂al-i ba†n münðabı∂ olup 
me&âneyi ¡a§r eder ve onun ¡a§rı ile me&âne cemî¡-i cihâttan bevle mun†abıð 
olmakla fem-i me&âne re™sinde olan ¡a∂al-i mu†îf münfeti√ olup bevl «urûc 
eder, fe’fhem ≠âlike.

İkinci Fa§l Âfât-ı Bevl Beyânındadır

Bevlin âfâtı √urâðat-ı bevl ve bevlin ¡usrü ve i√tibâsı ve selisü’l-bevl ve 
ke≠âlik ke&ret-i bevl ve taðtîr-i bevl ve ≠iyânî†îs ve √a§ât sebebiyle bevlin 
inðı†â¡ı işbu ta¡dâd olunan sekiz ¡aded âfât ve πayrileri cemî¡an bevle ¡ârı∂ 
olur. 

Ammâ √urðat-i bevlin sebebi bevlin √iddeti ve bûraðiyyeti olur ve bû-
raðiyyet dahi mizâcı veyâ«ûd bevli mu¡addil olan me&âneden vâði¡ lu√ûm-ı 
πudediyyede mu¡adde ve müheyyâ ru†ûbetin fıðdânı olur, zîrâ o ru†ûbet 
mecrâ-yı bevlde cereyân edip mecrâyı taπriye eder ve bevle dahi mu«âli† 
olup bevli ta¡dîl ve √iddetini kesr eder. Ve kaçan o ru†ûbet mefkûde olsa 
mev∂i¡de taπriye ve bevlde √iddetin inkisârı ve ta¡dîl dahi mefðûdlar olup 
√urðat ¡ârı∂a olur. 

Ve √urðata i¡ânet eden eşyâdan olur cimâ¡ın ke&reti, zîrâ kesret-i cimâ¡ 
≠ikr olunan ru†ûbet-i muπarriye vü mu¡addileyi ifnâ eder, zîrâ o ru†ûbetin 
menîye mücâvereti olmakla ba¡∂ı kerre menînin «urûcunda o ru†ûbet ke&î-
ren «urûc eder. 

Ve ke≠âlik bedeni i≠âbe eden ¡ilel dahi √urðat-i bevle sebeb olur. 
Ve ke≠âlik mecârî bevlden ða∂îbe ðarîb mev∂i¡de cereb ve ður√a olur 

ise √urðat √â§ıla olur.
¡İlel-i mü≠îbe ile ður√a √urðatlerinin farðı budur ki §ûret-i ûlâda bilâ-mid-

de √iddet-i bevl olur ve §ûret-i &âniyede dem ve mirre tebevvülü olur ve çok 
kerre evvel &anîye mü™eddî olur, senin bildiğin üzere evvel &ânîye muðad-
dime gibi olur, me&elâ ishâl-i §afrâsı olup mirâr bevl eden kimsenin ¡illeti 
me&âne ður√asına muðaddime olur.
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el-Mu¡âlecât: Kaçan √urðat midde ve dem ile olur ise onun ¡ilâcı me&âne 
ve nevâ√î-i me&âne ður√alarının ¡ilâcı olur ve onların taf§îli mürûr eyledi.

Nüs«a-i Ceyyide: Bu şânda isti¡mâl olunur bezr-i bı†tî« ve bezr-i «ıyâr 
ve √abbu’l-ðar¡ her birinden yirmişer dirhem, kündür, §amπ, dem-i a√aveyn 
her birinden onar dirhem, afyûn üç dirhem, bezr-i kerefs bir dirhem. Bun-
lardan aðrâ§ itti«â≠ olunup şarâb-ı «aş«âş ile saðy olunur, şerbet-i vâ√idesi 
iki dirhem olur.

Ve eger √urðatte ðurû√ ve midde olmaz ise onun ef∂al-i ¡ilâcı senin 
emrâ∂-ı me&ânede ve ðay™da bildiğin üzere ishâl-i la†îf ile fu∂ûlü istifrâπ 
edip bevli ta¡≠îb etmekle olur ve ke≠âlik aπdiye-i mura††ıbe vü müberride 
olan buðûl ve fevâkih mi&llileri tenâvül etmekle ve mâli√ ve √ırnîf ve şedî-
dü’l-√alâvet e†¡ime tenâvülünden ictinâb etmekle olur ve onlar ta¡abdan ve 
cimâ¡dan dahi ictinâb ederler. 

Ve bu bâbda nâfi¡ olur o lu¡âbâtı şürb etmekle onlar zerrâða ile dahi 
isti¡mâl olunur; bezr-i mürrün lu¡âbı ve bezr-i ðatûnâ ve √abb-ı sefercel 
lu¡âbları gibi o lu¡âblar «aş«âş ve büzûr-ı bâride-i müdirreden bir şey™ ile 
saðy olunur ve onların saðyı mâ-ı bâride içinde kılınır. 

Ve ke≠âlik onların aπdiyeleri keşk-i şa¡îr ve nîm-birişt yumurta ve 
ðar¡iyye ve mâşiyye kılınıp onlar dühn-i levz ile veyâ«ûd müsemmene 
ferârîc ve decâc ile itti«â≠ olunur. 

Ve eger √urðat-i bevlin sebebi me&ânede olan la√m-ı πudedîye ¡arı∂ 
cefâf olur ise onun ¡ilâcı bedeni ter†îb ve o la√mı müceffef olan cimâ¡ı terk 
olur. Ve ter†îb için isti¡mâl olunan müzrûðâttan olur lu¡âb-ı bezr-i ða†ûnâ 
ve lu¡âb-ı bezr-i mürr ve lu¡âb-ı √abb-ı sefercel ve §amπ ve isfîdâc ve tâze 
yumurtanın beyâ∂ı ve leben-i nisâ; bu devâlar varaðan isti¡mâl olunur. Ve 
ütün ve ¡an-câriyetin nisâ ve ve mâ¡izden her birinin lebeni ile ¡ale’d-devâm 
izrâð bu bâbda ba¡∂ı kerre ¡ilâc-ı kâfî olur. Ve ba¡∂ı kerre o mezrûðun içine 
lu¡âb-ı bârideden ve şiyâf-ı ebya∂dan birer şey™ dahi «al† olunur ve ba¡∂ı 
kerre yalnız beyâ∂-ı bey∂i i≠râð kifâyet eder veyâ«ûd edviye-i me≠kûrenin 
biriyle ve dühn-i verd ile izrâð olunur ve ba¡∂ı kerre içine mu«addir dahi 
id«âl olunur. Ve eger veca¡ müştedde olup midde dahi olsa ona izrâð olunan 
edviyeye mu«addir dahi id«âl olunmak lâzım olur ve o mezrûð ðurû√ta ≠ikr 
olunan terkîb üzere olur.
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Nüs«a-i Ceyyide: ¢uşûr-ı √aş«âş ve neşâ ve rubb-ı sûs a«≠ olunup on-
dan zerûð itti«âz olunur. Ve eger taðviyeye √acet olur ise onlda afyûnd ve 
bezrü’l-bencden bir şey™ ðılınır.

Üçüncü Fa§l ¢ıllet-i Bevl Beyânındadır

Bevlin ðılleti şürbün ðılletinden veyâ«ûd ke&ret-i ta«al«ulden veyâ«ûd 
ke&ret-i ishâlden veyâ«ûd mâiyyeti külyenin kebidden ce≠binde ∂a¡fı oldu-
ğundan ve kebidin mâiyyeti demden temyîzde ∂a¡fı mâiyyeti a¡∂âya sû™-i 
ðunye ve istisðâ emrâ∂ı mi&lilerde irsâlinden olur. Ve ma¡lûm ola ki √umû-
dât bu ¡illette mu∂ırr ve cimâ¡ dahi bu ¡illeti ziyâde eder.

Dördüncü Fa§l Bevlin ¡Usrü ve İ√tibâsı Beyânındadır

¡Usr-i bevlin sebebi ba¡∂ı kerre me&ânenin kendide olur, me&elâ me&âne 
∂a¡îfe olup ona mizâc-ı redî tâbi¡ olur «u§û§an ona tâbi¡ olan mizâc mizâc-ı 
bârid olur ve bu sebeb ile ¡usr-i bevlin √udû&u rî√-i şimâl hübûbunda ke&ret 
üzere olur veyâ«ûd me&ânede verem ve verem mi&lli emrâ∂-ı sâire olup 
¡usr-i bevle mü™eddî olur, zîrâ verem √asebiyle def¡-i bevl katında mâiyyeti 
me&ânenin iştimâli cevdet üzere olmayıp bevli ke-mâ yenbaπî ¡a§r eylemez 
ve ona binâen bevl emr-i †abî¡î üzere «urûc eylemeyip bevlde ¡usret olur. 

Ve ba¡∂ı kerre me&âneye «âricden i§âbet eden √arr ve berd ¡usr-i bevle 
ve ke&îren bevlin külliyyen i√tibâsına sebeb olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ¡usr-i bevlin sebebi me&âne mecrâsında olan âfet olur 
ve me&âne mecrâsı me&âne ¡unuðu ve ðadîbde olup i√lîl tesmiye olunan 
menfe≠dir veyâ«ûd ¡usr-i bevlin sebebi ðuvve-i mübevvilede veyâ«ûd bev-
le âlet olan me&âne ¡a∂alinde olur. 

Ve ke≠âlik sebeb-i ¡usr-i bevle bâ¡i& olan ¡u∂vda veyâ«ûd bevlin kendide 
olur. 

Ve mecrâda olan sebeb dahi ba¡∂ı kerre sebeb-i evvelî olur veyâ«ûd 
sebeb-i şirki olur. Ve sebeb-i evvelî dahi mecrânın kendide südde olmak-
la olur veyâ«ûd §alâbet olmakla olur veyâ«ûd ru†ûbet ve ¡alaða ve midde 
mi&llilerden mecrâda bir şey™-i πalî@ sâdd olmakla olur. Ve çok vâði¡ olur ki 
midde süddeye sebeb olur. 
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Ve ba¡∂ı kerre √a§ât ve ke≠âlik riyâ√-ı mu¡teri∂a ve &ü™lûl ve ilti√âm-ı 
ðurû√ bu me≠kûrlardan her mecrâyı sedd edip ¡usre mü™eddî olur.

Ve şedîd olan √arr ve berd ile mecrâ teðabbu∂ edip mesdûd olur. Ve √arr 
ile teðabbu∂ √ummayât-ı mu√riðalarda ve ¡ilel-i ≠evebânîde ke&îrü’l-vuðû¡ 
olur. 

Ve ke≠âlik mecrâ süddesi mecrâda ður√a √udû&undan ve mecrânın te-
meddüdüyle dahi ¡arı∂ olur. Ve temeddü-i mecrâ √abs-i bevli ifrâ†tan olur, 
zîrâ √abs-i bevl ifrâ† üzere oldukta me&âne mürtekize ve mu«telice olur ve 
o sebebden mecrâ mun†abıð olup ¡usre mü™eddî olur. 

Ve †ûl-i müddet bevli √abs leylen nevm ile ve nehâren şuπl ile olur. 
Ve mecrânın müşâreket ile insidâdı mi¡âda ve sürrede verem-i √ârr 

ve verem-i §ulb ve &üfl-i yâbis ve temdîdi olan balπam-ı ke&îr ve rî√-i 
mu¡âri∂ ve rî√-i mümeddid bu me≠kûrlardan biri olup veyâ«ûd mað¡adede 
verem-i mübtede™e veyâ«ûd za«îr ve inðı†â¡-ı bevâsîr ve elem-i bevâsîr 
ve şiðâð-ı mûlim olmakla √âdi& olan verem ve ke≠âlik §ulbün esfeli 
nevâ√îsinde olan verem veyâ«ûd iltivâ veyâ«ûd «u§ye merâðða mürtefi¡a 
olmakla olur. Ve bu âfet-i me≠kûrelerin her biri bevle müzâ√ame edip 
cihet-i fevðe ce≠b etmekle mecrâyı tazyîð eder ve bi’l-müşâreke südde 
¡ârı∂a [415a] ve ¡usret √â§ıla olur ve veca¡ dahi olup bevl ðalîlen ðalîlen 
«urûc eder. 

Ve ba¡∂ı kerre bevli √âbis ve mu¡assir olan sebeb bilâ-verem ve lâ-südde 
mecrâya ður√a ¡urû∂u olur ve her kaçan ¡alîl tebevvül murâd eylese veca¡ 
¡ârı∂ olup ba†nın ¡a∂alî veca¡ √asebiyle me&âneyi ¡a§r eylemeyip bevl «urûc 
eylemez ðuvve-i bâile veca¡dan hereb etmekle. Ve eger o veca¡la ¡a∂elde 
∂a¡f veyâ«ûd teşennüc olur ise ¡u§r ve i√tibâ§ ziyâde olur ve bu sebeb ile i√-
tibâsı olanlar veca¡a ta√ammül eyleyip §ırf cehd ve be≠l-i †âðat ile tebevvül 
eylese keyfen ve kemmen bevl-i †abî¡î «urûc edip veca¡ sâkin olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi bevle ðahr olunsa bevl-i †abî¡î «urûc eylemez belki 
ðalîlen ðalîlen «uruc eder velâkin o «urûcla dahi veca¡ sâkin olur o ¡illet 
sâ√ibinde i√tibâs maradı ile tað†îr-i bevl mara∂ı cem¡ olmakla, ðalîlen 
ðalîlen bevlin «urûcundan ¡alîle «iffet gelip veca¡ına ta√ammül olunur. 

Ve ðuvvette olan sebeb-i ¡usr ve i√tibâs ðuvve-i √assâsede veyâ«ûd 
ðuvve-i mu√arrikede veyâ«ûd ðuvve-i †abî¡iyyede olur: 
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Ve √assâsede olan sebeb me&âne veyâ«ûd ¡a∂ale √issleri ðuvvesinde âfet 
olup onlardan birinin ðuvve-i dâfi¡ası mâiyyeti ðaviyyen ve πayr-i ðavî def¡ 
için o √assâse ta√rîk ve teðâ∂â eylemez veyâ«ûd âfet o √isslerin mebde™le-
rinde ya¡nî dimâπ ve nu«â¡da olur ðarânî†us ve lî&erπus ya¡nî nisyânda ve 
ðıllet-i √issle olduğu gibi. 

Ammâ ðuvve-i mu√arrike âfeti bu vech iledir ki ¡a∂ale nefsini ı†lâðtan 
¡âcize olur, inðıbâddan külliyyen inbisâ†a √areket edip inðıbâ∂dan «âli ol-
mak ona müyesser olmaz veyâ«ûd ¡a∂al-i ba†nın ðuvvetine icâbeti lomaz 
ya¡nî ðuvvetinden o ¡adal müte™e&&ir olup me&âneyi ¡a§r eylemez ve ¡adem-i 
icâbet ðuvvetin ∂a¡fından olur yâ«ûd ðuvvet-i ðaviyye olur velâkin ¡a∂al-i 
ba†nda temeddüd mi&lli √âlet olmakla ¡i§yân edip ðuvvete icâbet eylemez. 

Ve ðuvvet-i †abî¡iyyede olan âfet dâfi¡ada ∂a¡f olmakla olur. Ve ∂a¡f-ı 
dâfi¡a nâdiren sû™-i mizâc-ı √ârr-ı mu√telif ile olur ve ke&îren sû™-i mizâc-ı 
bârid-i mu«telif ile olur veyâ«ûd ma¡a-mâddetin sû™-i mizâcla olur. 
Ma¡a-mâddetin olan sû™-i mizâc-ı √ârr bevlde √arâretle olan sû™-i mizâc 
olur. Ve mâdde-i bâride ile olan sû™-i mizâc rutûbât-ı mür«iye ve rutûbât-ı 
mümidde ile olan sû™-i mizâc olur. Ve ba¡∂ı kerre bu ∂a¡fın sebebi ðuvve-i 
irâdiyyenin ðuvve-i †abî¡iyyeye mu¡âra∂ası olur ya¡nî ðuvve-i dâfi¡a def¡e 
ta§addî eder ve ðuvve-i irâdiyye bevli √abs eder ve iki ðuvvetin mu¡âra∂a-
sından ∂a¡f √âdi& olur. 

Ammâ ¡a∂alede olan sebeb âfet-i mizâciyye olur veyâ«ûd ¡a∂alede ve-
rem veyâ«ûd ¡a§abede teşennüc ve istir«â ve √areket ðuvvesinin bu†lânı 
olur ve o âfetler dahi sað†a ve ∂arbe ve o mi&lli nesneler ile olur. 

Ve ¡a§abede olan âfet-i me&âne ¡a§abesinde olur veyâ«ûd o ¡a§abenin 
mebâdîsi olan dimâπ ve nu«â¡ a¡§âbı şu¡belerinin birinde olur. 

Ammâ ¡u∂v-ı bâ¡i& sebebiyle olan ∂a¡f külyede verem-i √ârr ve verm-i 
§ulb veyâ«ûd √â§at veyâ«ûd fevðten ya¡nî kebidden mâiyyeti ce≠b eden 
ðuvvetin ∂a¡fı veyâ«ûd ta√ta def¡ eden külye dâfi¡asının ∂a¡fı veyâ«ûd ke-
bidde olan ðuvve-i mümeyyizenin ∂a¡fı ve ðable’t-temyîz mâiyyetli demi 
a√vâl-i istisðâ için a¡∂âya irsâli ile olur ve i√tibâs-ı bevlin bu ðısmını müs-
taðillen bir bâb edip ðılletü’l-bevl ðabîlinde kılmağa sana mesâπ vardır. 

Ammâ bevl sebebi ile olan ¡usr ve i√tibâs bevlin √âdd ve mûlim ol-
duğundan olur ve √iddet √asebiyle bevlin i√tibâsı evðât-ı ke&irede vuðû¡u 
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tecribe olunmuştur. Ve deyildi ki bir kimseye ¡usr-i bevl ¡ârı∂ olup ¡aðabin-
de za√îr dahi ¡ârı∂ olsa o kimse yedinci günde helâk olur lâkin o kimseye 
√ummâ ¡ârı∂a olup idrâr-ı ke&îr @âhir olsa necâ†a mü™eddî olur. 

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı kerre √urðat-i bevl ¡ârı∂a ve ba¡dehu zâile olduk-
tan sonra bevlin memerrinde olup ve vaðt-i √iddetinde bevlin üzerinden 
mürûr eylediği lu√ûm-ı πudedîye cefâf ¡ârı∂ olsa o sebebden bevle «u&ûret 
ve πıl@at †ârî olup bevl mu√tebes olur. Vâcib olur ki √urðati zâile olan kim-
seler o mi&lli âfet ¡urû∂undan tevaððî için o lu√ûmu mura††ıbât isti¡mâliyle 
ter†îb eyleyeler.

el-¡Alâmât: Esbâb-ı me≠kûreden berd-i mizâc ile √âdi& olan ¡usr ve i√ti-
bâs ¡alâmetleri ma¡a-πıl@atin ev riððatin bevlin beyâ∂ı ve ðable-≠âlik ðıyâ-
ma ke&ret-i i√tiyâcı ve ke&ret-i isti√mâm ve i√sâsu’l-berd ve esbâb-ı sâire 
¡alâmâtının fıðdânı olur. 

Ve bi-√asebi’l-√arâret √âdi& olan i√tibâsın ¡alâmâtı bevlin √iddeti ve il-
tihâb-ı ma√sûsları olur. 

Ve bürûdetten nâşî teðabbu∂ ile ¡ârı∂ olan i√tibâsın ¡alâmeti ir«âdan ¡alî-
lin intifâ¡ı olur. 

Ve √ummayât-ı mu√rıða ve ≠evebân ile olanların ¡alâmeti ter†îbden ¡alî-
lin intifâ¡ı olur ve ke≠âlik bu vechle √âdi& olan ¡usr bevlin ðılleti vaðtinde 
olur ve kaçan bevl ke&îrü’l-miðdâr olsa mecrâ-yı bevl ke&îr ter†îb edip bev-
lin «urûcu sehl ve ¡usr zâil olur. 

Ve me&ânede ve me&âneye mücâvir a¡∂â-i sâirede olan verem ve «urâc 
ile √âdi& i√tibâsın ¡alâmetlerini bundan aðdem sen bildin ve onların her 
birisi için bundan sonra birer müstaðill bâb bulursun. 

Ve verem ile √âdi& üsr ve i√tibâsın esbâb-ı sâireden √âdi& üsr ve i√tibâ-
sın fürûðundan biri budur ki veremi olan i√tibâs ðalîlen ðalîlen ¡arı∂ olur, 
def¡aten olmaz lâkin sebeb-i verem emr-i ¡a@îm olup def¡aten tevrîm eder 
ise o sebebden def¡aten √âdi& olan verem bevli def¡aten √abs eder. 

Ve me&ânede mara∂ veyâ«ûd şey™-i ∂âπı†tan nâşî olup südde √asebiy-
le olan i√tibâsın ¡alâmeti me&ânenin irtikâz ve intifâ« ve temeddüdü olur. 
Ve me&âneye ¡ârı∂ südedin cümlesinde ve ke≠âlik ∂âπı† ile olan insidâdda 
veca¡ olur. 
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Ve emr-i sâddin verem olduğu ðarîben ≠ikri mürûr eden ¡alâmet ile 
ma¡lûm olur. Ve veremden mâ-¡adâ eşyâ-ı sâddenin biri olduğu isti¡mâl 
olunan ðâ&â†îr ile «urûc eden demden veyâ«ûd a«lâ†-ı sâireden ma¡lûm 
olur. Ve &ü™lûl ve √a§ât ve ilti√âmdan biri olduğu ðâ&â†îrin onlara müntehî 
olup verâsına nüfûz eylemediğinden ma¡lûm olur. Ve √a§ât olduğu ¡alâmât 
√a§ât-ı me≠kûre ile dahi ma¡lûm olur. Ve ke≠âlik ðâ&â†îrin cidden §ulb olan 
şey™e mümâssesinden dahi ma¡lûm olur. Ve süddenin dem veyâ«ûd «ıl†-ı 
sâir olduğu ≠ikri mürûr eden bevlden ma¡lûm olur ve «â§§aten süddenin 
dem olduğu me&ânede cumûd-ı dem ¡illetinin ¡alâmetinden dahi ma¡lûm 
olur, o ¡alâmetler levnin i§firârı ve nefes ve nab∂ın §ıπarları ve tevâtürleri 
ve ¡arað-ı bâridin dürûru ve √ummâ ve nâfi∂ ve πa&eyânın ¡urû∂u olur ve bu 
¡alâmetler ile olan ¡usr ve i√tibâs redî olur, ondan necât ve «alâ§ ðalîl olur. 
Ve me&ânede «ıl†-ı πalî@ olduğu miðdâr-ı mu¡teber &iðalin vücûdu ve i√sâsı 
ile dahi ma¡lûm olur ve bevl ile şey™-i «âm «urûcundan dahi bilinir. 

Ve ðab∂ [ve] isti√§âfa mü™eddî berdden olanlara esbâb-ı muðârine ve 
esbâb-ı müteðaddime delâlet eder. 

Ve i√tibâs-ı bevlin rî√i olanlarına bilâ-&iðal temeddüd delâlet eder ve o 
rî√ ba¡∂ı kerre müntaðil ve ba¡∂ı kerre πayr-i müntaðil olur. 

Ve ∂a¡f-ı √iss ile olanlara bevlin le≠¡i i√sâs olunmadığı delâlet eder. 
Ve ∂a¡f-ı dâfi¡a ile olduğuna πamz ile sühûlet üzere bevlin «urûcu delâ-

let eder. 
Ve istir«â-i ¡a∂ale ile olanlara bi-πayri «afrin270 olan dürûr ve ke≠âlik 

¡a§r ile bâ†ından bir nesne «urûc eylemeyip πamz olundukta sühûlet üzere 
bevlin «urûcu delâlet eder.271 

Ve teşennüc-i ¡a∂ale √asebleriyle olanların ¡alâmeti bevl-i ðalîl ¡adalesi 
müteşennice olan me&âneden †afre ile ve zerð-ı ðavî ile «urûcu olur. 

Ve külye ∂a¡fı ile olanlara ∂a¡f-ı külye beyânında ≠ikri mürûr eden ∂a¡f-ı 
külye ¡alâmetleri delâleteder ve ke≠âlik külye √a§âtı ve külye veremi √ase-
biyle [415b] olanlara o bâbda ≠ikr olunan o âfetlerin ¡alâmâtı delâlet eder. 

270 Bu maðâmda Nefîsî “bi-πayri «afrin” ðavlini “bi-πayri zerðin ðaviyyin” diye 
tefsîr eyledi. Ve √â-i mühmele ile olmak üzere yazılmıştır.

271 “¡A§r” ve “πamz”ın farðı budur ki ¡a∂alenin ðuvveti olmayıp müster«iye olmakla 
mün¡a§ır olan mâiyyet ¡a∂aleden cânib-i â«ere sereyân eder; πamzdan mevâdd 
rıfðla mes√ olmakla tedrîc ile mâiyyet ða∂îbe nüzûl ve «urûc eder. 
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Ve bi’l-cümle eger &iðal ve veca¡ külâ nevâ√î§inde olur ise ¡illet o ma√al-
ldedir: 

Ve ¡alâmâtı verem ¡alâmetleriyse külâda verem olduğuna delâlet eder. 
Eger külâ nevâ√îsinde cidden şedîd &iðal olur ise onda bevl mu√tebes 

olduğuna delâlet eder. 
Eger o miðdârdan &iðal-i ma√sûs ðalîl ise o mekânda bi-verem ev 

bilâ-verem ru†ûbet-i sâdde olduğuna delâlet eder. 
Eger &iðal olmayıp veca¡ mümidd olur ise külyede rî√ olduğuna delâlet 

eder. 
Eger ba†nda lîn olup ve külye ve me&âne süddeleri ¡alâmâtı olmayıp 

ve ke≠âlik ∂a¡f-ı me&âne ¡alâmetleri dahi yok is o i√tibâsın sebebi külye 
câ≠ibesinin ∂a¡fı olur ve külyenin câ≠ibesinin ve kebidin dâfi¡asının da¡fları 
¡alâmâtı a√vâl-i istisðâiyyenin √udû&u olur. 

Eger sebeb-i i√tibâs ður√a ve √iddetten √âdi& veca¡-ı mu¡ârı∂ olur ise 
veca¡a §abr ile bevli i√râcın veca¡ı teskîni ona delâlet eder.272 Ve ke≠âlik 
ðahr-ı bevlle veca¡ı teskîn dahi i√tibâsın veca¡ ile olduğuna delâlet eder. 

Ve ðurû√u olan i√tibâs ður√a ¡alâmeti ile ma¡lûm olur. 
Lu√ûm-ı πudediyyenin bellesi cefâfıyla olanlarına esbâb-ı me≠kûrenin 

teðaddümü ve o lu√ûmu ter†îbin bevli selis kıldığı delâlet eder.
el-¡İlâc: ¡Usrün ve i√tibâsın mu¡âleceleri budur ki eger onlara sebeb mid-

de veyâ«ûd «ıl† olur ise vâcib olur ki ona mütetti√ât ve müdirrât-ı ðaviyye 
ile senin bildiği üzere mu¡âlece oluna eger müdirrâtın te™&îr edeceği mið-
dârdan emr a¡@âm olmaz ise, zîrâ emr-i ¡a@îmde müdirrât isti¡mâl olunsa 
me&âneye mevâdd-ı u«râ inzâl eder ve veca¡ ve temeddüd ziyâde olur ve 
me&âneden bir şey™ i«râc eylemez. 

Ve bu bâbda mâ-ı füclün te™&îri vardır √attâ vâcib olur ki onun idâmı273 
mâ-ı fücl ile ve ke≠âlik √ımma§-ı esved suyunda dahi o menfa¡at vardır. 
Ammâ onların müdirrâtı fu†râsâliyûn, uşşað, dûkû, mürr, fûh füvvetü'§-§ıbπ, 
hamâmâ, ðus†, sîsâliyûs, vecc, şült ve bezr-i şült bunların küllîsi mâ-ı fücl-i 

272 “~abr ¡ale’l-veca¡” ile “ðahr ¡ale’l-bevl”in farðı Allâhu a¡lem budur ki §ı√√at-
le bevli i«râc için olan irâde-i i«tiyâriyye miðdârı irâde ile «urûc eder ise §abr 
¡ale’l-veca¡ olur ve eger irâde-i zâideye ve belki yed ile ¡amele mu√tâc olur ise 
ðahr ¡ale’l-bevl olur.

273 “İdâm” etmek katığıdır.
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ma†bû«ta veyâ«ûd mâ-ı √ımma§-ı esvedde vyâ«ûd mâ-ı √asekte veyâ«ûd 
¡u§âre-i kerefs ve râziyânecde ve «u§û§an berrî râziyânecde ve sikencebîn-i 
¡un§ulîde saðy olunmak cidden nâfi¡ olur. Ve me&rûdîlûs ve tiryâð cidden 
nâfi¡dir ve ke≠âlik devâ-i kürküm ve emrûsiyâ ve devâ-i ¢ubâdu'l-Melik. 
Ammâ o ¡illeti olan e†fâle o devâlar anası sütü ile kendiye veyâ«ûd mür∂i¡a-
sına saðy olunur.

~ıfat-ı Müdirr-i ¢avî: Ebhel, esârûn, nân«âh, bezr-i kerefs, √amâmâ, 
fu†râsâliyûn, füvvetü’§-§ıbπ, levz-i mürr, sünbül her birinden yirmişer dir-
hem, bezr-i bittî« on dirhem, başı ve kanatları kesilmiş ≠erârî√in cesedi 
bir dirhem; bu edviyelerden mü&elle&-i raðîð içinde ma√lûl olan uşşað ile 
benâdıð itti«â≠ olunur ve şerbet-i vâ√idesi üç dirheme varınca ðadar olur.

Â«er: Devâ-i ebhel ve √ıltît ki me&ânede cümûd-ı dem bâbında ≠ikri 
mürûr eylemiştir, onlar şürben ve zerðan isti¡mâl olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre bunlara nâfi¡ edviye terkîb olunur, o mürekkeb devâ bu-
dur. Cünd-i bîdester, ûferbiyûn, zencebîl, dâr-ı fülfül, dühn-i belesân ve 
ba¡∂ı kerre onların içine afyûn ve bezrü’l-benc bi-√asebi’l-veca¡ id«âl olu-
nur ve bu terkîbi sen aðrabâdînde bulursun. 

Ve bu ¡illete edviye-i √a§aviyyenin cemî¡isi nâfi¡dir, dem ve ður√adan 
mâ-¡adâ esbâb-ı sâire ile √âdi& ¡usr ve i√tibâsın küllîsine o edviyenin men-
fa¡ati şâmiledir ve o edviyeler remâd-ı ¡aðreb, √a§ât-ı isfenc, remâd-ı zücâc 
mi&llilerdir. Ve denildiği üzere bir miðdâr nef¡i olur ibn-i ¡urs me&ânesi 
tecfîf olunup ondan üç dirhem miðdârı şarâb-ı rey√ânîyle saðy olunur ise 
ve ke≠âlik sere†ân-ı nehrî-i mu√rað iki dirhem ðadar şarâb ile saðy olunur 
«u§û§an §abîlere onu saðy ziyâde nâfi¡ olur.

Ve sebebi berd-i me&âne olan i√tibâsta biz edviye-i u«râ ≠ikr eyledik 
ki onu bu mev∂i¡de dahi kırâ™et eylemek vâcib olur. Ve ¡alaðanın cümû-
du ile √âdi& olan i√tibâsa me&ânede cümûdda mu¡âlecesi bâbında ≠ikr olu-
nan mu¡âlecât ile ¡ilâc olunur. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan edviyeden mâ-ı 
fücl ile ∂ımâd dahi itti«âz olunur. Ve ba¡∂ı kerre tiryâð ve me&rûdî†ûs ve 
emrûsiyâ ve devâ-i kürküm ve devâ-i ¢ubâdu'l-Melik ile dahi †ılâ olunur. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi o ne†ûlât-ı ðaviyyeye √âcet olur ki o ne†ûl √armel ve 
müşk-†arâmşî¡ ile ≠erð-ı √amâmdan terkîb olunur. Ve ke≠âlik bûrað ve 
¡âðırðar√â ve «ardal ile dahi ten†îl olunur.
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∞ımâd-ı Ceyyid-i Mücerreb: ◊abbu’l-πâr, şibt, √amâmâ, iklîl-i melik, 
√ımma§-ı esved daðîði, bâbûnec her birinden onar dirhem, dûðû, bezr-i 
fücl, bezr-i kerefs-i bostânî ve cebelî her birinden yedişer dirhem; bu ed-
viyeler dühn-i belesânla veyâ«ûd dühn-i sûsen ile ∂ımâd olunur kerneb-i 
Ermenî ile ma¡cûn kılınmakla.

~ıfat-ı Merhem-i Ceyyid: Muðl, çâvşîr, sekbînec, vecc mütesâviye-
tü’l-eczâ a«≠ olunup onlardan şa√m-ı ba†† ve şem¡-i a§fer ve dühn-i sûsen 
ile merhem itti«â≠ olunur. 

Ve zerûðâttan mey¡a ve ðınne ve çâvşîr ve fülfül bu edviyelerden ≠erûð 
itti«âz olunur ve ba¡∂ı kerre o zerûðun a«lâ†ına √ıltît dahi id«âl olunur. 

Eger sebeb ¡usr-i √a§ât ise √a§ât ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur; sebeb olan 
√a§ât hangi mev∂i¡de ise o mev∂i¡ √a§âtının tedbîri ile tedbîr olunur. Ve 
eger sebeb &ü™lûl veyâ«ûd la√m-ı nâbit veyâ«ûd ilti√âm olur ise onun 
mu¡âlecesi âbzenât-ı mür«iye ve me&âne bâbında ≠ikr olunan edhân-ı 
mür«iye-i ma¡lûme ve √avâmı∂dan ve ðavâbı∂dan ictinâb olur ve bu ed-
viye ve tedbîr-i sâire ba¡∂ı kerre onlara nâfi¡ ve nâci¡ olur ve ba¡∂ı kerre 
olmaz. 

Ve eger sebeb verem olur ise verem mu¡âlece olunur ir«â ve telyîn olun-
makla ve √ammâm-ı mâîde ta¡rîð olunur ve müleyyinâtla ∂ımâd ve mez-
rûðât ve mað¡adede √amûlât isti¡mâl olunur, şürb taðlîl ve müdirrât terk 
ve lâ-eðall πıdâ iki gün ðadar terk olunur. Ve verem telyîn olundukta ba¡∂ı 
kerre bevl me&âneye πamz ile ve ¡a§r ile nüzûl eder lâkin ke&ret üzere ir«â 
ve telyîn olunduktan sonra. 

Ve kerneb ve «a†mî ve ba§al ve kürrâ&-ı meslûða bu me≠kûrlar ∂ımâden 
isti¡mâl olundukta bu bâbda me¡ûnet-i ke&îresi olur. 

Ve bunda fa§d-ı mâ-vecebenin âkedi ve evcebi olur. Evvel-i emrde vâ-
cib olan bâsilîðten fa§d ve ba¡dehu §âfinden fa§d olunmaktır. Ba¡∂ı kerre bu 
fa§d ile bevl dürûr eder. 

Eger sebeb berd ve ðab∂ olur ise sû™-i mizâc-ı bârid ¡ilâcıyla mu¡âlece 
olunur. 

Ve eger sebeb √arr olur ise edhân-ı mu¡tedile ile ve o edhân-ı bâride ile 
¡ilâc olunur ki onda telyîn ve ir«â ola dühn-i benefşec gibi ve dühn-i ðar¡ 
gibi ki onlar dühn-i bâbûnec ve dühn-i şibt ile ma«lû†a ola. 
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Eger o sebeb √ârr ile yübs dahi olur ise onda âbzenât ve edhân-ı mür«i-
ye ve aπdiye-i mura††ıbe ve nâðıhlarda isti¡mâl olunan √ammâm ve tedbîr 
isti¡mâl olunur. 

Ve eger ¡usr-i bevle sebeb fâlic olur ise ona fâlic ¡ilâcı ile mu¡âlece olunur. 
Ve eger sebeb ¡a∂alenin teşennücü ise teşennüc mu¡âlecesi ile bâbında 

me≠kûr olduğu üzere mu¡âlece olunur. 
Ve eger sebeb mizâc-ı bârid ise ona edhân-ı √ârre ile ve senin ma¡lûmun 

olan ma¡cûnât-ı √ârre ile mu¡âlece olunur. 
Ve o mizâc-ı √ârr √asebiyle olan ¡usr-i bevle ve ke≠âlik fâlice nâfi¡ olur, 

√amâm-ı berrî «ur™u yarım dirhem a«≠ olunup bevl-i e†fâl ile şürb olunmak 
ve o «ur™ şürb olundukta idrâr eder veyâ«ûd bir mi&ðâl «ur™-ı fâr şib&in 
mâ-ı †abî«iyle dahi şürb olunur ve bu devâların ikisi ba¡∂ı kerre mûmiyâî 
ile zerðan isti¡mâl olunur veyâ«ûd ra«emenin274 ðâni§a-i müceffefesi kendi 
vezninde mil√-i Hindî ile terkîb olunup mâ-ı √ârr ile şürb olunur. Ve dühn-i 
nârdîni mâ-ı √ârr ile şürb dahi onlara nâfi¡ olur veyâ«ûd iki dânıð √ıltît eşek 
sütü ile şürb olunur ve onun «ıl†-ı πalî@den √âdi& olan ¡usre dahi nef¡i olur. 

Ve bi-√asebi’l-√arâret ¡ârı∂ olan ¡usre büzûr-ı bâride ile ve bezr-i «ass 
ile mu¡âlece olunur o büzûr rummân-ı √âmi∂ ve şarâb-ı memzûc [416a] ile 
şürb olunmakla. 

Ve eger sað†a ve ∂arbeden √âdi& ise gerek onda verem olsun ve gerek 
veremi olmayıp â«er vech ile ma∂arratı olsun iki √âl üzere dahi ona fa§d 
ile ve merû«ât-ı mu¡tedile ve âbzenât ile ¡ilâc olunur ve ictihâd olunup bevl 
ettirilir. Ve eger ¡alîl bevl-i ke&îr tebevvül eder ise §amπ-ı cevz ile olan 
aðrâ§-ı kehrübâ saðy olunmakla dem √abs olunur. 

Ve eger ¡alaða i√dâ&ından «avf eder ise ona ¡alaða-i câmide ¡ilâcı ile 
mu¡âlece edersin ve eger ¡alaðanın seddinden275 «avf eder isen südde-i 
¡alaða ¡ilâcıyla ¡ilâc edersin; o ¡ilâc bundan aðdem ≠ikr olundu. 

Ve eger sebeb ¡usr-i rî√ olur ise ona ¡ilâc-ı rî√-i me&âne ile mu¡âlece 
olunur. 

س 274 ــ ــ در  ار כ ــ دار غ  ــ ا  ــ ــ آ ــ ا כــ  ــ כ ــ  ــ ا אئــ  ــ  ــ   Kâmil-i ر
¡Alâî

275 [Yazmada “şeddinden” ise de manaya ve Ragıp Paşa’ya göre “seddinden” şek-
linde düzeltildi.]
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Ve veca¡ sebebiyle olan ¡usr ve i√tibâsa ¡ilâc onun zerûðunda mu«addir 
kılınmakla olur ve ta«dîr olunup veca¡ teskîn olunduktan sonra ¡ilâc-ı bevle 
ta§addî olunur ve ondan sonra ¡ilâc-ı ður√a veyâ«ûd bevl-i √âddı ta¡dîl için 
¡ilâc olunur aπdiye ve buðûl-i me≠kûreler ile ve o zerûðât ile dahi ¡ilâc olu-
nur ki onların taπriyesi olup √iddet-i bevl ile mecrâ-yı √a§§âsenin §af√ası 
beynine o muπarrî √âil olup le≠¡e mâni¡ olur. 

Ve ∂a¡f-ı √iss ile olanlarda mebde™ine mu¡âlece olunur eger ¡illet 
mebde™den münba¡i&e ise ve eger ¡illet ¡a∂alede ve me&ânede ise onun 
¡ilâcı fâd-zehriyyeti olan edviye isti¡mâli olur, tiryâð ve me&rûdî†ûs ve 
merû«ât ve zerûðât ki rû√a muvâfıð ola, dühn-i yâsemîn ve sûsen ve ner-
ces dühnleri ve «â§§aten dühn-i za¡ferân ve dühn-i belesân zerð olunur ve 
onlarda mîve aπacı yaprakları ve rû√-ı nefsâniyyeye sevgili olan buðûlle 
varað-ı şecer-i tuffâ√ ve na¡nâ¡ ve se≠âb mi&llilerden ∂ımâd itti«âz olu-
nup isti¡mâl olunur ve onlara bezr-i √armel ve bezr-i se≠âb-ı cebelî gibi 
edviye-i münebbihe dahi «al† olunur ve onlardan sonra o edviye ile ¡âne 
∂ımâd olunur. 

Ve eger sebeb-i ¡usr ðuvve-i dâfi¡anın ∂a¡fı ile olur ise mizâc-ı πâlibe ve 
mara∂-ı mu∂¡ife senin bildiğin vech üzere ri¡âyet olunup onun mu¡âlecesi 
ile ¡ilâc olunur. Dâfi¡anın âfeti ek&er-i √âlde bürûdetten olur ve bürûdetin 
¡ilâcı tes«îni ve ðab∂ı olan edviye isti¡mâliyle ve «u§û§an ∂a¡f-ı √iss bâbın-
da bizim ≠ikr eylediklerimiz ile olur. 

Ve eger sebeb-i ¡usr bevli †ûl-i müddet √absten ise onun ¡ilâcı mür«iye 
ve müleyyine olup bezr-i kettân ve √ulbe ve ðır†ım ve ra†beden mütte«a≠ 
olan âbzenât isti¡mâli olur ve o edviyeden ∂ımâd dahi itti«â≠ olunur ve bun-
lardan sonra şedîdü’l-idrâr olanlar ve ke≠âlik ðânâ†îr isti¡mâl olunur. Ve bu 
¡illette dühn-i belesânın ve ne@âirinin nef¡i ¡a@îm olur. 

Ammâ kebid ve külye ve em¡â ve @ahr bu a¡∂ânın biriyle ¡ârı∂ olan ¡usr-
de vâcib olur ki o ¡u∂vun ¡ilâcına ða§d ve ¡inâyet oluna, eger eylediğin ¡ilâc 
o ¡u∂v âfetini izâle eder ise ¡usr-i bevli dahi izâle eder ve o ¡u∂vda nef¡i ol-
mayan ¡ilâc-ı me≠kûrun ¡usre dahi nef¡i olmaz. Ve ma¡a-≠âlik vâcib olur ki 
onlarda mür«î olan âbzenât ve ∂ımâdât ve zerûðât isti¡mâl oluna ve mâdde-i 
ke&îre inzâlinden «avf olunca ðadar müdirrât dahi isti¡mâl ederler.
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Beşinci Fa§l Ek&er-i Vücûhta I†lâ…-ı Bevl Eden 
Eşyâ-ı Mübevvile Beyânındadır

Ba¡∂ılar dediler ki «ur™-ı √amâm mûmiyâî ile isti¡mâl olunsa bevli mu√-
tebes olanları bevl ettirir. Ve ke≠âlik südde-i πalî@a bâbında ve berdden 
√âdi& ¡usr ve i√tibâs bâbında ≠ikr olunan edviye dahi mübevvilât-ı bevl 
olur. Ve ba¡∂ılar dahi dediler ki bu bâbda nef¡ini tecribe eylediklerimizden-
dir mil√-i †aberzed a«≠ ve mað¡adede i√timâl olunsa bevl-i mu√tebesi idrâr 
eder. Ve dahi dediler ki bir ðamle a«≠ olunup i√lîle id«âl olunsa veyâ«ûd o 
ðurâd ki esirreden ya¡nî serîrlerden suðû† edip dökülür, o dahi a«≠ olunup 
i√lîle id«âl olunsa onlarda her biri bevli ı†lâð eder. Mu§annif der ki ðarîb 
olur ki onlar ðurâddan murâdı fesâfis ola, lüπat-ı Türkîde tahta kehlesidir. 
Ve eb«al276 dedikleri sinek ki ona baðða derler, onu irsâl dahi nâfi¡dir. Ve 
ke≠âlik onlara i√lîl üzere &ûm ve ba§al ile †ılâ olunsa o dahi ı†lâð-ı bevl eder 
veyâ«ûd birer tel za¡ferân i√lîl içre id«âl olunsa o dahi nâfi¡dir. 

Ve eger verem olmayıp vücûh-ı süddeden bir vech ve bir keyfiyyet üze-
re südde olsa zerrâða ile onda o zeyt i√lîle zerð olunur ki onun içinde cid-
den rediyye olmayan ¡aðârib-i bî∂ teşmîs olunmuş ola ve onun zerrâðası 
gümüşten itti«âz olunur ve √în-i izrâðta nef«le i¡ânet olunur.

Altıncı Fa§l ¢â&â†îri ±ikr Edip Onu Tebvîl ve 
Zer…te İsti¡mâl Ne Vechle Olduğunu Beyân Eder

Kaçan bevlde ¡usret ve i√tibâs olup edviye isti¡mâli nâfi¡ olmasa onu 
ı†lâðta √île-i u«râya mu√tâc olur. Ve onun cümle-i √iyelinden biri ðâ&â†îr 
ve mübevvile isti¡mâlidir. Ve me&ânede verem veyâ«ûd me&âne ðurbünde 
şey™-i ∂âπı†-ı â«er mevcûd iken ðâ&â†îr isti¡mâlinden ziyâde i√tirâz olunmak 
vâcibdir, zîrâ me&âne o √âl üzere iken ona ðâ&â†îr id«âli me&âneyi tevrîm 
edip veca¡ı ziyâde eder. 

Ve ðâ&â†îrin ecvedi elyen-i ecsâddan ve ecsâdın te&niyeyi aðbel olanın-
dan itti«â≠ olunur. Berr ve ba√r √ayvânlarının ba¡∂ılarında o mi&lli cülûdu 
olan √ayvân bulunur, o cülûddan ðâ&â†îr itti«â≠ olunmak elyað olur, o cülû∂ 

276 “Eb«al” o sinektir ki kemâl-i §ıπarından rü™yet olunmaz ve ek&er göze du«ûl 
eder, “İnnallâhe lâ yesta√yî en ya∂ribe me&elen-mâ ba¡û∂aten” el-âyet bunun 
tefsîrinde yazılmıştır.
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evvelâ dibâπat olunup ve ondan âlet-i me≠kûre itti«âz olunup πırâ-i cübn 
ile il§âð olunmakla. Ve ba¡∂ı kerre dahi üsrüb ve re§â§-ı ðal¡iyyden itti«â≠ 
olunur, ≠ikr olunan re§â§tan itti«â≠ı dahi eceved olur. Eger o re§â§ ve üsrüb 
şedîdü’l-lîn olur ise onun üzerine mes√ûðûniyâ ve merðaşî&âdan bir şey™ 
†ar√ olunmakla taðviye olunur veyâ«ûd üsrüb ve re§â§tan her biri ke&ret 
üzere i≠âbe olunup bir inâya §abb olunduktan sonra üzerine dem-i teys †ar√ 
olunur, zîrâ dem-i teysin ðuvveti bu şânda nâfi¡ olduğundan mâ-¡adâ o iki 
re§â§ı taðviye eder. Ve o eşyânın her hangisinden o âlet itti«âz olunur ise 
onun başı §ulb-ı müstedîr kılınır ve o re™ste birkaç &uðûb kılınır √attâ o 
&uðûbun ba¡∂ısı dem ve reml ve «ıl†-ı πalî@-i â«er bu eşyâ-ı sâddın biri ile 
mesdûde olsa §abb olunan devâya ve idrâr olunan bevle menfe≠-i â«er bâðî 
kalıp mütevâtiren âleti teftî√ için i«râc ve id«âle √âcet kalmaz. Ve ba¡∂ı 
kerre o âlet fi∂dadan ve ecsâd-ı sâireden dahi itti«â≠ olunur. 

Ve ðâ&â†îr iki √âcet için itti«âz olunur: ◊âcet-i ûlâ budur ki o âlet ile 
me&âneye devâ §abb olunup o ma§bûb me&ânede √aðn ve √abs olunur. Ve 
√âcet-i &âniye ðâ&â†îr ile bevli i«râca olur. 

◊âcet-i ûlâ için i¡dâd ve tehyi™e olunan âletin †araf-ı meftû√ u mu†laðına277 
bir cüreyb-i §aπîr278 veyâ«ûd müfreke279 ve müldene280 bir me&âneye şedd 
olunur ve ona devâ §abb olunup zerð-ı √uðun gibi izrâð olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi bizim ðûlınc bâbında ≠ikr ve i«tiyâr eylediğimiz mi√ðane gibi itti«â≠ 
olunur. 

Ve eger o âlet √âcet-i &âniye ve istibâle için itti«âz olunur ise o âlet 
ce≠≠âbât mecrâsına icrâ olunur, zîrâ menfe≠de olan eşyâ ce≠b olundukta 
«alânın imtinâ¡ı √asebiyle bevl münce≠ibe olup dürûr eder. Ve o ce≠≠âbe 
itti«â≠ının †arîði budur ki menfe≠e id«âl olunan zerraðâ içine ≠ikri âtî taf§îl 
üzere bir şey™ doldurulur ve ba¡dehu bi-ðuvvetin menfe≠den o şey™ ce≠b 
olunur ve o şey™in inci≠âbı ile bevlden ve πayriden dürûru ða§d olunan nes-
neler dahi münce≠ib olur veyâ«ûd menfe≠e id√âl olunan ðâ&â†îr içine bir 
şey™ tehendüm olunur veyâ«ûd ðâ&â†îrin üzerine bir şey™ tehendüm olunur 

277 “Mu†laða” i√lîlden «âricde olan †araftır.
278 “Cüreyb” cirâb”ın ta§πîridir, küçük dağarcık demektir.
279 “Müfreke” oğulmuş.
280 “Müldene” yumuşak kılınmış demektir.
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ki onlar bir miðdâr havâyı menfe≠den √a§r vemen¡ eder [416b] ve havâ 
du«ûl edecek med«al var ise o med«al sedd olunur ve kaçan ðâ&â†îrin bâ†ı-
nına veyâ«ûd @âhirine münhedim olan şey™ ce≠b olunsa o mec≠bûn va∂¡ına 
med«al-i havâ mesdûd olmakla havâ du«û eylemeyip «alâ dahi mümteni¡ 
olmakla ∂arûreten bevl mu√tebes olduğu ma√allden dürûr eder ve ðâ&â†îr 
†arîðinden ve tecvîfinden «urûc eder. 

Ve mecrâ-yı bevle id«âl olunan ðâ&â†îrin bâ†ını fürcesine id«âl oluna-
cak ve doldurulacak nesne budur ki §ûftan birkaç «uyû† na@m olunup ve o 
«uyû† vasa†ından şedd olunup iki †arafı biriktirilip ðâ&â†îr fürcesine id«âl 
olunur ve o fürceye §ûfe-i me≠kûrenin dess ve id«âli «afîfen olur. Ve va-
sa††a olan «ay† «âricde imsâk olunur ve kaçan vasa†ta olan «ay† ce≠b olunsa 
§ûfe «urûc eder ve havâ-i «âricînin med«ali mesdûd ve «alâ dahi mümteni¡ 
olmakla §ûfe-i me≠kûre mev∂i¡i «âlî kalmasın için bevl mu√tebes olduğu 
mev∂i¡den dürûr edip ðâ&â†îr ünbûbesinden «urûc eder. 

Ammâ mecrâya id«âl olunan ðâ&â†îr fürcesinde tehendüm olunacak nes-
ne bir ¡amûddur ki o fürceye id«âl olunur. 

Ve ðâ&â†îrin üstüne tehendüm olunacak nesne o πılâfât olur ki ðâ&â†îri 
üzerinden müştemile olur ve onların ikisinde dahi birer miðba∂ kılınır ya¡nî 
yed ile a«≠ olunacak bir nesne kılınır, kaçan o miðba∂ ile ¡amûd veyâ«ûd 
πılâf ce≠b olunsa med«al mesdûd ve «alâ mümteni¡ olmakla ≠ikri mürûr 
eylediği üzere bevl dürûr eder. 

Ve bu âleti isti¡mâlin ecved †arîði budur ki ¡alîl †araf-ı ¡u§¡u§a üzere ya¡nî 
dübürün fevðinde olup «arezât-ı @ahrın â«ir «arezesi üzere mað¡ad mün-
ze¡ice kılınıp iclâs olunur ve suðû† eylemesin için «alfinden bir kimse ¡alîli 
∂ab† eder ve iki rükbelerini ürbiyyeleri cânib-i fevðine ðalîlen ref¡ eder ve 
iki rükbeleri arasını teftî√ eder. Ve bu vech üzere ðâ&â†îr isti¡mâli ¡alîl âb-
zenât-ı mür«iye ile i√mâm olunup a∂mide-i mür«iye ve merû«ât-ı mür«i-
yeler dahi isti¡mâl olunduktan sonra olur. 

Ve bunlardan sonra ðâ&â†îr ða∂îbinin †ûlü miðdâr id«âl olunur. Ve evlâ 
olan budur ki her şa«§ın ðâ&â†îri kendi ða∂îbinin †ûlü ve si¡ası miðdârı it-
ti«â≠ oluna. Ve ≠ikri mürûr eylediği üzere o âlet ðayrû†ıyâtla †ılâ olunur 
«u§û§an ¡illete muvâfıð olan ðayrû†ıyât ile †ılânın menfa¡ati ziyâde olur. Ve 
kaçan o âlet †ûl-i ða∂îbde itti«â≠ olunup minvâl-i mu√arrer üzere a√vâl-i 
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sâiresi tesviye olunsa ≠ikr-ı ðıyâmı ya¡nî intişârı √âlinde olan tesviye gibi 
tesviye olunur velâkin sürre cânibine meyl üzere kılınır ba¡dehu ðâ&â†îr rıfð 
üzere bir boğum veyâ«ûd iki boğum miðdârı mecrâya id«âl olunur ve o 
miðdâr id«âl ile ðâ&â†îr me&âne fe∂âsına vâ§ıl olur ve o fe∂âya vu§ûl ile 
veca¡ sâkin veyâ«ûd veca¡ «afîf olur veyâ«ûd i√sâs olunur ki ðâ&â†îrin 
nüfû≠u bir şey™i ta√rîk eyledi ve’l-√â§ıl onun nüfû≠u ma√sûs olur. Ve nüfû≠ 
i√sâs olunduktan sonra ≠eker tesfîl olunup √âlet-i ûlâ üzere belki √âlet-i 
ûlâsından esfele tenzîl ve bu me≠kûrlar ile ¡amel olunduktan sonra eger 
ðâ&â†îr isti¡mâli tebvîl için ise ðâ&â†îrin içinde olan √aşv ve ¡amûd ve «âric-
den münhedim olan πılâfât o zamân ce≠b olunup bevl mi&lli i«râcı murâd 
olunan nesneler i«râc olunur ve eger ðâ&â†îr isti¡mâlinden πara∂ devâ §abbı 
ise ≠ikr olunan zamânda o devâ def¡aten §abb ve def¡ olunur. Ve’l-√â§ıl 
ðâ&â†îr sa√ca mü™eddî olmasın için ictihâd olunup ve i√dâ&-ı veca¡ eyleme-
sin için ¡alâ-mehlin ve rıfðin isti¡mâl olunur.

Yedinci Fa§l Ta…†îr-i Bevl Beyânındadır

Tað†îr-i bevlin esbâbı bevlde olur veyâ«ûd âlet-i bevlde olur ve âlette 
olan dahi ¡a∂alede olur veyâ«ûd cirm-i me&ânede veyâ«ûd sebeb-i tað†îr 
mebâdîde olur. 

Nefs-i bevlde olan dahi bevlin √iddeti veyâ«ûd bevlin ke&reti olur. Ve 
√iddetin tað†îr-i sebeb olduğu bizim ¡usr-i bevl bâbında ≠ikr eylediğimiz 
üzere bevlde olan √iddet-i ðaviyye ve ictimâ¡ ve &iðal ta√ammülden «âric 
ve mûlim olmakla me&ânenin bevli i√râcı selis olmaz belki beyne’l-istir-
sâl ve’l-i√tibâs bir √âl üzere bevl «urûc eder ve ona tað†îr tesmiye olu-
nur veyâ«ûd √iddeti olan bevlden miðdâr-ı ðalîlin «urûcu kemâl-ı √iddeti 
√asebiyle ¡a∂alenin teðabbu∂u ile √â§ıl olur ne ðadar o †eðabbu∂ ðuvve-i 
irâdiyye ile olmaz ise dahi ðuvve-i †abî¡iyye o teðabbu∂u iðti∂â eder ve o 
teðabbu∂dan tað†îr √âdi& olur. Ve o teðabbu∂ le≠¡inden ve edviyeden ve 
ta¡abdan ve cimâ¡dan ve bunların em&âlinden dahi ¡ârı∂ olur veyâ«ûd bu 
¡illet bevlin mebâdîsi olan kebid ve ¡urûð-ı kebid ve külye mi&lli a¡∂ânın 
sû™-i mizâcından olur. Ve o sû™-i mizâc dahi midde veyâ«ûd middenin πayri 
mevâdd ile olur veyâ«ûd bilâ-mâddetin olur yâ«ûd sebeb-i tað†îr cemî¡an 
bedinin sû™-i mizâcı √asebiyle olur √iddetli fa∂l-ı ke&îr olup cemî¡an beden 
onunla mümteli™e olmakla †abî¡at o mevâddı me&âneye def¡ eder. 
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Ammâ bevlin ke&reti tað†îre sebeb olduğu bevl-i ke&îr me&âneye &aðîl 
olmakla me&âne ¡a∂alesini infitâ√-ı yesîre iz¡âc eder her ne ðadar ðuvve-i 
irâdiyyenin o iz¡âcda med«ali yok ise. 

Ammâ sebeb-i tað†îr «â§§aten nefs-i ¡a∂alede ve mebâdîde olduğu is-
tir«â-i müfredde ve «ader ve bu†lân-ı √iss ile olan istir«âda olur. Bu vech 
üzere olan âfet-i mað¡adeye dahi ¡ârı∂ olur veyâ«ûd ¡a∂alede verem veyâ 
sû™-i mizâc mu∂a¡¡af olmakla tað†îre sebeb olur ve o sû™-i mizâc dahi ¡a∂a-
leye evvelâ ¡ârı∂ olup ¡a∂aleyi temdîd eder veyâ«ûd evvelâ mebâdî-i ¡a∂a-
leye sû™-i mizâc ¡ârı∂ olup ba¡dehu ¡a∂aleye §âir ve §âdır olur. Ve o sû™-i 
mizâcın ek&eri sû™-i mizâc-ı bârid olur binâen ¡aleyh ma§rûdda ya¡nî şiddet 
berdden müte™e&&ir olanlarda tað†îr-i bevl ke&îrü’l-vuðû¡ olur, zîrâ berd ile 
¡a∂ale ∂a¡îfe oldukta ¡a∂alenin mecrâ üzere inðıbâ∂ı dahi ba¡îf olur ve ma¡a-
hâ≠â ¡a∂alenin nefsini ı†lâðı dahi ∂a¡îf olur ve o ∂a¡flardan tað†îr √âdi& olur 
«u§û§an ¡a∂al-i ba†nın dahi ∂a¡fı olur ise tað†îr ta√aððuk eder. 

Ammâ me&ânede olan sebeb-i tað†îr sû™-i mizâc-ı bâridden me&ânenin 
∂a¡fı olur. Me&âne ∂a¡fı ek&er-i √âlde sû™-i mizâc-ı bârid ile olur, binâen ¡aleyh 
≠ikri mürûr eylediği üzere ma§rûd olan kimsede ek&er-i √âlde taðtîr olur. 

Ve mizâc-ı bârid ve ∂a¡f-ı me≠kûrlar tað†îre sebeb olduğu iki vechten 
olur: Vech-i evvel budur ki onlarda mâsike-i ∂a¡îfe me&ânede √â§ıla olan 
miðdâr-ı ðalîl mâiyyeti imsâke ðâdire olmaz ve mâiyyet ictimâ¡ edip ke&î-
rü’l-miðdâr olunca ðadar ∂ab† edemeyip ta«liye etmekle seyelân eder her 
ne ðadar o seyelân bi’l-irâde olmaz ise. Ve ikinci vech o sû™-i mizâc ve 
∂a¡f-ı me&âne ile dâfi¡a ∂a¡îfe olup bevli ancak ðalîlen ðalîlen ¡a§r eder ve 
def¡aten ¡a§rdan ¡âcize olur ve bu sebebden ¡ârı∂ olan tað†îr ¡usr ile mu«âli† 
olur. Ve bu vechler ile √âdi& olan ∂a¡f ba¡∂ı kerre me&ânenin kendiye ¡ârı∂ 
ve ba¡∂ı kerre fevðinde olan a¡∂âya ¡ârı∂ olup bi’l-müşâreket me&âne dahi 
∂a¡îfe olur ve ∂a¡fın a¡∂â-i müşârikeye ¡urû∂u dahi evrâm ve dübeylât ve 
külâ ve mâ-fevðahâda teðayyu√ât olmakla ve ðay√ı me&âneye te™eddî et-
mekle olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi sebeb-i tað†îr me&ânede ðurû√ ve cereb olup veca¡ 
√asebiyle bevli √absten me&ânenin ¡aczi olmakla olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi tað†îre sebeb me&âne [417a] mecrâsında verem ile 
olan südde veyâ«ûd ra√im ve mi¡âda olan südde olur veyâ«ûd o ma√allerde 
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§alâbet ve √a§ât ile südde olduğundan veyâ«ûd vech-i âherden olan süd-
de olur, zîrâ o südedden her biri südde-i tâmme olmakla †abî¡at i√tiyâl ile 
ðalîlen ðalîlen bevli i«râca ðâdir olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi bâb-ı ¡usrde ≠ikr olunduğu üzere me&ânede ðurû√ olup 
onun veca¡ından tað†îr √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi tað†îr ile ¡usr cem¡ olur. 
Ve ba¡∂ı kerre onların her birisi başka başka bulunur. Ve ba¡∂ı tað†îr bi-√urða-
tin ve veca¡in olur ve ba¡∂ısında onlardan biri olmaz. Müşâbih olur ki tað†îr-i 
bevlin ek&er-i esbâbı esbâb-ı selis ve esbâb-ı ¡usr ve esbâb-ı √urðat olur.

el-¡Alâmât: Tað†îr-i bevlden evrâm ve süded ve mevâdd ve evcâ¡ es-
bâbıyla ve o bâbdan ve onların aðsâmlarından olan sebebler ile √âdi& olan-
ların ¡alâmâtını sen ta¡arrüf eyledin ve bildin ki mizâc-ı √ârrın ¡alâmeti bev-
lin levni ve mev∂i¡in iltihâbı ve mizâc-ı √ârrı îcâb eden esbâbın teðaddümü 
olur ve mizâc-ı bâridin ¡alâmâtı bevlin levni ve berdin vücûdu ve mizâc-ı 
bâridi îcâb eden esbâbın teðaddümü olur ve ¡u∂v-ı müşârikten √âdi& olan-
ların ¡alâmetlerini dahi bildin ve bize onları mükerreren ≠ikr vâcib değildir.

el-Mu¡âlecât: Ve sen bildin ki tað†îr-i bevl a§nâfının her bir §ınfının se-
bebi müfredden müstaðillen ne a§l tedbîr ve ¡ilâcla zâil olur cümle ma¡lû-
mun oldu.

Lâkin taðtîr-i bevl ¡illeti ek&er-i √âlde berd ile ve fâlic ile √âdi& olur ve 
onların ek&er-i ¡ilâcı müsa««in ve muðabbı∂ tedbîr ile olur ve bevle §abrdan 
¡âciz olan kimselerin küllîsi edviye-i bâhiyyeden intifâ¡ ederler. Ve onlara 
nâfi¡ meşrûbâttan olur tiryâð ve me&rûdî†ûs ve eyâric-i Câlînûs ve enðar-
diyâ ve ı†rîfîl-i kebîr ve cüvârişen-i kündür ve enðardiyâ ve sencerînâ ile 
muðavvî olan ı†rîfîl-i §aπîr ki ona ba¡∂ı muðabbı∂ât-ı ðaviyye dahi «al† olu-
na √âbb-ı âs ve cüft-i bellû† gibi ve √urf isti¡mâli dahi nâfi¡dir ve &ûm dahi 
nâfi¡dir, zîrâ &ûm bevl-i munða†ı¡ı ðadr-i vâcibe i¡âde eder. 

Ve mücerrebâttan ¡âðırðar√â ile √abb-ı √âşâ isti¡mâli. 
Ve bizim tecribe eylediğimiz nesnelerdendir maðlüvv olan helîlec-i 

Kâbülî bir cüz™ ve behmen-i ebya∂ yarım cüz™ ve fû≠enec-i yâbis ve √ab-
bu’l-âs ve sendürûs ve mürr ve kündür ve su¡d ve besbâse her birinden üçer 
cüz™, ðaranfül yarım cüz™ ve râsen-i müceffef ve √abb-ı ma√leb iki cüz™; bu 
me≠kûrlar a«≠ olunup ¡asel-i [emlec] ile ma¡cûn kılınıp √ıf@ olunur ve vaðt-i 
√âcette isti¡mâl olunur.
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~ıfat-ı Ma¡cun-ı ¢avî: Helîlec-i esved ve helîlec-i Kâbülî ve sükk her 
birinden beşer dirhem ve mürr ve cünd-i bîdester her birinden bir buçuk 
dirhem, kündür ve √abb-ı ma√leb her birinden onar dirhem bu edviyeler 
a«≠ ve cem¡ olunup küllîsi ¡asel ile ma¡cûn kılınır, ondan bir mi&ðâl miðdârı 
devâm üzere tenâvül olunur. 

Ke≠âlik kemmûn veðan†ûriyûn, sa¡ter her biri ikişer dirhem a«≠ olunup 
mâ-ı √ârr ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik √abbu’l-âs ve bellû† ve kuşâr-ı kündür ve kemmûn-ı Kirmânî 
her birinden birer cüz™ a«≠ olunur ve şerbet-i vâ√idesi üç dirhem olur ve 
şarâb-ı ¡atîð ile şürb olunur. 

Ve ke≠âlik helîlec-i Kâbülî, belîlec ve emlec maðlüvveler ya¡nî üçü dahi 
kavrulmuş olalar, her birinden yedişer dirhem, ðuşâr-ı kündür beş dirhem, 
√abbu’l-âs sekiz dirhem; bu edviyeler külle-mâ ceffet içinde kirâren ve 
mirâren √adîd-i ma√mî söndürülen §u ile lett olunup ba¡dehu rubb-ı âs ile 
ma¡cûn kılınır.281

Ma¡cûn-ı Â«er: ◊abbu’l-âs bir cüz™, lâ≠en rubu¡ cüz™, temr-i heyrûn iki 
cüz™; bu edviye a«≠ olunup ma¡cûn kılınır ve onun bir şerbeti altı mi&ðâl 
olur yâ«ûd varað-ı âs, varað-ı √ınnâ, temr, kündür, cüllenâr, bellû† veznleri 
berâber a«≠ olunup miðdâr-ı vâcib şarâbla şürb olunur.

Ma¡cûn-ı Nâfi¡: Bu ma¡cûn firâşa bevl edenlere dahi §âli√ olur: Helîlec-i 
Kâbülî, belîlec, emlec her birinden onar dirhem ve sirke içinde bir gün ve 
bir gece nað¡ olunan bellû†-ı maðlüvv bir ¡aded, senderûs, su¡∂, kündür-i 
≠eker, râsen, mey¡a-i yâbise, büssed her birinden beşer dirhem, mürr üç 
dirhem; bu edviyeler cem¡ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır.

U«râ Devâ-i ¢avî: Cünd-i bîdester, ðus†, mürr, √âşâ, cüft-i bellû†, 
¡âðırðar√â veznleri berâber a«≠ olunup âsu’r-ra†b suyunda ma¡cûn kılınır ve 
şerbet-i vâ√idesi bir dirhem olur, nevm katında şürb olunur veyâ«ûd kün-
dür, dühn-i √ınnâ her birinden birer dirhem a«≠ ve cem¡ olunup şürb olunur. 

Ve mu¡âlecât-ı «afîfeden olur bezr-i ðâðule bir mi&ðâl şürb olunmak. Ve 
daðîð-i bellû† nâfi¡dir «u§û§an bellû† «all-i ¡un§ul içinde bir gün ve bir gece 
nað¡ olunup ve ba¡dehu bir †âbað282 üzere ðaly olunsa ve meblaπ-ı şürbü on 
dirhem olur.

281 Ya¡nî birkaç def¡a ıslatılır ba¡dehu kavrulur demektir.
282 “‰âbað” âcürr-i kebîrdir.



Tahbîzü’l-Mathûn 591

U«râ: Zeyt ile meblûl olan tîn.
U«râ: Su¡d, kündür veznleri berâber a«≠ olunup onlardan her §abâ√ bir 

mi&ðâl ¡ale’r-rîð istifâf olunur.
U«râ: Şûnîz, bezr-i se≠âb veznleri berâber şürb olunur ve şerbeti bir 

dirheme varınca ðadar olur. 
Ve tað†îr-i bevl a§√âbına râsen ni¡me’d-devâ olur ve dühn-i «ırva¡ dahi 

onun gibi şürben ve merû«âne güzel devâ olur ve onlara ¡ale’d-devâm ¡asel 
tenâvülü nâfi¡ olur.

Meşâyi«e Devâ-i Nâfi¡: Cünd-i bîdester, afyûn, bezr-i benc, bezr-i se≠âb; 
bu edviyelerden bir mi§ðâl †ılâdan üç ûðıyye ile şürb olunur. 

Zanbað için mü≠âb olan mûmiyâî dübürde i√timâl olunsa ve i√lîle dahi 
tað†îr olunsa onunla bevle §abr √â§ıl olur. Ve ke≠âlik incîr zeyt ile ekl olun-
sa §abr-ı bevl √â§ıl olur.

Sekizinci Fa§l Selisü’l-Bevl Beyânındadır

Selisü’l-bevl o âfettir ki onunla bevl bilâ-irâdetin «urûc eder. Ve seli-
sü’l-bevlin ek&er-i vuðû¡u ifrâ†-ı berd ile ve ¡a∂alenin istir«âsı ve o ∂a¡f ile 
olur ki o ∂a¡f ¡a∂aleye ve me&âneye ¡ârı∂ olur evâ«ir-i emrâ∂da ¡ârı∂ olduğu 
gibi. Ve ba¡∂ı kerre selis müddirâtı kesret-i isti¡mâlden olur ve o müdirrâttan 
biri şarâb-ı raðîð olur «u§û§an külye mecârîsinde ittisâ¡ ve ðuvvet-i câ≠ibe-
de ðuvvet ola. Ve ba¡∂ı kerre selis √arâret-i ke&îrenin bedenden müreşşa√a 
olan mâiyyeti me&âneye ce≠bi ile ¡ârı∂ olur. Ve esbâb-ı selistendir feðârın 
mev∂i¡inden zevâli, zîrâ zevâl-ı feðâr ile ¡a∂ale âfet ¡ârı∂ olup inðıbâ∂dan 
¡a∂ale ¡âcize olur. Ve ba¡∂ı kerre selisin sebebi me&âne ve ¡a∂ale ve nefs-i 
bevlde olan esbâbdan biri olmaz belki onun ¡urû∂u o ∂âπı† müzâ√im ile olur 
ki küllü sâ¡atin me&âneyi ∂aπ† ve ¡a§r eder ve o ¡a§r ile bevl «urûc eder √avâ-
mile ve ba†nında &iðal-i ke&îr olanlara ve fevða’l-me&âne evrâm-ı ¡a@îmesi 
olanlara i§âbet eden selis gibi. Ve ≠ikr olunan esbâb sana vâ§ıla olduktan 
sonra senin için onların ¡alâmâtını bilmeğe √âcet kalmaz, zîrâ mâ-seleften 
onlara vuðûf sehl olur.

el-Mu¡âlecât: ◊arâretten √âdi& olan selise edviye-i müberride-i ðâbı∂a 
nâfi¡a olur. O edviyenin biri bu §ıfat üzere olan sefûftur: Küzbere-i yâbise, 
menzû¡u’l-aðmâ¡ verd-i a√mer her birinden beşer dirhem, †abâşîr on dir-
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hem, bezr-i «ass ve baðlatu’l-√amðâ bezri her birinden on beş dirhem, †în-i 
Ermenî beş dirhem, cüllenâr bir dirhem, kâfûr yarım dirhem, §amπ iki dir-
hem; rummân-ı √âmi∂ suyu ile ma¡cûn kılınır.

U«râ: Kehrübâ, †în-i Ermenî, helîlec-i esved, lübbü’l-bellû†, ¡ades-i 
muðaşşer her birinden ikişer dirhem, mu«allele ve maðlüvve olan küzbere 
bir dirhem; bunun sefûfunun şerbeti üç dirhem olur. 

Ve selise ≠iyânî†is ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur. 
Ve meslûsa ¡ârı∂ olan ¡a†aş femde imsâk olunan ma§l ve summâð ve 

temr-i Hindî nevâtı ve √abb-ı rummân ile def¡ olunur. 
Ve bârid olan [417b] selise tað†îr-i bevlde me≠kûre mu¡âlecât ile ¡ilâc 

olunur ve ke≠âlik vecc, su¡d, râsen-i müceffef, lübb-i bellû† her birinden 
ikişer dirhem, mürr üç dirhem; bu edviyeler sefûf kılınır. Ve kemmûnî cid-
den nâfi¡dir «u§û§an kemmûnînin ¡aðâðîri cidden sa√ð olunsa nef¡i ziyâde 
olur ve selise kemmûnî †ılâ olunsa o dahi nâfi¡ olur. Ve’l-√â§ıl kemmûnî 
a¡∂â-i bevlde berdden √âdi& âfete cidden nâfi¡ olur. 

Ve yine nâfi¡ olan devâlardan olur dört dirhem kündür saðy olunmak; o 
miðdâr kündür saðyı selisi √abs eder. Ve iki dirhem vezninde ma√leb saðy 
olunsa o dahi nâfi¡dir. İçinde misk teftît olunan edhân-ı √ârre ve √ıltît ve 
cünd-i bîdester ve ûferîbûn ve o mi&lli edviyeler nâfi¡dir.

~ıfat-ı ◊uðne-i Ceyyide: ◊asek bir rı†l, su¡∂ yirmi dirhem, ma√leb on 
dirhem; bu edviye a«≠ olunup dört rı†l su içinde bir gün ve bir gece nað¡ 
olunduktan sonra rıfðla bir rı†l kalınca ðadar †ab« olunup ve ta§fiyeden son-
ra mu§affânın nı§fı ðadar üzerine dühn-i «all §abb olunur ve †ab« olunup 
√uðneten o dühn isti¡mâl olunur.

U«râ: Su bir cüz™, dühn-i πâr, bunduð, bân, fustuð, √abbetü’l-«a∂râ ke-
mâ yûcibuhu’l-√iss veznleri berâber kılınıp miskten bir ðuvvet dahi a«≠ ve 
fetð olunup onunla i√tiðân olunur. Ve bân dühnü cidden ðavî olur.

Dokuzuncu Fa§l Bevl ¡Ale’l-Firâş ¡İlleti Beyânındadır

Onun sebebi ¡a∂ale istir«âsı olur, ona ba¡∂ı kerre √iddet-i bevl i¡ânet 
eder. Ve §ıbyânın istir«â-i ¡a∂alesinden o ¡illetin √udû&una nevmde onların 
istiπrâðı i¡ânet eder ve kaçan nevm-i müstaπraðta onların bevlleri √areket 
eylese †abî¡atları bevli irâde-i «afiyye ile def¡ edip firâşta bevl eder. Def¡-i 
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bevle nevmde olan irâde-i «afiyye nevmde olan teneffüs için olan irâde-i 
«afiyye mi&llidir ya¡nî bevl ve nefesten her biri irâde ile √â§ıl ve nevmde 
irâde-i celiyye mefðûd olur velâkin irâde-i «afiyye olmak müsteb¡ad değil-
dir √attâ o irâde-i «afiyye ile nâim √âl-i nevmde bir †araftan †araf-ı â«ere 
münðalib olur. Ve kaçan §ıbyânın a¡∂âsı §ulb ve müştedde olsa nevm «afîf 
ve me&âne-i müster«iyesi vekî¡ ve §ulb olup firâşa bevl eylemezler.

el-Mu¡âlecât: Bu ¡illetin ¡ilâcı istir«â-i me&âne ve bevlin selisi ve 
tað†îri mu¡âleceleri olur «u§û§an helîlecât devâsı râsen ve mey¡a ile olur 
ise ¡ilâc nâfi¡ olur. Onların merû«âtı dühn-i bân olur, onun nef¡i πâyete 
bâliπ olur. 

Ve bunlar isti¡mâl olundukta ¡alîl nâim olur ve ðable’n-nevm ve πıdâ-i 
«afîf tenâvül ederler nevmleri «afîf olsun için ve mâ-ı ke&îr şürb eylemez-
ler, zîrâ mâ-ı ke&îr şürb eden kimse her ne ðadar ðable’n-nevm bevl edip 
ba¡dehu nâim olur ise yine o kimsenin bevli √assâse olan ðuvve-i dâfi¡ası 
nevm katında bevl için teðâ∂î eyledikte o bevli i«râca muvâfıð bir mev∂i¡-i 
√â∂ır ta«ayyül edip o mev∂i¡e bevli mu¡tâd eder ve nevmde ta«ayyül eyle-
diği mev∂i¡ ¡ayânda dahi mevcûde olup «alâ ve kenîf ve §a√râda olan sitr 
gibi bir nesne ise lâyıð olur ki onu taπyîr eyleyip o ma√alli mescid veyâ«ûd 
mescid gibi hürmetli mesken binâ eyleye ve ¡ayânında o müceddeden binâ 
olunan nesnenin √ürmetini ta«ayyülden «âlî olmaya ve kaçan uykuda onun 
√ulmü o mev∂i¡e bevli ða§d eylese ¡ayânda eylediği tefekkür me¡ûnetiyle 
te≠ekkür eder ki o mev∂i¡ taπyîr olundu ve onda bevle §âli√ olmayan mesâ-
cid mi&lli bir şey™-i mu√terem binâ oldu ve bu te≠ekkür ile ðuvve-i irâdiyye 
dâfi¡a-i bevli def¡e πayr-i şu¡ûr olan semâ√at-ı «afiyye ile sâmi√a olmaz ve 
dâfi¡a teðâ∂î ederken yine †abî¡at imsâk edip dâfi¡âya mu¡âra∂a eder ve o 
mu¡âra∂a intibâha mü™eddî olur.

Ve bu ¡illet a§√âbına mücerreb devâlardan olur bellû†, kündür, mürr vez-
nleri berâber a«≠ olunup üç ûðıyye miðdârı şarâbla bir ûðıyye kalınca ðadar 
†ab« olunup ba¡de’t-ta§fiye bir dirhem dühn-i âsla şürb olunur. 

Ve bir ðavm zu¡m eylediler ki tavşan böbrekleri tecfîf olunup ondan bir 
cüz™ durað otu to«mu, bir cüz™ ¡âðırðar√â, kerefs to«mu her birinden yarım 
cüz™ a«≠ ve cem¡ olunup o mecmû¡dan iki buçuk dirhem, bir buçuk ûðıyye 
mâ-ı bârid ile şürb olunsa bevl-i firâş ¡illetine cidden nâfi¡ olur. 
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Ve ke≠âlik o ¡illete nâfi¡ olur berrî tavşan dimâπı şarâb ile saðy olunmak 
veyâ«ûd ¡acînden itti«âz olunan o ður§ ki «ur™-ı √amâmdan ona bir ðuvvet 
a«≠ olunup mâ-ı bârid ile saðy oluna, onun nef¡i πâyete bâliπdir veyâ«ûd 
mürr şarâb ile ¡ale’r-rîð şürb olunur ve ona o devâ bür™ olur. Ve bevli √âbis 
olan edviye-i me&âniyyeye zerrâða ile i√tiðân olunmak dahi nâfi¡ olur.

Onuncu Fa§l ±iyânî†is Beyânındadır

±iyânî†is bir âfettir ki onun a§√âbının şürb eylediği mâ™ şürbü sâ¡atinde 
ve zamân-ı ða§îrde «urûc eder; bu mara∂ın meşrûba nisbeti zelaðu’l-mi¡-
de ve’l-em¡ânın me†¡ûmâta nisbeti gibidir. Ve bu ¡illetin ≠iyânî†is isminden 
mâ-¡adâl lüπat-ı Yûnânîde esâmî-i u«râsı vardır, o isimler diyâyûðûmus 
ve ðarâmis ismleridir ve lüπat-ı ¡Arabiyye ona devvâre ve dûlâb ve ze-
laðu’l-külye derler..Vve ba¡∂ılar dediler ki bu ¡illet baπteten ve def¡aten 
√âdi& olur, zîrâ bevlin bu vech üzere «urûcu emr-i †abî¡îdir bi’l-irâde değil-
dir, ammâ zelað-ı mi¡â ðalîlen ðalîlen ¡ârı∂ olur, zîrâ mi¡âda √iss ve irâde 
vardır. Mu§annif der ki ba¡∂ın bu kelâmının mu√a§§alı yoktur.

Ve bu mara∂ a§√âbına ¡a†aş ¡ârı∂ olup su içer velâkin mâ-ı meşrûb ile 
ona reyy gelmez, zîrâ meşrûbu sâ¡at-i şürbünde bevl †arîðiyle «urûc eder ve 
onu √abse ðâdir olmaz. 

Ve diyânî†isin sebeb-i «urûcu külye √âli olur, zîrâ ba¡∂ı kerre külyeye ∂a¡f 
ve ittisâ¡ ve infitâ√ ¡ârı∂ olur, mecrâsının füvvehâtı açılıp mâiyyet külyede 
lâyıðı miðdârı mek& eyleyecek ðadar fem-i mecrâ mun∂amm olmaz veyâ«ûd 
o ∂a¡f cemî¡an bedene veyâ«û∂ «â§§aten külyeye berdin istîlâsından ve mâ-ı 
bârid şürbünden ve berd-i ðâris ya¡nî mücemmid berd √asebiyle √a§r-ı şe-
dîd ¡urû∂undan olur veyâ«ûd diyânî†is bilâ-mâddetin veyâ«ûd ma¡a-mâdde-
tin √arâret-i πayr-i †abî¡iyyenin ðuvveti √asebiyle ðuvve-i câ≠ibenin şiddet-i 
ce≠binden ¡ârı∂ olur ve diyânî†isin ek&er-i √udû&u bu sebeb ile olur. Câ≠ibe-
si şedîde olan külye kebidden ta√ammülünde ziyâde mâiyyeti ce≠b eder ve 
ta√ammülünden ziyâde olmakla me&âneye def¡ edip ba¡dehu o câ≠ibe-i şedîde 
kebidden ce≠b eder ve kebid dahi mi¡deden πayriye ce≠b eder ve hâke≠â ce≠b 
ve def¡den «âlî olmaz. Ve senin ma¡lûmundur ki bir şey™-i seyyâl ðaviyyen 
mündefi¡ olsa ∂arûret-i «alâyı müstetbi¡ olur, fevc fevc indifâ¡ı mütelâ√ıð olur 
ve o telâ√uð br redî mara∂dır ki ba¡∂ı kerre ≠evebâna ve dıðða mü™eddî olur 
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bedenden ru†ûbeti ke&îren ce≠b ve şürb-i mâ sebebi ile fa∂l-ı ru†ûbete bedenin 
neylini men¡ eylediği için. Ve bu vaðte gelince ðadar bizim taðrîrâtımızda 
diyânî†is a§nâfının ¡alâmetini sen bilirsin.

el-Mu¡âlecât: ±iyânî†isin ek&er-i ¡urû∂u √arâret-i nâriyye ile olur, onun 
için onun ¡ilâcâtının ek&eri tebrîd ve ter†îble olur ve onların buðûl ve fevâ-
kih ve müdirr olmayan rubûb-ı bâride tenâvülleri ile olur «ass ve «aş«âş 
mi&lli. Ve ke≠âlik onlar havâ-i bâridde sükûn ve âbzen-i bâridde √a§r ve 
i«∂ırâr √udû&una ðarîb olunca ðadar cülûs eder ¡a†aş sâkin ve külye teber-
rüd ve ¡a∂ala-i me&ânenin istir«â§ı zâil olup me&âneleri teşeddüd eylesin 
için. Ve onlara nâfi¡ olur kâfûr ve nîlûfer gibi reyâ√în-i bâride şemm eyle-
mek. Ve ke≠âlik o [418a] ¡illete tenvîm ve ¡a†aştan şâπıl olan bir nesneye 
şuπl nâfi¡ olur. 

Ve onun mu¡âlecâtından taðdîme elyað olan ¡a†aşa olan ¡ilâc olur. Vâcib 
olur ki evvel be-evvel ¡a†aş teskîn olunana ðadar teskîn fa∂l-ı mâ saðy edip 
ya¡nî mâ-ı ke&îr saðy edip ba¡dehu mâ-ı meşrûb ðay™ ettirilmekle olur ise 
evlâ olan saðy olunan su bârid olmaktır, kirâren ve mirâren mâ-ı bârid saðy 
ba¡dehu ðay™ ettirilse ¡a†aşı teskîn eder. Ve vâcib olur ki ðay™ ile ve ta¡rîð-i 
ðavî ile mâiyyet külyeden §arf oluna.

Ve ke≠âlik ða†an nâ√iyesi o mu«addirâtla ta«dîr olunur ki onlar mâı 
teðâ∂âdan ðuvâyı inâme eder ve ce≠b-i mâdan dahi ðuvâyı ¡âciz kılarlar. 

Ve vâcib olur ki ¡alîl arkasını ta¡abdan √ıf@ eyleye ve müdirrât tenâ-
vülünden ictinâb eyleye. Ve †abî¡atı telyîn eylemek onlara nâfi¡dir her ne 
ðadar o telyîn mu¡tedil √uðne ile olur ise, zîrâ ∂iyânî†is a§√âbının ek&erînin 
†abî¡atı yâbistir. Ve onlar ba¡∂ı kerre evâil-i ¡illette fa§da mu√tâc olurlar 
ve onlara meşrûbât-ı nâfi¡adan olur dûπ-ı √âmi∂-i müberred. Ve o dûπun 
ecvedi a√&er ya¡nî ziyâde koyu olan olur «u§û§an o dûπ leben-i ni¡âcdan 
mütte«a≠ ola. 

Ve ke≠âlik meşrûbât-ı nâfi¡adandır, ðar¡-ı meşvînin suyu ve bezr-i 
ða†ûnâ ile «ıyâr ¡u§âresi ve rummân-ı √âmi∂ ve mâ-ı tû& ve mâ-ı iccâ§ ve 
bunların em&âli miyâh dahi nâfi¡dir ve o ¡alîlin şürb eylediği meşrûb ≠ikr 
olunan miyâhtan ve ¡u§ârâttan kılınır. 

Ve mümkin oldukça ona mâ-ı §ırf saðy olunmaz. Ve rubb-ı na¡nâ¡ onlara 
cidden nâfi¡dir. Ve ke≠âlik mâ-ı verd belki ¡a§îr-i verd vaðt ve zâmanın-
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da nâfi¡ olur ve ¡a†aşlarını teskîn eder ve şerbet-i vâ√idesi iki ðû†ûlî olur. 
Ve ke≠âlik dûπ-ı baðardan ve dûπ-ı ni¡âc-ı √âmi∂den mâ-ı muða††ar onlara 
nâfi¡ ve ¡a†aşlarını müsekkin olur. Ve ≠ikr olunduğu üzere üç bey∂a sirke 
içinde bir gün ve bir gece nað¡ olunur ve ba¡dehu te√assî olunur. 

Ve ≠iyânî†i a§√âbına nâfi¡ olan bizim tecribe eylediğimiz devâlardan olur 
o fuððâ¡ ki onlar için daðîð ve şa¡îr ve dûπ-ı √âmi∂-i mürevvaðtan itti«â≠ 
oluna. Evvelâ dûπ ta«&îr ve tervîð283 olunup fuððâ¡ itti«â≠ oluna ve ba¡dehu 
dûπu tervîð ve fuððâ¡ itti«â≠ı mirâren tekrâr oluna ve ba¡dehu daðîð-i şa¡îr 
ile isti¡mâl oluna. Ve bu vech üzere dûπdan fuððâ¡ itti«â≠ının tekerrürü her 
ne ðadar ziyâde olursa o ðadar ebred olur ve bu fuððâ¡ tebrîd olunup mü-
berreden şürb olunur. 

Ve onların edviye-i nâfi¡âlarındandır aðrâ§-ı cüllenâr ki bu va§f üzere 
itti«â≠ oluna: Aðâðıyâ iki dirhem, verd üç dirhem, cüllenâr dört dirhem, 
§amπ bir dirhem, ke&îrâ yarım dirhem. Bu edviyeler cem¡ olunup bezr-i 
ða†ûnâ ve mâi- bârid ile veyâ«ûd mâu’l-ðar¡ ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik aðrâ§-ı †abâşîr ðar¡ ve «ıyâr suları ile veyâ«ûd mâ-ı rummân 
ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik †abâşîr ve †în-i ma«tûm ve mu√rað ve maπsûl sere†ân-ı nehrî 
her birinden birer cüz™, lükk üç cüz™, bezr-i «aş«âş, bezr-i «ass her birinden 
birer buçuk cüz™, bezr-i ða†ûnâ lu¡âbıyla o edviyeler cem¡ olunup ður§ olu-
nur ve miðdâr-ı şerbeti senin re™yin miðdârı üzere olur. 

Ve onların a∂mideleri tebrîdi ve tesdîdi olan edviyeden olur:
Nüs«a-i ∞ımâd: Sevîð-i ¡asâlic-i kerm a«≠ olunur ve eger ayva ve elma 

ve zu¡rûr çiçekleri bulunur ise o dahi a«≠ olunup o ¡asâlic-i kerme ∂amm 
olunup ∂ımâd kılınır. 

Ve ke≠âlik verd-i ra†b-ı rîbâs, √ı§rım, ¡a§a’r-râ¡î, ðuşûr-ı rummân bu 
cemî¡ «al†-ı ∂ımâd gibi «al† olunup isti¡mâl olunur. Ve a†liye-i nâfi¡aları 
aðâðıyâ dört dirhem, kündür iki dirhem, ¡u§âre-i li√yetü’t-teys lâ≠en, râmik 
her birinden [ikişer dirhem, ¡af§ bir dirhem. Bu eczâlar daðð olunup] mâ-ı 
âs-ı ra†bla ma¡cûn olunup onunla †ılâ olunur. 

283 “Tervîð” râ-i mühmele ile suyu süzülmüş ma¡nâsınadır, ammâ zâ-i mu¡ceme 
ile münaððaş ma¡nâsınadır, bu maðâmda onun ma¡nâsı yoktur, o noð†a kâtibin 
ta√rîfidir.
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Ve bu mara∂da √uðun-ı ðaviyyeden olur dûπ ve bârid-i ðâbı∂ olup a∂mi-
dede ≠ikr olunan ¡u§ârâttan itti«â≠ olunan √uðne-i ceyyide. Ve ba¡∂ı kerre 
leben-i √alîb ve dühn-i ðar¡ ve dühn-i levz ile dahi i√tiðân olunur. 

Ve onların aπdiyeleri mirâriyyete isti√âlesi serî¡ olan aπdiye-i la†îfeden 
kılınmaz ve ke≠âlik o aπdiyeden dahi kılınmaz ki kemâl-ı le†âfetinden ve 
ðılletinden bu«âriyyete isti√âle edip ta√allül etmekle &üfle cefâf ¡ârı∂ ola 
ve &üflün cefâfı mâiyyeti mi¡âdan külyeye §arf eyleye belki onların πıdâsı 
o mi&lli aπdiye-i la†îfe kılınır ki onun mâiyyeti ta√allül eyleye, o aπdiye-
den bevl-i ke&îr √â§ıl ve müctemi¡ olmaya ve o aπdiye lîn-i †abî¡atı dahi 
müsta§√ıbe ola. Ve aπdiye beyninden onlara emr olunan aπdiyenin ef∂ali o 
πıdâlardır ki onlara lîn-i †abî¡at ve kesr-i ¡a†aş tâbi¡ ola. Ve onlara muvâfıð 
πıdâlardan olur o √asv ki «anderûs ve keşk-i şa¡îr suyuyla mütte«a≠ ola ve 
ke≠âlik me§û§ât ve hülâmât dahi muvâfıð πıdâ olur. 

Ve onlara ¡aðlı der™ eden müleyyin nesneler «al† olunur. Ve ke≠âlik o 
isfîdbâcât dahi muvâfıð olur ki düsûmeti ke&îre ola, lu√ûm-ı √avliyyeden 
ve dücüc-i müsemmeneden itti«â≠ oluna. Ve ekâri¡-i baðar ve semek-i †arî 
gerek mu√amma∂ ve gerek πayr-i mu√ammad cümleten muvâfıðtır eger 
ta¡†îşinden emîn ise. Ve leben-i ni¡âc su içinde suyu ve bir miðdâr leben 
dahi zâil olunca ðadar †ab« olunsa o dahi nâfi¡ olur.

Ve onlara vâcib olur ki ðab∂ı ve tebrîdi olan fevâkihten, sefercel mi&lli 
idrârı olanlardan √a≠er eyleyeler. 

Ve ammâ bürûdetten √âdi& ≠iyânî†iste ¡a†aş dahi olur onun bürûdetten 
√udû&u ¡a†aşın ¡urû∂una mübâyin olmaz.

Mu§annif der ki biz bu §ınf ≠iyânî†ise mü§âdif olmadık. Ve ðudemânın 
ba¡∂ısı ona tedbîr edip dediler ki vâcib olur ki o §ınf ≠iyânî†îs a§√âbı πıdâ-
sını tel†îf ile ¡a†aşını teskîn için ve ba¡dehu √uðne-i leyyine ile birkaç def¡e 
i√tiðân olunup ba¡dehu √abb-ı §abırdan on bir √abb ile saðy olunmakla is-
hâl olunur ve her √abbesi √ımma§a miðdârı kılınır ve ba¡de’l-ishâl üç gün 
miðdârı refhte ve istirâ√atte kılınıp ba¡dehu tedbîr-i me≠kûr i¡âde olunur ve 
ba¡dehu i†¡âm olunup †a¡âm mâ-ı fücl ve ona müşâbih nesne saðy olunmakla 
kusturulur ve ba¡dehu bedeni me√âcim va∂¡ı ile tes«în olunur ve ke≠âlik 
kimâdât ve ba«ûrât ile ve «u§û§an e†râfına onlar va∂¡ olunmakla tes«în olu-
nur ve ba¡∂ı kerre sen me&âne üzere edviye-i mu√ammire va∂¡ına mu√tâc 
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olursun ve bu tedbîrlerden sonra biraz eyyâm ¡alîli istirâ√atte kılıp ba¡dehu 
rükûb-ı mu¡tedil ile ve delk-i mu¡tedil ile riyâ∂et ettirirsin ve «â§§âten e†râ-
fını delk ettirirsin ve √ammâm √ârr ile emr edersin ve şarâb-ı rey√ânî saðy 
edersin.

On Birinci Fa§l Ke&ret-i Bevl Beyânındadır

Ke&ret-i bevl birkaç vech üzere olur: Onlardan birisi ≠iyânî†is †arîði üze-
re284 olur ve bu §ınf ke&ret-i bevlde ¡a†aş olmaz, zîrâ ¡a†aşı dahi olsa ≠iyânî†is 
olur ve ona ke&ret-i bevl tesmiye olunmaz ve ondan bir nev¡ ¡a†aş olur ki o 
¡a†aş reyyi ðâbil olmaz, her kaçan su içse şürbü fevrinde ¡a†aşı ðable’z-zevâl 
mâ-ı meşrûbu «urûc eder. O vücûhtan ikinci vech budur ki ¡illette ¡a†aş olur 
velâkin ondan ≠iyânî†is a√vâli ve ¡a†aşın ðuvveti olmaz. Ve üçüncü vech 
budur ki bevli ke&îr olur velâkin o ke&ret ≠iyânî†is †arîði üzere olmaz ve 
onda ¡a†aş-ı mu™teber dahi olmaz. 

Pes ke&ret-i bevli olan kimsede √urðat ve √iddet var ise onun sebebi 
bevlin √iddeti ve ðurû√-ı mevcûdesi olur bundan aðdem senin bildiğin üze-
re. Eger o âfetler onlarda mevcûde değil [418b] ise bürûdetten √âdi& seli-
sü’l-bevl esbâbı ile o bevl ke&îr olmuştur, zîrâ berd-i bâ†ını tes«în etmekle 
†abî¡atı ¡aðl eder ve çok kerre ¡aðl ke&ret-i bevle mü™eddî olur. 

Ve berâzı ke&îr ve raðîk olanların bevli ðalîl olur ve berâzı yâbıs olanla-
rın bevli ke&îr olur. Ve bunlara mutta§ıl olan aðsâmları ve cümlenin mu¡â-
lecelerini bundan aðdem sen bildin. 

Ve ðarîben biz berdden √âdi& olan ke&ret-i bevlin mu¡âlecelerin beyân 
edip deriz ki bi’l-cümle edviye-i bâhiyye berdden bevl-i ke&îri olana nâfi¡a 
olur. Ve nîm-birişt yumurtayı ¡ale’r-rîð te√assî ve elbân-ı ma†bû«a tenâvülü 
nâfi¡dir. Ve onlara nâfi¡ olur √abb-ı âs ve yâbis kümme&râ ve temr-i heyrûn 
küllü yevmin me≠kûrların †ab«ından ¡ale’r-rîð iki ûðıyye şürb olunmak. Ve 
mürr bu ¡illetin edviye-i ceyyidesinden olur. Ve ke≠âlik su¡d ve kündür ve 
√avlencân ve «abe&-i √adîd ve küzbere bu me≠kûrların her birisi devâ-i 
ceyyiddir.

284 “±iyânî†is †arîði üzere” demek bevli ke&îr olur ve suyu şürbü sâ¡atinde «urûc eder 
ve ¡a†aş olmamakla ona ke&ret-i bevl ı†lâð olunur, ≠iyânî†is olmaz ve ke&ret-i bevl 
a§nâfının sâirleri bu †arîð üzere olmazlar.
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Nüs«a-i Devâ: Mürr cünd-i bîdester, ðus†, mürr, √âşâ cüft-i bellû†, 
¡âðırðar√â bu me≠kûlar veznleri berâber a«≠ olunup onlardan mâ-ı âs-ı 
ra†b ile √abb itti«â≠ olunur ve şerbeti bir dirhemdir, ¡inde’n-nevm şürb 
olunur.

◊uðne-i Ceyyide: Bu ¡illete ve ke≠âlik külyeye nâfi¡dir: ◊asek ¡u§âresi-
nin ðaviyyen ma†bû«u ve koyun kemiğinin iliği ve koyun «u§yesi ve keçi 
böbreğinin menzû¡u’l-vedek285 olan şa√mı. Bu eczâlar cemî¡an veznleri 
berâber a«≠olunup ve ke≠âlik leben-i √alîb, semn, vedek-i elye, dühn-i √ab-
betü’l-«a∂râ bunlar dahi cemî¡an veznleri berâber ve evvelâ cem¡ olanlar 
vezninde cem¡ olunup ve mecmû¡-ı &ânî mecmû¡-ı evvele «al† olunup onun-
la i√tiðân olunur.

On İkinci Fa§l Dem ve Midde Bevli ve Bevl-i ∏usâlî vü Şa¡rî ve 
Onların Em&âli Olan Ebvâl-i ∏arîbe Beyânındadır

Bu ¡illette bevl olunan dem dem-i §ırf olur ise onun inbi¡â&ı külâ ve 
me&âne fevðinde olan kebid gibi ve sâir a¡∂â-i beden-i fevðânî gibi olan 
¡u∂vlardan olur ve o inbi¡â& imtilâ-i müfri† olup o mevâ∂i¡de olan ¡urûðu 
senin bundan aðdem bildiğin vücûh-ı &elâ&e286 üzere tefrîð etmekle olur. 

Veyâ«ûd terk-i ¡âdet ile veyâ«ûd ða†¡-ı ¡u∂v ve sâir sebebler ile olur.
Veyâ«ûd bu√rân edip tenðıye-i ¡u∂v ile olur onunla †abî¡at fu∂ûlden be-

deni tenðıye eder. 
Veyâ«ûd o inbi¡â& §adme ve ve&be ve sað†a ve ∂arbenin demi iz¡âcıyla 

olur ve ke≠âlik bu mecrâya cârî olanlar ile dahi dem münba¡i& olur. Velâkin 
bu mi&lli sebebler ile dem bevli ðalîlü’l-vuðû¡ olur.

Veyâ«ûd bevl dem a¡∂â™ bevl nevâ√îsinden münba¡is dem √asebiyle olur 
o mev∂i¡de olan ¡ırðın inðı†â¡ı ve infitâ√ı ve in§ıdâ¡ı ile ve onlar dahi ∂arbe 
ve saðta ve rî√ ve §âdi¡ ve müke&&ef olan berd ve te™ekkülden olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ðavî olan temeddüdden ve küzâz-ı ðavîden dahi tevellüd 
eder. 

285 Bu maðâmda “vedek”ten böbrek yağının üzerinde ðışr menzilinde olanları murâd 
eyledi veyâ«ûd kakırdağın murâd eyledi, ammâ bi-√asebi’l-lüπat vedek et yağına 
derler lâkin şa√m iç yağına şâmildir ve vedek şâmil değildir.

286 “Vücûh-ı &elâ&e”den murâd infitâ√, inficâr, inşiðâðtır.
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Ve ba¡∂ı kerre bir nev¡ bevl-i dem ¡ârı∂ olur ki o bevl-i dem raðîð olur 
ve onun sebebi la√miyyetin ≠evebânı veyâ«û∂ bedende olan demin şid-
det-i riððati olur. Kaçan bedende demin riððati şedîde olup külye câ≠ibe-
sinde ðuvvet olsa ðavî olan câ≠ibe dem-i ke&îri ce≠b eder. 

Ve ≠evebânı olan bevl-i demin √udû&u için iki ma¡nâ vardır:
Vvvelki ma¡nâ budur o dem raðîð olmakla onun πıdâiyyete ke&îren 

§alâ√iyyeti olmaz ve †abî¡at o demin «urûcuna ∂ınnet ve bu«l eylemez fa∂l 
mecrâsına cârî olmakla ve riððati ve ¡adem-i ðıvâmı √asebiyle ¡i§yânı dahi 
olmamakla, lâ-ma√âle o demin seyelânı sühûletil olur. 

Ve ikinci ma¡nâ budur ki dem-i raðîðin seyelân-ı †abî¡îsine külye dahi 
i¡ânet eder, zîrâ külyenin câ≠ibesi dem-i raðîði ce≠b eylediği gibi külyenin 
dâfi¡ası dahi o demi me&âneye def¡ eder ve dem-i raðîðin seyelân-ı †abî¡îsi-
ne külye dâfi¡ası mu¡în-i vâ√id olur. 

Ammâ πu§âli bevli külyede olan hâ∂ımenin ve mümeyyizenin ∂a¡fı olur 
veyâ«ûd kebidde olan o ðuvvelerin ∂a¡fı olur. 

Ve ammâ a«lâ†-ı sâirede müteşerrib olan bevli ek&er-i √âlde ∂a¡f-ı külâ-
dan olur. 

Ve ke≠âlik şa¡ra müşâbih şey™ bevli külâda olan ðuvve-i hâ∂ımenin ∂a¡fı 
ile olur. Ve ba¡∂ı kerre hâ∂ıme-i ¡urûðun ∂a¡fı ile olur. Ve ba¡∂ı kerre bevl 
ile √urûc eden şa¡ra müşâbih nesne cidden †avîl olup iki şibr miðdârı olur. 
Ve ba¡∂ı kerre o şa¡rın levni beyâ∂a ve ba¡∂ı kerre dahi √umrete ∂ârib olur 
ve onun †ûlü elyâf-ı ¡urûðta tekevvünü ile olur o ¡urûð-ı külye ¡urûðu olsun 
ve gerek ¡u∂v-ı â«erin ¡urûðu olsun. Ve ke≠âlik o şa¡r aπdiye-i πalî@a ve 
elbân ve bâðılâ mi&lli √ubûb tenâvülünden dahi tekevvün eder, onu bevlde 
«avf olunacak miðdârı «a†ar olmaz. 

Ammâ bevl-i ðay√-ı §ırf ve dem ile mu«âli† olan ðay√ bevli ba¡∂ı kerre 
a¡∂â-i ¡âliyeden kebid ve riye ve §adr mi&lli ¡u∂vlarda √âdi&e olan dübeylâtın 
mâ-teðaddemde senin ma¡lûmun olduğu üzere inficârı sebebi ile veyâ«ûd 
a¡∂â-i bevlde olan verem ve ður√anın inficârı ile olur; onların kimisi ≠ât-ı 
√ikke olur ve kiminin √ikkesi olmaz. 

Ammâ bevl-i πalî@ ba¡∂ı kerre bu√rân ve tenðıye ve def¡-i †abî¡i ile olur 
ve o bevle «iffet tâbi¡a olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ha∂mın ∂a¡fı ile a«lâ†-ı 
πalî@a tekevvünü ke&îr olup bevl-i πalî@e mü™eddî olur. 
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Ammâ bevlde düsûmet ve «urûcunda selâset olduğu şa√mın ≠evebânına 
delâlet eder. 

Ve a√vâl-i bevlde bâðî kalan umûr-ı mufa§§alayı ta√a§§ul için vâcib 
olur ki bâbu’l-bevlde bizim ≠ikr eylediklerimize mürâca¡at oluna. İbuðrâ† 
dedi ki bilâ-veca¡ dem bevli yesîren yesîren olup evðât-ı müteferriðada olsa 
onun «urûcunda be™s yoktur, ammâ dâim olur ise ba¡∂ı kerre ondan √ummâ 
ve bevl ðay√ ¡ârı∂ olur.

el-¡Alâmât: Bevl olunan dem §ırf olup √udû&u imtilâ ile ve imtilâya 
maðrûne esbâb-ı sâire ile olur ise ona esbâbı delâlet eder ve esbâb-ı imtilâ 
≠ikri teðaddüm edenlerden senin ma¡lûmun olur. 

Ve ¡ırðın infitâ√ı ve inficârıyla bevl olunan dem-i naðî πabî† olur lâkin 
dem-i infitâ√ ðalîlen ðalîlen «urûc eder. Ve inficâr ve inşiðâð ile olan dem 
ke&îr olur ve dem-i ke&îr bevline mü™eddî olan inficâr ve inşiðâð me&âneye 
¡ârı∂ olmaz, zîrâ me&âneye vâride olan mâiyyet ba¡de’t-ta§fiye vârid olur ve 
dem πıdâ me&âneye o ¡urûð-ı §aπîre ile vârid olur ki onun mu√tevî olduğu 
nesne faða† dem-i §ırf olur ve o dem ke&îr olmaz §ırf olup mâiyetinden ta§-
fiye √asebiyle. 

Ammâ külyeye ¡ârı∂ olan infitâ√ ve inşiðâð dem-i ke&îr bevline mü™eddî 
olur, zîrâ külyeye mâiyyet ile ma«lû† olan dem ke&îren vârid olur ve o ma«lû† 
olan dem külyede mâiyyetten ta§fiye olunur. Ve külyeye ¡urûð-ı kibâr dahi 
vârid olur ki o mu§affâ olan demden a¡∂â-i â«ere πıdâ ayrılıp ¡urûð-ı kibâra 
sâlik olur, pes külyede mevcûd olan dem ðadr-i √âcetten ziyâde olur. Ve 
külye ¡urûðunda ve&âðat ve ¡urûðunun va∂¡ında tesviye dahi olmaz, binâen 
¡alâ-≠âlik ona inficâr ve inşiðâð ednâ sebeb ile ¡ârı∂ oldukta mevcûd olan 
dem-i ke&îr †arîð-i bevlden «urûc eder, ammâ me&âne ¡urûðu mu√avva†a 
ve müve&&eða ve va∂¡da dahi tesviye olmakla mi¡ra∂-ı inşiðâð u inficârda 
olmaz. Ve inşiðâð ve inficârı olan ¡urûðundan dahi §ıπarı √asebiyle dem-i 
ke&îr «urûc edip ke&îren bevl-i deme mü™eddî olmaz. 

Ammâ ðurû√ √asebiyle vâði¡ olan bevl-i demde bir miðdâr veca¡ olur. 
Ve eger o ður√ada te™ekkül mevcûde ise ondan «urûc eden dem bevlle 
ðalîlen ðalîlen √urûc eder ve bevl-i √âric levn sevâda mâil olur ve ba¡∂ı 
kerre netni dahi olur. Ve ðurû√u olan bevl ek&er-i a√vâlde emrâ∂dan sonra 
olur ve o bevlde ðuşûr ve midde dahi «urûc eder. Ve ba¡∂ı kerre «âric olan 
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demin a§lı midde ve ðay√ olup ta√allül etmekle dem olup «urûc eden bevl-i 
dem naðî olur. Ve bu [419a] ¡alâmetlerden mâ-¡adâ ðurû√un ve ðurû√ mec-
râsına cârî olanların ¡alâmâtı senin ma¡lûmundur. 

Ammâ ≠evebânî olan bevl-i deme ≠evebân delâlet eder. Ve ≠evebân ile 
«urûc eden bevl-i dem raðîð-i mu√terið gibi olur, ke-enne neşş-i kebâb gibi 
olur ya¡nî kebâbın suyu zâil olduktan sonra üzerinde bâðî kalan ru†ûbet-i 
sebi«a gibi olur. 

Ammâ bevl-i dem a§nâfından cemî¡an dem bedenin riððati ile olanlara 
fa§d ile «urûc eden demin cidden raðîð olup a§nâf-ı sâirenin bi’l-cümle 
¡alâmâtı mevcûde olmadığı delâlet eder. 

Ammâ bevl-i middede middenin √udû&u mev∂i¡ine ve ke≠âlik dem bev-
linde demin mebde™-i √udû&una veca¡ delâlet eder eger ¡alîlde veca¡ var ise 
ve eger veca¡-ı mevcûd değil ise o bevli i√dâ& eden emrâ∂ın ¡alâmâtı ile 
mebde™ ma¡lûm olur, me&elâ bevl-i dem ve middeyi îcâb eden emrâ∂ verem 
ve dübeyle ve ður√a ve imtilâdan biri olsa onların hangi ¡u∂vda olduğu-
na delâlet eden ¡alâmetlerle bevl ile «urûc eden dem ve middenin mebde™i 
√udû&u ma¡lûm olur ve ke≠âlik mebde™-i √udû& i«tilâ†tan dahi ma¡lûm olur, 
zîrâ mebde™-i √udû& ne ðadar râfi¡ olsa o miðdâr i«tilâ† ek&er olur ya¡nî bev-
le dem ve middenin i«tilâ†ı ek&er olur ve mebde™ her ne ðadar esfelde olsa 
dem ve midde bevlden müteberrî ve πayr-i mümtezic olur. 

Ammâ i√lîle ðarîb olan mevâdi¡den nâşî âfet ile √âdi&-i bevl deme ev-
velâ bevlin «urûc edip ba¡dehu dem «urûc eylediği delâlet eder. Ammâ i√lî-
le ba¡îd olan mev∂i¡den demin «urûcunda ba¡∂ı kerre bevl demden te™e««ür 
eder, evvelâ dem ve ba¡dehu bevl «urûc eder. Ve ba¡∂ı kerre i√lîle ba¡îd 
olan mev∂i¡in demi bevle i«tilâ†-ı şedî∂ ile mu«teli† olup ma¡an «urûc eder. 

Ammâ bevl πusâlî olup külye ve kebidden birinin ∂a¡fına delâlet eylese 
onun ta¡yîni bu vech üzere olur ki küle™î olan bevl-i πusâlînin beyâ∂ı eşedd 
olur ve πıla@a mâil olur ve kebidî olan √umrete şedîden ∂ârib ve erakk ve 
deme eşbeh olur. 

Ve bevl-i dem ve bevl-i middeden verem √asebiyle olanlarının ¡alâmet-
leri her ¡u∂vun veremi ¡alâmetleri olur. Ve √ummânın mülâzemesi dahi ve-
reme delâlet eder. Ve verem-i münfecirden «urûc eden ðay√ def¡aten ke&îr 
olur ve sa√ca mü™eddî olmaz ve teftî√ ve taðrî√ ve ∂arara dahi mü™eddî 
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olmaz. Ammâ ðay√ ðurû√tan olup ðalîl ve müteferrið olur ise ba¡∂ı kerre 
mürûr eylediği mevâ∂i¡i ifsâd ve teðayyu√ eder ve bu indifâ¡âttan bu√rânî 
olanlar ile «iffet ve ðuvvet √âdî& olur ve onun √udû&u def¡aten olur. Ve 
imtilâ sebebiyle olan veyâ«ûd terk-i riyâ∂et ile veyâ«ûd ða†¡-ı ¡u∂v ile olan-
larda edvâr olur.

el-¡İlâc: Ammâ imtilâ ile ve imtilâ ma¡iyyetinde ≠ikr olunan esbâbla 
√âdi& bevl-i dem mu¡âlecâtını u§ûl-i külyede ve ba¡dehâ sen bildin. Ammâ 
ðurû√u olan bevl-i demi dahi sen bilirsin ki onun ¡ilâcı ðurû√ ve te™ekkül 
¡ilâcı olur ve mevâ∂i¡inde onları biz sana bildirdik. Külye ve kebidin ∂a¡fı 
ve ≠evebân ve riððat-i a«lâ† bu me≠kûrların sebebiyle √âdi& bevl-i demin 
küllîsinin mu¡âlecâtı dahi sana ma¡lûm olan nesnelerdendir. Ve sen bilirsin 
ki bu√rânî ve def¡-i †abî¡î ile olanları √abs câiz olmaz. 

Ve kaçan bevl-i dem ¡ilâcında fa§da √âcet olur ise §âfini fa§d bu bâbda 
fa§d-ı bâsilîðten enfa¡ olur ve ba¡de’l-fa§d mef§ûdun πıdâsı tel†îf olunur, 
summâð mi&lli ðavâbı∂a ta¡arru∂ olunmaz ðârûre neðâya delâlet edince 
ðadar, zîrâ ðavâbı∂ ¡alaðı ta∂yîð ve tecmîd eder. Ve ba¡∂ı kerre ðavâbı∂ ile 
bevl «alfe ya¡nî ðahðarâ ric¡at edip «a†ara mü™eddî olur ve bu ma«dûrlar 
bi’l-cümle ðavâbı∂da mevcûd olur. 

Ve ammâ şa¡r bevli mu¡âlecesinde müdirrât-ı müla††ıfe-i muða††ı¡a is-
ti¡mâl olunur ve √a§avî devâlardan dahi müla††ıfe ve muða††ı¡a isti¡mâl olu-
nur ve onların aπdiyeleri ter†îb-i πarîzîsi olan aπdiye-i mura††ıbeden kılınır. 

Ve şimdiki √âlde bize ≠ikri lâzım olan ¡urûðta olan teferruð-ı itti§âl ile 
√âdi& dem-i §ırf bevlinin mu¡âlecâtı olur. 

Ve külye ve me&âne âfetleri sebebinden √âdi& bevl-i deme ¡ilâc-ı müşte-
rek tebrîd ve taðbî∂ ile olur ve onun edviyelerinin ek&erini biz nezfü’d-dem 
mine’l-√ay∂ bâbında ≠ikr eyledik. Ve o edviyeler müdirrât-ı müneffi≠e ile 
isti¡mâl olunur tenfî≠i için. 

Ve ke≠âlik bevl-i şa¡r mu¡âlecesinde vâcib olur ki evvelâ dem cihet-i 
«ilâfa ce≠b oluna me√âcim va∂¡ olunmakla ve bâsilîðten ðâlîl ve daðîð fa§d 
ile ve demi taπlî@ ve tebrîd eden aπdiye-i πalî@a tenâvülüyle ve sükûn ve 
râ√at ve a¡∂â-i †arafiyyeyi şedd etmekle. 

Ve vâcib olur ki cimâ¡ külliyyen hecr ve terk oluna. Ve o âbzen isti¡mâl 
oluna ki onun içinde ¡ades-i muðaşşer ve ðuşûr-ı rummân ve sefercel ve 
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kümme&râ ve ¡af§ ve ¡a§a’r-râ¡î ve o mi&lli ðavâbı∂ †ab« olunmuş ola ve o 
mi&lli bevli √abste √asek ve «aşeb-i nebðın nüşâresi ve ðan†uriyûn-ı celîl 
kökü ve √abb-ı fâvâniyâ √âbis-i ðavî olur. 

Ve o ¡iletin mebde™i üzere †ılâ olunan a†liyedendir: a§l-ı ¡avsec ve «ar-
nûb-ı Neba†î ve √arnûb-ı şevk ve sumð ve iccâ§-ı berrî a§lı; bu me≠kûrlar-
dan †ılâ itti«âz olur ve ðışr-ı rummândan †ılâ-i ceyyid itti«â≠ olunur «u§û§an 
rummân köküyle ke&îrâ ve ¡u§ârât-ı ðâbı∂adan itti«â≠ olunan †ılâ ziyâde 
nâfi¡ olur. 

Ve le†û«â††an @ahr ve ¡âneye tel†î« olunan le†û√: Mürr, zâc, ¡af§, ðır†âs-ı 
mu√rað, aðâðıyâ bu edviyelerden le†û« itti√â≠ olunur.

Ve meşrûbâttan cüllenâr ður§u dem-i a«aveyn ile saðy olunur. 
Ve meşrûbât-ı ðaviyyeden olup mebde™i me&âne olan bevl-i demevî ¡ilâ-

cında mu√tâc olunan meşrûbun bu §ıfat üzere olan ður§tur: Şebb-i Yemânî, 
cüllenâr, dem-i a«aveyn her birinden birer dirhem, ke&îrâ iki dirhem, §amπ 
yarım dirhem, şarâb-ı ¡afı§, √ulv de saðy olunur yâ«ûd baðlatu’l-√amðâ 
¡u§âresiyle saðy olunur. 

Ve bu edviyelerin ðuvvetinden dûn olup velâkin eslem olan devâlardan-
dır: Ke&îrâ, bezr-i «aş«âş, tîn-i ma«tûm ve li√yetü’t-teys ¡u§âresi, iccâ§-ı 
esved §amπı, kehrübâ veznleri berâber a«≠ olunup şürb olunup şerbeti iki 
dirhem veyâ«û∂ üç dirhem olur. 

Ve ke≠âlik √ayy-i ¡âlem kökü, kehrübâ her birinden birer cüz™, şâdenec 
yarım cüz™, şebb südüs cüz™, †în-i Ermenî bir buçuk cüz™; şerbet-i vâ√idesi 
bir buçuk mi&ðâle varınca ðadardır.

Ve ba¡∂ı ¡u§ârât-ı ðâbı∂a ile şürb olunur ve ba¡∂ı kerre onların içinde 
mu«addirât id«âl olunur ve mu«addirât olanların nüs«ası budur: Za¡ferân, 
√abb-ı √armel ve √abb-ı «ubbâ≠â-i berrî, afyûn her birinden ikişer dirhem, 
levz-i münaððâ üç buçuk ¡aded; bunun şerbet-i vâ√idesi bir cillevze olur 

Ve ke≠âlik a§l-ı yebru√ ðuşûru, enîsûn-ı meşvî, √abbu’l-kerefsi’l-meşvî 
her birinden üçer dirhem, «aş√âş-ı esved on iki dirhem; bu edviyeler a«≠ 
olunup †ılâ ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi bir dirhem olur. 

Ve ke≠âlik bu sefûf dahi isti¡mâl olunur: Mu√rað-ı ðarn-i iyyel, ke&îrâ 
veznleri berâber a«≠ olunup rubb-ı âs ile istifâf olunur. 

Ve ke≠âlik ðudemânın med√ eyledikleri bu devâ dahi isti¡mâl olunur: 
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Bezr-i muπâ&-ı münaððâ otuz √abbe, √abbu’§-§anevber on iki ¡aded, levz-i 
mürr-i muðaşşer dokuz ¡aded, bezr-i «ubbâzâ üç dirhem; bu mecmû¡dan 
¡ale’r-rîð bir dıra«mî şürb olunur. 

Ammâ me&âneye ma«§û§ edviye ≠ikr olunan edviye-i meşrûbenin ve 
müdirrenin aðvâsı olur ve intifâ¡ olunan edviyelerden olur sirkenin içine 
sünger πams olunup me&ânenin cemî¡-i cevânibi üzere ve iki √âlib üzere 
ve πayri mevâ∂i¡e va∂¡ olunur ve isti¡mâl olunan mezrûðât lisân-ı √amel ve 
ba†bâ† ve baðlatu’l-√amðâ ¡u§ârâtı zerrâða ile zerð olunur. 

Ve edviye-i nâfi¡adan [419b] olur ður§-i şebb ve ður§-i mu«addirât ki 
onların her birisi ≠ikr olunmuştur. Ve ðarn-i iyyel-i mu√rað ve kehrübâ ve 
şâdenec ve §amπ ve ke&îrâ ve ¡af§ ve li√yetü’t-teys ¡u§âresi ve cüllenâr ve 
şebbden bir şey™ ve re§â§-ı mu√rað u maπsûl afyûniyye ve benciyye mu«ad-
dirâttan bir ðuvvet ile isti¡mâl olunur. 

Ve me&âne deminin seyelânına nâfi¡ ve √âbis tedbîrlerden olur «â§ıreler 
ve verikler ve ¡âne üzere va∂¡-ı me√âcim, zîrâ o mevâ∂i¡e mi√ceme va∂¡ı 
demi √abs eder ve ba¡dehu ¡alað bâbında ≠ikr olunan tedâbîr [ile tedbîr] olu-
nur ve onların πıdâları dûπda me&rûd olunan «ubz olur ve rummâniyye ve 
sümmâðiyye ile dahi taπdiye kılınır. Ve eger ðuvvet-i ∂a¡îfe ise onlara i†¡âm 
olunan merað-ı ðavâbı∂ la√m-ı medðûð ile taðviye olunur ve ona ðıbâc ve 
†ayâhîc ve şefânîn kerdenâcâtı mâ-ı √ı§rım ile mu√amma∂aten i†¡âm olunur 
ve √abb-ı rummân ve leben-i ma†bû« ve bunların em&âli i†¡âm olunur. Ve 
ðuvvette suðû† veyâ«ûd şehvette şiddet olmak √asebiyle ona şerbet-i şarâb 
lâzım olur ise ¡afı§ ve πalî@ ve esved olan şarâb saðy olunur. Ve dem ve 
midde bevl eden kimseye §ı√√at gelse onlara şarâb-ı memzûc saðy olunur 
celâ ve idrâr eylesin için ve ¡illet ¡avdet eylemesin için √abs-i bevl onlara 
câiz olmaz. Allâhu ¡alem bi’§-§avâb ve ileyhi’l-mercü¡ü'l-me™âb.





KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN YİRMİNCİ 
FENN ERLERDE OLAN A¡∞Â-İ TENÂSÜL 

EMRÂ∞I VE ONLARIN MU¡ÂLECÂTI BÂBINDA 
KELÂM-I MÜCMELDİR O DAHİ İKİ MAKÂLEYİ 

MÜŞTEMİLDİR.

Evvelki Ma…âle Külliyyât ve Bâ™e Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir

Evvelki Fa§l İki »u§yenin ve Menî Ev¡iyesinin 
Teşrî√leri Beyânındadır

Senin bundan aðdem bildiğin üzere ün&eyân ya¡nî iki «u§yeler ¡uv∂-ı 
re™î§ «alð olundu, ikisinde dahi menî tevellüd eder ve onların tevellüdü 
¡urûðta olan ru†ûbet-i müte√allibeden olur; cemî¡an bedende olan ha∂m-ı 
râbi¡in o ru†ûbet fa∂l-ı πıdâsı gibi olur ve o rû†ubet demin an∂acı ve el†afı 
olur ve «u§yelerde o rutûbet ta√a∂√u∂ eder ya¡nî rû√ yayık yayar gibi o 
ru†ûbeti «u§yelerin vi¡âsında yayar ve ta√rîk eder ve iki bey∂alara gelen 
¡urûð-ı nâbi∂alarda ve ¡urûð-ı nâbi∂anın şu¡beleri olan ¡urûð-ı sâkinelerde 
ve o iki ¡ırð-ı sâkinde287 dahi ta√a∂√u∂ eder ki onun sükûnu a§lî olup ve 
onun te¡ârîci ve iltifâfı ve şu¡abı ke&îre olur. Ve ke&ret-i şu¡abı ve iltifâfı bir 
meblaπa bâliπ olur ki o iki ¡ırðın biri ða†¡ olunsa ¡urûð-ı ke&îre ða†¡ olunmuş 
gibi olur, zîrâ o ¡ırð-ı vâ√idin inðı†â¡ıyla ¡urûð-ı ke&îrenin füvvehâtı @âhire 
olur ya¡nî açıkta kalıp menfa¡ati bâ†ıle olur. Ve bu vech üzere ≠ikr olunan 
ru†ûbet ta√a∂√u∂ eyledikten sonra ≠ikr-i âtî ev¡iye-i menîye ve ondan dahi 
i√lîle mun§abb olup mecâmi¡-i nisâda ra√ime münzerið olur ve mecâmi¡-i 
nisâ cimâ¡-ı †abî¡î olan ma√alldir, fürûc-i nisâ demektir. Ve fem-i ra√im 
münfeti√ olup o ru†ûbete telaððî eder ve ce≠b-i bâliπ ile ce≠b eder eger 
ikisinde dahi defð-ı mâ mütevâfî288 olur ise. 

Ve ün&eyândan her birisi mücevvef olur. Ve bey∂anın cevheri la√m-ı eb-
ya∂-ı πudedî ve la√m-ı &edye eşbeh olur, binâen ¡aleyh bey∂alara mun§abb 

287 Bu kelâmdan müstefâd olur ki ¡urûð-ı sâkine iki nev¡dir, biri verîd ve verîdin 
şu¡abı ve â«eri şiryânın §ıπâr şu¡abıdır.

288 “Mütevâfî” mütevâ§ıl ma¡nâsınadır.
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olan demi kendi levnine i√âle edip in¡iðâdında ebya∂ olur ve «u§û§an o dem 
bey∂alarda ta√a∂√u∂ edip ve rû√ta havâiyyet olduğu beyâ∂-ı levne i¡ânet 
eder ve ke≠âlik ¡ânede olan §ıfâð-ı a¡@am ¡urûðundan ün&eyâna âtî mecârîde 
dahi rû√-ı havâîyle ta√a∂√u∂ eder ve bu √a∂√a∂alar ile havâiyyet mu«teli†e 
olup levni ebya∂ olur. 

Ve ≠ikri mürûr eden «u§yelere vârid şerâyîn-i vârideyi setr eden πışânın 
mebde™ ve menşe™i mev∂i¡inde senin ma¡lûmun olduğu üzere §ıfâð-ı a¡@am 
olur ve o πışâ-i sâtir §ıfâð-ı a¡@am vâsı†asıyla πışâ-i nu«â¡ dahi mutta§ıl olur, 
o πışâ-i nu«â¡ nüzûl eden ¡urûð ve ¡alâyıð †arîðinden ya¡nî ürbiyye nevâ√île-
rinden nüzûl edip o πışâ-i nu«â¡ ün&eyeyne vârid ve mutta§ıl olur ve o πışâ-i 
nu«â¡îden berba«-ı nâfi≠289 tevellüd eder ve o berba«-ı nâfi≠i mücellil olan 
πışânın tevellüdü dahi πışâ-i nu«â¡dan olur. 

Ve teşrî√-i ¡urûð bâbında sen bildin ki bey∂a-i yüsrâya vârid olan 
¡urûðun ¡adedi bey∂a-i yümnâya vârid olan ¡urûðun ¡adedine muπâyir olur 
ve yümnâya vârid olan ¡urûð bey∂a-i yümnâya bir nev¡ dem §abb eder ki 
o dem me&âne deminden an∂ac ve enðâ olur ya¡nî mâiyyetten ziyâde √âli§ 
olur. Ve ek&er-i nâsta bey∂a-i yümnâ bey∂a-i yüsrâdan aðvâ olur lâkin a¡ser 
hükmünde olanların yüsrâsı yümnâdan aðvâ olur ya¡nî ma§la√atını yed-i 
yüsrâ ile görenlere a¡ser derler solak ma¡nâsına ve bey∂a-i yüsrâsı aðvâ olan 
solak hükmünde olur. 

Ve ev¡iye-i menî berba«lar gibi bey∂alardan ibtidâ eder ve bey∂adan 
munfa§ıldır ve bey∂alardan mütekevvine değildir velâkin ev¡iye bey∂a-
lara mümâss ve mülâðîdir ve o vi¡âlar bey∂alar ðurbünde müttesi¡ olur 
cevbe-i ma√sûse ittisâ¡ı gibi ve ba¡dehu te∂ayyuðu a«≠ eder ve ba¡de-
hu yine tevessu¡ edip fe∂âsı iki ma√allde olur «u§û§an hatunlarda iki 
mev∂i¡de vi¡â-i menîlerinin müntehâlarında tevessu¡u ek&er olur. Ve bu 
ev¡iyeler evvelâ §u¡ûd edip me&âne raðabesine mecrâ-yı bevl esfelinde 
mutta§ıl   olur.290 

289 “Berba«-ı nâfi≠” demek ile kîse gibi bir vi¡â murâd olursa içi meydân ve fe∂â ola 
ve onda olan ru†ûbete ma«rec ola.

290 Bu kelâmdan müstefâd olur ki berba« ve vi¡â-i menî başka başka ¡u∂vlardır ve 
vi¡â-i menî bey∂alara mutta§ıldır velâkîn müteberrîdir, berba« onun gibi değildir.
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Ammâ ða∂îb bir ¡u∂v-ı âlîdir ki a¡∂â-i müfrede-i ribâ†iye ve ¡a§abiyye ve 
¡urûðıyye ve la√miyyeden tekevvün eder291 ve mebde™-i menbiti bir cismdir 
ki la√m-ı ¡âneden nâbit olur, ribâ†ı ve tecâvîfi ke&îre ve vâsi¡a olur velâkin 
ek&er-i a√vâlde o tecâvîf mun†abıða olur ve tecâvîf rî√le mümteli™e oldukta 
intişâr √â§ıl olur. Ve o cirmin ta√tında ke&îre ve vâ§i¡a olan şerâyîn cârî olur 
ve onun ke&ret ve si¡ası o ¡u∂va lâyıð olan miðdârdan ezyed olur ve ona 
feðâr-ı ¡acizden a¡§âb dahi âtiye olur velâkin o a¡§âbın cevher-i ða∂îbe πav§ı 
ke&îr olmaz ve ða∂îbin cevherinde olan ¡a§ab ribâ†îdir, onda √iss olmaz. 
Ve Câlînû§ katında onda olan ¡a§ab -ıintişâr ¡a§ab-ı istir«âya muπâyirdir, 
istir«âya âlet olan ¡a§ab ile intişâr √âdi& olmaz. Ve ða∂îbe «â§§ olan ¡a∂ali 
bâbu’l-¡a∂alde sen ta¡arrüf eyledin. 

Ve ða∂îbde üç ¡aded mecrâ vardır: Evvelkisi mecrâ-yı bevl ve ikincisi 
mecrâ-yı menî ve üçüncüsü mecrâ-yı vedî olur. 

Ve ma¡lûm ola ki ða∂îbe ðuvvet-i intişâr ve rî√-i intişâr ðalbden gelir 
ve √iss dimâπdan ve nu«â¡dan gelir ve dem-i mu¡tedil ve şehvet kebidden 
gelir. Ve şehvet-i †abî¡î ba¡∂ı kerre külâ müşâreketi ile olur. Mu§annif der 
ki benim katımda şehvetin a§lı ðalbden olur.

İkinci Fa§l İntişâr-ı ¢a∂îbin Sebebi Beyânındadır

¢a∂îbin intişârı ða∂îbde [420a] olan ¡a§abe-i mücevvefenin ve onu vely 
eden eşyâların †ûlen ve ¡ar∂an imtidâdı ile olur ve vech-i me≠kûr üzere 
imtidâd onlara rî√-i ðavînin in§ıbâbı ile olur ve o rî√-i ðavîyi o metîn rû√-ı 
şehevânî sevð eder ki onun sevð eylediği rû√la dem-i ke&îr ve rû√-ı πalî@ 
dahi münsâð olur ve ona binâen ¡inde’n-nevm âlet münteşir olur, zîrâ vaðt-i 
nevmde a¡∂â-i menîde olan şerâyîn mütesa««ine olmakla rî√ ve rû√ ve dem 
o şerâyîne tesa««unu √asebiyle münce≠ib olup intişâr-ı âlete mü™eddî olur. 
Ve bu intişâra mu¡în olur o mütenâvel ki onda ru†ûbet-i πarîbe olup o ru†û-
bette dahi rû√a isti√âle isti¡dâdı ola lâkin o isti¡dâd ile isti√âle ¡usretli olup 
ha∂m-ı evvel onu i√âleye ðavî olmaya ve i√âle eyledikleri rî√i serî¡an ta√lîl 
ve ifnâya ðâvî olmaya belki o riyâ√ ha∂m-ı &âli&te &âbit olup ¡urûð-ı ha∂m-
da intifâ« i√dâ& eyleye. 

291 Teşrî√-i ða∂îb ya¡nî bir mürekkeb ¡u∂vdur ki onun eczâ-i müfredeleri ≠ikr olunan 
eczâlardır.
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Ve cimâ¡ı isti¡mâl o âleti ve ¡u∂vu ðavî ve πalî@ eder ve cimâ¡ı terk ¡u∂vu 
izâbe edip ≠übûl-ı ða∂îb i√dâ& eder. Ve Buðrâ†’ın ðavli üzere ¡amel âleti 
taπlî@ eder ve bu†le ya¡nî avarlık o âleti i≠âbe eder. 

Ve şehvetin ve √areket-i şehvetin sebebi emr-i vehmî olur veyâ«ûd menî 
tevellüdüne ve âlât-ı ðâdîbe πıdâ olmağa §âli√ olan demin ke&ret-i riyâ√ı 
olduğundan olur, zîrâ o rî√ ve o dem ile âlet müntefi√a ve münteşire olur 
ve intifâ« √asebiyle şehvet √areket eder ¡u∂vda şehvete isti¡dâd olmakla ve 
temeddüdün le≠¡inin celbi. Ve ke≠âlik kaçan menî a¡∂â-i cimâ¡da √â§ıl olup 
ondan infi§âli †aleb-i ke&îr ile †aleb eylese ve mevâddı ta√rîk eylese onun 
√areketiyle şehvet dahi √areket eder. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi intişâra sebeb fem-i me&ânenin iki câniblerinde 
mev∂û¡a olan la√m-ı πudedîde râhine mâddenin le≠¡i veyâ«ûd külyeden ge-
len mâdde-i latîfe-i raðîðanın le≠¡i ile olur ve ke≠âlik menî mu√tedd olup 
i√tidâdı √asebiyle √areket edip ve ke&îr olmakla temdîd ve le≠¡ eder ve 
le≠¡inden şehvet dahi √areket eder ve intişâr √â§ıl olur.

Üçüncü Fa§l Menînin Sebebi Beyânındadır

Menî ha∂m-ı râbi¡in fa∂lıdır ki o ha∂m-ı râbi¡ ha∂m-ı &âli&in tamâmın-
dan sonra ¡urûðtan πıdânın tereşşu√ edip cemî¡an a¡∂âya tevzî¡ olundukta 
√â§ıl olur ve o πıdâ ru†ûbet-i πarîziyye cümlesinden in¡iðâda ¡ahdi ðarîb 
olup ¡urûð ve şerâyîn mi&lli a¡∂â-i a§liyyenin taπaddî eylediği πıdâ olur. Ve 
ba¡∂ı kerre o ru†ûbetten şey™-i ke&îr a¡∂âya tereşşu√ eylemeyip ¡urûð içinde 
meb&û&en bâðî kalır, ¡urûð onunla taπaddî veyâ«ûd vaðt-i i√tiyâcda ¡urûð 
o şey™-i meb&û&u mücânisi olan a¡∂aya î§âl eylesin için ve ke≠âlik o şey™-i 
meb&û&tan menî olmağa §âli√ fa∂lı ¡urûð vi¡â-i menîye î§âl eylesin için. 

Ve Câlînû§ ve e†ıbbâ-i sâire katında ricâl ve nisâdan her birinde ≠er¡a 
ya¡nî to«m olur ki onların her birine menî ı†lâð ve tesmiye olunur ve o 
tesmiye onlara iştirâk-ı laf@î ile olmaz belki onların mâhiyyetleri birdir, 
mâhiyyet-i vâ√idede tevâ†u™ları vardır. O iki ≠er¡anın her birinde ta§vîr 
ve ta§avvur ðuvveleri ma¡an mevcûdedir lâkin ricâlin zer¡asında o ðuvvet 
aðvâdır ki ondan bi-i≠nillâhi ta¡âlâ mebde™-i ta§vîr olur ve nisânın zer¡asında 
o ðuvvet aðvâdır ki ondan mebde™-i ta§avvur olur. Ve ricâlin menîsi ðarn-ı 
ra√imde ya¡nî ra√imin †arafında tedeffuð eder ya¡nî ða∂îbin fem-i ra√ime 
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vâ§ıl olmakla ra√imin †arafında ða∂îbden menî defð ve ðuvvet ile «urûc 
eder ve fem-i ra√im onu ce≠b-i şedîd ile ibtilâ¡ ve iltiðâm eder. Ve nisvânın 
menîsi dâ«il-i ra√imde ev¡iyeden ve ¡urûðtan mev∂i¡-i √abele tedeffuð eder. 

Ammâ ¡ulemânın ve √ukemânın292 me≠hebleri ta√§il olunsa onla-
rın ma√§ûl-i kelimâtı bu olur ki mebde™-i ta§vîr olan ðuvve-i menî ricâle 
ma«§û§a ve mebde™-i ta§avvur olan ðuvvet-i menî ün&âya ma«§û§a olur 
onun için ki menî-i ricâlde olan ðuvvet-i mu§avvire menîyi munfa§ıl oldu-
ğu kimsenin §ûret-i a¡∂âsına eşbeh olan §ûret üzere ta§vîre müştâð olur me-
ger ki bir ¡âyıð ve mâni¡ müşâbehetten men¡ eyleye ve menî ve ün&âda olan 
ðuvve-i muta§avvire o menînin munfa§ıl olduğu kimsenin §uver-i a¡∂âsına 
eşbeh olan §ûreti ðabûle müştâð olur.293

Ve ≠ükrân ve inâ&tan her birinin nu†felerine menî ı†lâð olunsa müşte-
rek-i laf@î olup mâhiyyetleri müteπayire ve iştirâkları mücerred ismde olur 
lâkin tema√√ul ve tekellüf ile ðuvvet-i mu§avvire ve ðuvvet-i muta§avvire-
ye şâmil bir ma¡nâya menî tesmiye olunup o iki nu†feye menî ı†lâðı ile müş-
terek-i ma¡nevî kılına, ammâ menî ma¡nâ-yı müte¡ârefi üzere ricâlin nu†-
fesine ma«§û§ olur ve defð-ı ün&âya ya¡nî hatunların nu†fesine menî ı†lâð 
olunmaz294 ve bi’l-√aðîða recülün menî§i na∂îc ve &e«în olur ve mer™enin 
menîsi dem-i †am& cinsinden olur, onun nu∂cu ðalîl olup ve isti√âlesi dahi 
ðalîl olmakla recülün menî§i gibi demeviyyetten ba¡îd değildir, binâen 
¡aleyh ona feylesûf-ı müteðaddim †am& tesmiye eyledi. 

Ve bu mesleke ≠âhib olanlar der ki ricâlin menîsi ru†ûbet-i nisâya 
mu«âla†a eylese onun fi¡li ðuvveti √asebiyle olur, cirminin fi¡lde ke&îren 

292 Bu maðâmda “√ukemâ” “¡ulemâ”nın ¡a†f-ı tefsîri olur. ¡Ulemâdan bu maðâmda 
¡ulemâ-ı şerî¡at murâd olunmak câiz olmaz, zîrâ ehl-i şer¡ katında menîyi ta§vîr 
eden melektir, melek bi-≠âtihi ðâim cevherdir; ðuvâ ¡ara∂dır, rû√ ile ðâim olur, 
ðuvâya melek ı†lâð olunmaz.

293 Ve’l-√â§ıl me≠heb-i √akîm üzere ðuvve-i mu§avvire yalnız menî-i recüldedir 
ve ðuvve-i muta§avvire yalnız nisvânın menîsindedir ve veledin ðıvâm-ı bedeni 
nisânın cirm-i menîsi ile olur ve o cirmin içinde recül menîsinin cirmi infe«a 
menzilesindedir, nisâ menîsini taðavvüme §âli√ kılar ve kendisinin taðvîmde me-
d«ali olmaz velâkin her √âlde beden iki menî cirminden mürekkebdir ve taðav-
vüm yalnız nisâ menîsi iledir ve tevellüd eden √ârr-ı ra†b dem-i rû√î o iki menî o 
iki menîyi tek&îr eder.

294 Ve √ükm πâlibin olur, o iki müştâðın hangisinde πalebe olur ise â«er ona tâbi¡ olur.
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med«ali olmaz ve mevlûdun cirm-i bedeni ðıvâmında recülün menîsinin 
cirminin da«li olmaz belki taðvîm-i beden mer™enin nu†fesi ve dem-i †am& 
ile olur ve belki recülün menîsinin cirminin ¡inâyeti mevlûdun ervâ√ı cir-
minde olup lebende olan infe«a gibi olur, ammâ ün&ânın menîsi beden-i 
mevlûdun cirmiyyetine esâs gibi olur ve recül ve mer™eden her birini menî-
sini mütevellid olan √ârr-ı ra†b dem-i rû√î tek&îr eder. Ammâ bu iki me≠-
hebden hangisi §avâb idiğinden ba√& ¡ilm-i †abî¡î ¡ulemâsına menû†tur, †abî-
be onun cehli ðad√ vermez ve biz bu √âli ya¡nî iki me≠hebden hangisi §avâb 
olduğunu ¡ilm-i †abî¡î u§ûlünden olan kütübümüzde şer√ eyledik. 

Ve İbuðrâ†’ın bu mev∂i¡de îrâd eylediği meb√a&in √â§ılı budur ki mâd-
de-i menînin cümhûru dimâπdan gelir ve nüzûlü iki kulak «alfinde olan iki 
¡ırð †arîðinden olur, ona binâen o ¡ırðları fa§d nesli ða†¡ eder ve mûri&-i ¡aðr 
olur ve onun demi lebenî olur ve o iki ¡irð nu«â¡a va§l olundu dimâπdan ve 
dimâπa müşâbih ¡u∂vdan ya¡nî nu«â¡dan mesâfe-i †avîle ba¡îd olmakla o de-
min mizâcına taπayyür gelip müteπayyir olmasın için belki o iki ¡ırðtan ≠ikr 
olunan dem nu«â¡a ve nu«â¡dan dahi külyelere ve külyeden iki «u§yelere 
vârid olan ¡urûða mun§abb olur. Ve Câlînûs ≠ikr olunan «alf-i ü≠ün damar-
larını ða†¡ mûri&-i ¡aðr olduğunu veyâ«ûd olmadığını bilmedi. 

Mu§ânnıf der ki ben re™y ederim ki menînin cümlesi yalnız dimâπdan 
olmak vâcib değildir belki dimâπdan menînin «amîresi ve mâyesi nüzûl 
eder ve sülûkü «alf-i ü≠ünlerde olan iki ¡ırðtan olur ve İbuðrâ†’ın o ¡ırðları 
fa§d ¡aðrı îcâb eder dediği §a√î√ olur ve belki vâcib olan budur ki menî için 
her ¡u∂v-ı re™îste birer ¡ayn ola ve her ¡u∂vden o ¡uyûna dem tereşşu√ edip 
meded gele ve bu vech ile şebeh √â§ıl ola, binâen ¡aleyh ¡u∂vu nâðı§ olan 
kimsenin veledinin dahi o ¡u∂vu nâðıs olur.295 Ve şebeh o vaðtte olur ki 
¡urûðta mâdde-i menî olan demi idrâke si¡a ve müsâ¡ade olup şehvet-i bâ-
liπa ve nu∂c-ı tâmme nühû∂ [420b] eyleye mâdâm ki ¡urûð-ı demi idrâkten 
ve şehvet-i me≠kûre nu∂c-ı tâmmdan ¡âcize ola, o zamân şebeh olmaz.

295 Bu kelâm su™âl-i muðaddere cevâb olur; taðrîr-i su™âl budur ki biz müşâhede 
ederiz ki ¡u∂vu me™ûf olan kimsenin veledinin ¡u∂vunda ba¡∂ı kerre âfet olmaz. 
Taðrîr-i cevâb budur ki ¡dem-i müşâbehet şurû†-ı mezbûre bulunmadığındandır. 
Bu ¡abd-i mütercim der ki e†ıbbâ emrâ∂ı iki ðısma taðsîm eylediler, biri mütevâ-
ri& remed ve bara§ mi&lli ve biri πayr-i mütevâri&tir. Mu§annifin ≠ikr eylediği 
üzere emrâ∂ın ve noð§ânın mütevâri& olması ba¡îddir. 
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Dördüncü Fa§l Menî-i ‰abî¡î A¡∂âsının Delâil-i 
Emziceleri Beyânındadır

Mizâc-ı √ârrın ¡alâmâtı ≠ekerde ve §afnda ¡urûðun @uhûru ve πıla@ı ve 
«uşûneti ve ¡âne ve nevâ√î-i ¡âne üzere şa¡rın sür¡at-i nebâtı ve nâbit olan 
şa¡rın «uşûneti ve ke&reti ve ke&âfeti ve sür¡at-i idrâk ya¡nî o mizâc §â√ibi-
nin serî¡an bülûπu olur. 

Ve menîsinin mizâcını bilmeğe mu√abbet eden kimse tedbîri ı§lâ√ eyle-
yip ba¡dehu menîsinde te¡a§§ul eylesin: 

Ve mizâc-ı bâridin ¡alâmeti mizâc-ı √ârr ¡alâmetlerinin a∂dâdı olur. 
Ve mizâc-ı ra†bın ¡alâmâtı menînin riððati ve ke&reti ve in¡â@ın ∂a¡fı olur. 
Ve mizâc-ı yâbisin ¡alâmâtı mizâc-ı ra†b ¡alâmâtının a∂dâdı olur. Ve 

mizâc-ı yâbiste ba¡∂ı kerre menî müte«ayyi†an «urûc eder. 
Ve √ârr ve yâbis mizâcın ¡alâmeti cevher-i menînin ne√âfeti ve defðın 

sebðati ya¡nî ednâ mübâşeret ile menînin «urûcu ve ke&îrü’l-¡alûð olup ve 
veledin ≠eker olduğu olur, şehveti şedîde ve serî¡a ve in¡â@ı ðavî olur velâ-
kin cimâ¡dan dahi serî¡an munða†ı¡ olur. :Ve eger √arr ve yübs ifrâ† üzere 
olur ise ðalîlü’l-mâ ve ðalîlü’l-inzâl olur velâkin intişâr ke&îr olur. Ve ¡âne 
ve fa«≠ı ve onları vely eden nevâ√îlerde olan şa¡r mizâc-ı √ârr u yâbiste 
ke&îr ve ke&îf olur. 

Ve mizâc-ı √ârr-ı ra†bın ¡alâmâtı o mizâcda olan menî √ârr ve yâbis 
mizâcında olan menîden kemmen ek&er olur ve şa¡rı eðall ve i¡lâðı296 eşedd 
ve ke&ret-i cimâ¡a ðuvveti eşedd olur velâkin onun şehvetinde ve intişârın-
da ke&ret olmaz ve cimâ¡ı ifrât üzere terkten muta∂arrır olur ve i√tilâmı ve 
inzâli ke&îr ve serî¡ olur. 

Mizâc-ı bârid-i ra†bın ¡alâmâtı nevâhî-i ¡ânede ze¡ar ya¡nî ðıllet-i şa¡r 
olur ve şehvet ve cimâ¡da bu†™ olur, menîde riððat i¡lâðta ðıllet ve inbâtta 
bu†™ ve nâbitte ðıllet olur. 

Ve mizâc-ı bârid-i yâbisin ¡alâmâtı menînin πıl@at ve ðılleti ve mizâc-ı 
√ârr-ı ra†bda ≠ikr olunan vücûh-ı ¡alâmete mu«âlefeti olur. 

Ve emzice-i πayr-i †abî¡iyyenin ¡alâmâtı o ¡alâmât-ı †abî¡î olur ki sonra-
dan ¡ârı∂ olur ya¡nî †abî¡î ve πayr-i †abî¡î mizâcın ¡alâmâtı cins-i vâ√iddir, 

296 “İ¡lâð” hatunları gebe kılmaktır.
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me&elâ micâz-ı bârid gâhîce †abî¡î olur ve gâhîce πayr-i †abî¡î olur ve ¡alâ-
metleri dahi mütte√iddir; beynehümâda farð budur ki mizâc-ı bârid ¡alâ-
metleri a§l-ı «ilðatte mevcûd ise o mizâc-ı bârid †abî¡î olur, eger a§l-ı «ilðat-
te o ¡alâmetler olmayıp sonradan √âdi& olduysa o mizâc-ı bârid ve πayr-i 
†abî¡î olur ve onun tefâ§iline √iss delâlet eder.

Beşinci Fa§l Menâfi¡-i Cimâ¡ Beyânındadır

Cimâ¡ ða§d üzere ise ya¡nî cimâ¡ iðti§âd ve i¡tidâl üzere ve vaðti ile 
olursa ona bu menfa¡atlar terettüb eder: onunla fu∂ûlü istifrâπ olunur ve 
cesede «iffet gelir ve cesed nümüvve teheyyü™ eder, zîrâ cimâ¡la istifrâπ 
olunan πıdâ ha∂m-ı râbi¡le meh∂ûm olan πıdâ-i a«îrdir, in¡iðâda ðarîb 
olmuştur ve onu istifrâπ †abî¡attan πa§b gibi olmakla †abî¡at-ı √areket-i 
ðaviyye ile √areket eder ve onun bedelini †aleb ve isti¡â∂a eder ve te™&îri 
ðavî olur ve cimâ¡a tâbi¡ olan «iffet ve fu∂ûlden √âdi& olan neðâvet dahi 
†abî¡ata i¡ânet edip cesedde nemâ ziyâde √â§ıl olur ve ke≠âlik cimâ¡la is-
tifrâπ-ı menîye fikr-i πâlibin indifâ¡ı ve ke≠âlik iktisâb-ı besâletin ya¡nî 
√arâmda vuðû¡un indifâ¡ı ve πa∂ab-ı müfri†in ve rüzânet ve &iðalin in√ı†â-
mı ve inkisârı dahi tâbi¡ olur. 

Ve i¡tidâl üzere cimâ¡ın mâlî«ûlyâya ve emrâ∂-ı sevdâviyyenin çoğu-
na nef¡i olur, zîrâ cimâ¡la neşât ¡ârı∂ olur ve menînin nevâ√î-i dimâπ ve 
ðalbde müctemi¡a olan ed«ınesi mündefi¡a olur ve ke≠âlik cimâ¡ın imtilâ ile 
√âdi& olan külye veca¡larına menfa¡ati olur, emrâ∂-ı balπamın mecmû¡una 
«u§û§an √arâret-i πarîziyyesi ðaviyye olup menînin «urûcu o √arâreti hezm 
ve perîşân eylemeyenlerde emrâ∂-ı balπama nâfi¡ olur ve binâen ¡aleyh 
cimâ¡dan sonra †a¡âm tenâvülüne iştihâ gelir. 

Ve ba¡∂ı kerre ürbiyyelerde ve «u§yelerde √âdi&e olan evrâmın mevâd-
dını cimâ¡ ða†¡ eder. Ve cimâ¡ı terk i√tiðân-ı menî √asebiyle ¡ârı∂ olan @
ulmet-i ba§ar ve düvâr ve &iðal-i re™s ve iki √âlib ve iki √aðve ¡ârı∂ veca¡ ve 
evrâm bi’l-cümle bu âfetlere cimâ¡ın nef¡i olur ve mu¡tedil olanlarına şifâ 
√â§ıl olur. 

Ve mizâcı cimâ¡ iðti∂â eden kimselerin çoğunda cimâ¡ı terk ile bürûdet-i 
beden ve sû™-i a√vâl √âdi& olur ve şehvet-i †a¡âmları sâðı† olur √attâ †a¡âmı 
ðabûl eylemeyip tenâvül eylediğini ðay™ eder. 
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Ve bedeninde bu«âr-ı du«ânîsi ke&îr olanların du«ânını cimâ¡ ta«fîf eder 
ve ona nâfi¡ olur ve bu«âr-ı du«ânînin ictimâ¡ından «avf eylediği ma∂arrat-
ların √udû&u «avfı zâil olur. Ve ba¡∂ı kerre cimâ¡ı terk eden ricâlin menîsine 
irtikâm ya¡nî ictimâ¡ ve berd ¡ârı∂ olmakla menî semmiyyete isti√âle eder 
ve semmiyyetli bu«âr-ı redîsini o menî ðalbe ve dimâπa irsâl eder, nite-
kim bu vechle olan menî hatunlarda i«tinâð-ı ra√ime mû≠î olduğu gibi o 
menînin ricâlde semmiyyet-i ðaviyye olmazdan muðaddem i√dâ& eylediği 
∂ararın eðalli &üfl ve bürûdet ve ¡usr-i √arekât olur.

Altıncı Fa§l Cimâ¡ın Ma∂arratları ve Redâ™et-i Eşkâli Beyânındadır

Cimâ¡ πıdâ-ı â«îrin cevherinden istifrâπ eder ve cimâ¡ §â√ibini bir nev¡ 
∂a¡f ile ∂a¡îf eder ki o mi&lli i∂¡âf istifrâπât-ı sâirede olmaz. Ve cimâ¡ cev-
her-i rû√tan ke&îrü’l-le≠≠et olan biraz şey™ dahi istifrâπ eder ve binâen ¡aleyh 
müstefriπâttan ele≠≠ olanların i∂¡âfı ek&er olur. 

Ve cimâ¡ı ik&âr edenlerin bedenine bürûdet sür¡at eder ve bedenini yâbis 
ve √arâret-i πarîziyyesini ta√lîl ve ðuvvetini inhâk eder ve evvelâ √arâret-i 
πarîbe-i du«âniyeyi tehyîc eder √attâ beşeresinde şa¡r nâbit ve ke&ir olur ve 
¡aðabinde ∂a¡f-ı tâmm ¡ârı∂ olup √âsse-i sem¡ ü ba§arı ∂a¡îfe olur ve iki sâð-
larında fütûr ve veca¡ olup bi’l-istiðlâl bedeni √amlden ¡acze ðarîb olur ve 
ke&ret-i cimâ¡ √asebiyle onun √âli §ar¡-ı «afî a§√âbının √âline şebîhe olur. 
Ve ba¡∂ı kerre onda evvelâ sevdâ πalebe eder ba¡dehu §afrâ πalebe eder ve 
ona düvâr ve a¡∂âsında debîb-i neml gibi √âlet i√sâsı ¡ârı∂ olur ve o debîb 
@uhûra başından bed™ edip â«ir-i §ulbünde müntehî olur ve ona †anîn dahi 
¡ârı∂ olur. Ve çok kerre onlara √ummayât-ı mu√rıða dahi ¡ârı∂â olup ihlâk 
eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi ra¡şe ve ∂a¡f-ı ¡a§ab ve seher ve cu√û@-ı ¡ayn √âdi& 
olup onun cu√û@u √âlet-i nez¡de olan kimselere ¡ârı∂ olan cu√û@a müşâbih 
olur ve §ala¡ ve ebrede ve veca¡-ı @ahr ve veca¡-ı külâ ve veca¡-ı me&âne 
ahi ¡ârı∂ olur ve @ahrı evvelâ mu√ammâ ya¡nî kızgın olup √arâreti mâdde-i 
veca¡ı @ahrına ce≠b eder. Ve ba¡∂ı kerre ba†nlarında ¡aðl olur ve ðûlınc dahi 
îrâ& eder ve be«ar ve netn-i ¡umûr ve netn-i fem i√dâ& eder. Ve bedeninde 
a«lâ†-ı rediyye-i mirâriyye olanlara ba¡de’l-cimâ¡ ðuşa¡rîret ¡ârı∂ olur. Ve 
bedeninde a«lâ†-ı ¡afinesi olanlardan ba¡de’l-cimâ¡ râyi√a-i müntine fâyi√a 
olur. Ve ha∂mı ∂a¡îf olanlarda cimâ¡ ðarâðır i√dâ& eder. Ve ba¡∂ı nâs bir 
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nev¡ sû™-i mizâca mübtelâ olur ki o mizâcın §â√ibi cimâ¡ı terk eylese ona 
kerb ve &iðal-i beden ve &iðal-i re™s ve ∂acer ve ke&ret-i i√tilâm ¡ârı∂ olur ve 
eger cimâ¡ı te¡â†î eylese mi¡desi ∂a¡îfe ve yâbise olur. 

Ve cimâ¡dan ictinâba nâsın evlâsı cimâ¡dan sonra kendiye ri¡de ve berd 
veyâ «afî olan ∂îð-i nefes ve «afeðân ve πu™ûr-ı ¡ayn [421a] ve şehvet-i 
†a¡âmın ≠e√âbı ve zevâli ¡ârı∂ olur. Ve §adrı ¡alîl veyâ«ûd mi¡desinde ∂a¡f 
olanlara cimâ¡ı terk evlâ olur. Ve isðâ†-ı veled edip mi¡desi ∂a¡îfe olan ha-
tunlar cimâ¡dan tevaððî ve ictinâb eylesinler. 

Ve cimâ¡ için eşkâl-i rediyye vardır dişi, erkek üzere ¡âlî olmak gibi; bu 
şekl üzere cimâ¡da bir türlü redâ™et vardır ki ondan üdre ve intifâ« ve i√lîl ve 
me&âne ður√asından «avf olunur inzirâð-ı menînin ¡unfu √asebiyle. Ve bu 
nev¡ cimâ¡da «avf olunur ki i√lîle cihet-i mer™eden bir şey™ seyelân eyleye. 
Ve ma¡lûm ola ki √abs-i menî edip teveðân katında müdâfa¡a eylerse cidden 
mu∂ırr olur ve ba¡∂ı kerre iki bey∂adan birinin πaybetine bâ¡i& olur. Ve vâ-
cib olur ki berâz ve bevlden biri teðâdî ederken onların √areketi zamânında 
cimâ¡ olunmaya ve ke≠âlik riyâ∂et ve √areket zamânlarında ve ðavî olan 
infi¡âlât-ı nefsânî katında cimâ¡ olunmaya. 

Ve cümhûr-ı e†ıbbâ katında ityân-ı πılmân ðabî√ olur ve şer¡an dahi 
mu√arremdir. Mu§annif der ki bi-√asebi ðavâ¡idi’†-†ıbb cihet-i vâhidden it-
yân-ı πılmânın ma∂arratı ek&erdir ve cihet-i u«râdan eðalldir. Ve ke&ret-i 
ma∂arratı ciheti budur ki ityân-ı πılmânda †abî¡at √areket-i ke&îreye mu√tâc 
olur ve √areketi ek&er olmadıkça menî «urûc eylemez ve †abî¡atı ke&ret-i 
√arekete ve it¡âba mu√vic olan ¡amel lâ-ma√âle a∂arr-ı a¡mâl olur. Ve ammâ 
ityân-ı πılmânın ðıllet-i a∂rârı ciheti budur ki onda menînin defðı ek&er ve 
aðvâ olmaz ve ityân-ı nisâda olan defð meblaπına bâliπ olmaz ve defðı ðalîl 
olan «urûc-ı menînin ma∂arratı dahi ðalîl olur. Ve dûne’l-ferc mücâma¡at 
dahi hükmde ityân-ı πılmân √ükmüne ðarîb olur ya¡nî tef«î≠ ile menî i«râc 
olunsa min vechin ma∂arratı ek&er ve min vechin ma∂arratı eðall olur.

Bu ¡adb-i mütercim der ki ityân-ı πılmânın beyne’l-¡ulemâ √urmet-i 
mað†û¡asında ba¡de’l-ittifâð üzerine tertîb eden dünyevî √ükm-i şer¡îsinde 
Ebû ◊anîfe ile §â√ibânı beyninde «ilâf vardır, zîrâ zinâya ðıyâsla İmâmân-ı 
mu√teremân katlarında onda dahi √add-i zinâ iðâmet ve icrâ olunur. Ve 
Ebû ◊anîfe ra√metullâhi ¡aleyhi ve ¡aleyhimâ onda şehvet nâðı§a olmakla 
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ve delâil-i u«râ ile √addi îcâb eylemeyip kütüb-i fıðhiyyede taf§îl olunan 
vech ile ta¡zîr olunur diye ≠âhib oldular.297 Mu§annif ra√imehullâhu vech-i 
evvelde ≠ikr eylediği ke&ret-i ¡amele i√tiyâcdan ve vech-i &ânîde ≠ikr eyle-
diği ðıllet-i defðından mefhûm olan noð§ân-ı şehvet ile ◊a∂ret-i İmâm’a 
nu§ret eyledi. Ve bu bâbda olan i«tilâf ve edillesinde olan tefâ§îl ve mâ-¡a-
leyhi’l-fetvâ kütüb-i fıðhiyyede mübeyyendir.

Yedinci Fa§l Cimâ¡ın Ev…âtı Beyânındadır

Vâcib olur ki imtilâ üzere cimâ¡ olunmaya, zîrâ cimâ¡ ha∂mı men¡ 
eder. Ve ¡ale’l-imtilâ √areketten √âdi& olan emrâ∂ ¡ale’l-imtilâ¡ cimâ¡dan 
dahi ¡ârı∂ olur belki o vechle olan cimâ¡ın ma∂arratı ¡ale’l-imtilâ √areke-
tin ma∂arratından esra¡ ve a§¡ab olur. Ve ba¡∂ı nâsta ¡ale’l-imtilâ™ cimâ¡ et-
mek vâði¡ olur ise onlara vâcib olur ki ba¡dehu ðalîlen √areket eyleye †a¡âm 
mi¡dede müsteðırr olup fem-i mi¡deye †âfî olmasın için ve ba¡de’l-√areket 
mümkin olur ise nâim ola. 

Ve ke≠âlik cimâ¡ murâd edenlere lâyıð olur ki ¡ale’l-«avâ dahi cimâ¡ 
eylemeye, zîrâ ¡ale’l-«avâ cimâ¡ a∂arr ve †abî¡at üzere √aml-i &aðîl ve √ârr-ı 
πarîzîyi aðtel ve dıðð ve ≠evebânı ecleb olur belki cimâ¡ edenlere vâcib 
olur ki tenâvül eyledikleri †a¡âmın in√idârı ve ha∂m-ı evvelin ve ha∂m-ı 
&ânînin istikmâli ve ha∂m-ı &âli&in tavassu†-ı √âli katında cimâ¡ eyleye ve o 
vaðt eş«â§ın i«tilâfıyla mu«telif olur ya¡nî cemî¡-i nâs √aððında sâ¡at ta¡yîni 
mümkin olmaz, her şa«§ın hâ∂ıme-i me≠kûrelerinin ve me™kûlünün ðuvvet 
ve ∂a¡fı ve mizâcı tecribe olunmakla o vaðt ma¡lûm olur. 

Ve ba¡∂ılar ≠âhib oldu ki cimâ¡ın vaðt-i fâ∂ılı hu∂ûm-ı erba¡anın cemî¡an 
tekmîlinden sonra olur; ba¡∂ın o kelâmına iltifât olunmaz, zîrâ min-külli 
vech πıdânın vaðt-i ha∂mı vaðt-i «avâ olur ve vaðt-i «avâda cimâ¡ redî olur 
belki cimâ¡ın vaðt-i fâ∂ılı o vaðttir ki onda beden imtiyâra ya¡nî mîre ve 
πıdâ almağa bed™ edip a¡∂ânın küllîsinde †arîð-i ha∂mda olan πıdâ mevcûde 
ola ve o vaðt ≠ikr olunan vaðttir. 

297 İtyân-ı πılmânda şehvetin noð§ânına sebeb budur ki onda şehvet ancak fâ¡ilde 
olur ve mef¡ûlde şehvet olmamakla med«al-i ða∂îbi iştimâl eylemez, ammâ nis-
yânın √âli ¡aks üzeredir, iştimâl etemm ve şehvet ekmeldir ve bu vechi ¢â∂î 
ªeyla¡î Şer√-i Kenz’de beyân eylemiştir.
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Ve ba¡∂ı nâsta o vaðt-i fâ∂ıl evâil-i leylde olur ve onlara o vaðt ev-
fað-ı evðâttan olur iki cihetten için: o cihetlerin birisi onlara ðıyâsla o vaðt 
ha∂m-ı &âli&in tavassu†u vaðti olduğudur. Ve cihet-i u«râsı evâil-i leylde 
olan cimâ¡ı nevm-i †avîl ta¡ðîb eder ve ondan ðuvvet ve&be eder ve hatunla-
rın ra√iminde nevmleri √asebiyle nu†fa taðarrür eder. 

Ve vâcib olur ki cimâ¡ ancak şebað298-ı §a√î√ vaðtinde ola ve onun şe-
baðı ve şehvetinin √areketi na@ar ve te™emmül ve √urða ve √ikke √asebiyle 
olmaya belki onu ke&ret-i menî ve menînin imtilâsı tehyîc ve ta√rîk eyleye 
ve onların cümlesine §ı√√at-ı ðuvvet i¡ânet eyleye. 

Ve vâcib olur ki to«meden sonra cimâ¡dan ictinâb oluna ve ke≠âlik ðay™ 
ve ishâl ve hey∂a ve def¡aten @uhûr eden ≠ereb mi&lli istifrâπât-ı ðaviyye-
den sonra dahi cimâ¡dan ictinâb oluna. Ve √areket-i bedeniyye ve √areket-i 
nefsâniyyeden ve bevl [ve] πâi†in √areketi katında ve fa§ddan sonra dahi 
cimâ¡dan i√tirâz oluna, ammâ ≠ereb-i ðadîmi ba¡∂ı kerre cimâ¡ ta«fîf eder 
mâddeyi tecfîfi ve cihet-i em¡âya ce≠bi √asebiyle. 

Ve vâcib olur ki zamân-ı √ârr ve bilâd-ı √ârrede dahi cimâ¡dan ictinâb 
oluna. Ve ricâl sü«ûnet-i bedenî katında veyâ«ûd bürûdet-i bedeni katında 
dahi cimâ¡dan i√tirâz eyleye, bu iki √âlde dahi cimâ¡ redîdir velâkin ba¡-
de’s-sü«ûnet cimâ¡ bürûdetten sonra olan cimâ¡dan eslem olur ve ke≠âlik 
ru†ûbetten sonra olan cimâ¡ yübûsetten sonra olan cimâ¡dan eslem olur. Ve 
mu¡tedilü’l-mizâc olanlarda cimâ¡ın ecved-i evðâtı tecribe olunduğu üzere 
o vaðttir ki cimâ¡ı hecr ve terkten bir müddet mürûr eyleye ki o müddetten 
sonra cimâ¡ olunsa ondan «iffet ve §ı√√at-i nefs ve ≠ekâ-i √avâ§§ √âdi& ola.

Sekizinci Fa§l Kendiden Veled Olacak Menî ve 
Tevlîde ~âli√ Olmayan Menî Beyânındadır

Sekrânın ve pîr olanların ve §âbîlerin ve kesîrü’l-cimâ¡ olanların menî-
sinden veled √â§ıl olmaz. Ve me™ûfü’l-a¡∂â olanların menîsinden veled-i 
selîm tevellüdü ðalîlü’l-vuðu¡ olur. Ve kaçan ða∂îb cidden †avîl olsa √are-
ket-i menînin mesâfesi †avîl olmakla menî ra√ime menînin √areket-i πarî-
ziyyesi münkesir olduktan sonra vâ§ıl olmakla ek&er-i emrde o menîden 
veled √â§ıl olmaz.

298 “Şebað” şehvet πâlib olmak. Vankulu.
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Dokuzuncu Fa§l Cimâ¡ Eden Kimsenin ¡Alâmeti Beyânındadır

Cimâ¡ eden kimsenin bevlinden «uyû† ve şeπânîb olup o «uyû†un ba¡∂ı-
sına mu«teli† olur. ¢ânûn nüs«alarında “şeπânîb” vâði¡ olmuştur velâkin 
¢âmûs’ta me≠kûr olan “şunπub”dur, yerde olan ¡ırð-ı †avîl ma¡nâsına ve 
iðti∂â eder ki cem¡i “şenâπîb” ola.

Onuncu Fa§l No…§ânu’l-Bâ™e Beyânındadır

Bâ™enin299 sebeb-i noð§ânı ða∂îbin nefsinde olur veyâ«ûd a¡∂â-i menîde 
olur veyâ«û∂ a¡∂â-i re™îsede ve a¡∂â-i re™îseyi vely eden mev∂i¡de veyâ«ûd 
a¡∂â-i re™îse ile a¡∂â-i cimâ¡ arasında olan ¡u∂v-ı mütevassi†te olur veyâ«ûd 
o sebeb mücâveret-i ma«§û§ası olan ¡u∂vda olur veyâ«ûd noð§ân-ı bâ™e esâ-
fil-i bedende veyâ«ûd cemî¡an bedende nef√in ðılleti ile olur. 

Ammâ nefs-i ða∂îbde olan sebeb ile noð§ân-ı bâ™e √udû&u ða∂îbin o sû™-i 
mizâcı olur ki onda istir«â-i müfri† ola. 

Ve ün&eyân ve ev¡iye-i menî sebebiyle olan noð§ân-ı bâ™e müfrid ve 
müfri† olan sû™-i mizâc veyâ«ûd ma¡a-yübs olan [421b] sû™-i mizâc olur 
ya¡nî iki keyfiyyet-i fâ¡ilenin biri ile olan yübs olur, ma¡a-yübs sû™-i mizâc-
dan √âdi& olan noð§ân erde™i olur veyâ«ûd yalnız yübs olur veyâ«ûd vi¡âda 
olan ðıllet-i menî veyâ«ûd bâhı tehyîc eden le≠¡-i menînin300 fıðdânı olur 
√attâ bir ðavmde ke&ret-i menî mevcûd iken mücâma¡atlarında menî nüzûl 
eylemedi cümûd-ı menîleri olup le≠¡ mefðûd olduğu için ve ma¡a-≠âlik ley-
len i√tilâm olurlar idi, zîrâ ev¡iye-i menî leylen sü«ûnetli olur ve sü«ûnet ile 
menîye riððat gelip menâmî ve ¡ayânî olan cimâ¡la menî nüzûl eder. 

Ve a¡∂â-i re™îse sebebiyle olan noð§ân-ı bâ™e ba¡∂ı kerre min ciheti’l-
ðalb mâdde-i rû√ ve mâdde-i rî√-i nâşirenin inðı†â¡ı ile olur veyâ«ûd min ci-
heti’l-kebid olup mâdde-i menî munða†ı¡a olmakla olur veyâ«ûd min cihe-
ti’d-dimâπ olup ðuvve-i √assâse mâddesi munða†ı¡a olmakla olur veyâ«ûd 
külyenin berdi ve hüzâli ve emrâ∂-ı ma¡lûmesi cihetinden olur veyâ«ûd 
min ciheti’l-mi¡de olup ma¡denin sû™-i ha∂mı √asebiyle bâ™e nâðı§a olur. Ve 

ــאَءُة 299 َ ْ ــ alâ-vezni¡) [el-bâ™et] اَ َ א َ ْ ــאَءةٌ ,menzildir ([el-bâ¡at] اَ َ َ  [mebâ™et] gibi. Bu se-
bebden nikâ√a َــאٌء  [bâ™] ve ٌَــאَءة  bâ™et] derler, zîrâ recül ehliyle sükûn bulur ve gâh 
olur ki ٌ ــ َ َא  [bâhet] derler hâ’yla, nikâ√ ma¡nâsına. Vankulu.

300 [Yazmada “bâhı tehyîc eden le≠¡-i menîyi menînin fıðdânı”]
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bunların küllîsi mebde™in ∂a¡fı ile veyâ«ûd o a¡∂â-i re™îse ile ða∂îb arasında 
olan mecârîde südde olmakla olur. Ve çok vâði¡ olur ki dimâπ sebebiyle 
olan ∂a¡f sað†a ve ∂arbeye tâbi¡ olur. Ammâ esâfil sebebiyle olan ∂a¡f esâfi-
lin cidden berdinden veyâ«ûd √arâretinden veyâ«ûd yâbisetü’l-mizâc olup 
nef«in in¡idâmından olur. 

Ve nef« bâ™eye ne güzel mû¡în olur √attâ min πayri ifrâ†in mû≠in ba†nın-
da nef«-i ke&îri olanlarda in¡â@ ziyâde olur. Ve a§√âb-ı sevdânnı nef«leri 
ek&er olmakla in¡â@ları dahi ek&er olur. 

Ammâ mücâverât ile ¡ârı∂ olan noð§ân-ı bâ™e bevâsîrin inðı†â¡ı veyâ«ûd 
mað¡adesine i§âbet eden elemin mað¡ade ve ¡a∂ale-i mað¡ade ile ða∂îb ara-
sında müşterek olan ¡a§abe ı∂rârı ile olur. 

Ve cimâ¡a vehn verip ¡âið olur umûr-ı vehmiyyeler: Cimâ¡ olunanlara 
cimâ¡ eden kimsenin buπ∂u ve i√tişâmı ve cimâ¡dan ∂a¡f-ı ðalb √asebiyle 
¡aczi olduğunu mülâ√a@a ve istiş¡âr eylemek «u§û§an vaðt-i mu¡ayyende 
me&elâ fu§ûlün birinde ¡aczi olduğunu istiş¡âr eylemek ziyâde ¡âið olur, her 
kaçan o vavtte cimâ¡ı mu¡âvede eylese o vehm teme&&ül edip ¡âið olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi noð§ân-ı bâha sebeb cimâ¡ı terk etmek ile cimâ¡ı nef-
sin nisyânı ve cimâ¡dan a¡∂ânın inðıbâ∂ı ve †abî¡atın menîyi ðıllet-i i√tifâli 
olur, zîrâ sütten kesilen hatunlarda †abî¡at tevlîd-i lebene ¡inâyet eylemediği 
gibi ba¡∂ı kerre menîyi cem¡ ve i√tifâline dahi ¡inâyet eylemez. 

Ve ma¡lûm ola ki in¡â@ın sebebi menîden veyâ«ûd πayriden münba¡i& 
olan rî√ olur ve √arr ve berdden her biri rî√e mü∂âdd olur, zîrâ berd teve-
lüd-i rî√e mü∂âdde olur ve ke≠âlik √arr mâdde-i rî√i ta√lîl eder ve ru†û-
bet-i mu¡tedilesi olup o miðdâra muvâfıð √arâreti olanlar gibi rî√i tevlîd 
eylemez. Ve tevlîd-i rî√e ve cimâ¡a mu¡în olur iðtisâd ya¡nî i¡tidâl üzere 
«ayle rükûb ve cimâ¡a i¡tiyâd, külye ve külye nevâ√îsinin ra†be olduğu 
veyâ«ûd külyede ru†ûbet ile bürûdet olduğu. Ammâ külye mizâcının 
√arâret ve yübûseti olup ve i¡tidâl üzere cimâ¡ı isti¡mâl eylemediği sebeb-i 
¡uðm olur.

el-¡Alâmât: İstir«â-i ða∂îb veyâ«ûd ¡a§abın berd-i mizâcıyla olan 
noð§ân-ı bâ™eye intişâr olmadığı ve mâ-ı bâridde ða∂îbin teðallu§ ve 
teðabbu∂ eylemediği delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre menîde πazâret olur ve 
onun «urûcu sehl olur. Ve ba¡∂ı kerre âlette intişâr olmayıp lâkin inzâl 
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olur. Ve ba¡∂ı kimselerde ne√âfet-i beden ve ∂a¡f-ı beden olur velâkin 
şehvetinden noð§ân olmaz. 

Ve «u§yesi ve a¡∂â-i menî sebebi ile olanlara «urûc-ı menînin ¡usreti 
delâlet, eder eger ¡usret-i «urûc ðıllet-i menî √asebiyle değil ise. Ve berd-i 
melmes dahi delâlet eder. 

Ve eger sebeb menînin yübsü ve ðılleti olur ise onun menîsi ðalîlen 
¡usret ile «urûc eder ve ek&er-i √âlde o mi&lli kimsede ne√âfet-i beden ve 
dem ve la√mın ðılleti olur ve onları isti√mâmât ve aπdiye mi&llilerle ter†îb 
eylemek nâfi¡ olur. 

Ve a¡∂â-i cimâ¡ üzere müteðaddim olan a¡∂â √asebleriyle terettüb eden 
noð§ân-ı bâ™e ¡alâmâtı: Eger o ¡u∂v kebid ve külye olur ise ðıllet-i şehvet 
olur belki onlarda ha∂m ve şehvet ve tevellüd-i dem lâyıðı üzere olmaz. Ve 
eger o ¡u∂v ðalb ise onda intişâr ðalîl olur ve ba¡∂ı kerre onda bilâ-intişâr 
inzâl olur ve onun nab∂ı ∂a¡îf-i leyyin ve √arâret-i beden nâðı§a olur. Ve 
eger dimâπdan olur ise √areket-i menîyi i√sâs ðalîl ve cimâ¡a teðâ∂î eden 
√areket-i menînin daπdaπa-i müheyyicesi olmaz. Ve dimâπdan olanlara 
√avâssın a√vâli ile dahi istidlâl olunur ve o √avâsstan «â§§aten √âsse-i ¡ayn 
ile istidlâl olunur ki o √âl dimâπ üzere olan ∂arbe ve sað†adan sonra √âdi& 
ola kebid ve ðalb ve dimâπdan her birinin ≠ikri sâlif ¡alâmeti vardır ve em-
râ∂-ı külye için dahi ¡alâmet vardır o ¡alâmetler bâblarında ta¡arrüf olunsun. 

Ve esâfilde olan ðıllet-i nef«ten √âdi& noð§ân-ı bâ™e ¡alâmeti budur ki 
onlarda a¡∂ânın ðuvâsı selîme olur ve ∂a¡f ancak intişârda olur ve ðalb ve 
külye ve şehvet ðuvâları ve mâ ðavî olur ve onlar müneffi«ât isti¡mâlinden 
intifâ¡ ederler. 

Ve menînin ðıllet-i √areketi ve ðıllet-i le≠¡iyle bâhın noð§ânı ¡alâmeti 
cimâ¡ katında «urûc eden menînin ke&îr ve câmid olduğudur ve bu sebebin 
ek&eri mizâc-ı bâride tâbi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre müttefið olur ki menî ke&îr 
olur velâkin cidden sâkin olur bizim ≠ikr ve beyân eylediğimiz üzere. 

Ve semîn olan kimseler mehzûl olanlardan cimâ¡da a¡cez olur.
Ve ke&ret-i cimâ¡ murâd edenlere lâyıð olur ki onlar ta¡rîði ve isti√mâmı 

ve isti¡mâl-i mu¡arrıðı taðlîl eyleyeler ve onlar √asbe mâ-emken fa§dı terk 
eyleyeler ve edhân-ı √ârre ile ayaklarını temrî« eyleyeler, zîrâ bu vech üze-
re temrî« külyeyi ve ev¡iye-i menîyi †aðviye eder.
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el-¡İlâc: Eger noðsân-ı bâ¡eye sebeb a¡∂â-i re™îsede olduğu ma¡lûm olur 
ise ona ¡ilâcda i¡tidâl oluna, onun ¡ilâcında ifrâ† ve tefrî† olunmaya. 

Eger a¡∂â-i re™îsede olan sebeb ke-mâ hüve’l-ek&er bürûdet ise ona 
me&rûdî†ûs gibi bir devâ olmaz, bu bâbda devâ-i ðavîdir ve belki berdden 
olan ∂a¡f-ı bâhın cemî¡isine onun menf¡ati olur o berd hangi ¡u∂vda olur ise 
olsun. 

Ve sebeb kebidin ∂a¡fı olur ise ona devâ-i kürküm gibi ve emrûsiyâ ve 
sencerînâ gibi nâfi¡ devâ olmaz. 

Ve eger mi¡denin sû™-i ha∂mı sebeb ise mi¡de taðviye olunur. 
Ve eger sebeb külyede ise evvelâ külye kendi ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur 

ve külyenin nefsine olan mu¡âlecâtın ek&eri is«ânle olur, zîrâ külyeyi ve 
@ahrı is«ân in¡â@a nâfi¡ olur.Ve nefs-i külyeye mu¡âlece olunduktan sonra 
noð§ân-ı bâ™enin tedbîri olunur, erâyi√-i †ayyibe ve se¡û†ât-ı †ayyibe-i mu-
ra††ıbe dimâπa ve ðalbe nâfi¡ olur ve devâu’l-misk ve tiryâð ve me&rûdî†ûs 
ðalbe nâfi¡ olur. 

Ve eger sebeb esâfilde nef«anın ∂a¡fı olursa, eger o ðılletin sebebi şid-
det-i berd-i esâfil ise esâfilde delk-i la†îf ve bizim ðarîben ≠ikr edeceğimiz 
merû«â† isti¡mâl olunur ve dâr-ı §înîden miðdâr-ı ke&îr isti¡mâl olunur ve 
aπdiyede bâðılâ ve lûbiyâ ve √ımma§ gibi √ubûb isti¡mâl olunur ve mil√ ile 
ba§al √ıltîtten bir şey™ ile isti¡mâl olunur. Ve eger ðıllet-i nef«e sebeb √arr 
ise onun ¡ilâcında tebrîd ve âbzenât ve merû«ât ve a†liye ve aπdiye ile ta¡dîl 
olunur. Ve ∂a¡f-ı bâhı olanlar berd ve nef«i olanları tenâvül eylesin, küm-
me&râ ve †û&-ı Şâmî ve bâðılâ ve leben ve mâst tenâvül eylesinler. 

Ve eger sebeb ∂a¡f-ı beden ise aπdiye-i muðavviye ile beden tað-
viye olunur, isfîdbâcât ve mu†aycenât [422a] ve eşviye ve kebâbât ve 
herâyis ve nîbirişt bey∂ ve şelcem ve leben ve semn ve «ubz-ı semîd ve 
lülûb: lübb-i levz ve lübb-i cevz ve nârecîl ve fustuð ve cillevz ve √abbe-
tü’l-«a∂râ mi&lliler mütevebbeleten ve mübezzereten na¡nâ¡ ve ba§al ve 
kürrâ& ve √ulbe ve √andeðûðâ ve circîr ile ma«lû†a olan nesneler tenâvül 
olunmakla ve ke≠âlik beden isti√mâmât-ı vâcibe ve merû«ât-ı muðavviye 
ile taðviye olunur, onun temrî«i dühn-i sûsen ve dühn-i bân ile olur; eger 
fa∂l-ı tes«îne √âcet olur ise onda misk ve cünd-i bîdester ve onlar gibi 
nesneler kılınır. 
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Ve eger sebeb a¡∂â-ı menînin berdi ise edviye-i müsa««inenin mu¡âle-
cesiyle ¡ilâc olunur ve mesû√â†-ı müsa««ine ile mu¡âlece olunur. Ve eger 
onunla yübs olursa me™kûlâtan mura††ıbâ†-ı √ârre ile o edviyelere i¡ânet olu-
nur. 

Ve eger sebeb a¡∂â-i menînin ifrâ† üzere √arâreti olur ise onlara i¡tidâl 
üzere olan müberrid ve mura††ıbın küllîsi nâfi¡ olur mâst-ı baðar ve içinde 
baðlatu’l-√amðâ †ab« olunan leben mi&lli.

Ve eger sebeb √arr ve yübs olursa √ammâmât ve §ufretü’l-bey∂ ve le-
ben-i √alîb-i ma†bû«la i¡tidâl üzere ter†îb olunur ve o leben-i ma†bû«ûn içi-
ne lebenin iki «umusu miðdârı terencebîn «al† olunur ve isfîdbâciyye aπdi-
yeler ile dahi ter†îb olunur ve ke≠âlik edhân-ı bâride ile √atâ dühn-i «ass ve 
dühn-i ðar¡ ile ter†îb olunur. 

Ve eger sebeb yübûset ise beden aπdiye ve elbân ve hammâmât ve 
şarâb-ı raðîð ve √ubûbdan mütte«a≠ olan a√sâ-i lebeniyye ve fera√ ve de¡a 
ile ter†îb olunur. 

Ve ve eger sebeb ða∂îbde olan a¡§âbın bürûdeti ve istir«âsı ise me&âne 
bâbında ≠ikr olunan istir«â ve berd mu¡âlecesi ile ¡ilâc olunur. 

Ve vâcib olur ki istifrâπât ve ta¡ab ve ba†† ve cirâ√ ve √arekât-ı nefsâ-
niyyeden sonra cimâ¡dan ictinâb oluna, zîrâ bu me≠kûrlardan sonra cimâ¡ 
bâhı ∂a¡îf eder. Ve cimâ¡-ı ke&îr-i mütevâtirden dahi ictinâb eylesinler. Ve 
eger mütevâtiren ke&ret-i cimâ¡ eyledi ise meliyyen301 cimâ¡dan imsâk eder, 
zîrâ ke&ret-i cimâ¡ cimâ¡ı ða†¡ eder. Ve onlar to«meden dahi ictinâb ederler, 
zîrâ to«me ¡ârı∂ olduysa πıdâyı ta«fîf edip ha∂mı icâde ve mi¡deyi taðviye 
ederler. Ve vâcib olur ki şürb-i mâı taðlîl eyleyeler, zîrâ şürb-i mâı tek&îr 
onlara a∂arr-ı eşyâdandır ve mu√allil-i riyâ√ olup √arrıyla tecfîfi olan se≠âb 
ve merzencûş ve √armel ve fûtenec ve mermâ√ûr ve kemmûn ve bezr-i 
fencengüşt mi&llilerden ictinâb eyleyeler ve tecfîf ve berdi olan ¡ades ve 
«arnûb ve câvers ve √avâmı∂ ve ðavâbı∂ mi&llilerden dahi tecfîfinden için 
ictinâb oluna ve her şedîd olan mu«addirâttan ve kâfûr ve bezr-i ða†ûnâ 
ve nîlûfer ve verd mi&llilerden dahi ictinâb oluna lâkin bezr-i «aş«âşta her 

301 “Meliyyen” †avîlen ma¡nâsındadır; a§lı “melviyyen” idi, hemze ile “melî™en” 
değildir, zîrâ “melî™” πanî ve mûsir ma¡nâsındadır, bu maðâmda onun ma¡nâsı 
yoktur.
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ne ðadar miðdâr-ı ðalîl ta«dîr var ise lâkin onun düsûmeti ve rî√i tehyîci 
ta√dîrine mu¡âdil olup o düsûmet ve rî√in keyfiyyet-i zâidesi olmakla bâha 
nef¡i olur. 

Ve vâcib olur ki √âyi∂a olan hatunlara vaðt-i √ay∂ında cimâ¡dan ictinâb 
oluna ve ke≠âlik ¡acûz ve marî∂aya ve πayr-i bâliπa olanlara ve müddet-i 
ke&îre cimâ¡ olunmayan hatunlara ve bikre dahi cimâ¡dan ictinâb oluna, zîrâ 
bu me≠kûrelere cimâ¡ bi’l-«â§§a a¡∂â-i cimâ¡ı ∂a¡îfe eder. 

Ve noð§ân-ı bâ™esi olanlara vâcib olur ki onlara ke&îrü’l-cimâ¡ olanların 
a√bârı tilâvet oluna ve a√vâl-i cimâ¡ ve eşkâl-i cimâ¡ı beyân için ta§nîf olu-
nan kütüb-i mu§annefe dahi tilâvet oluna ve ¡alîl o bâbda tefekkür eyleye 
velâkin ¡u∂v-ı cimâ¡ı ðavî olunca ðadar cimâ¡ı terk eyleye ve o cimâ¡dan 
¡âciz olanların §o√betine o kimseler id«âl oluna ki onların cimâ¡dan ¡aczi 
yok iken nefsini ∂ab† edip cimâ¡ı terk eylemiş olalar. 

Ve cimâ¡dan ¡âciz olanlara yine vâcib olur ki cimâ¡a tederrüc edip 
merû«ât u delûðât-ı âtiyeleri ≠ikr-i âtî vech üzere isti¡mâl eyleyeler ve o 
¡alîlin √u∂ûrunda cimâ¡ın esbâbı ve e√âdî&i ve onlara mutta§ıl ve mül√að 
olanlar ≠ikr oluna ve √ayvânâtın sifâdına na@ar oluna. 

Ve ammâ o tedbîrler ki onları e†ıbbâ, “bâhî” ismi ile ≠ikr ederler, onların 
ek&eri tes«în ve ter†îb câniblerine müteveccih olur ve teftî√i dahi olur, @ahrı 
ve külyeyi tes«în eder, o mev∂i¡e kimâdât ve merû«ât olunmakla tes«în 
olunur, dühn-i bân ve √abbu’l-ðu†n dühnleri ile müsa««aneten tekmîd ve 
temrî« olunur. 

Ammâ o mütenâvelât ki onlar dahi bâhiyye ismlerine ma«§û§ olur, on-
lar o edviyelerdir ki mes√en ve şürben berd-i ¡a§aba onların nef¡i olur. Ve 
ke≠âlik o edviyelerdir ki ha∂m-ı &ânî ve ha∂m-ı &âli&te onların nef«i ve 
tes«îni olur ve nef«i ru†ûbet-i πarîbe-i nâfi«ası ile olur ve o edviye dahi bâ-
hiyye ismine ma«§ûstur ki onların bâha menfa¡ati bi’l-«â§§a olur. Ve ke≠â-
lik o aπdiyeler ki ondan dem-i √ârr-ı ra†b u πazîr √âdi& olduğundan mâ-¡adâ 
onda nef« ve lüzûcet ve metânet ola, √ımma§ ve lûbiyâ ve o aπdiyeler gibi 
ki onları biz zamân-ı âtîde ≠ikr eyleriz. 

Ve bâhı mu¡âlecâtın ek&er-i isti¡mâli √ammâm-ı ra†b ¡aðabinde ve dühn-i 
zanbað ve sûsen ve nerces ve o mi&lli edhân ile temrî« ¡aðabinde isti¡mâl 
olunur ve †a¡âmdan muðaddem bey∂-i nîm-birişt üzerine mil√-i isðanðûr 
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≠err olunduktan sonra onunla te√assî olunur. Ve kaçan edviye-i bâhiyye-
yi †a¡m eylese üzerine şarâb-ı rey√ânî miðdâr-ı ðalîl şürb eder ve ba¡dehu 
firâşına yatar ve ayaklarını mâ-ı √ârr ile πasl eder ve merû«ât ve mesû√ât-ı 
mün¡i@ayı isti¡mâl eder. Ve şimdiki √âlde o edviye ve aπdiyeyi biz ≠ikr ey-
leriz ve o edviye ve aπdiyenin mev∂i¡-i isti¡mâlini ve muvâfıð olan ezmine 
ve emkinesine dahi işâret eyleriz. 

Ve ma¡lûm ola ki bâh tedbîrinde i¡timâdın ek&eri aπdiyeye olur ve aπ-
diyeden mâddenin ve ðuvvetin inti¡âşı tevaððu¡ olunur. Ve bâhta istik&â-
ra raπbet eden kimselere vâcib olur ki edviye-i bâhiyye isti¡mâl eyledikte 
bedenine mürâ¡at eyleye, eger bedeninde √ummâ ve imtilâ bulur ise fa§d 
eyleye ve †abî¡atı ta¡dîl eyleye ve tes«înde mübâlaπa eylemeye, zîrâ tes«îde 
mübâlaπa ile tecfîf ¡ârı∂ olup mu∂ırr olur ve kaçan edviye ve aπdiye-i bâ-
hiyye isti¡mâl eylese ona bir ðade√ şarâb-ı rey√ânı tâbi¡ kılar.

On Birinci Fa§l Edviye-i Müfrede-i Bâhiyye Beyânındadır

Ammâ büzûr, bezr-i şelcem ve kerneb ve encüre ve türmüs ve circîr 
ve cezr ve fû≠enec-i bostânî ki na¡na¡dır ve bezr-i helyûn ve bezr-i fücl ve 
bezr-i ra†be ve bezr-i bi††î« ve bezr-i kerefs ve fu†râsâliyûn ve ðardemânâ 
ve fülfül ve dâr-ı fülfül ve hîl-i bevvâ ve simsim ve bezr-i kettân ve hab-
bu’r-reşâd ve √abbu’l-bân ve dühn-i bân ve √abb-ı ðılðıl ve √abbu’≠-≠elem 
ve √ulbe ve «u§û§an ¡asel ile ma†bû« ve müceffef √ulbedir. 

Ammâ √ubûbdan bâhiyyeler, √ımma§, lûbiyâ, bâðılâ mi&llilerdir. 
Ve ammâ ðuşûr ve √aşâyişten, ðırfe ve dâr-ı §înî ve besbâse ve √asek ve 

†âlîsferdir. 
Ve ammâ lübûbdan, §anevber ve elsinetü’l-¡a§âfîr ve √abbe-i «a∂râ ve 

fülfül √abbı ve fustuð ve bunduðdur. 
Ammâ §umûπ, ke&îrâ ve √ıltît mi&llilerdir, zîrâ √ıltît cidden √ârr-ı mü-

neffi«tir ve mebrûd olan kimse bir mi&ðâli şarâb ile şürb eylese nef¡i ¡a@îm 
olur. 

Ammâ u§ûl ve √aşebden bâhiyye, a§l-ı lûf ve behmeneyn ve zürünbâd 
ve ðus†-ı √ulv ve «u§a’&-&a¡leb, bunlar in¡â@da ðâvî olur. Ve helyûn ve a§l-ı 
√arşef ve ba§al ve «u§û§an meşvî ba§al ve isðîl-i meşvî ve şeðâðul ve zen-
cebîl ve «u§û§an ikisinin mürebbâları ve √avlencân ve ¡âðırðar√â ve a§l-ı 
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√asek ve mû ve esârûn ve bûzîdân ve muπâ& ve sûrincân ve «â§saten lu¡be-i 
berberiyye, zîrâ lu¡be meşrûbâtın √arâretini cemî¡-i bedende tehyîc eder ve 
ke≠âlik su¡d dahi şürben ve mes√en onun gibidir. 

Ammâ √ayvânâttan bâhiyyeler, ∂abb ve verel ve isðanðûr ve «u§û§an 
a§l-ı ≠enebi ve külâsı ve sürresi ve mil√i. Ve verel eyyâm-ı rebî¡de a«≠ 
olunup ≠eb√ olunur ve a√şâsı tenðıye olunur ve mil√ ile içi dolduru-
lur ve @ıllda ta¡lîð olunur cefâf olunca ðadar ve kaçan cefâf olsa mil√i 
a«≠ olunup cesedi remy olunur ve onun ðalîlen mil√i bu şânda devâ-i 
nâfi¡ olur. Mil√-i [422b] seðanðûrdan müsta¡mel olunan miðdâr-ı ðalîl-
den dahi bu mil√ eðall isti¡mâl olunur. Ve benâtu’l-mâ ve semek-i √ârr 
olan cirriyy ve mâr-mâhîc ve kevsec ve ke≠âlik elbân-ı ibil yirmi gûn 
miðdârı küllü yevmin bilâ-&iðal ha∂m edeceği ðadar şürb olunur ve 
ke≠âlik semek-i §ıπâr-ı hâribî dahi müceffefen saðy olunur ve şerbet-i 
vâ√idesi yedi dirhem olur. ‰ab¡la olan nüs«ada “§ıπâr-ı hâribî” bedeline 
“§ıπâr-ı nehrî” vâði¡ olmuştur, ona göre ma¡nâ @âhirdir. Ve nüs«a-i ûlâ-
nın beyânı budur ki ðabâil-i ¡Arab’dan Benî Hâribe’nin miyâhına Hârîbî 
derler, i√timâldir ki onların suyunda semek-i §ıπâr olup bu şânda men-
fa¡ati ola. Ve bey∂-i semek ve bey∂-i decâc «u§û§an bey∂-i √acel ve 
bey∂-i √amâm ve bey∂-i ¡a§âfîr ve bi’l-cümle edmiπa ve «u§û§an firâ√ ve 
¡a§âfîr ve ba†† ve ferârîc ve √umlân bu me≠kûrlardan her birinin edmiπa-
ları mil√le saðy olunmak nâfi¡dir. 

Ve «avâ§§ mecrâsına cârî olanlardan olur &evrin ≠ekeri a«≠ olunup tecfîf 
olunduktan sonra sa√ð olunur ve mes√ûðtan şey™-i yesîr nîm-birişt yumurta 
üzere ≠err olunup te√assî olunur. 

Ve menâfi¡-i √ayvânâttan bu menfa¡ati dahi şey™-i ¡acîbdir ki fa§îlin in-
fe«a-i müceffefesi a«≠ ve cimâ¡dan on iki sâ¡at muðaddem ondan a«≠ ve 
&ülü& rı†l su içinde o me™«û≠ idâfe olunup şürb olunur, eger î≠â eder ise mâ-ı 
bârid ile πasl olunur. 

Ve ke≠âlik ¡aselden mâ-ı ¡asel itti«â≠ olunur ve bilâ-efâvîh o mâ-ı ¡asel 
şürb olunur ve mâ-ı ¡aseli şürbe idmân olunur ve içinde ðalîl za¡ferân-ı √ârr 
ðılınır.
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Ammâ bâhiyye olan miyâh mâ-ı √adîdî302 ve mâ-ı √addâdî303 ve şarâb-ı 
√adî& olur. Ammâ şarâb-ı ¡atîð bu«ârı ta√lîl ve tel†îf etmekle mu∂ırr olur. 

Ammâ fevâkihten ¡ineb-i √ulv bâha ceyyiddir ve «u§û§an o ¡ineb √adî& 
ola, zîrâ ¡ineb-i √ulv-i √adî& demi ma¡a-√arâretin-mâ rutûbet ve rî√ ile dol-
durur ve πıdâ-ı metîn tevlîd eder. 

Ve buðûl ve buðûla müşâbih olanların bâhiyyeleri √asek ve «u§û§an 
¡asel ile mâ-ı √asek †ab« olunup le¡ûð ðıvâmında kılındıktan sonra isti¡mâli 
nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik circîr ve «u§û§an küllü πadâtin ¡u§âresi bir rı†l nebî≠-i 
§ulb ile şürb olunup ba¡dehu mâ-vecebe olan πıdâsı ile taπaddî ederse men-
fa¡ati √â∂ıra olur.

Ammâ edviye-i mürekkebe-i meşrûbe cümlesinin başı me&rûdîtûstur. 
Ve ∂a¡f-ı ðalbden olanlara devâu’l-misk ziyâde nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik cü-
vârişen-i büzûrdan üç mi&ðâl circîr-i ra†b suyundan bir ûðıyye su ile şürb 
olunmak dahi nâfi¡dir. 

Mürekkebât-ı bâhiyye-i ma¡rûfenin biri dahi devâ-i isðanðûr ma¡rûftur. 
Ve ke≠âlik berrî circîr-i ra†bın bezri üç dirhem a«≠ olunup semn-i baðar 

ile şürb olunur. 
Ve devâ-i √asek ve devâ-i tûderîceyn304 ve devâu’l-mühendî305 dahi bâha 

nâfi¡dir. 
Ve ke≠âlik mil√-i seðanðûr ve bezr-i circîr §ufretü’l-bey∂ üzere elekten 

geçirilir. 
Ve ke≠âlik müceffef düyûk «u§yesi bir mi&li seðanðûr mil√i ile küllü 

yevmin ikişer dirhem şürb olunur. 
Ve kezâlik bezr-i circîr ve bezr-i fücl ve bezr-i bi††î« her birinden birer 

cüz™ a«≠ ve cem¡ olunup leben-i √alîb ile şürb olunur. 
Ve ke≠âlik √abbu’§-§anevber ve bezr-i kerefs-i cebelî ve erkek geyik 

merâresi ve ¡ilk-i enbâ† bu edviyeler veznleri berâber a«≠ olunup ¡asel ile 
«al† olunur ve ondan bir mi&ðâl a«≠ ve şürb olunur. 

302 “Mâ-ı √adîdî” √adîd ma¡deninden tekevvün eden sudur.
303 “Mâ-ı √addâdî” içinde √adîd-i mu√mât söndürülen sudur.
304 Ba¡de hâ≠â “tûderîc-i a√mer” ve “tûderîc-i ebya∂” diye tefsîri gelir.
305 ‰ab¡ ile olan nüs«ada “mühendî” bedeline “mühvî” vâði¡ olmuştur.
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Ve ke≠âlik şeðâðul ve bezr-i circîr ve tûderîcân ve zencebîl ve dâr-ı fül-
fül her birinden ikişer dirhem ve lisân-ı ¡a§âfîr ve edmiπa-i ¡a§âfîr ve kündür 
her birinden birer dirhem a«≠ olunup dühn-i nârecîl ile lett olunur ve ¡asel 
ve fânî≠ ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur. 

Ve ifrâ† üzere berd i§âbetinden √âdi& olan noð§ân-ı bâha ma¡cûn-ı √urf 
¡âðırðar√â ile saðy olunsa cidden nef¡i olur. 

Ve kezâlik çâvşîr üç dirhem a«≠ olunup içinde merzencûş †ab« olunan 
sudan bir ûðıyye su ile idâfe olunup üç gün miðdârı saðy olunur. 

Ve kezâlik zencebîl üç cüz™, dâr-i fülfül üç cüz™, ¡asel ile ma¡cûn kılınıp 
mâ-ı √ârr ile bir mi&ðâl saðy olunur. 

Ve ke≠âlik bezr-i helyûn ve şeşðâl ya¡nî şeðâðul ve zencebîl beşer beşer 
ve tûderîc-i a√mer ve tûderîc-i ebya∂ ve behmen-i a√mer ü ebya∂ üçer üçer 
ve bezr-i ra†be ve bezr-i fücl ve bezr-i circîr ve bezr-i encüre her birinden 
ikişer dirhem, isðîl-i meşvî ve seðanðûr sürresi üçer üçer, elsinetü’l-¡a§âfîr 
iki dirhem, sükker kırk dirhem ve şerbet-i vâ√idesi dört dirhem; †ılâ ile üç 
gün miðdârı saðy olunur ve †a¡âmları bâhî kılınır.

Ve Ke≠âlik Bizim Mu«tera¡ımız ve Mu«târımız Olan Bu Devâ Dahi 
Cidden Nâfi¡dir, O Devâ Budur: ◊ıltît, bezr-i circîr, ðâðule, bezrü’l-cezr, 
lisân-ı ¡a§âfîr, kirm-dâne her birinden birer cüz¡, bûzîdân, fülfül her birin-
den üçer cüz™, misk südüs cüz™, √abb-ı §anevberü’§-§ıπâr dühnü ile lett olu-
nup ¡asel ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur.

Devâ-i Şedîdetü’l-¢uvve: ¡Asel, belâdur, ¡asel-i na√l, semn-i baðar vez-
nleri berâber a«≠ olunup kaynatılır ba¡dehu şârib ta√ammülü miðdâr nebî≠ 
ile şürb eder ve onun nef¡i ¡acîb olur. 

Ve ◊arâret-i Şedîde-i Müfri†ası Olmayan Edviye-i Ceyyidedendir: 
◊ulbe, temr ma¡an †ab«la in∂âc olunur ve ba¡dehu içinden temr a«≠ olunup 
tecfîf olunur ve temr-i müceffef daðð olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve şer-
bet-i vâ√idesi bir cillevze olur ve üzerine nebî≠ şürb olunur. 

Ve ke≠âlik √abbetü’l-«a∂râ nı§f rı†l ve temr bir rı†l a«≠ olunup bir rı†l 
koyun sütüyle ikisi ma¡an daðð olunup münaðða¡ı a«≠ ve üzerine sütü şürb 
olunur ya¡nî ba¡de’d-daðð o medðûkun √acmi tenâvül ve sütü üzerine şürb 
olunur. 
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Ve Ma¡cûnu’l-Lübûb Edviye-i Ceyyidedendir, Nüs«ası Budur: Levz, 
bunduð-ı muðaşşer, fustuð, nârecîl-i muðaşşer-i ma√kûk, levz-i §anevber, 
√abb-ı fülfül, √abb-ı zelem, √abbe-i «a∂râ veznleri berâber, nâr-müşk, dâr-ı 
fülfül, zencebîl her birinden onar cüz™ veyâ«ûd ðalîlen ek&er cemî¡an daðð 
olunup fânî≠-i Şehrî ile ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi bey∂a miðdârı 
olup her gün isti¡mâl olunur.

Şerc306 ve Ün&eyâna ve ¢âdîb ve ¡Âneye Olan ¢a†ûrât ve Mesû√ât Beyâ-
nındadır: ¡Âðırðar√â yarım dirhem a«≠ olunup zanbað-ı †îb307 ile «al† olunur 
ve ba¡∂ı kerre dahi ona ferfiyûn ve misk «al† olunup onunla ða∂îb ve ¡icân 
ve mâ yelîhimâ308 tedhîn olunur veyâ«ûd ¡âðırðar√â a«≠ olunup me™«û≠un 
nı§fı ðadar misk ile «al† olunduktan sonra o mecmû¡dan bir mi&ðâl a«≠ olu-
nup dühn-i zanbaðtan bir mi&ðâl içinde idâfe olunup isti¡mâl olunur. 

Ve ke≠âlik «ardal dühnü râzıðî ile ve ke≠âlik bezr-i encüre dühn-i râzıðî 
ile isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik √ıltît dühn-i zanbað ile mesû√-ı ðavî olur. Ve 
ke≠âlik bezr-i mâzeryûn dühn-i √ârr ile ve ke≠âlik bûrað ¡asel-i mu§affâ ile 
ve merâretü’&-&evr ¡asel-i mu§affâ ile isti¡mâl olunur.

Devâ-i Ceyyid: Ba§al-ı nercesten bir şey™-i yesîr dühn-i zanbað ile a«≠ 
olunup onun ile delk olunur veyâ«ûd √abbu’n-nîl ve ¡âðırðar√â veznleri 
berâber a«≠ olunup dühn ile isti¡mâl olunur veyâ«û∂ mîvîzec dühn-i √ârr 
ile isti¡mâl olunur. Ke≠âlik √ıltît ¡asel ile ve ke≠âlik su¡d kündür ile mes√ 
olunur. 

Ve ke≠âlik ðan†uriyûn ve zift ve o ðayrû†î ki dühn-i sûsen ve dühn-i √îrî 
ve şem¡ ve ma§†akî ve su¡d bu me≠kûrlardan itti«â≠ olunur, onun ile ≠eker 
ve ≠ekerin √avâlîsi †ılâ olunur. 

Ve √uðun bâbında ≠ikr olunan edhânın bu bâbda menfa¡ati ¡acîbe olur 
merû«an isti¡mâl olunur ise «u§û§an √abb-ı ðu†n dühnünün ve «â§§aten dü-
hn-i su¡dun nef¡i ziyâde olur. Ve bu bâbda şa√m-ı esed şedîdü’l-ðuvvet olur.

Mesû√-ı Ceyyid ve Cidden ¢avî Olur Rûfûs’un Mu«târı ki Onun 
Nüs«ası Budur: Mürr, kibrît-i πayr-i mu†fâ, √abb-ı ðır†ım her birinden birer 
dıra«mî, ¡âðırðar√â iki ûbûlûs, fülfül-i esved otuz √abbe, kirm-dâne yirmi 

306 “Şerc” «alða-i dübür dâ«ilinde bir ¡a§abenin ismidir.
307 “Zanbaðu’†-†îb” ile yâsemîn-i ebya∂ murâd eder.
308 [Arapça yazmalarda א א  א olan ibare, tercümede و א وا  [!şeklinde و
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√abbe; bu mecmû¡ ba§al-ı ¡un§uldan bir dıra«mî ile nâ¡imen daðð olunur 
ve ¡alâ-√ıyâlihi daðð olunur ise309 ecved olur ve ba¡∂ehu ðayrû†îyle «al† 
olunup ¡asel &i√anında olunca ðadar sa√ð olunup ða†ana ve ¡icâna onunla 
mes√ olunur. Ve ða∂îbde √ıltît mün¡i@ ve müheyyicdir ve eger [423a] 
√ıltîtin √arâret-i şedîdesinden «avf olunur ise dühn-i benefşecde √all ve 
idâfe olunur.

el-◊amûlât: Onlardan biri o √amûledir ki şa√m-ı ba†† ve √abbu’l-ðu†n 
ve ¡âðırðar√â ve dühn-i nârecîl ile i√timâl olunur. Ve ba¡∂ılar dediler ki 
şa√m-ı √ımârdan şiyâfe itti«â≠ olunup i√timâl olunsa onun te™&îr-i ¡cîbi olur 
ve ke≠âlik ≠ikri mürû eden merû«-ı zift dahi i√timâl olunsa nef¡i olur.

Ammâ ◊uðun: Bu bâbda nâfi¡ olan √uðne merað-ı rû™ûs ve merað-ı firâ« 
ma¡a-§ufreti’l-bey∂ ve kibâş-ı ∂a™n «u§yu a«≠ olunup √uðne itti«â≠ olunur 
ve o √uðne ceyyide olur eger √uðne-i sâireye «al† olunur ise ve dimâπı ve 
bedeni taðviyede dahi menfa¡ati olur. 

Ve onların edhânı elye ve dühnü’l-cevz ve şîrec ve semn-i baðar ve 
dühn-i fustuð ve bunduð ve dühn-i nârecîl ve dühn-i ma√leb olur ve dühn-i 
√abbu’l-ðu†n cidden ¡acîb olur. Ve ma√rûr olanlara dühn-i √asek ve dühn-i 
«aş«âş ve dühn-i √abbu’l-ðar¡ ve √abb-ı bi††î« ve bu mi&lliler nâfi¡dir.

Bu Bizim Mu«târımız Olan ◊uðne ~ıfatıdır: Rü™ûs ve firâ« muπâ& ile ve 
bûzîdân ve şeðâðul ile leylen tennûrda cidden †ab« olunduktan sonra ondan 
bir cüz™ a«≠ olunup üzerine semn ve leben her birinden yarımşar cüz™, dü-
hn-i ma√leb, dühn-i nârecîl her birinden &ülü&-i sübü¡ ve seðanðûr ve ∂abb 
külyelerinin şa√mından mevcûd olduğu miðdâr a«≠ olunup o me™«ûz edvi-
ye-i me≠kûreye ebâzîr me&âbesinde kılınır ve bunlar me™«û≠-ı evvelden bir 
cüz™ üzerine ilðâ olunur.

◊uðne-i Ceyyide: ◊asek-ı †arî beş cirm, √ulbe bir keff, lift bezri bir keff, 
bezr-i circîr ve bezr-i cezr310 ve bezr-i helyûn ve nu«â¡-ı teys ve «u§ye-i 
mer∂û∂ası ve dimâπı; bu me≠kûrların üzerine iki rı†l su ve iki rı†l leben-i 
√alîb §abb olunur ve πıl@at ¡ârı∂ olunca ðadar †ab« olunur ve ondan dört 
ûðıyye a«≠ olunup dühn-i bu†mdan bir ûðıyye ile i√tiðân olunur ve üç gün 
¡ale’r-rîð teberrüzden sonra o i√tiðân tekrâr olunur.

309 Ya¡nî olduğu üzere yalnız daðð olunur ise.
310 [Hamidiyede sehven “cezr” yerine “circîr” tekrarlanmış!]
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◊uðne-i U«râ: Bir elye a«≠ olunup şer√ olunur ve şer√aları arasına nı§f 
dirhem cünd-i bîdester-i mes√ûð ¡ale’s-seviyye va∂¡ olunup o elye bir şey™-i 
&aðîlin ta√tına üç gün miðdârı va∂¡ olunur ve ba¡dehu elye ða†¡ olunup eri-
tilir, vedeki a«≠ olunup √ıf@ olunur ve ba¡dehu o vedekten bir sükerrece 
semn-i baðardan nı§f ûðıyye ve mâ-ı kürrâ&tan nı§f sükerrece ve †abî«-i 
√ulbeden nı§f sükerrece a«≠ ve o mecmû¡ ile ¡a§ran i√tiðân olunur: Onun 
geceden üç sâ¡âte varınca ðadar tes«îni @uhûr eder ve nevm katında dahi o 
i√tiðân tecdîd olunup üzerine uyur ve üç gün miðdârı bu vech üzere i√tiðân 
eder. ±ikr olunan √uðne †ab¡ ile olan nüs«ada me≠kûrdur.

◊uðne-i ¢aviyye: ∞a™nın başı ve √u§yesinden üç veyâ«ûd dört ve elye-
den bir ðı†¡a ve √ımma§. Onlar tennûrda †ab« olunup suyu ve dühnü †ab«-ı 
şedîdden sonra a«≠ olunup üzerine cevz ve √abbe-i «a∂râ dühnü ilðâ olunur 
ve seðanðûr şa√mından bir şey™ dahi kılınıp i√tiðân olunur. Ve â«er √uðne-
ler anðrâbâdînde ≠ikr olur.

Aπdiye-i ~ırfe: Onların aπdiyeleri erkek ve semiz la√m-ı cedyden müt-
te«a≠ olan πıdâlardır ve koyun eti ve √ımma§ ve ba§al olur velâkin o la√m 
kavrulmaya, zîrâ kavrulmuş la√mda taðviye ve ke&ret-i πıdâ olmaz, ðaly 
onlardan taðviye-i la√mı men¡ eder. 

Ve muπammeyât311 ne ðadar mürrî ile ta√mîd olunur ise ceyyid olur. Ve 
ke≠âlik decâc ve firâ«-ı müsemmine ve «u§û§an encudâniyyât ve bey∂-i 
nîm-birişt «u§û§an dar*ı sînî ile ve fülfül ve √avlencân ve seðanðûr mil√iy-
le mübezzer ola. Ve bey∂-i semek ve la√m-ı semek-i √ârr ve eger ¡alîlin 
berdi dahi var ise onlar zencebîl ve fülfül ve dâr-ı fülfül ve ðaranfül ve dâr-ı 
§înî mi&lliler ile mütevbel ve muðavvâ kılınırlar, 

Aπdiye-i §ırfe-i nâfi¡adandır liftiyye ve kernebiye ve cezriyye ve onlar 
la√m-ı cezûr312 ile itti«âz oluna; eger o la√mın †ab«ı ceyyid olur ise nâfi¡ 
olur. 

ــ 311 ــ وا א ــאه  ه  ــ ــ  ــא ا  Ke≠â fi’l-¢âmûsi.Bu maðâma mnâsib olan †a¡âm 
†ab« olunan †ancerenin ağzını †în ile sıvayıp †ab« olunan †a¡âmdan ¡ibâret olmak-
tır. Ve ke≠âlik “muπmemât” nüs«asının ma¡nâsı dahi ≠ikr olunan ma¡nâdır, zîrâ 
ــאه ء  ــ ّ ا ــ  ma¡nâsındadır.

312 “Cezr” havuç; “cezûr” boğazlanmak için itti«â≠ olunan deve.
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Ve o πıdâlar dahi nâfi¡dir ki onda edmiπa-i ¡a§âfîr ve √amâm ve semn 
ve leben ve ke≠âlik herâyis ve cev≠âbât ve kebûliyyât ya¡nî ¡a§âyid.313 ‰ab¡-
la olan nüs«ada “kibât” vâði¡ olmuştur. Ve ke≠âlik erüzz ma¡a’l-leben ve 
koyun sütüyle la√m ki buðûlünde helyûn ve circîr ve kürrâ& ve √arşef ve 
«â§§aten na¡nâ¡ ola ve o πıdâ cidden ev¡iye-i menîyi taðviye edip ev¡iye iş-
timâl-ı şedî∂ ile menîyi müştemil olur ve şehvet müştedde olur. 

Ve √andeðûðâ ve √ulbe dahi o πıdâlardandır ve o cev≠âbe dahi onlardan-
dır ki semîd raπîfleriyle ve leben ve mâ-ı nârecîl ile o cev≠âbe itti«â≠ oluna. 

Ve e†ıbbâ dediler ki ¡a§âfîri ekl edip üzerine su yerine leben şürbü mu¡tâd 
olan kimsenin âleti münteşire ve menîsi ke&îr olmaktan zâil olmaz veyâ«ûd 
ba§al semn ile kavrulur √attâ i√mirâr gelip teherrî edince ðadar ve üzerine 
yumurta kırılır. 

Ve ammâ √urâða ve √arâret ile √âdi& olan ∂a¡f-ı bâh a§hâbının aπdi-
yesi mâst ve leben ve semek-i meşvî ve √ârr ve bi††î« ve «ıyâr ve ðı&&â 
ve ðar¡ ve fevâkih-i ra†be ve buðûl-i ra†benin küllîsi √attâ «ass ve √attâ 
baðlatu’l-√amðâ bezri onların menîlerin ziyâde eder ve beyâ∂-ı bey∂in 
onlara nef¡i ke&îr olur, menîlerini ik&âr eder. Ve √ayvânâtın dimâπları ve 
mı«â«ı ve sere†ânât-ı nehriyyeler dahi o aπdiyedendir.

Edviyeye Müşâbih Olan Aπdiye-i Mâhiyyelerdir: Onların birisi budur 
ki bir rı†l leben a«≠ olunur ve üzerine terencebînden mu¡tedilîn için kırk dir-
hem ilðâ olunup «u&ûret ¡ârı∂a olunca ðadar †ab« olunup ondan küllü yev-
min bir ðade√ miðdârı şürb olunur ve ma√rûr olanlara mu¡tedil πıdâ olur. 

Ve mebrûdîne vâcib olur ki on dirhem dâr-ı §înî şedîden sa√ð olunup 
ve bir rı†l lebene «al† olunup o leben ta√rîk ve √a∂√a∂a oluna ve ¡ale’r-
rîð bir ðade√ şürb oluna veyâ«ûd †a¡âm üzere su yerine şürb olunup şürb-i 
mâ terk oluna ve «u§û§an tenâvül eylediği πıdâ †ayâhîc ve şa√m-ı da™n ola 
ve bu vech üzere leben-i mürebbâ-ı me≠kûru şürb berdi ve yübsü olanlara 
cemî¡an nâfi¡ olur. 

Ve yine πıdâ-i devâiyye-i bâhiyyeden olur, bir kûzu dolduracak miðdârı 
leben ve ke≠âlik bir kûz dolusu dühn-i fustuð a«≠ olunup «al† olunduktan 
sonra o mecmû¡un &ülü&ü kalınca ðadar †ab« olunur ve şerbet-i vâ√idesi iki 
mil¡aða olup πudveten şarâbdan bir şey™ ile isti¡mâl olunur. 

313 “¡A§âyid” bulamaçtır.
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Ve ke≠âlik fânî≠ bir rı†l ve ¡a§îr-i ba§al bir rı†l ve leben-i √alîb bir rı†l bu 
me≠kûrlar cem¡ olunup πıl@at ve «u&ûret gelince ðadar †ab« olunur, küllü 
bükretin ondan birer ûðıyye a«≠ olunur. 

Ve ke≠âlik √ımma§ın esved-i kibârından a«≠ olunup mâ-ı circîr içinde 
ðalîlen nemâ gelince ðadar nað¡ olunur ve b¡dehu @ıllda tecfîf olunup fânî≠ 
ile sa√ð ve ma¡cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi cevz miðdârıdır, §abâ√la 
isti¡mâl olunur ve bunduða miðdârı dahi ¡inde’n-nevm isti¡mâl olunur ve 
üzerine bir ðade√ şürb olunur ve o √ımma§-ı esved-i kibâr mâ-ı √asekte 
nað¡ olunup yine içinde mâ-ı √asek olan bir viðâyede şemste terbiye olu-
nup külle-mâ ceffe saðy olunsa ve ba¡dehu †a√n olunup √ıf@ olunduktan 
sonra vaðt-i √âcette ondan leben-i √alîb ve fânî≠ ile a√sâ itti«âz olunsa 
menfa¡ati olur. 

Ve ke≠âlik üç rı†l leben-i √alîb a«≠ olunup üzerine yarım rı†l terencebîn 
ve yarım rı†l √abbetü’l-«a∂râ medðûðaten ilðâ olunup kaynatılır ve ba¡dehu 
nâ¡imen karıştırılır ve ta§fiye olunur ve mu§affâdan yarım rı†l a«≠ olunup 
üzerine yarım ûðıyye √avlencân ilðâ olunup istimrâ miðdârı eyyâmen on-
dan saðy olunur ve onun menfa¡at-i ¡acîbesi görülür. 

Ve ke≠âlik mâ-ı ba§al ve bir mi&li ¡asel a«≠ olunup mâ-ı ba§al zâil ve 
¡asel bâðî olunca ðadar †ab« olunur; şerbet-i [423b] vâ√idesi bir mil¡aða 
veyâ«ûd iki mil¡aða olur, ¡inde’n-nevm mâ-ı √ârr ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik daðîð a«≠ olunup mâ-ı ¡a≠b ile «al† ve √a§v gibi kılındıktan 
sonra ¡a§r-ı âked ile ¡a§r olunur ve ¡a§îri leben-i √alîb ve o lebenin nı§fı 
ðadar mâ-ı nârecîl ile †ab« olunur ve şa√m-ı ba†† ile tedsîm olunur ve 
ondan herîse gibi bir nesne itti«â≠ olunur.

Ve ke≠âlik §ufretü’l-bey∂den nîm-birişt itti«âz olunup üzerine √ıltît ve 
mil√-i seðanðûr ne&r olunur ve onun te™&îri ðavî olur «u§û§an √ammâm 
¡aðabinde isti¡mâl oluna ve dühn-i yâsemîn ve dühn-i sûsen ile delk oluna. 

Ve ke≠âlik §ufretü’l-bey∂ a«≠ olunup me™«û≠un ba¡∂ı eczâsı ba¡∂ı â«ere 
∂arb olunur ve eger o §ufret ile beyâ∂ dahi olur ise câiz olur ve ba¡de’∂-∂arb 
onun üzerine rubu¡u miðdârı ba§al-ı medðûð ¡u§âresi ilðâ olunur ve nîm-bi-
rişt kılınıp emlâ√ ve ebâzîrden bir şey™le te√assî olunur. 

Ve ke≠âlik cezr ya¡nî havuç a«≠ ve daðð olunur ve ba§al dahi a«≠ ve 
daðð olunur ve şelcem dahi a«≠ ve daðð olunur ve o medðûðlar bâðılâ ve 
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√ımma§ ve ¡asel ile la√m-ı ra«§-ı ceyyid ile †ab« olunup ebâzîr-i √ârre ile 
mübezzer kılınır.

Ve ke≠âlik √ımma§ ve bâðılâ ve lûbiyâ a«≠ olunup mâdde nað¡ olunur 
ve ba¡dehu la√m-ı ∂a™n la√m-ı †ayâhîc ða†¡ olunduğu gibi ða†¡ olunup o 
la√m şâf314 ve √ubûb dahi şâf kılınır ve her şâfın üzerine seðanðûr mil√i 
ve miðdâr-ı ðalîl √ıltît ve dâr-ı §înî ve ðaranfül ke&îren saçılır ve onların 
üzerine dahi ¡a§âfîr ve √amâm edmiπaları saçılır ve bu bir şâf olur ve bâkî-
leri dahi bu minvâl üzere kılınıp müte¡addid şâflar itti«â≠ olunur ve ðı†a¡-ı 
la√mdan itti«â≠ olunan şâf √ubûbdan mütte«a≠ olanlardan aπla@ kılınır ve o 
la√mların üzerlerine mâ-ı cezr veyâ«ûd mâdan bir şey™ §abb olunup ondan 
muπammât315 itti«â≠ olunur. 

Ve ke≠âlik otuz re™s ¡u§fûrenin dimâπı a«≠ olunur, zücâcdan bir üskür-
rüce ya¡nî †abað içinde terk olunur mâiyyeti zâile olsun için ve birbiriyle 
karışıp mün¡acin olsun için ve üzerine mâ¡iz külâsının o şa√mı ilðâ olunur 
ki sâ¡at-i ≠eb√te a«≠ olunmuş ola ve ðaranfül ve fülfül ve zencebîl ile mü-
bezzer kılınır ve ondan bünduðalar itti«â≠ olunup ðubeyl-i cimâ¡da vâ√iden 
ba¡de u«râ o benâdıð ekl olunur.

¡Ucce-i Ceyyide Li’l-Mu§annif: Elli re™s ¡a§âfîr ve √amâmâtın edmiπası 
a«≠ olunur, ¡a§âfîr bey∂âtında yirmi ¡aded bey∂anın §ufreti ve ∂a™nın la√m-ı 
medðûðu ve ma†bû«unun şedîden ¡a§r olunmakla me™«û≠ olan suyundan bir 
ða§¡a ve ba§al-ı ma¡§ûrdan me™«û≠ miyâhtan üç ûðıyye ve mâ-ı circîrden 
beş ûðıyye ve mil√ ve tevâbil-i √ârreden miðdâr-ı √âcet ve semnden elli 
dirhem a«≠ olunup bu mecmû¡dan ¡ucce itti«â≠ olunur ve o ¡ucce ekl olunup 
üzerine miðdâr-ı ha∂m şarâb-ı rey√ânî-i ðavî ve √alâvete mâil şarâb şürb 
olunur.

Onlara Muvâfıð ◊elvâ: ◊abbu’§-§anevberi’n-naðî iki cüz™, bezr-i circîr 
ve bezr-i bi††î« her birinden birer cüz™. Bu me≠kûrlar semn ile kavrulup ve 
üzerine miðdâr-ı yesîr fülfül ve dâr-ı §înî ilðâ olunur ve üzerine miðdâr-ı 
kifâye ¡asel †ar√ olunup √elvâ itti«â≠ olunur.

314 “Şâf” mu†allâ ma¡nâsınadır ya¡nî o la√m ve o √ubûb ðı†¡a ðı†¡a kılınıp ≠ikri âtî 
edviye ile †ılâ olunur.

315 “Muπammât” o †a¡âmdır ki kapağı sıvanan ðıdr içinde †ab« olunur.
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Â«er: ◊ımma§ a«≠ olunup suda nað¡ olunur veyâ«û∂ mâ-ı circîrde 
veyâ«ûd mâ-ı √asekte müntefi« olunca ðadar nað¡ olunur ve ba¡dehu semn-i 
baðar ile «afîfen ve bilâ-i√râðin ðaly olunur ve ba¡dehu √abbu’§-§anevbe-
ri’§-§ıπâr dahi o miðdâr a«≠ olunup onun tedbîri gibi tedbîr olunduktan son-
ra üzerine ma¡cûn olacak miðdâr ¡asel ilðâ olunup miðdâr-ı ðalîl ma§†akî 
ile ve dâr-ı §înî ile «al† olunur ve ref¡ olunup √elvâ tað†î¡i gibi tað†î¡ olunur.

Â«er: ‰ab√ ile ¡asel taπlî@ olunup √abbu’§-§anevberi’l-kibâr bez-
rü’l-cezr, dâr-ı fülfül, şeðâðul, dâr-ı §înî, bezr-i circîr ne&r olunup cüvârişen 
mi&âlinde bir √elvâ itti«â≠ olunur; eger bezr-i cezr ve bezr-i circîri kerîh 
görürse bedeline √abbe-i «a∂râ ve miðdâr-ı ðalîl misk kılınır. 

Ve Onların Eşribeleri: Eşribe-i √ulve ve zebîbiyye olur ki §âdıðu’l-√alâ-
vet ola ve πıl@ati olan eşribenin küllîsi onlara muvâfıð olur.

Ve Onlara Muvâfıð Şarâbın ~ıfatı Budur: Circîr, şelcem, tîn. Bunlar su 
ile †ab« olunur ve ba¡dehu ta§fiye olunup ve zebîb-i naðî¡-i mu§affâ dahi 
a«≠ olunup mütesâviyetü’l-miðdâr cemî¡an «al† olunur ve fânî≠ ile √alâveti 
ziyâde kılınıp idrâk edince ðadar terk olunur.

Mu§annifin Terkîb-i Şarâb-ı Â«eri: ◊asek, circîr, cevz, şelcem a«≠ olunur 
ve †ab«-ı şedîd ile suda †ab« olunur ve suyu ta§fiye olunup sudan her bir cüz™e 
südüs cüz™ün rubu¡u miðdârı fânî≠ ve sükker-i a√mer ve rubu¡-ı südüs cüz™ 
tîn-i Büstî ve nı§f südüs cüz™ zebîb-i ‰âifî, √ulv-ı ceyyid ve sübü¡ cüz™ün sü-
düsü nârecîl-i medðûð a«≠ ve cem¡ ve vaðt-i idrâke ðadar neb≠ ve terk olunur.

Şarâb-ı Â«er Li’l-Mu§annif: ¡A§îr-i ¡ineb a«≠ olunur ve miðdâr-ı 
me™«û≠un her on mennine bu devâdan &ülü& menn katılır ve katılacak devâ 
budur: Bezr-i circîr, bûzîdân, şelcem, bezr-i helyûn, lisân-ı ¡a§âfîr, √abb-ı 
fülfül, lu¡be-i berberiyye, bezr-i cezr, behmenân veznleri berâber a«≠ ve 
sa√ð olunup ve mes√ûðu bir §urre içine va∂¡ olunup §arr-ı müster«î ile §arr 
olunur ve ¡a§îr-i me™«û≠un cübbü316 için va∂¡ olunur ve küllü vaðtin ta√rîk 
olunur.

Şarâb-ı Â«er: Havuç ve incir mâ-ı ke&îrde †ab« olunup ba¡de’t-ta§fiye 
mâ-ı mu§âffâ içre menzû¡u’l-¡acem zebîb †ab« olunur ve ba¡de’t-ta§fiye 
üzerine fânî≠ ilðâ ve terk olunur πaleyân edince ðadar. Ve mâ-ı √adîdî ve 
içinde √adîd i†fâ olunan su muðavvîlerdir.

316 “Cübb” küptür.
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On İkinci Fa§l Şehvetin Ke&reti Beyânındadır

Eger şehveti ke&îr olanların bedeninde ðuvvet ve demeviyyet olup ve 
mizâcında dahi §ı√√at ve sinninde şebâb olup bâha ðudret ve bilâ-isti¡ðâbı ∂a¡-
fin ðuvvet-i cimâ¡ı ðaviyye ise o mi&lli ke&ret-i şehveti kesr için tedbîre iştiπâl 
vâcib olmaz, zîrâ o mi&lli şehveti kesrde mizâca vehn ve ðuvveti inhâk olur, 
ma¡a-hâ≠â o îhân ve inhâki muðte∂î şiddet ve ∂arûret-i mevcûde değildir. 

Ve ma¡lûm ola ki menînin tevellüdü ðalbi ve bedeni muðavvî olur ve 
ðıllet-i tevellüdü bunu müfsid ve ≠ikri ve fikri mu∂¡ifedir. Ve eger onların 
bedenlerine ta«al«ul gelip sühûlet-i ¡arað ¡ârı∂ olur ise riyâ∂et-i isti¡dâdî317 is-
ti¡mâl ederler ve mümkin ise mâ-ı bârid ile iπtisâl ederler. Ve şehveti ke&îre 
olanların şehvetlerini kesr-i √âcet o vaðt olur ki o ke&retin sebebi √arâret ve 
ru†ûbetten onlarda olan ifrâ†-ı imtilâ ola. Ve istifrâπ ile o ke&ret ta¡dîl olunur. 

Ve ba¡∂ı kerre ke&ret-i şehvetin sebebi menînin √iddeti veyâ«û∂ menînin 
ke&reti olup o ke&ret bedenin ∂a¡fına ve ev¡iyenin ðuvveti √asebiyle her ne ða-
dar bedenin πıdâya √âceti var ise dahi mâdde-i menîyi kendiye ce≠bine muðâ-
rin olur ve ek&er-i √âlde bu sebeb bi-√asebi’l-«ilða a¡∂âları ðuvvet ve ∂a¡fda 
mu«telife olanlarda olur ve o ce≠b ile bedenine «iffet gelir veyâ«ûd bedenden 
ev¡iyenin mâdde-i menîyi ce≠bi ev¡iye-i menîde √ikke ve bü§ûr olmakla olur. 

Ve bedenden ev¡iye-i menînin mevâddı ce≠bi nisvânlarda dahi olur, 
fem-i ra√imlerinde √ikke oldukta onların şehvet-i cimâ¡ları sâkine ve hâ-
diye olmaz veyâ«ûd ke&ret-i şehvet nef«in ke&reti √asebiyle olur onun için 
bilâ-îlâmin ¡ârı∂ olan ðarâðırdan in¡â@-ı şedîd √âdi& olur. 

Ve sevdâ a§√âbında in¡â@-ı şedîd olur. 
Ve ricâlin şehvetleri büldân ve ehviye ve fu§ûl-i bâridelerde olur, zîrâ berd 

onların ðuvvetlerini cem¡ eder ve nisânın a√vâli ∂ıdd üzere olur, zîrâ nisvânın 
ðuvvetleri «âmide ve menîleri cidden câmide olur ve √arâret onları tes«în ve 
menîlerini i&âre eder. Ve @ahr üzere nevm dahi mün¡i@âttan [424a] olur.

el-¡Alâmât: ~ı√√at-i beden ¡alâmâtı ve ke≠âlik imtilâ-i beden ¡alâmâtı 
sana «afî olan nesnelerden değildir. 

Ve √iddet-i menî ¡alâmeti menînin serî¡an ma¡a-√iddetin ve √urðatin 
«urûcu ve bevlde √urðatın √udû&u ve ∂a¡fın ona tâbi¡ olduğu olur. 

317 “Riyâ∂et-i isti¡dâdî” o riyâ∂ettir ki mu¡âleceden muðaddem isti¡mâl olunur beden 
¡ilâcı ðabûl eylesin için; onun ≠ikri mürûr eyledi.
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Ve yalnız ke&ret-i menî ile şehvetin ke&retinin ¡alâmeti a√vâl-i ðuvvetten 
ve ke&ret-i demden şey™-i mu¡teber olmadığı olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ∂a¡f-ı bedeni olanlarda dahi menî ke&îr olur ve o ∂u¡âfâda 
i√tilâm tevâtür eder ve «urûc eden menîde ke&ret olur ve bedenleri ∂a¡îf olur. 

Ve √ikke ¡alâmeti cimâ¡ın vuðû¡unda şehvetin ziyâde olduğu olur.
Ve ba¡∂ı kerre şehvet ke&îre olur velâkin mâ olmaz ve cimâ¡dan elem 

√âdi& olur. 
Ve nef«a ¡alâmâtı şiddet-i in¡â@ olur ve aπdiye-i nâfi«a tenâvülünün 

teðaddümü dahi ona ¡alâmet olur ve sev∂âvî mizâc-ı müneffi« dahi ona 
¡âlâmet olur.

el-¡İlâc: A«lâ†-ı √arrenin imtilâsından olan ke&ret-i şehvetin ¡ilâcı fa§d ve 
πıdâyı ta«fîf ve tenâvül-i müberridât olur. 

Ve imtilâ-i ra†bdan olan ke&ret-i şehvetin ¡ilâcı √ârr olan müceffifât-ı 
menîyi edviye-i bâhiyye ile ma¡an isti¡mâl olur, zîrâ o müceffifât edviyeyi 
ev¡iyeye î§âl eder ve onları biz îrâd eyleriz. 

Ve menînin √iddetiyle √âdi& ke&ret-i şehvettin ¡ilâcı a«lâ†ı ta¡dîl ve 
tebrîd ile olur, «ass ve baðlatu’l-√amðâ ve bezr-i baðlatu’l-√amðâ ve hin-
debâ ve ðar¡ ve ðı&&â ve fevâkih ve küzbere-i ra†be tenâvül etmekle ve 
nîlûfer ve †u√lub mi&llilerle ta∂mîd etmekle ve edhân-ı bâride ve ða§a-
bu’r-ra†b ¡u§âresi ve kâfûr ile şürben ve †ılâen a«lâ† ta¡dîl ve tebrîd olunur 
ve @ahrına §afâyi√-i üsrüb va∂¡ı ile ve mâ-ı bârid şürbüyle ve kettândan 
veyâ«ûd kettâna müşâbih nesneden mütte«a≠ olan firâş üzere nevm ile 
ta¡dîl ve tebrîd olunur; onların πıdâları ¡ades ve baðlatu’l-√amðâ kılınır ve 
ha∂mı ðavî olanlar ðarî§-i bu†ûnla taπdiye olunur. 

Ve menînin ke&ret-i tevellüdünden olanlara onların dahi mu¡âleceleri bi-
zim ≠ikr eylediğimiz eşyâlar ile ev¡iye-i menîyi tebrîd olur. 

Ve √ikke ve bü&ûrdan olanların mu¡âleceleri fa§d ve mâdde-i √âddeyi 
ishâl ve mizâcı ta¡dîl ve a†liye-i müberride-i me≠kûre olur ve ba¡∂ı kerre 
mu«addirâta ve benc ve şevkerân mi&lliler ile †ılâ olunmağa √âcet olur ve 
mâ-ı bâridde cidden istinðâ¡ olunur. 

Ve müneffi«â††an olanlarda eger √arâret-i şedîde var ise √arâret-i münef-
fi«ayı ta†fi™e edince ðadar müberridât isti¡mâl olunur veyâ«ûd o müceffifât is-
ti¡mâl olunur ki onun tecfîfi ta√lîl-i riyâ√ ðuvvesiyle ola eger o riyâ√ bürûdet-i 
şedîde ile olur ise ve eger ¡alîl sevdâvî ise onların sevdâları istifrâπ olunur.
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Bârid Olan Menîyi Müceffif Edviyelerdir: ¡Ades ve mâ-ı ¡ades «u§û§an 
şehdânecle ma†bû« olan mâ-ı ¡ades her ne ðadar şehdânec √ârr ise ve nîlû-
fer ve küzbere ve baðlatu’l-√amðâ bezri ve ða§abu’r-ra†b ¡u§âresi ve şedî-
dü’l-√umû∂at olan mâ-ı dûπ ve daðîð-i bellû† ve «all ve şehdânec ve bezr-i 
«ass ve ba¡∂ı kerre bezr istik&âr olunsa bâhı ða†¡ eder ve zeyt menîyi min-bey-
ni’l-edhân taðlîl eder ve onların ta∂mîdi †u√lub ile olur ve şevkerânın √aşîşi 
ve benc ve onlar mi&lliler ün&eyâna ve mað¡adeye va∂¡ olunur ve ke≠âlik 
isfîdâc-ı maπsûl ve mürdâsenc ve ðaymûliyâ ve «all ile tel†î« olunur.

Mürekkeb-i Müberrid Devâdır: Bezr-i «ass ve bezr-i benc ve bezr-i «ıyâr 
ve hindebâ bezri ve bezr-i ða†ûnâ-ı πayr-i medðûð ve küzbere-i yâbise ve 
nîlûfer-i müceffef cümleten ¡ale’s-seviyye daðð olunur lâkin bezr-i ða†ûnâ 
daðð olunmaz ve onlardan sefûf itti√â≠ olunur. Ve mücerribûn tecrîbe eyle-
dikleri eşyâdandır ki √âfiyen meşy şehvet-i cimâ¡ı isðâ† eder.

◊ârre Olan Müceffifât-ı Menî Beyânındadır: Maðlüvv ve πayr-i maðlüvv 
şûnîz, bezr-i şibt ve bezr-i se≠âb ve bezr-i fencengüşt ve fû≠enec ve ferbiyûn 
ve √andeðûðâ ve √izâ ve merv-i ebya∂ ve kemmûn-i Kirmânî. Ve mürekke-
bâttan kemmûnî cidden menîyi tefcîf eder ve eger ma√rûr tenâvül eder ise 
«all ile saðy olunur.

Mürekkeb-i Ceyyid: Muðaşşer ve maðlüvv [§anevber ve muðl] her bi-
rinden onar dirhem, cüllenâr, verd her birinden beşer dirhem, bezr-i se≠âb 
yedi dirhem, bezr-i fencengüşt beşer dirhem. Bu edviyeler daðð olunup 
elekten geçirilir ve §anevberden ma†lûb olan edviye-i sâireyi ¡u∂v[a] î§âl 
olur ve §anavber ðaly olunur ðaly √asebiyle bâ√a olan me¡ûnet ve ðuvveti 
münkesir olsun için.318 

Ve ke≠âlik bezr-i fencengüşt,319 bezr-i şibt üç dirhem, bezr-i «ass, bezr-i 
baðlatu’l-√amðâ her birinden dörder dirhem, ma-i ¡ades ile şürb olunur. 

Ve ke≠âlik bezr-i se≠âb ve cünd-i bîdester ve bezr-i benc veznleri berâber 
a«≠ olunur ve şerbet-i vâ√idesi birer dirhemdir, şarâb-ı memzûcla şürb olunur. 

318 Bu kelâm su™âl-i muðadderi def¡dir. Taðrîr-i su™âl budur ki §anevber menîyi taðviye 
eder, bu maðâmda ma†lûb menîyi kesr olmakla devâ-i me≠kûrun a«lâ†ına §anevber 
id«âl olunmak câiz olmaz. Ve taðrîr-i cevâb budur ki §anevberin taðviye ðuvveti 
ðaly ile kesr olunur ve menfa¡at-i ma†lûbesi edviye-i sâireyi mev∂i¡e î§âl olur.

319 [Arapça ve tercüme nüshalarda “bezr-i fencengüşt” yer almaz, bir istinsah hatası 
olarak ilave edilmiş!]
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Ve ke≠âlik bezr-i se≠âb bir dirhem, enîsûn bir dirhem daðð olunup elek-
ten geçirilir ve şerbet-i vâ√idesi iki dirhem olur; mâ-ı bârid veyâ şarâb-ı 
memzûcla şürb olunur. 

Ve ke≠âlik sûsen kökü iki dirhem, bezr-i se≠âb üç dirhem, cüllenâr beş 
dirhem. Bu me≠kûrlar cem¡ olunup mecmû¡dan iki dirhem ðadar mâ-ı dûπla 
şürb olunur. 

Ve ke≠âlik bezr-i «ass üç buçuk dirhem, bezr-i se≠âb iki buçuk dirhem; 
onlardan iki dirhem miðdârı sikencebîn ile saðy olunur. 

Ve ke≠âlik bezr-i se≠âb ve bezr-i fencengüşt her birinden birer dirhem, 
cüllenâr iki dirhem. Bu mecmû¡ şerbet-i vâ√ide olur.

Ve bu dahi mürekkeb-i √ârrdır: ¢a§ab-ı yâbisin a§lı ve √abað-ı cebelî ve 
mürr her birinden ikişer dirhem, ûferbiyûn yarım dirhem, bezr-i se≠âb ve 
√izâ ve fencengüşt ve merzencûş her birinden birer dirhem. Bu me≠kûrlar 
cem¡ olunup şerbet-i vâ√idesi yarım dirhem kılınır. 

Ve ke≠âlik «u§a’l-kelb demekle ma¡rûf nebâtın a§lı ve bezr-i şehdânec-i 
berrî her birinden sekizer mi&ðâl,320 bezr-i fencengüşt-i mu√amma§ iki 
mi&ðâl; bu cümleden şerbet-i vâ√ide bir mi&ðâl olur, şarâb-ı esved-i ðâbı∂ 
ile şürb olunur, e†ıbbâ bu devâyı med√ eylediler.

On Üçüncü Fa§l Menî ve Me≠î ve Vedî Bu Ru†ûbetlerin 
Ke&ret-i Dürûru Beyânındadır

±ikr olunan ke&rete321 sebeb menîde olur veyâ«ûd ev¡iye-i menîde 
veyâ«ûd külyede olur veyâ«ûd menînin ¡a∂ale-i √âfı@asında olur. Ve menî-
de olan sebeb ðıllet-i cimâ¡ √asebiyle menînin ke&reti olur veyâhd sebeb 
müvellidât-ı menîyi ke&ret-i tenâvül olur. 

320 [Hamidiye’de “mi&ðâl”den önce sehven bir de “dirhem” ilave edilmiş: “dirhem, 
mi&ðâl”]

321 ¢a∂îbde üç mecrâ vardır: Biri bevl ve vedî mecrâsıdır, kaçan bevl √areket eylese 
me&âne raðabesinde olan πudde mün¡a§ıre olup vedî tesmiye olunan onun lüzû-
cetli ru†ûbeti «urûc edip mecrâyı ta†liye eder, o sebebden bevlin sa√cından mecrâ 
emîn olur. Ve ikinci mecrâ menî mecrâsıdır. Ve üçüncü mecrâ me≠î mecrâsıdır, 
mecrâ-yı me≠î menî mecrâsının fevðindedir, kaçan şehvet √areket eylese me&âne 
¡aðabinde olan πudde mün¡a§ıre olur ve ondan «urûc eden me≠î ru†ûbeti ta√tında 
menî mecrâsını ter†îb edip menî serî¡an ve sühûlet üzere «urûc eder ve †ûl-i müd-
det ile müteπayyir olmaz ve selîmen ra√ime vâ§ıl ve veled √â§ıl olur ve üç mecrâ 
«urûca ðarîb ma√allde müctemi¡a olur.
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Ve kaçan menî ke&ret √asebiyle ev¡iyesinde πu§§a i√dâ& eylese menîyi 
def¡ için ev¡iye-i menî √arekete mu√tâc olup √areket eder ve teðallu§ edip 
ev¡iye-i menî üzere mun∂amme olur ve bu in∂ımâm fa∂lın medfa¡ı olan 
mecârînin infitâ√ına mü™eddî olur veyâ«ûd menî riððati √asebiyle ev¡iyenin 
in∂ımâmı katında tereşşu√ eder sâir raðîða olanların tereşşu√u gibi veyâ«û∂ 
menîde √iddet ve √arâfet olmakla ev¡iyeyi le≠¡ eder ve †abî¡at o menîyi def¡e 
mu√tâc olur. 

Ammâ ev¡iye-i menîde olan sebeb-i dürûr sû™-i mizâc √asebiyle ev¡i-
ye-i mâsikesinin ∂a¡fı olur veyâ«ûd ðuvvet-i dâfi¡asının şiddet-i ðuvve-
ti olur veyâ«û∂ emrâ∂-ı âliyyeden teşennüc ve temeddüd mi&lli ev¡iye-
de emrâ∂ olup √arekât-ı münkereye mu∂†arre olmakla ðuvvet-i dâfi¡ayı 
ta√rîk edip dürûr-ı menîye mü™eddî olur, zîrâ menînin «urûcu ev¡iyede 
olan e≠âyı def¡ eder ðay™-ı mi¡de e≠âsını def¡ eylediği gibi ne ðadar o 
e≠â †a¡âmın πayri ise. Ve’l-√â§ıl teşennücün kendisi ve her ¡â§ır ≠errâðtır. 
Ve ma¡lûm ola ki ev¡iye-i menînin teşennücü menîyi isâle eder ve ¡a∂al-i 
mað¡adenin teşennücü √âbistir, zîrâ mað¡ade ¡a∂ali √abs için ma«lûðtur. 
Ve ¡a∂al-i ev¡iye ¡a§r için ma«lûðtur ya¡nî her ¡a∂alenin teşennücü mâ-«u-
liða lehini devâm üzere eder veyâ«ûd ev¡iye istir«â √asebiyle dürûra se-
beb olur ev¡iye-i müster«iye menîyi imsâkten ¡âcize olur ve mecârînin 
ittisâ¡ı √asebiyle dahi dürûr olur. 

Ammâ ¡a∂al-i √âfı@ada olan sebeb dahi teşennüc veyâ«ûd istir«â olur. 
Ammâ külyede olan sebeb budur ki ba¡∂ı kerre külye şa√mına ≠evebân 

¡ârı∂ olur şehvetin şiddeti √asebiyle veyâ«ûd ke&ret-i cimâ¡la. Ve ke&ret 
üzere cimâ¡ edenlerden ba¡del-bevl o [424b] ≠evebânı olan menî ke&ret üze-
re «urûc eder ve onun &iyâbına ta¡alluð eder ve bu dürûr redîdir, bedeni 
inhâk eder. 

Ammâ ke&ret-i dürûr mebâdî sebebiyle olur ise onun §â√ibinin cimâ¡ı 
ke&retle tefekkür ve √adî&-i cimâ¡ı istimâ¡la olur veyâ«ûd kendi mi&llinin 
eylediği cimâ¡ kendiye ¡ar∂ olunur ve kendi †ab¡ında dahi şehvet olmak-
la a¡∂â-i menî o fi¡le √areket-i ∂a¡îfe ile √areket edip me≠îsini i«râc eder 
veyâ«ûd √areket-i ðaviyye ile √areket edip menîsini inzâl eder. 

Ve nisâya dahi im≠â ke&îren vâði¡ olur fem-i ra√imlerinden istir«â ve 
ev¡iye-i menîlerinin ∂a¡fı √asebiyle.
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±ikr Olunan Esbâbdan ◊âdi& Dürûr-ı Menî 
¡Alâmâtı Beyânındadır

Eger sebeb-i dürûr ke&ret-i menî ise ke&ret-i cimâ¡ ile ona naðs ve ∂a¡f 
†ârî olmaz lâkin beden ∂a¡îf ve ev¡iye-i menî ðaviyye olur ise o mi&lli kim-
senin cimâ¡ eyledikte menîsi ke&îren «urûc eder ve menîsi müstevî ve mü-
teşâbihü’l-eczâ™ olur velâkin onun cimâ¡ına ∂a¡f tâbi¡ olur. 

Ve dürûra sebeb riððat-i menî olur ise ona «urûc eden menînin riððatini 
müşâhede delâlet eder. 

Ve √iddet ve √arâfet sebebiyle olanlara «urûc-ı menî katında o keyfiy-
yetleri i√sâs delâlet eder ve onların bevlinde ba¡∂ı kerre √urðat olur ve levni 
§ufrete ∂ârib olur. Ve o dürûra √iddet ve √arâfeti fâ¡il olan esbâb-ı sâlife ve 
aπdiye ve √arekât dahi delâlet eder. 

Ve âlâtta olan sebeb-i dürûr eger mâsikenin ∂a¡fı olur ise onun menîsi 
bilâ-in¡â@ın dürûr eder ve ke≠âlik âlâtta istir«â var ise onun dahi menîsi 
bilâ-in¡â@ın inzâl olur. 

Ammâ teşennüc sebebiyle olan dürûr ma¡a-in¡â@in olur ve ðuvvet-i dâ-
fi¡anın şiddeti ile olan dürûr dahi in¡â@ ile olur. Ve bundan mâ-¡adâ istir«â 
ve teşennücden her birinin ¡alâmetleri vardır.

el-Mu¡âlecât: Onların πıdâları taðlîl ve mevâddı istifrâπ olunur ve menî-
yi müceffif olan bizim ≠ikr eylediğimz edviyeler isti¡mâl olunur. 

Ammâ riððat-i menîyi ta¡dîl için ðab∂ ve tes«îni olan edviyeler mücef-
fifât ile ma«lû†an isti¡mâl olunur ve cemî¡an o edviyeler bundan aðdem se-
nin ma¡lûmun oldu. Ve beha††a ve herîse πıdâları dahi muπallı@ât-ı me≠kûr-
dan olur. 

Ammâ ðuvve-i mâsikeyi taðviye senin ma¡lûmun olan muðabbı∂ât-ı 
ma¡rûfeyi şürben ve †ılâen isti¡mâlle olunur. 

Ammâ ðuvve-i dâfi¡anın ðuvvetini teskîn müberridât ve mu«addirât-ı 
yesîre ile olur ve na¡nâ¡ taπlî@-i menî ve taðviye-i a¡∂âda devâ-i fâ∂ıl olur, 
onunla a¡∂â ðuvvet bulup menîyi ∂ab† eder ve kütüb-i ðavmde biraz mü-
rekkebât yazılmıştır ki onlar dürûru √abs ederler diye med√ ederler. Ve ben 
«avf ederim ki onların √âbis-i dürûrdur diye yazdıkları mürekkebât menîyi 
ziyâde eyleye.
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On Dördüncü Fa§l Ke&ret-i İ√tilâm ve Esbâbı ve 
¡İlâcâtı Beyânındadır

Ke&ret-i i√tilâmın esbâbı esbâb-ı dürûr olur ve ke≠âlik menînin √areketi 
olur. Ve ba¡∂ı kerre menî ancak nevm katında √areket eder «u§ûsan ¡ale’l-
ðafâ nevmde ziyâde √areket eder. Ve bizim ¡illetini beyândan fâriπ olduğu-
muz mi&lli √âlle nevmden i√tilâm √âdi& olur. 

Ve ke&ret-i i√tilâmın ¡ilâcı ke&ret-i dürûr ¡ilâcı olur ve @ahra üsrüb §afâ-
yi√ini şedd etmeğin ke&ret-i i√tilâmı izâlede te™sîr-i ¡acîbi olur velâkin o 
§afâyih-ı meşdûde ba¡∂ı kerre külyeye mu∂ırre olur, pes vâcib olur ki üs-
rüb şedd olundukta külyeye dahi mürâ¡at oluna ve ke≠âlik ferş-i müberrede 
üzere ve varað-ı «ilâf üzere uyumak dahi nâfi¡dir.

On Beşinci Fa§l Menînin ¢ılleti ve 
»ay† Mi&âlinde »urûcu Beyânındadır

Esbâb-ı dürûrun a∂dâdı bu ¡illetin √udû&una esbâb olur. Ve ta¡ab ve 
riyâ∂et a§hâbında bu ¡illet ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve bunun mu¡âlecesi bâh 
mu¡âlecesi olur ve menînin müte«ayyı†an «urûcunun ¡ilâcı mura††ıbât is-
ti¡mâli olur.

On Altıncı Fa§l Cimâ¡ın Fi¡li ve Terki Mu∂ırr Olan 
¡İlletin Beyânındadır

Bu mi&lli ¡illeti olan kimselere vâcib olur ki mi¡delerini taðviyeye ve 
√admlarını icâdeye iðbâl eyleyip o mi&lli menfa¡atleri olup bâbu’l-mi¡dede 
≠ikr olunan meşrûbât ve aπdiye ve a†liye isti¡mâllerine iðbâl eyleyeler, zîrâ 
onları isti¡mâl eden kimseler cimâ¡-ı me≠kûrun ma∂arratını ve ∂a¡fını tedâ-
rük ederler ve edviye-i ðalbiyye dahi isti¡mâl eyleyeler ve a¡∂âu’l-bâh üzere 
menîyi naðs eden zamân-ı â†îde bizi m≠ikr edeceğimiz edviye-i müberri-
deyi dahi isti¡mâl eyleyeler ve menîye mü∂âdde olan müberridât dahi şürb 
eyleyeler ve mefârişinde ve merû«âtında feryâfîsimûs322 a§√âbının is¡timâl 
eyledikleri nesneleri dahi isti¡mâl eyleyeler ve menîyi müvellid olan eşyâ-
yı hecr ve terk ederler ve dâimâ e¡âlî-i beden riyâ∂etini isti¡mâl eyleyeler, 

ة 322 כ   אب ا  ا
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†ab†âb ∂arbı ve §avlecân ve ref¡-i √ıcâre la¡ibleri ile mülâ¡abe eyleyeler ve 
taðlîl-i cimâ¡da tederrüc eyleyeler. Kaçan evvel-i leylede cimâ¡ ederlerse 
bir gün veyâ«ûd iki gün sonra ola leyleden vaðt-i nevme ðadar veyâ«ûd 
ba¡de’n-nevme cimâ¡ı te™«îr ederler ve bu e&nâda πıdâyı ı§lâh ederler ve 
¡aðîb-i cimâ¡da nevm ederler ve ba¡dehu birkaç eyyâm cimâ¡ın terkine te-
derüc ederler ve terklerini teşâπul ile ve lehv ile ederler.Ve onların ∂a¡fları-
nı tedârük eden aπdiyeden olur «ubz-ı ceyyid-i naðî maπmûsen bi’ş-şarâb 
tenâvül eylemek.

On Yedinci Fa§l İstik&âr-ı Cimâ¡ Edenleri Cimâ¡ın I∂râr ve 
İ∂¡âflarının Tedbîrleri Beyânındadır

Ve cimâ¡ı ik&âr edenleri ke&ret-i cimâ¡ i∂¡âf eder ve ba§arına ve √avâssı-
na ve riyesine ve ¡a§abına ∂ararı olur ve ra¡şe i√dâ& eder. Ve vâcib olur ki o 
mi&lli kimsenin tes«în ve ter†îbine iştiπâl oluna ve √âl-i müteðaddimde ðalîlen 
tenâvül eylediği aπdiye-i ceyyidenin ke&îri ile taπdiye oluna ve √ammâmât ve 
¡ı†r ve ted&îr ve nevm ve tevdî¡ ve melâhî-i mu†ribe ile tefrî√ olunur ve ∂a™n 
ve baðar sütleri ðuvveti taðviye ve in¡âşa şedîdü’l-me¡ûnet olur eger istimrâ 
edeceği miðdâr ¡ale’r-rîð tenâvül edip üzerlerine nevm ederler ise. Ve onlara 
vâcib olur ki riyâ∂ete-i isti¡dâdı isti¡mâl eyleyeler.Ve kaçan onlar me&rûdî†ûs 
ve devâu’l-misk ma¡a†-†ertîb isti¡mâl eyleseler ðuvvetini in¡âş eder. 

Ve eger ba§arında ∂a¡f olursa onun sebebi dimâπ olur ve vâcib olur ki 
başını müdâvemet üzere dühn-i benefşec ile tedhîn eyleye ve o dühn ile 
isti¡â† eyleye veyâ«ûd kulaklarına tað†îr eyleye ve mâ-ı ¡a≠be du«ûl eyleyip 
su içinde gözünü aça. 

Ve eger ke&retten ra¡şe √âdi& oldu ise eger mevâdd ra†be ve ke&îre ise 
şa√m-ı √an@al ile ve ðı&&â-i √ımâr ve ðan†uriyûn ile o mâdde ishâl olunur 
ve ba¡de’l-ishâl a¡§âba merû«ât-ı ðaviyye ile mu¡âlece oluna ve o merû«âtta 
misk ve ¡anber ve bân ve dühn-i ðus† ve nârdîn ve sûsen ve dühn-i su¡d ve 
ma√leb ve dühn-i übhül ve ðab∂ı olan edhân-ı √ârrenin küllîsininden birer 
nesne kılınır. 

Ve eger o ra¡şe bilâ-mâddetin ise merû«ât ra¡şe ile mu¡âlece olunur. Ve 
eger ona ri¡de ¡ârı∂a ise ona mâ-ı merzencûş içinde ta√ammülü miðdârı 
çâvşîr saðy olunur.
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On Sekizinci Fa§l Fetriyâfîsimûs323 ve 
Bilâ-Şehvet Ke&ret-i İn¡â@ Beyânındadır

Ve tevâtür-i ða∂îbin324 ke&retine sebeb-i ðarîb a¡∂â-i cimâ¡ nâ√iyesin-
de rî√-i πalî@in ke&reti olur ve bu sebebin ke&retine dahi sebeb ða∂îbde 
olan ¡a§ab-ı müceffefeyi nâf« olan nesne olur veyâ«ûd nef« ona ve ev¡iye-i 
menîye ona şerâyînden vârid olur veyâ«ûd mecmû¡-ı emreyn olur. Ve bu 
rî√in mâddesi ru†ûbet-i ke&îre ve fâ¡ili √arâret-i ðalble olur. Ve ≠ikr olunan 
mâdde ev¡iye-i menîde veyâ«ûd sâir mevâ∂i¡-i tevellüdünde râsi«a ve &âbi-
te olur veyâ«û∂ πayr-i râsi«a olur ve keyfe mâ kâne o rî√in sebât ve ðuvveti 
bürûdeti [425a] √asebiyle olur veyâ√ûd ve πıla@ı √asebiyle olur. 

Ve mâddî ve fâ¡ilî olan esbâba ve esbâb-ı âliyeye mu¡în olur ða∂îbin 
cildesinde ve √avâlisinde mâni¡-i ta√allül olan teðâ&üf veyâ«ûd ðadîbe müt-
tecih olan ¡urûð efvâhının ittisâ¡ı. 

Ve bu √âlet-i fetriyâfîsimûs325 √aðvını şedd edenlere ke&îren ¡ârı∂ olur 
ve bir müddet cimâ¡ı hecr ve terk edenlere dahi ¡ârı∂ olur, zîrâ o müddet-
te menî ve rî√ bi-ðuvvetin √areket eder ve o √areket ba¡∂ı kerre o ¡illetin 
√udû&una mü™eddî olur. 

Ve bu esbâbın cemî¡isine esbâb-ı müteðaddime mu¡îne olur, aπdiye-i 
√ârre-i √irrîfe veyâ«ûd nâfi«a olan √ımma§ ve ¡ineb ve mu««-ı bey∂ gibi. 
Ve circîr iki emri câmi¡ olur, hem √ârr-ı √irrîf ve hem nâfi« olur. Ve o πıdâ 
dahi mu¡în olur ki onun bi’l-«â§§a menîyi tevlîdi olur şarâb-ı √adî& gibi. 

Veyâ«ûd in¡â@ın sebebi onun §â√ibinin √âlâtından olur nevm ¡ale’l-ðafâ 
gibi, zîrâ o √âlde menî ≠evebân edip rî√e isti√âle eder veyâ«ûd o √âlet iki 
√aðvı menâ†ıð ve ¡amâyim326 ile şedd etmekle olur, zîrâ şedd-i me≠kûr ¡urûð 
efvâhını tevsî¡ eder.

Ammâ ferîsîmûsta in¡â@ müştedd olur, zîrâ ferîsîmûsta esbâb-ı me≠kû-
re-i ðaviyye ve in¡â@-ı şedîde vü ðaviyye ve bilâ-şehvetin ða∂îbde tevâtür 

323 “Ferîsîmûs” nüs«a.
324 “Tevâtür-i ða∂îb” ≠ekerin ðıyâmıdır. Ve eger tevâtür şedîd olur ise ona ferîsîmûs 

derler.
325 “√âlet-i fetriyâfîsimûs” i∂âfet iledir.
326 “¡Amâyim”den murâd destârdır ki başa sarılmak için itti«â≠ olunur, o destârı 

√aðvına mu√kem şedd eylese ≠ikr olunan √âlet ¡ârı∂a olur.
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olur ve ða∂â-i √âcet olmaz327 ve ða∂â-i √âcetten sonra dahi tevettürü bâðî 
olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi ða∂îb nemâyı a«≠ edip büyür ve uzar, ona mevâ∂∂-ı 
ke&îrenin in§ıbâbı √asebiyle. Ve bu ¡illetin ek&er-i esbâbı √arr olur. 

Ve ferîsîmûs fi’l-a§l bir §ûretin ismi idi, o §ûret ðâimü’≠-≠eker ta§vîr 
olunup bir ðavm onunla mülâ¡abe ederler idi, bu ¡illet a§√âbının dahi ≠ikri 
kâim olmakla o §ûretin ismi bu ¡illet a§√âbına isti¡âre ve naðl olundu.

Ve kaçan bu mara∂a mu¡âlece olunmasa ba¡∂ı kerre ev¡iye-i menînin te-
meddüdüne bâ¡i& olur ve ev¡iyede verem-i √ârrı dahi √âdi& olup ðattâl olur.

el-¡Alâmât: Bu maðâma gelince ðadar senin a«≠ eylediğin u§ûle mürâ-
ca¡at ile bu ¡illetin ek&er-i a§nâfı ¡alâmâtına sen vâðıf ve mu††ali¡ olursun. 

Ve ma¡lûm ola ki eger rî√ nefs-i ðadîbde tevellüd ederse o maðâmda 
ða∂ibde i«tilâc-ı müteðaddim ke&îr olur ve ða∂îbde i«tilâc-ı me≠kûr olmaz 
ise ða∂îbe rî√ şerâyînden ve ev¡iye-i menîden §âyire ve câiye olduğuna 
delâlet eder.

el-¡İlâc: Tevettür-i dâimin ¡ilâcı meşrûbât ve a†liyeden bizim ≠ikr eyle-
diklerimizden mevâni¡-i nef« olanların isti¡mâli olurr.

Ammâ o tevâtür ferîsîmûs meblaπına bâliπ olur ise onun ¡ilâcının 
ðânûnu ðay™ ile ve fa§d ile istifrâπ olur ve elbette ishâl ile istifrâπ câiz ol-
maz, zîrâ «avf olunur ki ishâlle mevâdd fevðten mün√adire ola ve o in√idâr 
mu∂ırr olmakla emr olunur ki a¡∂â-i ¡âliyelerinde ¡alîl riyâ∂et eyleye †ab†âb 
la¡ibi ile ve sâir a¡∂â-i ¡âliyeye ma«§û§ riyâ∂et eyleye ve terk-i cimâ¡ ede. 
Terk-i cimâ¡ ma∂arratından başka bir ∂arar-ı ðavî √âdi& olur ise def¡-i ∂arû-
ret miðdârı cimâ¡ eder. Ve o ¡alîl mesken ve me™vâsını ve firâşını tebrîd 
eder, verdiyye ve «ilâfiyye nesnelerle ve ≠ikri mürûr eden a†liye ve ðaviy-
yü’t-tebrîd ðayrû†ıyât gibi nesnelerle ve ¡âne üzere §afâyi√-i üsrüb isti¡mâl 
eder ve meşrûbât-ı müberrede ve nîlûfer ve kâfûr ve «ass mi&llilerde πınâ-i 
ke&îr vardır. Ve bu e&nâda ve rî√in mâddesi taðlîl oldukta «alîð ve lâyıð 
olur ki bilâ-tes«înin şedîdin müla††ıfât isti¡mâl oluna, ne†ûlât, bâbunciyye 
ve fencengüşt ve o mi&lliler gibi ne†ûl mevâdd √asm ve ða†¡ olunduktan 
sonra isti¡mâl oluna ve o vaðt şarâb-ı ebya∂-ı raðîð şürb oluna. Ve vâcib 
olur ki cimâ¡ aslâ terk oluna ve cimâ¡da fikr ve şehveti mu√arrik olan nesne 

327 Ya¡nî ða∂â-i √âcet vâði¡ olsa dahi tevâtür mündefi¡a olmaz.
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terk oluna. Lâkin ferîsîmûs bizim ≠ikrimiz üzere terk-i cimâ¡ √asebiyle ¡ârı∂ 
ise onun ¡ilâcı cimâ¡ olur. Ve o ¡illet a§√âbı ¡ades ve ¡ades mecrâsına cârî 
olan nesneler tenâvül eylesin ve √umû∂ât tenâvülünü ik&âr eylemesin, zîrâ 
√umû∂ât ba¡∂ı kerre nef« eder.

On Dokuzuncu Fa§l ¡İ≠yav† Bâbında Kelâmdır

¡İ≠yav†328 bir ¡illettir ki onun §âhibi kaçan cimâ¡ eylese inzâl katında 
ziblini ilðâ eder ve o kimse mað¡adesine mâlik olmaz. Ve onun ek&er-i 
a§√âbında cidden şebað olur ve onlara le≠≠et cidden ke&îr olur ve onların 
ta√allül-i ervâ√ları √asebiyle cidden istir«âları olur ve ek&erînin ebdânları 
müterehhil olur. 

Ve onların tedbîrleri budur: Onlara vâcib olur ki ðâbı∂a ve ¡a∂ali muðav-
viye olan merâhim ve a∂mide isti¡mâl eyleyeler, dühn-i nârdîn «â§§aten ve 
dühn-i serv ve dühn-i übhül mi&llileri isti¡mâl eyleyeler.

Merhem-i Ceyyid: Dühn-i sefercel, dühn-i √ınnâ a«≠ olunur, kehrübâ ve 
aðâðıyâ ve sûsen-i yâbis ve √ınnâ sa√ð olunup mecmû¡dan merhem itti«â≠ 
olunup dâimâ ¡a∂al-i mað¡ade üzere o merhem isti¡mâl olunur. 

Ve √amûlât-ı √âbise itti«â≠ ve isti¡mâl olunur «u§û§an ¡inde’l-cimâ¡ 
ta√ammül olunur, me&elâ râmik ve ¡af§ ve kündür ve cüllenârdan şiyâfe it-
ti«â≠ olunup i√timâl olunur. Ve ke≠âlik edhân-ı ðâbı∂a dahi i√timâl olunur. 

Ve bu bâbda ba¡∂ılar dediler ki onların taπdiyelerinde ve tedbîr-i aπ-
diyelerinde ve tel†îfinde icâde olunur. Pes onların ≠ikr eyledikleri icâde-i 
me≠kûrenin bu bâbda med«ali yoktur ve eger icâdeden murâdları onlara 
ðâbı∂a e†¡ime i†¡âm olunur demek ise kelâmları §a√î√ olur. Ve ke≠âlik o 
ba¡∂ıların emr eyledikleri √uðne-i desime-i mübberridenin bu bâbda benim 
re™yim üzere fâide ve med«ali yoktur belki bu ¡illetin mu¡âlecesinde bizim 
≠ikr eylediklerimize ¡inâyet oluna ve ke≠âlik √iddet-i menîlerinin kesrine 
ve ðulûb ve edmiπalarını taðviyeye ¡inâyet oluna.

ط 328 ــ  “¡u§fûr” vezninde ve ke≠âlik “cir≠evn” vezninde; وط ــ  “¡inved” vezninde 
üçü dahi ــאٌء َ ْ َ  [teytâ™] ma¡nâsınadır. ــאٌء َ ْ َ  [teytâ™] o kimseye derler ki cimâ¡ katında 
√ade& eyleye ya¡nî ziblini ilðâ eyleye veyâ«ûd ðable’l-îlâc inzâl eyleye, ke≠â fi’l-
¢âmûs.
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Yirminci Fa§l Übne Beyânındadır

Fi’l-√aðîða übne329 ¡illeti livâ†a olunmağa mu¡tâdı olan kimselere ¡ârı∂ 
olur. Ve o ¡illetin mâhiyyeti budur ki onun a§√âbının şehvet-i ke&îre-i veh-
miyyesi ve menî-i πayr-i müte√arrik-i ke&îri olur ve ðalbi ve âletinin intişârı 
∂a¡îf olur ve o ∂a¡f ba¡∂ı kerre «alðî ve a§lî olur veyâ«ûd fi’l-a§l cimâ¡a i¡tiyâdı 
var iken sonradan ∂a¡f ¡ârı∂ olur ve her √âlde o kimse cimâ¡ı iştihâ eder velâ-
kin cimâ¡dan ¡âciz olur veyâ«ûd ðudret-i vâhiye vü ∂a¡îfe ile cimâ¡a ðâdir olur 
ve iki kimse beyninde vâðı¡a olan mücâma¡atı rü™yete o kimse iştihâ eder ve 
o mücâma¡at eden kimsenin biri kendi olmağı ziyâde iştihâ eder ve o mücâ-
ma¡atı rü™yetinde onun şehvet-i sâkinesi √areket ve şehvet-i müte√arrike ile 
cimâ¡-ı me≠kûr vuðû¡unda o ¡illet §âhibinden dahi inzâl √âdi& olur veyâ«ûd o 
cimâ¡ı rü™yet ile inzâl olmaz velâkin ¡alîlin âletinin ðuvveti nühû∂ ve ðıyâm 
ve şehvetini ða∂âya ðâdir olup o vað†te kendide â«ere cimâ¡a iðtidâr olur. 

Pes o ¡illetin a§hâbı iki fırða olurlar: Bir ferîðın şehveti cimâ¡-ı me≠kûru 
rü™yetten nühû∂ ve √areket edip le≠≠et-i inzâl kendiyi πaşy ve i√â†a eder 
ve o inzâl gerek ise kendi fi¡linden olsun gerek ise kendi fi¡linin med«ali 
olmasın.330 Ve ferîð-ı â«erde o mu¡âmelede inzâl olmaz belki kendiye bey-
ne’l-i&neyn cimâ¡ı rü™yetten ðuvvet gelip o ðuvvet ile â«ere cimâ¡ eyledikte 
inzâl vâði¡ olur. 

Ve bi’l-cümle übne ¡illeti nefsin suðû†u ve †ab¡ın ta«annü&ü ve ¡âdetin 
redâ™eti ve mizâcın ün&evî olduğundan ¡ibârettir. Ve ba¡∂ılarının a¡∂âları 
≠ükrân ya¡nî me™bûn olmayan erlerin a¡∂âlarından ecmel olur.

Ve ma¡lûm ola ki bu me≠kûrlardan mâ-¡adâ bu bâbda îrâd olunan makâlât 
bi’l-cümle bâ†ıldır ve onların mara∂ları vehmîdir, mara∂-ı †ab¡î değildir, 
pes bu mara∂-ı vehmîye mu¡âleceye ta§addî edenler echel-i nâstandır. Ve 
eger onlara ¡ilâcın nef¡i olur ise πumûm ve cû¡ ve seher ve √abs ve ∂arb gibi 
şehveti kesr eden eşyâlar olur. 

329 “Übne” ¡ayb ma¡nâsınadır; “me™bûn” evvel veyâ«ûd ikinci bâbdan ism-i mef¡ûl-
dür, ma@inne ve müttehem ma¡nâsına «ayrda ve şerrde isti¡mâl olunur; mu†lak 
≠ikr olunup ٌن ُــ ْ َ  َ ــ ُ  denilse şerr ile müttehemdir ve ma¡yûbdur demek murâd 
olunur, ke≠â f’efhem mine’l-¢âmûs.

330 Ya¡nî mef¡ûl gerek ise kendi olsun ve gerek ise fâ¡il ve mef¡ûl πayri olup mü-
cerred na@ar ile ke&reti olan şehvet ve menî-i sâkineleri √areket etmekle √areket 
eylesin.
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Ve ba¡∂ılar ≠âhib oldular ki übneye sebeb budur ki ða∂îbe vârid olan 
¡a§ab-ı [425b] √assâs ða∂îbde iki şu¡beye müteşa¡¡ibe olur, bir şu¡besi 
daðîða ve şu¡be-i u«râsı πalî@a olur ve şu¡be-i daðîða a§l-ı ðadîbe mutta§ıla 
ve şu¡be-i πalî@ası kemereye müttecihe olur ve daðîð olan şu¡benin √issi 
ðalîl olmakla şedîden √akke mu√tâc olur √attâ şehveti √akk-i şedîd ile i√sâs 
eyledikte âleti münteşir olup mücâma¡ata ðâdir olur. Ve ba¡∂ın bu kelâmı 
bir şey™dir ki ba¡îd gibi olur, mu¡temed olan evvelâ ≠ikr eylediğimizdir. 

Ve bir ðavmin √ikâyesi istimâ¡ olundu ki onların dânişten √a@@ı vardır 
ve §ınâ¡at-i «abî&e-i me≠kûrede dahi med«alleri vardır ve onların bu fi¡lleri 
bir cemâ¡atin minvâl-i me≠kûr üzere √ikâyet ve ða§a§ları ile te§âduð eyledi.

Yirmi Birinci Fa§l »un&â Beyânındadır

Ve ba¡∂ı «un&âda erkek ve dişi ¡u∂vlarından biri dahi olmaz ve ba¡∂ı 
«un&âda ikisinin ¡u∂vları dahi mevcûd olur ve onlardan ba¡∂ılarının iki 
¡u∂vlarının biri a«fâ ve a∂¡af veyâ«ûd «afî ve â«eri onun «ilâfı üzere olur 
ve ba¡∂ı â«erin iki ¡u∂vları ðuvvet ve ∂a¡fta ¡ale’s-seviyye olur.331 Ve bana 
bâliπ oldu ki «un&ânın ba¡∂ısı dahi vardır ki hem fâil ve hem dahi mef¡ûl 
olur, iki âletin her birini isti¡mâl eder ve bu «aberi ben ðalîlen ta§dîð ede-
rim. Ve çok kerre «un&ânın ¡u∂v-ı a«fâsını ða†¡ edip cirâ√atine tedbîr ile 
mu¡âlece olunur.

Yirmi İkinci Fa§l Nisvânın ¢ubülünü Ta∂yî… ve Tes«înleri Bâbında 
Nâfi¡ Olan Tedâbîri E†ıbbânın Nâsa Ta¡lîm Eyledikleri ve O Mev∂i¡e 
Müte¡allik Olan Umûrda Keff-i Lisân ve Tecfîf-i ¢alem Lâzım İken 

»ilâf-ı Edeb ◊areket Edip O Bâbda Kendilerini ve ¢alemlerini 
Ter-zebân Eyledikleri Ma¡≠iresidir ki Beyân Olunur

‰abîbe ta¡@îm-i ≠eker ve ta∂yîð-i ðubül ve tel≠î≠-i ün&âda tekellüm ¡âr 
olmaz, zîrâ ta¡@îm ve ta∂yîð-i me≠kûrların her birisi ile nesle teva§§ul olu-

331 Mu§annifin bu kelâmı kelâm-ı fuðahâyı mu§addıðtır, zîrâ iki âleti olanların ≠ükûr 
ve ünû&eti mebâlinden ma¡lûm olur ve iki âletinden cemî¡an bevl eder ise «un&â-
yı müşkil olur ve onun işkâli ba¡de’l-bülûπ zâil, kendi cimâ¡ eder ise erkek ve 
â«er kendiye cimâ¡ eder ise dişi i¡tibâr olunur, ikisi dahi olmaz ise elbette li√yesi 
nâbit veyâ«ûd memesi sâðı† olur.
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nur. Ve çok vâði¡ olur ki erlerin âleti sâπîre olmakla onun mücâma¡atından 
nisâ tele≠≠ü≠ eylemez «ilâf-ı mu¡tâdları olmakla ve tele≠≠ü≠ eylemedik-
çe menîleri dahi nüzûl eylemeyip veled √â§ıl olmaz. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
§ıπar-ı ≠eker mer™enin zevcinden teneffürüne bâ¡i& olur ve â«ere raπbet 
eder. Ve ke≠âlik ðubül-i mer™ede dahi mü∂âyaða olmasa zevcin zevceye ve 
zevcenin zevce muvâfaðati olmaz ve onların her biri kendiye muvâfaðati 
olanlarla izdivâc eylemeğe ve istibdâle raπbet eder ikisinde dahi tele≠≠ü≠ 
√â§ıl olmamakla. Ve ke≠âlik tele≠≠ü≠-i zâid ile inzâl sür¡at ve ¡acele eder 
ve ek&er-i √âlde nisânın inzâli müte™a««ir ve ba†î™ olur ve tele≠≠ü≠ nâðı§ 
oldukta nisâya ða∂â-i va†ar müyesser olmayıp nesl dahi √â§ıl olmaz. Ve 
ke≠âlik zevc zevce âletlerinin ¡adem-i muvâfaðatları ile zevceye şiba¡ √â§ıl 
olmayıp zevcenin şebað ve şehveti bâðıye olsa eger o zevcenin gözcüsü 
yok ise √âcetini ða∂â ve şehvetini teskîn eden kimseye meyl eder veyâ«ûd 
nisvândan ma√rem itti«â≠ edip onunla bi’l-müsâ√aða şehvetini teskîn eder. 
Pes bu mefsedeleri def¡ ma§la√atı e†ıbbânın ta¡@îm ve ta∂yîð ta¡lîmlerine 
¡özr-i ðavî ve vech-i şer¡î olur.

Müle≠≠i≠âtu’r-Ricâli ve’n-Nisâi: Ricâl ve nisâya cemî¡an le≠≠et verir 
feminde √ıltît ve kebâbe a«≠ eden kimsenin ağzı suyu ve ¡asel-i emlec ve 
saðmûnyâyı ma¡cûn kılan ¡asel ve zencebîl ve fülfül ma¡a’l-¡asel. Bu nes-
neler ile o âletler tel†î« olunur «u§û§an ða∂îbin nı§f-ı a«îrini tel†î« ziyâde 
müle≠≠i≠ olur ve o edviye ile yalnız kemereyi tel†î«te ke&îr fâide olmaz.

Yirmi Üçüncü Fa§l Ta¡@îm-i ±eker Eden Nesneler Beyânındadır

Evvelâ ≠eker «ırað-ı müsa««ine ile delk olunup ba¡dehu şu√ûm ve 
edhân-ı √arre ile delk olunur ve üzerine elbân §abb olunur «u§û§an leben-i 
∂a™n §abb olunur ve ba¡dehu demi ce≠b ve lüzûceti ile √abs ve düsûmeti ile 
¡aðd eylesin için zift ilzâð olunur ve bu tedbîre akşam ve §abâ√ müdâvemet 
olunur. Kitâb-ı râbi¡de tesmîn-i a¡∂â bâbında ≠ikri âtî tedbîrlerden il§âk-ı 
zift keyfiyyeti ve tedbîri mü†âla¡a olunmakla ta¡arrüf olunsun. 

Ve mu¡a@@imât-ı ≠ekerden olur müceffef olan ¡alað ile ≠ekere †ılâ eyle-
mek ve ke≠âlik «arâ†în ile ve √âblâb332 ile †ılâ eylemek. Ve hablab leblâbın 

332 ◊ilbâb dedikleridir.
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bir nev¡i olur ve onun lebeni olur. Ammâ bâdrûc ile tedbîr bu vech ile olur 
ki ¡alað a«≠ olunup bir nârecîl içine va∂¡ olunur ki o nârecîlin içinde mâ-ı 
bâdrûc vardır ve kuruyunca ðadar bir üsbû¡ veyâ«ûd dahi ziyâde terk olunur 
ve ba¡de’l-cefâf o ¡alað a«≠ ve sa√ð olunur ve mes√ûðuyla ðadîb †ılâ olunur.

Mu∂ayyıðât-ı ¢ubül: ¡Ud, su¡d, râsen, ðaranfül, râmik, miðdâr-ı ðalîl 
misk. Bu me≠kûrlar a«≠ ve cemî¡an sa√ð olunur ve bir §ûfe dahi meysevse-
ne πams olunduktan sonra o mes√ûð ile §ûfe telvî& olunup ðubülde i√timâl 
olunur. 

Ve ke≠âlik ¡af§-ı ficc iki cüz™, fiðâ√-ı id«ir bir cüz™, bu devalar mun«ul-i 
∂ayyiðte elenip şarâbla meblûle olan «ırða ile vâ√iden ba¡de vâ√idin i√-
timâl olunur, zîrâ bu tedbîr bekâreti i¡¡âde eder. 

Ve ke≠âlik §anevberin ðışr-ı medðûðu dört cüz™, şebb iki cüz™, su¡∂ bir 
cüz™. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup şarâb-ı rey√ânîde †ab« olunur ve o ma†bû« 
ile «ırað-ı kettân ıslatılıp i√timâl olunur. Ve vâcib olur ki o ma†bû« meşdû-
detü’r-re™s inâ içinde √ıf@ ve vâ√iden ba¡de vâ√idetin isti¡mâl oluna, cidden 
ceyyid olur.

Müsa««inât-ı ¢ubül: Sükk ve misk ve za¡ferân şarâb-ı rey√ânîde kayna-
tılır ve muπlâsı bir ðı†¡a «ırða-i kettâna içirilip isti¡mâl olunur. Ve onun ðu-
bülü tes«înden mâ-¡adâ râyi√a-i ðubülü ta†yîb dahi eder. Bu bâbda kirm-dâ-
ne cidden ¡acîb olur Rûfus-ı √akîmin ≠ikr eylediği üzere.

İkinci Ma…âle Bâhtan ∏ayri A¡∂â-i Tenâsülün A√vâl-i 
Sâiresi Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir

Evvelki Fa§l »u§yede ve Mu…âribinde ve Şercde ◊âdi& Evrâm-ı 
»arre Beyânındadır

Ve o verem ba¡∂ı kerre nefs-i «u§yede olur ve ba¡∂ı kerre §afnda ya¡nî 
kîsede olur. Ve §afnda olan veremi lems mümkin olur ve §alâbet ve lîni 
lems ile ve levnini rü™yet ile ma¡lûm olur, ammâ «u§yede olanların bu a√vâ-
lini ta¡arrüf ¡usretli olur ve o vereme «âricden cess olunur ve verem dâ«il-i 
§afnda olur ve a√vâli mütebeyyine olmaz. Ve ba¡∂ı kerre nefs-i «u§ye ve-
reminde √ummâ dahi olur ¡u∂v-ı şerîf olup ðalbe dahi itti§âli olmað ile. Ve 
çok vâði¡ olur ki §afn sâðı† olup ba¡dehu ¡avdet eder ve §afnın suðû†unda 
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yumurtaları mu¡allaðta kalır ve ba¡dehu §afn yine nâbit olup mülte√im olur 
ve §afn-i cedîdîden kîs-i cedîd müte«allıð olur velâkin §ulb olup kîs-i ev-
vel gibi olmaz. Ve çok vâði¡ olur ki «u§yelere te™ekkül ¡ârı∂ olup te™ekkül 
fâş olmasın için «ı§âya 333√âcet olur. Ve çok kerre dahi su¡âl ¡ârı∂ olmakla 
«u§ye veremleri zâile olur, veremin mâddesi §adra intiðâl eder.

el-Mu¡âlecât: ±ikr olunan verem-i √ârr «u§yede olur ise vâcib olur ki 
fa§d oluna ve †abî¡ata ı†lâð oluna «u§û§an o ı†lâð ta√tânî isti¡mâl olunan 
mu¡âlecât ile ola, zîrâ o mi&lli veremde «amûlât isti¡mâl olunsa nef¡i ¡a@îm 
olur ve mâddeyi mað¡adeye ce≠b eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡ırð-ı yed fa§d 
olunduktan sonra fa§d te&niye olunup §âfin dahi fa§d olunur. Ve vâcib olur 
ki verem hangi cânibde ise o cânib fa§dda mürâ¡at oluna ya¡nî [426a] «u§-
yelerden verem sağ †arafta ise sağ elden ve sağ ayaktan fa§d oluna ve sol 
«u§yede ise †araf-ı yesârdan fa§d oluna ve eger verem cemî¡an iki «u§yede 
ise a«≠ı vâcib olduğu miðdâr dem iki cânibden a«≠ oluna. 

Vâcib olur ki onlar πıdâyı tecfîf edip la√mı ve la√m mi&lli müvellid-i 
dem olan aπdiyeyi terk eyleyeler ve tedbîr-i la†îf ile tedbîr eyleyeler ve 
evvelâ «all ve mâ-ı verd ve lu¡âbât-ı bâride ve ¡u§ârât-ı bâride bir «ırðaya 
içirilip o «ırða ¡u∂v üzere va∂¡ oluna. 

Ve kaçan verem zâman-ı tezeyyüde vâ§ıl olsa bu ∂ımâd ve a†liye ile 
∂ımâd oluna o ∂ımâd budur: ¡İnebü’&-&a¡leb, mâ-ı ðar¡ ve mâ-ı ða§ab-ı ra†b 
«â§§aten ve mâ-ı hindebâ ve daðîð-i bâðılâ ve şa¡îr ve za¡ferândan bir şey™ 
ve dühn-i verd. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup onlardan ∂ımâ∂ itti«â≠ olunur. 
Ve ke≠âlik varað-ı kâkünec, daðîð-i şa¡îr, daðîð-i ¡ades ve ke≠âlik daðîð-i 
bâðılâ, varað-ı ða§ab, dühn-i verd. Ve bizim tecribe eylediğimiz a∂mide-
dendir: Daðîð-i bâðılâ, benefsec-i mes√ûð veznleri berâber a«≠ olunup on-
dan «abî§a itti«âz ve onunla ∂ımâd olunur. Eger √arâret-i veca¡ ifrâ† üzere 
olurlar ise ≠ikr olunan a∂mide a«lâ†ına râdi¡ât «al†ına √âcet olur varað-ı 
benc mi&lli. 

Ve eger onda §alâbetün-mâ var ise veyâ«ûd verem cidd ibtidâyı mücâ-
vezet-i beyyine ile tecâvüz eylediyse vâcib olur ki mün∂icât ile ona tedbîr 
oluna; derece-i ibtidâya mün∂icâttan aðreb olan daðîð-i bâðılâ ve bâbûnec 
ve «a†mî olur, bezr-i kettân lu¡âbıyla ve meypu«tec ile isti¡mâl olunur. Ve 

333 “»ı§â” iğdiç etmektir.
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ke≠âlik daðîð-i şa¡îr ¡asel ile ve mâ ile isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik varað-ı 
kerneb daðîð-i şa¡îr ve mu««-ı bey∂ ve dühn-i verd ile isti¡mâl olunur. 

Ve kaçan veremin tezeyyüdü vuðûf edip ta√lîle √âcet olsa mücerreb-i 
ceyyid budur ki menzû¡u’l-¡acem zebîb ve kemmûn sa√ð olunup onlardan 
†ılâ ile334 ∂ımâd itti«â≠ oluna veyâ«ûd varað-ı kerneb ve √ulbe †ab« oluna 
veyâ«ûd daðîð-i bâðılâ ve menzû¡u’l-¡acem olan zebîb-i desim ve kemmûn 
bu cemî¡ memzûc şarâbda †ab« olunup †ılâ oluna veyâ«ûd daðîð-i şa¡îr a«&â-i 
baðar ile «allde nað¡ kılındıktan sonra kemmûndan bir şey™ ve ¡ineb-i &a¡-
leb suyundan bir şey™ ile isti¡mâl olunur veyâ«ûd «urmâ çekirdeği remâdî ve 
«a†mî veznleri berâber a«≠ olunup «all ile ma¡cûn kılınır veyâ«ûd kerneb-i 
remâdî suyu beyâ∂-ı bey∂ ile ve §ufret-i bey∂ ile veyâ«ûd berrî ðı&&ânın a§lı 
şarâb-ı ¡asel ile veyâ«ûd a§l-ı sûsen dakîði mes√ûðan ke’l-merhem veyâ«ûd 
zebîb-i münaððâdan beş ve √abbetü’l-«a∂rânın meslûðu bir buçuk, kemmûn 
bir, kerneb dokuz, ¡ilk-i §anevber üç; bu me≠kûrlar ¡asel ile ma¡cûn kılınır. 

Ve ma¡a’l-ðurû√ olan vereme «abe&-i fı∂∂a zeyt içinde †ab« olunur 
ðıvâm √â§ıl olunca ðadar ve üzerine şem¡ ve râtînec ilðâ olunup ref¡ olunur. 
Ve ke≠âlik ¡ilk-i enbâ† ve uşşað veznleri berâber, dühn-i sûsen ve semn-i 
baðar miðdâr-ı kifâye ve ke≠âlik a§l-ı √abað sevîð ile ve ke≠âlik bizim ev-
râm-ı bâridede ≠ikr eylediklerimiz. 

Ve bu devâ dahi in∂âca mu√tâc olan vereme ve verem-i bâride ve «u§-
yede olan rî√e ðavî devâdır ve o devâ budur: ◊ımma§-ı esved, mîvîzec her 
birinden birer cüz™, ¡aðârîb-i mu√raða bir cüz¡; bu me≠kûrlar a«≠ olunup 
∂ımâd olunur. Ve dühn-i zanbaðtan miðdâr-ı ðalîl i√lîle §abb olunmak dahi 
nâfi¡ nâfi¡ olur «u§û§an verem-i bâride ziyâde nâfi¡dir. Ve ke≠âlik füvve-
tü’§-§ıbπ ta¡lîði ta¡lîði dahi nâfi¡dir. 

Ve eger verem dübeyle oldu ise o dübeyle §afn katında fet√ oluna ve 
mað¡ade cânibinden fet√ câiz olmaz, zîrâ o cânibden fet√ olunsa ba¡∂ı kerre 
nâ§ûr-ı redî olur ve belki vâcib olur ki müdâvemet olunup daðîð üzere su 
ile ma¡cûn kılınıp va∂¡ oluna veremin teðayyu√unu men¡ eylesin için ve 
â«ir-i √âlde i√lîle dühn-i zanbað ile misk izrâð olunur ve bu izrâðın πayet 
menfa¡ati olur veyâ«ûd kirâren ve mirâren dühn-i zanbað isti¡mâl olunur ve 
onu isti¡mâl ¡ilâc-ı kâfî olur.

334 Ya¡nî †ab« olmuş şarâb ile.
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¡İlâcu’l-Veremi’l-Bârid Fi’l-»u§ye: Ve bu ¡illetin ek&eriyyâ ¡urû∂u sû™-i 
ðunyede ve istisðâda olur ve ¡ilâcı verem-i √ârrda ≠ikr olunan mün∂icât 
olur. Ve o mün∂icâttandır daðîð-i baðılâ ve daðîð-i √ulbe mü&elle& ile. Ve 
ke≠âlik kerneb bir ðab∂a, tîn beş ¡aded teherrî edince ðadar suda onlar †ab« 
olunur ve ba¡dehu onunla ∂ımâd olunur. Ve ondan ðavî olur √ımma§ daðîðî 
ve bâðılâ daðîðî ve kemmûn ve külye şa√mı ve bâbûnec ve iklîl ve şem¡; bu 
me≠kûrlardan merhem itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik muðl meypu«tecde i≠âbe 
olunup isti¡mâl olunur. Ve i√lîle zanbað kerrâtla taðtîr olunsa nef¡i ¡acîb 
olur. Ve ke≠âlik ma§†akî ve ¡anzerût a«≠ olunup †ılâ ve zanbað içinde nað¡ 
olunur ba¡dehu bey∂a üzere †ılâ olunur. Ve dühn-i «ırva¡ın «u§yeye «â§§ 
evrâmda nef¡ ¡acîbi olur. Ve i√lîle dühn-i zanbað ile misk tað†îri πâyet-i 
menfa¡ate bâliπ olur.

»u§yede Olan Verem-i ~ulbe ¡İlâc Bu Me≠kûrlardır: Tîn, şa√m-ı ba†† 
her birinden birer cüz™, varað-ı zeytûn, varað-ı serv, uşşað her birinden 
yarım cüz™; bu edviye †ılâ ve semn-i baðar ile cem¡ olunur. Ve ke≠âlik 
ðulðu†âr, zûfâ-i ra†b, şem¡, dühn-i verd, mu««-ı sâð-ı iyyel, varað-ı ¡ulleyð 
veznleri berâber a«≠ olunup onlardan le†û« itti«âz olunur. Ve ke≠âlik muðl, 
uşşað a«≠ olunup mü&elle& içinde √all olunur, miðdâr-ı ðalîl daðîð-i bâðılâ 
ve dühn ile cem¡ olunur.

¡İlâc-ı Ceyyid-i Mücerreb: Nu«âle a«≠ ve daðð olunup elekten geçiril-
dikten «âlî olunmaz √attâ mun«ul-ı §afîðten ya¡nî sık elekten geçince ðadar 
ve uşşað dahi sikencebîn içinde √all olunup ikisi ma¡cûn kılınıp ve mev∂i¡-i 
§alâbete o ma¡cûn ilzâð ve il§âð olunur; devâm üzere bu ∂ımâd olundukta 
her §alâbete nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik §ulb için bâbûnec, √ulbe, bâðıle, semn, 
¡aðîdü’l-¡ineb veyâ«ûd tîn-i müherrâ; bu me≠kûrlar ile ∂ımâd olunur. Ve 
ke≠âlik nevâtu’t-temri’l-ma¡rûf remâdı iki cüz™, «a†mî bir cüz™, «all ile sa√ð 
olunup onunla ∂ımâd olunur.

İkinci Fa§l ¡Â…ûnâ ve Ersâ†û Beyânındadır

Bu ¡illet nâdiren vâði¡ olur «u§û§an nisâda ender olur. Ve bu ¡illetin 
mâhiyeti budur ki bu ¡illet §â√ibinin ricâlden ise ≠ekerinde i«tilâc olur ve 
nisânın fem-i ra√iminde i«tilâc olur ve ev¡iye-i menîde temeddüd olur ve 
o temeddüd verem-i √ârr √asebiyle olur. Ve eger o veremin def¡ine ¡inâyet 
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ve i¡ânet olunmasa ev¡iye-i menîyi «al¡a ve istir«âya ve temeddüde mü™eddî 
olur ve ev¡iye-i menî teşennüc eder ve ba¡∂ılar dediler ki bu sûrette ¡alîlin 
ba†nı müntefi« olur ve ¡arað-ı bârid olur.335

el-¡İlâc: ±ikr olunan mara∂ için evvel-i @uhûrunda fa§d olunur ve √acâ-
met ve irsâl-i ¡alað olunur ba¡dehu ishâl olunur ve ishâli ðalîlen ðalîlen de-
fe¡ât ile ve rıfð üzere olursa onun ishâli mâ-ı leblâb, «ıyârşenber ile ve mâ-ı 
sılð ile olunur ve ke≠âlik mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb «ıyârşenber ile saðy olunur, 
√alezûn meraðı ve †abî¡atı müleyyine eden buðûl-i bâride meraðaları ile 
olur ve o buðûl ısfanâ« ve ða†af ve onlara müşâbih olan buðûldür. Ve bu 
√uðne ile i√tiðân olunur, onun nüs«ası budur: Sebistân, iccâ§, «a†mî, sılð, 
şîr«ışt. Ve o ¡illetin a†liye-i müberridesinde cidden mübâlaπâ olunur ve o 
a†liye a¡∂â-i cimâ¡ ve @ahr üzere va∂¡ olunur √attâ şevkerân ve ðaymûliyâ 
ve senin ferîsimû-is √ârrda ve «usye verem-i √ârrı bâbında ma¡lûmun olan 
a∂midenin küllîsi va∂¡ olunur ve nîlûfer kökünün ve a§l-ı sûsenin bu ¡illet 
§â√ibine muvâfaðati olur.

Üçüncü Fa§l İki »u§yenin ve ¢adîbin Veca¡ı Beyânındadır

O veca¡ sû™-i mizâc mu«telif-i «ârdan ve sû™-i mizâc-ı mu«telif-i bârid-
den ¡ârı∂ olur ve rî√ ve veremden ve ∂arbe ve §admeden dahi ¡ârı∂ olur.

el-¡Alâmât: Sû™-i mizâcdan olan veca¡da temeddüd-i şedîd [426b] olmaz 
ve sû™-i mizâc √iss-i melmes ile ma¡lûm olur. O mizâc √ârr ise onda iltihâb 
olur ve eger mizâc bârid ise veca¡-ı «aderî olur ve onun veca¡ı ke&îr olmaz. 
Veca¡-ı rî√îde temeddüd ve intiðâl olur ve onda &iðal olmaz ve sâir veca¡-
larda o veca¡ın sebebi ve ¡alâmetleri ile bu dahi ma¡lûm olur.

el-Mu¡âlecât: O mu¡âlecât tes«în-i «u§ye ve tebrîd-i «u§ye bâblarında 
≠ikr olunan mu¡âlecâttır ve «u§ye veremi ¡ilâcı ve «u§ye rî√ini ta√lîl eden 
mu¡âlecâttır. Ve eger berdinde şiddet var ise onun ¡ilâcı dühn-i «ırva¡ içinde 
ferfiyûn √all olunup isti¡mâl olunmakla olur. Ve eger onda iltihâb ve √urðat 
müştedde olur ise onun ¡ilâcı ¡u§ârât-ı müberride olur ve onda afyûn veyâ 
şevkerân dahi kılınır. 

ت 335 ــ ــ  ــאردا  ــא  ق  ــ ــ و ــ  ــ وا ا ا ــ ــאب  ــ ا ــ  ــ ا ض  ــ ــ   Esbâb و
¡Alâmât li’s-Semerðandî.
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Ve ammâ §adme ve ∂arbeden √âdi& olan veca¡ ¡ilâcında vâcib olur ki on-
dan fa§d oluna ve ¡u∂va bilâ-ðab∂in şedîdin müberrid ve râdi¡ olan nesneler 
va∂¡ oluna, zîrâ o müberridin ðab∂-ı şedîdi olanları mûlim olur belki o mü-
berrid râdi¡de telyîn olmak evfað olur benefşec, nîlûfer, ðar¡ ve o mi&lliler 
gibi. Ve bunlardan sonra lu¡âb-ı «a†mî ve babadya mi&lliler isti¡mâl olunur 
ve ke≠âlik râtînec ve mürr mâ-ı bârid ile veyâ«ûd bezr-i kettân mâ-ı bârid 
ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur ve semn ve ¡ilk-i enbâ† veznleri berâber 
a«≠ ve isti¡mâl olunsa nâfi¡ olur.

Dördüncü Fa§l İki »u§yenin ¡İ@amı Beyânındadır

Ve ba¡∂ı kerre «u§yeler büyür ve ona ¡i@am ¡ârı∂ olur velâkin onun ¡i@
amı verem †arîði üzere olmaz belki «ı§b, simen †arîði üzere olur iki &edylere 
simen ¡ârı∂ olduğu gibi.

el-Mu¡âlecât: Ebkâr-ı nevâhid ya¡nî henüz istidâreye bed™ eden kız me-
melerine simen gelmeyip ve tedellî ve suðû† eylemesin için isti¡mâl olunan 
edviye-i müberride ile bu ¡illete dahi ¡ilâc olunur, şevkerân ve benc mi&lli 
ile †ılâ olunur ve ðuvve-i πâ≠iyeyi i∂¡âf eden nesnelerin küllîsi ile ve üsrüb 
eczâlarını birbirine √akk edip ondan √â§ıl √ukâke mâ-ı küzbere-i ra†b ile 
ve √acer-i misenn ve √acer-i re√â336 √ukâkeleri ile mu¡âlece olunur. Ve bu 
¡illete nâfi¡ ve mu¡addil olur dühn-i zanbaðı i√lîle izrâð eylemek.

Beşinci Fa§l »u§yelerin İrtifâ¡ı ve ~ıπarı Beyânındadır

Ve «u§yelere ba¡∂ı kerre teðallu§ edip §aπîr olmak ¡arı∂ olur mizâc-ı 
bâridin ve ∂a¡fın istîlâsı √asebiyle ve ba¡∂ı kerre «u§yeler merâðð-ı ba†na 
mürtefi¡ler olup πâibe olurlar √attâ bevlde ¡usret ve veca¡ olur ve tað†îr-i 
bevle mü™eddî olur.

el-Mu¡âlecât: Onlarda bizim bâbu’l-in¡â@da ≠ikr eylediklerimiz müsa««i-
ne ve muðavviye ve ce≠≠âbe olan merû«ât ve a∂mide isti¡mâl olunur. Ve 
bey∂alar πaybet ve hereb ederler ise onun ¡ilâcı mütevâliyeten √ammâmât ve 
âbzenât isti¡mâli olur. Ve ba¡∂ı kerre e†ıbbâ-i aðdemûnun resm eylediği üze-
re i√lîle bir ünbûbe id«âl eyleyip nef√ eylemeğe √âcet olur ve nef« olunan 
rî√ bedende teraðruð ve tera¡ru¡ edip bey∂a-i mürtefi¡a nüzûl eder.

336 “◊acer-i misenn” bileği taşı ve “√acer-i re√â” değirmen taşıdır.
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Altıncı Fa§l ~afnın Devâlîsi ve ~alâbeti Beyânındadır

~afnda337 ve §afnı müvâlî olan cevânibde ba¡∂ı kerre devâlî338 mültevi-
ye-i ke&îre @âhir olur. Ve o devâlîde ba¡∂ı kerre riyâ√-ı mu√teðıne olup onda 
tevâtür-i i«tilâc olur339 ve çok kerre o §afnda verem-i §ulb dahi olur ve onun 
veremi evrâm-ı bâride cinsinden olur. Ve çok kerre o ¡illet cânib-i yesârda 
@uhûr edip i∂¡âf eder ve onda zâid damar olup o zâid damar mev∂i¡-i yesâra 
§abb-ı mevâdd etmekle.

el-Mu¡âlecât: Onun ¡ilâcı evrâm-ı §ulbe ¡ilâcıdır.

Yedinci Fa§l Eder ve Fütû… Beyânındadır

İşbu kitâb-ı &âlî& maðâlâtının â«irinde ðayl-i futûð için inşâallâhu ta¡âlâ 
biz müstaðillen bir bâb îrâd eyleriz.

Sekizinci Fa§l İki »u§yelerin Te…allu§u Beyânındadır

»u§yelerin teðallu§ ve teşennücü esbâbı berd-i şedî∂ olur ve ba¡∂ı ker-
re dahi emrâ∂-ı √âdde a§√âbında ¡alâmât-ı rediyye @uhûr eyledikte suðû†-ı 
ðuvvetleri sebebiyle dahi «u§yelere teşennüc ve teðallu§ √âdi& olur ve biz 
onları dahi ≠ikr eyleriz.

337 “~afn” «u§yenin kîsesine derler.
338 Ve “devâlî” “dâliye”nin cem¡dir. “Dâliye” mencenûn ma¡nâsına sığırın idâre 

eylediği dûlâbdırr ki onunla su çekilir, ke-ennehu ¡urûð mevâdd ile mümteli™e 
olmakla devâlî tesmiye olundu. Ma¡rûf olan devâlî sâðlarda olur, onlarda olan 
¡urûð-ı a§liyye müttesi¡a olur ve dâliye gibi @uhûr eder mu§annif katında. Ammâ 
Râzî der ki o ¡urûð-ı müttesi¡a ¡urûð-ı a§liyye değildir belki o ¡illet i§âbetinde 
tekevvün eder √attâ ayakta olan devâlî mu¡âlecesinde ¡urûð ða†¡ olunur. Ve sâðın 
¡urûðu §âfin ve √âlib ¡urûðlarıdır, onları ða†¡ câiz değildir.

339 Ve ona ðarvu’d-dâliye (“ðarv” inâ ve kâse ma¡nâsınadır) tesmiye olunur. Ve bu 
mi&lli âfet «u§yenin kendiye dahi ¡ârı∂ olup meşy müte¡a≠≠ir olur. Ve o ¡ırð-ı 
zâidin ta√ðîði budur ki ecvef-i nâzilden iki şu¡be ayrılıp iki böbreklere müttecih 
olur, onun adına †âli¡ân derler ve sol böbrekte olan †âli¡den bir şu¡be bey∂a-i 
yüsrâya gelir. Ve yine ecvef-i nâzilden iki şu¡be dahi ayrılıp iki bey∂alara gelir 
ve yüsrâya gelen iki ¡ırðın ru†ûbeti ebred ve er†ab olur ve yümnâya gelen ¡ırð-ı 
vâ√idin en∂ac ve enðâ ru†ûbeti olur.
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Dokuzuncu Fa§l »u§ye ve ±eker ve 
Mebde™-i Ma…¡ade ¢urû√u Beyânındadır

Bu mev∂i¡lerde ðurû√un @uhûru ¡alâmât-ı rediyye olur, zîrâ o mevâ∂i¡ 
havâdan mestûr olup bir hey™et üzere olur ki onun nevâ√î§ine ¡ufûnet se-
reyânı sür¡at eder ve o mevâ∂i¡in √arâret ve ru†ûbete meyli olur ve mecârî-i 
fu∂ûle muðârib olmakla ðurû√-ı a√şâya ve ðurû√-ı feme müşâbih olur. Ve 
bu mevâ∂i¡de olan ðurû√un erde™i a§l-ı ða∂îbde ve mað¡ad ¡a∂alinde olan 
ður√alar olur onun için ki ður√anın ı§lâ√ı tecfîf-i ðavîye mu√tâc ve muðârib 
fu∂ûl olan mevâ∂i¡in idmâli ve ı§lâ√ı a§¡ab olur ve ma¡a-hâzâ o iki mev∂i¡in 
¡a∂allerinde √iss ðavî ve şedîd olur ya¡nî onun veca¡ı şedîd olur ve veca¡-ı 
şedîd bür™e mâni¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre ða∂îbin ðurû√u ta¡affün edip sa¡y et-
mekle ða∂îb ða†¡ olunmağa √âcet olur, ne¡û≠u billâhi ta¡âlâ min külli âfetin 
ve ¡âhetin.

el-Mu¡âlecât: ¢urû√-ı me≠kûrdan kemere-i ða∂îb üzere olan ður√a mu¡â-
lecesinde tecfîfe √âcet ðulfede340 ve cilde ður√asının tecfîfe i√tiyâcından 
eşedd olur, zîrâ kemerenin yübs-i şedîdi plan mev∂i¡de ður√a √udû&u sebe-
bi ðavî ile olur ve sebebi ðavî olan ður√a tecfîfe eşedd-i i√tiyâcla mu√tâc 
olur ve bu ður√a √în-i mu¡âlecede †arî ve tâze veyâ«ûd ¡atîð ve müteðâdim 
olur ve ba¡∂ısı dahi ður√a-i «abî&e olur. 

Ammâ †arî olan ður√a mu¡âlecesinde §abır, mürdâsenc, iðlîmiyâ-i 
maπsûl şarâb [ve] tûtiyâ ile saðy olunmak gibi bir ¡ilâc olmaz. Ve bu edvi-
yeye ðarîb olur lü¡lü¡ ve ðar¡-ı mu√rað; bunların nef¡i bu bâbda ¡acîbdir. Ve 
remâd, şebb ve tûtiyâdan zerûr itti«â≠ olunur ve mâ-ı verd ile onlar †ılâ dahi 
olunur. Ammâ bu edviye ile †ılâ olunmak mertebesinden ður√anın ru†ûbeti 
ek&er ise ve tefettu√ dahi var ise bu edviyelerden aðvâya √âcet olur, nu√âs-ı 
mu√rað mi&lli ile ¡ilâc olunur. Ve √abb-ı §aπîri mü&mir olan şecere-i §anev-
berin ðışrı bu ður√aya mücerreb devâ olur. Ve eger inbât-ı la√ma √âcet olur 
ise ona kündür «al† olunur.

Devâ-i Mürekkeb: Tecfîf-i şedîd ve cimâ¡a √âceti olanların ður√aları-
na nâfi¡ tûtiyâ, §abır, anzerût, kündür, şâdenec, πarebin mu√raðı ve li√â-
sı, şebb-i Yemânî, zâc-ı mu√rað, ¡af§, cüllenâr, aðâðıyâ veznleri berâber, 

340 “¢ulfe” sünnetçinin ða†¡ eylediği cildedir.
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zencâr bir buçuk cüz™, rummân-ı √âmi∂ aðmâ¡ı bir cüz™; bu me≠kûrlar a«≠ 
olunup dühn-i verd ile merhem itti«â≠ olunur.

Nüs«a-i U«râ: »abe&-i √adîd, mürdâsenc, dem-i a«aveyn, ðır†âs-ı mu√-
rað, şebb-i Yemânî-i mu√rað dühn-i verd ile ∂ımâd itti«â≠ olunur veyâ«ûd 
bir dirhem veyâ«ûd aðrâ§ itti«â≠ olunur. 

Ve eger ður√a ¡atîð ise onun içine kündür ve diðâð-ı kündür ve §abır 
veznleri berâber «al† olunur. 

Ve eger o ður√a ekkâl olur ise insân şa¡rının remâdı ve encudân ve 
¡ades-i cebelî a«≠ olunup ∂ımâ∂ üzere ≠erûren isti¡mâl olunmak nâfi¡ olur. 

Ve bundan aðvâ olur iki ≠ernî«in her birinden yedi nûvreden yirmi lâkin 
o nûre √ıcâre ve πayr-i mu†fât olmak şar†ıyla ve esfiyûş-ı ra†b ¡a§îri ile ma¡-
cûn kılınır ve @ıllda ður§ kılınıp vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur.

Ve bundan dahi aðvâ olur iki ≠ernî« ve aðâðıyâ ve zencâr ve mîvîzec ve 
remâd-ı şebb ve fülfül; bu me≠kûrlardan aðrâ§ itti«â≠ olunur. 

Ve eger ður√ada «ub& olup ður√anın levni esved olur ise ecved olan ða†¡ 
olunup mevâ∂i¡-i fâside ibâne olunduğundan sonra merâhim-i münbite ile 
la√mı inbât olunmaktır.

Onuncu Fa§l ¢a∂îbin ¢urû√-ı Dâ«ilesi Beyânındadır

Bu ður√anın ¡ilâcı me&âne ðurû√u ¡ilâcıdır. Ve bu ður√a ba¡∂ı kerre 
ðır†â§-ı mu√rað devâsı ile mu¡âleceye mu√tâc olur.

Devâ-i ¢ır†â§-ı Mu√rað Nüs«ası Budur: ¢ır†âs-ı mu√rað ve şebb-i mu√-
rað ve iðlîmiyâ-i maπsûl ba¡de’l-i√râð ve §ıπâr-ı §anevber [427a] şeceresi-
nin ðuşûru ve şâdenec ve kündür bu me≠kûrlardan aðrâ§ itti«âz olunur ve 
≠errâða ile isti¡mâl olunur.

On Birinci Fa§l »âric-i ¢a∂îbde ◊âdi& ◊ikke Beyânındadır

O mev∂i¡e mun§abb olan mevâdd-ı √âddeden √âdi& olur ve bu ða∂ibden 
tereşşu√ eden ¡arað-ı √âdden dahi √ikke ¡ârı∂ olur.

el-Mu¡âlecât: »ıl†-ı me≠kûr fa§d ve ishâlle nef∂ olunur ve ba¡dehu 
aðâðıyâ ve mâmî&â her birinden yarım dirhem, nûşâdur bir dânıð, [§abır 
bir dânıð], za¡ferân nı§f dânıð ve edviye-i me≠kûrenin mecmû¡u vezninde 
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üşnân a«≠ ve daðð olunup elekten geçirildikten sonra zanbað ile ma¡cûn 
kılınır ve onun nef¡i mücerrebdir. 

Ba¡∂ı kerre o √ikkeyi teskîn eder «all ve dühn-i verd içinde na†rûn ve 
şebb kılınıp √ammâmda o mecmû¡u √ikke üzere †ılâ eylemek. Ve eger 
√ikke erde™ ise o †ılâ içine mîvîzecden bir şey™ kılınır. Ve kaçan √ammâm-
dan «urûc eylese beyâ∂-ı bey∂ ¡asel ile †ılâ olunur. 

Ve eger √ikke me≠kûreye bir şey™-i nâfi¡ olmazsa ve fa§d ve istifrâπ 
dahi eylediyse mev∂i¡-i √ikkeye ðarîb bâtın-ı fa«i≠ üzere √acâmet veyâ«ûd 
irsâl-i ¡alað olunur.

On İkinci Fa§l ¢a∂îbin Evrâm-ı ◊ârresi Beyânındadır

Bu evrâmın mu¡âlecesi «u§ye evrâm-ı √ârresi mu¡âlecâtına ðarîb olur 
ve evvel-i emrde onda müsta¡mel olan ðavâbı∂ın ecmeli ve ða∂îb verem-i 
√ârrına tes«îni cihetinden nâfi¡ olan edviye ðuşûr-ı rummân ve verd-i yâbis 
ve ¡ades gibi edviyeler olur, bu me≠kûrlar su ile teherrî edince ðadar †ab« 
olunur ve ba¡dehu dühn-i verd ile sa√ð olunup isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik 
ðaymûliyâ, ¡ineb-i &a¡leb mâıyla ve ke≠âlik †în-i Ermenî ve ¡ades ve varað-ı 
kâkünec isti¡mâl olunur.

On Üçüncü Fa§l ¢a∂îbin Evrâm-ı Bârideleri Beyânındadır

Bu bâbda olan aðvâl ün&eyânda olan aðvâle ðarîb olur. Ve ða∂îbin bu 
nev¡ veremi sû™u’l-ðunye ve istisðâ √âlinde ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve buna 
mücerreb mu¡âlece olur: temr nevâtının daðîði iki cüz™, «a†mî bir cüz™ a«≠ 
ve «all ile sa√ð ve onunla ta∂mîd olunur. Ve ke≠âlik ün&eyânda vâði¡ ve-
rem-i §ulb bâbında me≠kûr olan nu«âle ve uşşaðtan mütte«a≠ ∂ımâd ile 
dahi ta∂mîd olunur ve ða∂îbde olan verem-i §ulbe o devâ ziyâde evfað olur.

On Dördüncü Fa§l ¢a∂îbin ve Nevâ√î-i ¢a∂îbin Şi…â…ı Beyânındadır

Bu şiðâð mað¡ade şiðâðı ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur. Ve bu şiðâða nef¡i 
ðarîb olan devâlardandır ðaymûliyâ, tûtiyâ, √ınnâ-i mes√ûð, ke&îrâ; bu ed-
viyeler ve a«≠ olunup onlardan şem¡ ve dühn-i zanbað ve §ufretü’l-bey∂ ile 
merhem itti«âz olunur.



660 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

On Beşinci Fa§l Veca¡-ı ¢adîb Beyânındadır

¢a∂îbin veca¡ı esbâb-ı mu«telifeden √âdi& olur ve çok kerre √abs-i bevl-
den √âdi& olur ve √uðun-ı leyyine ile ona şifâ √â§ıl olur ve πıdâsını cüllâbla 
mâ-ı şa¡îre ða§d eder, büzûr ona taðrîb olunmaz fu∂ûlü i√dâde eylemesin 
için. Ve √uðneden sonra ¡âne √avâlîsini ve ða∂îb cildini telyîn edecek mið-
dâr kimâd olunup üzerine mâ-ı fâtir §abb olunur ve benefşec ile †ılâ olunur.

On Altıncı Fa§l ±eker Üzere »urûc Eden ¿e™âlîl Beyânındadır

O siğiller ða†¡ olunup üzerine demi √âbis devâ va∂¡ olunur ve sâir 
mevâ∂i¡de olan siğil ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur.

~ıfat-ı Devâ: Tû&e müşâbih be&re ve la√m-ı zâid için o nevâ√îlerde is-
ti¡mâl olunur varað-i mu√rað, remâd-ı √a†ab-ı kerm. Bu ikisi nâ¡imen su ile 
sa√ð olunup o tû& ve ne@âyiri üzere va∂¡ olunur. Ve bu devâ nef¡ vermez 
ise o tû&e ða†¡ olunup üzerine zencâr ve zâc ne&r olunur. Ve bu ¡ilâcın dahi 
te™&îri olmayacak miðdâr redî olur ise keyy eylemek vâcib olur.

On Yedinci Fa§l İ¡vicâc-ı ±eker Beyânındadır

Müleyyin dühnler ile ≠eker telyîn olunur. O edhân-ı müleyyine şîrec ve 
dühn-i sûsen ve dühn-i nerces ve şu√ûm-ı la†îfe-i ma¡lûme, şa√m-ı decâc u 
ba†† ve mı«â«-ı sûð-ı baðar u eyâyil gibi edhân ile telyîn olunur ve ke≠âlik 
şem¡ ve râtînecle dahi telyîn olunur, o müleyyin gerek √ammâmda gerek 
bilâ-isti√mâmin isti¡mâl olunsun nâfi¡dir. Ve i¡vicâc müstevî olunca ðadar 
≠errâðât ile i√tiðân ve i√timâl olunur ve eger bir def¡ada müstevî olmaz ise 
bu tedbîrler ile kirâren mirâren tedbîr olunur, zîrâ bunlar nâfi¡dir. Ve ben 
i¡vicâc-ı ≠ekeri olanlara mu¡âlece eyledim ve onlara devâ-i misk ve ı†rifil-i 
§aπîr isti¡mâli ile ve ¡u∂vu mâ-ı leblâbla πasl edip ≠ikr olunan şu√ûm ile 
tedhîn-i ¡u∂v ile emr eyledim.



KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN FÜNÛNUNDAN YİRMİ BİRİNCİ 
FENNİ EMRÂ∞-I RA◊İMDE VE MU¡ÂLECÂTINDA 

KELÂM-I MÜCMELDİR O DAHİ DÖRT MA¢ÂLEYİ 
MÜŞTEMİLDİR

Ma…âle-i Ûlâ U§ûl ve ¡Ulû… ve Va∂¡-ı ◊aml Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l Teşrî√-i Ra√im Beyânındadır

Biz deriz ki âlet-i tevlîd nisâda ra√imdir ve ra√im a§l-ı «ilðatte ≠ükrân-
da olan âlet-i tevlîde ya¡nî ≠ekere ve ma¡iyyetinde olanlara müşâkil ve 
müşâbihtir. Ve o iki âlet-i tevlîdin biri tâmm ve «ârice müttecihtir ve nisâda 
olan nâðı§ ve bâ†ında mu√tebestir ve ke-enne ra√im ≠ekerin maðlûbudur ve 
§afn ya¡nî erkekte olan «u§ye kîsesi ra√imin §ıfâðı menzilesinde ve ða∂îb 
ra√imin ¡unuðu menzilesinde olur. 

Ve erkeklerde olan bey∂alar gibi nisvânda dahi iki bey∂a vardır lâ-
kin erkek bey∂aları kebîre ve bârize ve istidâreye mâile ve müsta†îledir 
ve nisânın bey∂aları §aπîre ve tefer†u√a meyli eşedd ve müstedîredir ve 
nisâda o bey∂alar fercin iki câniblerinde bâ†ında olurlar ve o câniblerin 
ða¡rında her birisi mütemâyiz olurlar ve her birini ma«§û§an birer πışâ 
setr eder, erkek bey∂aları gibi kîs-i vâ√idde ikisini cem¡ eylemez; bunlar-
dan her biri ¡a§abîdir. 

Ve erkeklerin ev¡iye-i menîleri, bey∂a ile menîyi müstefriπ olan a§l-ı 
ða∂îb arasında olduğu gibi ke≠âlik nisâda dahi iki «u§ye arasında ve menî-i 
nisâyı dâhil-i ra√ime ða≠f eden iki mað≠if341 arasında olur lâkin erkeğin 
ev¡iyesi bey∂adan bed™ eder ve fevð cânibine mürtefi¡a olup ve bey∂a-
nın mu√arrezeten ve müva&&aðaten mün√a††a olan ¡alâðasının mev∂i¡-i 
in√i†â†ı nuðresine mündesse olup ba¡dehu te&ennî edip hübû† eder ve hü-
bû†undan te¡ârîci ve teverrübü olur, onun iltifâtları olur ve te¡ârîc ve il-
tifâtlarında menî nu∂c eder √attâ na∂îcen menî a§l-ı ða∂îbin iki cânibinde 
olan mecrâlara ¡avd ve if∂â [427b] eder ve ¡unuð-ı me&ânenin †arîði dahi 
o mev∂i¡e ðarîb olur; o †arîð dahi a§l-ı ða∂îbde olan mecrâya if∂â eder. 

341 O mað≠iflerin ≠ikri ðarîben âtî olur.
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Ve ev¡iye-i menî ricâlde †avîl ve nisâda ða§îr olur, ammâ vi¡â-i menî 
nisâda iki bey∂adan bed™ edip onun «â§ıre câniblerine mâil ve müteveccih 
olurlar, muðavves iki boynuz gibi «urûc edip iki √âliblere şâ«ı§a ve iki 
ürbiyyeye †arafları müntehî olurlar ve o iki vi¡â™ ¡inde’l-cimâ¡ tevâtür edip 
¡unuð-ı ra√imi tesviye ederler vârid olan menîyi ðabûl eylesin için ve iki 
vi¡ânın her birisi veter gibi gerilir ve iki †araftan ¡unuðu ce≠b etmekle ağzı 
açılır ve menîyi o ¡unuð ce≠b edip ibtilâ¡ eder ve o iki zerða-i nisâ ricâlin 
zerðalarından að§ar olur ve ricâl ve nisâ zerðalarının i«tilâfları olur, zîrâ 
ev¡iye-i menî nisâda iki bey∂alara mutta§ıla olurlar ve bey∂alarda nâbit 
olanlardan bir şey™ boynuz gibi olan zâidelere nüfû≠ edip menîyi vi¡âya 
ða≠f ve remy eder ve o iki şey™e ðâ≠ifeyi’l-menî tesmiye olunur. 

Ve nisâda ev¡iye-i menî iki bey∂alara mutta§ıla olduğunun vechi budur 
ki nisânın ev¡iyesi lîni bey∂aları lînine muðârib olur ve bey∂aları §ûret-i 
itti§âlle o ev¡iyeler ve beyda πışâlarını ta§lîbe √âcet olmaz ve ke≠âlik o ev¡i-
yeler kinn içinde meknûn ve ma√fû@dur ve ra√imin ¡unuðuna muðârib ol-
makla ≠erð-ı ba¡îde √âcet yoktur ve binâen ¡aleyh ev¡iyeler bey∂adan müfâ-
rıð ve mütemâyiz olmağa dahi √âcet yoktur, ammâ ricâlde ev¡iye bey∂alara 
mutta§ıl olmak müsta√sen olmaz. 

Ve ev¡iye-i bey∂alara bey∂aların lîni bâðıye iken i«tilâ† eylemez belki 
ev¡iye §alâbeti √asebiyle i«tilâ† eylese bey∂aları tevtîr ve temdîd eder ve 
belki ev¡iye ile bey∂alar arasında bir ¡u∂v √âil kılındı ki ona efindûmus tes-
miye olunur, o ¡u∂v ¡inde’l-e†ıbbâ mað≠ife gelir ve bâ†ın-ı mað≠ife mâildir. 

Ve dâ«il-i ra√imde bir †avð-ı müstedî ü ¡a§abî vardır ve ra√imin vasa†ın-
da seyr342 gibi bir nesne vardır, o kayışın üzerinde bevâsîr gibi ya¡nî bâsûr 
memeleri [gibi] nesneler vardır. 

Ve ra√im ¡urûð-ı ke&îre §â√ibidir, ≠ikri mürûr eden ¡urûðun şu¡beleridir. 
O şu¡beler †am&e mederr olur ve cenînin ¡uddesi ve zâdı cenîne o ¡urûðtan 
vâ§ıl olur. 

Ve ribâ†ât-ı ðaviyye vü ke&îre ile ra√im-i §ulbe §ürre ve me&âne ve 
¡a@m-ı ¡arî∂ nâ√iyelerine mâil olarak merbû† olur lâkin rab†ı selise olur ve 
onun ribâ†âtından ba¡∂ısı ra√ime ¡a§abdan ve teşrî√-i ¡a§abda me≠kûr olan 
¡urûðtan gelip ra√ime mutta§ıl olur. 

342 “Seyr” kayıştır.
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Ve ra√im cevher-i ¡a§abîden «alð olundu cenîni iştimâl katında müte-
meddid olup ve va∂¡-ı √aml katında √acm-i yesîr müctemi¡ olsun için. Ve 
ra√imin tecvîfi ancak nemâsının istitmâmı katında tekmîl ve tâmm olunur 
nemâsı tamâmından muðaddem tecvîfe √âcet olmamak √asebiyle. Bunun 
na@îri iki &edylerdir ki nemâsı tâmm olmadıkça √acmi dahi tâmm olmaz. 
Ve ke≠âlik cevârînin343 ra√imi me&âneden ke&îren a§πar olur. Ve insân ra√i-
minin iki tecvîfi olur ve mâ-¡adâ √ayvânât ra√iminde e&dâları √alemeleri 
¡adedince tecâvîf olur. 

Ve ra√imin mev∂i¡i me&ânenin «alfi olur lâkin ra√im me&âneden cihet-i 
fevðte fâ∂ıl ve me&ânenin ¡unuðu ra√imden cihet-i ta√tta fâ∂ıl olur. Ve 
ke≠âlik ðuddâm-ı mi¡âda dahi me&âne ra√imden fâ∂ıl olup o iki †araftan 
dahi me&âne ra√ime mihâd ve mefreş-i leyyin ve √arez-i beyyin olur. Ve 
ra√imin bu vech üzere «ilðatinde √ikmet ve ma§la√at evvelâ ra√ime müte-
veccih olmaz belki onlar evvelâ cenîne müteveccihtir. 

Ve ra√im-i [nisâ] nisâların sürresine ðarîb ma√allden menfe≠-i fercin 
â«irine varınca ðadar mütemâdiye olan mesâfeyi işπâl edip doldurur; men-
fe≠-i me≠kûre vârid olan ra√imin raðabesi olur. Ve o raðabenin †ûl-i mu¡-
tedili altı isba¡dan on bir i§ba¡a varınca ðadar olur, cimâ¡ın ke&ret ve ðılleti 
√asebiyle ziyâde ve nâðı§ olur. Ve ¡unuð-ı ra√imin miðdârı mücâma¡ata 
i¡tiyâdı olanların miðdârı üzere müteşekkil olur ya¡nî cü&&esinin ta√ammülü 
miðdârı olur ve ra√imin kendi †ûlü dahi ¡unuðun †ûlüne ðarîb olur ve ba¡∂ı 
kerre em¡â-i ¡ulyâyı ra√im mess eder. 

Ve ra√im iki †abaða üzere olur ve bi†ânesi ¡ırðıyyetü’l-cevher olmağa 
ðarîb olur. Ve ra√imin iki †abaðası «aşin olduğu, bi†ânenin ¡ırðıyyetü’l-cev-
her olduğu içindir. Ve o ¡urûðun ağızları, ra√imde olan nuðrelerdir, o efvâ-
ha nuðaru’r-ra√im tesmiye olunur ve cenînin aπşiyesi344 o nuðrâta mutta§ıl 
olur ve †am& dahi o nuðrelerden seyelân eder ve cenînin πıdâsı dahi ondan-
dır. Ve ≠ikri mürûr eden ra√imin iki †abaðasının @ıhâresi ¡a§abiyye olmağa 
aðreb olur. Ve o iki †abaðanın her birisi münðabı∂ ve münbası† olur †abî¡at-

343 “Cevârî”den murâd mürâhiða ve henüz idrâk eden benâttır, onlar «idmette ce-
reyân eyledikleri için câriye tesmiye olunurlar.

344 Cenînin aπşiyesi meşîme ve mefraπ-ı bevl ve mefraπ-ı ¡araðtır, ≠ikri âtî olduğu 
üç πışâdır.
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larında olan isti¡dâdları √asebiyle. Ve ra√imin †abaða-i «âricesi sâ≠ece ve 
vâ√idedir. Ve †abaða-i dâ«ilesi iki ðısma münðasım olur, o iki ðısmlar 
mütecâvireyn gibidir, beynlerinde ilti√âm yoktur, @ıhâre o iki ðısmları 
cem¡ edip mutta§ıl ve mücâvir eder; kaçan @ıhâre sel« olunsa o bi†âne iki 
ra√im olup ikisinin ¡unuðu vâ√id olur. Ve lîfin a§nâfı345 bi’l-cümle †abaða 
dâ«ilde olur. 

Ve ra√im taπallu@ ve te&a««un eder, ke-enne ra√im ba¡∂ı kerre semirir 
ve semîn olur ve onun taπallu@-ı me≠kûresi vaðt-i †am&ta olur ve inðı∂â-i 
†am&tan sonra ona yübs ve ≠übûl ¡ârı∂ olur. Ve cenîn büyüdükte ra√im te-
raððuð edip münbası† olur ve ra√imin inbisâ†ı cenînin cü&&esi miðdârınca 
olur. Ve kaçan mer™e cimâ¡ olunsa ra√im fercin femine tedâfu¡ edip şevðan 
li’l-menî bi’†-†ab¡ teberrüz eder ve menîyi ce≠b eder. 

Ve ra√im ¡a§abânî deyildiğinden murâd ¡a§ab-ı dimâπından ma«lûð 
demek değildir belki ra√im bir cevherden ma«lûðtur ki ¡adîmü’d-dem ve 
lüdûnetli ve mütemeddid olmakla ¡a§ab-ı dimâπa müşâbihtir. Ve ra√ime 
dimâπdan ¡a§ab-ı yesîr nâzil olur, o ¡a§ab-ı yesîr √issi ra√ime edâ eder. 

Ve ra√imin raðabesi ¡asabiyyedir ve onda ¡a§abiyyet eşedd olup πu∂rû-
fiyyeti olur ve o la√miyyet birbiri üzere olan aπ§ân gibi olur ve o lu√û-
mun simeni §alâbetini ve taπa∂rufunu ziyâde eder vaðt-i √amlde dahi ra√im 
taπallu@ eder. 

Ve raðabede bir mecrâ vardır ki o mecrâ ferc-i «âricin femine mu√â≠î 
olur ve o mecrâdan raðabe-i ra√im menîyi ibtilâ¡ eder ve †am&ı o mecrâdan 
§abb eder ve cenîn o mecrâdan tevellüd eder ve √âl-i ¡ulûðta o mecrâ fe-
minin πayet mü∂âyaðası olur346 ve †araf-ı miselle du«ûl etmek mertebesi-
ne mü∂âyaðası bâliπ olur ve va∂¡-ı √aml katında bi-i≠nillâhi ta¡âlâ vüs¡atü 
¡inâyetihi ve ra√metihi o fem-i ma∂îð genişir √attâ cenîn ondan dünyâsına 
«urûc eder.347 

Ammâ bevlin mecrâsı mev∂i¡-i â«erde olur ve o mecrâ fem-i ra√ime 
o femin cihet-i ¡âliyesinde ðarîb olur. Ve ba¡∂ı hâ†unlarda raðabe-i ra√im 

345 A§nâf-ı lîften murâd lîf-i †avîl ü ¡arî∂ ü müverrebdir.
346 Fuðahâ onun için derler ki nu†fe ra√ime vâ§ıl oldukta fem-i ra√im münsedde olur. 

Ve iki mevlûd vilâdetleri arasında altı aydan noð§ân olsa tev™em ¡add ederler.
347 Allâhu ta¡âlâ ra√imi tevsî¡ eylediğine işâret edip buyurdu: ــ ُه﴾ اي  َ ــ َّ َ  َ ِ ــ َّ َّ ا ُــ ﴿ 

כــ ــ أن  ــ وأ ــ ا ــ  ن  ــ ــ  ــ أ ــ  ــ  ــ   
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cânib-i yesâra ve ba¡∂ılarının cânib-i yemîne meyli olur. Ve câriyenin if-
ti∂â∂ından348 muðaddem ra√iminde πışâlar vardır ki o aπşiye ¡urûðtan ve 
cidden raðîk olan ribâ†attan müntesic olur ve raðabede olan ≠ikri sâbıð 
¡a§abın her birinde bir şey™ nâbit olur ki onu ifti∂â∂ hetk edip ondan dem 
cereyân eder ve bu merâmları cemî¡an sen fehm eyle.

İkinci Fa§l Tevlîd-i Cenîn Beyânındadır

Kaçan ra√im menîyi müştemil olsa menîye evvel-i √âdi& menînin ze-
bediyyeti[dir] ve menînin o √âli menîde olan ðuvve-i mu§avvirenin fi¡li 
olur. Ve o zebediyyette √aðîðat-i √âl budur ki menîde nefsânî ve √ayvânî 
ve †abî¡î olan ervâ√-ı &elâ&eyi ðuvve-i mu§avvire ta√rîk eder, her birisi 
ma¡denine vârid349 ve onda müsteðarr olur o ervâ√ın nu†fesi vârid olduğu 
¡u∂vun «ilðatiyle bizim kütüb-i u§ûlde yazdığımız vech üzere müte«allıð 
olsun için. [428a] Ve bu vechten için evvelâ o ru†ûbetin nef« bi’l-cümle va-
sa†ında olup onunla mekân-ı ðalb i¡dâd olunur ve ba¡dehu o nef«in cânib-i 
eymeninde ve cânib-i ¡âlîsinde birer nef« olup vasa††a olan nef«a iki †arafta 
olan nef«alara mümâsslar olup iki şu¡besi gibi olur ve ba¡dehu mütemâyiz 
olurlar ve tena√√î edip ayrılırlar; pes nef«a-i evvel ya¡nî vasa†ta olan nef«a 
ðalbe mâdde-i tekevvün olsun için ¡alaða olur ve cânib-i eymende olan ke-
bid için ¡alaða olur ve nef«a-i u«râ ya¡nî ¡âlîde olan350 levni beyâ∂a mâil 
dem ile mümteli™e olur. 

Ve o üç nef«adan mâ-¡adâ henüz müntefi«a olmayıp meb&û&e olan ru†û-
betin @âhirine nef«a-i rî√î nüfû≠ edip onu &aðb eder o ru†ûbete ra√im †ara-

348 “İfti∂â∂-ı câriye” bikrin femi genişip bozulmaktır.
349 “Ma¡denine vârid olur” dediğinin beyânı budur ki menî her ¡u∂vdan munfa§ıl 

olur, me&elâ baştan munfa§ıl olan menîden mevlûdun başı ve ayaktan munfa§ıl 
olandan ayağı ve sâir ¡u∂vlardan munfa§ıl olanlardan mevlûdun o ¡u∂vu «alð 
olunur. Kaçan ra√ime mebî vâ§ıl olsa o menînin ervâ√-ı me≠kûresi yine o a¡∂âya 
ve ma¡den-i a§lîsine √areket edip bir müddet ðarâr eyledikten sonra yine ra√ime 
müteveccih olur. Ve ma¡denine o ervâ√ın istiðrârı İbn Mes¡ûd rivâyeti üzere kırk 
gündür ve ba¡dehu kırk gün dahi ¡alaða ve ba¡dehu kırk gün dahi mu∂πa olup 
ta§vîr olunur. Ve bu bâbda e†ıbbâ aðvâlinin e√âdî&e ba¡∂ı «u§û§larda bi-√ase-
bi’@-@âhir mu«âlif olanları diððat-i na@ar ile ðâbil-i tevfîð olur.

350 ªâhir budur ki nef«a-i ¡âliyeden dimâπ tevellüd eder, πâlib-i √âl nüs«ada sâðı† 
vardır.
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fından rû√ ve dem mededi vürûd eylesin için ve o ru†ûbet-i me&ðûbeden 
sürre ya¡nî göbek «alð olunur ve a¡∂â-i cenînde evvelâ ma«lûð olup cevheri 
mübeteyyin olan ¡u∂v-ı sürre olur lâkin ðalb ve kebid ve dimâπın nef«a-
ları sürre cevherinin «ilðatinden muðaddem olur her ne ðadar o üç ¡aded 
¡u∂vların istitmâmı ¡u∂v-ı sürrenin istitmâmondan müte¡a««ir ise. Ve bu 
me≠kûrları biz ¡il-i †abî¡î u§ûlü kütübünde ta√ðîð eyledik ve onda olan «ilâfı 
beyân eyledik. 

Ve menî ra√imde müsteðarr olup menîde zebediyyet √â§ıl ve zebediy-
yet-i √â§ıla nef«an li’l-ðalb πavra vâ§ıl ve nâfi≠ olduğu sâ¡atinde dişisinin 
menîsi menî-i recüle √areket edip o √areket √asebiyle πışâ «alð olunur ve o 
πışâ ra√imden müteberrî ve mütemeyyiz olup ra√imden ancak ≠ikri sâbıð 
ve efvâh-ı ¡urûð gibi olan nuðrelere o πışâ ta¡alluð edip onlardan πıdâ ce≠b 
eder ve menînin o πışâdan ce≠b-i πıdâ eylediği πışâ raðîð iken ve πıdâya 
1âcet ðalîl iken olur ve kaçan o πışâ ta§allub eylese onun iπtidâsı mesâm-
mâtında tevlîd olunan menâfi≠-i vâ∂ı√a-i ¡ırðiyyeden olur ve o πışâ-i vâ√id 
aπşiyeye sonra münðasım olur.351 

Ve √aðð budur ki evvelâ tekevvün eden ¡u∂v ðalb olur her ne ðadar 
evvelü mâ-yu«laðu dimâπ ve iki gözler olmak İbuðrâ†’tan √ikâye olundu 
ise, ona binâen ki firâ«-ı bey∂de o minvâl üzere tekevvün müşâhede olu-
nur velâkin ðalbin tekevvünü olan min külli vech @âhir ve celî olmaz. Ve 
İbuðrâ†’tan sonra bir fu∂ûlî @âhir olup der ki §avâb olan evvelü mâ-yu«-
laku kebid olmaktır onun için ki bedenin evvel fi¡li taπaddîdir ve o fu∂ûlî 
bu emri kendi şehveti muðte∂âsı üzere ðılıp isti§vâb eyledi ve onun bu 
ðavli min ciheti’t-tecribe fâsiddir, zîrâ bu şânda a§√âb-ı ¡inâyet o fu∂ûlî-
nin ðavli minvâl üzere bu √âli elbette müşâhede eylemediler ve fu∂ûlînin 
≠ikr eyledikleri kelâm †arîð-i ðıyâstan dahi fâsiddir, zîrâ onların ðıyâsları 
budur ki mesbûð-ı fi¡li olan ¡u∂v a¡∂â-i sâireden evvel «alð olunur ve be-
den evvel-i emrde taπaddî etmekle πıdâyı fâ¡il olan ¡u∂v ya¡nî kebid evvelâ 
«alð olunmağı iðti∂â eder. Ve ma¡lûm olmak gerektir ki mâdâm ki ¡u∂v-ı 
√ayvânî √arâret-i πarîziyye ile temhîd olunmadıkça o ¡u∂v taπaddî eylemez 
ve bu taðdîr üzere √arâret-i πarîziyye ve o √arâreti √âmil olan rû√-ı √ay-
vânînin münba¡i& olduğu ma√all ðalb olmakla ðuvve-i πâ≠iye mebde™i olan 

351 Cenîni mu√î† olan üç πışâ ve a¡∂â-i a§liyye olan aπşiyelere taðsîm olunur.
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kebidden muðaddem ma«lûð olmak lâzım gelir ve ðuvve-i mu§avvire √âl-i 
ta§vîrde taπdiyeye mu√tâc olmaz, zîrâ taπdiyeye √âcet bedel mâ-yete√alle-
li ta√§îl için olur ve ðable’t-ta§vîr ta√allül @âhir olmamakla bedel mâ-ye-
te√allele dahi √âcet olmaz. Ve eger bir ðâil der ise ki ðuvve-i mu§avvire 
baba menîsi ile ðâim olur ve babanın bedeni mu§avvir olmakla a¡∂âsında 
ta√allül olur ve bedel mâ yete√allele o cihetten √âcet olur, onun cevâbında 
biz deriz ki babanın ta§avvur-i a¡∂âsı bu «u§û§ta i¡tibâr olunup menî πıdâ-
ya ðable’t-ta§avvur mu√tâc olsa babanın taπaddîsi dahi mu¡teber olur, zîrâ 
ta√allül taπaddîden sonra olur ve √âl-i müte¡a««ire i¡tibâr olundukta √âl-i 
müteðaddemin i¡tibârı bi-†arîði’l-evlâ olur.

Bu ¡abd-i mütercim der ki Şey«-i Re™îs’in bu kelâmı menîde ðable’t-ta§av-
vur ta√allül yoktur diye ≠ikr olunan muðaddimeyi babanın a¡∂âsında olan 
ta§avvura müsteniden men¡in cevâbına işârettir ve √â§ıl-ı cevâb sened-i 
müsâvî ib†âl olur, nitekim ehline ma¡lûmdur. 

Ve ra√imin iştimâl-ı menî katında menîye ¡ârı∂ olan a√vâlinin ikincisi 
budur ki §ıfâð üzere demeviyye bir noð†a √âdi&e olup bir miðdâr o noðta 
§ıfâð üzere mümtedde olur ve bu √âlde sâbiðu’≠-≠ikr nüfâ«âtten rıπvı olan-
lar demeviyyete isti√âle eder ve sürre nef«ası isti√âle-i ma√sûse ile sürreye 
isti√âle eder. Ve üçüncü √âl menînin ¡alaðaya isti√alesi ve dördüncü √âl 
¡alaðanın mu∂πaya isti√âlesi olur ve bu √âlde a¡∂â-i re™îse itti§âl-i ma√sûs 
ve ðadr-i ma√sûs ile √isse @âhir olur. Ve bu isti√âleden sonra beşinci isti√â-
leye bed™ edip ðalb ve a¡∂â-i ûlâ ya¡nî a¡∂â-i a§liyye-i müteşâbihe tekevvünü 
tâmm olur ve a¡∂â birbirinden tena√√î edip itti§âli zâil olur ve veşâyic-i 
¡ulviyye ya¡nî fevðte olan «urde ¡u∂vlar mütebeyyin ve @âhir olur ve e†râf 
ta«a††u† eder velâkin tamâm-ı infi§âl ile munfa§ıl olmaz ve ev¡iyeler dahi 
mütebeyyin olur ve bu √âlden sonra o √âlin temâdîsi olur e†râf tekevvün 
edince ðadar. Ve her birer veyâ«ûd ikişer isti√âlelerin müddeti miðdâr-ı 
mu¡ayyen üzere olmaz ve belki o isti√âlelerin müddeti ba¡∂ı eş«â§ta ziyâde 
ve ba¡∂ı â«erde noð§ân olup evðât-ı isti√âlât mu«telife olur ve ma¡a-hâ≠â 
beyne’l-ecinne ≠eker ile ün&â beyninde zamân-ı tekevvün ü ta§avvurda i«-
tilâf olur. Ve inâ&ın tekevvünü tekevvün-i ≠ekerden eb†â™ olur ve o bâbda 
imti√ân ve tecribe erbânının i«tilâf-ı efkârları vardır ve fi’l-√aðîða beyn-
lerinde «ilâf yoktur velâkin her biri kendi tecribe eylediği cenînin √âlini 
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i«bâr etmekle beynlerinde i«tilâfın §ûreti müşâhede olunmuştur ve a√vâl-i 
me≠kûre bi-√asebi’l-eş«â§ mu«telife olmakla onların cümlesi tecribelerin-
de mu§îb olmak câizdir ve her birinin a«bârları ke&îrü’l-vilâdet olan birer 
şa«§-ı inâ&ın cenînin √ükm-i ek&erîsidir. 

Ammâ nu†fede olan rıπvenin müddeti altı veyâ«ûd yedi gün olur ve o rıπ-
ve eyyâmında nu†fede ancak menîde olan ðuvve-i mu§avvir ta§arruf eder ve 
ra√imin ðuvve-i mu§avviresinin o eyyâmda ona i¡âneti olmaz. Ve eyyâm-ı 
seb¡a-i rıπve mürûrundan sonra mu§avver menî ra√imin ðuvvesinden istim-
dâd eder. Ve ≠ikr olunan seb¡a-i eyyâmdan sonra üç gün dahi mürûr eyledik-
te ve bi’l-cümle dokuz gün mürûr eyledikte her ¡u∂va mâdde-i tekevvün olu-
nacak ma√allerde «u†û† ve nuða† vâði¡ olmağa ibtidâ eder ve ba¡∂ı kerre bir 
gün teðaddüm veyâ«û∂ te™e««ür eder. Ve ≠ikr olunan dokuz günden sonra 
altı gün mürûrunda ya¡nî menînin o ¡ulûðundan on beşinci günde demeviy-
yet nu†fenin cümlesine nüfû≠ edip ¡alaða olur ve ba¡∂ı kerre bir gün veyâ«ûd 
iki gün teðaddüm eder ve o müddetten on iki gün sonra o ru†ûbet ya¡nî ¡alaða 
la√m olup onun ðı†a¡ı mümeyize ve ke≠âlik a¡∂â-i &elâ&e ya¡nî ðalb ve kebid 
ve dimâπ temeyyüz-i @âhir ile mütemeyyiz ve birbirine mümâsseden müte-
na√√î ve munfa§ıl olur ve ru†ûbet-i nu«â¡ o vað†te mümtedde olur ve ba¡∂ı 
kerre o günden iki veyâ«ûd üç gün muðaddem veyâ«ûd mu™a««ar olur. Ve 
o müddetten dokuz gün sonra re™s-i menkibeynden ve e†râf-ı ∂ulû¡dan ve 
ba†ndan mütemeyyize olur ve o temeyyüz ba¡∂ısında @âhir ve ba¡∂ı â«erde 
«afî olur, dört gün sonra temeyyüzü @âhir olur ve o ba¡∂da temeyyüz-i a¡∂â-i 
me≠kûre kırk gün tamâmında olur352 ve nâdiren kırk beş güne te™«îr olunur 
ve temeyyüz-i me≠kûrun eðall-i müddeti otuz gün olur. 

Ve ta¡lîm-i evvelde ≠ikr olundu ki [428b] vaðt-i ¡ulûðtan kırk gün tamâ-
mından sonra vâði¡ olan sað†tan selâ ya¡nî meşîme şaðð ve o sað† sovuk 
suya va∂¡ olunsa bir şey™-i §aπîr @âhir olur ki onun e†râfı mümeyyize olur. 
Ve bu ta§avvurâtın küllîsinde ≠eker ün&âdan esra¡ olur. Ve benzer ki ≠ükrân 
ta§avvurunun eðall-i müddeti otuz gün ola ve va∂¡-ı √amlin eðall-i müddeti 
nı§f sene olur ve biz onu ¡an-ðarîb ≠ikr eyleriz. 

Ammâ ≠eker ve ün&â √âllerinin ta√dîdi ve müddetlerinin tefâ§îli bir em-
rdir ki onu e†ıbbâdan tehevvür ve mücâzefe erbâbı ≠ikr ve √ükm ederler. 

352 ◊adî&te vâði¡ olduğu üzere ta§vîr kırk ikinci günde olur.
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Ve menînin evvel bulduğu nesne müteneffes ya¡nî nefes alacak ma√all 
olur. Ve mu§avverinin evvel-i ¡ameli √ârr-ı πarîzinin mecma¡ı olur sonra 
me«âric ve ba¡dehu menâfi≠de ¡amel eder, bu ta§avvurâttan sonra ðuvve-i 
πâ≠iye ¡ameli a«≠ eder ya¡nî iπtidâya başlar. 

Ve ba¡∂ılar katında cenîn ðalîlen femden teneffüs eder ve kaçan ra√imde 
idrâk eylese onun ek&er-i teneffüsü feminden olur ve o ba¡∂ın bu da¡vâsına 
delâlet eder delîl yoktur. 

Ve ba¡∂ılar dediler ki cenînin zamân-ı ta§avvurunun ∂ı¡fı353 mürûr eylese 
o cenîn √areket eder ve cenînin ta√arrükü üzere zamân-ı √areketinin bir 
∂ı¡fı mürûr edip √attâ o ¡ulûðtan zamân-ı √arekete gelince ðadar müddetin 
üç katı olsa o cenîn tevellüd eder ve leben cenînin √areketi ile √âdi& olur. 

Ve ba¡∂ılar dediler ki zamân-ı vasa† u mu¡tedil budur ki cenîn otuz 
beş günde ta§vîr olunur ve yetmiş günde √areket eder ve iki yüz on gün-
de tevellüd eder ve o miðdâr-ı eyyâm yedi şehr olur. Ve ba¡∂ı kerre biraz 
eyyâm teðaddüm veyâ«ûd te™e««ür eder, zîrâ ≠ikri mürûr eylediği üzere 
müddet-i ta§avvur-ı mu¡tedile otuz beş gün olur. Ve ta§avvurda tefâvüt-i 
ðalîle vâði¡ olsa ya¡nî ta§avvur ðalîlen müte™a««ir olsa müddette olan ta∂¡îf 
artar ve zamân-ı √areket ü vilâdet ziyâde olur, me&elâ zamân-ı ta§avvur on 
gün zamân-ı i¡tidâlden müte¡a««ir olsa ve kırk beş günde ta§avvur olunsa 
doksan günde √areket eder, zîrâ kırk beş günün üzerine bir mi&li ziyâde 
oldukta doksan güne bâliπ olur ve onun vilâdeti iki yüz yetmiş günde olur, 
zîrâ zamân-ı √areketin üzerine iki mi&li ziyâde olunsa iki yüz doksana bâliπ 
olur ve o miðdâr gün dokuz şehr olur ve bu müddetlerde dahi birkaç gün 
teðaddüm veyâ«ûd te™e««ür eder, bundan aðdem ≠ikr olunan müddetlerde 
o mi&lli teðaddüm ve te™e««ür olduğu gibi. Ve bu me≠kûrlar bir şey™dir 
ki onun mu√a§§alı bir √ukm i&bât eylemez. Ve sekiz şehrde tevellüd eden 
mevlûdun ek&er-i √âlde √ükmü ta¡ayyüş eylememektir her ne ðadar ta¡ay-
yüş cihetinden o müdette tevellüd eden tâmm değil ise velâkin onun tevel-
lüdü nisbet-i me≠kûre üzere olur, zîrâ onun müddet-i ta§avvuru kırk gün ve 
√areketi seksen gün ve tevellüdü iki yüz kırk gün olur ve sekiz ay o mik∂âr 
gün eder ve birkaç eyyâm-ı teðaddüm ve te™e««ür dahi eder minvâli mu√ar-

353 “Bir ∂ı¡f”tan murâd zamân-ı √areketten mâ-¡adâ o zamânın iki dahi mürûr eylese 
demektir. Burada «ilâf @âhir olmakla tefsîre mu√tâc oldu.
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rer sâbıð üzere. Ve ba¡∂ılar dediler ki otuz günden muðaddem vâði¡ olan 
erkek sað†ların tâmmu’l-a¡∂âsı olmaz ve ün&âdan kırk günden muðaddem 
vâði¡ olan sað†ta dahi tâmmu’l-a¡∂â olmaz. Ve ke≠âlik dediler ki yedi ayda 
doğan mevlûda ba¡de’l-vilâde yedi ay mürûrundan sonra ðuvvet ve işti-
dâd gelir ve dokuz ayda doğan mevlûda dokuz ay mürûrunda ðuvvet [ve] 
iştidâd gelir ve on ayda doğanlara ba¡de’l-vilâde on ay mürûrunda iştidâd 
gelir. Ve bu makâleyi tâliye olan maðâlede biz √amlin müdedlerini ve va∂¡ı 
mübeyyine bir maðâle îrâd eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ. 

Ve ma¡lûm ola ki √âmilin dem-i †am&ı üç ðısma münðasım olur: ¢ısm-ı 
vâ√idi cenînin πıdâsına mun§arif olur ve ðısm-ı &ânîsi &edye §u¡ûd ve ðısm-ı 
&âli&i fa∂l olup vaðt-i nifâsa ðadar mevðûten ra√imde mu√tebes kalır ve 
vaðt-i nifâs geldikte müctemi¡ olan dem müntefi∂ olur. 

Ve cenîni üç ¡aded πışâ i√â†a eder: Birisi meşîmedir. Ve meşîme354 o 
πışâdır ki cenîni mu√î† olur ve cenîne müte™eddiye olan ¡urûð o πışâda mün-
tesic olur; ¡urûð-ı ∂avâribden iki ¡ırð ve ¡urûð-ı sevâkinden iki ¡ırð mün-
tesicler olur. Ve ikinci πışâya belâs tesmiye olunur ki o πışâ lefâyifîdir, 
cenînin bevli ona mun§abb olur. Ve üçüncü πışâya enfes ı†lâð olunur ve o 
πışâ maπî∂-i ¡araðtır ya¡nî ceninin ¡araðına mefraπ olur ve cenînin πıdâsı 
daðîð olmakla fa∂la-i πıdâda &iðleti olmaz ve fa∂lı ¡arað veyâ«ûd bevl ile 
«urûc eder, berâza mu√tâc olmaz, binâen ¡aleyh berâza mefraπ olmak için 
vi¡â-i râbi¡e √âcet olmaz. 

Ve o üç πışâdan cenîne aðreb olan πışâ üçüncü πışâdır ve sâir iki πışâdan 
eraððtır, cenînden râşi√a olan ru†ûbete mecma¡ olsun için cümleden eraðð 
kılındı. Ve o ru†ûbetleri cemî¡an ðalîl kılmakta fâide budur ki o ru†ûbetlerin 
cenîne ve ra√ime &iðali olmaz.355 Ve ke≠âlik ra√im ile beşere-i cenîni o aπ-
şiye ile teb¡îdin fâidesi budur ki πışâ-i §ulbün ya¡nî ra√imin cenîne mümâs-
sesi cenîni mûlim olur ve bunun na@îri ðurû√ üzere nebâtı ðarîbü’l-¡ahd 
olan cilde olur ki ona şey™-i §ulb mümâsse eylese mûlim olur.356 Ve üçüncü 
πışâyı «âric cânibinden vely eden πışâ lefâyifî olan ikinci πışâdır, o πışâya 

אء ا 354 .âmûs¢ ا و
355 Ve üç πışânın √âil olması ile ra√imin §alâbeti e≠âsından emîn olur.
356 Ya¡nî cenînin cildesi ður√a üzerinde olan cilde gibi §alâbete mümâssenin e≠âsını 

def¡ eylemez, binâen ¡aleyh o aπşiye-i √âileye √âcet olur.
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cenînin sürresinden bevl için bir ma§abb vardır ve cenînin ma§abb-ı bevli 
i√lîli değildir, zîrâ mecrâ-yı i√lîlde mü∂âyaða vardır ve o mecrâyı bir ¡a∂ale 
mu√î† olmuştur ki o ¡a∂ale mecrâyı √âbistir ve onun ı†lâðı irâde ile olur ve 
cenînde irâde yoktur ve o †arîðte ilâ-â«irihi te¡ârîc vardır ve o mi&lli mecrâ-
yı isti¡mâl vaðt-i vilâdette ve ta§arrufa ðudret vaðtinde olur ve ammâ sürre 
†arîði vâsi¡dir ve me™«a≠ı müstaðîmdir, cenînin irâdesine √âcet yoktur. Ve 
bevl için «â§§aten bir maπî∂ kılındı, zîrâ o maπî∂ olmasa cenînin bedenine 
bevl-i √âdd i§âbet eder ve cenînin bedeni onu müte√ammil olmaz bevlde 
√arâfet ve √iddet @âhire olmak √asebiyle. Ve ru†ûbet-i bevl ile ru†ûbet-i 
¡arað aralarında farð râyi√a ve √umret-i bevlde beyyin [ve] @âhir olmak-
la olur ve ke≠âlik bevl için maπî∂-i «â§§ olmasa meşîmeye ru†ûbet-i bevl 
i§âbet edip meşîme ¡urûðunu ba¡∂ı kerre ifsâd eder.

Ve meşîme iki raðîð §ıfâðtan mürekkebdir ve ≠ât-ı †abaðateyndir. Ve iki 
†abaðanın arasında ¡urûð-ı müntesice olup o ¡urûðun her cinsi ikişer ¡ırða 
mü™eddî olur [ya¡nî şerâyîn iki ¡ırða ve evride iki ¡ırða mü™eddî olur.] Ammâ 
evridenin iki ¡ırðı kaçan cenîne du«ûl ve nüfû≠ eylese kebide olan mesâ-
feyi ða§îre kılıp o iki ¡ırð ¡ırð-ı vâ√id olur âfetten selîm olsun için. O ¡ırð-ı 
vâ√id kebidin ta√dîbine nüfû≠ eder, eger kebidin tað¡îrine nüfû≠ eylese 
tað¡îr-i kebidde olan mefraπ-ı merâreye o ¡ırð müzâ√im olur. Ve fi’l-√aðîða 
o ¡ırð-ı vâ√id kebidden nâbit olur ve sürreye meşîmeden müttecih olur ve 
o maðâmda müfterið ve iki ¡ırð olup «urûc eder ve ra√imde olan füvvehât 
¡urûð-ı me≠kûreye meşîmeyi ta√rîk eder. Ve bu ¡ırðlara iki şey™ ¡ârı∂ olur, 
onun birisi budur ki o damarların ra√imde nuðreler gibi olup füvvehât-ı 
¡urûða mutta§ıl olan mevâ∂i¡i edaðð olur ve müşâbih olur ki o ¡urûð ¡urûð-ı 
ra√imin şu¡besi ve ve fürû¡u e†râfı ola. Ve ke≠âlik o iki ¡ırðların füvvehât-ı 
me≠kûreye mülâðî olduğu mevâ∂i¡i mu√ammere olur √attâ bâdî-i na@arda o 
füvvehâttan la√m-ı a√mer nâbit olmuştur, diye @ann olunur. Ve bu iki vech 
i¡tibâr olunsa o ¡ırðlar ra√imden nâbittir ba¡dehu meşîmeye ve cenîne nüfû≠ 
etmiştir diye √ükm olunur ≠ikri sebð eylediği üzere ba¡∂ın hüðm eylediği 
gibi velâkin o mülteðada ¡ırð-ı me≠kûrun i√mirârı dem πıdâyı a«≠ı √ase-
biyledir ve henüz o mev∂i¡de nâbit olduğu sebebden değildir. Ve ammâ 
si¡a-i &uðbesine ve tecvîfinin geniş olduğuna na@ar ve i¡tibâr olunsa √ükm 
olunur ki o ¡ırð evvelâ kebidden nâbittir ve ra√ime ba¡dehu «urûc eylemiştir 
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velâkin &aðb ve menâfi≠in si¡asını i¡tibâr eylemek evlâdır. [429a] Ammâ o 
¡urûðun riððate isti√âle edip e†râf-ı fürû¡ gibi olduğu ra√imde olan nuðre 
gibi efvâh-ı ¡urûðu mu√î† su†û√u ikmâl için olur.357 Bu ≠ikr olunan iki ¡aded 
verîd damarları idi. 

Ve şiryânın iki damarında dahi bu iki i¡tibâr cârî olur. Eger şerâyînin 
evvel-i nebâtı meşîmeden i¡tibâr olunur ise o şerâyîn iki şiryâna cem¡ olup 
sürreden §ulb üzere mümtedd olup me&âneye ittikâ eden şiryân-ı kebîre 
müstenid olur, zîrâ o iki ¡ırðın ittikâ ve istinâdına lâyıð ðurbünde şiryân-ı 
kebîr-i me≠kûrdan πayri bir nesne yoktur. Ve o iki ¡ırð selîm olsun için 
¡ırð-ı kebîre aπşiye ile meşdûd olur ve ba¡dehu o iki ¡ırð o şiryâna nüfû≠ eder 
ki o şiryân358 √ayvânda olunca ðadar münfesi« olmaz. Ve bizim ≠ikr eyle-
diğimiz e†ıbbânın @âhir-i ðavlidir. Ammâ fi’l-√aðîða o iki şiryânın menbiti 
ðalbden nâbit olan şiryân olur, iki evride ðıyâsı üzere i¡tibâr olunur velâkin 
ðıyâs-ı me≠kûr ve ðavl-i e†ıbbâ üzere o iki şiryân mütte√id olmazlar iki 
verîdin itti√âdı gibi, zîrâ §ulb üzere mümtedd olan şiryân-ı kebîr-i me≠kûr 
ile meşîme aralarında mesâfe ma†viyye ve ðalîledir ve √avâciz ve √avâcibin 
o şiryânları istiðbâli yoktur ve itti√âdı muðte∂î ≠ikr olan √âlât olmamakla o 
iki şiryân √âlet-i ûlâsında isti√âle edip şiryân-ı vâ√id olmağa √âcet olmaz. 

Ve teşrî√-i ¡urûðla ≠ikr olunduğu üzere ðalbden nâbit olan şiryânın bir 
şu¡besi riyeye nâfi≠ olur ve ke≠âlik verîdden dahi ðalbe ve riyeye birer şu¡-
be nüfû≠ edip şiryânın teneffüse ve verîdin taπdiyeye menfa¡ati olur ya¡nî 
πıdâ ðalbe ve riyeye o damarlardan vârid olur. 

Ve e†ıbbâ ≠ikr ederler ki cenînin teneffüse ke&îren i√tiyâcı olmamak-
la şiryânın menfa¡ati cenînde πıdâya §arf olunur ðalbde ve riyede nüfû≠ 
eden şiryânda cenînin o ¡u∂vlarına πıdâ vârid olur, binâen ¡aleyh o iki ¡u∂va 
nüfû≠ eden şiryân ve verîd aralarında bin menfe≠ olur ve vilâdet katında o 
menfe≠ mesdûd olur. 

Ve ecinne riyâtı √amrâ olur, zîrâ cenînin riyesi cenîn olduğu √âlde te-
neffüste isti¡mâl olunmaz ya¡nî ona havâiyyet müdâ«ale eylemez ve dem-i 

357 Ya¡nî o ¡urûð füvvehât katında kebîr olsa füvvehâttan taşkın olup su†û√u il-
tiðâm eder ve onda menâfi¡i noð§ân üzere olur ve ¡urûðun raðîð olduğu ile 
su†û√ kâmil olur.

358 “O şiryân”dan murâd-ı @âhir budur ki ðalbden nâbit şerâyinin a§lı olan şiryândır.
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a√mer ile taπaddî eder ve lâ-ma√âle onun levni a√mer-i ðânî olur, zîrâ ba¡-
de’l-vilâde riyenin ebya∂ olduğu havânın müdâ«alesiyle olur. 

Ve e†ıbbâ dediler ki πışâ-i lefâyifî ün&ânın menîsinden ma√lûðtur ve 
recül menîsine ðıyâsla menî-i ün&â ðalîl olmakla o lefâyifî πışânın teves-
su¡u mümkin olmayıp müsta†îl «alð olundu esâfil-i ra√ime ðadar cenîni va§l 
eylesin için. Ve o πışâ ancak bevle maπî∂ kılınıp ru†ûbâtın küllîsini i√tivâ-
dan mü∂âyaða üzere olmakla ¡arað için bir ma§abb-ı evsa¡ ma«lûð olmağa 
√âcet oldu. Ve mu§annif der ki bu kelimât e†ıbbânın tekellüf eyledikleri 
kelimelerdir. 

Ve kaçan cenînin ðalbine mizâc-ı ≠ükûrî sebð eylese o mizâc cemî¡-i 
a¡∂âsına fâi∂ olur ve ≠ükûriyyet cihetinde cenîn babasına çeker. Ba¡∂ı kerre 
sebeb-i ≠ükûriyyet mizâc-ı ebin πayri sebeb olur, o sebeb a√vâl-i ra√imden 
bir √âl olur veyâ«ûd «â§§aten menîye ¡ârı∂ bir mizâc olur ve ona binâen 
veled ≠eker olmakta babaya müşâbehetinden sâir «u§û§ta dahi babaya 
müşâbih olmak vâcib olmaz belki ba¡∂ı kerre ≠ükûriyyette babaya müşâbih 
olan, sâir a¡∂âda anaya müşâbih olur. Ve teşa««u§ta müşâbehet şekle tâbi¡a 
olur ve zükûriyyette müşâbehet mizâca tâbi¡a olur, şekle tâbi¡a olmaz. Ve 
ba¡∂ı kerre cenînin ðalbine yalnız baba mizâcı gibi bir mizâc ¡ârı∂ olup o 
mizâc bi’l-cümle a¡∂âya fâi∂ olur velâkin isti¡dâd-ı şeklî cihetinden mâd-
de-i e†râfın şekli ðabûlü ananın şekline mâil olur. Ve ba¡∂ı kerre mâddenin 
isti¡dâdı ana şekline mâil olur velâkin ðuvve-i mu§avvire mâddenin «ilâf-ı 
isti¡dâdı üzere baba şekli üzere ta§vîre ve ta«†î†e ðâdir olur. Ammâ mizâc-ı 
≠ükûriyyet ðalbe nüfûz edip o mizâc a¡∂â-i sâireye fâi∂ olduktan sonra 
ðuvve-i mu§avvire «ilâf-ı mizâc üzere o cenîni ün&â ta§vîrine ðâdir olmaz, 
mizâcın muðte∂âsı üzere ta§vîr eder. 

Ve bir ðavm dediler ki esbâb-ı şebeh cümlesinden olur √âl-i ¡ulûðta 
mer™enin veyâ«ûd recülün vehminde mümkin olan bir şekl ve tim&âl tem&îl 
olunmak ve o ðavmin bu kelâmı √ükm-i cevâzdan ba¡îd değildir. Ammâ 
ðudûdun ya¡nî a¡∂ânın uzun ve ðısa olduğunun sebebi ðudûdun noð§ânı 
evvel-i emrde mâddenin ðılletinden olur ya¡nî nu†fe ðalîle olmakla ðudû-
dun ðalîlen ta«†î†ine ancak vefâ eder veyâ«ûd menînin ke&reti olur velâkin 
¡inde’t-ta«alluð noð§ân-ı πıdâ √asebiyle ðudûd nâðı§a olur veyâ«ûd ra√i-
min §ıπarı olup ðudûd-ı †avîlesi olan cenîn si¡ası olmadığından olur. Bunun 
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na@îri o fâkihedir ki ficce iken üzerine bir ðâlıb ya¡nî zücâcdan bir @arf ge-
çirilir velâkin şecerinden ibâne olunmaz, pes o fâkihe bilâ-i√tivâin fi’l-vi¡â 
olan ¡i@amı ðadar ¡a@îm olmaz mekânı ∂ayyið olmak √asebiyle. 

Ammâ tev™eme sebeb ya¡nî veledin ba†n-ı vâ√ide iki olmasına sebeb 
menînin ke&reti olup teşrî√-i ra√imde ≠ikr olunan ra√imin iki ba†nından her 
birini ¡alâ-√idetin mümteli™ etmekle olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi sebeb-i tev™em 
iki zerðadan her birinin medfa¡ı â«erin medfa¡ının πayri olmakla olur ya¡nî 
mücâmi¡aynın istifrâπ-ı menîleri defð-ı vâ√id ile tâmm olmaz belki bir kaç 
defð ve zerða ile istifrâπ olur. Pes ba¡∂ı kerre müttefið ve mü§âdif olur 
ki ra√imin câ≠ibesi zerða-i ûlâyı ra√imin iki medfa¡ından birine ce≠b ve 
zerða-i &âniyeyi medfa¡-ı u«râya ce≠b eder ve o ba†nda iki veled √â§ıl olur 
her ne ðadar menîde ke&ret olmayıp feye∂ân †arîði ile e√adühümâdan â«ere 
cereyân eylemedi ise. 

Ve ra√imin ce≠ebât-ı müte¡addidesinin na@îri luðamât-ı müte¡addideyi 
vâ√iden ba¡de vâ√idin iltiðâm edenlerin merîleri ce≠ebât-ı müte¡addidesi 
olur ve ke≠âlik semekenin miyâhı li-ecli’t-teneffüs ce≠ebât-ı müte¡addi-
de ile ce≠bi olur. Ve zerðatândan her birini ra√im ce≠b eyledikte ra√imin 
ða¡rına î§âl eder ve medfa¡lar mütte√id olur ise iki menîyi cem¡ edip ve-
led-i vâ√id tekevvün eder; iki zerðanın biri ra√imin iki ba†nından birine ve 
zerða-i â«eri ba†n-ı â«ere münce≠ib olur ise veled müte¡addid olur ve bu 
inci≠âbı mütecâmi¡ândan a√vâlini mütefaððıd ve müteba§§ır olanlar i√sâs 
ve i√dâs eder ve hatunların kendileri dahi i√sâs eder ve inci≠âbın cemî¡an 
bir ba†na veyâ«ûd iki ba†na olduğu bilirler. 

Ve mütecâmi¡ânın istifrâπ-ı menîleri defeðât-ı müte¡addîde ve ce≠ebât-ı 
müte¡addide ile tâmm olup ba¡∂ı kerre ¡aded-i defð ricâlde ve ¡aded-i ce≠b 
nisâda üç veyâ«ûd dört ¡adede bâliπ olur ve her birinde birer √areket olur. 
Ricâlin zerða-i vâ√idesinde √areket-i vâ√ide ile defð ðuvvesi √areket edip 
ba¡dehi sâkine olur ve zerða-i &âniyede yine ðuvve-i defð √areket eder ve 
yine sâkine olur ve istifrâπ tâmm olunca ðadar her zerðada bir defð √areketi 
ve bir sükûn olur. Ve ricâlden defð √areketi olmadıkça mer™e ra√iminde 
dahi √areket-i ce≠b olup ba¡dehu sâkin ve yine o √areket √âdi& ve √â§ıl olur, 
onda dahi onun menîsi istifrâπ olunca ðadar ce≠ebât √areketleri ve sükûn-
ları olur velâkin her ne ðadar zerða-i vâ√idede defð ðuvvesinin √areket ve 
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sükûn-ı §ırfeleri birer olur ise onlarda √arekât ve sekenât-i i«tilâciyye olur. 
Bir defð √areketinde ve sükûnunda müte¡addid √arekât-ı i«tilâciyye olur 
ve her iki √areket-i i«tilâciyye arasında dahi birer sükûn-ı i«tilâcî olur ve 
onların her birinden başka başka le≠≠et √â§ıl olur. Ve kaçan defð-ı vâ√i-
din i«tilâcâtı tâmm olup sükûn-i küllî gelse defðın √arekâtından √areket-i 
&âniye bidâye eder. Ve bu minvâl üzere defðın √areket-i &âniyesinde dahi 
√arekât ve sekenât-ı [429b] i«tilâciyyeler mevcûde olur velâkin her son-
ra olan defðın √arekât-ı i«tilâciyyelerin ¡adedi ve le≠≠eti evvelâ olanlarda 
vâði¡ i«tilâcın ¡âdedinden ve le≠≠etinden nâðı§ olur. Ve zerða-i vâ√idenin 
§arf olan √areket-i defðı her ne ðadar vâ√id-i basî† ise i«tilâciyyeler ile a«≠ 
olunsa √arekât-ı müte¡addideden mürekkeb olur, câ≠ibe-i ra√imin √arekât 
ve sekenâtı dahi bu ðıyâs üzere i«tilâciyyeler ile mürekkebe olup ün&â dahi 
o i«tilâcdan mütele≠≠i≠e olur. Ve ke≠âlik menî-i recülün fem-i ra√iminden 
bâ†ın-ı ra√ime √areketinden dahi mütele≠≠i≠e olurlar ve belki nefs-i ra√i-
min √areketinden dahi nisvân mütele≠≠i≠e olurlar. 

Ve ba¡∂ılar ≠âhib oldular ki nisvânın tele≠≠ü≠ü ve tel≠î≠inin tamâmı iki-
si dahi cemî¡an recülün inzâline mevðûflardır, onların er√âmında ricâlde 
olduğu gibi √arekât ve sekenât olmaz ve müşâbih olur ki ricâlden inzâl ol-
masa nisvânda mücerred kendi menîsinin inzâli ile le≠≠et √â§ıl olmaz belki 
√â§ıl olan le≠≠et-i ðalîlesi vedî √asebiyle ricâlde olan √ikke ve daπdaπadan 
√âdi& le≠≠et-i ðalîle gibi olur, ricâlde ve nisâda ricâlden inzâl olmadıkça 
le≠≠et-i tâmme √â§ıl olmaz. Pes ba¡∂ın bu kelâmı ta§dîð olunmaz. 

Ve ke≠âlik ba¡∂ı â«erin dahi kelâmları ta§dîð olunmaz ki onlar ≠âhib 
olup derler ki kaçan recülün menîsi ra√ime mun§abb olsa ra√imin √arâretini 
i†fâ eder ve lehîbini teskîn eder nâr üzere πaleyân eden mâ-ı √ârrın √arâreti-
ni üzere §abb olunan mâ-ı bârid teskîn eylediği gibi. Bu kelâmı ¡adem-i ta§-
dîðin vechi budur ki menî-i recülün √arâret-i ra√imi teskîn ve lehîbini i†fâsı 
menî-i recülden inzâl olup ra√ime evvel-i vuðû¡unda olur ve ba¡dehu mü-
sekkine √arâret olan ðuvvesinden miðdâr-ı mu¡teber ðuvvet bâðî kalmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre ≠ekerin zerða-i vâ√idesi §abbe-i vâ√ide-i ün&eviyyeye 
muvâfıð ve mü§âdif olup o iki zerða-i vâ√ideler mu«teli† olurlar. Ve ke≠â-
lik ≠ereðât-ı u«râ dahi merreten-ba¡de-u«râ vâðı¡a olup minvâl-i mu√arrer 
üzere recülden her bir zerða §abbe-i vâ√ide-i ün&eviyye mü§âdif ve muvâfıð 
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olurlar ve her def¡ada zerða-i recül ile §abbe-i ün&â başka başka mün√âz ve 
mümtâz olup zerða-i ûlâ &âniye ve zerða-i &âniye, &âli&eye mu«teli† olmaz 
ve o zerðaların belki her birinden başka veled tekevvün edip bir cimâ¡dan 
bu†ûn-ı müte¡addide √âdi& olur ya¡nî müte¡addid veledler √â§ıl olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi iki menîler mu«teli† olduktan sonra munða†ı¡ olur359 
veyâ«ûd vâ√ide-i sâbıða munða†ı¡ olur ya¡nî recül ve mer™eden her hangisi-
nin menîsi evvelâ inzâl ve ra√ime va§ıl oldu ise o menî munða†ı¡ olup ba¡-
dehu inzâl olunan menîye mu«teli† olmaz ve ¡adem-i i«tilâ†a sebeb-i riyâ√ 
veyâ«ûd i«tilâc ve o mi&lli esbâb-ı müferriða olur. Ve recül ve mer™eden her 
birinin menîsi ¡alâ-√idetin mün√âz olur. 

Ve ba¡∂ı kerre o teferruð ve in√iyâz πışânın nescinden sonra vâði¡ olur 
ya¡nî meşîme tekevvün eyledikten sonra olur ve şey™-i vâ√idde ya¡nî bir 
meşîmede ecinne-i ke&îre olur360 ve bu mi&lli veledlerin tekevvünü tâmm 
olmaz ve onlardan √ayât me™mûl olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi o teferruð πışânın intisâcından muðaddem olur ve 
ba¡∂ı kerre o me≠kûrlerın mecrâsına cârî olan √âlât olur.361 Ve sonradan 
müteferrið ve mütemeyyiz olanlar ðâlîlü’l-iflâ√ olur, ancak müfli√ olanlar 
fi’l-a§l mütemeyyiz ve mün√âz olanlardır. Ve menî-i ≠ükûrîde evvelâ πazâ-
ret ve ke&ret olmaz ve ra√imi mâlî ve ra√imin cihât-ı erba¡asına vâ§ıl ve 
münbası† olmaz menî-i ün&â ona mu«teli† olunca ðadar. Kaçan iki boynuz 
gibi olup her birisi nevâta müşâbih olan zâideteynden menî-i ün&â menî-i 

359 Nefîsî, Esbâb ve ¡Alâmât şer√inde der ki ben istimâ¡ eyledim ki bir hatun süla√fât 
§ûretinde bir cenîn va∂¡ edip bir sâ¡at miðdârı √areket eyledi ve bir â«er hatun dahi 
istimâ¡ eyledim ki «orûs hey™eti üzere ve iki kanatlı cenîn va∂¡ eyledi ve ek&er-i 
√âlde nâðı§u’l-«ilðat insân §ûretinde tevellüd eder. Bu mi&lli veledin sebebi ba¡∂ı 
kerre yalnız mer™e-i menîsi müştemil olup recül menîsi olmadığından olur.

360 Bu kelâmın muðte∂âsınca bir hatun va∂¡-ı √aml eyledikte bir meşîme içinde kırk 
re™s veled-i ≠eker tevlîd edip cümle büyüdüler ve bir ðaryeyi müstaðilleten on-
lar ve babaları i√â†a eyledi diye √ikâye olunan kelâmın a§lı olmak iðti∂â eder. 
Ve gine mu§annifin kelâmı √ükm-i ek&erîdir, Cenâb-ı ◊aðð’ın ¡acâyib-i §un¡unu 
tedbîr edenler ba¡∂en bu mi&lli nesnelerin vuðû¡unu istib¡âd eylemez, kemâ ðâle 
ta¡âlâ: ٌ ــ

ِ َ ٍء  ْ ــ َ  ِ ّ ــ ُכ َ َ  َ َّ ــאُء ِإنَّ ا َ َ ــא  َ  ِ ــ ْ َ ْ ــ ا ِ  ُ ــ ِ َ  
361 Ya¡nî menî ba¡∂en munða†ı¡ ve ba¡∂en πayr-i munða†ı¡ olur. Hâşim ile Ümeyye 

ba†n-ı vâ√idde ba¡∂ı tevârî«te ≠ikr olunduğu üzere mülte§ıðu’@-@ahreyn tevellüd 
edip seyf ile farð olunmuştur, o sebebden evlâdları beyninde ¡adâvet-i dâime 
vardır. 
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≠ekere mu«teli† olsa o vaðtte ≠ikr olunan πaleyân √â§ıl olup nef« ve πışâ 
o ≠ikri sâbıð vech üzere tekevvün eder ve o vaðtte menî menî oldukça 
ðadr-i zâideteyn-i ðarniyeteyne ta¡alluð edip o ma√allde mededini ve πıdâ-
sını a«≠ eder ya¡nî πışâ-i mütevellid ra√imin nuðre-i me≠kûrelerine mutta§ıl 
olup dem-i †am&tan a«≠ edince ðadar. Ve Câlînûs katında o πışâ le†û« gibi-
dir, menî-i ün&â in§ıbâbı katında ol le†«ayı «alîfe bırakır ve menî-i ün&ânın 
in§ıbâbı recül menîsinin mun§abb olduğu mev∂i¡e olur ve evvel in§ıbâb-
da her ne miðdâr mu«âla†a olmaz ise yine o la†«ayı «alîfe bıraðır ba¡dehu 
mu«âla†a ve mümâzece eder. 

Bu maðâmda ¢ânûn’da bir mes™ele vardır ki onun ¡ibâreti budur: ــ  و
ــא ــא  ــ و ــ  ــא  ــ  أة وا ــ ــ ا  İntehâ. ªâhir budur ki ــ  de وا
olan vâv “ma¡a” ma¡nâsınadır. ◊â§ıl-ı ma¡nâ budur ki “Taş üzerine cülûs 
eden mer™e ba¡∂ı kerre o taş üzerinde olan menîyi ðabûl ve ce≠b eder ve 
ra√iminde menî-i â«er var ise ikisini cemî¡an tevlîd eder.” Me&elâ √am-
mâmda cimâ¡ etmekle ¡ulûð oldukta ıssı taş üzere olan menî üzere mer™e 
cülûs edip tekrâr şehveti √areket etmekle ra√im o menîyi ce≠b eylese ikisi 
dahi tevellüd eder. Ve bu mes™ele elsine-i nâstan istimâ¡ olunmuştu, lâkin 
kütüb-i †ıbbiyyeden ancak bu ma√allde rü™yet olundu.362

Ammâ vilâdetin beyânı budur ki kaçak cenînin a¡∂âsı tâmm olsa meşî-
meden ona te™eddî eden πıdâ ve ona vâ§ıl olan nesîm kifâyet etmemekle 
yedinci ayda √areket eder, veledin o şehrde ðuvveti kâmile olmakla «urûca 
†âlib olur. Ve kaçan o şehrde bi’l-fi¡l «urûcdan ¡âciz olsa √areket √asebiyle 
ona ∂a¡f gelip sekizinci şehrde sâkin olur ve dokuz aya dâ«il olmadıkça 
onun ðuvveti vü&ûb eylemez. Ve eger &âminde «urûc eder ise onun «urûcu 
ðuvve-i müstevlide √asebiyle olmaz belki müz¡ic-i mû≠î vü mu∂¡if √ase-
biyle ∂a¡îfen «urûc eder ve «urûc-ı cenînin tamâmı ancak aπşiye-i ra†benin 
inşiðâðı ve ru†ûbetinin in§ıbâbı ve cenîni o ru†ûbetin izlâðı ile olur. 

Ve vilâdet-i †abî¡iyyede cenîn re™si üzere münðalib olur infi§âl sehl olsun 
için, ammâ ayaklarından tevellüd bed™ eder ise o vilâdet †abî¡î olmaz belki 

362 Menîyi ra√imin ce≠bi cimâ¡a ma«§û§ değildir, √attâ ¢â∂î«ân’da ≠ikr olundu ki 
bikr olan mâ-dûn-ı fercde cimâ¡ olunsa ve menî ra√ime vâ§ıl olup gebe kalsa lâ-
zım olur ki onun bikri bey∂a ile veyâ«ûd dirhem ile izâle oluna tâ ki veled «urûc 
eylemeye. Pes tef«î≠ ile menî ra√ime vâ§ıl olmak câiz oldukta taş üzerinde olan 
menîyi dahi ra√imin ce≠bi ba¡îd olmaz.
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cenînin bi-√asebi’∂-∂a¡f inðılâbdan ¡aczi olmakla olur. Ayaklarından cenî-
nin tevellüdü «a†arlı olur, ek&erî felâ√ bulmaz. 

Ve cenîn vilâdet için √areket etmezden muðaddem ba¡∂ı kerre yüzü ile 
ayaklarına i¡timâd eder ve yedleri râ√alarını363 iki dizleri üzere va∂¡ eder 
ve yüzü iki rükbeleri arasında olur ve gözleri iki rükbeleri üzere olur ve 
iki rükbelerini ðuddâm cânibinde cenîn ∂amm eder ve iki ¡aðiblerine râ-
kib olur ve √imâyeten li’l-ðalb364 yüzü anasının @ahrına olur ve bu nu§be 
inðılâba evfað olur velâkin bir ðavm der ki bu ≠ikr olunan nu§be ≠ükrân nu§-
besi olur, ammâ ün&ânın nu§be-i vechi na§be-i me≠kûrun «ilâfı üzere olur. 
Ve cenînin †araf-ı ¡âlîsi †araf-ı sâfilden &aðîl olmakla ¡âlînin &iðleti inðılâb-ı 
cenîne mu¡în olur ve «u§û§an re™sin ¡i@amı ziyâde mu¡în-i inðılâb olur. Ve 
kaçan cenîn ma√allinden munfa§ıl olsa ra√im em&âlinden me™mûl olmayan 
infitâ√ ile münfeti√ olur ve mefâ§ıla infitâ√ ¡ârı∂ olmaktan dahi lâzım olur 
ve ¡inâyet-i ◊aðð’ın mededi dahi lâzımdır ki o ¡inâyet √asebiyle mefâ§ıl-ı 
mer™e birbirinden münfeti√ olup veled «urûc eyleye ve ba¡de’l-«urûc yine 
mefâ§ıla itti§âl ¡avdet eyleye. Ve bu, fi¡l-i †abî¡iyye-i mu§avvire ðuvvesi fi¡li 
olur bir emr-i «â§§ √asebiyle ki o emr-i »âlıð tarafından ðuvve-i me≠kûreye 
mutta§ıl olur, aslâ o ðuvvet emr-i ilâhî-i me≠kûrdan «âlî olmaz. Ve cenîne 
nemâ geldikçe bi-√asebi’n-nemâ ðuvve-i mu§avvirenin isti¡dâdı ve ðuvve-
ti ziyâde olur ve o isti¡dâdın tezâyüdü şu¡ûr olunmaz. Bu me≠kûr Allâhu 
ta¡âlânın esrârından bir sırrdır, fe-ta¡âlallâhu’l-meliku’l-√aðð fe-tebârekal-
lâhu a√senu’l-«âliðîn. 

Ve bu kelâmın √â§ılı budur ki vilâdet-i †abî¡iyyenin sebebi cenînin πı-
dâya ve havâya i√tiyâcı ek&er olup ve ðuvâ-ı nefesi dahi ðavî olup si¡a-i 
ma√all ü mekân ve nesîm-i reπad ve πıdâ-ı evfer †aleb eylese ve mekân-ı 
∂ayyiðtan ve nesîm-i ¡avezden365 ve ðıllet-i πıdâdan [430a] hereb eder ve 
o hereb ve ı∂†ırâb ile tevellüd eder. Ve kaçan cenîn tevellüd eylese onde 
nevm ve intibâh olmaz ve kaçan nevm ve intibâh ta√a§§ul eylese o yevm-i 
ta√a§§ulden kırk gün sonra ve ba¡∂ı nüs«ada kırk günden bir gün sonra 
∂a√ik edip güler, fe-tebârekallâhu a√senu’l-«âliðîn.

363 “Râ√a” el ayasıdır.
364 “¢alb”den murâd inðılâbdır, ¡u∂v değildir.
365 “¡Avez” √âcet ma¡nâsınadır.
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Üçüncü Fa§l Emrâ∂-ı Ra√imde Olan Kelâmdır

Ra√ime emrâ∂-ı mizâciyye ve emrâ∂-ı âliyye ve emrâ∂-ı müşterekele-
rin küllîsi ¡ârı∂ olur. Ve ke≠âlik emrâ∂-ı √abel dahi ¡ârı∂ olur, √abel em-
râ∂ı √abel olmamakla veyâ«ûd √abel ¡ârı∂ oldukta √amlini isðâ† etmekle 
veyâ«ûd isðâ† eylemeyip velâkin va∂¡ında ¡usr ve i¡∂âl olup ra√imde cenîn 
helâk olmakla olur. Ve ra√ime emrâ∂-ı †am& dahi ¡ârı∂ ollur ve o mara∂ 
†am& olmamak ile veyâ«ûd †am&ın ðılleti ile veyâ«ûd redâ™et-i †am& ile 
veyâ«ûd bi-πayri vaðtin olmakla veyâ«ûd ifrâ†-ı †am& ile olur. Ve ra√i-
min emrâ∂-ı «â§§ası ve emrâ∂-ı şirkîsi dahi olur. Ba¡∂ı kerre ¡u∂v-ı â«erin 
emrâ∂ına ra√im şerîk olur ve ba¡∂ı kerre mara∂-ı ra√im a§lî olup ¡u∂v-ı 
â«er ra√ime müşârik olur i«tinâð-ı ra√imde olduğu gibi. Ve kaçan emrâ∂-ı 
ra√imde ke&ret olsa kebid ∂a¡îf olup ∂a¡f-ı kebid √asebiyle ondan istisðâ 
tevellüdüne ¡alîl müsta¡idd olur.

Dördüncü Fa§l Mizâc-ı Ra√imin Delâili Beyânındadır

Ve √arâretin delâili bunlardır: ◊arâret-i ra√ime cemî¡an beden √arârette 
müşterek olur ve †am& ðalîl olur ve levn-i †am& dahi ona delâlet eder ve 
«u§û§an †am& «ırða-i kettân üzere a«≠ olunsa delâleti aðvâ olur. Ve o a«≠ın 
†arîði budur ki bir ðıt¡a «ırða-i kettân bir gece i√timâl olunur ve ba¡dehu 
i«râc olunup gölgede o «ırða tecfîf olunur ve ba¡de’l-cefâf na@ar olunur, 
eger a√mer veyâ«ûd a§fer ise √arâret-i ra√ime delâlet eder ve a√merde 
√arâret demden ve a§ferde §afrâdan olduğuna delâlet olur ve eger «ırðânın 
levni esved veyâ«ûd ebya∂ ise ∂ıdd üzere olup bürûdete delâlet eder ve es-
ved bürûdet-i sevdâdan ve ebya∂ balπamdan olduğuna delâlet eder velâkin 
levn-i esved §ûretinde netn ve ¡ufûnet var ise o esved √arârete delâlet eder. 
Ve ba¡∂ı kerre √arâret-i ra√ime nevâ√î-i kebidin evcâ¡ı ve ra√imde «urûc 
eden «urâcât ve ðurû√ ve o hatunun iki dudaklarının cefâfı ve şa¡rın ke&reti 
ve ek&er-i √âlde bevlin in§ıbâπı ve nab∂ın sür¡ati delâlet eder. 

Ve berd-i ra√imini delâili †am&ın i√tibâsı ve ðılleti ve riððati ve ebya∂ 
olduğu veyâ«ûd sevâdı şedîd ve sevdâvî olduğu ve eyyâm-ı †uhru mümtedd 
olduğu ve πalî@ ve bârid aπdiye tenâvülünün ve cimâ¡-ı ke&îrin teðaddüm-
leri ve a¡lâ-i ra√imde «ader olduğu ve şa¡r-ı ¡ânenin ðılleti ve §ıbπ-ı bevlin 
ðılleti ve levninin fesâdı olur. 
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Ve ru†ûbet-i ra√imin delâili riðða-i √ay∂ın ve seyelân-ı ru†ûbetin ke&reti 
ve büyüdüğü gibi cenînin suðû†u olur. 

Ve ra√imin delâil-i yübûseti cefâf ve ðıllet-i seyelân olur.

Beşinci Fa§l ¡A…r ve ¡Usr-i ◊abel Beyânındadır

¡Âðır şol ¡avrettir ki √âmile olmaya ve şol ere dahi derler ki onun veledi 
olmaya, beşinci bâbdandır, ke≠â fî-tercemeti’§-~ı√â√.

Ve ¡aðra sebeb menî-i recülde veyâ«ûd menî-i mer™ede olur veyâ ra√im 
ve ða∂îb ve âlât-ı menî olan a¡∂âların birinde olur veyâ«ûd mebâdîde olan 
bir sebeb ile olur πamm ve «avf ve evcâ¡-ı re™s ve ∂a¡f-ı ha∂m ve to«me 
mi&lli âfâtın mebâdîye ¡urû∂u katında olur veyâ«ûd «a†â-ı †ârî √asebiyle 
¡aðr ¡ârı∂ olur.

Ammâ menîde olan sebeb ðuvvet-i tevlîde mu«âlif sû™-i mizâc olur ve 
o sû™-i mizâc berd-i †abî¡î veyâ üsr ve i√tibâsın †û-ı müddeti ile ¡ârı∂ olan 
bürûdet veyâ«ud ra√imin ru†ûbeti veyâ yübûseti olur ve onların sebebi dahi 
πayr-i muvâfıð aπdiye ve ke≠âlik √umû∂ât olur, zîrâ √umû∂ât müberrid ve 
müyebbis cümlesindendir. 

Ve ba¡∂ı kerre menîde bir nev¡ sû™-i mizâc olur ki o mizâc-ı seyyi™ mâ-
ni¡-i tevlîd olmaz velâkin vilâdeti ¡usretli kılar veyâ«ûd o sû™-i mizâc taπdi-
ye-i cenîn için ra√ime vâ§ıl olan πıdâyı ifsâd eder. 

Ve ba¡∂ı kerre menîde ≠ikr olunan âfetlerin biri olmaz velâkin recülün 
menîsi mer™enin menîsine muvâfıð olmamakla ikisinden veled √â§ıl olmaz. 

±ikri sâbıð iki ðavlden ðuvve-i mu§avvire recül ve mer™enin ikisinin menî-
lerinde olmak üzere ≠âhib olanlar katında iki ðuvvetleri birbirlerine te™&îr-
de mu«âlif olmakla beynehümâda muvâfaðat olmaz; ðuvve-i fâ¡ile menî-i 
recülde ve ðuvve-i münfa¡ile menî-i ün&âda olduğuna ≠âhib olanlar katında 
menî-i ün&â menî-i recülün fi¡linin πayri fi¡li ðabûle müsta¡idd olup ra√ime 
vârid olan menî-i ma«§û§un te™&îrinden müte™e&&ir olmaz ve onun fi¡lini ðabûl 
etmemekle beynehümâda veled √â§ıl olmaz ve o ≠eker ve ün&âdan her birisi 
zevcin istibdâl eyleseler ðarîb olur ki her birine zevc-i â«er muvâfıð olmakla 
ikisi için dahi zevc-i â«erleriyle izdivâcdan veled √â§ıl ola.366 

366 Bu vechle vech-i evvelin farðı budur ki vech-i evvelde iki menînin ¡adem-i muvâ-
faðati «ılðî olur, ammâ vech-i &ânîde ¡adem-i muvâfaðat her ne ðadar mizâc-ı 
a§lîlerinde muvâfaðat olur ise.
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Ve ba¡∂ı kerre dahi iki menîde birbirine mu«âlif sû™-i mizâc olup e√adü-
hümâ â«er ile ta¡dîl olunmaz ve belki her birisinin i«tilâ†ı ile â«erin fesâdı 
ziyâde olur. Ve kaçan her birisi zevcini istibdâl eylese zevc-i cedîdin menî-
si onun menîsini bi’t-te∂âdd ta¡dîl edip ikisinden dahi veled √â§ıl olur. 

Ve ecnâs-ı menîden tevlîd §âli√ olmayan cins-i menî §abî ve sekrân ve 
§âhib-i to«me ve şey« ve ke&îrü’l-cimâ¡ ve saðîmü’l-beden olanların menî-
sidir. Buðrâ† der ki mevâdd-ı meneviyye her ¡u∂vdan seyelân eder, binâen 
¡aleyh ¡u∂v-ı selîmden seyelân eden menîden cenînin o ¡u∂vu selîmen ta§av-
vur eder ve ¡u∂v-ı saðîmden seyelân eden menîden cenînin o ¡u∂vu saðîmen 
ta§avvur eder ve bu a√vâl ba¡∂ı kerre menînin ikisinde ma¡an olur.367 Ve 
ba¡∂ılar dediler ki menî-i recülün bâ¡i&-i fesâdı ba¡∂ı kerre bâliπa olmadık 
nisâya mücâma¡at olur. Mu§annif der ki bu sebeb ile menî-i recülün fesâdı 
«avâ§§ mecrâsına cârîdir. 

Ammâ sebeb-i ¡aðr ra√imde olduğu ra√imde menîyi müfsid sû™-i mizâc 
olmakla olur ve ek&er-i √âlde o sebeb-i müfsid ra√imin bârid-i mücemmid 
sû™-i mizâcı olur ve o √âl mâ-ı bâridi ke&îren şürb eden hatunlara ¡ârı∂ olur 
ra√imi tebrîdi √asebiyle ve tebrîd √asebiyle menî-i recüle dahi o √âl ¡ârı∂ 
olur. Ve mâ-ı bârid eczâ-i †am&ı taπyîr eder ve mesâmm-ı †am&ı ta∂yîð dahi 
edip cenîne †am& mun§abb olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre dahi o sû™-i mizâc ma¡a-mâddetin ve ru†ûbâtin olup o 
eû™-i mizâcın mâddesi olup mâddesi ve ru†ûbeti menîye mu«âli† olmakla o 
ru†ûbet menîyi ifsâd eder. 

Veyâ«ûd o mizâc müceffif veyâ«ûd mu√allil veyâ«ûd mura††ıb veyâ«ûd 
müzlið olup ðuvve-i mâsikeyi i∂¡âf eder ve ðuvve-i mâsikeyi i∂¡âfla ¡ârı∂ 
olan ¡aðr ke&îrü’l-vuðû¡ olur. 

Veyâ«ûd o mizâc ra√imin menîyi ce≠b ðuvvesini i∂¡âf ile ¡ârı∂ olan ¡aðr 
kebîrü’l-vuðû¡ olur. 

Veyâ«ûd o mizâc ra√imin menîyi ce≠b ðuvvesini i∂¡âf etmekle ra√im 
ce≠b-i menîde ¡âciz olur. 

Veyâ«ûd √arr ve berdden ve yübsden biri ile mecârî-i πıdâ ∂ayyið olup 
nu†feye πıdâ vâ§ıl olmamakla veled √â§ıl olmaz. 

367 Ya¡nî recül ve mer™eden her birinin ¡u∂v-ı vâ√id-i ma«§û§u saðîm olur.
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Veyâ«ûd πıdâyı ifsâd eder veyâ«ûd cenîn ra√ime in∂ımâm-ı şedîdle 
mun∂amm olmakla cenîne πıdâ vâ§ıl olmaz ve o in∂ımâm berd ve yübs ve 
ilti√âm √asebleri ile olur ve ilti√âm dahi ðurû√ ve &ü™lûlî olan la√m-ı zâid 
√asebiyle olur veyâ«ûd in∂ımâm meşîmenin yübsü ile olur, zîrâ meşîme 
yâbise oldukta menâfi≠-i πıdâyı ifsâd eder ve ba¡∂ı kerre yübs √asebiyle 
meşîme cülûd-ı yâbiseye müşâbih olur. 

Ra√im-i bârid-i ra†bda menîye ar∂-ı nezzede büzûra ¡ârı∂ olan √âlet ve 
âfet ¡ârı∂ olur. Ve mizâc-ı √ârr u yâbisi olan ra√imde menînin √âli o büzû-
run √âline benzer ki nûre-i meb&û&esi olan ar∂a ilðâ olunmuş ola. 

Veyâ«ûd sebeb ¡aðr mâddenin ya¡nî dem-i †am&ın inðı†â¡ı olup ra√imin 
dahi mevâddı ce≠b ve nu†feye î§âlden ¡aczi olmakla olur. 

Veyâ«ûd ra√imde meyelân veyâ«ûd inðılâb olmakla veyâ«ûd fem-i 
ra√imin ðable’l-[430b] √abel şiddet-i in∂ımâmı olmakla ¡aðr olur ve o √âlin 
sebebi §alâbet veyâ«û∂ &ü™lûlü ve πayr-i &ü™lûlü la√m-ı zâid yâ«ûd ilti√âm-ı 
ðurû√ veyâ«ûd berd-i muðabbı∂ ve onlar gibi nesneler olup südde olmakla 
olur, zîrâ bu a√vâlde menî ra√ime nüfûz eylemez. 

Veyâ«ûd ba¡de’l-√abel fem-i ra√imin in∂ımâmı ∂a¡îf olmakla ¡aðr √âdi& 
olur, zîrâ fem-i ra√imin in∂ımâmı ∂a¡îf oldukta ra√im cenîni imsâktan ¡âciz 
olur. 

Veyâ«û∂ ¡aðr ra√imde şa√m-ı müzlið-i ke&îr olduğundan olur ve o 
şa√m-ı müzlið cemî¡an bedende veyâ«ûd ra√im ve &erbde veyâ«ûd «â§§aten 
ra√imde olur ve kaçan &erb üzere şa√m ke&îr olsa ra√imi ¡a§r edip menîyi 
ta∂yîð eder ve o ¡a§r ile ra√imden menîyi i«râc eder. 

Veyâ«ûd sebeb-i ¡aðr cemî¡an bedenin hüzâli veyâ«ûd yalnız ra√imin 
hüzâli veyâ«ûd ra√imde verem ve ðurû√ ve bevâsîr ve zevâid-i la√miyye 
ve tevlîde mâni¡a olan âfet olmakla ¡aðr √âdi& olur.

Veyâ«ûd fem-i ra√imde ða∂îb368 gibi bir şey™-i §ulb olur, ≠ekeri veyâ«ûd 
menîyi ra√ime dü«ûlden o §alâbet men¡ eder.

Veyâ«ûd ður√a-i ra√im mündemile olmakla ra√ime melâset ¡ârı∂a olup 
¡urûð-ı †avâmi&in füvvehâtını sedd eder ve o südde ile ve ke≠âlik «uşûnet-i 
ra√im ile ¡aðr √â§ıl olur. 

368 “¢a∂îb”den murâd ağaç budağıdır.
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Ammâ a¡∂â-i tevlîdde olan sebeb ev¡iye-i menînin ∂a¡fı yâ«ûd ev¡iyeye 
¡ârı∂ olan fesâd-ı mizâc olur ve ev¡iyenin fesâd-ı mizâcı «alf-i ü≠ünde olan 
evrideyi ða†¡ ile veyâ«ûd i«râc-ı √a§ât için me&ânesini ba†† ile olur, zîrâ 
onların fesâdına a¡∂â-i tevlîd müşârik olur. Ve ba¡∂ı kerre ba††-ı me≠kûrda 
ev¡iyeye vârid olan ¡a§ab dahi ða†¡ olunup ev¡iye-i menîde o ¡a§abın inðı†â¡ı 
∂a¡fa mü™eddî olur ve ðuvve-i müvellideye ve zerrâðaya dahi ∂a¡f √âdi& 
olur. Ve ke≠âlik «u§yeler burulmaktan veyâ«ûd şevkerân ile ∂ımâd olun-
maktan veyâ«ûd kâfûr ke&îren şürb olunmaktan dahi ¡aðr ¡ârı∂ olur. 

Ammâ ða∂îb sebebi ile ¡aðrın ¡urû∂u o kimsede olur ki onun ða∂îbi 
«ilðat-i a§liyyede ða§îr olur.

Veyâ«ûd erkekte simen √asebiyle ða§îr olur ve onun la√mı cemî¡an 
ða∂îbini veyâ«ûd ek&er-i ða∂îbini simeni olan la√m a«≠ eder. 

Veyâ«ûd simen nisâda olur, simeni olan mer™enin fem-i ra√imi fercin-
den ba¡îd olur ve ona ða∂îb müstevî olmaz veyâ«ûd simen erde ve ¡avrette 
cemî¡an mevcûd olur. 

Veyâ«ûd ≠eker mu¡vecc olur veyâ«ûd veteresi §aπîre olur ve mecrâ dahi 
mu√â≠âttan mün√anî olur, binâen ¡aleyh fem-i ra√imin √âðð-ı vasa†ına ir-
zâð olmaz. 

Ve ammâ ¡aðrın mebâdîde olan esbâbını biz bundan aðdem ta¡dâd eyle-
dik ve o ta¡dâd olunan a¡∂ânın ∂a¡fları ¡aðra sebeb olur, zîrâ a¡∂â-i ha∂m ve 
a¡∂â-i rû√ ðaviyye olmak gerektir ki √attâ ¡ulûð sühûletli ola. 

Ammâ «a†â-i †ârî ba¡∂ı kerre inzâl katında ðable’l-iştimâl olur veyâ«ûd 
ba¡de’l-inzâl ve’l-iştimâl olur. Ve ðable’l-iştimâl yalnız inzâl katında olan 
«a†â-i †ârî budur ki recül ve mer™enin inzâlleri zamânı mu«telif olur ve e√a-
dühümânın inzâli â«erin inzâli üzere sebðat ve teðaddüm eylemekten zâil 
olmaz. Ve eger inzâli sâbıð olan recül olur ise ba¡de’l-inzâl recül mer™eyi 
terk eder ve mer™eden inzâl √â§ıl olmaz ve menî-i recülden yalnız veled 
olmaz. Ve eger sâbıð olan mer™enin inzâli ise mer™e inzâlinden sonra recül 
dahi inzâl eder ve recülün inzâli vaðtinde ra√imin ağzı fâπıren ya¡nî ağzı 
açık olduğu √âlde bâðî kalıp nu†feye ra√im müştemil olmaz ve ra√imden o 
nu†fe «urûc eder. Ve fem-i ra√imin feth ve faπrının sebebi budur ki cimâ¡ 
katında fem-i ra√im ce≠b-i menî için √areket edip faπren ba¡de faπrin ağzını 
açar ve menîyi ce≠b-i şedîd ile ce≠b eder √attâ o ce≠bi mer™e kendi inzâli 
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katında i√sâs eder, pes mer™enin inzâli katında şehveti ve √areket-i ce≠bi 
sâkine oldukta ða∂îb dâ«il-i ra√imde olmakla mun∂amm olmaz ve ða∂îbin 
«urûcundan sonra meftû√an fem-i ra√im bâðî kalır. 

Ve fem-i ra√im ce≠b-i menî için √areketinde iki ðavl vardır. O ðavlle-
rin biri budur ki o √areket ile fem-i ra√im mâ-ı recülü †aleb ve ce≠b eder 
ve mer™enin ev¡iye-i bâ†ınesi menîsini dâ«il-i ra√ime §abb eder ve fem-i 
ra√imin menî-i recülü ce≠b için √areketi oldukta menî-i mer™eden seyelân 
edenlerini dahi menî-i recül ile ce≠b eder. Ve bir ðavm ≠âhib olur ki fem-i 
ra√imin √areketi mer™enin menîsini †aleb ve ce≠b ve ibtilâ¡ için olur, zîrâ 
mer™enin ev¡iye-i menîsi ne ðadar dâ«ilde ise ru†ûbetini «ârice §abb eder 
ve kendi menîsini ce≠b için fem-i ra√im √areket edip mer™e menîsini ce≠b 
eyledikte menî-i recül dahi münce≠ib olur. Ve’l-√â§ıl ðavl-i evvele göre 
√areket ce≠b-i mâ-ı recül için olur ve mer™eden seyelân eden mâin ini-
ci≠âbı bi-†arîði’-tebe¡iyye olur. Ve ðavl-i &ânî üzere fem-i ra√im √areketi 
ile ma†lûb olan menî-i mer™eyi ce≠bdir ve menî-i recül ona tebe¡iyyet ile 
münce≠ib olur, zîrâ mer™e kendi menîsinin inzâlini i√sâs eder ve recülün in-
zâlini i√sâs eylemez ve inzâlin i√sâs olunduğu o menînin ma†lûb olduğuna 
ve ¡adem-i i√sâs menînin ma†lûb olmadığına delâlet eder. 

Ve bu «a†â ðeble’l-iştimâl olan «a†â idi, ammâ ra√im recül ve mer™e 
menîlerini iştimâlden sonra †ârî olan «a†â budur ki ba¡de’l-inzâl ve’l-¡ulûð 
ve&be ve §adem ve sür¡at-i ðıyâm ve o mi&lli nesneler ile mâ-ı müştemil 
√areket-i ¡anîfe ile √areket edip münzelið olur veyâ«ûd «avf-i †ârî ve sâir 
≠ikr-i âtî esbâb-ı isðâ†ın biri ile §âðıt olur.

Ve fâ∂ıl İbuðrâ† der ki recül mer™eden a¡∂â-i re™îse mizâcında ve mizâc-ı 
evvelde369 ve menîsinin mizâc-ı §ı√√îsinde elbette ebred olmaz velâkin ba¡∂ı 
kerre recüle bir nev¡ mizâc †ârî olur ki o mizâc mizâc-ı mer™eden ebred olur.

Ve ma¡lûm ola ki velûd olan mer™enin emrâ∂ı ¡âðırelerden eðall olur velâ-
kin velûdun bedeni a∂¡af ve ta¡cîzi esra¡ olur. Ammâ ¡âðırlerin emrâ∂ı ke&îre 
olur velâkin ta¡cîzi eb†â™ olur ve ek&er-i ¡ömründe ¡âðıre şâbbe gibi olur.

el-¡Alâmât: Sebeb-i ¡aðr menî oldukta recül ve mer™enin menîlerinin 
hangisi sebeb olduğunun ¡alâmâtı deyildiği üzere biraz eşyâdır ki onların 
§ı√√ati &âbite değildir, o eşyâ bu me≠kûrlardır:

369 Ya¡nî cemî¡an bedenin mizâc-ı «ılðîsinde.
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İki menî suya ilðâ olunmakla tecribe olunur, hangisi †âfî olursa taðsîr o 
menîde olur, rüsûb edende taðsîr olmaz. Ve ke≠âlik iki zevcin bevli a§l-ı 
«ass üzere ilðâ olunur, hangisi cefâf eder ise tað§îr onun menîsinde olur. Ve 
ke≠âlik yedi √abbe şa¡îrden ve yedi √abbe √ın†adan ve yedi √abbe bâðıliy-
yâttan a«≠ ve evânî-i «azef içine o √ubûb va∂¡ olunup recül, mer™eden biri 
üzerine bevl ettirilip yedi gün terk olunur, eger o müddette nâbit olur ise 
onun menîsinde ¡aðr yoktur. 

Bunlardan eb¡ad o ba¡∂ı biraz ¡alâmetler ≠ikr eylediler ki o ¡alâmetler-
den mer™eyi tecribe √aððında ≠ikr eylediklerinin a√seni budur ki ðam¡ ile 
ba«ûr-ı †ayyib mer™enin ra√imine teb«îr olunur, eger onun râyi√âsı mer™e-
nin femine veyâ«ûd mun«urlarına nüfû≠ eder ise o hatunda sebeb-i ¡aðr 
yoktur ve eger nâfi≠ olmazsa onda süded ve a«lâ†-ı rediyye vardır, o südde 
ve a«la†-ı rediyye râyi√a-i ba«ûru nüfû≠dan men™ eder veyâ«ûd râyi√asını 
ifsâd eder. 

Ve yine denildi ki bir &ûmeyi mer™e i√timâl eder ve na@ar eder, o &ûme-
nin râyi√asını ve †a¡mını fem ve mun«urda i√sâs ederse onda ¡aðr yoktur 
ve i√sâs eylemezse ¡aðr ondadır. Ve onun ek&er-i delâleti o hatunda südde 
olduğuna olur ve südde dahi ¡aðra delâlet eder, ammâ †a¡mın ve râyi√anın 
nüfû≠u süddenin in¡idâmına delâlet eder 

Ve süddeden mâ-¡adâ ¡aðrın esbâb-ı sâiresi olmakla süddenin intifâsı 
¡aðrın intifâsına delâlet eylemez, zîrâ «â§§ın intifâsı ¡âmmın intifâsını müs-
telzim olmaz. Câizdir ki o mer™ede südde √asebiyle ¡aðr olmayıp sebeb-i 
â«er ile ¡aðr ola. 

Ve √abel için â«er mevâni¡ dahi vardır. Hangi mer™e √ay∂dan †uhra dâ«il 
oldukta onun fem-i ra√imi ra†b ola, o ra√im müzlið olur. 

Ammâ sebeb-i ¡aðr menîde veyâ«ûd a¡∂â-ı [431a] menîde olduğunun 
¡alâmetleri senin bildiğin vech üzere menînin √arâret ve bürûdeti ta¡arrüf 
olunmakla ve «u&ûret ve riððatini mer™enin lems edip i√sâs eylemesi ile ve 
¡âne ve şa¡rının √âli ile ve levni râyi√ası ve sür¡at-i nab∂ı ve bu†™-ı [nab∂ı] 
ile ve ðârûresinin §ıbπı ve ðıllet-i §ıbπı ile ve cesedin müşâreketiyle ma¡lûm 
olur. 

Ammâ rutûbet ve yübûset ma¡a’l-ðıllet πıl@ati ve ma¡a’r-rıððat ke&reti 
ile ta¡arrüf olunur. Menî-i ebya∂ u §a√î√ berrâð ve lezic olur ve üzerine 
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≠übâb vâði¡ olup ondan tenâvül eder; onun rî√i †al¡370 rî√î gibi veyâ«ûd ya-
semîn rî√i gibi olur. 

Ammâ †am& ve a¡∂â-i †am& mizâcı √asebiyle olan ¡aðrın ¡alâmetleri se-
nin bildiğin o eşyâlardır ki onun ile √arâret ve bürûdete istidlâl olunur ve 
lems ile dahi √arâret ve bürûdete istidlâl olunur ve levn-i †am&a dahi na@ar 
olunur, onun meyli §ufrete veyâ«ûd sevâda ve küdûrete ve beyâ∂a olduğu 
ta¡arrüf olunur.

Ve şa¡r-ı ¡ânenin a√vâli dahi ta¡arrüf olunur, ma¡a’r-riððat ke&ret ile ru†û-
bete ve yübûsete istidlâl olunur ya¡nî onların vücûdu ile ru†ûbete ve ∂ıddları 
ile yübûsete istidlâl olunur.

Ve ¡aynın vârime ve kemide olduğu ile dahi istidlâl olunur, zîrâ İbuðrâ† 
katında ¡ayn a√vâl-i ra√ime delâlet eder. 

Ve ðıllet ma¡a’l-πıl@a ile dahi istidlâl olunur. Ben bir ¡avret gördüm ki 
√ay∂ından «alâ§ olup †uhra dâ«ile oldukta fem-i ra√imi kurumaz idi ve 
fem-i ra√imi ra†beten bâðî kalır idi ve o mer™e gebe kalmaz idi.

Ammâ hüzâl ve simen ve şa√m ve ðı§ar-ı ðadîb ve i¡vicâc-ı ≠eker ve 
veterenin ðı§arı ve inðılâb-ı ra√im ve iki inzâlin a√vâli biraz umûrlardır 
ki i«tibâr ile ma¡lûm olur ya¡nî ehl-i «ibrenin «ibreleriyle ma¡lûm olur. Ve 
&erbi ke&îrü’ş-şa√m olanların fürûcu medâ«ili ∂ayyið ve ba¡î∂ olur ve ða§î-
retü’l-ðurûn371 ve nâiyetü’l-bu†ûn olur, her √arekette ona bühr ¡ârı∂ olur ve 
ednâ râyi√adan müte™e≠≠î olur. 

Ve meyelân-ı ra√ime delîl budur ki dâ«il-i ferce cess olunur, eger fercin 
dâ«ili fem-i ra√ime mu√â≠î ise onda meyelân-ı ra√im yoktur, eger mu√â≠î 
değil ise o ra√im mâildir ve ra√imlerinde meyelân ve inðılâbı olan hatun-
larda vaðt-i cimâ¡da veca¡ olur.

el-Mu¡âlecât: Bu bâbın tedbîri iki ðısma münðasım olur: ¢ısm-ı evvel 
i√tiyâlde te™ennî ve tela††uf etmekle olur ve ikinci ðısm mevâni¡-i √abele 
mu¡âlece etmekle olur. 

Ammâ bi-√asebi’l-«ilða ¡âðır ve ¡aðîm olanlara ve ke≠âlik iki zevcinden 
her birinin mizâcı zevc-i â«erin mizâcına münâfî olup her birinin tebdîl-i 

370 »urmâya şecerinde evvel-i @uhûrunda †al¡ derler. 
ــ 371 ــא ا ــ  ان  ــ ــ ا ــא ا ــאن رأ  .Risâle-i Ebi’l-Fa∂l Mu√ammed b. Nâ§ır b ا

Mu√ammed.
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zevce √âceti olanlara ve âleti ða§îr olup bu sebeblerden ¡aðrı olanlara devâ™ 
olmaz. Ve ke≠âlik füvvehât-ı †am&ı ðurû√-ı mündemile √asebiyle temellüs 
edenlere dahi ¡ilâc olmaz. Ve tebdîl-i zevce √âceti olanların ¡ilâcında †abîbe 
√âcet olmaz, ammâ sâirleri için tedbîr olunur. 

Ve ≠ikri sâbıð olan iki ðısm tedbîrden ðısm-ı evvel tedbîrini taf§îli budur 
ki onlar cimâ¡ için evfað olan vaðti i«tiyâr eyleyeler ve evfað-ı evðâtı bun-
dan aðdem biz ≠ikr eyledik: 

Ve hatunların â«ir-i √ay∂ında ya¡nî evvel-i †uhrunda cimâ¡ oluna ve bi-
zim bundan aðdem ≠ikr eylediğimiz evðât-ı lâyıðada cimâ¡ oluna. Ve on-
ların cimâ¡ları aralarında müddet-i †avîle olmaya ya¡nî ≠ikri sâbıð olduğu 
üzere bir gün cimâ¡ eyledikte iki gün terk eyleye, üçüncü gün yine cimâ¡ ey-
leye. Bi-√asebi’l-mizâc ðalîlen taðdîm ve te™«îr eyleye, †ûl-i müddet cimâ¡ı 
terk eylemeye, zîrâ †ûl-i müddet cimâ¡ terk ile iki menî dahi berde mâil 
olup fâsid olur. Ve kaçan bi-√asebi’l-ittifâð müddet-i †avîle terk-i cimâ¡ 
etmekle müctemi¡ olan menîleri fâsid olsa onlara vâcib olur ki o müctemi¡ 
olan menîyi istifrâπ edince ðadar ¡ulûð olmamak cihet üzere cimâ¡ı isti¡mâl 
eyleye, kaçan müctemi¡ olan menî-i fâsid tamâmen ve kâmilen istifrâπ olu-
nup ikisinin ev¡iye-i menîlerinde tevlîd-i velede §âli√ menîlerinin ictimâ¡ı 
ma¡lûm ve ma@nûn oldukta o vaðt ¡ulûða mü™eddî olan cimâ¡a mübâşeret 
ederler. 

Ve mer™e cânibinden mürâ¡ât olunan şar†-ı cimâ¡ mer™enin evvel-i †uh-
runda olmaktır. Ve ke≠âlik her bedene √arî ve lâyıð olan müddet i«tiyâr 
olunur ve o vaðtlerde ðable’l-cimâ¡ recül ve mer™e mülâ¡abeyi ta†vîl ederler 
¡ale’l-«u§û§ mizâc-ı redîsi olmayan mer™e ile lu¡bu ziyâde ta†vîl eder ve re-
cül mer™enin &edyini rıfk ile mess eder ve mer™enen ¡ânesine daπdaπa eder 
ve mer™eye recül mülâðî olur velâkin i«tilâ†-ı √aðîðî ile mu«teli† olmaz. Ve 
kaçan mer™eye şebað gelip şehveti √areket ve cimâ¡a neşâ†ı olsa o vaðt re-
cül mer™eye küllen mu«âla†a eder, ba@rları arasına cihet-i fevðten mu√âkke 
ederek ya¡nî fercin iki cânibinin arasında olan «ıtândan bâðî uzunca la√-
ma ða∂îbi ile mu√âkke ve mülâmese ederek √aðîðî mu«âla†a eder, zîrâ o 
ma√all onun mev∂i¡-i le≠≠eti olur. Ve cihet-i mer™eden o sâ¡ati i«tiyâr eder 
ki o sâ¡atte onun recüle mülâzemesi ziyâde olur ya¡nî ziyâde sarılır ve göz-
lerine i√mirâr gelir ve nefsinde irtifâ¡ olur ve kelâmında tebelbül olur, bu 
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√âlâtın mer™ede @uhûru katında recül menîsini fem-i ra√ime mu√â≠î ma√al-
le irsâl eder, menîni mekânını fem-i ra√imde havâ-i «âricîden bir e&er bâliπ 
olmayacak ðadar tevsî¡ eder, zîrâ havâ-i «âricînin menîye i§âbeti fevrinde 
fi’l-√âl menî fâsid olup tevlîd-i velîde §âli√ olmaz. 

Ve ma¡lûm ola ki recül menîsini fercin şu¡be-i ðalîlesine irsâl eylese 
ve belki recülün ða∂îbi ða∂îbin muðâbilinde olan √i≠âra mülâzemet ey-
lese ya¡nî ekeme ta¡bîr olunan cebel-i §aπîr gibi mürtefi¡ bir πudde ve 
¡uðdeye mülâzemet edip fem-i ra√imde olan menfe≠e irsâl-ı menî olunmasa 
ba¡∂ı kerre o menî zâyi¡ olur ve ra√imin ce≠bine o √izâr mâni¡ olur. Belki 
recüle vâcib olur ki bir nev¡ ≠erð ile menîsini fem-i ra√ime irsâl eyleye ki 
onda ða∂îbini √i≠âra mülâzım eylemeye ve ma«rec-i i√lîli ifsâd eylemeye 
ve ba¡de’l-inzâl bir sâ¡at ðadar mer™eye mülâzemet eyleye, fem-i ra√imin 
faπarâtı ve müteneffisâtı ya¡nî ce≠b-i menî için √arekâtı ve açılıp kapanma-
sı bi’l-külliyye hâdî ve sâkin olunca ðadar mer™e ile «ılâ†ı istið§â eyleye ve 
ba¡de-≠âlik recül «ılâ†ını istið§âdan yesîren ve ðalîlen sâkin kılıp o √âlde 
mer™e fâ√ice, müşâletü’l-verikeyn, nâziletü’@-@ahr ola ya¡nî mer™e ayakları-
nı ayıra ve dübürü e†râfını fevðe ref¡ ve arkasını esfele tenzîl eyleye ve bu 
vech üzere hüdüvv-i yesîrden sonra külliyyen terk edip recül müfâraðat ey-
leye, ammâ hatunun √âli henî™eten bâðî kala, ayaklarını birbirlerine ∂amm 
eyleye ve nefesini √abs eyleye. Eger ondan sonra mer™e bir miðdâr uyur ise 
onun nevmi i¡lâðı te™kîd eder. Bu ≠ikr olunan tedbîr-i √âl cimâ¡ tedbîri idi. 

Eger ðable’l-cimâ¡ tedbîr eder isen bu şâna muvâfıð ba«ûrâtı mer™ede 
isti¡mâl eyle, zîrâ ba«ûrât-ı me≠kûre isti¡mâli evfað olur yâ«ûd √amûlât is-
ti¡mâl eyle «u§û§an muðl ve muðle müşâbih olup √arâret-i şedîdesi olmayan 
sumûπla mer™ede √amûle isti¡mâl eyle. Ve te™&îr-i ¡acîbi olan tedbîrdendir ki 
mer™eye †uyûb-ı √ârre ta√t-ı ra√imden teb«îr olunup mer™e o ba«ûru «âric-
den şemm eylemeye ve ba¡dehu bir ünbûbe-i †avîle a«≠ olunup o ünbûbenin 
†araf-ı vâ√idi remâd-ı √ârr içine ve †araf-ı â«eri fem-i ra√ime va∂¡ olunur 
ve ta√ammül olunacak miðdârı √arâreti o ünbûbe ra√ime edâ eyleye ve o 
hey™et üzere iken mer™e tenvîm olunur veyâ«ûd o √âl üzere cülûsa ðâdir 
olduğu müddet iclâs olunur ve ba¡dehu cimâ¡ olunur. 

Bu me≠kûrlar ¡aðrın mu¡âlecâtının ðısmı evveli idi, ammâ ðısm-ı &ânîsi 
mâni¡-i √abel olan esbâb-ı ¡aðrı izâle için olan tedbîrlerdir: 
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O tedbîrlerin taf§îli budur ki eger sebeb-i ¡aðr √arâret ve a«lâ†-ı √ârre 
olur ise o a«lâ† istifrâπ olunur ve mizâc dahi ta¡dîl olunur aπdiye ve eş-
ribe-i ma¡lûme isti¡mâl olunmakla ve ra√im üzere ðayrû†ıyât-ı mu¡addile-
tü’l-√arâre isti¡mâl olunur ve o ðayrû†î ¡u§ârât ve lu¡âbât ve edhân-ı bâride-
den itti«âz olunur. 

Ve eger sebeb bürûdet ve ru†ûbet olur ise [431b] ona bundan sonra bi-
zim ≠ikr edeceğimiz nesneler ile mu¡âlece olunur ve ek&er-i √âlde vâði¡ olan 
¡aðr bürûdet ve ru†ûbet √asebiyle olur. 

Ve eger sebeb fem-i ra√imin mu√â≠ât-ı fercden zevâli ile olur ise zevâl 
¡ilâcı ile mu¡âlece olunur ve bâbında ≠ikr olunan me√âcim ile ve lâyıð olan 
cihetten §âfini fa§d ile ¡ilâc olunur. 

Eger sebeb-i ¡aðr ke&ret-i şa√m olur ise onda riyâ∂et isti¡mâl olunur ve 
πıdâsı tel†îf olunur ve √ammâm-ı ra†b hecr ve terk olunur velâkin miyâh-ı 
√am™esi olan √ammâm terk olunmaz ve fa§d ve √uðun-ı √âdde ile istifrâπ 
olunur ve müceffifât-ı müsa««ine, tiryâð ve teyâ≠erî†ûs gibi ma¡âcîn is-
ti¡mâl olunur ve şarâb-ı raðîð-i ebya∂ hecr olunur ve ðavî ve a√mer ve §ırf 
olan şarâbdan miðdâr-ı ðalîl isti¡mâl olunur. Ve hatunlara ferzicât-ı cey-
yideden olur ¡asel-i mâdî372 ve dühn-i sûsen ve mürr bu edviyeden itti«â≠ 
olunan ferzice. 

Ve eger sebeb-i ¡aðr menînin cevdet-i temekkününe mâni¡ olan riyâ√ 
olur ise kemmûnî mi&lli isti¡mâl olunur ve enîsûn ve bezr-i kerefs ve 
bezr-i se≠âb şürb olunmakla ¡ilâc olunur «u§û§an bezr-i se≠âb mâu’l-u§ûl-
de şürb olunur. Ve ke≠âlik bu me≠kûrlardan ve cünd-i bîdester ve bezr-i 
se≠âb ve bezr-i fencengüştten mütte«a≠ ve mu√allil-i riyâ√ olan ferâzic 
itti«â≠ olunur. 

Ve eger sebeb iştidâd-ı yübûset ise ≠ikr olunan ferziceler üzere √uðun-ı 
mura††ıbe isti¡mâl olunur ve şu√ûm-ı müleyyine i√timâl olunur ve leben ve 
«u§û§an leben-i mâ¡iz saðy olunur ve isfîdbâcât-ı desime i†¡âm olunur. 

Ve eger sebeb fem-i ra√imin ∂îðı ise vâcib olur ki üsrübden tedrîcle 
taπallu@u olan bir mîl itti«âz olunup o mîle merâhim-i müleyyine mes√ 
olunduktan sonra dâimâ o mîl fem-i ra√imde isti¡mâl olunur ve cimâ¡ı ik&âr 

ء 372 ــ ــ כ  ــ  א د ا ــ  Kezâ fi’l-¢âmûs. Pes “¡asel-i mâdî”de yâ nisbet için olup ا
¡asel-i mu§affâ murâd olunmak @âhirdir. 
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olunur ve ona kerneb tenâvülü nâfi¡ olur ve kerefs ve kemmûn ve enîsûn 
mi&llileri isti¡mâl eder. 

İmtinâ¡-ı √abelden ¡ilâcı ðâbil olanların ek&er-i esbâbı berd ve ru†ûbet 
olur ve edviye-i mu√bilenin ek&eri o berdi telâfîye ve tedârüke teveccüh 
eder ve onda müstefriπât-ı ru†ûbet isti¡mâlinden lâbüdd olur, eger ru†ûbet 
mevcûde ise eyâricât ve √uðun ve √amûlât ile istifrâπ olunur ve ona nâfi¡ 
meşrûbâttan olur ma¡âcîn-i √ârre, me&rûdî†ûs ve tiryâð ve teyâ≠erî†ûs ve 
devâ-i kâkünec ve ba¡∂ı nüs«ada kâskînec vâði¡ olmuştur. 

Ve ke≠âlik ≠evâtü’l-«avâ§§ olan meşrûbâttandır mer™eye fîl bevli saðy 
olunmak ve bu bevlin i√bâlde menfa¡at-i ¡acîbi olur ve o bevli saðy ðurb-i 
cimâ¡da ve cimâ¡ eylediği fevrinde olur. 

Ve ke≠âlik nüşâre-i ¡âc şürb olunur ve onun nef¡-i √â∂ırı olur. 
Ve bezr-i sîsâliyûs dahi ceyyid-i mücerrebdir ve sîsâliyûs mevâşî-i inâ&a 

saðy olunur nitâc ke&îr olsun için. 
Ve nâfi¡ ferzicâttandır dühn-i belesân ve dühn-i bân ve dühn-i sûsenden 

itti«â≠ olunan ferziceler ve nef†-i esvedden mütte«a≠ olan ferzice dahi is-
ti¡mâl olunur. 

Ve ke≠âlik §ûfe içinde şa√m-ı ivezz isti¡mâli ve a@fâr-ı †îb ve misk ve 
sünbül ve su¡d ve şebb ve sa¡ter ve nân«âh ve zûfâ ve muðl ve «u§a'&-&a¡leb 
ve dâr-ı şîşe¡ân ¡acîbü’l-menfa¡at olur. 

Ve cevzü’s-serv ve √abbu’l-πâr ve sükk ve √amâmâ ve şâdenec ve ðar-
demânâ ve her müsa««in ve ðâbı∂ olanlar dahi nâfi¡dir «u§û§an menînin zelðı 
için nef¡i ke&îr olur ve «u§û§an infe«a-i erneb ma¡a’z-zübd ba¡de’†-†uhr is-
ti¡mâl olunsa √abele mu¡în olur. 

Ve ke≠âlik infe«a dühn-i benefsec ile isti¡mâl olunsa mu¡în-i √abel olur. 
Ve ke≠âlik erneb- ba¡resini i√timâl ve erkek @abyın merâresini i√timâl 

dahi nâfi¡dir ≠ikr eyledikleri üzere, o merâre ile «u§û§an «u§a'&-&a¡lebden ve 
¡aselden bir şey™ dahi kılına ve @abyın ba¡resi i√timâl olunur. 

Ve ke≠âlik ≠i™b merâresi ve erneb merâresi ve esed merâresinden iki 
dânıð miðdârı dahi i√timâl olunur.

Şiyâfe-i Ceyyide: Sünbül, za¡ferân, ma§†akî, mürr, cünd-i bîdester; bu 
me≠kûrlardan dühn-i nârdîn ile şiyâfe itti«â≠ olunur.
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Ve ke≠âlik mürr dört dirhem, îresâ, ba¡r-ı erneb iki dirhem; bunlardan 
ferzice-i bellû†iyye itti«â≠ olunup i√timâl olunur ve o ferzice her üç günde 
taπyîr ve tecdîd olunur.

Ve ke≠âlik ¡asel-i mu§affâ, dühn-i sûsen, sekbînec, muðl.
Ferzice-i Ceyyide: Za¡ferân, √amâmâ sünbül, iklîlü’l-melik her birinden 

üçer buçuk dirhem, sâ≠ec, ðardemânâ her birinden birer ûðıyye, şa√m-ı 
ivezz, §ufretü’l-bey∂ iki ûðıyye, dühn-i nârdîn yarım ûðıyye. Bu me≠kûrları 
ba¡de’†-†uhr mer™e i√timâl eder âsmâncûnî «ırða içine va∂¡ edip o «ırðayı 
i√timâl etmekle ve küllü yevmin onu tecdîd eder.

Ve ke≠âlik yâbis veyâ«ûd ra†b &ûm a«≠ ve bir mi&li dühn-i √ill ya¡nî 
şîrûπan üzerine §abb olunur ve &ûm teherrî edip mâiyyet zâile olunca ðadar 
†ab« olunur ve bir §ûfe içinde i√timâl olunur ve o vechle i√timâl ceyyid 
olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ðable-i√timâli’l-ferzicât √uðneye √âcet olur ve onun 
√uðunu o √ukne olur ki onda şa√m-ı √an@alden bir ðuvvet olup ru†ûbeti 
i«râc eyleye yâ«ûd o mer™e fercine kenger i√timâl edip ru†ûbeti i«râc eder. 

Ve ba«ûrât-ı nâfi¡adandır, o aðrâ§ ki mürr ve mey¡a ve √abbu’l-πârdan 
itti«âz olunup küllü yevmin teb«îr oluna. 

Ve ke≠âlik ≠ernî«-i a√mer ve cevzü’s-serv a«≠ olunup mey¡a-i sâile ile 
ma¡cûn kılındıktan sonra ba¡de’†-†uhr ¡ale’t-tevâlî üç gün onunla teb«îr 
olunur. 

Ve ke≠âlik mürr, mey¡a-i sâile, ðınne, √abb-ı πâr, şûnîz ve ke≠âlik muðl, 
zûfâ ya¡bu nî me≠kûrlardan dahi ba«ûrât itti«â≠ olunur.

Altıncı Fa§l ◊abelin ¡Alâmâtı ve A√kâmı Beyânındadır

◊abele delâlet eder sebð ve teðaddüm eden recül ve mer™eden inzâlin 
tevâfîsi ve tevâðu¡u ve ¡aðîb-i cimâ¡da fütûr gibi bir √âlet olduğu ve inzâl 
katında kemerenin mem§ûs gibi olduğu ve kemere i«râc olundukta yübû-
sete mâil bulunduğu ve ¡aðabinde mîl du«ûl etmeyecek miðdâr fem-i ra√i-
min in∂ımâmı ve ke≠âlik cihet-i fevð ve cihet-i ðuddâma fem-i ra√imin ir-
tifâ¡ı ve min πayri §alâbetin teðallu§u ve o nâ√iyede şiddet-i yübs olmadığı 
bi’l-cümle bu me≠kûrlar √abele delâlet eder. 
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Ve √abel §â√ibesinin ilâ-√îni’l-va∂¡ †am&ı mu√tebes olur, o müddette 
ondan dem-i †am& «urûc eylemez veyâ«ûd ðalîlen «urûc eder. Ve onun sür-
resiyle ð ferci arasında veca¡ olur ve ba¡∂ı kerre bevlinde dahi ¡usret olur ve 
ona cimâ¡dan kerâhet ¡ârı∂a olur ve ba¡de’l-√abel o mer™e cimâ¡a buπ∂ eder 
ve cimâ¡ olundukta mer™eden inzâl olmaz ve cimâ¡ katında sürresinde veca¡ 
olur ve ona πa&eyân gelir ve eger √amli erkek ise o √âmilin cimâ¡a buπ∂u 
ün&âyı √âmilin cimâ¡a buπ∂undan eşedd olur ve ba¡∂ı kerre √âmil-i ün&âda 
a§lâ cimâ¡a buπ∂ olmaz. 

Ve √abeli ta¡ðîb eden nesnelerdendir kerb ve kesel ve &iðal-i beden ve 
«ub&-i nefs ve πa&eyân-ı ðalîl ve cüşâ-i √âmi∂ ve ðuşa¡rîret ve §udâ¡ ve 
düvâr ve @ulmet-i ¡ayn ve «afaðân. Ve bu ¡avârı∂lardan sonra onda şehevât 
rediyye olur ve o şehevât vaðt-i ¡ulûðtan bir şehr veyâ«ûd iki şehr sonra 
olur ve gözlerinin beyâ∂ı §aπîr olur ve ona i«∂ırâr gelir ve ba¡∂ı kerre ¡aynı 
πârib ve cefni müster«î ve na@arı mu√tedd ve √adeðası §afvet ve beyâ∂-ı 
¡aynı πıl@at üzere olur ve vaðte-i≠in ek&eriyyâ beyâ∂-ı ¡aynı §aπîr olmaz. Ve 
lâzım olur ki √âmil olanların levnine taπayyür gelip «âric ¡ani’†-†abî¡a onda 
â&âr √âdi& ola velâkin √aml ≠eker olur ise o taπayyür ve â&âr ðalîl ve √aml-i 
ün&âda ek&er olur. Ve ba¡∂ı kerre √abel evcâ¡-ı @ahrı ve evcâ¡-ı verikleri 
teskîn eder ra√imi √abelin tes«îni √asebiyle ve kaçan √amlini va∂¡ eyledikte 
yine o veca¡-ı ðadîmi ke-mâ fi’l-evvel ¡avdet eder. Ve ba¡∂ı kerre √âmilin 
bedeni olduğu √âlden taπayyür edip münbası† olur, bedeninde mevcûde 
olan ¡urûðu mu§ferre ve mu«∂arre olur. Ve ek&er-i √abâlâya evvel-i √abelde 
istir«â-i beden ¡ârı∂ olur †am&larından cenînin √âcetinden ziyâde olan fa∂la 
mu√tebes olmakla ve ziyâdenin sebebi cenînin vaðt-i §ıπarında ve zamân-ı 
∂a¡fında πıdâ-i ke&îre ¡adem-i i√tiyâcı √asebiyle olur ve kaçan cenîn büyü-
yüp kebîr olsa √âlet-i istir«â zâil olur, zîrâ o ziyâde-i fa∂l ile taπaddî edip 
ta¡ayyüş eder ve i√tibâs √asebiyle √âdi& olan a¡râ∂ı cenîni ¡i@amı ve ke&ret-i 
taπaddîsi ile sâkine olur. 

Ve on yaşına [432a] bâliπ olmayan câriye gebe kalsa ondan §ıπar-ı 
ra√imi √asebiyle helâk «avf olunur. Ve ke≠âlik kebîr olup √ummâ-ı 
√âdde i§âbet eden √âmil hatunlardan dahi helâk «avf olunur, zîrâ onun 
√ummâ-ı √âddesi √asebiyle cenîne sû™-i mizâc ¡ârı∂ olur ve cenîn ∂a¡îf ol-
makla sû™-i mizâcı müte√ammil olmaz ve ke≠âlik onun √ummâ-ı √âddesi 
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√asebiyle πıdâ-ı cenînin mizâcı fâsid olur. Ve ke≠âlik √ummâ-ı √âddesi 
olan ümme πıdâ verilmez ise cenîn ∂a¡îf olur ve πıdâ verilir ise ümm 
∂a¡îfe olur. Ve ke≠âlik ümmün ra√iminde verem-i √ârr olsa eger o verem 
filiπamûnî ise cenînin ve ümmün «alâ§ı ðalîlen recâ olunur, ammâ mâ-
şerâ cidden redî olur. 

Ve √abelin √âli tecârüb ile ma¡lûm olur ya¡nî √abel intifâ«tan farð olu-
nur. O tecribelerin biri budur ki iki ûðıyye ¡asel a«≠ olunup bir mi&li mâ-ı 
ma†ar ile memzûcen mer™eye ¡inde’n-nevm saðy olunup na@ar olunur, o 
saðy olunan şerbet maπ§a mü™eddî olduğu veyâ«ûd maπ§a mü™eddî olma-
dığı ta¡arrüf olunur, eger maπ§a mü™eddî olur ise ya¡nî veca¡ı olur ise √abel 
olduğu ve intifâ« olmadığı ve eger veca¡ olmaz ise √abel olduğu ma¡lûm 
olur. Ve onun ¡illet-i ¡âðılesi budur ki mi¡âya müşâreket ile intifâ« mu√tebes 
olup maπ§a mü™eddî olmaz ve ma¡a-hâ≠â etibbâ bu mes™elede müte¡accib 
olur velâkin bu mes™ele mücerrebdir ve §a√î√tir, meger o hatunların ≠ikr 
olunan şerbeti şürbe i¡tiyâdı ola. 

Ve tecribe-i me≠kûrenin biri dahi budur, o hatuna bir gün oruç tutturulup 
ve vaðt-i mesâda &iyâbla örtülüp bir iccâne-i me&ðûbeden ðam¡ ile ra√imine 
ba«ûr teb«îr olunur, eger ba«ûrun du«ânı femine ve râyi√ası meşâmmına 
§u¡ûd eder ise onda √abel yoktur. 

Ve ke≠âlik onda «avâ üzere dahi tecribe olunup mer™e câyi¡a iken bir 
&ûmeyi i√timâl edip üzerine tenvîm olunur ve na@ar olunup o &ûmenin †a¡-
mını ve râyi√asını mer™e feminde ve enfinde bulduğu ve bulmadığı ta¡arrüf 
olunur. Ve bizim e≠kâr ve înâ& bâbında ≠ikr edeceğimiz ¡asel ile zerâvend 
i√timâli ile dahi tecribe olunur. 

Ve √ublânın bevli evvel-i √abelde zürðate mâil a§fer olur ve evvel-i 
vaðtte olan bevlin vasa†ında ðu†n-ı menfûşe müşâbih bir şey™ olur. Ve 
ba¡∂ı kerre √abele o bevl delâlet eder ki o bevl §âf olur ve üzerinde ∂abâba 
müşâbih nesne olur ve «u§û§an onda √abb mi&lli bir şey™ §u¡ûd ve nüzûl 
ederse √abele o bevlin delâleti ðavî olur. Ammâ √abelin â«irinde √ub-
lânın ðavârîrinde √umret @âhire olur ve o √umret evvel-i √abelde olan 
zürðatin bedeli olur ve √ublânın ðârûresi ta√rîk olundukta o bevl teked-
dür eder ise √abelin â«iri olduğuna ve tekeddür eylemez ise evvel-i √abel 
olduğuna delâlet eder.
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Yedinci Fa§l ◊amlin Erkek Veyâ«ûd Dişi Olduğunun 
Esbâbı Beyânındadır

İ≠kârın ya¡nî √amlin erkek olduğunun sebebi menî-i recülün √arâreti ve 
ke&ret ve πazâreti ve ðubeyl-i †uhrunda ya¡nî evâil-i †uhrunda cimâ¡ın muvâ-
faðati ve menînin sağ cânibden dürûru olur, zîrâ «u§yenin †araf-ı yemîni 
es«an olmakla o †araftan nüzûl eden menîde sü«ûnet ve ðıvâmında «u&ûret 
ve &ü«ûnet ziyâde olur ve ke≠âlik «u§ye-i yümnâ mâdde-i menîyi külye-i 
yümnâdan ce≠b ve a«≠ eder ve külye-i yümnâ külye-i yüsrâdan mekânen 
erfa¡ ve kebide aðreb olmakla es«an olur ve onda terbiye olan mâdde dahi 
es«an olur. 

Ve menînin yemîn-i ra√ime vuðû¡u dahi sebeb-i i≠kâr olur ve ke≠âlik 
menî-i mer™e dahi «avâ§§ı ve ciheti √asebiyle sebeb-i i≠kâr olur ve beled-i 
bârid ve fa§l-ı bârid ve riyâ√-ı şimâliyye dahi i≠kâra mu¡în olur ve bu es-
bâbın a∂dâdı înâ&a mu¡în ve sebeb olur. Ve ke≠âlik §abâvet ve şey«û«at 
esnânından mâ-¡adâ sinn-i şebâb dahi i≠kâra mu¡în olur. 

Ve ba¡∂ılar dediler ki eger menî recülün yümnâsından mer™e ra√iminin 
yümnâsına nüzûl ederse veled ≠eker olur ve yesârdan nüzûl ederse veled 
ün&â olur velâkin yesâr-ı recülden nü≠ûl eden menî mer™e-i ra√imin cânib-i 
yemîninde vâði¡ olursa veled-i ün&â mü≠ekkere olur ya¡nî «ilðati ün&â ve 
mü≠ekker şemâili ve «a§leti üzere olur. Ve recülün yemîninden ra√imin 
yesârına nüzûl eder ise ≠eker mu«anne& olur. 

Ve ba¡∂ı te√â≠uð edenler dediler ki √ay∂dan kurtulup πusl eylediği gün-
de mer™eye √abele mü™eddî cimâ¡ olunsa veled ≠eker olur ve yevm-i πuslden 
beş güne varınca ðadar vâði¡ cimâ¡dan √â§ıl olan veled πulâm olur, beş gün-
den sonra sekizinci güne varınca ðadar vâði¡ olan √abelden câriye tevellüd 
eder ve sekizinci günden on birinci güne ðadar √âdi& olan √abelden yine 
i≠kâr olur, on birinci günden sonra olan ¡ulûð ile √â§ıl olan veled «un&â 
olur. Câlînûs kitâbında ≠ikr eyledi ki √amli erkek olan √âmilin demi es«an 
olur; √amli ün&â olanların sü«ûnet-i demi onlardan eðall olur.

Fa§l ±ükûret ve Ünû&et ¡Alâmâtı Beyânındadır

◊amli ≠eker olanların levni a√sen ve neşâ†ı ek&er ve beşeresi enðâ 
ve şehveti e§a√√ ve a¡râ∂ı esken olur. Ve √amli ≠eker olan √âmil cânib-i 
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yemîninde &iðal i√sâs eder, zîrâ ek&er-i √âlde veled-i ≠eker ra√imin iki câ-
niblerinden cânib-i yemîninde √â§ıl olur. Ve menî-i recül cânib-i yemîne 
inzirâðın sebebi iki vechle olur: O vechlerin biri budur ki menî-i recülü 
†aleb için ra√imden cânib-i eymen evvel √areket edip cânib-i eysere menîyi 
ðabûlde sebðat eder. Ve ikinci vech budur ki menî-i recül cânib-i eymen-
den nüzûl eder ve cânib-i eymenden nüzûl eden menî ra√imin cânib-i ey-
meninde vâði¡ olur. Ve cenîn-i ≠eker kaçan ta√arrük eylese cânib-i eymen-
den √areket eder. Ve √amli ≠eker olanların &edyleri nemâya ve tezâyüde 
ve levn-i beşereleri taπayyüre cânib-i eymenden bidâye eder ve «u§û§an 
tezâyüd ve taπayyür √aleme-i yümnâda cümleden aðdem olur ve lebenin 
√aleme-i yümnâya cereyânı evvel ve aðdem olur ve evvel-be-evvel leben 
yümnâdan dürûr eder. Ve ≠ekere √âmil olan mer™enin lebeni πalî@ ve lezic 
olur, raðîð ve mâî olmaz √attâ √âmil-i ≠ekerin lebeni kendi üzerine teðâ†ur 
eder ve şemste onun ða†resine na@ar olundukta o ðatre-i leben ða†re-i zîbað 
ve √abbe-i lü™lü™ gibi müşâhede olunur, ne seyelân ve ne te†a™mün eder. Ve 
≠âtü’≠-≠eker olan √âmilin √aleme-i &edyinin √umreti ziyâde olur, sevâd-ı 
şedîdi olmaz. Ve ≠âtü’≠-≠ekerin ayakları ¡urûðu √umur olur, o ¡urûðta sevâd 
olmaz ve sağ nab∂pn imtilâsı ve tevâ†ürü eşedd olur. Ve ke≠âlik a§√âb-ı 
tecribe dediler ki ≠âtü’≠-≠eker olan √âmil vâðıfe ve sâkine iken √areket ey-
lese onun √areket-i bidâyesi ricl-i yümnâsı ile olur, mücerrebdir ve ðâ¡ide 
iken ðıyâm murâd eylese yed-i yümnâsına i¡timâd edip ðıyâm eder ve ¡ayn-ı 
yümnâsının √areketi e«aff ve esra¡ olur. Ve √aml-i ≠eker üç şehrden sonra 
√areket eder, ammâ ün&â olan √aml dört aydan sonra √areket eder. Ve ke≠â-
lik mücerrebîn dediler ki √aml-i ≠eker ve √aml-i ün&âyı bildiren √iyelden 
olur o √ile ki zerâvendden bir mi&ðâl sa√ð olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır 
ve o ma¡cûn yeşil §ûfe içinde ¡ale’r-rîð vaðt-i πadâttan nı§f-ı nehâra ðadar 
i√timâl olunur, eger o vaðtte ağzı suyu tatlı olduysa onun √amli ≠ekerdir, 
eger ziyâde acı olur ise √amlin ün&â olduğuna delâlet eder, eger rîði √âli 
üzere bâðî kalıp ona √alâvet ve merâretten bir nesne ¡ârı∂ olmasa o mer™ede 
√aml olmadığına delâlet eder.

Mu§annif der ki ≠ikr olunan √îlenin delâlet-i me≠kûresinde na@ar vardır, 
o na@arı def¡ tecribe ile olur veyâ«ûd erbâbı ile ke&ret-i mübâ√a&e vü münâ-
@ara ile olur. 
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Ammâ √aml-i ün&ânın ¡alâmâtı √aml-i ≠eker ¡alâmâtının a∂dâdı olur. Ve 
√amlin ün&â olduğu ¡alâyimini te™kîd eder √âmilin ayaklarında ður√a @uhû-
ru «u§û§an sâklarında olan ður√a ve verem ziyâde o ¡alâðâtı te™yîd eder. Ve 
ba¡∂ı kerre ≠âtü’≠-≠eker olan √âmilin √amli ≠eker-i ∂a¡îf ü mehîn olur ve o 
√âmilin √âli ve ¡alâmâtı ün&â-ı ðaviyyeye √âmilin √âl ve ¡alâmâtından esve™ 
ve erde™ [432b] olur. 

¡An-≠ekerin nüfesânın nifâsı yirmi beş günde münða∂î olur, otuz güne 
dahi bâliπ olur lâkin onda seðâmet olur ise o müddeti tecâvüz eder. Ammâ 
ün&â doğuran mer™enin nifâsı otuz beş gündür, erba¡în tamâmına ðadar ve 
müddet-i me≠kûrlar √ükm-i ek&erîdir. 

Ve bir ðavm dahi dediler ki √âmilin lebeni suya sağılır, eger o leben 
suyun üzerinde †âfî olursa √amlin ≠eker olduğuna delâlet eder ve ammâ 
nüzûl ve rüsûb ederse veled ün&â olduğuna delâlet eder ve o ba¡∂ı dediler ki 
¡alâmet-i me≠kûre felsefe ¡ulemâsının mücerrebâtından olur.

Dokuzuncu Fa§l ◊amlin Erkek Olması İçin İsti¡mâl Olunan 
Tedâbîr Beyânındadır

Vâcib olur ki recül ve mer™eden her biri ¡ı†r ve ba«ûr ve aπdiye ile tes«în 
oluna ve me&rûdî†ûs saðy oluna ve ba«ûrât ferâziciyye ile teb«îr oluna eger 
ona i√tiyâc olur ise ve √uðun-ı müsa««ine ve merû«ât ile dahi tes«în oluna. 

Ve ba¡∂ılar dediler ki mer™enin menîsi ∂a¡îf olmak vâcibdir √attâ veled 
≠eker ola. Ba¡∂ın bu kelâmına iltifât olunmaz belki vâcib olan budur ki 
mer™enin dahi menîsi koyu ve ðaviyye ve √ârre ola, zîrâ bu mi&lli menî 
≠ükûriyyeti ziyâde ðâbil olur velâkin menî-i ün&â menî-i ≠ekerden münfa¡il 
olmayacak miðdâr ðavî olmak câiz değildir ve belki vâcib olur ki menî-i 
≠ekerin ðuvveti menî-i ün&â ðuvvetinden ek&er ola √attâ menî ≠ükrânda 
fi¡lini icrâdan ¡âciz olmaya. 

Ve vâcib olur ki cimâ¡ bir müddet terk oluna ki o müddette cimâ¡ı terk 
cimâ¡dan i¡râ∂ sayılmaya, zîrâ bundan aðdem ≠ikr olunduğu üzere cimâ¡dan 
i¡râ∂ menîyi ifsâd eder. Ve ke≠âlik şürb-i mâ ik&âr olunmaya belki recül 
ve mer™eden her birleri suyu ðalîlen ðalîlen şürb eyleyeler ve ðaviyye ve 
müsa««ine olan πıdâlar ile taπaddî eyleyeler. Ve bunlar ile tedbîrden sonra 
recüle gerektir ki menîsini tecribe eyleye, eger menîsi raðîð ise ma¡lûm olur 
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ki henüz o menî ¡ilâcına mu√tâcdır. Ve eger o tedbîrlerden sonra recülün 
menîsi taπallu@ eylediği bi’t-tecribe @âhir olur ise birkaç eyyâm §abr eder 
ve istimrâ[r] üzere yine tedbîrini eder √attâ menî ðaviyyen ev¡iyesinde cem¡ 
oldukta o vaðt müşârün ileyh olan muvâða¡at ile viðâ¡ ve cimâ¡ eder ve 
cimâ¡ı a¡†ar olan mevâ∂i¡de olup ðable’l-cimâ¡ recül ve mer™eden her biri 
mu¡a††ırât-ı √ârre ile evvel-i bâbda ≠ikr olunduğu üzere tes«în olunduğu 
gibi misk ve za¡ferân ve ¡ûd-ı «âm-i Hindî’yle mev∂i¡-i cimâ¡ ta¡†îr olunur 
ve kâfûrdan ictinâb olunur ve eserr-i √âl ve a†yeb-i nefs ve ebhec-i me™vâ 
üzere iken ve i≠kârı tefekkür ve vehmine ≠evi’l-ba†ş ≠ükrân-ı aðviyâyı 
i√∂âr ederek cimâ¡ olunur ve karşısına ¡aynı muðâbilinde aðvem-i «ilðati 
ve ebsel-i hey™eti olan bir recülün §ûretini va∂¡ eder373 ve ba¡dehu va†™ eder 
recül ve mer™e menîlerine ferâπ √â§ıl olunca ðadar. Bu √âl üzere olan cimâ¡-
dan √â§ıl veled ber-minvâl-i muta§avver tevellüd edip bi-emrillâhi ta¡âlâ 
ve tebâreke o veledi «alk ve îcâd ber-vefð-ı murâd olur ve √âzâ sırrun min 
esrârillâhi’l-√akîm.

Onuncu Fa§l ¢abîs-i Mü≠kir Beyânındadır

“¢abîs” ðâf’ın fethi ve bâ’nın kesri ve meddi ile şol erkektir ki dişiyi tîz 
yüklü eder. Ve fi’l-me&eli: ــא ــ  אد ة  ــ  “Laðve” lâm’ın fethi ve ðâf’ın 
sükûnu ile şol dişidir ki tiz yüklü kala, kezâ fî-tercemeti’§-~i√â√. Ammâ 
“mü≠kir” min bâbi’l-if ¡âl ism-i fâ¡ildir, erkek doğurtucu demektir.

Mu§annif der ki ðabîs-i mü≠kir o recüldür ki onun bedeni ðavî ve §alâbet 
ve re«âvetinde bedeni mu¡tedil ve menîsi ke&îr ve πalî@ ve √ârr ve «u§ye-
leri ¡a@îm ve ¡urûðu bâdî ve şebaðı ðavî olup onu cimâ¡ mu∂¡if olmaya ve 
menîsini cânib-i ¡yemînden izrâð eyleye. Ve mülðı√în ya¡nî insândan ve 
sâir √ayvândan dişiyi gebe kılmak §ınâ¡asına mâhir olanlar erkeğin bey∂a-i 
yüsrâsını şedd edip bağlarlar o fa√l menîsini ün&âya cânib-i eymenden §abb 
eylesin için. Ve πulâmın ya¡nî veled-i ≠ekerin ba¡de’l-vilâde iki bey∂aların-

373 “Besâlet” şecâ¡at ma¡nâsınadır. Bu kelâmda ðuvvet ve şecâ¡atin ve melâ√at-i 
a¡∂â ve rezânet-i bedenin ma√mûd ve ma†lûb olduğuna işâret vardır, ke-mâ ðâle 
¡aleyhi’s-selâm ــ ــ ا ــ ا ــ  א ــ ا  ــ إ ي أ ــ ــ ا -ve ke-mâ ðâle ¡aley ا
hi’s-selâm ه ــ ــ ا ــ  ا ا ــ ــ ve ke-mâ ðâle ا כــ כא ــ ا ــא ve ke-mâ ðâle و  أ
ــ ي  ــ ــ  ــ 
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dan bey∂a-i yümnâsı evvelâ münfeti« olur ise o gulâm mü≠ekker olur ya¡nî 
onun veledi erkek olur ve eger bey∂a-i yüsrâsı evvel münfeti«a olur ise 
ondan √â§ıl olan veled ün&â olur ve ke≠âlik lâ-¡an âfetin fi’l-menî sür¡at-i 
i√tilâm dahi mu√telimin mü≠kir olduğuna delâlet eder.

On Birinci Fa§l La…ve-i Mü≠kir Beyânındadır

Laðve-i mü≠kirin bi-√asebi’l-lüπa ma¡nâsı bundan evvel olan fa§lda 
beyân olundu.

Ve mu§annif der ki laðve-i mü≠kir nisvândan o mer™edir ki levni ve 
se√anesi mu¡tedile olup bedeninde cüs™et ve §alâbet ve ke≠âlik re«âvet dahi 
olmaya374 ve †am&ı ðay√î ve raðîð olmaya ve ke≠âlik †am&ı mâî ve ðalîl 
ve cidden mu«&ir ve ðalîl olmaya ve ra√imini femi fercine mu√â≠î ola ve 
¡urûðu @âhire-i dârre ve ha∂mı ceyyid ola ve √avâssı ve √arekâtı lâyıðı üze-
re ola ve onda isti†lâð dâim ve i¡tiðâl dâim olmaya ve gözleri ku√le mâil 
ola, onda şehel olmaya ve onun †ab¡ı fera√ta ve nefsi behcette olup cevârî-i 
mürâhiðâttan onun ¡âmil ve «âdimeleri ola. 

Ve idrâki ya¡nî bülûπu evvel ve aðdem olanların √abeli dahi evvel ve 
aðdem olur, zîrâ onlarda √arâret-i ðaviyye ve er√âmlarında şa√miyyet ve 
ru†ûbet-i ðalîle olur. Ve ha∂mı serî¡ olan mer™e veledi ≠eker olmağa evlâ 
olur. Ve eyyâm-ı †uhru ðalîle ve ða§îre olup yirmi iki gün ve kırk güne 
varınca ðadar olanlar i≠kâra evlâ olur. ‰ab¡ ile olan nüs«adan ــ ار ــ   إ
bedeline ــ ار ــ  ا   vâði¡ olmuştur.

On İkinci Fa§l Tev™emin Ya¡nî İkiz Olan Veledin Sebebi ve 
¡Alâmâtı ve ◊abel Üzere Vâ…i¡ Olan ◊abelin Beyânındadır

Tev™emin375 sebebi menî ke&îr olup iki ðısma ve ikiden ziyâdeye onun 
inðısâmı ve ra√imin iki tecvîfinde vuðû¡u olur. Ve müt™imin iki veledinin 
cemî¡an selâmetleri ke&îrü’l-vuðû¡ olmaz. Ve iki tev™em arasında eyyâm-ı 
ke&îre vuðû¡u nâdir olur, zîrâ ek&eriyyâ yâ tev™emân cimâ¡-ı vâ√idden √âsıl 
olur. Ve ba¡∂ı kerre √ublâ cimâ¡ olunup o cimâ¡dan dahi ¡ulûð olur velâkin 

374 Ya¡nî bedeni ta«al«ul, iktinâzda mu¡tedil ola.
375 “Tev™em” o iki veleddir ki onların vilâdetleri arasında olan müddet altı aydan 

eðall ola.
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¡ulûð-ı &ânî bedenleri «ı§b ve semîn ve dem ve şu¡ûru ke&îr olan mer™e-
lerde olur √arâretlerinin ðuvvetleri √asebleri ile ve o mi&lli mer™eler ey-
yâm-ı √abelde dem görürler ve o demin onlara ma∂arratı olmaz er√âmları 
ve menîlerinin ðuvveti √asebiyle, eyyâm-ı √ay∂da ve fem-i ra√imin in-
fitâ√ında cenînlerini isðâ† eylemezler ve onlar ba¡∂ı kerre √abel üzere mü-
te¡addid iki ve dahi ziyâde √ay∂ görürler.376 Ammâ ðuvvet-i ra√im ðaviyye 
olmayıp fem-i ra√imi meftû√ olduğundan √abel üzere √abel vâði¡ olur ise 
«avf olunur ki √abel-i evvel ∂a¡îf olup √abel-i &ânî ile fâsid ola. Ve ke≠âlik 
ðaviyyü’r-ra√im olan mer™elerde dahi beyne’l-veledeyn te¡âð ve ta¡alluð ve 
tezâ√um «avf olunur. Ve √abel-¡alâ-√abelin te™eddî eylediği ∂ararın ek&eri 
√ummâ ve tehebbüc-i veche ve emrâ∂ü’n-neπâ∂a377 olur ve me™âli isðâ†-ı 
cenîn olur o ikinin biri suðû† eder. 

Ve tev™emin iki olduğunun veyâ«ûd ziyâde olduğunun ¡alâmeti budur 
ki mücerribîn tecribe edip ≠ikr eyledikleri üzere mevlûd-i evvel tevellüd 
eyledikte cenîne mutta§ıl olan sürreye na@ar olunur, eger onda ta¡cîr ve ¡aðd 
yok ise o ba†nda veled-i â«er yoktur ve eger o sürrede ta¡cîr var ise o ¡acrin 
¡adedi miðdârı ba†nda veled vardır.

On Üçüncü Fa§l ¡Alâmât-ı İ…râb Beyânındadır Ya¡nî Zamân-ı 
Vilâdetin ¢urbetine Delâlet Eden ¡Alâmetleri Beyân Eder

Kaçan √âmil olan mer™enin tevlîdi zamânı ðarîb oldukta o mer™e esfel-i 
ba†nında &iðal i√sâs eder ve ta√t-ı sürrede ve §ulbde dahi &iðal √iss olunur, 
ürbiyyede veca¡ ve ba†nda √arâret ve fem-i ra√imde intifâ«-ı şedîd ma√sûs 
olur ve fem-i ra√imde tera††ub dahi olur ve bu me≠kûrlar zamân-ı vilâdetin 
ðurbiyyetine delâlet eder. Ammâ o mer™enin ¡aczi müster«iye ve ürbiyyesi 
müntefi√a olup o intifâ√ şiddet üzere olsa o ¡alâmet @uhûru ile a«≠-ı †alað 
beyninde bir nesne yoktur illâ ðurbiyyet vardır.

376 Mu§annifin bu ðavli me≠heb-i Şâfi¡î’ye muvâfıðtır. ◊anefî √âmilin rü™yet eylediği 
deme isti√â∂a derler, dem-i ra√im değildir, zîrâ nu§û§a mu«âliftir derler, mu§anni-
fin ≠ikr eylediği √âmilin fem-i ra√iminin infitâ√ını kellâ inkâr ederler. ‰arafeynin 
edillesi kemâ-hüve’l-müstevfî Hidâye Ekmel’inde beyân olunmuştur. 

377 “Naπ§” §âd-ı mühmele ile murâdın ¡adem-i tamâmı ve mu¡ceme ile ta√rîk-i re™stir.
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¡Alâmât-ı ∞a¡fu’l-Cenîn: Cenînin ∂a¡fına delâlet eder anasının emrâ∂ı 
ve anaya ¡ârı∂ olan [433a] istifrâπât ve «u§û§an dürûr-ı √ay∂ın itti§âlâtı nâ-
diren √âmil iken √ay∂ görenlerde ve πıdâ-ı cenînden dem-i √ay∂ında fa∂lı 
olanlarda o mi&lli itti§âl-i dürûr ∂a¡f-ı cenîne delîl olur. Ve ke≠âlik √udû&-i 
√abelin eşhüründen şehr-i evvelde leben @uhûru ve &edy ¡a§r olundukta le-
benin ta√allübü ve ke≠âlik √areket-i mu¡teddün bihâ ile cenînin ¡adem-i 
√areketi veyâ«ûd vaðt-i lâyıðının πayri vaðtlerde √areketi bi’l-cümle bu 
me≠kûrlar ∂a¡f-ı cenîne delâlet eder.

Mevlûdun Ba¡de’l-Vilâdet ∞a¡fı ¡Alâmâtıdır: Ve kaçan cenîn tevellüd 
edip sürre münfeti« olmasa [ba¡∂ı nüs«ada sürresi müntefi« olmasa] ve 
ta¡a††us ve ta√arrük ve istihlâl eylemeyip bir miðdâr o √âl üzere kalsa o 
veled ∂a¡îftir, elbette ta¡ayyüş eylemez

İkinci Ma…âle ◊aml ve Va∂¡-ı ◊aml Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l ◊amlin Keyfiyyeti Beyânındadır

◊amlin ta«alluðu ve ta√arrükü ve vilâdeti müddetlerini biz teşrî√-i 
ra√imde ve ba¡dinde olan fa§lda ≠ikr eyledik ve o maðâmdan ma¡lûm oldu 
ki tevellüdün evvel-i vaðti şehr-i sâbi¡dir ve o şehrde o cenîn tevellüd eder 
ki onun «ilðati ðavî olur378 ve onun bir nev¡ mizâcı olur ki o mizâc §â√ibi-
nin ta«alluðu esra¡ ve √areketi esra¡ ve †aleb-i «urûcu esra¡ olur. Ve ek&er-i 
√âlde yedinci ayda doğan evlâd helâk olur, zîrâ o ayda ≠ikr olunduğu üzere 
doğan veled her ne ðadar sâir ecinneye ðıyâs ile ðaviyyü’l-«ilðat ise lâkin 
ðuvveti √asebiyle «urûc için √arekât-ı şedîdeye muðâsât edip ve fi’l-√aðîða 
onların zamân-ı tekevvüne ðurb-i ¡ahdi olup bünyelerinde isti√kâm olma-
makla √areket-i ¡anîfe-i me≠kûreden müte™e&&ir ve marî∂ olup mara∂ları 
helâke müte™eddî olur velâkin sekizinci ayda doğan mevlûdunun helâki 
yedinci ayda doğanlardan ve şühûr-i sâirede doğanların helâkinden ek&er 
olur ve ta¡ayyüş edenleri ziyâde ðalîl olur. Ve eger sekizinci ayda doğup 

378 Zîrâ √amlin eðall-i müddeti altı aydır, dört ayda ta§vîri tâmm olup rû√ nef« 
olunur, iki ayda dahi a¡∂âsı tevellüde §âli√ olacak ðadar müsta√kem olup yedinci 
ayda tevellüd mümkin olur.
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sağ kalan biricik bulunur ise o bir cidden nâdir olur veyâ«ûd biz deriz ki 
ðalle-mâ ya¡îşu dediğimizden murâd ðalle-mâ ya¡îşu mine’l-ün&â demektir.

¡Abd-i mütercim der ki mu§annifin bu kelâmından murâdı ðalle-mâ ya¡îşu 
ðâ¡idesine vârid olan îrâdı def ¡dir, taðrîr-i îrâd budur ki ¡alâ-ðavlin ◊a∂-
ret-i ¡Îsâ ¡aleyhi’s-selâm yedinci ay tekmîlinden sonra ¡alâ-ðavlin sekizinci 
ayda doğmuştur ve √âlen √ayâttadır ve taðrîr-i cevâb budur ki ◊a∂ret-i ¡Îsâ 
vâ√iddir ve ðalle-mâ ya¡îşu kelâmına onun ta¡ayyüşü münâfî değildir, zîrâ 
vâ√id ðalîldir. Ve ba¡∂ı kerre ðalle-mâ ya¡îşu, lâ-ya¡îşu ma¡nâsında isti¡mâl 
olmakla o isti¡mâl üzere cevâb-ı me≠kûr §a√î√ olmamakla ta√rîr-i murâd 
ile cevâb verip dediler ki ðalle-mâ ya¡îşudan murâd dişiden sekizinci ayda 
doğan mevlûd ta¡ayyüş eylemez demektir.379 

Ve ba¡∂ı bilâdda sekizinci ile tevellüd eyleyen mevlûd elbette ta¡ayyüş 
eylemez. Ve sekizinci ayda tevellüd eden mevlûdun ¡adem-i ta¡ayyüşü-
nün taf§îlen beyânı budur ki cenînin altı ayda «ilðati tâmm olur ve tâm-
mü’l-«ilða olan cenîn altıncı ayın tamâmında ðaviyyü’l-ðuvvet olur ise o 
vaðtte «urûc için √areket eder ve o √areket ile ba¡∂ı kerre münðalib olup 
yedinci ayda tevellüd eder ve ba¡∂ı kerre münðalib olur velâkin tevellüd 
eylemez ve altıncı şehr tâmm olup «ilðat-i cenîn dahi tâmm oldukta o cenî-
nin ðuvveti ∂a¡îfe olsa «urûc için √areket edip münðalib olmaz ve yedinci 
şehrde o ∂a¡îfü’l-ðuvve olan cenîn tevellüd eylememez. 

Pes yedinci aydan vilâdeti te™e««ür eden cenîn iki √âlden «âlî olmaz: 
◊âl-i ûlâsı budur ki onun ðuvveti yedinci ayda ðaviyye olmayıp sekizinci 
şehre gelince ðadar onta ta«alluð ve ta√arrük ve vilâdete şevð olmaz ve bu 
a√vâl delâlet eder ki fi’l-a§l cenînde ðuvvet ðaviyye değildir, eger te™e««ür 
etmeyip o ∂a¡îfetü’l-ðuvvet cenîn yedinci ayda «urûc için √areket eylese idi 
o veled ∂a¡îf olur ve onun ∂a¡fı yedinci ayda ðuvveti ðaviyye olup tevellüd 
edenlere √areket-i ¡anîfeleri √asebiyle ¡ârı∂ olan ∂a¡ftan ek&er olur idi. Ve 
√âl-i &âniyesi budur ki yedinci ayda cenînin ðuvveti ðaviyye olup √areket 
eder ve vilâdet için şevðe mütenebbih olur ve me™vâsından tefa§§î ve «ârice 
«urûc için münðalib olur velâkin onun inðılâbı ve§aba ve mara∂a mü™ed-
dî olup «urûc eylemez ve ðuvvet-i zâilesi ¡avdet edince ðadar münðaliben 

379 Ya¡nî mevlûd ün&â olup sekizinci ayda doğar ise o ün&â sağ kalmaz, bu irâdeye 
göre ◊a∂ret-i ¡Îsâ ile su™âl vârid olmaz.
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bâðî kalır ve bu √âl üzere olan cenîne o cenîn fi’l-a§l her ne ðadar ðaviy-
yü’l-ðuvvet ise fi’l-a§l ∂a¡îfü’l-ðuvve olan cenîne ¡ârı∂ olan ∂a¡f ¡ârı∂ olur. 
Ve kaçan o iki vechin her biri ile ∂a¡îf olan cenîn ðabele vü&ûbi’l-ðuvve 
sekizinci ayda tevellüd eylese onda √ayât ümîd ve recâ olunmaz tevellüdü 
∂a¡f üzere olmakla. 

Ammâ dokuzuncu ayda tevellüd eden mevlûdun √âl ve şânı budur ki altı 
ay tamâmında o cenînin hilkati tâmm ve yedinci ayda √arekete şevð ve te-
nebbühü olup vech-i me≠kûr üzere münðalib olduktan sonra «urûc mümkin 
olmayıp müteðalliben ra√imde bâðî kalıp şehr-i &âmin müddetinde inti¡âş 
edip inðılâbdan √âlet-i ûlâsı üzere mestûr ve müsta√kem ve müte√annik 
olsa o veled dokuzuncu şehrde tevellüd eyledikte selîm olur. Ammâ fi’l-
a§l ∂a¡îf olup dokuzuncu aya gelince ðadar ∂a¡fı bâðî olup o şehrde «urûca 
müştâð olup «urûc eylese o, veled-i kell ü ∂a¡îf hükmünde olur. Ve onuncu 
şehrde tevellüd eden cenînin ek&eri için şehr-i tâsi¡de «urûca şevð ve iş-
tihâ olur velâkin «urûc müyesser olmayıp şehr-i &âminde ¡ârı∂a olan √âlet 
ona şehr-i tâsi¡de dahi ¡ârı∂ olur ve az vâði¡ olur ki şehr-i sâbi¡de infi§âli 
ðasd edip √areket-i ¡anîfesinden √âdi& olan ve§abından inti¡âşı onuncu aya 
ðadar mütemâdî ola onuncu ayda selîmen ve ðaviyyen tevellüd eylemek 
için ve bu vech üzere tevellüd nâdir olduğundan mâ-¡adâ yine bu dahi ∂a¡f-ı 
ðuvvete delâlet eder, zîrâ ðuvvet ðaviyye olsa sekizinci şehr müddetinde o 
ðuvvet-i ðaviyye inti¡âşı tekmîl eder idi.

İkinci Fa§l ◊avâmil İçin Olan Tedbîr-i Küllî Beyânındadır

Vâcib olur ki √avâmilin telyîn-i †abî¡atlarına i¡tinâ oluna ve dâimâ isfîd-
bâcât-ı desime ve şîr«ışt ve o mi&lli nesneler ile √âmillerin †abî¡atları telyîn 
[433b] oluna. Ve telyîn için o eşyâyı her dâim isti¡mâl, eger onların †abî¡at-
ları cidden mu¡teðale olur ise olur

Ve onlara riyâ∂et-i mu¡tedile ve bilâ-ifrâ†in meşy-i raðîð teklîf olunur, 
zîrâ ifrâ† üzere olan meşy müsðı†tır, cenîni düşürür, zîrâ onlarda †am& mu√-
tebes olup er√âmlarında fa∂la müctemi¡a olmakla cenîn suðû†a müsta¡idd 
olur ve ifrâ†-ı riyâ∂et ile suðû† eder. 

Ve onlara vâcib olur ki onlar √ammâma idmân eylemeyeler belki √am-
mâm onlara √arâm gibidir, lâkin vaðt-i iðrâbda o √urmet yoktur. 
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Ve vâcib olur ki onların başlarına dühn sürülmeye, zîrâ dühn sebebiyle 
onlara nezle ve su¡âl ¡ârı∂ olup cenîn teza¡zu¡ ve ta√arrük eder ve o ta√arrük 
cenîni suðû†a müsta¡idd eder. 

Ve √âmillere vâcib olur ki √areket-i müfri†adan ve ve&beden ve ∂arbe-
den ve sað†adan ve «â§§aten cimâ¡dan ve πıdâ ile imtilâdan ve πa∂abdan ic-
tinâb eyleyeler ve onlara mûri&-i πamm u √üzn olan nesne îrâd olunmaz ve 
cemî¡an esbâb-ı isðâ† onlardan teb¡îd olunur ve «u§û§an şehr-i evvelde ve 
yirmi güne ðadar ve «u§û§an üsbû¡-ı evvelde ziyâde teb¡îd olunur ve vaðt-i 
¡ulûðtan üç güne varınca ðadar esbâb-ı isðâ† mübâlaπa teb¡îd olunur ve o 
üç günde cemî¡an müza¡zi¡ olan eşyâ ona √arâm olur ve bizim √ıf@-ı cenîn 
bâbında yazdığımız nesnelere na@ar ve mürâ¡at olunur. 

Ve vâcib olur ki √âmilin şerâsîfi ta√tı §ûf-ı leyyin ile setr oluna ve aπ-
diyeleri «ubz-ı naðî ile isfîdbâcât ve zîrbâcât kılına ve √irrîf ve mürr olan 
keber ve türmüs ve zeytûn-ı ficc mi&llilerden ve †am&ı müdirr olan lûbiyâ 
ve √ımma§ ve simsim mi&llilerin küllî§inden ictinâb oluna. Ve eger yevm-i 
¡ulûðta √âmil †a¡âm iştihâ eder ise İbuðrâ† emr eyledi ki o günde √âmile 
su ile sevîð saðy oluna, zîrâ sevîðin her ne miðdâr nef«i var ise velâkin 
serî¡ü’l-πıdâ olur ve onların şarâbı şarâb-ı raðîð-i ¡atîð-i rey√ânî olur. Ve 
İbuðrâ† dedi ki onlara şarâb-ı esved saðy olunur ve benzer ki İbuðrâ†’ın 
şarâb-ı esvedden murâdı raðîð-i esved ola ve o raðîðin sevâdı ðuvveti √ase-
biyle olup ¡akeri için olmaya. Ve onların nuðlleri zebîb ve sefercel-i √ulv 
ve şehvete münebbih kümme&râ ve tuffâ√-ı müzz ve rummân-ı müzz ola ve 
ammâ onların edviyeleri cüvârişenü’l-lü™lü™ ola.

Nüs«a-i Cüvârişenü’l-Lü™lü™: Lü™lü™-i πayr-i me&ðûb bir dirhem, 
¡âðırðar√â bir dirhem, zencebîl, ma§†akî her birinden dörder dirhem, zürün-
bâd, derûnec, bezr-i kerefs, şey†rarec, ðâðule, cevz-i bevvâ, besbâse, ðırfe 
her birinden ikişer dirhem, behmen-i ebya∂ ve behmen-i a√mer ve fülfül 
ve dâr-ı fülfül her birinden üçer dirhem, dâr-ı §înî beş dirhem, sükker-i 
Süleymânî380 ≠ikr olunan eczâların cemî¡an bir mi&li veyâ«ûd bir mi&linden 
ek&er ve şerbet-i vâ√idesi bir mil¡aða olur. Ve bu cüvârişen-i lü™lü™ isti¡mâli 
o √âmilin ra√imini ı§lâ√ eder ve mi¡desinin √âlini dahi ı§lâ√ eder. Ve vâ-

380 Süleymânî o sükkerdir ki ¡a§r olunup mükerreren †ab« oluna ve ona beyâ∂-ı bey∂ 
«al† olunmaya, ke≠â fühime min müfredâti İbn Kütbî.
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cib olur ki √amilin mi¡desine ¡inâyet-i ðaviyye üe şedîde oluna ve onun 
mi¡desi cülencebîn ve ¡ûd ve ma§†akî ile o mi&lliler ile ve ke≠âlik sükker-i 
ke&îr ve efâvîh-i la†îfeden mütte«a≠ olup cidden √âdd olmayanlar ile ve 
ke≠âlik ðâbı∂a ve müsa««ine ve ¡a†ıre olan edviyeden mütte«a≠e a∂mide 
ile taðviye olunur.

Üçüncü Fa§l Tedbîr-i Nüfesâ Beyânındadır

◊âmile √amlini va∂¡ eyledikten sonra vâcib olur ki kifâyet miðdârı †am&ı-
nı dürûr için ictihâd edip πı∂âsını ı§lâ√ eyleye ve def¡aten tedbîr-i πalî@e 
intiðâl eylemeye, zîrâ def¡aten tedbîr-i πalî@e intiðâl √ummâya ve kebidin 
ðuvve-i muπayyiresinin ∂a¡fına bir vechle mü™eddî olur ki ondan bür™ recâ 
olunmaz. Ve eyyâm-ı nifâs için √arekât ve edvâr vardır ve o √arekâtın ibti-
dâsı veca¡ ve ı∂†ırâb √udû&unun ibtidâsı olur ve kaçan o marî∂ yirmi günü 
tecâvüz eyleyip yirmi dört güne bâliπ oldukta mara∂ ðâim ve mu¡âvid olur 
ise o mara∂ın bu†™-ı inðı∂âsına delâlet eder, pes ona vâcib olur ki yevm-i 
bu√rândan mâ-¡adâ günlerde eger marî∂in ∂a¡fı yok ise istifrâπ eyleye.

Dördüncü Fa§l Şehvete Müte¡alli… ◊âmilin A√vâli Beyânındadır

Şehveti sâðıta olan √âmil şedîdü’d-düsûmet olan aπdiye-i desimeyi terk 
ile intifâ¡ eder ve ke≠âlik şedîdü’l-√alâvet olan aπdiyeyi terk ile ve meşy-i 
raðîð isti¡mâli ile ve şürb-i mâda iðti§âd ve i¡tidâl ile ve şarâbdan rey√ânî 
ve raðîð olanlardan miðdâr-ı ðalîl şürb etmeğe iðti§âr ile intifâ¡ eder, zîrâ o 
ðalîlü’l-miðdâr rey√ânî raðîð, şehveti mu§lı√ olduğu cihetten ¡inde’l-e†ıbbâ 
nâfi¡dir ve √âmile ¡ârı∂ olan πa&eyân ve ðay™-ı ke&îri dahi mu§lı√tır. Ve 
şehveti mu¡îde olan edviyeden olur ma¡a’l-√arâreti’l-la†îfeti ðab∂ı olan ed-
viyenin küllîsi me&elâ şibt ile ma†bû« ¡a§a’r-râ¡î sülâðası şürb olunur ve 
rîvendden ðable’†-†a¡âm ve ba¡de’†-†a¡âm miðdâr-ı ðalîl tenâvül olunur. 

Ve mi¡deyi taðviyede ma¡rûf olup sefercel, ðaseb, ða§abu’≠-≠erîre, 
sünbül bu edviyelerden şarâb-ı rey√ânî-i ¡atîð ile mütte«a≠ ∂ımâd isti¡mâl 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre o ∂ımâda bezr-i kerefs, enîsûn, râziyânec dahi ka-
tılır «u§û§an mi¡dede veca¡ ve nef« olur ise onları ∂ımâda id«âl ziyâde 
lâzım olur. 
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Ve √âmilin şehveti ifrât üzere seyyi™ olur ise mi¡desini tenðıyede ictihâd 
olunup mâ-ı cülencebîn mi&lli ile tenðıye olunur ve o cülencebîn verd-i Fâr-
sîyle itti«â≠ olunup √umû∂ât ile ı§lâ√ olunduktan sonra a«≠ olunan suyuyla 
tenðıye olunmak gerektir. 

Ve rubb-ı √ı§rım ve mâ-ı sükker veyâ«ûd ¡asel ile mütte«a≠ olan şarâb 
isti¡mâlinin √âmile menfa¡ati ceyyide ve cenîne muvâfaðati olur. 

Ve müceffef olan neşâstecin √âmillerden tenâvül-i †îni müştehî olanlara 
muvâfakati vardır ve ba¡∂ı kerre onlar √irrîfât mi&llilerle ve «ardal gibi nes-
nelerle intifâ¡ ederler, zîrâ √irrîfât «ıl†-ı redîyi ða†¡ eder ve şehvete tenbîh 
eder ve şehvet-i sâðı†ayı istirdâda menfa¡ati πâyete bâliπa olur. 

Ve √âmil şehvet-i §âdıða ile cübn iştihâ ederse cübn-i ra†b cemre üzere 
cefâf edince ðadar şeyy olunup i†¡âm olunur, zîrâ şeyy ile müceffef cübn, 
yâbis-i √irrîf cübnden fa∂lı eðall olmakla ef∂al olur, ammâ cübn-i yâbis-i 
√irrîf şehveti ziyâde fetð eder. 

Ammâ mi¡deden √âmilin riyâ√ını veca¡ını def¡ için bu cüvârişen isti¡mâl 
olunur, onun terkîbi budur: »all içinde menðû¡ kemmûn-i Kirmânî ki ba¡-
de’n-nað¡ maðlüvv ola, kündür, sa¡ter-i Fârsî her birinden birer cüz™, cünd-i 
bîdester üç cüz™. Bunlardan sefûf itti«â≠ olunup nı§f mi&ðâlden bir mi&ðâle 
varınca ðadar istifâf olunur ve eger o edviye şarâb-ı sükker ile ma¡cûn kılı-
nırsa o ðadrdan ya¡nî bir mi&ðâlden ziyâde tenâvül olunmak câiz olur. 

Ammâ onların †a¡âm üzere ðay™ları tedbîrlerinde vâcib olur ki √âmile 
ba¡de’†-†a¡âm ¡ı†riyyeti ve ðab∂ı olan nesne verile, sefercel-i meşvî «u§û§an 
¡ûd-i Hindî şe@âyâsı πarz oluna, ona ziyâde nâfi¡ olur. Ve ayakları ve elleri 
delk oluna ve mi¡delerinde a∂mide-i ma¡lûme isti¡mâl olunur ve ağızlarında 
√abbu’r-rummân ma¡a-varaði’n-na¡nâ¡ imsâk ederler ve meybihten bir şey™ 
la√s ederler. Ve ba¡∂ı kerre onlara ¡ârı∂ olan πaşyi †în-i Ermenî teskîn eder.

Beşinci Fa§l ◊avâmile ¡Ârı∂ olan »afa…ân Beyânındadır

»afaðânın √avâmile ek&er-i ¡urû∂u fem-i mi¡de müşâreketi ile olur ve 
fem-i mi¡dede «ıl† olmakla ona «afaðân ¡ârı∂ olur ve ek&er-i √âlde o «afaðâ-
nı mâ-ı √ârr tecerru¡u ve o riyâ∂et-i «afîfe ki fem-i mi¡dede olan mevâddı 
câride olur, onlar cemî¡an «afaðân-ı √avâmili ta«fîf eder.
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Altıncı Fa§l ◊avâmilin Seyelân-ı ‰am&ı Tedbîrleri Beyânındadır

İçinde †îb olmayan ðavâbı∂ suda tab« olunup o sudan âbzen isti¡mâl 
olunur; o ðavâbı∂ ¡ades ve ðuşûr-ı rummân ve cüllenâr ve ¡af§ ve bellû† ve 
onlar gibi nesnelerdir. Ve ba¡∂ı kerre ¡af§, cüllenâr, ðuşûr-ı rummân, tîn-i 
yâbisten ∂ımâd itti«â≠ olunup «all ile ta∂mîd olunur.

Yedinci Fa§l A…dâm-ı [434a] ◊avâmilin Teverrümü ve 
Terebbülü Beyânındadır

O âfete tedbîr budur ki √âmilin ayakları varað-ı kerneb ile ta∂mîd ve 
«all ile memzûc nebî≠ ile †ılâ olunur veyâ«ûd ütrücc †abî«î ile †ılâ olunur 
veyâ«û∂ †în-i ðaymûliyâ ile tel†î« olunur ve ba¡∂ı kerre ða§ab «all ile 
∂ımâd olunmağa √amd olundu ve ke≠âlik şibt «all ile ∂ımâd olunmağa 
√amd olundu.

Sekizinci Fa§l İs…â†-ı Cenînde Olan Kelâmdır

İsðâ†a sebeb edviye olur veyâ«ûd ∂arbe ve sað†adan biri olur. 
Veyâ«ûd riyâ∂et-i müfri†a veyâ«ûd ve&be-i şedîd olur «u§û§an o ve&be 

cihet-i «alfe ola, zîrâ o me≠kûrlar menî-i ¡âlıðı √âli üzere inzâl eder. 
Veyâ«ûd sebeb-i isðâ† âlâm-ı nefsâniyyeden bir şey™ olur, πa∂ab-ı şedîd 

veyâ«ûd «avf ve √üznden biri gibi.
Veyâ«ûd sebeb-i isðâ† ifrâ† üzere olan havânın √arâreti ve bürûdeti ile 

olur. Ve bu iki sebeb ile √ublâya √ammâmda †ûl-i müddet mek& ve nefsi ¡a@
îm olunca ðadar eğlenmek kerîh ve menhî olur, zîrâ √ammâmın kendi iz-
lâðla cenînini isðâ† eder ve √ammâmdan «urûc eyledikte mülâðî olan havâ-i 
bârid dahi isðâ† eder. Ve ke≠âlik √ammâm havâ-i bâridin onda fıðdânı ve 
istir«âsı √asebiyle ve ta√allül √asebiyle √âmile ∂a¡f vermekle dahi cenîni 
isðâ† eder. 

Ve ke≠âlik suðû†-ı cenîne sebeb âlâm-ı bedeniyye ve emrâ∂ ve esðâm ve 
cû¡-ı şedîd veyâ«ûd «al† ve demden birinin istifrâπı [olur, o istifrâπ] gerek 
edviye ile [ve gerek] fa§d ile olsun cemî¡an isðâ†a sebeb olur veyâ«ûd o 
istifrâπ kendiliğinden veyâ«ûd √ay∂-ı ke&îrden nâşî nezfle olsun. Ve her ne 
miðdâr veled büyür ise fa§d o ðadar mu∂ırr olur.
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Veyâ«ûd isðâ† imtilâ-i şedîde ve to«me-i ke&îreden olur, zîrâ o mi&lli 
to«me ve imtilâ cenînin πıdâsını ifsâd eder veyâ«ûd †arîð-i πıdâyı sedd eder.

Veyâ«ûd sebeb-i isðâ† ke&ret-i cimâ¡ olur, zîrâ ke&ret-i cimâ¡ ra√imi 
«ârice ta√rîk eder «u§û§an ba¡de’s-sâbi¡ ta√rîk ziyâde olur. 

Ve isti√mâm ve iπtisâlin ke&reti ra√imi müzliða ve mür«iye ve cenîni 
müsðı†a olur. Ve kezâlik √ammâm ðuvveti ir«â etmekle ve cenînin havâ-i 
bâride i«râca mü™eddî olmakla dahi sebeb-i isðâ† olur ve ≠ikr olunan esbâb 
esbâb-ı bâdiye †abaðası idi. 

Ve ba¡∂ı kerre isðâ†-ı cenîne sebeb olanlar ðabîlinden olur o nesne ki on-
lar √âmile ¡urû∂u ile cenîn helâk olur ve †abî¡at onun ra√imde mek&ini kerîh 
görür «u§û§an cenîn-i hâlikin §adîdi seyelân edip ra√imi le≠¡ ve î≠â eyleye, 
o zamân kerâhet ziyâde olup †abî¡at onu «ârice def¡ eder. 

Veyâ«ûd cenîn ∂a¡îf olup ra√imde eğlenmez, ðuvve-i lâbi&esi olmamak-
la suðû† eder. 

Veyâ«ûd cenîni mu√î† olan aπşiye ve lefâyif √asebiyle suðû† eder, zîrâ o 
aπşiye kaçan mün«ariða veyâ«ûd müster«iye olup ru†ûbâtı seyelân eylese 
ra√ime î≠â eder ve o cenîni def¡ için ðuvve-i dâfi¡a √areket edip def¡ eder ve 
ke≠âlik izlâða o ru†ûbet i¡ânet eder. 

Veyâ«ûd isðâ† ra√imde olan bir sebeb ile olur, fem-i ra√imin si¡ası ve 
ðıllet-i in∂ımâmı gibi ve ru†ûbât-ı ra√im ve efvâh-ı evridenin ru†ûbâtı gibi, 
zîrâ o ru†ûbât izlâð eder ve onlarla ra√im &aðîl olur. 

Ve ra√imin bi’l-cümle sû™-i mizâcı a§nâfıyla dahi isðâ† olur, o sû™-i 
mizâc gerek √arrdan ve gerek berdden ve yübsten ve cenînin ðıllet-i πıdâ-
sından olsun. 

Ve ba¡∂ı ra√imin rî√i dahi isðâ†a sebeb olur. 
Ve ra√imin veremi ve mâşerâ ve §alâbeti ve sere†ânı dahi sebeb olur ve 

ðurû√-ı ra√imden dahi sað† vâði¡ olur. 
Ve şehr-i &ânîde ve &âli&te vâði¡ olan isðâ†ın ek&eri ra√imde olup naðr 

tesmiye olunan efvâh-ı ¡urûðun ru†ûbetinden olur, zîrâ o naðrdan meşîme 
¡urûðu müntesic olur; o naðr kaçan tera††ub eylese ondan müntic olan ¡urûð 
müster«î olup rî√ten ednâ mu√arrik ile cenîn sâðı† olur. 

Veyâ«ûd kendi &iðali ile sâðı† olur. 
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Veyâ«ûd sebeb sû™-i mizâc-ı √ârr-ı müceffif veyâ«ûd bârid-i mücemmid 
olur. 

Ve ke≠âlik evvel-i emrde vâði¡ sað†ın sebebi fi’l-a§l riððat-i menî olur, 
zîrâ menî raðîð oldukta πışâ-i evvel ∂a¡îf olup in«ırâða müheyyâ ve müs-
ta¡idd olur ve demi icti≠âb eder, ammâ yevm-i sâdiste olan ve o yevmden 
dahi sonra olan isðâ† ra√imde müteferri¡a olan müzlið-i cenîn olan ru†ûbât-
tan olur. 

Ve bir ðavm dediler ki esbâb-ı isðâ†ın ek&eri rî√ten olur lâkin §a√î√ olan 
ðavl-i evvel-i mufa§§aldır. 

Ammâ müddet-i ma¡lûmeden sonra olan isðâ†ın sebebi ancak berd-i 
√asebiyle olan ∂a¡ftır. 

Ve ba¡∂ılar dahi dediler ki hüzâli şedîde olan mer™e √âmil olsa ðable 
en-tesmene veledini isðâ† eder, zîrâ beden §alâ√-ı nefsi ve ¡avd-ı ðuvveti 
için πıdâya nâil olur ve ondan cenîni taπdiye edecek miðdâr fa∂la bâðî kal-
maz ve cenîne vâ§ıl olmaz ve cenîn ∂a¡îf olup sâðı† olur. 

Ve i¡tidâli mütecâviz cidden büldân-ı bâride ve cidden fu§ûl-i bâride 
isðâ†ı ik&âr eder. 

Ve ke≠âlik ¡usret ve √ıbâl-i381 mevt ya¡nî mer™eye ¡ârı∂ olan mevtin şedâ-
yidi ile dahi suðû† ke&îr olur.

Ve bilâd-ı cenûbiyye ve ehviye-i cenûbiyye dahi isðâ†ı ik&âr eder, ammâ 
bilâd ve ehviyesi şimâlî olanlarda isðâ† ðalîl olur meger ki berd-i şedîd 
olup cenîne mû≠î ola. Ve kaçan cenûbî ve √ârr olan şitâ mürûr edip ardın-
ca gelen rebî¡ ðalîlü’l-ma†ar olsa va∂¡-ı √amli rebî¡e mü§âdif olan √abâlâ 
√amlini ednâ sebeb ile isðâ† ederler ve tevellüd eden evlâd ∂ı¡âf olur. Ve 
isðâ†-ı cenîn katında ¡ârı∂ olan evcâ¡ vilâdet-i †abî¡iyye evcâ¡ından şedîde 
olur, isðâ† πayr-i †abî¡î olmakla.

el-¡Alâmât: İsðâ†ın ¡alâmeti budur ki &edyler iktinâz-ı §ı√√îden ∂umûru 
a«≠ eder. Ve ba¡∂ı kerre &edylerde mara∂ √asebiyle iktinâz olur, onu †abî¡at 
ı§lâh edip ∂umûru istirdâd ve i¡âde eder ve o vechten olan ∂umûr isðâ†a 
¡alâmet olmaz ve onun ∂umûrundan isðâ† «avf olunmaz belki ¡alâmet-i 
isðâ† olan iktinâz, §ı√√îden ∂umûra intiðâl ile olur. Ve √âmilin iki &edy-

381 [Arapça nüshalardan “√ıbâl” yerine “cibâl” kayıtlı nüshalar belki kontekse daha 
uygundur, dağlık bölgelerde düşük daha çok görülür.]
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lerinden hangisi ∂umûru a«≠ eder ise o ∂umûrun §âhibesi o gün veledini 
cânib-i ∂umûrdan isðâ† eder. 

Ve kaçan leben ifrâ† ve tevâtür üzere dürûr edip √attâ ondan &edye ∂umûr 
gelse o √âl cenînin ∂a¡fını ve ba¡∂ehu suðû†unu in≠âr eder. 

Ve ra√imde olan ke&ret-i evcâ¡ dahi onun gibi gibi mün≠ir olur.
Ve √âmil-i ma√mûmun √ummâ √asebiyle yüzü cidden kızıl olup ve 

nâfi∂ √âdi& olsa veyâ«ûd re™si &aðîl olup ona i¡yâ istîlâ eylese ve ða¡r-ı ¡ay-
nında veca¡ dahi i√sâs eylese delâlet eder ki onda esbâb-ı isðâ† mütevâfiye 
ve mütevâ§ıladır, evvelâ †am& edip ba¡dehu isðâ† eder. Ve ke≠âlik isðâ†a 
ðaviyye olan esbâb tevâfî eylese ber-vech-i mu√arrer isðâ†a delâlet eder. 

Ammâ «urâcât ve ðurû√ ve evrâm ve ru†ûbât sebebleriyle olacak isðâ†a 
mirâren ≠ikr olunan ¡alâmât delâlet eder. 

Ve ammâ bi-√asebi’r-rî√ olan isðâ†a ¡alâmât-ı riyâ√ delâlet eder, o 
¡alâmât min-πayri &iðalin temeddüd ve intiðâl ve müneffi«ât tenâvülü ile 
âfetinin tezâyüdü olur. 

Ve esbâb-ı bâdiyenin isðâ†a sebeb olduğu o esbâbın @uhûruyla ma¡lûm 
olur. 

Ve cenînin mevtine cevfte √acer mi&lli mu«allâ ve &aðîl bir şey™in bir 
cânibden cânib-i â«ere √areketi ve intiðâli delâlet eder «u§û§an mer™e cenb 
üzere ı∂†ıcâ¡ eyledikte intiðâl ziyâde i√sâs olunur. 

Ve sürresi √ârre olan √âmilin bürûdet-i sürresi dahi mevt-i cenîne delâ-
let eder ve ∂umûr-ı sürre dahi mevte delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre ondan 
ru†ûbât-i §adîdiyye-i müntine dahi seyelân eder. 

Ve esbâb-ı mevti te™kîd eder o emrâ∂-ı [434b] √ârre ki √âmile i§âbet edip 
bi-√asebi’l-mara∂ e≠â-i şedîd ile î≠â eder, zîrâ emrâ∂-ı √ârresi olan √âmil 
taπaddîden men¡ olunur ise cenîn helâk olur ve eger √âmil taπdiye olunur 
ise mara∂ müştedd olur. 

Ve cenînin mevti katında ve ðablehu √âmile emrâ∂-ı §a¡be-i u«râ dahi 
¡ârı∂ olur ve ðablehu ¡ârı∂ olanlar mevt-i cenîni in≠âr eder, me&elâ √âmilin 
gözleri ¡umða πavr eder ve ¡aynının beyâ∂ı kemid olur, kulağı ve †araf-ı enfi 
ebya∂ ve ma¡a-hâ≠â şefeleri a√mer olur ve istisðâ-i la√mî gibi onda √âlet 
olur.
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Dokuzuncu Fa§l Cenîni ◊ıf@ ve Su…û†undan 
Ta√arrüzün Beyânındadır

Cenînin ra√ime ta¡alluðu &emerenin şecere ta¡alluðu gibidir ve suðû†-ı 
&emere «avf olunan evðâ†ın ziyâde me«ûf olanları &emerenin evvel-i @uhû-
ru vaðti olur ve ke≠âlik ¡inde’l-idrâk dahi suðû†tan ziyâde «avf olunur. Ve 
onun gibi cenînin evðât-ı suðû†undan ziyâde me«ûf olan vaðt evvel-i ¡ulûð 
vaðti ve vaðt-i iðrâbın ðubeyli vaðti olur. 

Ve vâcib olur ki evvel-i √aml ve â«ir-i √amlde esbâb-ı isðâ†tan ziyâde 
tevaððî oluna ve müshilât isti¡mâli esbâb-ı isðâ††an olmakla o iki vaðtte 
edviye-i müshileden tevaððî ve ta√arrüz ziyâde vâcib olur. Ve ðable’ş-şeh-
ri’r-râbi¡ ve ba¡de’ş-şehri’s-sâbi¡ ve beynehümâda dahi müshilâttan tevaððî 
olunur, beynehümâda isti¡mâl olunan müshilin ma∂arratı †araflarda isti¡mâl 
olanlardan eðall ve eslem olur ve ∂arûret oldukta vaðt-i mütevassı†ta müs-
hil isti¡mâline ma§îr olur. Ve evðât-ı √amlde ba¡∂ı kerre müshil isti¡mâli-
nin lüzûmu olur demi tenðıye etmek için, zîrâ dem tenðıye olunmasa sû™-i 
mizâc cenîni ifsâd eder. Ve vâcib olur ki tenðıye rıfð ve lu†f ile ola. 

Ve ba¡∂ı kerre ðable’l-¡ulûð †am& mu√tebes olup ke-mâ hüve’l-vâcib 
dem seyelân eylemez ve ra√imde mu√tebesen bâðî kalıp ba¡dehu ¡ulûð olur 
ve o mu√tebes olan †am& ve fa∂layı vaðt-i √amlde tenðıyeye √âcet olur. Ve 
eger o †am&-ı mu√tebes cenîni ifsâd eylemediyse münaððıyât-ı la†îfe ile ve 
rıfð ile tenðıye olunur velâkin tenðıye meşrûbâtla kılınmaz belki münaððî 
i√timâl olunmakla isti¡mâl olunur ve i√timâl dahi fem-i ra√imin verâsına 
olmaz belki münaððî ¡unuð-ı ra√ime i√timâl olunur. Ve tenðıye olunacak 
mevâdd def¡a-i vâ√idede tenðıye olunmaz belki defe¡ât-ı ke&îrede tenðıye 
olunur. 

Ve kaçan emzice ve evrâm ve ðurû√ ve rî√ ve o mi&lli nesneler ile √âmil-
den isðâ†-ı «avf olunsa o esbâbın her birisi kendi bâblarında ≠ikr olunan 
nesnelerin biriyle mu¡âlece olunur. 

Ve kaçan sebeb-i isðâ† sebeb-i bâdî ile olup o bâdî sebeb mizâc-ı mu√ar-
rik ise mizâc ta¡dîl olunur ve eger mizâc-ı mu√arrik olmayıp velâkin o se-
beb mevâdd-ı √ârreyi ra√ime imâle eylediyse ve o mümâle olan mevâddın 
verem i√dâ&ından «avf olunursa râdi¡ât ve mevâni¡-i evrâm ve mümkin-i 
ishâlle mu¡âlece olunur. Ve eger o sebeb-i bâdîde o √âller olmayıp lâkin o 
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sebeb-i bâdî ile cenîne isâbet eden e≠â ve elemden cenînin suðû†u veyâ«ûd 
helâki «avf olunur ise vâcib olur ki cenîni √âfı@ olan edviye ile mu¡âlece 
oluna, inşâallâhu ta¡âlâ o edviye-i √âfı@ayı biz ≠ikr eyleriz. 

Ammâ ru†ûbât √asebiyle zelað ya¡nî zelað-ı cenîn ke-mâ hüve’l-ek&er 
vaðt-i √abelde zibli ifrâπ eden √uðun-ı leyyine isti¡mâliyle mu¡âlece olunup 
ba¡dehu bevli müdirr olan zerrâðât ve müdirrât-ı bevl ve ra√imi münaððî 
√uðun isti¡mâliyle olur.

Tedbîr-i Ceyyid: ◊ıf@-ı cenîn için bu tedbîr ceyyiddir: Mâu’l-u§ûl dü-
hn-i «ırva¡la veyâ«ûd √asek ve √ulbe †abî«i dühn-i «ırva¡la nâfi¡dir, her 
on günde birer kerre √abb-ı müntinden [bir şey™] saðy olunur ve eyâric-i 
Câlînûs dahi saðy olunur.

◊uðne-i Ceyyide: ◊ıf@-ı cenîne ve riyâ√a nâfi¡ √uðnedir. Sa¡ter-i übhül, 
nân«âh, kâşim, ¡îdânu’ş-şibt, bâbûnec, se≠âb, √asek, √ulbe her birinden bi-
rer √ufne ya¡nî birer avuç a«≠ olunup üç rı†l su ile nı§fı kalınca ðadar †ab« 
olunur ve ondan bir rı†l a«≠ olunup üzerine dühn-i râzıðîden bir istâr ve 
dühn-i simsimden bir sükerrece √aml olunup √uðne kılınır, dört günde bir 
def¡a o mi&lli √uðne ile i√tiðân olunur.

Ve yine √uðun-ı ciyâddan olur bir √an@ale a«≠ olunup taðvîr olunur ve 
içinde olan √abbı i«râc olunur ve içine dühn-i sûsen doldurulur ve bir gün 
ve bir gece ¡alâ-√âlihi terk olunur ve πaden remâd-ı √ârr üzere va∂¡ olunur 
o dühn πaleyân-ı tâmm ile πaleyân edince ðadar ve ba¡de’t-ta§fiye fâtiren 
ðubüle i√tiðân olunur, izlâð-ı mura††ıb için nef¡i ¡acîb olur. 

Ve bu mi&lli istifrâπdan sonra vâcib olur ki edhân-ı ¡a†ıre-i √ârre ve 
merû«ât ve mezrûðât isti¡mâl oluna ve §ûfâtla mu√temelât i√timâl oluna 
ve ma¡âcîn-i kibâr ve devâ-i kâsekbînec ve da√mer&â ve sencerînâ her üç 
günde veyâ«û∂ her beş günde birer kerre isti¡mâl oluna ve ke≠âlik devâ-i 
misk ve devâ-i büzûr isti¡mâl oluna. 

Ve ke≠âlik ðuşûr-ı kündür-i mer∂û∂ ve su¡d-ı mer∂û∂ her birinden birer 
cüz™, mürr yarım cüz™. Bu eczâlar altı menn su ile †ab« olunur, rub¡u kalınca 
ðadar ta§fiye olunup ondan dört vuðiyye ile i√tiðân olunur ve i√tiðân her 
üç günde bir kerre i¡âde olunur velâkin i√tiðânlar ru†ûbâtın istifrâπatından 
sonra kılınır. 
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Ve onlara ba«ûrât-ı ceyyidedendir: Muðl, ¡ilk-i enbâ†, uşşað, şûnîz; bu 
me≠kûrlar mecmû¡aten ve müfredeten ba¡de’t-tenðıye ba«ûren isti¡mâl olu-
nur. 

Ve sünbül ve za¡ferân ve ma§†akî ve mürr ve sükk ve cünd-i bîdester ve 
muðl ve o mi&lli edviye dühn-i nârdîn veyâ«ûd şa√m-ı ivezz ile «al† olunup 
bir §ûfe-i «a∂râ ile i√timâl olunur ve taðdîmi vâcib olan i√timâlden sonra 
infe«a-i erneb dahi i√timâl olunur. 

◊arâret-i mizâcdan ve veremden ve o mi&lli âfeti olmayanların ecinnesi-
ni √ıf@ eden edviye, edviye-i ðalbiyyelerdir, zürünbâd, derûnec ve behme-
neyn ve müferri√ ve devâ-i misk ve me&rûdî†ûs mi&llilerdir.

Mâni¡-i İsðâ† Olan Devâdır: Derûnec zürünbâd, cünd-i bîdester, √ıltît, 
sükk, misk, hîl-i bevvâ, ¡af§, †abâşîr her birinden birer dirhem, zencebîl on 
dirhem. Bu me≠kûrlardan mütte«a≠ olan devânın şerbet-i vâ√idesi mi&ðâl-i 
vâ√iddir, küllü yevmin mâ-ı bârid ile şürb olunur ve onu şürb eylemez-
den muðaddem √uðun-ı müsa««ine isti¡mâl olunur ve ke≠âlik men¡-i isðâ†ta 
nef¡i olur; sa¡ter, bâbûnec, √ulbe, şibt, nân«âh ve o mi&lli edviyelerin cidden 
nef¡i olur.

Onuncu Fa§l İs…â† ve İ«râca ◊âcet Olan Cenînin İs…â† ve 
İ«râcı Tedbîrleridir

Biraz evðâtta cenîni i«râca √âcet olur: ~abiyye ve §aπîre √âmil olsa 
vilâdetten √âmil §aπîrenin helâki «avf olunmakla cenîni i«râc olunur. Ve 
ke≠âlik fem-i ra√imde âfet ve la√m-ı zâid olup mevlûde «urûcu ta∂yîð 
eylese ve o mü∂âyaða ile √âmilin helâki «avf olunmakla cenîn isðâ† ve 
i«râc olunur. Ve ke≠âlik √âmilin ba†nında cenîn helâk olsa cenîn-i mey-
yiti i«râca √âcet olur. 

Ve ma¡lûm ola ki vilâdet ¡asîr [olup] ¡usreti dört gün mütemâdî olsa 
cenîn helâk olur. Ve vâcib olur ki anasını ta«lî§e iştiπâl oluna ve cenînin 
√ayâtı için tedbîre iştiπâl olunmaya belki cenînin i«râc ve isðâ†ına iştiπâl ve 
ictihâd oluna. Ve ba¡∂ı kerre o i«râc √arekâtla olur ve ba¡∂ı kerre edviye ile 
olur ve edviye cenîni ðatl eder ve ba¡∂ı edviyenin fi¡li √ay∂ı ðuvvet ile idrâr 
olur ve ba¡∂ı kerre edviyenin fi¡li izlâðla olur. 
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Ve cenîni ðâtil olan edviye mürre olan devâlar olur. Ve √ay∂ı müdirre 
olan dahi mürre ve √irrîfe olan devâlar olur. Ve müzliðâ† dahi mürre-i ra†-
be-i lezice olan devâlar olur ve o edviye şürben ve i√timâlen isti¡mâl olunur. 

Ammâ √arekâtla cenîni i«râc fa§d etmekle olur «u§û§an evvelâ bâsilîð 
ve ba¡dehu §âfin fa§d oluna ve «u§û§an sinni §abî sinninden zâid ola.382 Ve 
ke≠âlik o √arekât icâ¡a ve riyâ∂et ile ve &ebât-ı ke&îre ile ve √ıml-i &aðîli 
i√timâl ve taðyi™e ve ta¡†îs [435a] ile olur. 

Ve bu bâbda olan tedbîr-i ceyyideden olur √ublânın fem-i ra√imine 
meftûl kâπıd veyâ«ûd rîşe veyâ o «aşebe ki üşnândan veyâ«ûd se≠âbdan 
veyâ ¡ar†anî&âdan veyâ«ûd sera«stan rîşe √acminde mübre™et, ma§nû¡a ola, 
o eşyânın biri id«âl olunmak. Onların herhangisi fem-i ra√ime id«âl olunur 
ise lâ-ma√âle cenîni i«râc eder «u§û§an onlar ða†rân ve şa√m-ı √an@al suyu 
ve o mi&lli edviye-i müsðı†anın biri ile tel†î« oluna. 

Ve edviye-i müsðı†anın kimi müfrede ve kimi mürekkebedir ve müfre-
deleri biz edviye-i müfrede cedâvilinde ≠ikr eyledik ve mürekkebeleri dahi 
aðrâbâdînde ≠ikr eyledik velâkin biz bu maðâmda iki †abaðadan πara∂ımız-
da fi¡li ve ¡ameli ziyâde olanları ≠ikr eyleriz: 

Ammâ edviye-i müfrededen ¡ameli ek&er olup iştidâd-ı √arâretten eb¡ad 
olanlar bunlardır: efsentîn ve şâhterec. 

Ammâ o mi&lli edviye-i müfrededen ma¡a’l-√arâret olanlar bezr-i şey†a-
rec mi&llidir ve o bezr √urfe müşâbihtir ve onun râyi√ası √irrîfedir, kaçan o 
bezr i√timâl ve isti¡mâl olunsa cenîni isðâ† eder. 

Ve ke≠âlik müsðı†-ı cenîn olan edviye-i müfrede-i √ârrenin biri dahi 
√abb-ı √armeldir, meşrûben ve ma√mûlen isti¡mâl olunur. Ve dühn-i be-
lesân dahi i√timâl olunsa cenîni ve meşîmi i«râc eder. Ve √ıltît ve ðınnenin 
bu bâbda fi¡lleri ðavî olur. 

Ve bu«ûr-ı meryem dahi bu bâbda cidden ðaviyyü’l-fi¡ldir, şürben ve 
√amûlen isti¡mâl olunur √attâ bir ðavm zu¡m eylediler ki √âmil olan bu«ûr-ı 
meryemi va†™ eylese ya¡nî üzerine basıp çiynese onu va†™ isðâ†a mü™eddî 
olur. Ve bu«ûr-ı meryem ¡u§âresiyle √âmilin ba†nına †ılâ olunsa cenîni ifsâd 

382 Bi-√asebi’@-@âhir bu ðaydın fâidesi yoktur lâkin e†ıbbâ ba¡∂ı kerre yirmi yaşına 
varınca ðadar insâna §abî tesmiye ederler, bu maðâmda o ¡örfe binâen ðayd-ı 
me≠kûrun fâidesi olur.
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eder. Ve bir ðı†¡a ðutne ile o ¡u§âre i√timâl olunsa onun cenînde te™&îri ne 
keyfiyyette olduğunu sen †ılâya ðıyâs eyle. Ve ke≠âlik ¡ar†anî&â a§nâfından 
bu«ûr-ı meryem §ınfından mâ-¡adâ §ınfların ¡u§âreleri dahi ≠ikr olunan şân-
da bu«ûr-ı meryem gibidir. 

Ve üşnân-ı Fârsîden üç dirhem miðdârı √âmile saðy olunsa saðy olundu-
ğu günde cenîni isðâ† eder. Ve kirm-dâneden √âmil iki dânıð tenâvül eylese 
veledini ilðâ eder ve √arâret ve √urðat i√dâ& eder. Ve ke≠âlik şa√m-ı √an@al 
†abî«î ≠ikri sâbıð zerrâða-i mev§ûfe ile ¡alâ-şurû†ihâ izrâð olunsa veyâ«ûd 
§ûfe ile o †abî« §â¡iden i√timâl olunsa o dahi fi¡l-i sâbıð mi&lli fi¡li işler. 

Ve edviye-i ceyyideden olur dâr-ı §înî füvve ile «al† olunup şürben veyâ 
√amûlen isti¡mâl olunsa o dahi isðâ† eder ve ma¡a-≠âlik πa&yi dahi teskîn 
eder. 

Ve bu bâbda «â§§ıyyeti olan nesnelerden olur ðavmin zu¡mleri üzere 
√ımârın √âfiri ile √âmil teb«îr olunsa gerek √ayy ve gerek meyyit cenîni 
ma¡a-zebîlihi383 ve vi¡âihi i«râc eder ve ðam¡ ile ted«în olunsa cenîn-i mey-
yiti serî¡an i«râc eder. Ve semeke-i mâli√anın ¡aynını ted«în dahi √âfir-i 
√ımârı ted«în √ükmündedir. 

Ve isðâ† için devâ-i ðavî ve cenîn-i meyyiti i«râc eden meşrûbâttan olur 
bu terkîb üzere olan devâ-i mürekkeb: ◊ıltît yarım dirhem, varað-ı se≠âb-ı 
yâbis üç dirhem, mürr bir dirhem; mecmû¡u şerbet-i vâ√idedir, übhül 
sülâðasında saðy olunur, πadveten ve ¡aşiyyen dahi birer şerbet saðy olunur 
veyâ«ûd zerâvend-i †avîl, cen†iyânâ, √abb-ı πâr, mürr, ðus†-ı ba√rî, selî«â-i 
sevdâ, füvvehü’§-§ıbπ, ¡u§âre-i efsentîn-i †arî ve √irrîf ðardemânâ, fülfül, 
müşk-†arâmşî¡ veznleri berâber a«≠ olunup on gün miðdârı küllü yevmin 
iki mi&ðâl şürb olunur. 

Cenîni bi-sühûletin isðâ† eder ve πa&eyânı dâfi¡ ve müsekkin olan ed-
viye-i ceyyidedendir: Dâr-ı §înî, ðardemânâ, übhül onar onar, mürr beş; 
şerbet-i vâ√idesi üç dirhem kılınır ve küllü yevmin üçer dirhem saðy olu-
nur. Ve o devâ fi¡l-i me≠kûruyla ma¡an ishâl dahi edip nüfesâyı tenðıye ve 
meşîmeyi i«râc eder.

Ve tiryâðu’l-erba¡a isðâ††a ðavî olur ve cenîn-i meyyiti i«râcda dahi tir-
yâð-ı erba¡a ðavîdir. 

383 “Zebîl” vi¡â ma¡nâsınadır.
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Ve ke≠âlik †ıfl-ı meyyit için üç ûðıyye mâ-ı se≠âb ve üç ûðıyye tîn ile 
nâ¡imen †ab« olunan √ulbe †abî«î ve üç dirhem sa¡ter a«≠ ve cem¡ ve saðy 
olunur ve meyyiti miyâh-ı me≠kûre izlâð eder. Ve ba¡∂ı kerre bir rı†l mâ-ı 
bârid-i mu§affâ üzere bir ûðıyye «a†mî ≠err olunup saðy olunur ve o mesðî 
taðyi™e ve ta¡†îs eder. 

Ve mâ-ı se≠âbdan miðdâr-ı ke&îr temr ile †ab« olunup dühn-i √ulbe ile 
saðy olunur ve meşîmeyi ı§lâ√ eder. 

Ve ferzicât-ı müsta¡meledendir ki kirm-dâne lübbü a«≠ olunup uşşað ile 
ferzice itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur.

Ferzice-i Ceyyide: ¢ı&&âu’l-√ımâr ¡u§âresi dokuz ðırât a«≠ ve merâre-i 
&evr ile ma¡cûn kılındıktan sonra i√timâl olunur ve √ayyen ve meyyiten 
cenîni i«râc eder.

Ferzice li-¢oles: »arbað-ı esved, mevîzec, zerâvend-i müda√rec, 
bu«ûr-ı meryem, √abb-ı mâzeryûn, şa√m-ı √an@al, uşşað. Bu mecmû¡ 
uşşaðtan mâ-¡adâ sa√ð olunur, ammâ uşşað suya katılıp o su ile edviye-i 
bâðıye cem¡ olunur. Ve ba¡∂ı kerre onun içine &evrin merâre-i müceffefesi 
dahi id«âl olunup ferâzic itti«â≠ olunur.

Ferzice-i ¢aviyye Cidden: Nûşâdur-i mes√ûð on dirhem, uşşað üç dir-
hem a«≠ olunur ve uşşað «all olunup onun ma√lûlünden nûşâdur-ı mes√ûð 
ma¡cûn kılınır ve ondan ferâzic itti«â≠ olunup bütün gece onunla i√timâl 
olunup bir mi«âd üzere iki ayakları ref¡ olunur ve ke≠âlik †abî«-i efsentîn 
ve se≠âb ¡u§âresi ve übhül †abî«î ve dühn-i «ırva¡ mi&lliler ona izrâð olunur.

On Birinci Fa§l Ra√im İçin İtti«â≠ Olunan Zerrâ…a Beyânındadır

Vâcib olur ki ra√im zerrâðasının †arafı mümellese ola. ‰ab¡la olan 
nüs«ada “mü&elle&e” diye vâði¡ olmuştur. Ve zerrâðanın ¡unuðu mu¡âlece 
olunan mer™enin ðuvvet-i ra√imi †ûlünde ola ve bir keyfiyyette ola ki o 
zerrâka fem-i ra√ime dâ«il oldukta mer™e @ann ve √isbân eyleye ki dâ«il-i 
ra√imde olan fe∂âya zerrâða §âire olmuştur ve o zerrâða ile cenîni ðâtil ve 
müzlið ve mu«ric edviye izrâð olunur.
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On İkinci Fa§l Cenîn-i Meyyiti İ«râc İçin ¢udemânın 
Tertîb Ettikleri Tedbîr-i Â«erdir

Ana ra√iminde cenîn helâk olup i«râcı için √adîd ile ða†¡ olunup i«râc 
olunmak murâd olundukta ananın √âline na@ar olunup selîme ve πayr-i 
selîme olduğu ta¡arrüf olunur, eger selîme ise onun mu¡âlecesine iðdâm 
olunur ve onun selâmet-i √âli yok ise mu¡âlece men¡ olunur, zîrâ √âli redî 
olan mer™eye ma¡a’s-seher πaşy ve nisyân ve istir«â ve «al¡ ¡ârı∂ olur ve 
ona çağrılsa cevâb vermeğe ðarîb olmaz ve ona §avt-ı refî¡le nidâ ve §ay√a 
olunsa ∂a¡îfen cevâb verir ba¡dehu yine πaşye varır ve o √âlet-i rediyyesi 
olan mer™enin kiminde ma¡a-temeddüd teşennüc olup ¡a§abı mu∂†arib olur 
ve πıdâdan imtinâ¡ eder ve nab∂ı §aπîr-i mütevâtir olur, ammâ selîm olan 
mer™ede bu √âlât bulunmaz. 

Ve bu √âlâtın fıðdânıyla ananın selâmeti ma¡lume olsa lâyıð olur ki ana 
bir serîr üzere ¡alâ-@ahrihâ istilðâ olunup ve ananın başı esfele meyl ettirilir 
ve iki sâðları cihet-i fevðe ref¡ olunur ve iki †arafına biraz hatunlar ðâime 
olup ≠ikr olunan hey™et üzere onu ∂ab† ederler ve eger onu ∂ab† edecek ha-
tunlar √â∂ıre ve mevcûde değil ise onun §adrı serîre ribâ†ât ile rab† olunur o 
¡alîl ¡inde meddi’l-ðâbile münce≠ibe olmasın için ve ba¡dehu ðâbile ¡unuð-ı 
ra√imin saðfını fet√ eder ve yed-i yüsrâsına ðâbile dühn meş eder ve o 
yedin e§âbi¡ini müsta†îlen cem¡ edip fem-i ra√ime id«âl eder ve o e§âbi¡le 
fem-i ra√imi tevsî¡ eder ve fem-i ra√im üzere dühn §abb eder ve §ınnâre 
πarz olunacak ma√all-i münâsibi cenîn-i meyyitten †aleb eder ve o cenîn-i 
meyyitin mev∂i¡-i mürtefi¡ni §ınnâre ta¡lîð için tefa√√u§ eder. 

Ve baş üzere «urûc edecek cenîn-i meyyitin §ınnâre πarz olunacak 
mevâ∂i¡i iki göz ve ağız ve ðafâ ve √anek ve ta√te’l-li√â ve terðuvet ve 
a∂lâ¡a ðarîb olan mevâ∂i¡ ve ta√t-ı şerâsîf mi&lli mevâ∂i¡dir. Ve ayaklar 
cânibinde «urûc edecek cenînin maπriz-i §ınnâre olan ma√alli fevða’l-¡âne 
olan ¡i@âm ve a∂lâ¡-ı mütevassı†a ve terðuvet olur. 

Ve cenîni ce≠b edecek âleti ðâbile yed-i yümnâsı ile a«≠ eder ve yed-i 
yüsrâsını ra√ime id«âl edip §ınnâreyi beyne’l-e§âbi¡ √atiyye384 ya¡nî mü-
ve&&aða eder ve ≠ikr olunan [435b] mevâ∂i¡in birine o §ınnâreyi §ınnâre bir 

384 Ya¡nî parmakları arasında mu√kem @ab† eder.
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şey™-i fâriπa bâliπ olunca ðadar πarz eder ve o πarz olunan §ınnâre mu√â≠î-
sinde olan mev∂i¡e §ınnâre-i u«râ dahi πarz eder ce≠b müstevî olup cenîn-i 
meyyit nâ√iye-i vâ√ideye meyl eylemesin için ve ba¡dehu âlet-i ce≠bi çekip 
medd eder ve meddi ¡ale’l-istivâ ve mu√â≠iyen kılmaz belki cemî¡-i cevâ-
nibe olur, nez¡-i esnân katında diş çıkaranlar dişi cemî¡-i cevânibden medd 
ettikleri gibi ve lâyıð olur ki o e&nâda medd ir«â oluna ve i§ba¡-ı sebbâbe 
medhûneten ve e§âbi¡-i ke&îre dahi ra√im ile cism-i mu√tebes arasına id«âl 
olunup e§âbi¡ o cismin √avâlîsinde idâre oluna. 

Ve kaçan cenîn tebe¡iyyet eder ise ya¡nî o ce≠be mu†âvâ¡at edip mün-
ce≠ibe olur ise §ınnâre-i ûlâ mev∂i¡-i evvelinden erfa¡ bir ma√alle naðl olu-
nur ve onunla biraz dahi ce≠b olundukta ondan dahi erfa¡ bir mev∂i¡e naðl 
olunur ve o cism «urûc edince ðadar naðl-i §ınnâre tekrâr olunur.

Eger o cenîn-i meyyitin sâir a¡dâdan yedi evvel «urûc edip ve reddi müm-
kin olmasa yed «âricde in∂ıπâ† olmak √asebiyle yedin «âric olan ma√alline 
bir «ırða leff olunur, câ≠ibin yedinden münzelıð olmasın için ve ba¡dehu ce≠b 
olunur √attâ ib†e varınca ðadar «urûc eyledikte ketife mutta§ıl olan mev∂i¡den 
kolu tamâmen ðat¡ olunur. Ve eger cenîn-i meyyitin iki elleri ma¡an «urûc ey-
ledi ise onun minvâl-i mu√arrer üzere iki elleri ketiflere mutta§ıl olan mev∂i¡-
lerden ðat¡ olunur. Ve ke≠âlik iki ayakları a¡∂â-i sâireden muðaddem «urûc 
edip sâir a¡∂â ona tâbi¡ olmasa ayaklar dahi «ırðalar ile leff olunup ve ba¡dehu 
ce≠b olunup ve ürbiyyelerden ða†¡ olunur. 

Ve eger cenînin başı kebîr olup o re™s-i kebîre «urûcda ∂aπ† ve ∂îð 
¡ârı∂ olsa ve o re™ste mâ müctemi¡ olsa lâyıð olur ki beyne’l-e§âbi¡ bir mi-
b∂a¡ veyâ«ûd sikkîn-i şevkî veyâ«ûd enfte olan bâsûr ða†¡ı için mütte«a≠ 
sikkîn id«âl olunup o sikkîn ile re™s-i cenîn şaðð oluna başında cem¡ olan 
su seyelân edip başına ∂umûr ¡ârı∂ olmakla «urûcu sehl olsun için. Ve eger 
kebîrü’r-re™s olan cenînin re™sinde mâ-ı müctemi¡ yok ise belki re™sin kiberi 
dimâπ √asebiyle ise dimâπı i«râc olunur. Ve eger kiber-i re™si o iki vechin 
biriyle olmayıp re™sin kiberi «alðî ve †abî¡î ise lâyıð olur ki cümcüme-i re™si 
şakk olunup diş ve kemik çekilen kelbeteyn ile o şaððların her biri a«≠ ve 
i«râc oluna. 

Ve re™s i«râc olundukta §adr mün∂aπı† olur ise §adrdan terðuveyi vely 
eden ma√all ≠ikri mürûr eden âlâtın biriyle ¡i@âm-ı fâriπaya ya¡nî ¡i@âmın 
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nihâyetine varınca ðadar şaðð olunur, §adrda olan ru†ûbet o şaðð ile mun§ab-
be olmakla §adr mun∂amm ve «urûc sehl olsun için. Ammâ o şaðð ile §adr 
mun∂amm olmazsa terðuvet ¡a@mı ða†¡ ve i«râc olunur ve onun «urûcuyla 
§adr i«râca icâbet eder, ¡i§yân eylemez.

Ve eger o cenînin esfel-i ba†nı vârime ise cenîni gerek meyyit ve gerek 
√ayy olsun vârime olan esfel cevf ve §adrın şaððı gibi şaðð olunup ba†nı 
ifrâπ olunur, ammâ ayağı †arafından «urûc eden cenînin emri sehl ve fem-i 
ra√ime tesviyesi heyyin olur. 

Ammâ ayağı ce≠ble «uruc edip ba†n veyâ«ûd §adr katında ∂aπ† olsa vâ-
cib olur ki ≠ikri sâbıð minvâl üzere onun «âric olan ma√alline «ırða leff 
olunup ce≠b olunup ve ce≠be mu†âvi¡ ve mücîb olmayan ma√alleri şaðð 
olunup ru†ûbet-i mevcûdesi irâða olunur. 

Ve bu minvâl üzere a¡∂â-i sâire nez¡ ve i«râc olunup lâkin re™si irticâ¡ 
ve i√tibâs eylese mu¡âlic yed-i yüsrâsını id«âl edip cenînin re™sini te†al-
lub ve tefa√√u§ ve e§âbi¡iyle fem-i ra√ime gelince ðadar i«râc eylesin ve 
ba¡dehu ¡i§yân eden ma√allere cenîni ce≠b için ma¡mûle olan §innârâttan 
birini veyâ«ûd ikisini id«âl edip onunla ce≠b eylesin. Ve eger fem-i ra√im 
verem-i √ârrı √asebiyle mun∂amm oldu ise ona ce≠bde ¡unf eylemek lâyıð 
olmaz belki lâyıð budur ki o mev∂i¡e düsûmetli olan eşyâ ke&îren §abb olu-
nup ter†îb oluna ve âbzende dahi iclâs oluna ve a∂mide dahi isti¡mâl oluna 
o mun∂amm olan fem-i ra√im münfeti√ olup re™s nez¡i ðabûl eylesin için. 

Ammâ ecinne mu¡teri∂a olsa eger tesviye olunmak ðâbil ise tesviye olu-
nur ve me≠âbih-i sâbıða ya¡nî †uruð-ı müteðaddime onda isti¡mâl olunur ve 
eger tesviyeyi ðabûl eylemezse dâ«ilde cenînin küllen a¡∂âsı ða†¡ olunur. 
Ve lâyıð olur ki ba¡de’l-i«râc ra√imde √âdi& olan evrâm-ı √ârrenin cemî¡an 
mu¡âlecâtı onda isti¡mâl oluna ve eger nezf-i dem ¡ârı∂ olur ise nezf bâbında 
me≠kûr olan mu¡âlecât ile ¡ilâc olunur.

On Üçüncü Fa§l Ba¡de’l-İs…ât İsti¡mâli Lâyık Olan 
Mu¡âlecât Beyânındadır

Kaçan mer™e cenîni isðâ† eylese vâcib olur ki muðl ve zûferâ ve √armel 
ve ¡ilkü’l-bu†m ve sa¡ter ve «ardal-ı ebya∂ ile ted«în oluna demi isâle edip 
dem taπallu@ edip mu√tebes ve râci¡ olmasın için.
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On Dördüncü Fa§l Meşîme İ«râcı Beyânındadır

Meşîmeyi min-πayri devâin i«râc eden √île budur ki mu¡a††ısâttan biri 
isti¡mâl olunmakla ¡alîl ta¡†îs olunur ve ba¡dehu burnun iki &uðbeleri imsâk 
olunur ve fem ka@m olunmakla imsâk olunur ve ba†n temdîd ve tevtîr olu-
nup meşîme ilzâð olunur. Ve bu me≠kûrlar ile kaçan meşîme @uhûr eylese 
rıfð üzere ðalîlen ðalîlen medd ve ce≠b olunur ve meddi ¡unfla kılınmaz 
munða†ı¡ olmasın için. Ve eger inðı†â¡dan «avf olunursa meşîmeden yedin 
vâ§ıl ve nâil olduğu ma√all mer™enin fa«i≠ine mu¡tedilen bağlanır ve ba¡de-
hu yine mu¡a††ısât isti¡mâliyle mer™e ta¡†îs olunur. 

Ve kaçan meşîmenin suðû†u ba†î™ olsa temdîd-i ðavî ile onu medd ey-
leme belki iki fa«i≠e mev∂i¡-i evvelin fevðinden şedd eyle ve bir √âl üzere 
şedd eyle ki meşîmeden «urûc eden ma√all yine ra√ime §u¡ûd ve ric¡at ey-
lemeye. Ve eger meşîme ra√imin ða¡rına mutta§ıla ise onu ða¡r-ı ra√imden 
fekk ve fa§l için lu†f edip cevânibe o meşîmeyi ta√rîk-i «afîfle ta√rîk et-
mekle meşîmeyi ða¡r-ı ra√ime rab† eden ribâ†âtı ir«â ve meşîmeyi ra√imden 
ibâne eyleye. Ve vâcib olur ki bu fi¡ller için meşîmeye a§lâ ¡unf olunmaya. 

Ve eger meşîme i√tibâsına sebeb fem-i ra√imin şiddet-i insidâdı ve 
inðıbâ∂ı olur ise femin tevsî¡i için i√tiyâl olunur, i§ba¡ ile veyâ«ûd √ârre-i 
mür«iye ðayrû†ıyât §abbı ile tevsî¡ olunur. Ve fem-i ra√ime ðayrû†ıyât-ı 
me≠kûre §abbı imre™enin hey™et-i nu§belerinden §abb olmağa ðarîb mer™e 
bir hey™et üzere iken olur ve ba¡∂ı kerre mer™enin nu§be-i ı∂†ıcâ¡ı §abb-ı 
devâya aðreb olur. 

Ve fem-i ra√imi tevsî¡e ba¡∂ı kerre merû«ât ve a∂mide-i müleyyine 
ta√t-ı sürrede ve ða†anda «âricden isti¡mâl olunmak dahi mu¡în olur ve 
ba¡∂ı kerre merû« ve ∂ımâdın edviyeleri ile ðâbilenin i§ba¡ı tel†î« olun-
mak tevsî¡e kâfî olur. Ve bunlardan sonra mu¡a††ıs olan tedâbîr ile tedbîr 
olunur ve ba«ûrât ve âbzenât ve meşrûbâtla ve belki küllü √iyel ile i√-
tiyâl olunup i«râcında ictihâd olunur, zîrâ meşîme ednâ vaðtte ta¡affün 
ve tenettün eder. Ve o bâbda müdirrât-ı ðaviyyeden dahi isti¡ânet eyle ve 
†abî«-i üşnândan itti«â≠ olunan âbzeni meşîme için isti¡mâl eyle, o âbzeni 
isti¡mâl meşîmeyi i«râc eder. Ve ke≠âlik meşîmeyi isðâ† eden edviye-
den olur bâsilîðûn merhemini fem-i ra√ime §abb eylemek, zîrâ o merhem 
meşîmeyi ta¡fîn edip i«râc eder. 
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Ve kaçan meşîme «urûc eylese onda dühn-i verd veyâ«ûd onun gibi 
edhân isti¡mâl olunur. Ve meşîmeyi izlâða mu¡în olur mâ-ı remâdın †arîsi 
üzere «a†mî ≠err olunup saðy olunmak veyâ«ûd doğan tersi saðyı veyâ«ûd 
i√timâl olunmak. Ve bu mu¡înlerin üzerine isðâ†-ı cenîn bâbında ≠ikr olunan 
edviye-i müsðı†ayı sen [436a] isti¡mâl eyle ve ferzicât ve ba«ûrât-ı me≠kû-
releri dahi isti¡mâl eyle. Ve bu bâbda isti¡mâl olunan ba«ûrât-ı ceyyideden 
olur «arbað-ı ebya∂ teb«îr olunmak ve ke≠âlik zibl-i √amâmla ve zerâvend 
ile dahi teb«îr olunur. 

Ve ðudemâdan ba¡∂ıları ðâbileye ellerini «ırða ile leff eyleyip yed-i 
melfûfunu ra√ime id«âl ve meşîme a«≠ ve i«râc ile emr eylediler lâkin bu 
vechle ¡ilâc ¡ilâc-ı mûlim olur. Ve meşîme cenîn ile «urûc eylemese ba¡de 
eyyâmin münte¡iş ve müntefiş olup «urûc eder lâkin müddet-i beðâsında 
ondan tekevvün eden eb«ire nüfesânın dimâπına ve ðalb ve mi¡desine §u¡ûd 
edip ¡alîle √âlet-i «abî&e ¡ârı∂ olur. Ve vâcib olur ki o e≠âya ba«ûrât-ı ¡a†ıre 
ile ve meysevsen şürbüyle ve devâ-i misk tenâvülüyle isti¡ânet oluna ve 
mi¡de ve ðalb üzere †ılâ isti¡mâl oluna ve ke≠âlik edviye-i ðalbiyye-i ¡a†ıre 
isti¡mâl oluna. 

Ve ba¡∂ı ðudemâ i«râc-ı meşîme √aððında bir kelâm tekellüm eyledi ki 
biz onu ¡ibâretiyle naðl eyleriz: 

Lâvîndûs ◊akîm dedi ki cenînin «urûcundan sonra meşîme ra√imde 
bâðî kalsa eger fem-i ra√im meftû√a olup meşîme dahi teleffüf edip mu†-
laða ya¡nî πayr-i merbû† olup cânib-i ra√imde küre mi&âlinde olduysa onun 
«urûcu sehl olur ve onun mu¡âlecesinde lâyıð olur ki ¡ilâc eden kimse yed-i 
yüsrâsını tedhîn edip ra√imin ¡umðuna o yedini id«âl ve yed-i me≠kûresi ile 
meşîmeyi ra√imde teftîş eyleye ve meşîmeyi bulup a«≠ ve ¡unuð-ı ra√imde 
yedi ile il§âð eyleye. Ve ¡unuð-ı ra√imden kürevî meşîmeyi ce≠bde lâyıð 
olur ki lâ-¡ale’l-√i≠â ce≠b eyleye, zîrâ ¡ale’l-√i≠â ce≠b eylese inðılâb-ı ra√im 
√udû&undan «avf olunur.385 Ve ke≠âlik şiddet ve ¡unfle dahi ce≠b eylemeye 
belki lâyıð budur ki evvelâ meşîmeyi yemneten ve yesreten naðl ve ta√rîk 
eyleyip ba¡dehu ce≠bde ziyâde kıla, zîrâ iki cânibe ta√rîk olan ce≠be meşî-
me icâbet eder ve ilti§âðından ta«allu§ eder. Ve eger fem-i ra√im meftû√ 

385 “Lâ-¡ale’l-√i≠â” demek, meşîmeyi ðuddâmı cihete ta√rîkini √a§r etmeyip yemne-
ten ve tüsreten ta√rîk ederek ðuddâmdan √a≠er eylemektir. 
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olmayıp mun∂amm ise fet√ ve tevsî¡i için ðarîben ≠ikr olunan mu¡âlecât-
la ¡ilâc eder ve eger ðuvvet ∂a¡îfe değil ise o nüfesânın ¡u†âsını mu√arrik 
mu¡a††ısât ve fî-ðıdrin386 efâviyâdan ba«ûrât isti¡mâl olunur ve bu tedbîr ile 
fem-i ra√im fet√ olunur ise ¡ilâc eden kimse elini id«âl edip minvâl-i meş-
rû√ üzere meşîmeyi a«≠ ve i«râc eder. Ve bu vech üzere meşîme «urûc ey-
lemezse meşîme i«râc olunmak için nüfesânın ðalað ve ı∂†ırâbına mü™eddî 
ef¡âle ta§addî olunmaya, zîrâ o meşîme-i mu√tebise ba¡de-eyyâmin ðalîletin 
ta√allül ve seyelân edip mâiyye-i dem gibi «urûc eder lâkin o meşîme râ-
yi√a-ı rediyyesiyle re™si ta§dî¡ ve mi¡deyi ifsâd edip kerb i√dâs eder ve √arî 
ve lâyıð olur ki o ¡avârı∂ı def¡ için tað§îr olunmayıp tedârükünde isti¡câl 
oluna, o ¡avârı∂a muvâfıð eşyâ teb«îr oluna. Ve yine Lâvîndûs ◊akîm dedi 
ki biz tecribe edip ona muvâfıð olur de«aneyi √urf ve tîn-i yâbis de«anesi 
bulduk. İntehâ kelâmu Lâvîndûs.

Ve √akîm-i â«er dahi bir ðavl îrâd eyledi ki biz onu dahi kendi elfâ@ıyla 
ta√rîr eyleriz. O √akîm emr eyledi ki edviye-i √irrîfeden se≠âb, ferâsiyûn, 
ðay§ûm ve onları ıslatacak ðadar dühn-i sûsen ve dühn-i √ınnâ a«≠ olunup 
cemî¡an √adîdden mütte«a≠ bir ðıdr içine va∂¡ olunur ve o ðıdrın re™si bir 
nesne ile örtülüp başında bir &uðbe-i §aπîre kılınır ve o &uðbede bir ünbûbe 
kılınıp o ðıdr nâr üzere va∂¡ olunur, kaçan o edviye bi-πalyetin vâ√idetin 
πaleyân eylese o ðıdr nârdan ref¡ olunup cemre üzere va∂¡ olunduktan son-
ra o √âl üzere mer™enin cülûs eylediği kürsîye ðadar √adîd taðrîb olunup 
ünbûbe-i me≠kûre mer™enin fercine id«âl olunur ve e†râfı e&bâb-ı ke&îre 
ile örtülüp o hey™et üzere iki sâ¡at miðdârı terk olunur √attâ o müddette 
eb«ire meşîmeyi ishâl eder ve eger bu«âr-ı me≠kûr i«râc-ı meşîmeden ∂a¡îf 
olur ise isðâ†-ı cenîn eden ∂ımâdâta müdâvemet ve mülâzemet olunur, zîrâ 
bu«âr-ı me≠kûru ba¡de’l-isti¡mâl o ∂ımâdâtın te™&îri ðavî olur.

On Beşinci Fa§l Men¡-i ◊abel Beyânındadır

Ve ba¡∂ı kerre †abîb √abeli men¡e mu√tâc olup §aπîre gibi ve sâir vilâ-
detinde «a†ar olanlardan √abelini men¡ ederler. Ra√iminde ve me&ânesinde 
∂a¡f olanlardan dahi √abeli men¡e √âcet olur, zîrâ cenîn &iðali √asebiyle 

386 “Ve fî-ðıdr”inin §ûreti ðarîben ≠ikr olunur. 
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∂a¡îf olan me&âneyi şaðð eder ve bevli selis eder, ilâ-â«iri’l-¡ömr o mer™e 
bevlini √abse ðâdire olmaz. 

Ve men¡-i √abel için ceyyid tedbîrlerdendir ki recüle emr olunur ki 
≠ikri mürûr eden hey™et-i mu√bile üzere cimâ¡ eylemeye ve iki inzâl ara-
sını mu«âlefet üzere kıla ve sür¡at üzere müfâraðat edeler.387 Ve mer™eye 
emr olunur ki ma¡a’l-ferâπ ðıyâm edip cihet-i «ale yedi ve dokuz ve&be ile 
vü&ûb eyleye, zîrâ ilâ-«alfin ve&be-i me≠kûre ba¡∂ı kerre menîyi i«râc eder, 
ammâ cihet-i ðuddâma olan †afre ve ve&be ba¡∂ı kerre menîyi teskîn eder ve 
ba¡∂ı kerre mer™eyi ta¡†îs ile menî izlâð olunur. 

Ve mürâ¡âtı vâcib olan nesnelerdendir ðable’l-cimâ¡ ve ba¡dehu ða†rân 
i√timâl eylemek ve ≠ekere ða†rân mes√ eylemek ve kezâlik dühn-i belesân 
ve isfîdâcla mes√ eylemek. 

Ve ðable’l-cimâ¡ ve ba¡dehu şa√m-ı rummân ve şebb i√timâl olunur ve 
kernebin fiðâ√ını ve bezrini ¡inde’†-†uhr i√timâl ve ke≠âlik ðable’l-cimâ¡ 
ve ba¡dehu onları i√timâl, bu bâbda ðavî olur «u§û§an onlar ða†rân içine 
konulup veyâ«ûd fûtenecin ¡u§âresi veyâ«ûd †abî«i ile i√timâl olunur ise 
nef¡i ek&er olur. 

Ve ke≠âlik bu bâbda nâfi¡ √amûledir ba¡de’†-†uhr bir ðı†¡a §ûfe ile varað-ı 
πarebi i√timâl eylemek ve o §ûfe «u§û§an ma¡a-≠âlike’l-varað varað-ı πareb 
suyuna maπmûse olsa. 

Ve ke≠âlik şa√m-ı √an@al ve hezâr-ceşân ve «abe&ü’l-√adîd ve kibrît 
ve saðmûnyâ ve bezr-i kerneb veznleri berâber a«≠ olunup ða†rânla ba¡-
de’l-cem¡ i√timâl olunur. 

Ve ba¡de’l-cimâ¡ fülfül i√timâli √abeli men¡ eder. 
Ve ke≠âlik zibl-i fîli i√timâl dahi √abeli men¡ eder, o zibli gerek yalnız 

i√timâl eylesin veyâ«ûd hem i√timâl ve hem onu evðât-ı me≠kûrede teb«îr 
dahi eylesin. 

Ve meşrûbâttan olup men¡-i √abel edenlerdendir: Mâ-ı bâdrûcdan üç 
ûðıyye saðy eylemek ve dühn-i √all ile ða∂îb «u§û§an kemere †ılâ olunmak 
ve ba¡dehu cimâ¡ eylemek ve ke≠âlik varað-ı leblâbla mer™e ba¡de’†-†uhr 
i√timâl eylese √abelini men¡ eder.

387 Ya¡nî recül ve mer™eden inzâl mü§âdefet eylemeye ev vaðt-i vâ√idde olmaya.
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On Altıncı Fa§l Recâ Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre nisvâna bir √âlet ¡ârı∂a olur ki onun √âli √abâlâ a√vâline 
müşâbih olur, †am&ın i√tibâsı ve levninin taπayyürü ve şehvetinin suðû†u 
ve fem-i ra√imin in∂ımâmı gibi a√vâli olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ra√iminde §alâbetün-mâ olur ve ba¡∂ı kerre küllü ra√i-
minde §alâbet olup &edylerine imtilâ ve intifâ« ¡ârı∂ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre teverrüm dahi eder ve ba†nında √areket-i cenîn gibi √are-
ket ve √acm-i cenîn gibi √acm olur ve ona πamz olundukta yemneten ve 
yesreten intiðâl eder. 

Ve ba¡∂ı kerre o mer™e dört sene veyâ«ûd beş sene o √âl üzere bâðî kalır 
ve ba¡∂ı kerre dahi ilâ â«iri’l-¡ömr o √âl mer™ede dâim olur ve ¡ilâcı ðâbil 
olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre ona istisðâ mi&lli √âl ve ba†nına intifâ« ¡ârı∂ olur lâkin 
onun intifâ«-ı ba†nı §alâbete olur intifâ«-ı †ablî olmaz ve †abl gibi ta§vît ile 
muta§avvit olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi √âmile ¡ârı∂ olan †alað ve me«â∂388 mi&lli √âlet recâ-
sı389 olan mer™eye dahi ¡ârı∂ olur ve ma¡a-hâ≠â onların ba†nında veled olmaz 
belki bu √âllerin ¡urû∂una sebeb ¡urûð-ı †am&ta olan temeddüd ve intifâ« 
olur ve o mer™e bir şey™ va∂¡ eylemez velâkin gâhîce ðı†¡a-i la√m va∂¡ eder 
ve va∂¡ olunan la√mın §ûret-i ma∂bû†ası olmaz. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi faða† rî√ veyâ«û∂ yalnız fu∂ûl «urûc eder ve o fu∂ûl-i 
müctemi¡a mu√tebes olan dem-i ke&îr ile «urûc eder.

Ve bu ðısmlardan recâ ı†lâð olunan ancak ðısm-ı [436b] &ânî olur ya¡nî 
riyâ√ «urûc eden ðısm olur ve o ðısma bi-¡aynihi mûlî dahi derler ve onun 
πayriye mûlî ı†lâð olunmaz390 ve ona Fârsî lisânı üzere bâd-ı dürûπîn391 der-

388 “‰alað ve me«â∂” ikisi dahi veca¡-ı vilâdettir.
389 “Recâ” cîm iledir. O √âleti olan mer™e veled ümîd etmekle o ¡illete recâ tesmi-

ye olundu. Amâ Râzî der ki cîm ile değildir belki √â-i mühmele ile “re√â”dır. 
“Re√â” değirmen ma¡nâsınadır, bu ¡illeti olan kimse değirmen taşı gibi müstedîr 
ðı†¡a-i la√m tevlîd etmekle “re√â” tesmiye olundu √attâ bu ¡illete “mûlî” tesmiye 
olunur ve “mûlî” lüπat-i Yûnânîde değirmene derler. Bu maðâmda Nefîsî’nin 
ta√ðîði Esbâb ve ¡Alâmât şer√inde mu√arrerdir. 

390 ¡İllet-i me≠kûrenin va∂¡a mü™eddî olan aðsâmından ðısm-ı &ânî murâd olunur ve 
illâ mu†lað aðsâmdan ðısm-ı &âli& olur.

391 Bâd-ı dürûπîn” ki≠be mü™eddî rî√ demektir.
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ler. Ve o √âlet üzere olan mer™eden «urûc eden la√me sebeb bi-√asebi’l-√a-
ds iki sebeb olur: Biri budur ki ra√ime ma¡a-şiddetin √arâretin mevâdd-ı 
ke&îre mun§abb olur ve ikinci sebeb ra√im faða† mâ-ı mer™eyi müştemil 
olur ve πıdâ dahi ona meded olur ve mâ-ı mer™ede ðuvvet-i mu§avvire ve 
ðuvve-i fâ¡iliyye olmamakla ondan insân ta«alluð eylemez. 

Ve bu recâ a§nâfı ile √abel-i √aðð aralarında farð budur ki recâda √are-
keti i√sâs olunan √acmin √areketi bir vaðtte olur ve ondan sonra √areket 
eylemez ve recâda olan §alâbet-i ba†n, √ublâ ba†nı §alâbetinden eşedd olur 
ve mer™enin recâda elleri ve ayakları ma¡a-diððatin müterehhile olur. 

Ve ≠ikr olunan aðsâmdan ðısm-ı &ânî olup recâ ve mûlî tesmiye olunan 
ile onların aðsâm-ı sâiresi aralarında mâ-bihi’l-imtiyâz olan ¡alâmât budur 
ki recâda tevehhüm olunur ki ba†nda cenîn vardır ve ra√ime ∂amm olan bir 
cism dahi i√sâs olunur ve çok kerre verem-i ra√imden ¡ârı∂ olan ðûlınc a¡râ∂ı 
recâda dahi ¡ârı∂ olur, zîrâ recâ intifâ«ı a¡ver tesmiye olunan mi¡âyı ta∂yið 
eder, binâen ¡aleyh o kimseye veca¡-ı şedîd ¡ârı∂ olur ve ma¡a-≠âlik çok ker-
re recâya verem-i ðûlınc §o√bet edip ma¡iyyetinde olur. Ve ðûlınc-ı recâîde 
temrî ve şehriyârânî mi&lli devâlar veca¡ı ta√lîli ve recâyı i«râcıyla nâfi¡ olur.

el-¡İlâc: Bu ¡illetin tedbîri ðıllet-i √areket ve terk-i riyâ∂et ve müstelðı-
yen nevm edip esâfilini ¡âlî kılmak ve cânib-i esfelden mevâddı men¡ eyle-
mek ve o §â√ibetü’r-recâ fa§d ve istifrâπ ve ðay™a mu√tâce ise o dahi işlenir 
ve sâir a§nâfına evrâm-ı câsiye392 mu¡âlecesiyle ve mür«iyât-ı a∂mide ve 
kimâdât ve ne†ûlât ve âbzenât ile mu¡âlece olunur ve ba¡dehu müsðı† devâ 
isti¡mâl olunur. Ve recâyı ve recâ müşâbihini fâ¡il olan mevâdd ba¡∂ı ker-
re ta√allül eder ve ba¡∂ı kerre isðâ† eder ve çok kerre onun mu¡âlecesinin 
mühimm olan menfa¡ati lûπâ≠iyâ saðyından √â§ıl olur ve bu bâbda dühn-i 
kelkelânic şedîdü’l-menfa¡at olur.

On Yedinci Fa§l Vilâdetin Eşkâl-i ‰abî¡iyyesi ve 
∏ayr-i ‰abî¡iyyesi Beyânındadır

Vilâdın şekl-i †abî¡îsi budur ki mevlûd ¡alâ-re™sihi «urûc eyleye ve başı 
fem-i ra√ime mu√â≠î olup bir cânibe re™sinin meyli olmaya ve mevlûdun 
iki yedleri iki fa«i≠leri üzere mebsû†a ola. Bu şekl üzere olan vilâd şekl-i 

392 “Evrâm-ı câsiye” evrâm-ı §ulbedir.
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†abî¡î üzere olur ve bundan mâ-¡adâ eşkâl-i πayr-i †abî¡î olur. Ve eşkâl-i 
πayr-i †abî¡îden şekl-i †abî¡î-i me≠kûra ziyâde ðarîb olur mevlûd ayakları 
†arafından «urûc edip onun dahi iki elleri iki fa«i≠leri üzere mebsû†a olup 
o √âl üzere «urûc eyleye. Ve eger re™s-i fem ra√ime mu√â≠âttan meyl eder 
ise veyâ«ûd iki yed fa«i≠lerinden zâile olur ise ve iki ayakları «urûc edip 
yedler mu√tebise kalır ise o vilâd vilâd-ı redî olur. 

Cenînin hey™et-i rediyye üzere «urûcu ba¡∂ı kerre cenîni ve cenînin ana-
sını ma¡an ðatl eder ve ba¡∂ı kerre anası «alâs olup cenîn helâk olur ona 
i§âbet eden meşaððat √asebiyle ve cenîn «urûcunda verem ¡ârı∂ ve zamân-ı 
vilâdı dahi †avîl olup üç günde sükûneti olmazsa. Ve ba¡∂ı kerre o vilâdet-
ten verem-i ra√im √âdi& olup ümmü ðatl eder ve veled necât bulur ve ba¡∂ı 
kerre verem √asebiyle cenîn mu«tenıð olup i«tinâðan cenîn helâk olur.

On Sekizinci Fa§l ¡Usr-i Vilâdet Beyânındadır

Vilâdın ¡usreti ba¡∂ı kerre √ublâ sebebiyle ve ba¡∂ı kerre cenîn sebebiyle 
veyâ«ûd ra√im sebebiyle veyâ«ûd mücâverât ve müşârekât sebebiyle veyâ«ûd 
vaðt-i vilâdet veyâ«ûd ðâbile sebebiyle veyâ«ûd sebeb-i bâdîyle olur. 

Ammâ √ublâ sebebiyle olan o ¡usrdür ki mer™e ∂a¡îfe olup emrâd ve cû¡a 
muðâsâtı olmakla veyâ«ûd mer™e cebâne veyâ«ûd √aml-i vilâdete i¡tiyâdı 
olmayıp mübtedi™e ve feza¡ı ek&er ve veca¡ı eşedd olduğundan o ¡usr √âdi& 
olur ve ke≠âlik mer™e ¡acûz-ı ∂a¡îfe veyâ«ûd mer™enin la√mında ke&ret ve si-
meninde şiddet ve me™≠eminde393 ∂îð olup münbası† olmamakla ve ra√imi 
teza√√ura ve ¡a∂alât-ı ba†n ile ¡a§r-ı şedîde ðavî olmamakla dahi ¡usret-i vilâd 
olur veyâ«ûd mer™enin veca¡a §abrı ðalîl veyâ«ûd taðallüb ve temelmülü ke&îr 
olmakla §abî şekl-i †abî¡îsinden müteπayyir olup o sebebden ¡usr-i vilâd olur. 

Ammâ mevlûd cihetinden olan sebeb-i ¡usr ba¡∂ı kerre mevlûdun cin-
si √asebiyle olur, zîrâ cemî¡an ün&ânın tevellüdü ≠ükûr tevellüdünden 
a¡ser olur veyâ«ûd mevlûdun ¡i@amından veyâ«ûd yalnız kiber-i re™sinden 
veyâ«ûd πıla@-ı cirminden veyâ«ûd cidden §ıπarından veyâ«ûd cidden re™s 
«afîf olmakla rüsûb eylemeyip meyelânı ke&îr olmakla ¡usr-i vilâd olur 
veyâ«ûd mevlûdun «ilðati sehlü’≠-≠ülûð olan istivâdan müteπayyir ol-

393 “Me™≠em” İki cebel arasında olan †arîð-i ∂ayyiðtir. Bu maðâmda murâd cenînin 
memerri olan ma√allerdir.
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makla ¡usr ¡ârı∂ olur, re™si iki olanlarda ve ba†n-ı vâ√idde müte¡addid cenîn 
olup tevellüd eden cenîne â«erler müzâ√im oldukta vilâdette ¡usr olduğu 
gibi, zîrâ ba¡∂ı kerre ba†n-ı vâ√idde beş ¡aded cenîn belki beşten dahi ek&er 
cenîn-i §ıπâr-ı mu«telifetü’l-miðdâr olur belki ¡adedi cidden ke&îr olan 
ecinne kîs-i vâ√idde tevelüd eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡usr-i vilâdet cenîn 
meyyit olduğundan olur, zîrâ cenînin √arekâtı vilâda mu¡în olur, cenîn-i 
meyyitte o mu¡în olan bulunmakla tevellüdü ¡asîr olur veyâ«ûd cenîn ∂a¡îf 
olmakla √arekâtı dahi ∂a¡îfe olur ve vilâdete mu¡în olan √arekât ∂a¡îfe ol-
makla vilâdette ¡usretün-mâ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre ¡usret sebeb şekl-i vilâdet πayr-i †abî¡î olmakla olur, 
me&elâ «urûcu ayaktan veyâ«ûd cenb veyâ«ûd yedinden olur veyâ«ûd 
ma†vî olup cenîn iki kat olarak fem-i ra√ime mu√â≠î olur veyâ«ûd rükbesi 
veyâ«ûd fa«i≠leri fem-i ra√ime mu√â≠î olup ¡usr †ârî olur. Ve cenînin ≠ikr 
olunan eşkâl-i πayr-i †abî¡îsi cenînin fesâd-ı √areketinden veyâ«ûd ümmü-
nün ke&ret-i taðallübünden olur ve eger mer™enin †alaðı ve veca¡ı esfele mâil 
ve teneffüsü a√sen olur ise onun tevellüdünde emn olur. 

Ammâ ra√im sebebiyle olan ¡usr, ra√imin §ıπarı olup ma√âll ve mekâ-
nın mü∂âyaðası ile veyâ«ûd ra√imde cidden yübûset olup mezlað-ı cenîn 
ru†ûbet olmamakla veyâ«ûd fem-i ra√im bi-√asebi’l-«ilðat veyâ«ûd bi-√a-
sebi’l-ðurû√ ve bi-√asebi’l-esbâbi’s-sâire ∂ayyið ve mülte√im olmakla 
olur veyâ«ûd ra√imde emrâ∂-ı rediyyeden filiπamûnî ve ðurû√ ve şiðâð ve 
bevâsîr-i ra√im mi&lli bir mara∂ olmakla olur veyâ«ûd mer™e fi’l-a§l retðâ 
olup retðini izâle için fem-i ra√imi sedd eden §ıfâð şaðð olundukta onu 
şaððta istîfâ olmamakla onun fem-i ra√imi bi-√asebi’l-«ilðat ∂ayyið olanlar 
gibi olduğundan ¡usr √âdi& olur. 

Ve ammâ bi-√asebi’l-meşîme ¡usrün √udû&u cirm-i meşîme πalî@ ve 
in«ırâðı ¡usretli olup cenîne ma«la§ olmamakla veyâ«ûd meşîme serî¡an 
mün«arıð olup cenîn «alâ§ olmadan ru†ûbâtın seyelânıyla olur, zîrâ cenînin 
vaðt-i «alâ§ında ru†ûbât-ı müzliða olmamakla vilâd ¡usret üzere olur. 

Ammâ mücâverât sebebiyle olan ¡usr, me&ânede verem veyâ«ûd irtikân-ı 
bevl mi&lli âfet-i u«râ olup veyâ«ûd mi¡âda &üfl-i yâbis ke&îr olup veyâ«ûd 
mi¡âda verem ve ðûlınc-ı πayr-i veremî veyâ«ûd bevâsîr veyâ«ûd şiðâð-ı 
mað¡ade veyâ«ûd mer™enin «â§ıresi daðîð ya¡nî beli ince olmakla olur.
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Ammâ vaðt-i vilâdet ile olan ¡usr-i vilâdda cenîn vilâdeti ða§d ve mu√â-
velede sür¡at eder ve esbâbının teheyyü™ünden [437a] muðaddem «urûc için 
iştidâd etmekle bi’l-cümle e≠â ona «urûcu §u¡ûbetli kılmaktan «âlî olmaz, 
ek&eriyâ vâði¡ olan §u¡ûbet bu ðabîlden olur. 

Ve bu maðâmda mu§annif der ki ــ وان ن  دة  ــ ــ ا ض ان  ــ ــ  ــ أ  
ــ א ــ ا ــ  ــ  ــ  א ــ ا ــ  ــ   Ya¡nî tevellüd ve «urûc için כא

il√â√ ve ibrâm etmekle ðable-teheyyü™i’l-esbâb ona vilâdet ¡usreti olur, zîrâ 
cenîne bulunduğu √âlde muvâfıð olan fi¡le cenînde her ne ðadar ðuvvet-i 
vâfiye var ise lâkin cenîn ef¡âlinde müstebidd ve müstaðill olmayıp i¡âneye 
mu√tâc olduğundan için ¡âciz ve ∂a¡îf olmakla ðable-teheyyü™i’l-esbâb te-
vellüdü ¡usrete mü™eddî olur. 

Ammâ esbâb-ı bâdiye ile olan ¡usr-i vilâdet berdin iştidâdı √asebiyle 
olur, zîrâ şiddet-i berd ile a¡∂â-i vilâdet münðabı∂a olur, binâen ¡aleyh 
bilâd-i şimâliyyede ve riyâ√-ı şimâliyyede ve büldân-ı bâridede fu§ûl-i bâ-
ridede vilâdet a¡ser olur. Ve ba¡∂ı kerre bu mi&lli ¡usr ba†nın inbiðârına ve 
merâððın inbi¡âcına ya¡nî onlanı inşiðâkına mü™eddî olur. Ve ke≠âlik √arrin 
iştidâdı dahi ¡usre sebeb-i bâdî olur, zîrâ iştidâd-ı √arr ile ðuvvet müster«iye 
olur ve mer™eye πamm i§âbet etmekle veyâ«ûd mer™e ke&îretü’t-†a¡a††ur olup 
¡ı†rı ke&îren şemm etmekle ra√imi cihet-i fevðe dâimü’l-inci≠âb olmakla 
¡usret-i vilâdet olur, binâen ¡aleyh ¡usr-i vilâdet katında ðuvveti sâðı†a olan 
mer™enin ðuvvetini i¡âde ve istirdâd için †îb isti¡mâl olunsa ðadr-i √âcetten 
ziyâde isti¡mâl olunmaz §u¡ûbet-i vilâdet ziyâde olmasın için. Ve bu esbâb-
la ve ke≠âlik bürûdet-i muðabbı∂a vü müke&&ife ile ¡ârı∂ olan ¡usr-i vilâ-
det ba¡∂ı kerre §adr ve riyede olan ¡urûðun inðı†â¡ına mü™eddî olup nef&-i 
deme ve su¡âl-i selâya mü™eddî olur ve ba¡∂ı kerre dahi a¡§âbın ve ¡a∂alâtın 
inðı†â¡ına mü™eddî olur, zîrâ o ¡u∂vların lîni ve lüdûneti §u¡ûbet-i vilâdet 
√asebiyle zâile olmakla temeddüdü ðabil olmaz ve küzâza mü™eddî olup 
munða†ı¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡usr-i vilâdette emr ü şân merâðð-ı ba†nın 
inðı†â¡ına mü™eddî olur ve bu inşiðâð tekâ&üfün ifrâ†ı ile olur.

Vilâdetin ¡Usrü ve Sühûleti ¡Alâmetleridir: ¢able’l-vilâdet veca¡ cihet-i 
ðuddâma ve ba†na ve ¡âneye meyl eder ise vilâdet sehl olur ve eger veca¡ 
«alfe ve §ulbe meyl eder ise vilâdet §a¡b olur.
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On Dokuzuncu Fa§l Me«â∂ ∞arb ve 
A«≠ Eden Mer™enin Tedbîri Beyânındadır

Kaçan √ublânın vilâdeti ðarîb olup va∂¡-ı √aml evânı müteðârib olsa 
vâcib olur ki onun isti√mâm ve âbzen isti¡mâli müdâvemet üzere ola ve 
ona ef∂al olan «âric-i √ammâmda olan âbzen isti¡mâli olur onu ir«â ve i∂¡âf 
eylemesin için. Ve o §âhibetü’l-me«â∂ın ¡ânesi ve @ahrı ve ¡icânı dühn-i şibt 
ve dühn-i bâbûnec ve dühn-i «îrî ile ve o mi&lli dühnler ile temrî« oluna ve 
†îb i√timâline müdâvemet oluna ve ¡icânına ðayrû†ıyât-ı raðîða ve edhân-ı 
mür«iye ve lu¡âbât-ı mür«iye §abb olunur. Ve ke≠âlik şu√ûm-ı ivezz ve de-
câc-ı müsemmenelerin ihâli müftireten ve πayr-i bâridet ve πayr-i müber-
ride ve √arârete aðreb iken mevâ∂i¡-i me≠kûrelere §abb olunur ve «u§û§an 
mer™enin ferci ve bi’l-cümle bedeni ma¡a’l-ferc yâbis iken mura††ıbât-ı 
me≠kûreyi §abb ziyâde nâfi¡ olur. 

Ve ¡usretü’l-vilâdet olan mer™eye vâcib olur ki bir ay miðdârı küllü yev-
min √abb-ı sefercel lu¡âbını ma¡a-lu¡âbi bezri’l-kettân ¡ale’r-rîð şürb eyle-
ye ve ke≠âlik eyyâm-ı me«â∂ında mâ-ı √ulbe şürb eyleye. Ve onun πıdâsı 
buðûl-i müleyyine ve isfîdbâcât ve lu√ûm-ı semine ve decâc-ı müsemmene 
ðılınır ve ðavâbı∂ tenâvülü ona √arâm olur ve vâcib olur ki onun fercine 
misk ve ¡ı†r teb«îr oluna. 

Ve kaçan vilâdet √â∂ıra ve me«â∂ â«i≠ olsa bir şey™ tenâvül eyler ki 
onun miðdârı ðalîl ve πıdâiyyeti ke&îre ola ve üzerine şarâb-ı rey√ânî şürb 
eyleye. Ve ba¡dehu vâcib olur ki mer™e bir sâ¡at cülûs edip iki ayağını medd 
ede ba¡dehu @ahrı üzere bir sâ¡at istilðâ eyleye ve ba¡dehu def¡aten ðıyâm 
edip bir derce su¡ûd ve nüzûl ve ya¡nî bir yüksek ma√alle çıka ve ine ve 
§ay√a eyleye. 

Ve kaçan fem-i ra√im miðdâr-ı ðalîl münfeti√ olup ve ba¡dehu infitâ√ı 
tezâyüdü a«≠ eylese vâcib olur ki mümkin oldukça mer™e teza√√ur eyleye 
«u§û§an §ifâkının inşiðâðı katında teza««uru ziyâde ðıla ve ¡u†âsa tekellüf 
edip √asbe mâ-emken ağzını fet√ eyleye ve bi-√asebi’l-imkân havâ-i ke&î-
ri istinşâð √asebiyle bâ†ınına id«âl eyleye ve bu mi&lli tedbîr ile cenîn ve 
meşîme «urûc eder. 

Ve va∂¡-ı √aml katında mer™eye cülûs edecek ma√allin ef∂ali kürsî olur 
ve «alfinde mesned ya¡nî mer™e i¡timâd ve istinâd edecek bir şey™ olur ve o 
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ma√alle cülûs edip istinâd eylemek fem-i ra√imin infitâ√ından sonra olur. 
Ve eger me™e semîne ve semiz ise münba†ı√a olup re™sini †a™†a™e eder ya¡nî 
yüz üstüne yatıp re™sini aşağı eğer ve iki dizlerini ta√t-ı ba†nına id«âl eder 
fem-i ra√imi ma¡a-fercihâ müstevî olsun için ve ba¡dehu ≠ikri mürûr eden 
müleyyinât ile ferci mes√ olunur ve vâcib olur ki ferci tevsî¡ olunup esâbi¡ 
ile teftî√ oluna. Ve kaçan bu ef¡âl işlenip ba†nı mün∂aπı† kılınsa bi-sür¡atin 
≠evâtü’l-erba¡ vilâdet √â§ıla olur ya¡nî belâs ve enfes ve meşîme tesmiye 
olunan ev¡iye ve aπşiyeler ile cenîn cemî¡an «urûc eder. 

Ve kaçan meşîme @uhûr edip müşâhede olunsa ve cenînin ðurbiyyeti 
olsa velâkin o meşîme münşaðða olmasa meşîmenin πıl@ati √asebiyle, vâ-
cib olur ki o meşîme-i πalî@a a@fâr ile veyâ«ûd âlet-i âsiye ile ya¡nî sünnetçi 
olan hatunların nisvânı sünnet ve «ıtân eylediği âlet ile şaðð olunur; o âlet 
beyne’l-e§âbi¡ a«≠ olunup cenîne i§âbetten tevaððî ve tecennüb ederek şaðð 
olunur ve şaððı meşîmede olan ru†ûbet seyelân edip cenîni izlâð edecek 
miðdâr kılınır, ammâ ðable-vaðtihi meşîme isti¡câl edip münşaðða olsa ve 
cenîn πayr-i müvâfî ve ¡ale’l-ma«la§ münkebb olup «urûc eylemeyip ve 
meşîmenin ru†ûbeti cereyân ve müddette †ûl olmakla mer™enin fercine yübs 
ve cefâf †ârî olsa o zamân mer™enin fercine müzliðâ† ve ðayrû†ıyât-ı raðîða 
ve lu¡âbât ve şu√ûm-ı mü≠âbe ve yumurtanın beyâ∂ı ve §ufreti §abb olunur.

Vilâdetinde ¡Usret Olanların Bilâ-Edviyetin Tedbîrleridir: Kaçan √âmi-
lin vilâdetinde ¡usret olsa ona miðdâr-ı ðalîl revâyi√-i le≠îze işmâm olunur 
ve mâu’l-la√m √asv kılınır ve ke≠âlik aπdiye-i ceyyideden nîm-birişt gibi 
ðadr ve √acmi ðalîl nesneler ile taπdiye olunur, rey√ânî ve †ayyib şarâb 
aðdâ√ı saðy olunur ve ba¡dehu bir meclis ta¡dîl olunup mer™e o meclis-i 
mu¡addele iclâs olunur ve fa§l şitâ fa§lı ise nâr-ı ke&îr îðâd olunur ve fa§l-ı 
§ayf ise meclisi tervî√ olunur ve mâ-ı fâtir içinde şerâsîfine çıkınca ðadar 
iclâs olunur ve o mâ-ı fâtir √arârete mâil kılınır ve «u§û§an o ðumðumada 
iclâs olunur ki onun suyunun ¡öşrü ðadar fûtenec onda †ab« olunmuş ola ve 
mürrden şiyâfe itti«â≠ olunup ta√mîl olunur ve a¡∂â-i vilâdı ve §ulbü şa√m 
ile ve ðayrû†î ile müftiren temrî« olunur «u§û§an ki sebeb-i ¡usr berd ola ve 
onda ¡ale’l-«u§û§ lu¡âbât ve müzliðâ† isti¡mâl olunur ve ba¡∂ı kerre √âcet 
olup o müzliðâ† ile fercine i√tiðân olunur. Ve ferce i√tiðânın †arîði budur 
ki mer™e istilðâ olunup ta√t-ı veriklerine bir visâde va∂¡ olunur, ayakları 



730 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

işâle olunur ya¡nî cihet-i fevðe ref¡ olunur ve iki uylukları √asbe mâ-em-
ken tefcîc ve tefrîc olunup müzliðâ† ve sâir edviye-i nâfi¡a fercine §abb 
olunur ve o müzliðâtın zerðı πayete bâliπ kılınır, ra√im †ûlünde ve dahi 
ezyed bir ünbûbe ile zerð olunur ve bir sâ¡at [437b] terk olunup ferci-
ne nisâ na@ar ederler, kaçan fem-i ra√iminin infitâ√ı ve ondan ru†ûbâtın 
seyelânı müşâhede olundukta o mer™e ta¡†îs olunur ve kürsî üzere i§¡âd 
olunup iclâs olunur ve esfel-i ba†nını ¡a§r ile emr ve teza√√ur etmekle 
teklîf olunur ve «â§ıresi πamz olunur ve bu tedbîrler ile ðarîben tevlîd 
eder. Ve ba¡∂ı kerre ferci levleb ile teftî√ olunur fem-i ra√imi @âhir ve 
münfeti√ olsun için. 

Ve vâcib olur ki o mer™enin eşkâlinden ya¡nî inbi†â√ ve bürûk ve is-
tilðâdan ve πayriden hangi şekl sühûlete mü™eddî olduğu tecribe oluna ve 
te™emmül oluna ki o eşkâlin hangisi re™s-i veledi ferce taðrîb ve mu√â≠î edip 
vilâdeti teshîl eder. 

Ve †abîbe vâcib olur ki veledi √în-i ðabûlde mer™enin fercine müzliðât 
§abb eden ðâbileye rıfð ile emr edip ¡unf ile §abbına ru«§attan ziyâde √a≠er 
eyleye. Ve kaçan ≠ikr olunan tedbîr muπnî ve müfîd olmasa edviye ile is-
ti¡ânet olunur ve ba«ûrât isti¡mâl olunur. 

Ve kaçan vilâdeti müsehhile olan edviye ¡ale’§-§abâ√ isti¡mâl olunup 
√ubûb mi&lli nesneler saðy olunsa ve vilâdet henüz √â§ıl olmasa vâcib 
olur ki nı§f-ı nehârda lûbiyâ ve √ımma§ meraðası dühn-i şîrecle te√assî 
ettirile ve vaðt-i mesâda bizim ≠ikr edeceğimiz √amûlâttan birini i√timâl 
edip nevm etmekle mer™eye emr oluna ve §abâ√a dâ«ile oldukta bizim 
≠ikr edeceğimiz ba«ûrâtın biri ile teb«îr eyleye ve ba¡dehu devâ-i sâbıð 
isti¡mâli mu¡âvede oluna ve onunla dahi intifâ¡ olunmaz ise @ahr ve sürre 
üzere mâ-ı se≠âb ile daðîð-i şeylem ma¡cûn kılınıp †ılâ oluna. Ve veca¡ 
müştedd olur ise ve «u§û§an iştidâd-ı veca¡ berd √asebiyle ise fercinde 
dühn-i müsa««in kılınır.

Ve ðudemâdan aðdemûn cenîn i«râcında bâbu’l-√arekâtta bir √île ≠ikr 
eylediler velâkin o √île ile cenînin «urûcunda recâ ðalîl olmakla biz o √île-
nin ≠ikrini †ayy eyledik.

Cenînin Re™sinden Muðaddem Ricli »urûc Eden Mer™e Tedbîridir: Vâ-
cib olur ki tela††uf olunup «ârice «urûc eden ricl-i cenîn dâ«ile redd oluna 
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ve lu†f ile ðalb olunup ðâ¡iden müstevî kılına ve cenînin iki sâðları ðalîlen 
ðalîlen işâle ve mürtefi¡a kılınıp √attâ başı inzâl oluna. Eger bu me≠kûrlar-
dan bir şey™ mümkin olmaz ise cenîn ¡i§âbât ile şedd olunup i«râc olunur. 
Ve bu dahi mümkin olmayıp cenînin ða†¡dan πayri çâre yok ise ða†¡ olunur 
ve onun ða†¡ı cenîn-i meyyitte ≠ikr olunduğu üzere kılınır.

Yirminci Fa§l Cenbi Üzere »urûc Eden 
Cenînin Tedbîri Beyânındadır

Bu tedbîr dahi evvelâ ricli «urûc eden cenîn tedbîrine ðarîbdir ve bu 
cenîn tesviye için fevðe def¡ olunur ve rıfð üzere iclâs ve nüks olunup tes-
viye olunur.

Yirmi Birinci Fa§l Ra√iminde Verem Olan 
Mer™enin Vilâdeti Tedbîrleri Beyânındadır

O verem üzere ðayrû†ıyât ve edhân isti¡mâl olunup bundan aðdem ≠ikr 
olunduğu üzere mer™e-i semîneye işlenen fi¡l ra√imi vârime olan mer™eye 
dahi işlenir ve mer™e-i semînenin hey™et-i tevlîdi üzere bu dahi tevlîd olu-
nup mehmâ-emken ¡usrden ta√lî§ olunur.

Yirmi İkinci Fa§l Cenînin Büyüklüğünden ¡Usr-i Vilâdeti Olan 
Mer™enin Tedbîri Beyânındadır

¢âbileye vâcib olur ki bu mi&lli cenîni a«≠de müknetini cevdet üzere 
kılıp lu†f ile ðalîlen ðalîlen ce≠b eyleye; eger lu†f-i me≠kûr bâ¡i&-i necâ√ 
olur ise ma†lûb √â§ıl olur ve eger o lu†f müfîd olmaz ise o ðâbile cenî-
ni bir &evbin √âşiyesi ile rab† edip ce≠ben-ba¡de-ce≠bin rıfð üzere ce≠b 
eder. Ve o dahi nâfi¡ olmaz ise kelâlîb394 isti¡mâl edip isti«râc eder ve o 
dahi nâfi¡ olmazsa bi-sühûletin ða†¡ eder ve cenîn-i meyyitin tedbîrini 
isti¡mâl eder.

394 “Kelâlîb”, “küllâb”ın cem¡idir. “Küllâb” (kâfın ∂ammı ve lâmın teşdîdi ile) ve 
“kellûb” (kâfın fet√, ve lâmın ∂ammı ve şeddi ile) o eğri demirdir ki onunla yahnî 
çıkarırlar, ona yahnî-keş dahi derler. Vankulu.
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Yirmi Üçüncü Fa§l Cenînin Mevti Veyâ«ûd Cenînin ◊ayât Me™mûl 
Olmayacak Kadar Sû™-i Şekli ◊asebiyle Vilâdı ¡Usret Üzere Olan 

Mer™enin Tedbîri Beyânındadır

Bundan aðdem ≠ikr olunan cenîn-i meyyiti mu«ric edviyeler bunda 
dahi isti¡mâl olunur. Ve eger edviye nâfi¡ olmaz ise §ınnâre ta¡lîð olunup 
irben irben cenîn ða†¡ olunur ve ðı†¡aları i«râc olunur ve ða†¡ ve i«râca ðable 
en-yentefi«a isti¡câl olunur. Ve eger re™s ¡a@îm olup şed«i veyâ«ûd ða†¡ı 
mümkin ise ru†ûbeti seyelân eylesin için onlar dahi işlenir.

¡Asiretü’l-Vilâd Olan Mer™eye ¡Ârı∂ ∏aşyin Tedbîridir: O mer™enin yü-
züne su saçılır eger veledin ric¡atinden «avf olunmaz ise ve ta¡†îr ile ve 
mâu’l-la√m ma¡a’ş-şarâbi ve’l-efâvîh îcâr olunmakla ya¡nî vecûr ile isti¡mâl 
olunmakla mer™enin ðuvveti istirdâd olunur.

Vilâdeti Teshîl Eden Edviye Beyânındadır: Dîdânı ve √abbu’l-ðar¡ı ba†n-
dan i«râc eden edviyenin küllîsi cenîni dahi i«râc eder. Ve kaçan mer™eye 
«ıyârşenber ðuşûrundan dört mi&ðâl saðy olunsa saðy olunduğu ma√allde 
ve mekânda tevlîd eder. Ve √ıltît ve cünd-i bîdester saðyı ceyyid-i bâliπdir; 
dâr-ı §înî saðyı cidden ceyyiddir, zîrâ dâr-ı §înî †alaðı ve vilâdeti teshîl eder. 
Ve ke≠âlik «a†mî-i Rûmî varaðının †abî«î mâ ve ¡asel ile teshîl-i vilâdette 
cidden nâfi¡dir ve mâ-ı √ulbe dahi vilâdeti teshîl eder. Ve bu devâ dahi 
ceyyid-i bâliπdir, o devâ budur: Baldırıkara sa√ð olunup şarâbla ve dühn-
den bir şey™ ile idâfe olunup saðy olunur ve ke≠âlik müşk-†arâmşî¡ dahi o 
√ükmdedir.

◊abb-ı Ceyyid: Bu √abbı ba¡∂ı müteðaddimîn i√dâ& edip ba¡∂ı mü-
te™a««irîn onu iddi¡â eylemiştir: Übhül, dâr-ı §înî her birinden onar dirhem, 
selî«a-i ceyyide yedi dirhem, ðırfe, mürr, zerâvend-i müda√rec, ðus†-ı mürr 
her birinden beşer dirhem, mey¡a, afyûn, her birinden ikişer dirhem, misk 
rubu¡ dirhem. Bu me≠kûrlardan √abb itti«â≠ olunur ve ondan üç mi&ðâl, iki 
ûðıyye şarâb-ı ¡atîð ile saðy olunur. Mu§annif der ki benim katımda e√abb 
budur ki afyûn taðlîl olunup bir dirheme ðasr oluna.

◊abb-ı Ceyyid-i Â«er: Übhül on dirhem, se≠âb beş dirhem, √abb-ı √ar-
mel dört dirhem, √ıltît, uşşað, füvve her birinden üçer dirhem. Bu me≠kûr-
lardan √abb itti«â≠ olunur, ondan üç dirhem †am&ı müdirr olan †abî« ile 
saðy olunur ve †am&ı müdirr olan †abî« übhül †abî«i yâ müşk-†arâmşî¡ ve 
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füvve †abî«î veyâ«ûd lûbiyâ-i a√mer †abî«idir veyâ«ûd o √abbdan miðdâr-ı 
me≠kûr ¡a§îr-i se≠âb ile saðy olunur.

◊abb-ı Ceyyid: Übhül iki dirhem, √ıltît yarım dirhem, uşşað nı§f dir-
hem, füvve yarımşar dirhem ve bu mecmû¡ şerbet-i vâ√ide olur.

Â«er: Zerâvend-i †avîl, fülfül, mürr veznleri berâber a«≠ olunup ondan 
√abb itti«â≠ olunur; şerbet-i vâ√idesi üç dirhemdir, bir ûðıyye mâ-ı türmüs 
ile küllü yevmin saðy olunur ve o √abb cenîni müsðı† ve vilâdeti müseh-
hil ve ra√imi bi-ðuvvetin münaððî olur. Ve bu a√vâlde o √abba mümâ&il 
olur muðl-i azrað, mürr, übhül. Bu mecmû¡dan mütte«a≠ olan benâdıð ve o 
benâdıð şürb olundukta cenîni isðâ† ve vilâdeti cidden teshîl eder.

Ma¡cûn-ı Ceyyid: Deyildi ki bu ma¡cûna bir nesne ¡ıdl ve na@îr olmaz: 
Mürr ve cünd-i bâ-dester ve mey¡a her birinden birer mi&ðâl, dâr-ı §înî ya-
rım mi&ðâl, übhül yarım mi&ðâl; ¡asel ile ma¡cûn kılınır, şerbet-i vâ√idesi 
iki mi&ðâl olur ve şarâb-ı ¡atîðte saðyı ecved olup menfa¡ati meblaπ-ı πâyete 
bâliπ olur.

∞ımâdât ve A†liye: Şa√m-ı √an@al †abî«i a«≠ olunur, eger †abî«i bedeline 
ra†b olan şa√m-ı √an@alin ¡u§âresi a«≠ olunur ise ceyyid olur ve o me™«û≠ 
se≠âb ¡u§âresiyle «al† olunup içinde mürrden bir şey™ kılınıp sürreye varınca 
ðadar ¡âneye †ılâ olunur.

Mer™eden Munfa§ıl Olan Nesneleri İnzâl Eden ◊amûlâttır: Şa√m-ı √an@al 
¡u§âresi ve ¡u§âre-i se≠âb içine bir §ûfe πams olunup i√timâl olunur veyâ«ûd 
zerâvend [438a] bir ðı†¡a §ûfe içinde i√timâl olunur veyâ√ûd bu«ûr-ı meryem 
veyâ«ûd mevîzec veyâ«ûd ðı&&âu’l-√ımâr veyâ«ûd kündüş i√timâl olunur ve 
ke≠âlik «arbað, câvşîr, merâretü’&-&evr bunlardan mütte«a≠e √amûle i√timâl 
olunur ve o √amûle √ayyen ve meyten cenîni inzâl eder.

Bu Bâbda Bi’l-«â§§a Fi¡li Olan Edviyeler: ¡Usr-i vilâdeti olan mer™eye 
emr olunur ki yed-i yüsrâsında mıπnâ†îs imsâk eyleye veyâ«ûd √âfir-i √ımâr 
remâdıyla †ılâ eyleye ve o †ılânın nef¡i πâyete bâliπ olur veyâ«ûd √âfir-i √ımâr 
ile mer™eye teb«îr olunur. Ve √âfir-i feres dahi menfa¡atte √âfir-i √ımâr gibidir 
ve semeke-i mâli√anın ¡aynı dahi √âfir-i √ımâr gibi teb«îr olunur. 

Deyildi ki büssed mer™enin fa«i≠-i yümnâsına ta¡lîð olunsa ¡usr-i vilâ-
dete nâfi¡ olur. Ve yine deyildi ki ı§†arek-i İfrîðî fa«i≠ine ta¡lîð olunsa ona 
veca¡ ¡ârı∂ olmaz. Ve yine deyildi ki za¡ferân sa√ð olunup ve ma¡cûn kılı-
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nıp ondan «arzeler itti«â≠ olunduktan sonra o «arezât mer™eye ta¡lîð olunsa 
meşîmeyi †ar√ eder.

Bu Bâbda İsti¡mâl Olunan De«an Beyânındadır: Mürr ile ted«în cidden 
ceyyiddir. Ve ke≠âlik mürr, ðınne, câvşîr, merâretü’l-baðar ile ma¡cûn kı-
lınıp ondan bir mi&ðâl teb«îr olunur veyâ√ûd kibrît-i a§fer ve mürr-i a√mer 
ve merâretü’ll-baðar ve câvşîr ve ðınne bu me≠kûrlar ile teb«îr olunur. Ve 
ke≠âlik sel«ü’l-√ayye ve «ur™-ı √amâm teb«îri dahi vilâdeti teshîl eder ve 
sel«u’l-√ayye teb«îri ba¡∂ı kerre cenîni ðatl eder. Ve câvşîri va√dehu teb«îr 
vilâdeti teshîl eder ve câvşîr ≠erð-ı bâzîyle dahi teb«îr olunur.

Mevlûde Vilâdeti Vaðtinde Olunan Tedbîrlerdir: Bu tedbîr bir şey™dir 
ki ondan biz fâriπa olduk, kitâb-ı küllîde onun beyânını istîfâ eyledik, o 
mev∂i¡den †aleb olunsun.

Yirmi Dördüncü Fa§l A√vâl-i Nüfesâ Beyânındadır

Nifâs erkek doğuran hatunlarda otuz günden ziyâde mümtedd olmaz ve 
dişi doğuranlarda kırk günü mütecâviz olmaz ve mütecâviz olursa ðalîlen 
mütecâviz olur. 

Ve nüfesâya emrâ∂-ı ke&îre ¡ârı∂ olur, nezf-i dem ve i√tibâs-ı dem mi&l-
liler ¡ârı∂ olup nezf suðû†-ı ðuvvete ve i√tibâs-ı dem √ummayât-ı §a¡beye 
[ve evrâm-ı §a¡beye] mü™eddî olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡usret-i vilâd ile nüfesâya 
«urâc-ı ke&îr ¡ârı∂ olur ve intifâ«-ı ba†n dahi ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre helâk 
olur. 

Ve dem-i nifâsın sevâdı dem-i †am&ın ya¡nî √ay∂ın sevâdından eşedd 
olur, zîrâ dem-i nifâsın müddet-i i√tibâsı dem-i †am& müddet-i i√tibâsından 
a†vel olur.

Dem-i Nifâs Ke&retinin Tedbîri Beyânındadır: Kaçan dem-i nifâs nezfi 
ke&îr olsa vâcib olur ki o mer™enin iki elleri ta¡§îb oluna ve bir «ırða «all ile 
meblûle kılınıp mer™enin ba†nına va∂¡ oluna ve cüllenâr ve kehrübâ ve verd 
ve kündür bu eşyâdan şarâb-ı ¡afı§ ile şiyâfât itti«â≠ olunup i√timâl oluna. 
Ve lâyıð olur ki edviye-i kâviye isti¡mâlinden i√tirâz oluna, zîrâ ra√im ¡a§a-
bânî olmakla onda edviye-i kâviye isti¡mâli mu∂ırr olur. Ve deyildiği üzere 
bu bâbda «â§§ıyyeti olan nesnelerdendir zibl-i «ınzîri bir §ûfe içine va∂¡ 
edip mer™enin fa«i≠ine ta¡lîð eylemek.
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Dem-i Nifâsın ¢ılletinin Tedbîri Beyânındadır: Mer™e va∂¡-ı √aml ey-
lese veyâ«ûd √amlini isðâ† eylese ve dem-i nifâsı ðalîl olsa veyâ«ûd nifâs 
demi ðalîl olur diye «avf olunsa ona §avâb olur ki ictihâd edip dem-i nifâsı 
idrâr ve terðîð eyleye, zîrâ dem-i nifâs idrâr ve terðîð olunmamakla i√ti-
bâs eylese ondan evrâm √âdi&e olur. Ve demi idrârda ta¡†îs nâfi¡ olur. Ve 
bu bâbda nâfi¡ olan ed«ıneden olur √armel ve «ardal ve muðl ve mürr ile 
teba««ur eylemek. Ve ke≠âlik semeke-i mâli√anın ¡aynı ile teba««ur dahi 
nâfi¡dir ve feres ve √ımâr √âfirleri ile teba««ur dahi nâfi¡dir. Ve bu me≠kûr-
lar muπnî olmazsa dem «urûc eylesin için §âfin fa§d olunur ve o fa§d ∂arar-ı 
imtilâyı ve veremini def¡ eder ve ba¡∂ı kerre nifâsı dahi idrâr eder; mâbi∂-i 
rükbe ¡ırðını fa§d bu menfa¡atte aðvâ olur.

Nüfesâ ◊ummayâtının Tedbîri Beyânındadır: Onların √ummayâtına 
mâ-ı şa¡îr nâfi¡dir ve ma¡a-nef¡ihâ †am&ı dahi √abs eylemez ve rummân-ı 
√ulv mâını şürb dahi nâfi¡dir. Ve nüfesânın √ummâsının ek&eri †am&ın i√ti-
bâsı √asebiyle olur ve §âfini fa§d ile mu¡âlece ona nâfi¡ olur.

Nüfesânın İntifâ«-ı Ba†nı Tedbîridir: Ona da√mer&â ve kelkelânic ve 
ke≠âlik sekbînec, sa¡ter, ma§†akî veznleri berâber saðy olunur.

Nüfesâ Ra√iminin Evcâ¡ı Tedbîrleridir: Mer™e mâ-ı fâtir içine iclâs olu-
nur ve mevâ∂i¡i dühn-i benefsec-i ¡a≠b ile müftiren temrî« olunur.

»urâc-ı Nüfesâ Tedbîridir: Merhem-i ebya∂ ile ve o mi&lli a¡∂â-i ¡a§a-
biyyede olan «urâcâta §âli√ merâhim ile mu¡âlece olunur.

Üçüncü Ma…âle Evrâm-ı Ra√im ve Evrâm Mecrâsına 
Cârî Olanlardan Mâ-¡adâ ±ikri Sâbı… Emrâd-ı Ra√imden 
Bâ…î Kalan Emrâd-ı Sâire Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü 

Müştemildir

Evvelki Fa§l A√kâm-ı ‰am& Beyânındadır

‰am& ðadrinde ve keyfiyyetinde ve ¡âdet-i †abî¡îsi olan ezmine-i ce-
reyânında mu¡tedil olur ise mer™enin §ı√√atine ve bedeninin neðâsına ve 
mevâdd-ı ∂ârrenin küllîsinden keyfen ve kemmen bir nesne olmadığına se-
beb olur ve o mer™eye ¡iffet ve ðıllet-i şebað ifâde eder. 



736 TEŞRÎHÂT 2  -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve mer™enin aðrâ™ında395 ya¡nî eyyâm-ı †uhrunda taðdîr-i mu¡tedil budur 
ki mer™e her yirmi günde otuz güne varınca ðadar †am& görür ya¡nî yirmi 
gün eyyâm-ı †uhru olup yirmi birinci gün †am& √âdi& olmak veyâ«ûd otuz 
gün †uhr, otuz birinci gün †am& olmak aðrâ™-ı mer™ede taðdîr-i mu¡tedildir, 
ammâ bu iki müddetin fevði ve ta√tı †uhr-ı †abî¡î değildir, on beş ve on altı 
ve on yedi gün †uhr †uhr-ı †abî¡î değildir. 

Ve kaçan †am& √âl-i †abî¡îsinden müteπayyir olsa emrâ∂-ı ke&îreye sebeb 
olur. Ve †am&ın bi-√asebi’z-zamân taπayyürü ðalîlü’l-vuðû¡ olur. Ve †am&ın 
ziyâdeye taπayyürünün ma∂ârrı mer™enin ∂a¡fı ve se√anesinin taπayyürü ve 
menîyi ðıllet-i iştimâli ve isðâ†ının ke&reti ve ∂a¡îf ve «asîs olan mevlûdu 
tevlîdi olur. 

Ammâ †am&ın i√tibâs ve ðılletinin ma∂ârrı emrâ∂-ı imtilâiyyeyi bi-kül-
liyyetihâ tehebbücü ve evrâm ve evcâ¡-ı re™sie ve a¡∂â-i sâireye mer™enin 
teheyyü™ü ve @ulmet-i ¡ayna ve küdûret-i √avâssa ve √ummayâta te™diyesi 
ve ev¡iye-i menîsinin ke&ret-i imtilâsı olur ve o mer™ede şebað-i ¡afîfe olmaz 
ve √abelinden veled √â§ıl olmaz ra√im ve menîsi fâsid olmak [438b] √ase-
biyle. Ve onun emri i«tinâð-ı ra√ime ve ∂îð-ı nefese ve ke≠âlik nefesinin 
i√tibâsına ve «afaðâna ve πaşye mü™eddî olur ve ba¡∂ı kerre ðıllet-i †am& 
mer™enin helâkine mü™eddî olur ve o mer™eye üsr ve tað†îr dahi ¡ârı∂ olur 
mevâddın me&âne mecârîsini tesdîdi √asebiyle ve onlara nef& ve ðay™-ı dem 
dahi ¡ârı∂ olur √u§û§an ebkâra ziyâde ¡ârı∂ olur ve ke≠âlik ishâl-i dem dahi 
¡ârı∂ olur. 

Ve nisvânda bu emrâ∂ ve edvâ bi-√asebi’l-mizâc mu«telife olur: Nisâ-
dan §afrâviyyetü’l-mizâc olanlara emrâ∂-ı §âfrâ ve sevdâviyyeü’l-mizâc 
olanlara emrâ∂-ı sevdâ ve balπamiyyetü’l-mizâc olanlara emrâd-ı balπam 
ve mizâcı demevî olanlara emrâ∂-ı dem ¡ârı∂ olur. 

395 “Aðrâ™” ve “aðru™” ve “ðurû™”, “ðar™”ın cem¡idir, “¢ar™” mer™enin √ay∂ına ve 
zamân-ı †uhruna ı†lâð olunur. ◊ay∂ın eðalli ◊anîfe katında üç gündür ve Şâfi¡î 
ve A√med katında bir gün ve bir gecedir, İmâm Mâlik’in katında eðalline √add 
yoktur. Ve √ay∂ın ek&eri ◊anefî katında on gündür ve eimme-i &elâ&e katında on 
beş gündür, İmâm A√med’den on gün olmak üzere rivâyet dahi vardır. Ve eðall-i 
†uhr ¡inde’l-erba¡a on beş gündür. Lâkin İmâm Mâlik der ki †u√run eðalli için bir 
vaðt-i mu¡temed bilmem ve bir rivâyette re™y-i nisvâna i√âle ve bir rivâyette beş 
gün eðall-i müddet-i †uhr demiştir.
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Ve ba¡∂ı nisvânda †am&ın irtifâ¡ı isti¡câl edip otuz beş ve kırk yaşında 
†am&tan munða†ı¡a olur ve ba¡∂ılarında elli yaşına ðadar †am&ı mütemâdî 
ve müte¡a««ir olur ve ba¡∂ı kerre †am&ın i√tibâsıyla mer™enin √âli rücûliy-
yet √âline müteπayyire olur ve o taπayyürü biz i√tibâs-ı †am& bâbında ≠ikr 
eyleriz. Ve ba¡∂ı kerre inðı†â¡-ı †am& ile leben @uhûr eder ve lebenin @uhûru 
inðı†â¡-ı †am&a delâlet eder ve ba¡∂ı kerre †am&ın i√tibâsı ra√imin in¡ibâli396 
ve itti§âli √asebiyle olur.

İkinci Fa§l Seyelân-ı ‰am&ın İfrâ†ı Beyânındadır

İfrâ†-ı seyelân ba¡∂ı kerre †abî¡atın fu∂ûlü def¡inden olur ve bu vechle 
†am&ın ifrâ†-ı seyelânı ma√mûd olur eger seyelânda ifrâ†-ı fâ√iş olmayıp 
seyelânına √âcet olmayan †am& seyelân eylemez ise. Ve ba¡∂ı kerre ifrâ†-ı 
seyelân ¡alâ-sebîli’l-mara∂ olur ve o mara∂a sebeb ba¡∂ı kerre ra√imin √âli 
ve ba¡∂ı kerre dahi demin √âli olur ve ra√imde olan √âl ve sebeb ra√imin 
ve evridenin ∂a¡fı olur ve o ∂a¡f dahi sû™-i mizâcla veyâ«ûd ðurû√ ve âkile 
ve bevâsîr-i ra√im ve şiðâð ve √ikkeden biriyle veyâ«ûd ¡urûð-ı ra√imin 
infitâ√-ı efvâhı ve inðı†â¡ı ve in§ıdâ¡ı ile olur, onlar dahi sebeb-i bedenî 
veyâ«ûd sebeb-i «âricî ∂arbe ve saðta ve o mi&lli nesneler ile olur veyâ«ûd 
sû™-i vilâdet ve ¡usr-i viladet ve şiddet-i √aml ile olur. 

Ammâ dem √asebiyle olan ifrâ†-ı seyelân demin πalebe ve ke&reti olup 
ðuvvet ile «urûcundan olur ve onun ifrâ†ı li-ecli’l-ı§lâ√ def¡-i †abî¡at ile ol-
maz ve biz def¡-i †abî¡at ile olan ifrâ†-ı seyelânı beyân eyledik. Ve ke&ret-i 
dem ile olan ifrâ†-ı seyelânı ve ke≠âlik def¡-i †abî¡at ile vâði¡ ifrâ†-ı seyelânı 
ikisini dahi ða†¡ câiz olmaz meger ki onların i∂¡âfı meblaπ-ı πâyete bâliπ 
ola. Ve bu √ükmde seyelân-ı †am&ın ifrâ†ının iki §ınf-ı me≠kûrları her ne 
ðadar müşterek ise velâkin biri ma√mûd ve âheri πayr-i ma√mûd olmakla 
mu«teliflerdir.

Ve ba¡∂ı kerre dem √asebiyle ifrâ†-ı seyelân demde &iðal olmakla olur, 
zîrâ beden ∂a¡îf oldukta demde her ne ðadar ke&ret yok ise bedene &aðîl olup 
√urûc eder ve demde ma¡a-hâ≠â keyfen ve kemmen i¡tidâlden «urûc olmaz 
veyâ«ûd demde riððat ve le†âfet olmakla ifrâ†-ı seyelâna mü™eddî olur. 

396 “İn¡ibâl” infi¡âl bâbındandır. “¡Abl” tavlı olan nesnedir. Kaçan ra√imin la√mı 
ziyâde olsa †abaðaları itti§âle ðarîb olup «ârice ru†ûbeti «urûc eylemez.
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Ve demin le†âfeti dahi √arâret √asebiyle veyâ«ûd ke&ret-i mâiyyet ve 
ke&ret-i ru†ûbet ile olur ve her nezfte dem ðalîlen ve raðîðan @uhûra bidâyet 
eder ve ba¡dehu πıla@a müte√avvil olup o √âl müstemirre olur ve ba¡dehu 
yine mün√adir olup riððate ve ðıllete ve mâiyyete §âyir ve râci¡ olur ve bu 
√âlet-i me≠ðûre nezfin cemî¡-i a§nâfında olur hangi sebeb ile √âdi& olur ise 
olsun. Ve demde ≠ikr olunan isti√âlât ve inðılâbâta sebeb budur ki ¡urûðun 
efvâhı ve rî√in mesâliki ibtidâ-i emrde ∂ayyiða olur ve ke≠âlik â«ir-i emrde 
bi-√asebi’l-yübûset o ma√âll ∂ayyiða olur ve ∂ayyið olan mevâ∂i¡de nüfû≠ 
eden dem lâ-ma√âle ðalîl ve la†îf olur. 

Ve ifrâ†-ı nezfe ∂a¡f-ı şehvet ve ∂a¡f-ı istimrâ™ ve bedenin ve e†râfın te-
hebbücü ve levnin redâ™eti tâbi¡ olur ve ba¡∂ı kerre o ifrâ† istsðâya mü™eddi 
olur ve ba¡∂ı kerre dahi «urûc-ı demin ke&reti πalebe-i §afrâya mü™eddî olup 
√ummayât-ı §afrâviyye-i le≠≠â¡a √udû&una ve √arâret-i le≠≠â¡anın işti¡âline 
sebeb olur, zîrâ dem √arâret-i le≠≠â¡ayı ta¡dîl eder ve dem nezfinde ifrâ† 
olmakla bilâ-ta¡dîl bâðî olan √arâret lâ-ma√âle müşte¡ile olur ve ðuşa¡rîret 
dahi ¡ârı∂ olur. 

Ve kaçan √urûc-ı dem √asebiyle olan √arâret ¡ârı∂a oldukta mi¡de sebe-
biyle ¡ârı∂ olan suðû†-ı şehvet-i †a¡âm mütezâyid olur fıðdân-ı dem olmakla 
ve §ulbe veca¡ ¡ârı∂ olur o mekânda mev∂û¡a olan a¡§âb mütemeddide ol-
makla. Ke&ret-i em†âr katında nezf-i dem ke&îrü’l-vuðû¡ olur.

el-¡Alâmât: Nezefât-ı demden def¡-i †abî¡at sebîli üzere olan nezfin ¡alâmâtı 
o nezfin §â√ibesine ∂arar gelmez belki o nezf onun menfa¡atine mü™eddî olur 
ve ona e≠â i√dâ& eylemez ve ðuvvetini taπyîr eylemez ve bu def¡-i †abî¡î 
ek&er-i √âlde mütena¡¡imâtta ya¡nî refeh üzere ta¡ayyüş eden hatunlarda olur. 

Ve ammâ bi’l-cümle bedene ¡âmm olan imtilâ ile veyâ«ûd πâlib-i be-
dende olan imtilâ ile ¡ârı∂ olan nezf ¡alâmâtı vechin ve cesedin imtilâsı ve 
¡urûðun dürûru ve imtilânın o mi&lli sâir ¡alâmâtı olur. Ve ba¡∂ı kerre bu 
nezf ile veca¡ dahi olur ve ba¡∂ı kerre onda veca¡ olmaz. Ve bu vech üzere 
olan nezf i∂¡âf eylemedikçe √abs olunmaz. 

Ve dem ile olan a«lâ†-ı sâireden hangisi πâlib olduğunun †arîð-i ta¡arrü-
fü budur ki o dem a«≠ ve tecfîf olunur ve ba¡de’l-cefâf te™emmül olunur,397 

397 ±ikri mürûr eylediği üzere o dem bir §ûfe ile a«≠ olunup gölgede o §ûfe tecfîf 
olunur.
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dem-i câffın levni beyâ∂a veyâ«ûd §ufret ve sevdâdan ve kırmıziyetten 
hangisine meyl eylediği ta¡arrüf olunur ve ba¡de’t-ta¡arrüf dem ile ma¡an o 
«ıl†-ı πâlib istifrâπ olunur. 

Ammâ ∂a¡f ve infitâ√-ı ¡urûð ile ¡ârı∂ olan nezfe demin §âfiyen ve 
bilâ-veca¡ «urûcu delâlet eder.

Ve ammâ sebeb demin √iddeti ise demin levni ile ve √urðati ve sür¡at-i 
«urûcuyla ve «urûcunun ðıllet-i inðı†â¡ı ile ma¡lûm olur. 

Ammâ mâdde-i demin riððati ve mâiyyet ve ru†ûbetiyle ¡ârı∂ olan nezfin 
¡alâmeti demin mâiyyeti πayr-i √âdd olduğu ve ðavâbı∂ ile ta∂arruru olur. 
Ve ba¡∂ı kerre o mi&lli nezfi olan mer™ede √abel gibi nesne olur ve ba¡∂ı 
kerre dahi veca¡-ı vilâdet gibi †alað onu a«≠ edip ru†ûbet va∂¡ eder ve ba†nı-
nın ¡a∂ali şedîdü’t-terehhül olur ve ¡a∂al-i me≠kûr hünez leben olup cenîne 
in¡iðâdı a«≠ etmiş leben gibi rı«v olur. Ve ba¡∂ı kerre o edviye-i √ârre ona 
mu∂ırr olur ki √arâret √asebiyle onda i≠âbe keyfiyyeti ola, zîrâ o mi&lli ed-
viye i≠âbesiyle mâiyyet demi ziyâde eder. 

Ammâ ðurû√ √asebiyle olan nezf-i demde midde ve veca¡ olur. 
Ammâ âkile √asebiyle olan nezf ðalîlen ðalîlen «urûc eder ve esve-

dü’l-levn dürdî gibi olur «u§û§an o nezf evrideden olup şerâyinden olmaya. 
Ve kaçan âkile ra√imin ¡unuðunda olur ise onun nezfinin levninde sevâd 
ðalîl olur. Eger âkile ra√imin ¡unuðunda ve feminde olur ise ona mülâmese 
mümkin olur.

Ammâ bevâsîr √asebiyle olan nezfte edvâr olur ve o edvâr edvâr-ı √ay∂a 
muπâyir olur ve ba¡∂ı kerre onun edvârı olmaz belki imtilâ oldukça imtilâyı 
men¡ için nezf √âdi& olur ve bevâsîr-i ra√imin ¡alâmâtı @âhire olur ve onda da 
dem ek&er-i √âlde esved olur meger ki bâsûr-ı ra√imin mebde™i şerâyîn ola. 
Ve ba¡∂ı kerre bâsûrî nezf ða†reten ðatreten «urûc eder. Ve çok kerre bevâsîr-i 
ra√ime §udâ¡ ve &iðal-i re™s ve veca¡-ı a√şâ u kebid ü †ı√âl tâbi¡ ve mu§â√ib 
olur. Ve kaçan bevâsîr-i ra√imden dem seyelân eylese veca¡ sâkin olur.

el-¡İlâc: Bu mev∂i¡de nezf-i dem ¡ilâcı ≠ikr olunur ve â«irinde isti√â∂a 
¡ilâcı ≠ikr olunur:

Nezf-i dem a§nâfından def¡-i †abî¡at ile ve imtilâ ve &iðal-i dem ile olan 
a§nâflarının vuðû¡unda lâyıð olur ki o dem √abs olunmaya, onun seyelâ-
nının i∂¡âfından «avf [439a] olunacak mertebe akmadıkça ða†¡ olunmaya. 
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Ammâ ba¡∂ı kerre menzûftan fa§d olundukta imtilâ mündefi¡ olsa o zamân 
me«ûf olan vaðte ðadar inti@âra √âcet kalmaz, o vaðtten muðaddem nezfi 
ða†¡ câiz olur fa§d ile imtilâ zâil olduğundan ve mevâdd cihet-i «ilâfa §arf 
olunduğundan için. 

Ve eger nezfin sebebi √iddet-i §afrâviyye olur ise §afrâ istifrâπ olunur 
ve «u§û§an o istifrâπ şâhterec ve helîlec mi&llilerle kılınır, onlarda ðuvvet-i 
ðâbı∂a olmakla nef¡i ek&er olur. 

Ve eger nezfe sebeb mâiyyet ise onun ¡ilâcı o mâiyyeti cilde mun§arife 
kılmakla olur ve onu §arf me≠kûr §amπ-ı ¡Arabî ve ke&îren saðy ile olur. 

Ve eger sebeb-i nezf ∂a¡f-ı ra√im ise edviye-i ðâbı∂aya ¡ı†riyyeti ve 
«â§§ıyyeti ile taðviyesi olan edviye-i muðavviye ∂amm olunur. 

Ve eger sebeb-i nezf ðurû√ ise muπarrî ve ðâbı∂ ve mu«addir edviyeler 
terkîb olunup o mürekkeb ile nezfe mu¡âlece olunur. 

Ve bevâsîrden olana bevâsîr ¡ilâcıyla ve bezr-i kettân ma¡a’l-mâi’l-√ârr 
ile mu¡âlece olunur. 

Eger o nezfte edvâr var ise mu¡âlecât-ı me≠kûre için evðât-ı istirâ√ata 
mürâ¡at olunur ve vaðt-i istirâ√atta ¡ilâc olunur ve zamân devrinde teskîne 
i¡timâd olunur. 

Ve kaçan nezfte ifrâ† olsa vâcib olur ki iki eller a§l-ı ¡a∂uddan ve iki 
ayaklar a§l-ı fa«i≠den ve ürbiyyetân katında rab† olunur ve ba¡dehu esfel-i 
&edyine ve ra√imden &edylere sâlik olan ¡urûð-ı §â¡idenin sülûku mekânına 
me√âcim va∂¡ olunup ma§§ olunur ve me√âcimin ¡i@âmı ve büyüğü i«tiyâr 
olunur, o vech ile va∂¡-ı me√âcim vaðt-i va¡∂¡ında nezfi ða†¡ eder ve bu ted-
bîrlerin ardınca sâire mu¡âlecât itbâ¡ olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi iki verikleri 
arasına va∂¡-ı me√âcim nezfi ða†¡ eder. 

Ve vâcib olur ki menzûfa §ufretü’l-bey∂ın nîm-birişti ve serî¡ü’l-ha∂m 
olan muðavvî πıdâlarla taπdiye oluna ve ba¡∂ı kerre la√mım mâ-ı ðavîsi ile 
taπdiyeye onlar mu√tâc olurlar, summâð ile mu√amma∂a kılınıp o mâyı 
tenâvül ederler. Ve onlara lâzım ve lâbüdd olur ki kebâb ve lu√ûm-ı ceyyi-
deden mütte«a≠ eşviye-i mu†ayyebe tenâvül edeler ve ke≠âlik ru†ûbetli a«-
bi§alar sevîð ve neşâdan itti«â≠ edeler ve πalî@-i √ulv olan şarâb-ı √adî&ten 
miðdâr-ı ðalîl isti¡mâl edeler ve şarâb-ı ¡atîð-i raðîkten ictinâb edeler. Ve 
ba¡∂ı kerre onlara nebî≠-i ¡asel-i †arî muvâfıð olur. 
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Ammâ nezf-i dem a§nâfının edviye-i müşterekeleri ve «u§û§an √âdd 
olan nezf-i dem a§nâfı beyninde ¡ilâc-ı müşterekin ziyâde ecved ve ef∂a-
li lisân-ı √amel olur ve bu bâbda nâfi¡ ve cemî¡an a§nâf-ı nezfe menfa¡ati 
şâmil olmakta lisân-ı √amelin na@îri yoktur. Ve ba¡∂ı kerre lisân-ı √amel 
nezf-i demi şürben ve zerðan elbette ða†¡ eder ve müzmin ve πayr-i müzmin 
nezfe nâfi¡ olur. Ve şürb-i «all ve ke≠âlik şürben ve i√timâlen kâfûr isti¡mâli 
dahi nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik bu bâbda √adîd-i ma√mî ile ma†bû« leben için-
de «abe&-i √adîd ceyyiden †ab« ve ma¡a-ba¡∂i’l-ðavâbı∂ küllü yevmin üçer 
uðiyye saðy olunmak dahi nâfi¡ olur. Ve √ummâ∂-ı ütrücc rubbu cidden 
ceyyid olur. Ve ke&îrâ ile §amπ-ı ¡Arabî saðy olunmak ke≠âlik nâfi¡dir. Ve 
bezr-i kettân mâ-ı √ârr ile ve aðrâ§-ı †abâşîr kâfûr ile onlara cidden nâfi¡dir 
ve ke≠âlik aðrâ§u’l-cüllenâr.

~ıfat-ı Devâ-i Bâliπu’n-Nef¡: Mûmiyâî, †în-i ma«tûm, †în-i Ermenî, 
şebb, ¡af§, dem-i a«aveyn veznleri berâber a«≠ olunur ve o mecmû¡dan bir 
dirhem, kâfûr iki √abbe, misk iki dânıð; bu mecmû¡-ı &ânî iki ûðıyye şarâb-ı 
âs içinde √all ve idâfe olunur. 

Ve ke≠âlik aðâðıyâ, cüllenâr, ¡af§, heyûfâðas†îdâs, şâzenec, sumâð-ı mü-
naððâ, mürr, kündür, afyûn bu me≠kûrlar «all-i &iððîf-i ðavî ile ma¡cûn 
kılınır ve şerbet-i vâ√idesi nı§f dirhem kılınır. 

Ve ke≠âlik zâc-ı esâkife, cüft-i bellû†, mürr, kündür, afyûn bu mecmû¡-
dan √abb kılınıp bir dirhem saðy olunur ise cidden ceyyid olur. 

Ve ke≠âlik veda¡-ı mu√rað iki dirhem, mâ-ı sumâðla şürb olunur. Ve 
sefercel &elcle nâfi¡dir. 

Ve menzûfâta na¡ş-ı ðuvvete ðable’l-i√tiyâc ðaviyye olan aπdiyeler 
hülâm ve ðarî§ ve me§û§ olur ve o aπdiyeler lu√ûm-ı cedy ve †ayr-ı cebelî-
den itti«â≠ olunur. 

Ve ke≠âlik mu†aycenât ve ¡adesiyyât-ı √ami∂a onların aπziyelerindendir 
ve bu aπdiyeyi onlar bârideten tenâvül ederler ve onlar bi’l-fi¡l veyâ«ûd 
bi’l-ðuvve √ârre aπdiye tenâvülünden ictinâb ederler. 

Ve onlara nâfi¡ √amûlât-ı müştereke mertek, zâc, cüllenâr, †în-i ma«tûm, 
†în-i Ermenî, ku√l olur ve onlar mi&lli edviyeden dahi √amûlât itti«â≠ olunur.

Nüs«a-i Ceyyide: ¢ulðu†âr, aðâðıyâ, ðuşâr-ı kündür, ku√l bu edviyeler-
den aðrâ§ itti«â≠ olunur ve o aðrâ§tan bir mi&ðâl †în-i Ermenî, §amπ-ı a¡râbî, 
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kehrübâ her birinden birer mi&ðâl a«≠ ve cem¡ olunup iki ûðıyye ¡u§âre-i 
ðâbı∂a içine veyâ«ûd su içine konulup ra√ime i√tiðân olunur ve ra√ime i√tiðâ-
nın †arîði bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu veyâ«ûd yarım dirhem şebb ve 
bir dânıð bezr-i benc ve bir dânıð afyûn a«≠ ve cem¡ ve i√timâl olunur.

Ferzice-i Ceyyide: Bu bâbda ve «u§û§an te™ekkül ve ðurû√u olanlara nâ-
fi¡dir: »azefü’t-tennûr,398 ¡u§âre-i li√yeti’t-teys, aðâðıyâ bu me≠kûrlar ¡af§-ı 
ficc suyu ile ferzice kılınır. 

Ve ke≠âlik ¡af§-ı ficc, cüllenâr, neşâ, afyûn, şebb, râvend-i §înî, verd-i 
rubbu’l-âsi’l-a«∂ar, summâð, ¡u§âre-i li√yeti’t-teys, √abb-ı √ı§rım, ðır†âs-ı 
mu√rað, §andal-ı ebya∂, ðuşûr-ı kündür, †în-i ma«tûm aðmâ¡-ı rummân, 
şâ≠enec, «azef-i cedîd, küzbere-i yâbise bu mecmû¡dan dört dirhem ðadar, 
mâ-ı âsı teşerrüb eden §ûfe-i «a∂ır içinde i√timâl olunup bütün gece o devâ 
mu√temelen imsâk olunur. 

Ve ke≠âlik cüllenâr, vesa«u’s-seffûd, ðır†âs-ı mu√rað, şebb, zâc, «allde 
menðû¡ olan kemmûn, †în-i Ermenî, rubb-ı ðara@ bu me≠kûrlar «ilâf ve küz-
bere suyu ile ma¡cûn kılınıp bütün gece i√timâl olunur.

Ve onlara âbzenât-ı nâfi¡adan olur o âbzende ðu¡ûd ki fûtenecin &emeri 
ve varaðı ve a§lı †abî«inden mütte«a≠ ola ve o †abî« âs, verd ma¡a’l-aðmâ¡, 
ðuşûr-ı rummân, «arnûb-ı Neba†î, cüllenâr, li√yetü’t-teys, ¡af§-ı a«∂ar ile 
†ab« olmuş ola. 

Ve ona nâfi¡a olan a†liye ve merû«âttandır cibsîn sürre üzere †ılâ olun-
mak ve ðaviyyetü’l-ðab∂ edhân-ı ðâbı∂a ile nevâ√î-i ra√im temrî« olunmak. 

Demin riððati ve mâiyyeti için nezfin ¡ilâc-ı sâbıðasını biz bu maðâmda 
i¡âde eyleyelim: Biz deriz ki onun mu¡âlecesinde vech budur ki o demin 
mâiyyeti ishâl olunur ve idrâr ve ta¡rîð için esârûn, kerefs, füvve ve o mi&lli 
edviyenin †abî«i isti¡mâl olunur, merreten vâ√ideten ishâl ve târeten u«râ 
idrâr olunur ve onlar dahi rıfð ve müdârâtla işlenir ve onlar ta¡rîð olunup 
&edyleri evvelen «ırað-ı leyyine ile ve ba¡dehu «ırað-ı «aşine ile delk olunur 
ve onların bedenlerine mâ-ı ¡asel ile ve müstesðîn a∂mideleriyle †ılâ olunur 
ve onlara ðay™ dahi nâfi¡ olur. Ve vâcib olur ki onların devâları ve πıdâları 
cemî¡an tecfîfe ve taπlî@e meyl ettirile. 

398 “»azefü’t-tennûr” ziyâde müceffiftir; √azef-i √adîdden dahi nâriyyet zâile olma-
makla o dahi müceffiftir. “Seffûd” tennûr veznindedir, kebâb şişine derler.
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Ammâ sebeb-i nezf ðurû√ olur ise onlara bu merhem nâfi¡ olur o mer-
hem budur: Cüllenâr, mürdâsenc a«≠ olunup şem¡ ve dühn ile ma¡an ðayrû†î 
itti«â≠ olunur ve i√timâl olunur.

¡İlâcu’l-İsti√â∂a: Ve bir ðavm isti√â∂a mu¡âlecâtı için müstaðillen bir 
bâb kılmağı îcâb ve isti√bâb eylediler ve onun mu¡âlecesi mürekkeb bir 
¡ilâcdır, tenðıye ve ðab∂ ve taðviyeden terkîb olunur ve müste√â∂anın †am&ı 
vaðt-i †am&ta idrâr olur †am& müte™a««ir olup ba¡de’l-vaðt mu∂†arib ve mü-
te√arrik olmasın için ve ke≠âlik onun ra√imi tenðıye [439b] ve taðviye olu-
nur o ra√im fu∂ûlü ðadr-i vâcibden ek&er ðabûl eylemesin için. Ve o ðavm 
dediler ki vâcib olur ki onlara übhül on dirhem, bezr-i na¡nâ¡ bir dirhem, 
bezr-i râziyânec iki dirhem bu mecmû¡ a«≠ olunup bir ðıdr içine va∂¡ olunur 
ve üzerine şarâb-ı §ırftan iki rı†l §abb olunup nı§fı kalınca ðadar †ab«dan 
sonra üzerine anzerût, √u∂a∂ her birinden ikişer dirhem, semn-i baðar, ¡asel 
her birinden birer mil¡aða ilðâ olunup ¡ale’r-rîð bir mil¡aða saðy olunur ve 
πıdâsı ¡a§ra ðadar te™«îr olunur ve üç gün bu minvâl üzere saðy olunur.

Mu§annif der ki ben derim ki o ðavmin ≠ikr eylediği ek&er-i evðâtta 
her ne ðadar nâfi¡ ise velâkin esbâb-ı u«râyla ba¡∂ı kerre bir nev¡ isti√â∂a 
¡ârı∂a olur ki onun tedbîrinde ðâbı∂-ı §ırf isti¡mâline √âcet vardır ve onu sen 
mâ-teðaddemden bilirsin.

Üçüncü Fa§l Ra√imin ¢urû√u Beyânındadır

Bundan aðdem onları biz sana bildirdik ve senin ma¡lûmun oldu ki 
ðurû√-ı ra√imin esbâbı ðurû√-ı sâire esbâbıdır ve seyelânât-ı √âdde ve 
«urâcât-ı münfeciredir veyâ«ûd ðurû√-ı ra√im §adme ve ∂arbe √asebiyle 
«âricden veyâ«ûd vilâdından ve o mi&lli nesnelerden ¡ârı∂dır ve veyâ«ûd 
i√timâl-ı devâdan √âdi& «urâcedir veyâ«ûd âlet ile ða†¡dan √âdi&tir. Ve ey-
yen-mâ kâne ba¡∂ı kerre ðurû√-ı ra√im ta¡affün eder ve bi’l-cümle ðurû√ta 
ba¡∂ı kerre ve∂ar ve vesa« olur ve ba¡∂ı kerre dahi bilâ-vesa« olup naðî 
olur ve ba¡∂ı kerre ðurû√-ı ra√imin ¡umðunda ve ba¡∂ı kerre ¡umðun πayri 
ma√allerinde olur ve müte™ekkile ve πayr-i müte¡ekkile ve müteverrime ve 
πayr-i müteverrime olur.

el-¡Alâmât: ¢urû√-ı ra√ime veca¡-ı ra√im delâlet eder «u§û§an fem-i 
ra√imde ve fem-i ra√ime ðarîb ma√allde ¡alâmât-ı sâire ola. 
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Ve ðurû√a seyelân-ı midde ve mu«telifetü’l-elvân ru†ûbât seyelânı ve 
edviye-i mür«iyeden ta∂arrur ve ðavâbı∂dan intifâ¡ delâlet eder. 

Ve ðurû√-ı ra√imden naðî olan ður√anın ¡alâmeti budur ki o ður√adan 
«urûc eden mevâdd πıla@a ve beyâ∂ ve melâsete mâil olur ve veca¡-ı şedîd 
ve netn ve le≠¡ olur ve o ður√anın ve∂ıre ve vesi«a olduğunun ¡alâmâtı ru†û-
bât-ı §adîdiyyenin ke&reti olur. 

Eger naðî olan ður√ada ¡ufûnet olur ise ondan seyelân eden ru†ûbet 
mâu’l-la√m gibi olur ve eger tevessu« eder ise müntin-i redî olur ve eger 
onunla ekkâl olur ise «âric olan ru†ûbet esved olup onda veca¡-ı şedîd ve 
∂arebân olur. 

Ve ma¡a’l-verem ður√anın ¡alâmeti √ummânın lüzûmu ve ðuşa¡rîret ve 
bizim inşâallâhu ta¡âlâ ≠ikr edeceğimiz veremin ve ta¡affünün ve ekkâlin 
¡alâmetleri olur.

Dördüncü Fa§l Ra√imin Ta¡affünü Beyânındadır

Bu ¡illet dahi ðurû√-ı ra√imin bir şu¡besidir, ra√imin ta¡affününe se-
beb ¡usr-i vilâd veyâ cenînin helâki olur veyâ«ûd edviye-i √irrîfe isti¡mâli 
veyâ«ûd √âdd-ı √irrîf mevâddın seyelânı veyâ «urâcât-ı ra√imin ta¡affünü 
olur ve o ta¡affün ðurbde veyâ«û∂ ¡umðta olur ve ma¡a-vesa« ve ma¡a-¡a-
dem-i vesi« olur ve ¡umðtan olan ta¡affünden ru†ûbât-ı mu«telife «ârice olur 
ve ba¡∂ı kerre o «âric dürdîye müşâbih ve ke&îr olur.

Beşinci Fa§l Ra√imde Olan Dürdî-i Âkile Beyânındadır

Ra√imin te™ekkül-i «urâcı ve veca¡ı ¡alâmetlerini bâbu’n-nezfte biz 
beyân eyledik. 

Âkile-i ra√mle sere†ânın farðı budur ki te™ekkülde cesâ ve §alâbetten 
bir nesne olmaz ve te™ekküle evðâtta sükûn tâbi¡ olur «u§û§an ru†ûbât-ı 
mevcûdenin «urûcundan sonra sükûneti ziyâde olur. Ve te™ekkül tedbîri 
vech-i §avâb üzere olur ise onun müddeti ke&îr olmaz, ammâ sere†ânât-ı 
ra√imde veca¡-ı dâim ve ∂arebân olur ve müddeti †avîle olur ve ona ¡ilâc 
¡asîr olur.
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el-Mu¡âlecât: ¢ur√a-i ra√ime mu¡âlecede vâcib olur ki na@ar olunup 
ður√a ve∂ıre ve πayr-i ve∂ıre olduğu ta¡arrüf oluna: Eger ve∂ıre ise onun 
ve∂arı mâ-ı ¡asel mi&lli zerrâða ile evvelâ ra√ime zerð olunup evvelâ 
tenðıye olunur veyâ«ûd †abî«-i îresâ ile ve merâhim-i münaððıye ile tenðıye 
olunur. Ve eger ekkâl ise ekkâli mu§lı√ olan merhem ra√ime zerð olunur ve 
beden dahi ma¡a-≠âlik tenðıye olunur ve aπdiye-i muvâfiða isti¡mâl olunur. 
Ve ke≠âlik o ður√aya na@ar olunup bilâ-verem ve ma¡a-verem olduğu ta¡ar-
rüf olunur, eger ma¡a-verem ise evvelâ ¡ilâc olunup veremi teskîn olunur 
ve veremi teskîn eden ¡ilâcı ðarîben biz ≠ikr eyleriz. Ve kaçan bu mu¡âle-
câtla beden tenðıye olunsa müdemmilât ile mu¡âlece olunur. Ve merâhim-i 
me≠kûreden olur o merhem ki evvelâ ve ðable en-yünbite’l-cur√u’l-la√me 
isti¡mâl olunsa nâfi¡ olur ve o merhem budur ki mertek, isfîdâc, anzerût 
veznleri berâber a«≠ olunup şem¡ ve dühn-i verd ile onlardan ðayrû†î itti«â≠ 
olunur ve kaçan onda ve∂ar olsa merhem-i me≠kûr a«lâ†ına ðalîl zencâr «al† 
olunur. Ve kaçan la√m bitmeğe bed™ eylese ve nebâtı a«≠ı √adsle ma¡lûm 
olsa bu §ıfat üzere olan merhem ile mu¡âlece olunur: Tûtiyâ-i maπsûl iki 
cüz™, iðlîmiyâu’l-fı∂da, isfîdâc, anzerût her birinden birer cüz™, dühn-i verd 
ve şem¡ ile ondan ðayrû†î itti«â≠ olunur.

Altıncı Fa§l Nisâdan Müfta∂∂a Olanlara ¡Ârı∂ ¡Avârı∂ Beyânındadır 
Ya¡nî Bikrin Bekâreti İzâle Olundukta Bikre İ§âbet Eden 

Âfetler ve Onun ¡İlâcını Beyân Eder

Ba¡∂ı kerre bikre ifti∂â∂ katında evcâ¡-ı ¡a@îme ¡ârı∂a olur «u§û§an bik-
rin er√âmı ¡unuðu ∂ayyiða ve aπşiye-i bekâreti §afîða ve mübtekirin ða∂îbi 
ya¡nî bekâreti izâle edenin ða∂îbi πalî@a olsa evcâ¡ eşedd olur. 

Ve kaçan ebkâra şedâyid-i ifti∂âd ile nezf ve evcâ¡ ¡ârı∂ olsa onlara vâcib 
olur ki miyâh-ı ðâbı∂a ve şarâb ve zeyt içinde cülûs eyleyeler ve ba¡dehu 
üzerine bir §ûfe ile ðayrû†ıyât va∂¡ olunup ilti√âma mâni¡ bir ünbûb üzerine 
o §ûfe leff olunup onda isti¡mâl oluna ve ona mücâma¡at ta«fîf oluna.

el-Mu¡âlecât: Vâcib olur ki onlarda edviye-i münaððıye isti¡mâl olunup 
ba¡dehu ðurû√a müsta¡mel olan merâhim-i me≠kûreye †în-i ma«tûm ve ona 
müşâbih nesne «al† olunup isti¡mâl oluna.
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Yedinci Fa§l Şi…â…-ı Ra√im Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre ra√ime şiðâð ¡ârı∂ olur ra√ime yübs-i ¡anîf ¡ârı∂ olmakla ve 
¡inde’l-vilâde o vechle şiðâð-ı ra√im ziyâde vâði¡ ve †ârî olur veyâ«ûd şiðâð 
verem √asebiyle olur. Ve şiðâð ra√ime vilâdet ¡aðabinde †ârî olur ise onun 
vecâ¡ı vilâdet veca¡ının veyâ«ûd veca¡ vilâdet beðâyâsının ta√tında mu«tefî 
ve müstetir olur. Ve veca¡-ı vilâdet teskîninden sonra şiðâðın veca¡ı @uhûr-ı 
beyyin ile @âhir olur «u§û§an ra√ime mess olundukta veca¡ın @uhûru ziyâde 
olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o şiðâð cidden πalî@ olur ve ba¡∂ı kerre dahi mev∂i¡ 
her ne ðadar mündemil ve mülte√im olur ise o mev∂i¡in üzerinde &ü™lûl gibi 
şiðâð e&eri bâðî kalır.

¡Alâmâtu’ş-Şiðâð: Ba¡∂ı kerre şiðâðı müşâhede mümkin olur ve †arîð-i 
müşâhede budur ki mer™enin ferci karşısına âyîne va∂¡ olunup fercin şe-
ba√ına ya¡nî ¡aksine na@ar olunup ra√imin şiðâðı rü™yet olunur. Ve şiðâða 
cimâ¡ katında √âdi& olan veca¡ dahi delâlet eder. Ve ≠ekerin dâmiyen √urû-
cu dahi ¡alâmet-i şiðâð olur.

el-Mu¡âlecât: Şiðâð ra√imin dâ«ilinde ve ða¡rında veyâ«ûd ¡unuðunda 
ve ¡unuðu vely eden mevâ∂i¡de olur. Eger ða¡rında olur ise ona √amûlât-ı 
nâfi≠e ve mezrûðât-ı ðayrû†ıyye ile mu¡âlece olunur ve onun √amûlesi ve 
ðatûresi merâhim-i mu§lı√a ile «al† olunur, mürdâsenc, iðlîmiyâ ve şiðâð-ı 
mað¡ade merâhimi mi&lli merhemler karıştırılır ve mu¡âlecesi √asebiyle ed-
viye isti¡mâl olundukta lâ≠i¡in küllîsinden ictinâb olunur. Ve eger [440a] 
in∂âcun-mâya √âcet olur ise onlara bâsilîðûn merhemi şu√ûm ile «al† olu-
nur. 

Ve şiðâðta πıl@at şe∂îde olduğu †ûl-i müddeti ve mu¡âleceyi ¡adem-i 
ðabûlü mi&lli ¡alâmetlerden ta¡arrüf olunur ise dühn-i verd ile merhem-i 
ðır†âsla ¡ilâc olunur. Ve eger merhem-i ðır†âsı i√timâl eylemez ise onunla 
ma¡an dühn-i sûsen ve ¡ilk-i enbâ† dahi kılınır. Ve kaçan πıl@ati sâkine ve 
zâile olsa şiðâð-ı sâ≠ec mu¡âlecesi olunur ¡ale’l-«u§û§ teðarru√ eylese. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi sa√ðı nâ¡im olan ðuşûr-ı nu√âsa √âcet olur veyâ«ûd zâca 
veyâ«ûd ¡af§a veyâ«ûd onları küllîsine √âcet olur. 

Ammâ «âricde ya¡nî ¡unuðta ve ¡unuð √avâlîsinde olan şiðâð mu¡âlecesi-
ne tûtiyâ maπsûl ve cidden mes√ûð §ufret-i bey∂ ile isti¡mâl olunmak kifâ-
yet eder, bu devâya ve merhem-i isfîdâca mülâzemetten münfekk olmaz.
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Sekizinci Fa§l Ra√imin ◊ikkesi ve 
Nisvânın Feryâfisîmûsu Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre ra√ime √ikke ¡ârı∂ olur ve sebeb-i ¡urû∂u §afrâvî yâ«ûd mâ-
li√-i bûraðî veyâ«ûd ekkâl-ı sevdâvî olan a«lâ† olur. Ve mer™enin †am&-i 
müceffefi levninden o a«lâ†ın hangisi olduğu ma¡lûm olur veyâ«ûd sebeb-i 
√ikke ra√imde olan bü&ûr-ı mütevellide olur veyâ«ûd cidden √ârr ve √âdd 
olan menî olur. Ve ba¡∂ı kerre √ikke ifrâ† üzere olup ðuvveti isðâ† eder ve 
ba¡∂ı kerre √ikkesi olan mer™eye şiddet-i şebað ¡ârı∂a olup ona cimâ¡dan 
şiba¡ gelmez ve √ikkesi olan mer™eye ba¡∂ı kerre feryâfîsimûsu’n-nisâ ¡ârı∂ 
olup cimâ¡ eyledikçe cimâ¡a √ırsı ve şerehi ziyâde olur.

¡İlâc: ◊ikke-i ra√im ¡ilâcında vâcib olur ki beden ek√alden fa§d ile tenðı-
ye oluna, eger i√tiyâc olursa bâsilîðten dahi fa§d tekrâr ve te&niye oluna ve 
a«lâ†tan hangisi √âdd ise her «ıl† kendiye ma«§û§ müstefriπât ile istifrâπ 
oluna, me&elâ §afrâ saðmûnyâ √abbı ile ve balπam ı§†uma«îðûn √abbı ile ve 
sevdâ eftîmûnun √abbı ve †abî«îyle istifrâπ oluna. Ve menînin sevreti ed-
viye-i müberride-i müfrede ile ve edviye-i mu√arrike ile bi-√aseb-i müşâ-
hedeti’l-mizâc kesr oluna. Ve ra√im aðâðıyâ ve heyûfâðas†îdâs ve verd ve 
§andal ve şiyâf-ı mâmî&â ve bûş-ı Derbendî ve «all ve dühn-i verd ile tel†î« 
oluna ve kezâlik ¡u§âre-i baðlatu’l-√amðâ ile dahi tel†î« oluna ve ba¡∂ı kerre 
o edviyeye bezr-i kettân dahi «al† olunur. Ve ðavâbı∂ †ab« olunan devâ ile 
ra√im ten†îl olunur ve &üflü ile ∂ımâd olunur. Ve münaððîye √âcet olur ise 
cidden bârid olan su ile ¡asel şürb olunur. 

◊ikke İçin Bu Devâ Mücerrebdir: Varað-ı na¡nâ¡, ðuşûr-ı rummân 
¡ades-i muðaşşer nebî≠ ile ba¡de’†-†ab« i√timâl olunur. 

Ve kezâlik za¡ferân, kâfûr her birinden birer dânıð, mürdâsenc iki dânıð, 
√abb-ı πâr yarım dirhem. Bu me≠kûrlar daðð olunup elekten geçirilir ve 
yumurta akı ve şarâbdan bir şey™ ve dühn-i verd ile ma¡cûn kılınıp i√timâl 
olunur. 

Ve ke≠âlik helîlec, cüllenâr iki dirhem, √u∂a∂, nüşâdur, şarâb-ı ¡atîð bu 
me≠kûrlar sa√k olunup elekten geçirilir ve mev∂i¡ dühn-i verd ile tel†î« 
olunduktan sonra o devâ üzerine saçılır ve ba«ûrâttan √u∂a∂ ve √abb-ı 
ütrüccün lübbü nâfi¡dir, müfreden ve mürekkeben teb«îr olunur.
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Dokuzuncu Fa§l Bâsûr-ı Ra√im Bâbındadır

Ba¡∂ı kerre ra√imde bâsûr √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre o bâsûr ra√imi te-
câvüz edip mücâvirinde olan a¡∂aya tecâvüz eder √attâ ¡âne a¡@mini ifsâd 
ve ta¡fîn eder ve ke≠âlik ¡unuð-ı ra√imi dahi ifsâd eder ve ba¡∂ı kerre ¡âne 
şa¡rını √alða mü™eddî olur ve ba¡∂ı kerre ra√imi &uðab-ı §ıπâr ile &aðb eder 
ve ba¡∂ı kerre o bâsûr ¡âne cihetinden a«≠ edip mað¡ade nâ√iyesine ve ¡a∂a-
lesine müttecih olur ve o §ûrette ba¡∂ısı @âhir-i ra√imden idrâk olunur ve 
ba¡∂ısı bâ†ın-ı ra√imde olur ve ba¡∂ı kerre bevâsîr-i ra√im ra√imin cemî¡-i 
cevânibinde olur. 

Ammâ bevâsîrden ¡unuð-ı ra√imde olan bâsûra mu¡âlece mümkin olmaz 
ve ke≠âlik mesâneye ve fem-i me&âneye ve her ¡u∂v-ı ¡a§abîye ve ¡a∂ale-i 
me&âneye müntehî olan bâsûr dahi ðâbil-i ¡ilâc olmaz ve onlardan mâ-¡adâ-
sına ¡ilâc olunur velâkin ¡ilâcı ¡usret ile ðabûl eder. Ve ziyâde ¡usretli olan 
√alð-ı şa¡r-ı ¡âneye mü™eddî olan bâsûr olur «u§û§an ¡âne kemiğinde &uðab-ı 
§ıπâr i√dâ&ına müntehî olan bâsûrun ¡ilâcı ziyâde §u¡ûbetli olur.

el-¡Alâmât: Bâsûr-ı ra√imin ¡alâmâtı ta¡affünün †ûlü ve veca¡ın lüzûmu 
ve ðurû√-ı müteðaddimenin bür™ü mu¡âlecâtla √â§ıl olmayıp beðâ§ı müm-
tedd ve †avîl olduğu ve o ðurû√tan mevâdd-ı §adîdiyye seyelânı ve evcâ¡-ı 
sere†ân gibi veca¡ın vücûdu olur. 

Ve bâsûrun mekânı mirved ile ma¡lûm olur ve ke≠âlik bâsûr bulunduğu 
mekândan hangi ma√alle ulaşmıştır ve henüz la√mda mıdır yâ«ûd kemiğe 
vâ§ıl olmuş mudur mirved ile ta¡arrüf olunur, zîrâ mîl-i mirvedin †arafının 
mülâðî olduğu ma√all la√m olur ise leyyin ve emles i√sâs olunur ve ¡a@m 
olur ise §alâbet ve «uşûnet i√sâs olunur.

el-Mu¡âlecât: Bâsûr-ı ra√imin mu¡âlceâtı ba†† ile olur. Ve çok kerre o 
¡u∂vun ¡a§abiyyeti olmakla onu ba†† eylemek küzâza ve §avtın inðı†â¡ına 
ve ¡aðlın i«tilâ†ına mü™eddî olur. Ve ke≠âlik ða†¡ olunmak iðti∂â eyledikte 
ancak rü™yet olunup ða†¡ı mümkin olan la√m-ı meyyit ða†¡ olunur velâkin 
i√tiyâ† budur ki o dahi ða†¡ olunmayıp üzerine edviye-i müceffife va∂¡ı ile 
tecfîf oluna. Ve ke≠âlik onun mu¡âlecesinde beden tenðıye ve ra√im mü-
dârât ile taðviye olunur, bi-i≠nillâhi ta¡âlâ o mer™enin ra√imi âfet-i bâsûrdan 
«alâ§ olur.
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Onuncu Fa§l ∞a¡f-ı Ra√im Beyânındadır

Ra√imin ∂a¡fına sebeb sû™-i mizâc-ı ra√im ve kezâlik nesc-i ra√imin te-
helhülü ve emrâ∂-ı sâlifeye muðâsâtı olur. Ve ∂a¡f-ı ra√imi olan mer™enin 
şehvet-i bâhına ðıllet ve †am& ve menîsine ke&ret-i seyelân ve ¡adem-i √abel 
¡ârı∂ olur ve onun ¡ilâcı sû™-i mizâc ¡ilâcı olur. Ve ∂a¡f-ı ra√imle ona ¡ârı∂ 
olan âfât-ı ma¡rûfe bundan aðdem bizim ≠ikr eylediğmiz vech üzere telâfî ve 
tedârük olunur.

On Birinci Fa§l Ra√imin Evcâ¡ı Beyânındadır

Ra√imin evcâ¡ı sû™-i mizâc-ı mu«teliften olur ve ke≠âlik riyâ√-ı mü-
midde ve riyâ√ı ce≠≠âbe olan ru†ûbâttan olur √attâ ba¡∂ı kerre ðûlıncı olan 
mi¡âya ¡ârı∂ temeddüd gibi ra√ime dahi temeddüd ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre 
evrâm ve sere†ânâttan ve ðurû√tan dahi ra√ime veca¡ ¡ârı∂ olur ve o veca¡a 
«â§ıreler ve ürbiyyetân ve sâðân ve @ahr ve ¡âne ve √icâb ve mi¡de ve re™s 
ve «u§û§an yâfû«un vasa†ı müşâreket eder. Ve ba¡∂ı kerre veca¡-ı ra√im-
den ba¡de-müddetin veriklere intiðâl eder. Ra√imin veca¡ı on ay mütemâdî 
olursa o müddetten sonra iki veriklere intiðâl edip onda müsteðarr olur. Ve 
bu mecmû¡un mu¡âlecâtı bizim taðdîm eylediğimiz beyândan cemî¡an senin 
ma¡lûmun oldu ve bu bâbda o aðvâli tekrîrde fâide yoktur.

On İkinci Fa§l Seyelân-ı Ra√im Beyânındadır

Ve ba¡∂ı kerre er√âm-ı nisvâna seyelân-ı ru†ûbet-i müte¡affine ¡ârı∂ olur 
ve menîsi dahi seyelân eder. 

Ammâ ru†û&ât-ı ¡afinenin sebeb-i seyelânı fu∂ûlün ke&reti ve ta¡affün-i 
ra√im √asebiyle ¡urûð-ı †am&ın ∂a¡f-ı ha∂mı olur. Ve bu vechten olan se-
yelân-ı †am& için başka bir bâb vardır. Ve o fu∂ûlün cevheri †am&-ı mücef-
fefin levninden ve ke≠âlik fu∂ûlün kendi levninden ma¡lûm olur. 

Ammâ ikinci ðısm ya¡nî seyelân-ı menî esbâbı recülün menîsi seyelânının 
esbâbı mi&lliler olur. Eger bilâ-şehvet mer™eden menî seyelân eder ise ona se-
beb ra√imin ve ev¡iye-i menînin [440b] ∂a¡fı ve istir«âsı olur. Ve eger bi-şeh-
vetin ve le≠¡in ve daπdaπatin menîsi dürûr ve seyelân ederse ona sebeb menî-
nin riððat ve √iddeti olur ve ba¡∂ı kerre ona sebeb ra√imin √ikkesi olur, zîrâ 
√ikkenin daπdaπası inzâle mü™eddî olur ve seyelân §âhibesinin nefsinde ¡usret 
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ve şehvet-i †a¡âmı sâðı†a olur ve levni isti√âle eder ve ¡aynına ek&er-i √âlde 
bilâ-veca¡ verem ve nef«a i§âbet eder ve ba¡∂ı kerre o ¡ârı∂ ma¡a-veca¡ olur.

¡İlâcu’s-Seyelân: Ammâ mer™enin seyelân-ı menîsinin ¡ilâcı recülün se-
yelân-ı menîsi ¡ilâcı olur. Ve seyelânât-ı u«râsı mu¡âlecesinde vâcib olur 
ki ¡ilâca bed™ olunup evvelâ fa§d ve ishâl ile beden tenðıye oluna ve eger 
bedende imtilâ olup fa§d ve ishâle √âcet var ise ve ba¡dehu ra√ime evvelâ 
münaððıyât-ı müceffife ile me&elâ †abî«-i îresâ ve †abî«-i ferâsiyûn ile i√-
tiðân olunur ve edhân-ı müla††ıfe ve edviye-i √âdde ile ma¡an iki sâðlar delk 
olunur, me&elâ dühn-i id«ir, ¡âðırðar√â, fülfül cemî¡an bu me≠kûrlar ile delk 
olunur ve bu tedbîrlere ðavâbı∂ isti¡mâli ma√kûneten ve meşrûbeten iibâ¡ 
olunur. Ve ba¡de’l-istifrâπ ðavâbı∂ı ma√ðûneten isti¡mâlin ¡ameli ziyâde 
olur ve o ðavâbıd şol miyâhtır ki onda ¡af§, cüllenâr, ðuşûr-ı rummân, id«ir, 
âs †ab« olmuş ola.

On Üçüncü Fa§l ‰am&ın İ√tibâsı ve ¢ılleti Beyânındadır

‰am&ın i√tibâsı ra√ime ma«§û§ olan bir sebeb ile olur veyâ«ûd ¡u∂v-ı 
â«ere müşâreket sebebiyle olur. Ra√ime ma«§û§ sebeb dahi πarîzî ve †abî¡î 
olur yâ«ûd sebeb-i √âdi& ile olur. Ve i√tibâs-ı †am& vech-i â«er ile taðsîm 
olunur ve denilir ki †am&ın i√tibâsı ðuvvette olan bir sebeb ile yâ«ûd mâd-
dede olan sebeb ile yâ«ûd yalnız âlette olan sebeb ile olur.

Ammâ ðuvvette olan sebeb ðuvvetin ∂a¡fı olur ve o ∂a¡f dahi sû™-i 
mizâc-ı bârid yâ«ûd sû™-i mizâc-ı √ârr ile yâ«ûd √ârr-ı yâbis veyâ«ûd bâ-
rid-i yâbis sû™-i mizâclar ile olur. Bârid olan sû™-i mizâc dahi bi-mâddetin 
ve bilâ-mâddetin olur. 

Ammâ mâddede olan sebeb mâddenin kemmiyeti veyâ«ûd keyfiyyeti 
veyâ«ûd kemmiyyet ve keyfiyyetin mecmû¡u olur. Ve kemmiyyeti √ase-
biyle olan, mâddenin ðılletinden olur ve mâddenin ðılleti dahi aπdiyenin 
¡ademinden veyâ«ûd aπdiyenin ðılletinden veyâ«ûd aπdiyeyi †ab« ve taπli-
ye eden ðuvvetin şiddetinden olur, zîrâ aπdiye şiddet üzere πaleyân eylese 
o aπdiyede mâdde-i †am& olmağa §âli√ fu∂ûl kalmaz ve o mi&lli ðuvveti 
olan mer™enin †ab¡ı ricâlin †ab¡ına müşâbih olup onda ha∂m-ı bâliπa ve in-
fâð-ı vâcibe olur ve fu∂ûlünü ricâlin def¡-i fu∂ûlü ciheti üzere def¡e iðtidârı 
olur ve o mi&lli olan nisvân semir[ir] ya¡nî erkek la√mı gibi la√mı ðalîl ve 
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mükteniz ve ¡a@mı ðavî ve ¡a∂âlânî ve ¡a§abânî ve ricâl gibi ðaviyye ve 
mü≠ekkire ve evrâki §udûrlarından a∂yað ve e†râfı câsiye ve §ulbe olurlar. 

Ve mâddenin ðıllet-i kemmiyyeti edviye ve riyâ∂ât ile ke&ret-i istifrâπla 
olur «u§û§an ru¡âf ve bevâsîr ve «urâc ve o mi&llilerin biriyle istifrâπdan 
mevâdd-ı †am& ziyâde ðalîl olur. 

Ve keyfiyyet √asebiyle mâddenin ðılleti demin πıl@ati ile olur ve demin 
πıl@ati dahi berd ile veyâ«ûd a«lâ†-ı balπamiyyenin deme ke&ret-i mu«â-
la†ası ile olur ve ek&er-i √âlde demin πıl@atine sebeb ke&ret-i de¡a ve senin 
bildiğin o mecrâya cârî olan nesneler olur. 

Ve ammâ i√tibâs-ı deme min-ciheti’l-¡âlet olan sebeb süded olur ve sü-
ded dahi müceffif-i muðabbı∂ √arâret ile veyâ«ûd berd-i mu√a§§ıf ile olur ve 
şürb-i mâı ik&âr eylemek dahi ¡aðra ya¡nî cer√e mü™eddî olup ke&îren süded 
i√dâ& eder. Ve ke≠âlik yübs-i müke&&if ve ke&ret-i şa√m ve a√lâ†-ı πalî@a-i 
lezice ve evrâm ve retð ve la√mı ziyâde olduğu ile süded ¡ârı∂ olur veyâ«ûd 
ðurû√-ı ra√im mündemile olup efvâh-ı ¡urûð-ı @âhireyi sedd eder veyâ«ûd 
ra√imde i¡vicâc-ı müfri† olmakla ve inðılâb olmakla veyâ«ûd ¡unuð-ı ra√i-
min ðısarı veyâ«ûd ∂arbe ve sað†a ile südde olur, zîrâ bu me≠kûrlar ebvâb-ı 
¡urûðu iπlâð eder. Ve ke≠âlik ¡aðîb-i isðâ†ta dahi südde ¡ârı∂a olur. 

Ammâ ¡u∂v-ı â«ere müşâreket ile olan i√tibâs ba¡∂ı kerre kebide müşâ-
reket ile olur. Kaçan kebid ∂a¡îfe olsa ve o kebidde deme temeyyüz ve 
inbi¡â& ¡ârı∂ olmaz veyâ«ûd kebidde südde veyâ«ûd bi’l-cümle bedende 
südde olsa onunla dahi i√tibâs olur. Ve simen dahi südede mü™eddî olur, 
zîrâ simende müzâ√ame olur ve müzâ√ame lâ-ma√âle tesdîd eder. Ve hüzâl 
dahi cefâf √asebiyle ta∂yîð eder. Ve ðıllet-i dem ile dahi südde √â§ıla olur, 
dem-i ðalîle cümûd ¡ârı∂ olmakla ve ra√im-i mesdûdda olan dem «urûca 
√amle eyleyip menfe≠ bulmasa ðahðarâ rücû¡ eder ve o ric¡at mütekerrire 
olsa bedene münbası† olup onda emrâ∂-ı rediyye ¡ârı∂ olur.

İ√tibâs A¡râ∂ı Beyânındadır: Ba¡∂ı kerre †am&ı mu√tebes olanlara emrâ∂ 
¡ârı∂a olur: Onlardan biri i«tinâð-ı ra√imdir, zîrâ i√tibâs-ı †am& ile ra√im 
teşemmüz ve teðabbu∂ edip bir cânibe meyl etmekle i«tinâða mü™eddî olur. 
Ve ke≠âlik i√tibâstan ra√imde evrâm-ı √ârre-i §ulbe ¡ârı∂ olur. Ve ke≠âlik 
evrâm-ı a√şâ ve emrâ∂-ı mi¡de ¡ârı∂ olur, me&elâ mi¡deye ∂a¡f-ı ha∂m ve 
suðû†-ı şehvet ve fesâd-ı şehvet ve πa&eyân ve ¡a†aş-ı şedîd ve le≠¡-i mi¡de 
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¡ârı∂ olur. Ve ke≠âlik i√tibâs ile emrâ∂-ı re™s ve emrâ∂-ı ¡a§ab envâ¡ından 
fâlic ve §ar¡ ve emrâ∂-ı §adrdan su¡âl ve sû™-i nefes ve emrâ∂-ı kebidden 
istisðâ ve πayrileri ¡ârı∂ olur. 

Ve i√tibâsı olanların se√anesi dahi müteπayyir olur ve onlara bevlin 
¡usr ve √u§rü ve ða†an ve ¡unuðun evcâ¡ı ve &iðal-i beden ve hüzâl ve kerb 
ve ke≠âlik ðuşa¡rîrât ve √ummayât-ı mu√rıða ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre 
bu«âr-ı √ârrdan ¡a∂al-i lisâna cefâf ¡ârı∂ olmakla †am&ı mu√tebes olanlar 
¡asirü’l-kelâm olur ve ba¡∂ı kerre onların ¡usr-i kelâmı veca¡-ı re™s ile olur. 
Ve bi-√asebi’l-¡ufûnet olan veca¡dan ve bu«âr-ı √ârrdan ðalað ve kerb ¡ârı∂ 
olur. Ve ba¡∂ı kerre o mer™enin cemî¡an bedeni ve ða†anı teverrüm eder 
demden §adîdiyyet ta√allüb etmekle. 

»ilðati ðaviyye olup fa∂l-ı mu√tebesi isti¡mâle ðuvvetinde iðtidâr olan 
mer™ede i√tibâs-ı †am&la ricâle teşebbüh ve ke&ret-i şa¡r ve nebât-ı li√ye 
ve «uşûnet-i §avt ve ke≠âlik πıl@at ¡ârı∂ olup ba¡dehu helâk olur. Ve ðab-
le’l-helâk onların ba¡∂ılarında bir √âl olur ki o √âlde onların †am&ını idrâr 
mümkin olmaz ve ek&eriyyâ o √âl velûd olup ya¡nî ke&îren tevlîd eylemek 
mu¡tâdı iken mücâma¡atı terk olunup †am&ları dahi mu√tebes olmakla o 
mer™enin «u∂û¡u zâile olanlarda olur, zîrâ o mi&lli ke&îretü’r-ru†ûbet olan 
mer™enin †am& ile ru†ûbeti istifrâπ ve ke≠âlik √abel ve cimâ¡la dahi ru†ûbeti 
taðlîl olunup «â§ıresinde cereyân-ı ru†ûbet §avtı istimâ¡ olunur idi, kaçan 
bu istifrâπlar bulunmayıp «â§ıreleri ru†ûbet ile mümteli™e ve §avt munða†ı¡a 
oldukta ≠ikr olunan âfetler √âdi& olup helâke mü™eddî olur.

Bu maðâmı minvâl-i mu√arrer üzere ta√ðîð eylemek gerektir. Nüs«a-i 
sul†âniyyede ع ــ  vâði¡ olmuştur, “«udû¡”un ma¡nâsı ¢âmûs’ta ≠ikr زال ا
olunduğu üzere mer™enin «â§ıresinden istimâ¡ olunan §av†tır. ‰ab¡ ile olan 
nüs«ada ــ  ,vâði¡ olmuştur, onun bu maðâma lâyıð ma¡nâsı yoktur زال ا
zîrâ √abs-i †am& ve terk-i mücâma¡at ve ¡adem-i √abel ile √a§r zâil olmaz, o 
nüs«a mu√arref olmak ₣âhirdir. 

Ve i√tibâs-ı †am&ı olan mer™enin bevli esved olup ve §adîdiyyet ile müşev-
veb ve ma«lû† olup mâu’l-la√m gibi olur ve ba¡∂ı kerre dahi dem bevl eder.

el-¡Alâmât: Berde [441a] müte¡allið olan i√tibâsın ¡alâmâtı nevmde &iðal 
ve na«îr olmak ve levn-i cesedi ebya∂ ve evridelerinde √a§r olmak ve nab∂ın 
tefâvütü ve ¡araðının bürûdeti ve ke&ret-i bevl ve balπamiyye berâz olur. 
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Ammâ √arârete müte¡allið i√tibâsın ¡alâmâtı ra√imin iltihâb ve cefâfı ve 
√arâretin ¡alâmât-ı sâire-i ma¡lûmesi olur. Ve yübûsete müte¡allið i√tibâs-ı 
†am&ın ¡alâmâtı ≠ikri sâbıð yübûsetin ¡alâmât-ı ma¡lûmesi olur, o ¡alâmâtı 
bedenin hüzâli ve ¡urûðun «alâ§ı te™kîd ve te™yîd eder. 

Ammâ verem ve retð ve esbâb-ı sâirenin ¡alâmâtı bu mev∂i¡e gelince 
ðadar ≠ikr olunanlardan senin ma¡lûmun oldu.

el-Mu¡âlecât: İ√tibâs-ı demden tes«în ve tebrîde ve ter†îb-i bedene mü-
te¡allið mu¡âlece ve ¡ilâc-ı evrâm ve ¡ilâc-ı retð ve bunların em&âli u§ûl-i 
mütekerrire-i me≠kûreden ma¡lûm olur. 

İ√tibâstan ¡ilâcı ðâbil olmayan retð ve ilti√âm-ı ðurû√ ile efvâh-i ¡urûðun 
insidâdı ve sâir ðâbil-i zevâl olmayan sebeblerden √âdi& i√tibâsın bür™ün-
den †abîb-i me™yûs gibi olur ve onların ¡ilâcı çoğalmasın için demi i«râc ve 
bedeni tenðıye ve isti¡mâl-i riyâ∂et olur. 

Ve i√tibâs-i dem mu¡âlecesini beyânda vâcib olur ki †am&ı müdirre olan 
edviye ≠ikr oluna, o edviye demi ra√ime ta√rîk ve mesâmma demi tenfî≠ ve 
mesâmmı teftî√ eden devâlardır; o edviyeleri kitâb-ı &ânî cedâvillerinde ve 
aðrabâ≠înde ≠ikr eyledik. Ve bu maðâmda biz murâd eyleriz ki bu bâbda 
nâfi¡ ve lâyıð olan tedâbir ve müdâvât eyleyeyüz: 

O tedbîr budur ki bi-ðuvvetin dem cânib-i †am&a ta√rîk olunur ve onu 
mu√arrik olan fi¡l ¡ırð-ı §âfini ve «ulf-i ¡aðibde olan ¡ırðı ve rükbe ¡ırðını 
fa§d olur ve mâbi∂ ¡ırðını fa§d rükbe ¡ırðını fa§ddan aðvâ olur ve sâð ve ka¡b 
üzere √acâmet olunur «u§û§an simânda bu √acâmet ziyâde nâfi¡ olur. Ve 
ba¡∂ı kerre recül-i u«râda olan §âfini fa§da dahi √âcet olur ve a¡∂â-i sâfile 
¡ı§âbe ile ta¡§îb ve rab† olunup ma¡§ûb ve merbû† eyyâmen terk olunmağa 
√âcet olur ve ba¡dehu mesâmmı fet√ ve ru†ûbât-ı leziceyi ishâl eden devâlar 
isti¡mâl olunur eger sebeb-i i√tibâs rutûbet ise. 

Ve sonra idrâra «â§§ olan edviye isti¡mâl olunur o edviye-i «â§§a demi 
tel†îf ve südedi teftî√ eden edviyelerdir. Ve o edviyenin kimi meşrûbâttan 
olur, fûtenec ve †abî«-i fûtenec mâ-ı ¡asel ile ve ke≠âlik mâ-ı ¡asel üzere ne&r 
olunan fûtenec bi’l-cümle bu me≠kûrlar meşrûbâttan olur. Ammâ übhül on-
lardan aðvâdır. Ve müşk-†arâmşî¡ cidden ðavîdir. Ve dâr-ı §înî ve eyâric-i 
feyðarâ ve sekbînec ve câvşîr ve &emeresi ve ðardemânâ ve râsen †abî«î ve 
üşnân †abî«i ve lûbiyâ-i a√mer †abî«î ve ma√rû&, uşturπâz ve bezr-i merzen-
cûş bu me≠kûrlar dahi meşrûbât-ı nâfi¡dandır. 
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Ve ef¡âl-i me≠kûreyi fâ¡il edviyenin kimisi √amûlâttan olur, «arbað-ı 
ebya∂, şa√m-ı √an@al, lübnâ, ðan†ûriyûn, §amπ-ı zeytûn berrî,, câvşîr, cünd-i 
bîdester, √ıltît, sekbînec, ðardemânâ, efsentîn ¡u§âresi gibi ve ba¡∂ı kerre 
ûûferbiyûn bir ðı†¡a ðu†ne va∂¡ olunup i√timâl olunur, min-πayri ifrâ†in bir 
sâ¡at-i yesîre §abr olunur.

◊amûl-i Ceyyid: Mürr, fûtenec her birinden dört dirhem, übhül sekiz 
dirhem, se≠âb-ı yâbis on dirhem, zebîb-i münaððâ yirmi dirhem, merâre-
tü’l-baðar ile ma¡cûn kılınıp ondan ferzicât itti«â≠ olunur. 

Ve ke≠âlik cünd-i bîdester, mürr, misk bu me≠kûrlar a«≠ olunup bellû† 
kılınıp i√timâl olunur. Ve dühn-i uð√uvân i√timâl olunsa †am&ı idrâr eder. 
Ve ke≠âlik şaðâyıð ve nesrîn ¡u§âreleri dahi i√timâl olunur. Ve ke≠âlik üş-
nân-ı Fârsî ve ¡âðırðar√â ve şûnîz ve se≠âb-ı ra†b ve ûferbiyûn veznleri 
berâber a«≠ ve nâ¡imen sa√ð olunup ðınne ile ma¡cûn kılınır ve zanbað dü-
hnüne maπmûse olan «ırða içine va∂¡ olunup dâ«il-i ra√ime i√timâl olunur. 
Ve ef¡âl-i me≠kûresi olan edviyenin ba¡∂ısı ∂ımâden ve kimâden isti¡mâl 
olunur. Efâvîh ile tekmîd †am&ı idrâr eder. Ve o ef¡âli olan edviyenin kimisi 
dahi ba«ûren isti¡mâl olunur, √an@al va√dehu teb«îr olunsa fi’l-√âl †am&ı 
idrâr eder; câvşîr ve √ıltît ve ðardemânâ ve sekbînec dahi onlar gibidir. Ve 
kimisi dahi âbzenât olur, müla††ıfât müdirretü’†-†am& olan fûtenec, se≠âb, 
müşk-†arâmşî¡ mi&lli edviyeler †ab« olunan sudan âbzen itti«â≠ olunur. 
el-◊amdü lillâhi ¡ale’l-itmâmi ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ-seyyidi’l-enâmi 
mâ-yüktebü bi’l-aðlâmi mâ-dâme’l-ibtidâu ve’l-i«titâmu.

Dördüncü Ma…âle Va∂¡-ı Ra√imin Âfâtı ve 
Ra√imin Evrâmı ve Onlara Müşâbih A√vâl ve 

A¡râ∂ı Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l Ret…â Beyânındadır

Retðâ o mer™edir ki fercinin femi √i≠âsında ¡a∂alî veyâ«ûd πışâî bir şey™-i 
ðavî nâbit ve cârî olup cimâ¡ olunmaktan onu men¡ eder veyâ«ûd bi-√a-
sebi’l-ðurû√ veyâ«ûd bi-√asebi’l-«ilðat onun fem-i fercinde ilti√âm olur 
veyâ«ûd o √âller fem-i ferc ile fem-i ra√im arasında olup cimâ¡ı men¡ eder 
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veyâ«ûd fem-i ra√imde √abeli ve «urûc-ı †am&ı men¡ eden πışâ ve ilti√âm-ı 
ður√a ve o nesnelerin müşâbihleri √âdi& olur veyâ«ûd bi-√asebi’l-«ilðat 
menfe≠ ma¡dûm olur √attâ câriyenin ibtidâ-i √ay∂ında ≠ikr olunan esbâbla-
rın biriyle dem menfe≠ bulmamakla ona evcâ¡-ı şedîde ve belâ-i ¡a@îm ¡ârı∂ 
olur; eger o mer™e için i√tiyâl olunmasa dem ric¡at edip mer™eye isvidâd ve 
i«tinâð ¡ârı∂ olup o mer™e hâlik olur. 

Ve ba¡∂ı kerre retðâ olan câriye menî-i zevci müştemile olmakla √ublâ 
olur ve o mer™enin kendi ve cenîni helâk olur eger tedbîr olunmaz ise. 

Ve retðânın imkân-ı √abeli birkaç vech üzere muta§avver olur, o vü-
cûh budur: Fem-i ra√im mu√â≠îsinde olan retð mütehelhilü’n-nesc olur 
veyâ«ûd o retðte &üðub-ı müte¡addide olur tehelhül-i füreclerinden ve 
&üðub-ı me≠kûreden ra√im için mâdde-i veled olacak miðdâr menîyi velev 
ðalîlen ce≠b mümkin olur.

Ve mu§annifin ≠ikr eylediği üçüncü vechi ¡ibâreti ile naðl eyleyip şer√ 
eyleyelim: 

ــ س ا ــ א ــ رأي  ف و ــ ــ رأي ا ــ  ن ا כــ  Veledin recül ve أو 
mer™e beynlerinden tekevvününde feylesûf ile ya¡nî ¡ilm-i †abî¡î ¡ulemâsı 
ile e†ıbbânın ≠ikr-i âtî vech üzere i«tilâfı vardır, o me≠hebden her hangisi 
a«≠ olunsa retðânın gebe olması muta§avver olmaz velâkin iki me≠hebin 
birinden ba¡∂ı aðvâl a«≠ ve ke≠âlik [441b] me≠heb-i â«erden dahi ba¡∂ı 
â«er a«≠ olunup iki me≠hebin me™«û≠larından me≠heb-i &âli& itti«â≠ olunsa 
o me≠heb-i &âli&e binâen retðânın √abeli mümkin olur ve iki me≠hebden her 
birinin aðvâlinden ba¡∂ı ðavl §avâb ve ðavl-i â«er «a†â olmak câiz olmakla 
her birinden §avâb olanlar a«≠ olunup me≠heb kılınmak ba¡îd olmaz.

ف ــ ــ رأي ا ــ  ــ ا ــ  ــאء و ــ ا ــ  ــ  ــאج إ ن ا כــ  Ya¡nî fey-
lesûf ≠âhib oldu ki veledin a¡∂âsı mer™enin menîsinden ma«lûðtur ve vele-
din cesedinin ðıvâmı menî-i ün&â ile olur, menî-i recül her ne ðadar ¡u∂vda 
dâ«il ise onun ðıvâmda med«ali yoktur, pes feylesûfun bu ðavli a«≠ olunur. 
Ve Câlînûs ≠âhib olur ki veledin a¡∂âsı iki menî ile teðavvüm eder, birisi 
bulunmasa ðıvâm-ı a¡∂â bulunmaz ve ðıvâm olmadıkça veled √â§ıl olmaz. 
Câlînûs’un bu ðavli a«≠ olunmaz, zîrâ a«≠ olunsa ra√imi mütehelhil ve 
me&ðûb olmayan retðâda √abel olmaz ra√ime menî-i recül nüfû≠ etmekte 
imkân olmamakla.
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س ــ א ل  ــ ــ  ــ  ــ ا ــ دا ــ  ــ ا ر إ ــ ــא  ــכ  ن ذ כــ  Câlînûs ≠âhib و
olur ki ün&ânın ra√iminde olan ev¡iye-i menî inzâl katında olan ða¡r-ı ra√i-
me dürûr ve nüzûl eder. Ve feylesûf ≠âhib olur ki ün&ânın menîsi ra√imde 
olan ev¡iye-i menîden evvelâ ferce «urûc eder ve ra√im-i mer™enin «ârice 
«urûc eden menîsini ce≠b eyledikte menî-i recül dahi ma¡an münce≠ib olur 
ve bu minvâl üzere √ârice «urûc eylemeyen menî-i ün&â a¡∂â-i cenîne mâd-
de-i ðıvâm olmaz. Bu «u§û§ta iki ferîðın ðavllerinden Câlînûs ðavlini a«≠ 
eyleriz, zîrâ feylesûf ðavli a«≠ olunsa §a√î√atü’r-ra√im ün&ânın menîsini 
ra√imden «urûc ve menî-i recül ile ma¡an ra√imin ¡umðuna du√ûl ve nüfû≠ 
eylemek retðâda muta§avver olmaz.

ف ــ ل ا ــ ــ  ــ  ائ ة وا ــ ــ ا ــ  ــ  ــ ا ن  כــ  Câlînûs ≠âhib olur و
ki ðuvve-i ¡âðılenin ek&eri menî-i recülde olmakla menî-i recül ile mer™enin 
menîsi ma«lû† olmadıkça veled tekevvün eylemez. Ammâ feylesûf katında 
menî-i recülün ðuvveti ve râyi√âsı in¡iðâda ve veledin tekevvününe kifâyet 
eder. Bu iki ðavlden feylesûf ðavli a«≠ olunur. Ve retðânın retði menî-i 
recül √acminin ra√imin ¡umðuna vu§ûlüne her ne ðadar mâni¡ ise ðuvvetin 
ve râyi√anın vu§ûlüne mâni¡ olmaz. 

د ــ ــ ا אل  ــ ــ ا כ ــ ا ــ  ــ را ــאه  وا  ــ ــאب  ــ إذا أ ــ ا ى أن  ــ ــ   
Kuş yumurtası erkeğin dişiye nezvinden399 ya¡nî cimâ¡ından tekevvün eder-
se ona bey∂-i vilâd derler o yumurtada fer« tekevvün etmekle. Ve eger 
dişiden bilâ-nezv yumurta tekevvün eder ise ona bey∂-i rî√ derler ondan 
fer« √â§ıl olmayıp recâ ¡illetinde rî√ tevlîd eden mer™e gibi olduğu için. Pes 
feylesûf menî-i recülün ðuvveti ve râyi√âsının ra√imde olan menî-i ün&âya 
vu§ûlü cenînin in¡iðâdına ve veledin tekevvününe kifâyet eder diye eyle-
dikleri da¡vâsına istişhâd edip der ki tekevvün-i fer«e §âli√ olmayan bey∂-i 
rî√ nezve mü§âdif olup erkek menîsinin râyi√ası o bey∂-i rî√e mülâðî olsa o 
bey∂-i rî√ bey∂-i vilâda isti√âle eder ve ondan şurû†u bulundukta fer« «âric 
olur. Pes feylesûf ile e†ıbbâ me≠heblerinden inti√âl olunan me≠heb-i &âli&e 
na@ar ile tehelhülden ve &uðbeden ¡âriye ra√im §â√ibesi olup retðâ olanlar-
da √abel mümkin olur.

el-¡İlâc: Retðâya √adîdden πayri ¡ilâc olmaz. Eger retð @âhirde ise fercin 
retðe mülâ§ıð olan iki †arafı «arð olunur. Ve «arð-ı me≠kûrun †arîði budur 

399 Nezv” erkek, dişiye aşmak. 
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ki fercin iki şefrine ve kenârına birer rifâde ya¡nî bez parçası va∂¡ olunur ve 
mu¡âlicin iki baş parmaklarına dahi birer «ırða leff olunup viðâye olunur 
ve o baş parmaklarla fercin iki †araftan şefrleri medd olunur şefrler πâyet-
lerine varınca ðadar, retðten mün«arıð ve munfa§ıl olunca ðadar veyâ«ûd 
beyne’l-e§âbi¡ ma«fî olan mib∂a¡dan isti¡ânet olunup o mib∂a¡ ile §ıfâð şaðð 
olunur; eger §ıfâð-ı meşðûðun ta√tında la√m-ı zâid var ise o la√m-ı zâid 
ðalîlen ðalîlen ða†¡ olunur √attâ o la√mdan bir şey™ kalmayınca ðadar, ammâ 
la√m-ı a§lîden bir şey™ ðat¡ olunmaz. Ve la√m-ı a§lî zâidden ðâlıb400 ile farð 
olunup ma¡lûm olur. 

Ammâ ferci sedd eden πışâ §ıfâð veyâ«ûd la√m olduğunun farðı bu-
dur ki la√m √în-i ða†¡da idmâ eder, ammâ §ıfâð idmâ eylemez ya¡nî dem 
«urûc eylemez. Ve bu minvâl üzere südde-i ferc fet√ olundukta bir ðı†¡a 
§ûfe zeyt ve «amr içine πams olunup fercin iki şefresi arasına va∂¡ olu-
nup üç gün miðdârı o ma√allde §ûfe terk olunur ve onun üzerine mâ-ı 
¡asel isti¡mâl olunur eger √âcet mess eder ise ve onun üzerine dahi merâ-
him-i müzeniyye401 isti¡mâl olunup lâkin ilti√âm ve ilti§âð ve te∂ayyuð-
tan tevaððî olunur «u§û§an retð-i mað†û¡ la√m olur ise tevaððî ve ta√ar-
rüz ziyâde kılınır ve eger retð-i meşðûð §ıfâð ise ilti√âmı nâdir olmakla 
ondan tevaððî lâzım olmaz. 

Fet√-i retðte ≠ikr olunan bu tedbîrler retð-i @âhirin tedbîri idi, ammâ 
retð-i πâir ise onu fet√te vech budur ki retð-i πâire §ınnâre î§âl olunup 
retð şaðð-ı vâ√id ile şaðð olunur eger retð §ıfâð ise ve şaððı müstevî 
kılınmayıp müverreb kılınır, zîrâ şaðð-ı vâ√id müstevî olsa me&âneye 
ve πayr-i a¡∂âya nâil olur. Ve eger retð-i πâir la√m ise o la√m §ınnâre 
ile ðalîlen ðalîlen ða†¡ olunur ve bir §ûfe şarâb-ı ðâbı∂-ı ¡afı§ta maπmûse 
kılındıktan sonra mev∂i¡-i ða†¡a ilzâm olunur ve onlardan sonra o mer™e 
edviye-i mür«iye †ab« olunan miyâhta iclâs olunur ve ı§lâ√-ı «urâca 
§âli√ merâhim ile √amlen ve zerðan mu¡âlece olunur ve onların hangi-
sine √âcet var ise onunla mu¡âlece olunur. Ve ba¡∂ı nüs«ada ــא ــ وزر  

400 ¢âlıbın tefsîri ðarîben gelir.
401 “Merâhim-i müzeniyye” zâ-i menðû†a ve nûn ve yâ-i müşeddede-i nisbiyye ile 

merâhim-i müleyyine demektir. ‰ab¡ ile olan nüs«ada “müzeniyye” bedeline 
“mürebiyye” vâði¡ olmuştur.
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ــ א א  bedeline ــ א א ــ   vâði¡ olmuştur. Bu nüs«ada bir vechten §a√î√a 
ve vech-i â«erden fâsiddir, te™emmül ile ehline ₣âhir olur. 

Ve bür™ onda @âhir olduğu gibi vâcib olur ki o mer™enin cimâ¡ına ið-
dâm ve il√â√ oluna. Ve vâcib olur ki ≠ikr olunan şaðð ve ða†¡ katında iki 
şey™den tevaððî ve i√tirâz oluna: O iki şey™in biri şaððın ðadr-i vâcibden 
noð§ân olduğu ve â«eri ðadr-i vâcibden ziyâde olduğu olur. ¢adr-i vâcib 
o şaððtır ki onda cimâ¡a ve va∂¡-ı √amle mürâ¡ât olunur, zîrâ ba¡∂ı şaððtan 
cimâ¡a ðudret πayr-i müyessire √â§ıla olur velâkin cimâ¡ olunup √abel 
√â§ıl oldukta va∂¡-ı √aml ¡usretli olmakla cenînin ve √âmilin helâkine 
mü™eddî olur. Ve ðadr-i vâcibden ziyâde olsa şaðð o ra√imden bir cüz™e 
i§âbet etmekle ra√im teverrüm ve teveccu¡ eder ve küzâz ve teşennüc 
ve emrâ∂-ı ðâtile-i sâireye dahi mü™eddî olur. Ve bu tedbîrlerden sonra 
vâcib olur ki o mer™eyi berdden §avn ve √imâye eyleyesin ve ona bi’l-fi¡l 
bârid devâ taðrîb eylemeyesin belki vâcib budur ki onda isti¡mâl olunan 
cemî¡an ða†ûrât ve zerûðât ve √amûlât bârid olmaya.

İkinci Fa§l ±ikr Olunan Şa…… ve ¢a†¡ Mu√âvelesi Beyânındadır

∞iyâlı bir ma√allde mer™e için bir kürsî müheyyâ kılınır cihet-i «alfinde 
miðdâr-ı ðalîl i¡timâd edecek müstened kılınır ve kaçan retðâ o kürsî üzere 
istivâ ve su¡ûd eyledikte iki sâðlarını iki uyluklarına il§âð eder ve iki uy-
luklarını birbirinden teb¡îd eder ve sâðları uyluklarına ma∂mûme oldukları 
√âlde uylukları müfecceceten ba†nına cem¡ edip iki elini o a¡∂â-i ma∂mûme 
vü mecmû¡anın ta√tında kılıp o hey™et üzere bir vi&âð ile mer™eyi şedd eder 
ve ba¡dehu †abîb şaðð ve ða†¡dan √âcet hangisine ise ona ða§d eder. Ve ba¡∂ı 
kerre †abîb [442a] âyîne isti¡mâline mu√tâc olur «u§û§an dâ«ilde olan retðte 
âyîneye i√tiyâcı ziyâde olur. 

Ve kaçan merâvid ve §ınnârât ile §ıfâð-ı râtıðı medd eylemek murâd ey-
lesen bir vech ile medd eyle ki ondan ra√im ve me&ânenin ¡unuðu ve §ıfâðı 
münze¡ic olmaya, zîrâ onların inzi¡âcı ba¡∂ı kerre o a¡∂âyı evvelâ medd ile 
î≠â eder ve &âniyen meddi ile o a¡∂â bârize oldukta ona √adîde i§âbet et-
mekle î≠â eder ve o ef¡âli fi¡lde mu√â≠ât-ı ferce va∂¡ olunan âyîne işlediğin 
fi¡li sana irâ™et eder ve ða†¡ olunacak §ıfâð-ı râ†ikaya mu§â√ib ve mücâvir 
olan a¡∂âyı dahi irâ™et edip me&âne mi&lli ¡u∂vlara √adîd i§âbet etmekten 
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seni √ıf@ eder. Ve eger retði medd etmekte ifrâ† etmiş isen ðadr-i vâcib-
den ziyâd meddini ta¡dîl edecek ðadar ir«â edip lu†f ile ta¡dîl eyle, kaçan 
ðadr-i vâcibden ziyâde «âric olan ra√im mekân-ı evveline ric¡at eyledikte 
lu†f ile meddi i¡âde edip ba¡dehu şaðð eyle ve şaððı te™rîb üzere ðılıp me&â-
neye şaððın i§âbetinden me&âneyi tevaððî eyle. Ve şaðð olunduktan sonra 
na@ar eyle, eger o şaððta dem yesîren «urûc ederse «avf eylemeyip bilâ-ve-
cel ¡amel-i şaððı tenfî≠ eyle; eger seyelân-ı dem ke&îr olursa ðalîlen ðalîlen 
yesîren yesîren şaðð eyle πaşy ve §ıπar-ı nefes ¡ârı∂ olmasın için. Ve ba¡∂ı 
kerre ðâlıb tesmiye olunan âlet-i bâ∂i¡a ile’l-πad onda terk olunur bir §ûfe 
ile, o ðâlıb dedikleri âlet-i melfûfe ve «ırað ile merbû†a olduğu √âlde imsâk 
olunur. 

Ve kaçan §abâ√a du«ûlünde o retðânın ðuvvetine na@ar olunur, eger 
ðuvveti ðaviyye ise tamâm-ı ¡ilâc ile ¡ilâc olunur ve eger ðuvvet ∂a¡îfe 
ise yevm-i &âli&e imhâl olunur, o vaðtte âlet i«râc olunup √âl-i şaððta 
te™emmül olunur ve onu te™emmül i§ba¡ o âletin vâ§ıl olduğu ma√alle 
va∂¡ olunup şaðða √âcet olan ma√all ta¡arrüf olunmakla olur. Ve kaçan 
mer™eyi o mu¡âleceden ta√lîl eyleyip bağlarını çözsen vâcib olur ki o 
mer™e müleyyinât †ab« olunan su içinde «ârren iclâs oluna ve ¡ale’l-«u§û§ 
mev∂i¡-i şaðta verem olur ise o iclâsın vücûbu mü™ekked olur ve ecved 
olan o mev∂i¡-i şaðða ilti√âma mâni¡ merâhim ðâlıb ile isti¡mâl oluna. 
Ve o ðâlıbın ecvedi mücevvef olup &aðabâtı olan ðâlıb olur o &uðbeler-
den riyâ√ ve fu∂ûl «urûc eylesin için. Ve kaçan retði ðâ†ı¡ olan √adîd 
la√m-ı †abî¡îye i§âbet eylese ondan seyelân-ı bevl ¡ârı∂ olup ¡ilâcı ðabûl 
eylemez.

Üçüncü Fa§l Ra√imin İnπılâ…ı Beyânındadır

Bu inπılâð402 ba¡∂ı kerre retðten veyâ«ûd evrâm-ı √ârreden ve §ulbeden 
olur ve onun ¡ilâcını bundan aðdem biz beyân eyledik.

402 “İnπılâð” πayn-ı mu¡ceme ile kapanmak ma¡nâsınadır. Ba¡∂ı nüs«ada “inðılâb” 
vâði¡ olmuştur, mu«arreftir, zîrâ mâ-ba¡di tekrâr olur.
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Dördüncü Fa§l Ra√imin Nütû™u ve »urûcu ve ¡Afel403 Olan 
İn…ılâbı Beyânındadır

Ra√imin nütû™u 404sebeb-i bâdîden olur; o sebeb sað†a ve ¡adv-i şedîd ve 
§ay√a-i şedîde ki onu o mer™e eylemiştir ve ¡a†se-i ¡a@îme ve mer™enin is-
timâ¡ edip ondan «avf eylediği hedde ve §ay√a ve ribâ†ât-ı ra√imi ir«â eden 
∂arbe mi&llilerdir veyâ«ûd nütû™-i ra√ime sebeb vilâdetin ¡usreti veyâ«ûd 
veledin &iðali veyâ«ûd veledi ve meşîmeyi i«râcda ðâbilenin ¡unfü veyâ«ûd 
veledin def¡aten «urûcu veyâ«ûd ribâ†ât-ı ra√imi mür«iye olan ru†ûbât 
veyâ√ûd ribâ†âtta √âdi&e olan ¡ufûnât olur. Ve ra√im o sebebler ile ba¡∂ı 
kerre bi-cümletihâ «urûc eder ve ba¡∂ı kerre ra√im münðalibe olur ve ba¡∂ı 
kerre a§lı munða†ı¡ olur.

el-A¡râ∂ ve’l-¡Alâmât: Bu âfetlerden mer™enin ¡ânesinde ve mi¡de ve 
ða†an ve @ahrında veca¡-ı ¡a@îm ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre √ummayât dahi 
olur ve ba¡∂ı kerre dahi mecrâ-yı &üflü ve bevli o ra√im-i me™ûf ¡a§r etmekle 
√a§r ve üsr √âdi& olur ve küzâz ve ra¡şe ve bilâ-sebeb «avf dahi ¡ârı∂ olur. 
Ve ¡ânesinde bir şey™-i müstedîr i√sâs eder ve ferci katında leyyinü’l-me-
cesse bir şey™-i nâzil dahi i√sâs eder «u§û§an inðılâb tâmm olup bâ†ını 
@âhire «urûc eylese o zamân √âlet-i me≠kûre i√sâs-ı beyyin ile i√sâs olunur. 

Ve ra√imin «urûcu iki vech üzere muta§avver olur: Vech-i evvelde ra√i-
min ¡unuðu ¡alâ-√âletiha’l-ûlâ mev∂i¡inde merbû†an bâðî olur velâkin ra√i-
min a§lı münðalib olup «ârice «urûc eder ve onun ¡alâmeti ra√imden «ârice 
«urûc eden mev∂i¡de &uðbe ve füvvehe olmaz, zîrâ «âric olan ra√imin a§lı 
ve cenînin maðarrı olur ve o mev∂i¡de &uðbe olmaz. Ve vech-i &ânîde ra√i-
min ¡unuðu suðû† edip «ârice «urûc eder ve onda inðılâb olmaz onun ¡alâ-
meti o «âricde &uðbenin vücûdu olur, zîrâ ¡unuðta ra√imin aπzı ve &uðbesi 
vardır ve ra√imden şey™-i «âricde &uðbenin vücûdu delâlet eder ki ra√imin 
¡unuðu suðû† edip bilâ-inðılâb «urûc eylemiştir.

403 Ve inðılâb-ı ra√ime “¡afel” derler, fet√ateynle ve bir noð†alı fâ iledir ve bir şiştir 
ki ba¡∂ı nisâ †âifesinin fercinde olur, ke≠â fî lüπati Vankulu.

404 “Nütû™” iki ∂amme ile irtifâ¡ ve bir nesne mev∂i¡inden «urûc etmek ve şişmek ve 
@uhûr etmek ma¡nâlarına gelir. Ammâ bu maðâmda murâd ra√imin «urûcudur. 
Ra√imin a§lı münðalib bi-külliyyetihâ, @âhiri bâ†ın ve bâ†ını @âhir olmakla «urûc 
eder veyâ«ûd &uðbe müntefî olacak miðdâr «urûc eder veyâ«ûd raðabe suðû† 
edip raðabe bâðî kalır. 
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el-İlâc: Bu ¡illet şâbbeye ¡ârı∂a olup ¡illet √adî&e ve tâze iken ¡ilâc olunursa 
o ¡ilâcdan bür™ recâ olunur ve mâ-¡adâda bür™ recâ olunmaz. Ve ona ¡ilâcda 
evvelâ †abî¡atı ı†lâðla bed™ olunup √uðne ile †abî¡atı ı†lâð ve bevli müdirrâtla 
idrâr olunur ve ı†lâð ve idrâr tamâmından sonra mer™e-i me≠kûreyi arka üzere 
ilðâ edersin ve iki sâðını tefcîc ve teb¡îd edersin ve mir¡izzâ405 ya¡nî keçi tif-
tiğinden bir ðı†¡a §ûf-ı leyyin a«≠ edip onu ra√ime ilzâm ve il§âð edersin ve 
ba¡∂ehu §ûfe-i u«râyı dahi aðâðıyâ ¡u§âresinde veyâ«ûd içinde ðavâbı∂dan 
bir nesne idâfe olunan şarâbda πams ve bell edip ve ra√im üzere va∂¡ edip 
rıfð ile «ârice «ûruc eden ra√imi dâ«ile redd ve id«âl edersin √attâ o §ûfe-i 
mev∂û¡anın küllîsi dâ«ile du«ûl edince ðadar. Ve bundan sonra dahi §ûfe-i 
u«râ a«≠ ve «all ve mâ içinde bell olunduktan sonra onu mer™enin fercine va∂¡ 
edip mer™eyi ¡alâ-cenbihâ ı∂câ¡ edip iki sâklarını birbirine ∂amm edersin ve 
§ûfeyi mu√âfa@a ve §ûfenin va∂¡ olunan mev∂i¡den suðû†undan i√tirâz ile o 
mer™eye emr ve teklîf edersin ve mer™enin esfel-i sürresi ve §ulbü üzere me√â-
cim-i mühemdeme va∂¡ edersin ve ona cidden †ayyib olan revâyi√i işmâm 
edersin o revâyi√le ra√im cihet-i fevðe §u¡ûd eylesin için. Ve sana vâcib olur 
ki kerîhü’r-râyi√a ve müstað≠er olan nesneyi ona taðrîb eylemeyesin, zîrâ 
kerîh olan şey™ taðrîbi ile ra√im esfele hereb eder. Ve kaçan yevm-i &âli&e 
du«ûlünde o §ûfeyi tebdîl ile şarâb içinde verd [ve] aðâðıyâ ve ðuşûr-ı rum-
mân ve onlar gibi devâlar †ab« edip müftiren o ma†bû« şarâbla bedel olan 
§ûfe-i me≠kûreyi bell edip ba¡dehu mer™enin fercine va∂¡ eyle ve o ma†bû« 
şarâbla mer™enin ¡ânesini ve sürresini ten†îl eyle ve onlar üzerine o lü§ûðâtı 
isti¡mâl eyle ki o lü§ûð sevîðten ve ke≠âlik †u√lubdan veyâ ¡adesten ðavâbı∂ 
ile itti«âz oluna. Ve ba¡∂ı kerre bu tedbîr ile mer™eye şifâ √â§ıl olur ve bu ted-
bîrden sonra o mer™e id«ir, âs, verd †ab« olunan miyâh içine iclâs olunur. Ve 
vâcib olur ki onlar mâli√ten ve mu¡a††ısât ve müsa¡¡ilâttan ictinâb ettirilip de¡a 
ve sükûn ve istirâ√atta kılınır.

Beşinci Fa§l Ra√imin Meyelân ve Teferru…u Beyânındadır

Ve ba¡∂ı kerre ra√imin iki †araftan birine sağ cânibe veyâ«ûd sol cânibe 
meyelânı olup ve fem-i ra√im fercin feminden mün√arif olup mu√â≠âtı zâi-
le olur ve menî o mu√â≠âtla ra√ime münzerıð olmakla mu√â≠âtın zevâli ile 

405 [Yazmada “mirπizzâ”]
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inzirâð mümkin olmaz. Ve ba¡∂ı kerre o meyelân ¡urûð-ı ra√imden cânib-i 
vâ√idde olan ¡urûðun imtilâsı sebebiyle olur veyâ«ûd cânib-i vâ√idde olan 
a«lâ†ın «â§§aten πıl@ati ve lüzûceti ile olur, zîrâ o a«lâ†-ı πalî@a şıðð-ı â«eri 
bulunduğu cânibe &iðali ile ce≠b edip [442b] ra√im cânib-i &iðale meyelân 
eder ve meyelân §â√ibesine ke&îren i«tinâð-ı ra√im ¡ârı∂ olur. Ve ðâbile 
hatunlar meyelân-ı ra√im hangi cânibe olduğunu e§âbi¡leriyle ta√arrî edip 
ta¡arrüf ederler ve mülâmese ile bi-sühûletin bilirler ki o meyelân §alâbet ile 
veyâ«ûd imtilâ ile √âdi& olmuştur ve ke≠âlik ¡urûðun temeddüd ve §alâbeti-
ni ve istifrâπa i√tiyâcını bilirler.

el-Mu¡âlecât: Vâcib olur ki meyelân cânibi §âfininden fa§d oluna o câ-
nibde imtilâ var ise ve ðâbile o cânibde o ¡urûð mütemeddide ve mümteli™e 
olduğunu zu¡m eder ise ve o †arafta πıl@at mevcûde ise. Ve eger o †arafta 
πıl@at olmayıp velâkin teşemmüz ve teðabbu∂ var ise √uðun ve √amûlât ve 
merû«ât-ı müleyyineler isti¡mâl olunur ve √ammâm isti¡mâl olunup πıdâ-
sında i√sân olunur. Ve eger o ma√allde ru†ûbât i√sâs olunursa o i√sâs olu-
nan ru†ûbât müstefriπâtı ile istifrâπ olunur ve ona dühn-i «ırva¡ saðy olunur 
ve o dühn √amûlâtında dahi isti¡mâl olunur ve onunla mer™enin ¡icânı dahi 
temrî« olunur ve ra√imine dühn-i belesân ve dühn-i râzıðî ve onların em&âli 
edhân zerð olunur. Ve o vaðtte ðâbileye ba¡∂ı kerre mümkin olur ki i§ba¡ına 
ðayrû†î ve ba†† ve dücüc şa√mlarını mes√ edip ra√ime id«âl ve ra√imi tesvi-
ye eyleye ve mâili çekip fem-i ra√imi fem-i ferce mu√â≠î eyleye.

Altıncı Fa§l Ra√imde Olan Verem-i ◊ârr Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre ra√ime verem-i √ârr ¡ârı∂ olur. Ve sebebi ba¡∂ı kerre sebeb-i 
bâdî olur ∂arbe ve sað†a ve ke&ret-i cimâ¡ ve isðâ†-ı cenîn ve veledi ðabûl 
katında ðâbilenin ra√imi «arð ve «adşi mi&lliler gibi. Ve ba¡∂ı kerre sebeb 
ra√imde †am&ın i√tibâsı ve imtilâsı veyâ«ûd ke&ret-i bürûdet ve bilâ-ta√al-
lül nef«-i mütekâ&if ve irtifâ¡-ı menî olur. Ve ba¡∂ı kerre esbâb-ı me≠kûre 
ra√imin feminde ve ba¡∂ı kerre ra√imin ða¡rında olur ve ba¡∂ı kerre verem 
cihât-ı ra√imden cihet-i vâ√idede ðuddâmda veyâ«ûd «alfte olur. Ve eger 
verem cemî¡-i cihâ†ta olup ke&îr olur ise o verem-i √ârr u ¡âmm redî olur. 
Ve ba¡∂ı kerre verem-i ra√im dübeyleye isti√âle eder ve §alâbete ve ke≠âlik 
sere†âna dahi isti√âle eder.
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el-¡Alâmât: Ra√imin verem-i √ârrına ra√imin müşârikâtı delâlet eder, 
me&elâ mi¡de ra√ime müşârik olmakla ra√imin verem-i √ârrı ile mi¡de müte-
vecci¡a olup o mer™ede mi¡dî πamm ve kerb ve πa&y ve füvâð ve istimrâ™ ve 
şehvetin ma¡an fesâdı veyâ«ûd ∂a¡fı √âdi&e olur. Ve ke≠âlik dimâπ dahi ra√i-
me müşârik olmakla ra√imin vereminden bi’l-¡ara∂ yâfû«ta §udâ¡ ve ¡unuðta 
ve iki gözlerin a§lında ve ¡umðunda ma¡a-&iðal veca¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre veca¡ 
tefeşşî edip o veca¡ e†râfa ve e§âbi¡e ve iki bileklere ve iki sâðlara ve mefâ§ı-
la ma¡a-isti«â bâliπ olur ve metnân406 ve ürbiyyetân ve ¡âneyi dahi îlâm edip 
müntefi«a olurlar ve ke≠âlik merâðð dahi müntefi« olur ve onların cümlesinde 
&iðal i√sâs olunur ve ondan √a§r ve üsr dahi ¡ârı∂ olur √attâ rî√ dahi «ârice 
menfe≠ bulmaz verem-i ra√imin ∂aπ†ı ile. Ve kaçan veremin mecârî-i ∂aπ†ı 
ek&er ola bi-√asebi’∂-∂aπ† i√tibâs dahi eşedd olur. Ve ba¡∂ı kerre √a§r olur, üsr 
olmaz ve ba¡∂ı kerre dahi üsr olur, √a§r olmaz. Ve ba¡∂ı kerre verem √asebiyle 
mer™enin nab∂ına ∂a¡f ve §ıπar ve tevâtür ¡ârı∂ olur ve eger verem √ârr ise ≠ikr 
olunan a¡râ∂ şedîde olup onda √ummâ-ı mültehibe ve ðuşa¡rîret olur ve lisâ-
nında isvidâd ve veca¡da iştidâd ve ∂arebân olur ve e†râfında ¡arað-ı ke&îr olur 
ve ba¡∂ı kerre inðı†â¡-ı §avta ve πaşye ve teşennüce mü™eddî olur. 

Ve verem cihât-ı ra√imin tenðıyesinde olduğuna mev∂i¡-i ∂arebân ve 
a¡∂â-i müşârik delâlet eder, zîrâ veca¡ sürrede veyâ«ûd @ahrda veyâ«ûd 
√aðvelerde olur ise verem mevâ∂i¡-i ra√imden o mevâ∂i¡-i vecâ¡ mu√â≠îsin-
de olan mev∂i¡de olduğuna delâlet eder. 

Ve fem-i ra√ime ðarîb olan verem ða¡r-ı ra√im vereminden eşedd ve 
a§leb olur, zîrâ fem-i ra√im ¡a§âbânîdir ve ¡u∂v-ı ¡a§abânî veremi eşedd ve 
a§leb olur. Ve fem-i ra√imin veremi melmûs olur, ammâ ða¡rda olan vere-
me lemsin ta¡alluðu §u¡ûbetli olur. 

Ve verem hangi cihette ise ra√im cânib-i «ilâfa meyl eder ve binâen 
¡aleyh veremin cihet-i «ilâfı üzere nevm §u¡ûbetli olur ve intiðâl ve ðıyâm 
dahi §u¡ûbetil olur. Ve ¡alîleye meşy katında ¡arec ¡ârı∂ olur.

Ve verem-i ra√imin dübeyleye isti√âlesi ¡alâmeti budur ki dübeyleye 
ba¡de’l-isti√âle veca¡ cidden ziyâde ve a¡râ∂da iştidâd olur ve √ummayât-ı 
mu«telife vü mu«teli†e olur ve i«tilâf-ı ba†n ve i«râc-ı bevl ile istirâ√at eder. 

406 “Metnân” arka kemiklerini iki †araftan setr eden la√m ve sinirlerdir. Ke≠â fî 
Vankulu.
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Ve mevâdd-ı veremin tamâm-ı nu∂cu ¡alâmeti √ummânın ve ∂arebânın 
sükûtu ve nâfi∂in √areketi olur. Ve ra√im veremi ve dübeylesi fem-i ra√im-
de olur ise onu rü™yet mümkin olur ve eger πâi§a ise onu rü™yet mümkin 
olmaz.

Mu¡âlecât: Vereme mu¡âlecede istifrâπ-ı deme √âcet olur eger demin 
edille-i meşhûresi veremin demevî olduğuna i¡ânet ederse. Ve bâsilîðten 
fa§d evrâm-ı √ârre-i demeviyyeye nâfi¡ olur velâkin demi fevðe ce≠b et-
mekle †am&ı √abs eder. Ammâ §âfini fa§d §âfinin ra√ime müşâreketi eşedd 
olmakla ra√imden demi ziyâde ce≠b ve †am&ı idrâr edip verem-i ra√ime 
enfa¡ olur «u§û§an o verem i√tibâs-ı †am& √asebiyle √âdi& ola, pes ra√i-
miyye olan evrâm-ı √ârre mu¡âlecesinde §avâb budur ki onun ibtidâsında 
mevâdd-ı veremi in§ıbâbdan men¡ için bâsilîð fa§d oluna ve o fa§da dahi 
§âfin fa§dı itbâ¡ olunur ve mev∂i¡-i veremden mevâdd-ı verem ce≠b oluna 
ve bâsilîð fa§dının îcâb eylediği ∂arar-ı me≠kûr fa§d-ı §âfin ile tedârük ve 
telâfî oluna. 

Ve vâcib olur ki √in-i fa§dda mer™e i∂câ¡ olunup ve ayakları cihet-i fevðe 
ref¡ oluna ve o nu§be üzere §âfin fa§d olunup i«râc-ı demde mübâlaπa oluna 
ve üç gün miðdârı eyyâm-ı üvelde ondan πıdâ men¡ veyâ«ûd taðlîl oluna, su 
a§len men¡ oluna «u§û§an yevm-i evvelde mü™ekkeden men¡ oluna ve †ay-
yibü’r-râyi√a bir beytte o mer™e iskân oluna ve ona seher √asbe mâ-emken 
teklîf oluna ve ona ðay™ eylemeğin şedîden nef¡i olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
müshil isti¡mâl edip a«lâ†ını i«râc eylemek ona nâfi¡ olur. 

Ve ona vâcib olur ki onun isti¡mâl eylediği edviyede teskîn-i πa&eyân 
eden devâ ola ve ¡inde’l-√âce taπaddîyi taðlîl eyleye ve ibtidâ-i verem-
de dühn-i verd ile memzûc olan mâ-ı ¡a≠b içine cülûs eyleye ve miyâh-ı 
ðavâbı∂ ile ne†ûl isti¡mâl eyleye velâkin onun üzerine ðavâbı∂-ı u«râ is-
ti¡mâl eyleye ve ðab∂ için il√â√ ve ibrâm eylemeye, zîrâ ðavâbı∂ı ke&ret ile 
isti¡mâl veremi ta§lîb eder. 

Ve o vaðtte ne†ûl-i me≠kûr üzerine isti¡mâle §âli√ olan devâ †ab« ile mü-
herrâ olan «aş«âş olur ve o «aş«âş-ı müherrâ zeyt-i ünfâðla ∂ımâd olunur 
veyâ«ûd dühn-i verd veyâ«ûd dühn-i tuffâ√la «aş«âş-ı me≠kûr ∂ımâd olu-
nur ba¡dehu müleyyinâta isti¡câl olunup şarâb ve dühn-i verd ma¡an teftîr 
olunup onlar ile ten†îl olunur ve «a†mî ve bezr-i kettân ve √armel-i ke&îr 
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†ab« olunup lisân-ı √amel veyâ«ûd baðlatu’l-√amðâdan dahi bir ðuvvet a«≠ 
olunan miyâh ile meblûle bir §ûfe dahi i√timâl olunur. Ve ke≠âlik o mer-
hem dahi i√timâl olunur ki ma†bû«-ı müherrâ olan iklîlü’l-melik ile yumur-
tadan itti«â≠ oluna. Ve ba¡∂ı kerre o merhemin a«lâ†ına za¡ferân ve dühn-i 
nârdîn id«âl olunur. 

Ve bu tedbîrlerden sonra in∂âcına iðbâl olunur ve mevâdd-ı verem-i 
me≠kûru in∂âc eder temr müherrâ olunca ðadar sevîðle †ab« olunup dü-
hn-i verd ve dühn-i √ınnâ ile isti¡mâl olunsa «u§û§an veremin müntehâsında 
onun in∂âcı ziyâde olur. Ve ke≠âlik o ∂ımâd dahi in∂âc eder ki onun terkîbi 
zûfâ, şa√m-ı ivezz, semn, mu««-ı iyyel ve onlar mi&llilerden mütte«a≠ ola. 
Ve kaçan o ¡illet-i verem zamân-ı in√i†â†a varsa o vaðt mu√allilât-ı §ırfe ile 
¡ilâc olunur ki onda nemmâm ve merzencûş ve πâr ve ve râtiyânec ve senin 
ma¡lûmun olan o mi&lli edviyeler ola. Ve o mer™eyi o vaðtte taπdiye ve tað-
viye ve in¡âş eyle. Ve mev∂i¡-i vereme ∂ımâd va∂¡ olundukta vâcib olur ki 
rab† olunmaya, zîrâ rab† veremi ziyâde [443a] eder. 

Ammâ dübeyle ¡ilâcında vâcib olur ki onun in∂âcına iştiπâl oluna. Ve 
dübeyle fem-i ra√ime ðarîbe ise retðâ tedbîri üzere onu şaðð mümkin olur. 
Ve eger dübeyle dâ«il-i ra√imde olur ise, o dübeylenin kendiliğinden nu∂-
cu mümkin ise ve leben ve bezr-i bi††î« ma¡a-şey™in mine’l-lu¡âbât isti¡mâl 
olmakla mevâdd-ı raðîðası idrâr olunmağa iðti§âr dahi mümkin ise ve o dü-
beylenin bi-nefsihâ inficârı dahi mümkin ise ona iðti§âr olunur. Ve eger dü-
beyleyi tebdîd ve ta√lîl mümkin ise onu tebdîd ve ta«lîl etmek evlâ olur. Ve 
kaçan dübeyle münfecire olsa onun ðay√ı fürcelerden «urûc eder ve vâcib 
olur ki onun tenðıyesinde müdirrât-ı ðaviyye isti¡mâli ile i¡ânet olunmaya, 
zîrâ onda müdirrât-ı ðaviyye isti¡mâl olunsa o veremin ðay√ı mevâdd-ı u«râ 
ile me&âneye mun§abb olup me&âneyi taðrî√te iki mâdde te@âhür ederler 
belki o mi&lli √âlde tel†îf olunup idrâr-ı refîð ile idrâr oluna ve idrârı leben 
ve bezr-i bi††î« ve lu¡âbâttan bir şey™ ile kılına. 

Ve ba¡∂ı kerre dübeyle-i ra√imin ðay√-ı münfeciresi †arîð-i berâzdan 
«urûc eder. Ve ba¡∂ı kerre dübeylât-ı ra√imi a¡∂â-i sâire dübeylesinde ≠ikr 
olunan edviye ile tefcîre √âcet olur, me&elâ tîn ve «ardal ve zibl-i √amâm-
dan mütte«a≠ ∂ımâd ile tefcîr olunur. Ve ba¡dehu vâcib budur ki ður√a 
mâ-ı ¡asel mi&lli ile tenðıye oluna ve onunla tenðıye mirâren i¡âde oluna ve 
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ðay√-ı πalî@ mevcûd oldukça mâ-ı ¡asel isti¡mâli terk olunmaya. Ve kaçan 
ður√anın tenðıyesi tamâm olsa ¡ilâc-ı ðurû√ ile mu¡âlece olunur. 

Ve kaçan dübeyle-i ra√imin a¡râ∂ı ¡a@îm olsa ∂ımâdât-ı müleyyine is-
ti¡mâli ona lâbüdd ve lâzım olur. Ve o ∂ımâdât daðîð-i şa¡îr, tîn, √ulbe, 
bezr-i kettân ve iklîl-i melik mi&llilerden mütte«a≠ olan ∂ımâddır ve bu 
§ıfat üzere olan âbzenât dahi isti¡mâl olunur. Ve vâcib olur ki a¡∂â-i sâire 
mu¡âlecâtında ≠ikr eylediğimiz tedâbîre dahi mürâ¡ât olunup bu maðâmda 
vâði¡ olan mu«ta§ârâtı ondan itmâm eyleyeler.

Yedinci Fa§l Ra√imde Olan Verem-i Balπamî Beyânındadır

Ra√imin verem-i balπamîsine verem-i balπamî-i sâirin ¡alâmâtından 
&iðal ve intifâ«a müte¡alliða ¡alâmetler delâlet eder velâkin onda veca¡-ı 
mu¡teddün bih olmaz ve onda terehhül-i e†râf ve terehhül-i ¡âne olur ve 
se√anesi la√mî istisðâda olan se√ane gibi olur. Ve ra√imî olan verem-i 
balπamînin mu¡âlecesi a√şâda vâði¡ olan balπamî evrâm mu¡âlecesi olur ki 
onu biz ebvâb-ı ke&îrede beyân eyledik. 

Sekizinci Fa§l Ra√ime ¡Ârı∂ Olan Verem-i ~ulb Beyânındadır

Verem-i §ulb lems ile ma¡lûm olur ve ke≠âlik bevl ve berâzın veyâ«ûd 
yalnız birinin «urûcunda olan ¡usr dahi verem-i ra√im-i §ulbe delâlet eder. 
Ve verem-i §ulb sere†ân olmadıkça onda veca¡ ðalîl olur ve ona ¡ârı∂ olan 
veca¡ «afîf olur ve o verem §â√ibesinin bedeni na√îf ve ∂a¡îf olur «u§û§an 
iki sâklarında ∂a¡f ve ne√âfet ek&er olur, ayakları şişer ve bacakları ince 
olup mehzûle olur ve ba¡∂ı kerre ba†nı ¡a@îm olup istisðâ √âleti gibi √âleti 
olur «u§û§an verem-i §ulb onda fâş olsa o mi&lli √âlet ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve 
ba¡∂ı kerre bi’l-√aðîða istisðaya mü™eddî olur. Ve kaçan §alâbet mün√alle 
olmasa serî¡an sere†âniyye vereme isti√âle eder. 

Ve §alâbet evvel-i √udû&unda sere†ân olduğunun veyâ«ûd evvelâ 
§alâbet-i mücerrede olup ba¡dehu sere†âna intiðâl eylediğinin ¡alâmetleri 
√isse @âhir olan veremde budur ki o sere†ânî olan §alâbetin mer™î olan şekli 
πayr-i müstevî olup o §alâbetten müteferri¡ devâlî gibi fürû¡lar görünür ve 
onu lems şedîden mûlim olur, levni redî olup ve √umrete ∂ârib ¡aker lev-
ninde olup dürdiyyü’l-levn olur. Ve ba¡∂ı kerre onun levni re§â§ıyyete ve 



Tahbîzü’l-Mathûn 767

«u∂rete meyl eder. Ve eger §alâbet-i ra√im @âhire olmayıp ona rü™yet ve 
lems ta¡alluð eylemezse o mi&lli §alâbet-i ra√ime ra√imin &iðali ve bâ†ında 
elem ve na«s olmak ve o eleme ¡ânenin ve iki √âlib ve iki ürbiyye ve iki 
√aðvların müşâreketi ve o elemin √icâba ve §ulbe te™eddîsi delâlet eder. Ve 
çok vâði¡ olur ki o elemler ile ma¡an o §alâbet-i ra√im §â√ibesinin iki göz-
lerinde ve iki §udπlarında veca¡ olur ve e†râflarında bürûdet olur ve ba¡∂ı 
kerre ¡arað-ı ke&îr olur ve ba¡∂ı kerre dahi ona √ummâ tâbi¡ olup ve onun 
√ummâsı evvel-i a«≠ında mülâyim ve ba¡dehu veca¡ın iştidâdı √asebiyle 
√ummâ dahi müştedde ve mu√tedde olur. 

Ammâ ¡usr-i bevl ve tað†îr ve recî¡in i√tibâsı veyâ«ûd onların yalnız biri-
nin ¡urû∂u bir nev¡ ¡alâmettir ki §alâbet-i ra√im ile ra√imde olan filiπamûnî 
beyninde müşterektir. Ve eger §alâbet-i ra√im teðarru√ ederse ondan @uhûr 
eden ðay√ müstevî olmaz ve o ðay√ta vesa« olur ve ek&er-i √âlde o vesa«ın 
levni esved-i redî olur ve a√mer ve a«∂ar dahi olur ve nâdiren ebya∂ dahi 
olur ve o ður√adan ru†ûbet-i √irrîfe ve §adîd-i nârî ve «u∂rete mâil ve mün-
tin mirre seyelân eder. Ve ba¡∂ı kerre ondan dem-i §ırf seyelân eder eger 
ður√ada te™ekkül var ise √attâ ondan seyelân eden dem dem-i √ay∂ @ann 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre ondan bir şey™ seyelân eder ki onun seyelânıyla 
√ummâ ve veca¡ teskîn olur. Ve ba¡∂ı kerre §alâbet-i ra√im ile verem-i √ârr 
¡alâmâtı olur, ona ¡ilâc olunmaz.

el-¡İlâc: Vâcib olur ki verem-i §ulbe mu¡âlece olunup cemî¡an beden 
a«lâ†-ı πalî@adan ve ke≠âlik sevdâvî a«lâ††an istifrâπ oluna ve onda diyâ«ay-
lûn merâhimi ve merhem-i bâsilîðûn isti¡mâl oluna ve ke≠âlik muðl, şa√m-ı 
ivezz, mu««-ı iyyel, zübd-i πanem, bu me≠kûrlardan dühn-i sûsen ve dühn-i 
râziðî ve nerces ve şibt ve bâbûnec ve √ulbe ve «ırva¡ ve √ınnâ ve uð√uvân 
edhânı ile ðayrû†î itti«â≠ ve isti¡mâl oluna. Ve o ðayrû†înin şem¡i şem¡i a§fer 
kılına ve ba¡∂ı kerre o ðayrû†înin a«lâ†ına §ufret-i bey∂ dahi id«âl olunur. 
Ve eger bundan aðvâya √âcet olur ise onun içine §abır-ı Simne√ânî407 ve 
cünd-i bîdester ve infe«a-i erneb ve îresâ ve niyâsb408 ve uð√uvân ve za¡-
ferân ve ¡ilk-i enbâ† ve §amπu’l-levz id«âl olunur. 

407 Sabır iki ðısmdır, biri Seðû†arî ve â«eri Simne√ânîdir, bir cezîreye mensûbdur.
408 “Niyâsb” §amπu’l-bu†m diye işâret olunmuştur. Ve §amπu’l-bu†m ¡ale’§-§a√î√ 

termentîn diye işâret olunmuştur.
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Ve bu bâbda mücerreb merâhimden olur: Keber varaðı su içinde mülâ-
yim olunca ðadar nað¡ olunup ve o varað cübn ile ve mâ-ı ¡asel ile sa√ð 
olunup onlardan merhem itti«â≠ olunur veyâ«ûd zehretü’l-kerm cübn ve 
mâu’l-¡asel ile a«≠ olunup merhem itti«â≠ olunur.

Mu§annif der ki benim katımda varað-ı kerneb ve kernebin zehresi bu 
bâbda muvâfıð olur ve ke≠âlik denildiği üzere vesa«u’l-ü≠ün409 i√timâl 
olunsa nâfi¡ olur. 

Ve vâcib olur ki §alâbet-i ra√im §â√ibesi o miyâ√ta iclâs oluna ki onda 
edviye-i müleyyine ðuvâsı ola ve «a†mînin varað-ı πa∂∂ı ya¡nî ra†bı ve tâ-
zesi §amπ-ı levz ve şa√m-ı ivezz ile daðð olunup ∂ımâd oluna. Ve ke≠âlik o 
∂ımâd dahi isti¡mâl oluna ki merzencûş, iklîl-i melik, √ulbe, bâbûnec, «a†mî 
mi&llilerden mütte«a≠ ola. 

Ve vâcib olur ki sere†ân-ı ra√ime merâhim-i müsekkine ile müdâvât 
olunup beden ter†îb oluna, dâimâ evvelâ bâsilîðten ve ba¡dehu a√yânen 
§âfinden dem istifrâπ oluna ve sevdâ ishâl oluna. Ve ishâl-i sevdâda mer-
hemü’r-rüsülün «â§§ıyyet-i ¡acîbesi vardır. Ve veca¡-ı sere†ân teskîn olu-
na, eger veca¡ müştedd olur ise fa§d olunur ve edviye-i √ârre vü bâride ile 
cemî¡an teskîn-i veca¡ tecribe olunur ve her hangisi muvâfıð olur ise ona 
i¡timâd olunur «u§û§an ður√a-i sere†ân müteðari√a olur ise vech-i me≠kûr 
üzere tecribe ziyâde gerekli olur. 

Ammâ veca¡ı teskîn eden edviye-i √ârre √ulbe †abî«î ve ona mümâ&il 
edviyelerdir ve ke≠âlik dürdiyy-i zeyt bir müddet inâ-i nu√âs içinde terk 
olunup nu√âsın zencârîyyetini a«≠dan sonra şem¡-i ðalîl-i a§fer ile ðayrû†î 
itti«â≠ olunup sere†ân-ı ra√ime †ılâ olunsa veca¡ını müsekkine olan edviye-i 
√ârreden olur. 

Ve ammâ veca¡-ı sere†ânı teskîn eden edviye-i bâride küsfüre ve ¡ine-
bü’&-&a¡leb ve dühnü’l-verd ve beyâ∂u’l-bey∂ ve üsrübden ba¡∂ı ba¡∂ı â«ere 
√akkten ma√lûl eczâlar bu mecmû¡ ile me™«ûz olup mâ-ı küzbere ile itti«âz 
olunan edviye-i «aş«âşiyyedir. Ve kezâlik †abî«-i ¡ades ile i√tiðân olunur, 
eşek sütü ile ve lisân-ı √amel ¡u§âresi ile mecmû¡aten ve müfreden i√tiðân 
olunur. [443b] Ve sere†ân-ı müteðarri√ten nezf-i dem @uhûr eder ise onda 
merâhim-i nezf isti¡mâl olunur.

409 “Vesa«u’l-ü≠ün” «ılâl ile kulaktan i«râc olunan kirdir.
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Dokuzuncu Fa§l İ«tinâ…-ı Ra√im Beyânındadır

İ«tinâð-ı ra√im bir ¡illettir ki §ar¡a ve πaşye müşâbihe olur ve onun mebde™i 
ra√imden olup ðalbin ve dimâπın müşâreket-i ðaviyyesine te™eddî eder ve o 
müşâreket √icâbın ve ¡urûð-ı ∂âribe ve ¡urûð-ı sâkinenin tavassu†u ile olur. 

Ve e†ıbbânın ¡ulemâsından ba¡∂ılar dediler ki i«tinâðın sebebi ma¡lûm 
ve ma¡rûf değildir velâkin o sebebin √u§ûlünde o i«tinâð §â√ibesine †am&ın 
i√tibâsı ¡ârı∂ olur ve ke≠âlik muπtelimâta410 ve müdrikâta evvel-i idrâkinde 
ve ebkâr ve eyâmâya411 i√tibâs-ı menî ¡ârı∂ olup ek&er-i √âlde o mu√te-
bes olan mevâdd-ı †am&iyye vü meneviyye berde isti√âle eder «u§û§an o 
mevâdda fi’l-a§l bürûdet i§âbet etmiş olsa i√tibâk ve irtikâm ve isti√§âf 
ednâ bürûdet ile ziyâde olur veyâ«ûd mevâdd-ı †am&iyye vü meneviyye-i 
me≠kûre ≠ikr olunan i√tibâs √asebiyle √arârete ve ¡ufûnete isti√âle eder 
velâkin √arâret ve ¡ufûnete isti√âle ðalîlü’l-vuðû¡ olur. Ve iki isti√âleden 
hangisi vâði¡ olduğu müsta√îlin levninden ma¡lûm olur. Ve kaçan o iki 
†am&î ve menevî mevâddın biri mürtekime olsa belki †am& mürtekim ve 
müctemi¡ olup fesâd-ı me≠kûre mü™eddî ve onda †abî¡at-ı semmiyye √â§ıla 
olsa ona iki nev¡ mara∂ın biri ¡ârı∂ olur: 

Mara∂-ı evvel budur ki o ¡ârı∂ mara∂-ı âlî olup ve evvelâ ra√ime lâ√ıð 
olup ra√im ilâ-fevðin teşennüc ve teðallu§ eder veyâ«ûd cihât-ı u«râya sağa 
ve sola ve öne ve arda ¡urûðta mu√tebise olan mevâdd √asebiyle teðallu§ 
eder, zîrâ o mevâdd ¡urûðta menfe≠ bulmamakla ve ¡urûðu tevsî¡ etmek-
le teşennüc i√dâ& eder ve veca¡ dahi ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı dahi o mara∂-ı 
âlî cevher-i ra√ime fâş olup ra√imi taπlî@ eder ve ba¡dehu taðlî§ eder. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi ra√imde fâş olmaz belki bir mev∂i¡i tevrîm edip ba¡dehu 
taðlîs eder ve mu√tebes olan †am&ın üzerine †am&-ı â«er vârid olsa şerri ziyâ-
de olur ve «urûca sebîl olmamakla †am&-i evvelin ∂ararından ezyed a¡∂â-i 
re™îseye ∂arar i§âbetine mü™eddî olur. Ve ba¡∂ı kerre evvelâ ðable’l-i√tibâs 
ra√ime verem ve sû™-i mizâc-ı müceffif ¡ârı∂ olup ra√im teðallu§ eder ve 
fem-i ra√ime ve efvâh-ı ¡urûða o sebebden insidâd gelip sonra i√tibâs ¡ârı∂ 
olur. Ve ra√imin meyelânı dahi teðallu§-ı ra√im gibidir. 

410 “Muπtelimât” cimâ¡a √arî§ olan ¡avretler.
411 “Eyâmâ” zevci olmayan ¡avret ve zevcesi olmayan erdir gerekse fi’l-a§l tezev-

vüc eylesin ve gerekse eylemesin. “Eyâmâ”nın a§lı “eyâyim” idi, ðalb olunup 
“eyâmâ” denildi, zîrâ müfredi “eyyim”dir.
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Ve ≠ikr olunan esbâbla ra√ime ¡ârı∂ olan iki nev¡ mara∂ın ikincisi o ma-
ra∂-ı mâddîdir ki mâdde-i mu√tebisenin iki ¡u∂v-ı re™îse ya¡nî dimâπ ve 
ðalbe irsâl eylediği bu«âr-ı redî vü semmî √asebiyle √âdi& olur; o bu«âr-ı 
semmînin dimâπa te™eddîsinden §ar¡a müşâbih ve ðalbe te™eddîsinden πaşye 
müşâbih birer √âl ¡ârı∂a olur. 

Ve i√tibâs ile πaşy √âdi& olduğuna bir sebeb dahi budur ki i√tibâs ¡il-
leti yalnız πaşyden ðavîdir ve emrâ∂ √âdi& oldukta evvelâ ∂a¡îf √âdi& olup 
ba¡dehu ðavî ¡ârı∂ ve √âdi& olur, pes πaşy-i sâ≠ec evvelâ i√tibâsa mebâdî 
olmak üzere √âdi& olur. 

Ve i√tibâs-ı †am&î i√tibâs-ı menevîden eslem olur, zîrâ menînin her ne 
ðadar aslı dem olup «u§û§an nisâda ðable’l-isti√âle dem olduğu @âhir olup 
onun i√tibâsı dem-i †am& i√tibâsı gibi olmak îcâb eder ise velâkin menînin 
redâ™ete isti√âlesi demin redâ™ete isti√âlesinden ek&er ve eðall olur. Ve bu-
nun na@îri lebendir, leben demden isti√âle ile √â§ıl olur ve ma¡a-hâ≠â lebe-
nin redâ™eti ðâbûlü demin redâ™eti ðabûlünden ek&er olur. 

Ve ba¡∂ı kerre i«tinâð-ı ra√im ¡illetinin edvârı olur ve ba¡∂ı kerre fa§l-ı 
«arîfte ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre onun edvârı mütebâ†ı™e olur ve ba¡∂ı 
kerre küllü yevmin ¡ârı∂ olur. Ve i«tinâðın tevâtürü ve te¡âðubu ðâbil olur. 

Ve vilâdet katında ra√im √areket-i ¡anîfe ile müte√arrik olmakla onda 
dahi bu a√vâlin ¡urû∂u iðti∂â eder velâkin vilâdette i«tinâð ¡avârı∂ı olma-
dığının vechi budur ki ¡inde’l-vilâdet ra√imin √areket-i ¡anîfesi müteşâbihe 
olup cemî¡i-i aðtârda ma¡an √areket eder ve onun √areketi tedrîc ile olur def¡i 
olmaz ve ke≠âlik onun √areketi cihet-i esfele olur, sâir cihâta değildir ve o 
√areket-i vilâdet †abî¡atın fi¡lidir, ðasr ile ve hereb ile değildir. Ve vilâdet 
√âlinde ra√imden a¡∂â-i re™îsiyyeye bu«âr-ı semmî münba¡i& olmaz. Bu vü-
cûhlarla beynehümâ farð olunup i«tinâð ¡avârı∂ı vilâdet √âlinde ¡ârı∂ olmaz. 

Ve i«tinâðın a§¡abı @âhirde olan nefesi ib†âl eden i«tinâð olur velâkin 
onda nefesün-mâ mevcûd olur. Ve onun nefesün-mâsı @uhûrunun †arîði bu-
dur ki menfûş olan bir ðıt¡a §ûfe nefesi emâmına ta¡lîð olunur ve nefes-i 
«afînin e&eri o §û[fe]de @âhir olur ve i«tinâð §â√ibesinin √iss ve √areketi 
dahi bâ†ıl olup mevte müşâbih bir √âleti olur. Ve ek&eriyyâ o √âlet menî 
sebebiyle ve onun dahi bâridi sebebiyle olur. Ve bunları §u¡ûbette vely ve 
ta¡ðîb eder o i«tinâð ki nefesi a§len ib†âl eylemez belki ta§πîr ve ta«fîf eder. 
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Ve i«tinâð derecâtında üçüncü derecede vâði¡ olan o i«tinâðtır ki onda 
teşennüc ve temeddüd ve πa&eyân olur velâkin ¡aðl ve √isse e≠âsı olmaz.

el-¡Alâmât: Kaçan i«tinâð ¡illetinin devri ðarîb olsa o ¡illet §âhibesine 
rebv ve ¡usr-i nefes ve «afaðân ve §udâ¡ ve √adî&-i nefs ve ∂a¡f-ı re™y ve 
behet ve kesel ve iki sâðına ∂a¡f ve levnine §ufret ve taπayyür ve ¡alâ-√âlihi 
&ebâtına ðıllet ¡ârı∂a olur. Ve ba¡∂ı kerre bu«âr-ı √ârr ¡ufûnetinden ¡a†aş dahi 
¡ârı∂ olur ve kaçan o bu«âr ziyâde olsa ondan &ebât ve i«tilâ† ve yüzüne ve 
gözlerine ve şefelerine i√mirâr ¡ârı∂ olur ve iki gözlerine şu«û§ gelir. Ve 
ba¡∂ı kerre teπammu∂ edip münfeti√a olmazlar ve nefesi cidden ∂a¡îf olur 
ve ba¡dehu ek&eriyyâ munða†ı¡ olur ve o marîda tevehhüm eder ki ke-enne 
iki gözlerinden bir şey™ mürtefi¡a olur ve onların esnânına ta√arruð ve ta¡af-
fün ve ða¡ða¡a ¡ârı∂a olur ve √areket-i πayr-i irâdiyye ile esnânı √areket eder 
¡a∂alât-ı esnân fâside ve √âli müteπayyire olmakla ve kelâmı munða†ı¡ olur 
ve ¡usr-i fehm ¡ârı∂ olup mâ-yuðâlı sühûlet ile fehm eylemez. Ve bunlardan 
sonra onlara «u§û§an menevî i«tinâðı olanlara πaşy ve inðı†â¡-ı §avt ve ilâ-
fevðin sâðın inci≠âbı ¡ârı∂ olur ve bedenlerine nedâvet-i πayr-i ¡âmme ya¡nî 
nedâvet-i yesîre ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre balπam-ı §ırf ðay™ına ve §udâ¡a 
ve veca¡-ı rükbeye ve veca¡-ı @ahra ve ðarâðıra ve ru†ûbet-i ra√imi ða≠fa 
mü™eddî ve mün√all olur. Ve ba¡∂ı kerre ≠âtü’r-riyeye ve «unâða ve raðabe 
ve §adr evrâmına mü™eddî olur. Ve onda evvelâ nab∂-ı mütemeddid ü müte-
şennic ü mütefâvit olup ba¡dehu min-πayri ni@âmin tevâtür eder ve «u§û§an 
o πayr-i munta@am tevâtür ðuvvetin suðû†u ve mevtin ðurbünde ziyâde ve 
ek&er vâði¡ olur ve bevl πusâle-i la√m gibi olup demevî olur. 

Ve i√tinâðın iki ðısmından †am&î olan i«tinâða i√tibâs-ı †am& delâlet 
eder. Ve menevî i«tinâða cimâ¡a ba¡de-¡ahdin olduğu delâlet eder eger şeh-
vet mevcûde iken ta¡affüf edip cimâ¡ı †ûl-i müddet terk eyledi ise. Ve †am&î 
i√tinâð ve i√tibâsa ba¡∂ı kerre dürûr-ı leben tâbi¡ olur ve beden e&ðal ve 
√avâss a∂¡af ve iki gözlerin evcâ¡ı ve raðabe veca¡ı ve √ummayât ve sâir 
i√tibâs-ı †am&â tâbi¡ olan a¡râ∂-ı @âhire olur ve ma¡a-≠âlik dem ile mevcûd 
olan a«lâ†ın hangisi πâlib ise onun sul†ânı ve πalebesi @âhir olur. 

Ve onlar beyninden şerrlisi sevdâvî olan demin i√tibâsı olur, zîrâ dem-i 
sevdâvî i√tibâsına dimâπ müşârik olup onda vesvâs ¡ârı∂ olur ve ke≠âlik 
o i√tibâsa ðalb müşârik olup πaşy-i ðavî ¡ârı∂ olur. Ve dimâπ ve ðâlbin 
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ma¡an müşâreketler ve şirket-i √icâbla ta¡a††ul-i nefs ¡ârı∂ olur. Ve «ıl†-ı 
πâlib balπam olup dem-i balπamî i√tibâsında beden e&ðal [444a] ve a¡râ∂ 
esken olur. Dem-i §afrâvî i√tibâsının a¡râ∂ı e√add velâkin eslem olur. 

Ammâ menevî i√tibâs bi’n-nefs ma∂arrata mübâderet ve müsâra¡at eder 
ve onun emr ve «a†bı †am&ı i√tibâs emr ve «a†bından a¡@am ve a«vef olur, 
ammâ a¡râ∂-ı sâire menevî i√tibâsta @âhir olmaz. Ve ba¡∂ı nüs«ada ــאئ ــא   وا
ــ ــ  ــ  اض  ــ ــ bedeline ا ــ  ــ  ــאء  ــאئ ا ــא   vâði¡ olmuştur. Ve وا

bu nüs«a-i &âniye bi-√asebi’l-¡ibâret «ilâf-ı ₣âhir ise lâkin me™âlde nüs«a-i 
ulâ ile mütte√ide olurlar, zîrâ √â§ıl-ı ma¡nâ ــאء ــאئ ا ــ  اض  ــ ــ ا ــ   
demek olup nefy-i müşâreket murâd olunur. 

Ve çok kerre vâði¡ olur ki menevî i«tinâð §â√ibesinin müteşennic olan 
ra√imine ðâbile mess etmekle ondan ¡alîle daπdaπa ve şehvet ¡ârı∂ olup 
menî-i πalî@ inzâl etmekle ¡alîle istirâ√at eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi o menî-i 
πalî@i ¡alîle bi-nefsihâ ða≠f edip istirâ√at eder. 

Ammâ i«tinâð ile §ar¡ her ne ðadar a√kâm-ı ke&îrede müşterekler ve mü-
teşâbihler ve def¡aten √udû&ta mütesâvî ise beynehümâda farð vücûh ile olur: 

Ve vech-i evvel ma√all-i kelâm olmakla onu ¡ibâretiyle ≠ikr edip şer√ ey-
leyelim, o ¡ibâre budur: ــ א ــ وا ــ ا ــ  ــא  ــאس  ع ا ــ ــ ا ــ و ق  ــ ــ   
Mu§annif ra√imehullâhu ta¡âlâ √a∂retlerine iðtidâ edip kelâmından inti√âl 
eden sâir mu§ânnifîn bu vechi furûðta îrâd eylemeyip belki ¡alâmât-ı i«-
tinâðta îrâd eylediler412 √attâ Semerðandî Esbâb ve ¡Alâmât’ında ¡alâmet-i 
i«tinâð beyânında dedi ki اد ــ ــ ا ــ ان  ــ ا א ــ ا ــ  ــ  ء  ــ ــ  ــ ا  و
Ve o fâ∂ıl bu ¡alâmeti furûðtan kılmadı ve ra√imi dahi ≠ikr eylemeyip ¡âneye 
≠ikri ða§r eyledi. Ke≠âlik ¢azvîni dahi bu minvâl üzere ≠ikr eyledi velâkin 
اد ــ ــ ا اد ðaydını †ayy eyledi. Ve ke≠âlik ◊âcî Paşa dahi ا ــ ــ ا  ðaydını إ
†ayy eyleyip ¡âne ile ma¡an ra√imi ≠ikr eyledi ve o efâ∂ıl ــ  ibâretinde¡ و
müttefið oldular. Ve bu ittifâðtan ₣âhir oldu ki √âlen ¢ânûn nüs«aların-
da mevcûd olan ــ ــא  ــאس   ta√rîf olunmuştur, nüs«a-i §a√î√a ــא ــאس   ا

 dür. Ve ke≠âlik mu§annif bu ¡alâmeti furûðtan diye ≠ikr eylediği «ilâf-ı 
₣âhirdir, bu ¡alâmet ¡alâmet-i şâmile olmamakla onun intifâsından i«tinâðın 
intifâsı ve §ar¡ın &übûtu lâzım gelmez velâkin mu§annifin ða§dı budur ki: 

412 Ya¡nî cemî¡an o efâ∂ıl farð olmak üzere furûð-ı âtiyeyi ≠ikr eylediler ve bu farð-ı 
evveli o furûð beyninden ayırıp ¡alâmât beyânında îrâd eylediler, furûða bu 
kitâbda &ânî olan farð ile şürû¡ eylediler.
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Ra√im ve ¡âneden bir nesne §u¡ûdu i√sâs olunsa onunla i«tinâð ma¡lûm 
olur ve ona o ¡illetin §ar¡ olmadığı lâzım gelip bu §ûrete ma«§û§ bir farð 
bulunur. 

Ve beynehümâda olan furûðtan furûð-ı bâðıye budur ki i«tinâðta ¡aðl 
cidden ve dâimen mefðûd olmaz belki o √âlde mefðûd olur ki onda a¡râ∂ 
cidden şedîde ola √attâ mu«tenıða ifâðat bulup ðıyâm eylese √âl-i i«tinâðın-
da vuðû¡u olan nesnelerin ek&erini √aber verir meger ki şân-ı i«tinâð cidden 
¡a@îm ve mütefâðım ola. 

Ve üçüncü farð budur ki mu«tenıðanın ağza köpürmez ve feminden 
zebed seyelân eylemez ve femi tezebbüd ederse dahi dimâπı olan §ar¡-ı 
§a¡b tezebbüdü miðdârına onun tezebbüdü bâliπ olmaz ve i«tinâðta zebed 
seyelân ederse mekânından serî¡an ifâðat bulup a¡râ∂-ı i«tinâð seyelân-ı 
zebed ile sâkine olur ve ona tedbîre √âcet kalmaz. Ve beynehümâda olan 
furûða kemâl-i i††ilâ¡ ðasd edenlere lâzım olur ki §ar¡ bâbında îrâd olunan 
furûða na@ar eyleyeler. 

Ammâ i«tinâðla sekte beyninde olan farð @âhir olur, zîrâ i«tinâðta 
ek&er-i √âlde √iss bu†lân-ı tâmmla bâ†ıl olmaz ve i«tinâðta πa†î† ya¡nî na«îr 
ve «ar«ara dahi olmaz. 

Ammâ i«tinâð ile lî&ârπûs beyninde farð budur ki i«tinâðta √ummâ ol-
maz ve nab∂-ı mümtelî vü mevcî olmaz ve i«tinâðın veca¡ının ibtidâsı baş-
tan olur ve levnin taπayyürü mu√telif olur, ammâ lî&ârπûstan √âdi& olan 
taπayyür levn-i &âbit olur, o taπayyürde i«tilâf olmaz.

el-Mu¡âlecât: İ√tibâs-ı †am& sebebiyle olan i«tinâð mu¡âlecesinde eger 
onun mâddesi ifrâ† üzere ebya∂ değil ise ve sebeb-i i√tibâs lüzûcetli ru†û-
bâtının ke&reti değil ise fa§d ile tedbîr olunmak vâcib olur ve onun bâ-
silîði ve §âfini fa§d olunur ve her √âlde onda müdirrât-ı √ay∂ isti¡mâl olu-
nur «u§û§an fem-i ra√ime daπdaπa veren √amûlât-ı √âdde isti¡mâl olunur, 
kirm-dâne ve fülfül mi&lliler i√timâl olunur, ammâ ferfiyûn bu bâbda cid-
den ðavî olup vaðt-i i√timâlde †am&ı inzâl eder. 

Ve fem-i ferce daπdaπa ve ke≠âlik nevâ√î-i ferce daπdaπa vermek ona 
nâfi¡dir gerek ise o i√tibâs olunan mevâdd †am& veyâ«ûd menî olsun, zîrâ 
o daπdaπa ra√imi esfele imâle eder ve ra√imi tesviye dahi edip dürûra mü-
heyyâ ve müsta¡idd eder. Ve cemî¡an πavâlînin nef¡i bu bâbda ¡acîbe olur. 
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Ve müdirrâttan itti«â≠ olunan âbzenât dahi nâfi¡âdır «u§û§an kâşim ve 
√ulbe ve bezr-i kettân ve merzencûş ve ðaysûm bu mecmû¡ ile mütte«a≠ âb-
zenât ziyâde nâfi¡ olur. Ve √am™et miyâhı dahi mu«tenıðatu’r-ra√im olanlara 
nâfi¡ olur. 

Ve vâcib olur ki onların fa§dı ra√imin mâile olduğu cânibin ve nevâ√î-
nin bâsilîðinden ola. Ve eger ra√imin bir cânibe meyli olmayıp bel-
ki cihet-i fevðe teðallu§ eyledi ise o zamân fâ§ıd mu«ayyir olur, hangi 
bâsilîðten fa§d ederse muvâfıð olur ve dilerse ikisini dahi fa§d eder. Ve 
eger mu«tenıðada ru†ûbât-ı ke&îre i√sâs olunur ise onu müstefriπ olan 
eyâric-i Rûfus ve Teyâ≠erî†us mi&lli edviye ile o ru†ûbet-i ke&îre istifrâπ 
olunur. Ve kaçan sen vech-i meşrû√ üzere fa§d edip demi istifrâπ eyle-
sen ba¡de’l-yevmi’s-sâbi¡ ba¡∂ı kerre eyâric-i √an@al ve eyâric-i feyðarâ 
ile ishâle mu√tâc olursun ve ba¡∂ı kerre dahi o müshili tekrâren isti¡mâl 
etmeğe mu√tâc olursun. Ve ba¡∂ı kerre √abb-ı şey†arec ve √abb-ı müntin 
isti¡mâline mu√tâc olursun. Ve ba¡dehu &elâ&eti eyyâmin §ulb ve merâðð 
üzere √acâmet olunur ve târeten iki fa«iz ve iki ürbiyye üzere dahi √acâ-
met olunur ve tedbîr tel†îf olunur ve esâfili delk ile ve kimâdât ve merû«ât 
ile tes«în olunur. Ve bunlardan sonra cünd-i bîdester veyâ«ûd mürr mâ ile 
veyâ«ûd mâ-ı ¡âsel ile saðy olunur ve senverînâ ve da√mer&â ve felâfilî ve 
kemmûnî ve kâskînec mâ-ı enîsûn veyâ«û∂ lûbiyâ-i a√mer mâıyla saðy 
olunur ve ðaranfül dahi nâfi¡ olur. 

Ve o ¡illet §â√ibesine meşrûbât-ı ceyyideden olur ¡af§a-i vâ√ide miðdârı 
kemmûn a«≠ olunup mâ-ı se≠âbla veyâ«û∂ içinde penc-engüşt †ab« olunan su 
ile saðy olunmak ve aπârîðûn cidden ceyyid olur eger bu ¡ilette şarâbla saðy 
olunursa. Ve ba¡∂ı kerre cünd-i bîdester saðyı ¡ale’t-tamâm ¡âfiyete mü™eddî 
olur. Ve ke≠âlik a@fâr-ı †îb ve ke≠âlik ¡un§ulün kendiyi veyâ«ûd «allini te-
cerru¡ veyâ«ûd «all-i ¡un§ulden mütte«a≠ sikencebîn-i √âmi∂ tamâm-ı ¡âfi-
yete mü™eddî olur. Ve mâ-ı şevâ§îr413 saðy olunsa onda bür™ olur. Ve ke≠âlik 
iki dirhem miðdârı dâ≠î nebî≠-i ðavî ile saðy olunur. Ve dühn-i «ırva¡ şürbü 
cidden nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik varað-ı penc-engüşt ¡u§âresi şarâbla ve dühn 
ile saðy olunur. Ve ke≠âlik câvşîr bir dirhem, cünd-i bîdester iki dânıð bu 
me≠kûrlar a«≠ olunup şarâbla saðy olunsa cidden nâfi¡ olur idrârı √asebiyle. 

413 “Şevâ§îr” bir nev¡ †ayyibü‘r-râyi√a nebttir diye Kâmil-i Alâî’de mu§arra√tır.



Tahbîzü’l-Mathûn 775

∞ımâdât ve kimâdât-ı nâfi¡adandır demi ve mirârı tel†îf eden edviye-
nin küllîsi. Ve onlara √amûlât-ı ceyyideden olur dühn-i πâr ile veyâ dühn-i 
sûsen ile bunduða miðdârı sencerînâ i√timâli veyâ«ûd dâ≠îden mütte«a≠ 
şiyâfa şarâbla i√timâl olunmak. Ve ke≠âlik mey¡a-i sâile üç ûðıyye, fülfül, 
kündür her birinden birer ûðıyye, şa√m-ı ba†† dört ûðıyye, bezr-i encüre 
dört mi&ðâl bu me≠kûrlardan fetîle itti«âz olunup [444b] i√timâl olunur. Ve 
ke≠âlik √uðun ve şiyâfât-ı mütte«a≠enin müsa««ine ve müdirre ve a«lâ†-ı 
πalî@ayı müshile ve riyâ√ı mu√allile olanları isti¡mâl olunur. 

Ve eger sebeb-i i«tinâð i√tibâs-ı menî ise vâcib olur ki onu tezvîce ilcâ 
ve ifzâ¡ oluna. Ve vaðt-i tezvîce varınca ðadar vâcib olur ki riyâ∂et ettirile 
ve müceffifât-ı menî olan se≠âb ve fûtenec ve bezr-i faðd ve cüvârişen-i 
kemmûnî gibi edviyeyi †abî«-i u§ûl mi&lli ile şürb eyleyeler. Ve vâcib olur 
ki ðâbile yedini o ¡alîlenin fercine id«âl eyleyip dühn-i sûsen veyâ«û∂ dü-
hn-i nârdîn veyâ«û∂ dühn-i πâr ile fercini temrî« eyleye ve ferc ve ra√im 
bâblarını daπdaπa ke&îre-i leyyine ile ∂aπdaπa eyleye ve bu vech üzere 
daπdaπada ona √â§ıl olan le≠≠ete veca¡ dahi mu§â√ib olup onun √âli √âl-i 
mücâma¡at gibi olur ve ba¡∂ı kerre o daπdaπa ile menî-i bârid inzâl edip 
selâmete erişir. Ve ðâbilenin menfa¡atte bu fi¡li gibi fi¡li olur eşyâ-ı lâ≠i¡a 
vü müdaπdiπa olan sencerniyâ mi&lli devâyı dühn-i πâr ile i√timâl eylese. 
Ve zencebîl ve fülfül ve kirm-dânenin bu nev¡ fi¡li ¡acîb olur. Ve bu √âl 
mi&llide fa§d isti¡mâlinden √a≠er lâzımdır belki i«tinâðın bu ðısmında √arâ-
rete münebbih olan edviyeler ile ve tedbîrler ile tedbîr olunur ve senin ona 
¡ilâc-ı πaşy ile mu¡âlece eylemen lâzım olur. Ve o i«tinâða ve redî ¡avârı∂ı-
na ma¡cûnu’n-necâ√ demekle ma¡rûf olan olan devânın menfa¡ati ¡acîbe ve 
şedîde olur. Ve ke≠âlik sencerniyâ ve me&rûdî†ûs ve devâu’l-misk ve tir-
yâð dahi nâfi¡ olur. Ve devâu’l-misk ve me&rûdî†ûs devâsının menîyi ta√rî-
kinden «avf eder isen ondan için o devâları terk eyleme, zîrâ onlar ðalbi 
taðviye ederler ve o taðviye ile †abî¡at √areket-i menî ma∂arratına muðâve-
met edip ona πâlibe ve ma∂arratı dâfi¡a olur ve ke≠âlik kâskînec ve ðaran-
fülî ikisinin dahi bu ðısmda fi¡lleri ¡acîbedir.

İ«tinâðın Heyecânı ve İştidâdı Katında Olan Tedbîrlerdir: Kaçan o ¡illet 
heyecân heyecân eylese onun §â√ibesi re™sine ¡ı†riyyeti olup cidden muðavvî 
ve müsa««in olan dühn-i nârdîn ve dühn-i bân mi&lli dühnler §abb olunur 
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ve ≠ikri mürûr eden daπdaπaya ve «u§û§an lâ≠i¡a olan √ukâkâte mübâderet 
olunur ve müdirre olan şiyâfât ve ra√imi esfele câ≠ibe olan √amûlât isti¡mâl 
olunur ve o fi¡li olan şiyâf ve √amûlât ve πavâlî mi&lliler ve dühn-i bân ve dü-
hn-i yâsemîn mi&lli edhân-ı ¡a†ıre ve ke≠âlik dühn-i uð√uvân ve dühn-i sâ≠ec 
ve sâir ra√imin mu√abbet ve meyli olan edhân-ı ¡a†ıre vü √âdde mi&llilerdir 
ve onlarda ≠ikr olunan menfa¡atten mâ-¡adâ tel†îf ve idrâr vardır. Ve ke≠âlik 
heyecân-ı i«tinâðı olanlara ta√tından misk ve ¡ûd teb«îr olunur ve √ıcâre-i 
mu√mât üzere men∂ûc olan meysevsen du«ânı dahi teb«îr olunur ve √alûð ve 
πâliye ile †ılâ olunur ve nefesi ve iki mun«urları imsâk olunur ve √alðına rîşe 
id«âliyle ðay™ı ta√rîk olunur, zîrâ ðay™ ile onlara «iffet gelir. Ve onlar ta¡†îs 
olunup râyi√a-i müntine onlara teşmîm olunur. Ve ra√imi ve demi esâfile 
ce≠b için onların esâfiline me√âcim ilzâm olunur «u§û§an iki uylukları ve iki 
√âlibleri üzerine me√âcim va∂¡ının menfa¡ati ziyâde olur. Ve eger ra√imin bir 
cânibe meyli var ise o cânib-i meyl √i≠âsına dahi va∂¡-ı me√âcim nâfi¡ olur 
demi ve ra√imi esfele ce≠b etmekle. Ve iki ayakları bi-ðuvvetin delk olunur 
ve onların verikleri ve ¡âneleri ve ikişer uylukları ve fa«i≠leri ve sâðlarına 
mülâzemet olunup fevðten esfele varınca ðadar şedd olunur. Ve dühn-i râzıðî 
ve edviye-i √âdde-i mu√ammire ki onun a«lâ†ında ferfiyûn mi&lliler ola, onlar 
ile temrî« olunur ve mað¡adesine mu√allilât ta√mî olunur ve ke≠âlik o mu√al-
lilât ile mað¡ade †atliye olunur. Ve ona §ay√a ettirilir ve hezz ve ta√rîk dahi 
olunur. Ve bu tedbîrler cemî¡an işlense velâkin nefesi ric¡at eylemese vâcib 
olur ki onun başına muπlâ ve √ârr olan dühn §abb oluna veyâ«ûd yâfû«ûna 
keyy oluna ve onlara ≠ikr olunan §abb-ı dühn ve keyy olunmaktan lâzım olur. 
Ve ba¡∂ı kerre onlar fa§d olunmakla ifâðat gelir. Ve onlara şarâb saðyından 
√a≠er eylemek gerektir, onlara şürb-i mâ evfað olur. Ve ke≠âlik onlara la√mı 
ve menîyi ziyâde eden lu√mân-ı πalî@a i†¡âmından dahi √a≠er oluna.

Onuncu Fa§l Ra√imde Bevâsîr ve Tû&e ve Bü&ûr ve 
Mesâmîr ªuhûru Beyânındadır

Ve ba¡∂ı kerre ra√imde bevâsîr √âdi& olup o bevâsîr ≠ekerde denildi-
ği üzere tû& gibi olur. Ve ke≠âlik o ra√imde bü&ûr-i mu«telife √âdi& olup 
onların ba¡∂ısına √âşâ tesmiye olunur o be&reler √âşâ denmekle ma¡rûf 
olan nebâtın rü™ûsu gibi olmakla. Ve ba¡∂ı kerre o bü&ûr bey∂â olur. Ve 
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ba¡∂ı kerre dahi ra√imde @âhir olan bevâsîr ¡aðîb-i şiðâðta ve evrâm-ı §ulbe 
¡aðıbında &e™âlîl-i mismâriyye gibi olur. Ve bevâsîr-i ra√imin bür™e §âli√ 
olanları ancak «âric- ra√imde @âhir olanlardır ve ¡umð-ı ra√imde olanların 
ðâbil-i §alâ√ olanları πâyet nâdir olur. 

Ve ba¡∂ı kerre †am&ı mu√tebes olup @âhir-i ra√imden ve mað¡adesin-
de bevâsîr @uhûr edenler o bâsûrdan intifâ¡ ederler, zîrâ recâ olunur ki o 
bâsûrlar münfeti√a ve müstenðıye olup i√tibâs-ı †am&ın îcâb eylediği em-
râ∂-ı §a¡beden emân ola. Ve o bevâsîr her ne ðadar ¡umðta ise onu istilâ√ 
ya¡nî teba§§ur ve rü™yet mümkin olur şiðâð bâbında ≠ikr olduğu üzere fercin 
mu√â≠îsine âyîne va∂¡ etmekle. Ve kaçan o bâsûru istilâ√ ve âyîne ile rü™yet 
eylesen eger zamân-ı na@ar veca¡ ve i√tibâs-ı dem vaðti ise o bâsûr √amrâ-i 
müte§allibe rü™yet olunur; eger ıstılâ√-ı me≠kûr zamân-ı sükûnda oldu ise o 
bâsûr ∂âmire rü™yet olunur, zîrâ veca¡ın vaðti mevâddın seyelânı vaðtidir ki 
ondan evvel vaðtte dürdî gibi bir şey™-i esved seyelân eylemiştir.

el-¡İlâc: O bâsûr telyîn olunup isâleye müheyyâ ve müsta¡idd kılınıp 
vaðt-i telezzüz ü intifâ«ında onda veca¡-ı şedîd olur ve telyîn veca¡ı teskîn 
eder. Ve eger telyîn nâfi¡ olmazsa veyâ«ûd bevâsîr ¡arî∂a ve vâsi¡a olma-
makla telyîni ðâbil olmazsa isti¡mâl-i √adîdden lâbüdd olur, onda √adîdi 
isti¡mâl bevâsîr-i mað¡adede ðâlıb ile √adîd isti¡mâli gibi olur. 

Eger bâsûr «âric-i ra√imde ise bâsûr ða†¡ olundukta mev∂i¡-i ða†¡a zâc ve 
şebb ve ðuşâr-ı kündür ve onlar mi&lli edviye va∂¡ olunur. Ve kaçan ða†¡ 
murâd eylesen mer™eyi bir beyt-i bâride idhâl ve o beytte bâsûr-ı ra√imi ða†¡ 
edersin ve bu resm üzere kılarsın ki onun iki ayaklarını √âyi† üzere ref¡ edip 
iki sâ¡at miðdârı merfû¡atü’r-ricleyn terk ve ¡ânesi ve §ulbü ve ¡icânı üzerle-
rine ðâbı∂a ve &elcle müberrede olan miyâhla meblûle «ırða va∂¡ edersin. 
Ve eger dem inðı†â¡a muðârebe eylemezse onun ¡ânesi ve §ulbü ve onların 
nevâ√îleri üzere me√âcim-i lâzıme va∂¡ edersin ve †abî«-i ðavâbı∂a maπmûse 
olan §ûfeyi ona ta√mil edersin, o ðavâbı∂ın içinde aðâðıyâ ve heyûðas†îdâs 
ve √u∂a∂ mi&lli nesneler ola ve o mer™eyi miyâh-ı ðâbı∂a içinde iclâs edersin. 

Ve eger bevâsîr ¡arî∂a ve vâsi¡a ise onun ða†¡ına ta¡arru∂ olunmaz velâ-
kin demi √âbis ve tecfîfi ðavî olan müceffifât onun üzerine va∂¡ olunur, 
me&elâ enberbâris veyâ«ûd √ummâ∂ ¡u§âreleriyle meblûle olan «ırða o 
bâsûr-ı ¡arû∂ ü vâsi¡in üzerine va∂¡ olunur ve √u∂a∂ ve aðâðıyâ mi&lliler 
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dahi ≠erûr kılınır ve onun e†râfı bi-şiddetin rab† olunur ve mer™eye hey™et-i 
me≠kûreyi √âfı@a olan nu§be üzere nevm ile emr olunur mâ-tete√ammel 
suðû† eylemesin için ve ona nezf tedbîri ile tedbîr olunur. 

Ve kaçan ifrâ†-ı seyelân zâil olup onun seyelânı mertebe-i [445a] i¡tidâle 
tenezzül eylese ve ifrâ†-ı seyelânı senin men¡in √asebiyle suðû†-ı ðuvvet 
âfeti dahi zâile olsa ve bir dahi ifrâ† √âleti ona ric¡at eylemese sana gerek 
olur ki o miðdâr seyelânın inðı†â¡ına râ∂î olasın ya¡nî külliyyen demi ða†¡a 
ta§addî eylemesin.

Ve bâsûr- ¡arî∂ ü vâsi¡i müleyyinâttan olur «a†mî ve bâbûnec ve bezr-i 
kettân ve √ulbe ve iklîlü’l-melik ve onların em&âli †âbî«inde mer™eyi iclâs 
eyleyip üzerine edhândan dühn-i zeyt ve dühn-i sûsen ve dühn-i iklîl-i me-
lik isti¡mâl eylemek.

Ve mesânîrin ¡ilâcında o mesâmîr §â√ibesi √ulbe ve müleyyinât-ı sâi-
renin ma¡a’d-dühn †abî«inde iclâs olunur ve zûfâ ve na†rûn ve rîtiyânec bu 
edviyeden mütte«a≠ olan ferâzic i√timâli dahi onlara nâfi¡ olur.

On Birinci Fa§l La√m-ı Zâid ve ‰ûl-i Ba@r ve ¢a∂îb Gibi Bir Şey™in 
ªuhûru ve ¢ara…ûs Tesmiye Olunan Şey™in Beyânındadır

Ra√imin femi katında ba¡∂ı kerre la√m-ı zâid nâbit olur ve ba¡∂ı kerre 
dahi mer™e üzere ðadîb gibi bir şey™ @âhir olur ki ¡inde’l-cimâ¡ √âil olur ve 
ba¡∂ı kerre o şey™-i @âhir ba@r414-ı ¡a@îm olur. 

Ammâ ðaraðûs415 fem-i ra√imde nâbit la√mdir, ba¡∂ı kerre uzun ve ba¡∂ı 
kerre kısa olur; §ayfta †avîl, şitâda ða§îr olur. Ve o ðaraðus tesmiye olunan 
la√m-ı me≠kûrun vuðû¡una ve vücûduna Ercî√ânis ve Câlînûs gibi e†ıbbâ-
dan bir †âife şehâdet eyledi, ammâ Esâdiðlus e†-‰abîb onu inkâr eyledi. 
‰ab¡ ile olan nüs«âda “Enbediðlus” vâði¡ olmuştur, ammâ noð†alar sâðı†a 
olup “Enbiyâdiðlus” olmak nüs«a-i ûlâ da i√timâldir.

414 “Ba@r” bânın fet√i ve @ânın sükûnu ile fercin iki cânibinin arasında olan la√m-ı 
zâiddir ki sünnetten bâðî kalmış ola.

415 “¢araðûs” √alezûn vezninde bir nev¡ ðâ¡dır ki §ulb ve emles ve ecved olur ve 
ba¡∂ı kerre ondan bir nev¡ mâ «urûc eder ki tuturuk ve ðı†¡a-i nâr gibi «abî& olur 
ve o ar∂ mürtefi¡a vü mu†ma™inne olur. Ammâ “ðırðıs” iki ðâfın kesri ile circis 
ma¡nâsınadır ya¡nî küçük sineğe derler. Ve “ðaraðûs” laf@ı ile kelb da¡vet olunur 
ve “ðaraðûs” laf@ı ile cedy işlâ olunur. Ammâ mu§annifin ≠ikr eylediği ma¡nâ 
πâlib-i i√timâl üzere isti¡âre †arîði ile olur veyâhûd lüπat-i Yûnânî olur.



Tahbîzü’l-Mathûn 779

el-Mu¡âlecât: ¢a∂îb ve ba@r-ı ¡a@îmin mu¡âlecesi ancak ða†¡ iledir. Ve 
ða†¡ın †arîði budur ki mer™e ¡alâ-ðafâihâ ilðâ ve ba†nı imsâk olunur nezf 
vuðû¡undan √a≠er için ve ba¡dehu o ba@r ¡umðundan ve a§lından ða†¡ olu-
nur. Ammâ la√m-ı â«er la√mı ekkâle olan edviye ile mu¡âlece olunmak 
mümkindir ve o edviyeyi o bâbda sen bilirsin. Ve bu la√ma mu¡âlecede 
ba¡∂ı kerre sen ða†¡a mu√tâc olursun ve o la√m bevâsîr mecrâsına cârî olup 
bevâsîr ða†¡ı gibi ða†¡ olunur. 

Ammâ ðaraðus bir «ay† ile şedîden rab† olunup iki gün veyâ«ûd üç gün 
merbû†an terk olunup ba¡dehu ða†¡ olunur. Ve ba¡∂ı kerre işâret olunur ki 
ta¡affün edince ðadar ðaraðus merbû†an terk olunup ba¡de’t-ta¡affün ða†¡ 
oluna seyelân-ı dem ðalîl olsun için.

On İkinci Fa§l Ra√imde ◊âsıl Olan Su Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre er√âm-ı nisâda mâ müctemi¡ ve mu√teðın olur.
el-¡Alâmât: O mâ-ı mu√teðın-i ra√imin ¡alâmeti i√tibâs-ı †am&ın teðad-

dümü ve ðarðara-i ba†nın ke&reti «u§û§an ke&retin √areket ve meşyi katında 
tezâyüdü ve esfel-i ba†na verem-i rı«v ¡urû∂u ve ba¡∂ı kerre o mer™enen 
müstesðıye gibi olduğu olur ve ondan ru†ûbet-i mâiyye ke&ret üzere seyelân 
eder √attâ @ann olunur ki o mer™ede √abel vardır ve ba¡∂ı kerre onun ferci 
def¡aten mâ-ı ke&îr idrâr eder.

el-Mu¡âlecât: Onun ¡ilâcında eger i√tiyâc var ise fa§d olunup riyâ∂et etti-
rilir ve mâiyyeti idrârı ðavî olan eşyâ-ı müdirrede ið¡âd olunur ve ∂ımâdât-ı 
istisðâda isti¡mâl olunan eşyâda dahi ið¡âd olunur o mâdde-i mâiyyet nu∂c 
bulunca ðadar ve ba¡de’n-nu∂c ona bi’l-ðuvve †am&ı müdirre olan eşyâ 
taðrîb olunur ve müdirrât-ı bevl dahi saðy olunur, müstesðîlerde isti¡mâl 
olunan √ukun ve müdirrât ve müdirrât-ı †am& olan şiyâfâtla i√tiðân olunur 
ve «arbað-ı ebya∂ i√timâli onlara nâfi¡ olup mâ-ı ke&îr i«râc eder.

On Üçüncü Fa§l Ra√imde Mütevellid Olan Nef«a ve Ra√imin 
Ta¡affünü Beyânındadır

Ve ba¡∂ı kerre ra√imde √âdi&e olan nef«a ve rî√in sebeb-i evveli ∂arbe 
ve sað†a ve o mi&lli nesneler olur onların mizâc-ı ra√imi i∂¡âfları √asebiyle. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡usr-i vilâdet veyâ«ûd fem-i ra√imin inðılâbı veyâ«ûd 
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fem-i ra√imi sâdd olan berdin πalebesi ve şiddeti olup o sebebden ra√imin 
fe∂âsında veyâ«ûd «alel-i elyâfında veyâ«ûd zevâyâsında mu√tebese olan 
riyâ√ın i√tibâsı nef«a-i ra√ime sebeb olur. O nef«anın a§¡abı «alel-i elyâfta 
olan riyâ√-ı nef«asıdır ve ba¡dehu a§¡ab zevâyâ riyâ√ı ve ba¡dehu tecvîf ve 
fe∂â-ı ra√im riyâ√ı ve nef√alarıdır.

el-¡Alâmât: Ra√imde ve elyâfta rî√in i√tibâsı müştedde olur √attâ o rî√in 
veca¡-ı temdîdi onun ¡ânesine bâliπ olup ürbiyyeteyn üzere münbası† ve iki 
fa√i≠e ve √icâba ve mi¡deye irtiðâ eder ve o nef«a için †abl §avtı gibi ve 
istisðâ-i †ablî savtı gibi §avt olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o riyâ√ intiðâl eder ve 
o mer™eye maπ§ ve ∂arebân ve na«s ¡ârı∂ olur. Ve onları eşyâ-ı ðaviyye-i 
√âdde ile kimâd teskîn eder velâkin berdin ¡avdi ile o a¡râ∂ ¡avdet eder ve 
ona πamz olunsa ondan ðarâðır munfa§ıla olup o eclden ¡ânede nütû™ ve 
irtifâ¡ √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre ra√imde o rî√ müddete’l-¡ömr bâðî kalır, 
mevte varınca ðadar ondan zâil olmaz. Ve bir ðavm zu¡m ederler ki ra√im 
menîyi müştemil olsa o rî√ ta√allül eder ve o ra√im kendide rî√ olmamış 
gibi olur.

el-Mu¡âlecât: Eyâric-i lûπâ≠iyâ ve sencerînâ bi-mâi’l-u§ûl ve’l-büzûr 
şürb olunmak ona nâfi¡ olur eger o riyâ√ı fâ¡il olan mâdde bedenden ve 
ra√imden eyâric-i feyðarâ mi&lli ile istifrâπdan sonra isti¡mâl olunur ise. 
Ve eger riyâ√-ı me≠kûre müzmine ise onun mâddesini eyâric-i Erkâπânîs 
ile istifrâπ ziyâde evfað olur ve kelkelânic dühnü o riyâ√a cidden nâfi¡ olur. 
Ve ba¡∂ı kerre muðl ve ¡ûd-ı belesân ve √abb-ı belesân bu edviyelerden 
şiyâfât itti«â≠ olunup i√timâl olunur. Ve ke≠âlik dühn-i se≠âb ve dühn-i 
nârdîn ile dahi i√timâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre dühn-i se≠âb ve dühn-i şibt 
ile ten†îl olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi se≠âb ve bezr-i fencengüşt ve kemmûn 
ve ðan†uriyûn ve birincâsef ve merzencûş ve enîsûn ve fûtenec ve selî«â ve 
nân«âh ve sâir büzûrdan ∂ımâ∂ itti«â≠ olunup ra√im üzere va∂¡ olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre ∂ımâd-ı me≠kûrun edviye-i me≠kûrelerini †ab« edip miyâhında 
[o riyâ√ı] olan mer™e iclâs olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi edviye √ârre ile teb«îr 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ra√im ve ¡âne üzere nâr ile olan me√âcim va∂¡ 
olunur.
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On Dördüncü Fa§l Ra√imin Riyâ√ı Beyânındadır

O riyâ√ın §â√ibesi @ann eder ki ra√iminde bir şey™-i mütedellî vü mu¡al-
lað vardır ve bu i√sâs cemî¡-i evðâtta ve «u§û§an şitâda olur ve onun elemi 
teferruð edip ve fırðaları bir mev∂i¡den â«ere intiðâl eder. Ve onun ¡ilâcı 
için küllü yevmin da√mer&âdan bir buçuk dirhem a«≠ olunup on dirhem 
o miπlâb ile şürb olunur ki onda bir dirhem kemmûn ve bir dânıð ma§†akî 
†ab« olmuş ola ve onun πıdâsı râziyânec ile mâ-ı √ımma§ kılınır ve o πıdâ 
cidden nâfi¡ olur. Rabbu’l-¡âlemîne √amd olsun ki kitâb-ı &âli&in yirmi bi-
rinci fenninin itmâmını müyesser eyledi. el-◊amdü lillâhi ¡ale’l-itmâmi 
ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ-seyyidina’l-enâmi mâ-dâme’l-ibtidâu ve’l-i«-
titâmu. [445b]





YİRMİ İKİNCİ FENN ¢ÂNÛN’DAN ÜÇÜNCÜ 
KİTÂB FÜNÛNUNUN Â»İR FENNİ OLUP A¡∞Â-İ 

‰ARAFİYYENİN A¡RÂ∞-I ªÂHİRELERİ VE 
MU¡ÂLECÂTI BEYÂNINDADIR O DAHİ İKİ 

MA¢ÂLEYİ MÜŞTEMİLDİR.

Ma…âle-i Ûlâ A¡∂â-i ‰arafiyyeye ¡Ârı∂a Olan Âfât-ı Mi…dâr 
ve Âfât-ı Va∂¡ Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir

Evvelki Fa§l ¿erbin ve İki ~ıfâ…ın Hey™etleri Beyânındadır

Ve ma¡lûm ola ki ba†n üzere cild-i ba†ndan sonra iki πışâ vardır: O iki 
πışânın birine †âðî derler, o πışâ-i †âðî em¡âyı √âvî olur ve ke&âfeti √ase-
biyle ve düsûmeti ile em¡âyı tes«în eder ve ¡a∂ali dahi √âvî olur. Ve ikinci 
πışâ bâ†ın olur416 ona bârî†ûn ı†lâð olunur ve müdevver dahi tesmiye olunur 
onun için ki o πışâ-i bâ†ınî πâşiye ve sâire olan nesnelerden o πışâ küre 
gibi bir nesne olur ki onun üzerinde «aml ve zevâid-i rı«v ve &aðb olur ve 
o πışâ fevðinden √icâba muta§ıl ve ona min-¡allin menâtı olur ya¡nî ∂a«â-
meti √asebiyle mürtefi¡ olup √icâba mutta§ıl olur. ªâhir budur ki √icâb-
dan murâdı §adrı mun§ıf olan √icâbın ve πışânın nihâyetidir ki §adr ile 
ðalb arasında √âil ve √âciz olur ve §adrı tan§îf eylediği ma√alle √icâb-ı 
mun§if tesmiye olunduğu gibi ðalb ile §adrı fa§l eden ma√alline √icâb-ı 
√âciz tesmiye olunur.417 Pes o ikinci πışânın √icâba mutta§ıl olduğu ma√all 
her ne ðadar ∂a«m ve &e«in ise velâkin ba†nın cildi ve πışâsı ta√tında olan 
mevâ∂i¡i raðîð olur. 

Ve o bârî†ûn ve müdevver tesmiye olunan πışâya yemînen ve yesâren iki 
¡aded ¡a∂al lüzûm-ı şedîd ile mülâzeme eder ve o iki ¡a∂alin mülâzesinden 
sonra ona ve √icâba ve eczâsına itti§âl-i itti√âd ile la√miyyet mutta§ıl olur. 
Ve o πışâ-i &ânî mi¡deye ve kebide mutta§ıl olur velâkin kebide cidden raðîð 
iken mutta§ıl olur ve mi¡deye o πışânın cevheri müsta√kem ve müsta√§af 

416 Ya¡nî †âfînin ta√tında olur. Bundan @âhir olur ki “†âfî em¡âyı √âvî olur” dediğin-
den murâdı em¡âyı mümâs olur demek değildir belki bu bâbda me&el olan  رة  ا

ــ ــ ا رة  ــ א ــ  ــ ا ــ  ــ وا .ðabîlindendir ا
417 ¡Örf-i e†ıbbâda √icâb bi‘l-cümle πışâya ve §ıfâða ı†lâð olunur ve ek&er-i isti¡mâli 

¡ale‘l-ı†lâð tercümede ≠ikr olunduğu üzeredir.
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olduktan sonra mutta§ıl olur ve o itti§âl itti§âl-i münbası† olur. Ve o πışâ-i 
&ânînin mi¡deye §u¡ûdunda ve mi¡deden nâzilen in¡i†âfında ¡urûð-ı sâkine 
ve şiryân-ı ke&îre mürûr ve mecâzına temkîn vardır. Ve o ¡urûð ve şiryân 
o mev∂i¡-i in¡i†âfa ta¡alluð edip sonra cânib-i ta√tına mün√adir olur ya¡nî 
&ânînin dâ«iline nüfû≠ eder. Ve o ¡urûð ve şiryân &erb olur ya¡nî o ¡urûð ve 
şiryân müntesice olup onun nes√ine &erb tesmiye olunur ve ek&er bârî†ûn 
üzere bir §ıfâð cârî olur ki fi’l-√aðîða o §ıfâð ba†n üzere olan ¡a∂al-i müsta¡-
ri∂in refîðidir velâkin o §ıfâð bârî†ûna mutta§ıl ve ¡a§abiyyete müşâbih ol-
makla @ann olunur ki o §ıfâð bâreîûndan cüz™dür. Ve kaçan §ıfâðtan bârî†ûn 
ifrâd ve ifrâz olunsa cidden raðîð olur ve fi’l-√aðîða bârî†ûn o §ıfâð olur. Ve 
onun eraððı ve a«la§ı iki «a§r katında olanlardır. Ve o eraðð olan mev∂i¡den 
a∂lâ¡ın aπşiye-i müstab†ıneleri nâbite olur. Ve o §ıfâðın menfa¡ati budur ki 
o §ıfâð ¡a∂al-i ba†n ile em¡â arasını mümteli™e eder ve mev∂i¡i sedd edip 
fa∂lın mevâ∂i¡-i «âliyeye vuðû¡unu ve in§ıbâbını men¡ eder ve onun men¡i-
ne diyâfraπamâ cihet-i «alften i¡ânet eder ve o §ıfâð cihet-i «alften em¡âyı 
ve ferâπ-ı fu∂ûl için olan a√şâyı ¡a§r-ı müsrif ile ¡a§r edip onların √âvî ol-
dukları &üfl ve bevl ve cenîn o ¡a§r ile mündefi¡ olurlar. Ve kezâlik o §ıfâð 
intifâ√-ı şedîdi men¡ eder ve a√şâyı rab†-ı ðavî ile rab† eder, o merbû† a√şâ 
§ulbde şey™-i vâ√id gibi olur. Ve onların küllîsi cihet-i «alfte olan la√m-ı 
πudedî üzere vâði¡ ve mutta§ıl olup o la√m-ı πudedî o mecmû¡ ve merbû†a 
ve ¡urûð-ı kibâr ve beyne’l-em¡â mutta§ıla olan cedâvile cemî¡an vi†â gibi 
olur ya¡nî döşek gibi olur. 

Ve bir ðavm dediler ki ba¡∂ı πışâlar ecnâs-ı elyâftan müntesic olur, 
me&elâ lîf-i †avîl ve lîf-i ¡arî∂ ve lîf-i müverrebden cihât-ı ma¡lûme üze-
re te™lîf ve terkîb olunur; lîf-i †avîlde ðuvve-i câ≠ibe ve ¡arî∂de dâfi¡a ve 
müverrebde mâsike olur, ammâ §ıfâðta bu mi&lli ecnâs-ı elyâf olmak câiz 
değildir.

Mu§annif der ki o ðavmin bu kelâmı ¡urûð ve me&âne ve ra√imde ce-
reyân eylemez, zîrâ onların her birisi birer ¡u∂v-ı müfreddir, elyâftan mü-
rekkeb değildir, onların √aððında “ecnâs-ı elyâftan mürekkeb değildir, 
cins-i vâ√idden veyâ«ûd iki cinsten mürekkebdir” demek câiz olmaz belki 
o kelâm ba¡∂ı aπşiyelerde olup kimi ecnâs-ı &elâ&eden ve kimi iki veyâ«ûd 
bir cins elyâftan mensûc olur. 
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Ve bu iki √icâb ya¡nî †âðî ve bârî†ûn cevf-i esfelin a√şâsını viðâye eder-
ler ve kaçan ¡âneye müntehî olduklarında onlarda yemneten ve yesreten 
ikişer &uðbe √â§ıla olur ke-enne cu√r gibi ya¡nî çukurlar gibi olup nüzûl 
ederler ve iki bey∂alara kîse gibi olurlar. 

Ve o iki √icâbın ya¡nî †âðî ve §ıfâð tesmiye olunan √icâbların &erb ta√-
tında olur ve &erb birbirine mu†bað olan iki πışâdan mü™elleftir; ikisinin 
arasında şiryânât ve ¡urûð-ı sâkine vardır ve şiryânât-ı ¡urûðtan ek&erdir. 

Ve &erb şeklde kîs gibidir, mi¡deye ve mâsârîðâya ve ðûlûna merbû†tur. Ve 
&erbin menşe™i bârî†ûnun iki mev∂i¡de olan fa∂lası olur. O mev∂i¡in birisi mi¡-
denin i&nâ ¡aşere itti§âli olduğu ma√alldir ki o ma√allden ≠ikr olunan bârî†ûn 
fa∂lası nüzûl eder.418 Ve ikinci mev∂i¡ ¡âne mev∂i¡idir ki ondan bârî†ûn fa∂lası 
§u¡ûd edip o nâzil ve §â¡id fa∂ldan mi&lü’l-kîs &erb müntesic olur. 

Ve eczâ-i bâ†ından «ârice ðıyâsla cüz™-i evvel cilde olur ve cilde ta√-
tında πışâ-i evvel ya¡nî †âðî tesmiye olunan πışâ olur ve cilde ile †âðînin 
mecmû¡una merâðð tesmiye olunur ve onların ta√tında ¡a∂al olur ve ta√t-ı 
¡a∂alde &erb ve ta√t-ı &erbde em¡â olur.

İkinci Fa§l Fet… ve Fet…e Müşâbih Âfetler Beyânındadır

Fetð bir âfettir ki πışâya πışânın ferdiyyetinin in√ilâli √asebiyle ¡ârı∂ 
olur ve o πışâya şaðð ¡ârı∂ olup bir πarîb cism o şaðða nüfû≠ eder gerekse 
ðable-vuðû¡i’ş-şaðð πışâda o cism ma√sûr olsun ve gerek ise ma√§ûr olma-
sın veyâ√ûd fetð mecârî-i ∂ayyiðanın ittisâ¡ı ile ¡ârı∂ olur. Ve kaçan fetð bir 
√âl üzere olsa ki ona nüfûz eden cism-i πarîb sâlik olsa «u§yelere te™eddî 
eyleye, o fetðe üdre ve ðayle tesmiye olunur ve mâ-¡adâlara ism-i ¡âm ile 
ya¡nî fetð ismiyle tesmiye olunur. 

Ve ek&eriyyâ «u§yenin üdresi ve devâlîsi ve §alâbeti ve ke≠âlik §afnın 
§alâbeti &erbîde ya¡nî &erbi olan πışâda vâði¡ olur, zîrâ ≠ikri mürûr eylediği 
üzere §ıfâðta olan iki &uðbeye ba¡∂ı kerre ittisâ¡-ı me≠kûr ¡ârı∂ olur ∂a¡fları 
√asebleriyle veyâ«ûd o &uðbelerin √avâlîsi ta√arruð eder ve o √avâlîde olan 
muπarriye veyâ«ûd bâlle-i mür«iye olan ru†ûbet √asebiyle. 

418 ±ikri mürûr eylediği üzere o fa∂la bârî†ûnun üzerinde bir πışâ-i raðîðtir ki on-
dan &erb müntesic olur, pes &erb bârî†ûnun ta√tında olmakla fevðte olan πışânın 
mev∂i¡inde bârî†ûna nüfû≠ edip ta√tında &erb müntesic olur.
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Ve §ar«a veyâ«ûd √areket veyâ«ûd sað†a me¡ûnetleri ile veyâ«ûd o 
ta√arruð √areket üzere olan menîyi imsâk edip defðten men¡ etmekle 
veyâ«ûd hey™et-i cimâ¡ı ¡aks edip mer™e recül üzere §u¡ûd etmekle veyâ√ûd 
√în-i cimâ¡da nefsi it¡âb etmekle √u§û§an imtilâ üzere cimâ¡da it¡âb etmekle 
[ve ke≠âlik ¡ale’t-to«me cimâ¡ etmekle] ve ba†nda rî√ ve berâzın ictimâ¡ıy-
la √âdi& olur ve o ittisâ¡ ve «arðtan &erb veyâ«ûd √icâb veyâ«ûd cemî¡an 
&erb ve √icâb ve mi¡â nüzûl eder ve «u§û§an min beyni’l-em¡âi a¡ver nüzûl 
eder, zîrâ a¡ver sâirler gibi merbû†a değildir belki mu«allâdır veyâ«ûd se-
beb-i ta«arruð u ittisâ¡ o ru†ûbettir ki onu †abî¡at [446a] o ma√alle §abb eder 
veyâ«ûd o ma√allde ru†ûbet-i me≠kûre tevellüd edip «arð-ı ittisâ¡a mü™ed-
diye olur. 

Ve onun tevellüdü bürûdetin demi mâiyyete i§âlesi ile olur. Ve ba¡∂ı 
kerre o ru†ûbet için bir πışâ-i «â§§ olur.419 Ve ba¡∂ı kerre o ru†ûbet dem ve 
demeviyye ve dürdiyye olur eger sebeb ∂arbe ve sað†a olur ise veyâ«ûd 
riyâ√-ı nâfi«a olur. Ve ba¡∂ı kerre onda √adîd ile mu¡âlece nâfi¡a olur. Ve 
ba¡∂ı kerre o mev∂i¡de la√m-ı nâfi¡ olur. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi §afn πalî@ veyâ«ûd §ulb olur verem ve semn √ase-
biyle ve o sebebden üdreye §afn müşâbih olur ve ona üdretü’l-la√m tesmiye 
olunur. Ve ba¡∂ı kere o verem ve semn ürbiyyede olur. Ve ba¡∂ı kerre o 
mev∂i¡in ¡urûðu müntefi«a olup ona üdretü’d-devâlî tesmiye olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre §afn min-πayri fetðin †avîl olur ve şedîden istir«â edip üdreye 
müşâbih olur. 

Ve ba¡∂ı kerre fetð «u§yelerin fevðinde olur, ürbiyye katında ve ürbiy-
ye fevðinde olur ve sürrede ve fevða’s-sürrede ve iki √âliblerde olur. Ve 
fevða’s-sürre vâði¡ olan fetð â«erlere ðıyâs ile nâdir olur, zîrâ sürrenin fevði 
¡a∂al ile med¡ûm olur ona πışâ i¡timâd etmekle, ednâ sebebden ona fetð ¡ârı∂ 
olmaz, ammâ sürre ta√tında ¡a∂alin e†râfı vâ§ıl olur ve di¡âme olmağa e†râ-
fın §alâ√iyyeti olmaz. Ve ba¡∂ı kerre sürreye nütû™ ¡ârı∂ olup o nütû™-i sürre 
dahi fetð ðabîlinden olur. 

Ve min beyni’l-fütûð fevða’s-sürre olan fetð rediyyü’l-a¡râ∂ olur ne 
ðadar o fetð ðalîlü’t-tezeyyüd ise ve √âlet-i ûlâda mûlim değil ise. Ve o 

419 “O ru†ûbet için bir πışâ-i «â§§ olur” demek, o ru†ûbetten bir πışâ-i zâid tekevvün 
eder demektir.
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fetðin rediyyü’l-a¡râ∂ olduğunun vechi budur ki o fetðe mündefi¡ olan 
mi¡â-i diðâð olur ve mi¡â-i diðâð mütezâ√ime ve müte∂âπı†a olmakla ve 
diðâðın o √âline mu§â√ib olan fetð &üflü ibðâ etmekle îlâvus cinsinden olup 
ðalað ve kerbi olur. Velâkin ta√t-ı sürrede olan fetð ittisâ¡ı eşedd-i ðabûl ile 
ðabûl eder ve izdiyâda ≠âhib olur ve evvel-i √udû&unda mûlim olmaz. 

Ve ma¡lûm ola ki &erb ve mi¡â ðaylesi mara∂-ı ðavî vü ¡asirdir ne ðadar 
§aπîre dahi olursa ve ðayle-i mâ mara∂-ı sehldir her ne ðadar kebîr olur ise.

el-¡Alâmât: A§nâf-ı fütûð beynlerinde müşterek olan ¡alâmetler budur ki 
§ıfâð-ı dâ«il ile merâðð arasında ziyâde-i @âhire i√sâs olunur ve √a§r-ı nefes 
ve √areket katında o ziyâdenin @uhûru ezyed ve ek&er olur. 

Ve mecrânın ittisâ¡ı √asebiyle olan fetðin ¡alâmeti §afnda o ziyâde ðalî-
len ðalîlen @âhir olur ve @uhûru bilâ-√areketin ¡anîfetin ve bilâ §ay√atin 
olur ve ona üdre-i «u§ye ı†lâð olunur. Ammâ fevða’§-§afn olanlarda ittisâ¡-ı 
mecrâ √asebiyle fetð olmaz belki ancak in«ırâð ile olur ve tecfîf ona nâfi¡ 
olmaz.

Vve fetð mi¡avî olup mi¡ânın şaðða nüfûzunun ¡âlemeti istilðâ katında 
sür¡at ile o nâfi≠in ¡avdı ve ðarâðırın i√tibâsı ve «u§û§an ¡inde’l-πamz i√ti-
bâsı olur. 

Ve &erbî-i §ıfâðî olan fetðin ¡alâmeti onun ðalîlen ðalîlen √udû&u ve onun 
cihet-i ¡umða meyli olup va∂¡da istivâ üzere olduğu ve onda ðarðara i√sâs 
olunmadığı olur ve o fetð ¡umðta olup saπîrü’l-√acm olur. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi bi-esrihi &erb-i §ıfâðî «urûc edip o fetðin √acmi kebîr olur ve bür™ü 
¡usretli olur ve mi¡â ðaylesi gibi değildir velâkin onun messi ðayle-i mi¡â 
ve ðayle-i mâ ve ðayle-i rî√ messi gibi değildir, onlara mu«âliftir, mi¡avî ve 
&erbi fetðlerin ðayle-i rî√ten rücû¡u a¡ser olur. 

Ve ðayle-i mâ mess ile ve §afnın temeddüdü ile ve berîð ve melâset ile 
ma¡rûfe ve ma¡lûme olur ve bu ðayle-i mâîye dahi rücû¡ ve du«ûl eylemez. 

Ve ðayle-i rî√i ma¡rûfedir, zîrâ intifâ«-ı rî√î @âhirdir ve rî√i intifâ√ 
bilâ-müzâ√ametin ke&îretin ve bilâ-veca¡in ¡avdet eder ve ba¡∂ı kerre √âlen 
ya¡nî fevren ve def¡aten ric¡at ve ¡avdet eder. Ve rî√î ðaylede rî√in ¡avde-
ti bi’l-cümle a√vâlde berâberdir, ¡alîl müstalðî ve πayr-i müstelðî olduğu 
ile rî√in ¡avdetin sür¡at ve bu†™ta tefâvüt eylemez, iki §ûrette ¡avdet mü-
teşâbihedir, zîrâ rî√te &iðal yoktur ve zelûð dahi değildir. Ve bu va§f üzere 
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olan mâddenin ba¡∂ı a√vâlde ¡avdeti a√vâl-i sâire ¡avdetinden serî¡a olmaz, 
ammâ mi¡avî ðayle bunun «ilâfı üzere olup istilðâ ve πayr-i istilðâ √âlle-
rinde ¡avdet sür¡at ve bu†™ ile mu√telif olur ve ¡inde’l-istilðâ mi¡ânın ¡avdeti 
yesîren eshel olur. Ve bundan ya¡nî rî√ten ba¡∂ı kerre evcâ¡-ı şedîde ¡ârı∂ 
olur §afnı temdîd edip ve «u§yeleri dahi ¡a§r eylediği eclden. 

Ve la√mîde ðayle nefs-i §afnda olur, dâ√ilde olmaz ve onda §alâbet ve 
πıla@ ve i√tilâf-ı şekl olur. Ve ba¡∂ı kerre verem ile ta√accür edip ona lûres 
tesmiye olunur. 

Ammâ üdre-i devâlî ¡urûð-ı mümteli™eden ve iltivâ-i ¡unðûdîden420 
ün&eyânda istir«â olduğundan ma¡lûm olur ve onun i√∂âr421 ve √arekâta 
mümâna¡atı olur. 

Ammâ şerâyînde olan ðayle kaçan ona parmak ile kebs olunsa o ðayle 
tebeddüd ve teferruð eder ve ðayle şerâyînde olmayıp o ¡u∂vları taπdiye 
eden evride ise kebs ve parmak ile ona basmak o intifâ«ı ve ðayleyi tebdîd 
ve tefrîð eylemez.

el-Mu¡âlecât: A§√âb-ı fütûða tedbîr-i küllî imtilâyı ve √areket-i ke&îreyi 
ve ve&beyi ve def¡aten nühû∂ ve ðıyâmı ve cimâ¡ı terk eylemektir. Ve bu 
a√vâlin ziyâde şerrlisi ve fütûða ke&ret-i a∂rârı olanlar imtilâdır. Ve vâcib 
olur ki onlar aπdiye-i nâfi«ayı terk eyleyeler ve şürb-i mâyı ik&âr eyleme-
yeler ve cemî¡an mür«î olan eşyâyı √attâ √ammâmâtı dahi terk ve hecr eyle-
yeler ve ekl eyledikte istilðâ eyleyeler ve cülûs katında fetði şedd eyleyeler 
«u§û§an cimâ¡ katında şedd cidden gerekli olur ve onun cimâ¡ı ¡alâ-«iffetin 
min-ba†nihi olmak gerektir. 

Ve ma¡lûm ola ki fetð mu¡âlecesinden πara∂ şaððı il√âmdır eger il√âmı 
mümkin ise ve eger il√âmın imkânı yoksa mu¡âleceden πara∂ fetði tezâyüd-
den √ıf@dır ve mür√iyât olan mevâddı tecfîf ve &erb ve mi¡â nüzûl eyledi 
ise onu mev∂i¡ine redd ve i¡âdedir. Ve eger §afnda müctemi¡a olan su ise 
veyâ√ûd rî√ ise onları ta√lîl eylemektir ve ona vârid mededi men¡ eylemek-
tir ve eger ta√lîl mümkin olmaz ise o mi&lli ¡i§yânı olan mevâddı i«râc için 
tedbîr olunur. 

420 “¡Unðûd” üzüm salkımıdır.
421 “İ√∂âr” sıçrayıp mürtefi¡ olmaktır.
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Ve şaððı il√âm veyâ√ûd şaððı tezâyüdden √ıf@ muðavviye ve muπarriye 
olan edviye-i ðâbı∂a ile olur ve her ne ðadar şaðð eðall olur ise il√âm o 
miðdâr eshel olur. Ve ba¡∂ı kerre ona keyy ile isti¡ânet olunur. Ve onu tecfîf 
edviye-i mu√allile ile olur. Ve ba¡∂ı tecfîfte edviye-i mu√allileye keyy ile 
isti¡ânet olunur. Ve nâzili mev∂i¡ine redd-i rab† ve şedd ile olur. 

Ammâ müctemi¡i ta√lîl ∂ımâdât-ı istisðâiyye ile ve onun müşâbihleri 
ile olur. Ve mâddesini in§ıbâbdan men¡ istifrâπ ve ta¡dîl-i πıdâ ile olur. 
Ve mâddesini i√râc bi-ðuvvetin mu¡arrıða olan edviye ile ve ¡amel-i √adîd 
ile olur.

Üçüncü Fa§l Mi¡â ve ¿erbin Fet…i Beyânındadır

Eger &erb ve mi¡ânın nüzûlü §afna ise onu mev∂i¡ine redd mümkin olur 
velâkin onu redd fevðte olan fetðe nâfi≠ &erb ve mi¡âyı redden ¡usretli olur, 
zîrâ fevðte olanların reddi √âl-i istilðâda eshel olur ve yed ile ednâ πamz 
olunsa ric¡at eder. Ve kaçan fetð ziyâde olsa eger o şaððın tezâyüdü ru†ûbet 
ile ise o ru†ûbet tecfîf olunur ve şaðð ∂amm olunup il√âmında i√tiyâl olu-
nur. Ve kaçan onun redd için ¡i§yânı olsa o ¡alîl mâ-ı √ârra iclâs olunur ve 
fetð müleyyinâtla ta∂mîd veyâ«ûd «arð-ı √ârre ile tekmîd olunur nâfi≠ ric¡at 
edince ðadar ve ba¡dehu üzerine edviye-i câmi¡a va∂¡ olunup şedd olunur ve 
üç gün meşdûden terk olunur ve o günlerde ¡alîl istilðâ eder ve onun şeddi 
refâid-i mürebba¡a ile kılınır ve o refâid ile kılınır ki fetðin iki [446b] şefele-
rini cem¡ için ma¡mûle ola.422 Ve ba¡∂ı kerre o şeddin ve na§benin üzeri keyy 
olunur ve şaððta refâid-i küreviyye isti¡mâl olunmaz, zîrâ küreviyye rifâde 
şaððı tevsî¡ eder, ammâ şaðð ¡a@îm olur ise ona licâm lâbüdd ve lâzım olur 
ya¡nî onun bağı √âi∂in bağı gibi kılınır423 ve ona a§lâ √adîd taðrîb olunmaz. 

422 “Ve O refâid ile” ola ki ya¡nî bir nev¡ rifâde-i murabba¡a ola ki o murabba¡ mü&el-
le&e müşâbih ola, murabba¡da olan a∂lâ¡ın ∂ıl¡-ı fevðânîsi †avîl ve ta√tânîsi ða§îr 
ve yemîn ve yesârda olanları mütesâvî ola.

423 Ve fi’l-√adî&: ــאَم َ ِّ ا ي  ِّ ــ ُ أَْي  ــ  ِ َّ َ َ  Ya¡nî “◊ay∂ bendin bağlan.” Ve bu ي ــ  ا
kelimesine benzer ma¡nâda “isti&fâr” art eteğin iki ayağı arasından alıp kuşağına 
sokmaktır. ¡Arabların ُ َ א َ ِ  َ َ َ  ْ َ ٌن  َ ُ אَء  َ  dedikleri şol kimse √aððındadır ki ma§-
la√atından za√met ve meşaððat ile yorgun ve susuz ¡avdet ede, nitekim ْ ــ َ ــאَء َو َ  
ُ َــ َא َض ِر َ ــ َ  derler ya¡nî “Cemî¡ ðuyûdunu ða†¡ etmekle geldi, dâmdan «alâ§ bulan 
âhû gibi.” Vankulu.
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Ve a§√âb-ı fütûðun intifâ¡ eylediği eşribe sencerînâ, cevz-i serv †abî«i 
«u§û§an o †abî√ten içinde sencerînâ ve kemmûnî idâfe ve √all olanlar olur. 

Ve şaðð üzere isti¡mâl olunan a∂midede vâcib olur ki şaððın iki şefeleri 
cem¡ olunup ve bey∂alar cânib-i fevðe taðlî§ olunup ve nüzûl ve nüfû≠ eden 
şey™ tamâmen redd olunup ba¡dehu o a∂mide isti¡mâl oluna ve o a∂mide 
übhül ve cevz-i serv ve varað-ı serv mi&lliden itti«â≠ olunan ∂ımâd olur 
ve onun ke&ret-i nef¡i üzere icmâ¡-ı e†ıbbâ vardır. Ve ke≠âlik muðl, ke&îrâ, 
§amπ-ı a¡râbî, πıra’s-semek, πıra’l-cülûd, dıbð-ı kem™e-i yâbise, lu√ûm-ı se-
re†ânât, verd ma¡a-aðmâ¡ihi, cemî¡an ðavâbı∂, âs-ı yâbis, mâş-ı muðaşşer, 
midâd, √u∂a∂-ı Mekkî varaðı, şebb-i Yemânî, summâð, &emeretü’†-†arfâ, 
maπre, ðan†uriyûn, §abır-ı Simne√ânî, mürr bu edviyelerden dahi ∂ımâd 
itti«â≠ olunur.

Nüs«a-i ∞ımâd-ı Ceyyid: Uşşað, kündür, §abır-ı Simmne√ânî, dıbð her 
birinden üçer dirhem, muðl iki dirhem, aðâðıyâ, anzerût. Ba¡de’d-daðð üb-
hül ile nað¡ olunup o menðû¡ bir ðu†na içirilip mev∂i¡-i şaðða va∂¡ olunur.

∞ımâ∂-ı »afîf: Ma§†aðî, anzerût, kündür veznleri berâber a«≠ olunup 
nebî≠ ve zeytte i≠âbe ve √all olan πırâ ile cem¡ olunur ve bir kâπa≠ üzere 
onunla †ılâ olunup mev∂i¡-i şaðð üzere va∂¡ olunur. Ve ke≠âlik bu ∂ımâd 
mi&llidir §abır, πırâ, kündürden mütte«a≠ olan ∂ımâd. Ke≠âlik cevz-i serv, 
kündür, aðâðıyâ, cüllenâr, anzerût, dem-i a«aveyn, mürr, √u∂a∂, übhül vez-
nleri berâber a«≠ olunup ba¡de’s-sa√ðı'n-nâ¡im §amπ ile ma¡cûn [kılınıp] 
bey∂aya veyâ«ûd şaðð hangi ma√allde ise ona ilzâm olunur.

∞ımâ∂-ı Ceyyid: Ba¡∂ı kerre bu ∂ımâd §ıbyânın fetðini il√âm dahi eder: 
¢uşûr-ı rummân on dirhem, ¡af§-ı ficc beş dirhem bu devâlar a«≠ olunup 
beş ûðıyye şarâb-ı ðâbı∂ ile şedîden †ab« olunup em¡â fevð cânibine redd 
olunduktan sonra mev∂i¡ mâ-ı bârid ile ten†îl olunup ∂ımâd-ı me≠kûr o 
mev∂i¡e ilzâm olunur ve onun şeddi küllü üsbû¡in veyâ«ûd küllü ¡aşereti 
eyyâmin √all olunur.

∞ımâ∂-ı ¡Acîb: Ma§†akî, ðuşûr-ı kündür, cevz-i serv mürr, πıra’s-se-
mek, anzerût bu edviye veznleri berâber a«≠ olunur ve πırâ «all-i «amr ile 
i≠âbe olunup onunla edviye-i bâðıye cem¡ ve ondan ∂ımâd itti«â≠ olunur. 
Ve ba¡∂ı kerre §ıbyânın fetðine bu ∂ımâd kâfî olur: Cüllenâr, bezr-i ða†ûnâ, 
a§l-ı sûsen-i berrî. Ve ba¡∂ı kerre dahi yine §ıbyâna ∂ımâd kâfî olur: ¡Ade-
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sü’l-mâ424 ile ta∂mîd. ¡Adesü’l-mâ™ †u√lub cinsindendir. Ve ba¡∂ı kerre yine 
§ıbyân fetðine kâfî olur şarâbdan ve dühn-i zanbaðtan ma√lûl olan muðl ile 
†ılâ olunmak veyâ«ûd cünd-i bîdester ile †ılâ olunmak «u§û§an o fetð-i mâî 
ola ve kezâlik ba¡∂ı kerre onlara kâfî olur esrâş ile sevîð-i şa¡îr.

Dördüncü Fa§l Fet…-i Mâ Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre fetð-i mâda bezl-i müderrec ile su istifrâπ olunur ve ba¡∂ı 
kerre dahi mâiyyeti i√râc eden a∂mide ile istifrâπ olunur. Ve istifrâπdan 
sonra ba¡∂ı kerre √adîd ile veyâ√ûd edviye-i kâviye-i müşennice ile keyy 
olunur ve o keyy §ıfâðtan fetði vely eden cânib üzere olunur, zîrâ §ıfâðı 
ta∂yîð etmekle mâı nüzûlden men¡ eder. 

Ammâ bezl ve ba∂¡ olunmağın †arîði budur ki ¡alîlin «u§yeleri cihet-i 
fevðe işâle olunur ve §afndan cidden teb¡îd olunur ve bezlden muðaddem 
¡âne nûre isti¡mâli ile şa¡rdan tecrîd olunur ve bir serîr veyâ«ûd dükkân 
üzere ¡alîl istilðâ olunur ve bir «âdim cânib-i yemîne iclâs olunup ¡alîlin 
≠ekerine cihet-i merâðða medd ettirilir ve o √âl üzere iken bir mib∂a¡-ı ¡arî∂ 
ile ib∂â¡ olunur ve mev∂i¡-i derzi ib∂â¡dan √a≠er ve ittiðâ vâcib olur velâkin 
derzin yemîninden veyâ«ûd yesârından ib∂â¡ olunup ba¡dehu derze müvâzî 
şaðð olunur425 ve sen ictihâd eyle ki mâiyyeti cemî¡an istifrâπ eyleyesin. 
Ve bu vech üzere mâiyyeti istifrâπ eyledikten sonra eger @ann ve tecvîz 
edersen ki mâiyyet §afna yine nüzûl ve §afnı mümteli™e eder, o zamân ¡ilâcı 
i¡âde eyle, dilersen bezl ve dilersen keyy eyle, bu iki mu¡âlece arasında sen 
mu«ayyirsin. 

Ve keyyin †arîði budur ki ta¡aððufu426 olan √adîde-i daðîða mekâvî ta√-
miyesi gibi ta√miye olunur ve «u§yeler √asbe mâ-emken ba¡îd olan mev∂i¡e 
rab† olunur ve o mikvâ §afn üzere idâre olunur ki o mikvâ «u§yeye i§âbet 
eylemeyip ancak §afna ve bârî†ûna i§âbet eyleye ve onları ta∂yîð ve teşnîc 

424 “¡Adesü’l-mâ” †u√lubdan «ur™u‘∂-∂afâdı¡ dedikleri §ınftır.
425 ±ikri mürûr eylediği üzere §ıfâðın esfelinde iki &uðbe √âdi& olup nüzûl eder ve 

&uðbelerden §afn olur, pes o &uðbelerin birbirine mülteðîleri derz olur ve şaðð 
o derze müvâzî kılınır ya¡nî her biri bir cihet-i vâ√idden i«râc olunsa birbirine 
mülâðî olmaz.

426 “¡Aðf” bir nesnenin başı eğri olmaktır. Mikvânın başı eğri olup «ayyâ†ın ütüsü 
gibi ola ve med«ali ya¡nî başının ¡aðfı vâsi¡ olur ise mekâvînin keyyi ecved olur.
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etmekle ba¡de-≠âlike’l-keyy §afna mâ du«ûl eylemeye. Ve med«ali vâsi¡ 
olan mekâvî ecved olur. Ve bu keyyden sonra √âdi& olan «uşkrîşete mu¡â-
lece olunup ba∂¡ ve keyy mev∂i¡i idmâl olunur ve ba¡∂ı kerre bârî†ûndan bir 
şey™ ða†¡ olunup ba¡dehu keyy olunur ve şaðð üzere ðavâbı∂ va∂¡ olunur ve 
¡alîl şürb-i mâdan men¡ olunur. 

Ammâ ðayle-i mânın a∂mideleri istisðâ ve †ı√âl a∂mideleri gibidir. Ve 
ke≠âlik bu §ıfat üzere olan ∂ımâddır: Mîvîzec ve kemmûn a«≠ olunur ve 
menzû¡u’l-¡acem zebîb ile daðð olunmakla cem¡ olunup merhem gibi kılınır 
ve onunla ∂ımâd olunur. Ve ke≠âlik fülfül, √abbu’l-πâr, bûrað, şem¡, zeyt-i 
¡atîð a«≠ olunup ondan merhem itti«â≠ olunur ve şaðð üzere va∂¡ olunur. 
Ve ke≠âlik remâd-ı bellû† a«≠ olunup zeyt-i ma†bû«-ı muðavvem ile ma¡-
cûn ve merhem kılınıp onunla ∂ımâd olunur ve cidden nâfi¡ olur veyâ«ûd 
na†rûn otuz dirhem, şem¡ altı ûðıyye, zeyt altı ûðıyye, fülfül yüz √abbe, 
√abbu’l-πâr seksen √abbe onlardan ∂ımâd-ı lâzım itti«â≠ olunur. Ve ba¡∂ı 
kerre muðl-i ¡Arabî rîð-i insânla §ıbyânın ðayle-i mâiyyesini ta√lîl eder.

Beşinci Fa§l Fet…-i Rî√ Beyânındadır

Bu fetðin tedbîrinde buðûl ve √ubûbdan nevâfi« olanlar hecr ve terk olu-
nur ve sâir aπdiyeden ðarâðır ve sû™-i ha∂ma mü™eddî olan imtilâ-i müfri† 
dahi terk olunur ve şarâb-ı memzûc ve niyy ve neffâ« eşribe şürbü dahi terk 
olunur ve onlara riyâ√ı mu√allile olan edviyeler saðy olunur, kemmûnî ve 
sencerînâ ve ı†rîfil-i kebîr gibi edviyeler √avlencân †abî«iyle saðy olunur.

Ma¡cûnun Ceyyidun Lehum: Se≠âbın varað-ı yâbisi zûferâ, kemmûn, 
nân«âh, bezr-i fencengüşt, bûrað, fûtenec veznleri berâber, mecmû¡-ı edvi-
ye vezninde eftîmûn a«≠ olunup ¡asel ile cem¡ olunur. Ve ke≠âlik se≠âb ve 
kemmûn ve fencengüşt ve fûtenec ve vecc ve √abb-ı πâr ve merzencûş ve 
şî√ ve mey¡a bu edviye ile dahi ∂ımâd olunur. Ve onlara merû«ât-ı nâfi¡a 
dühn-i ðus† ve zanbað ve «â§§aten dühn-i nârdîn olur ve onlar ile temrî« 
olunur. Ve riyâ√-ı me≠kûrenin mu√allilâtı ile ve ke&îrâ ile kimâd olunur. 
Ve kaçan veca¡ müştedd olsa o şiyâfât-ı mu§lı√a isti¡mâl olunur ki ¡asel ve 
na†rûn ve sekbînec ve çâvşîr ve kemmûn ve bezr-i se≠âb ve varað-ı se≠âb ve 
cünd-i bîdester bu edviyenin küllîsinden veyâ«ûd ba¡∂ısından itti«â≠ olun-
muş ola, bi-√asebi’l-√âcet sen bildiğin vech üzere i«tiyâr eyle.
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Altıncı Fa§l ¢ayle-i La√m ve Devâlî Beyânındadır

Onun ¡ilâcı evrâm-ı §ulbe ¡ilâcı gibidir ve çok kerre devâlî ðaylesinde 
merhem-i bâsilîðûn ve şu√ûm-ı leyyine ve mi«â« ile temrî« kifâyet eder. 

Yedinci Fa§l Nütû™-i Sürre Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre sürreye nütû™ ve irtifâ¡ ¡ârı∂ olur. Ve onun ¡urû∂u ba¡∂ı kerre 
fetð-i ma¡lûm †arîði üzere olur ve ba¡∂ı kerre dahi istisðâ sebîli üzere olur 
«â§§aten sürrede ru†ûbet veyâ√ûd rî√ ictimâ¡ etmekle ve gâhîce dahi verîd 
ve şiryândan biri [447a] o mev∂i¡e mâdde isâle etmekle ve gâhca dahi ve-
rem-i §ulb veyâ«ûd ta√te’l-cild la√m-ı zâid nâbit olmakla olur.

el-¡Alâmât: O ¡illetin √udû&u, «urûc-ı &erb ve mi¡â √asebiyle olanlarda 
sürrenin levni sâir-i cesedin bi-¡aynihi levni olur velâkin va∂¡ı mu«telif olur 
«u§û§an fetð-i mi¡âda i«tilâf-ı va∂¡ ziyâde olur ve fetð-i mi¡âda veca¡un-mâ 
olur ve üzerine kebs olunsa ya¡nî parmak ile basılsa mi¡â dâ«ile ¡avdet edip 
πâib olur ve ba¡∂ı kerre onun πaybeti ðarâðır ile olur. Ve mür√iyât isti¡mâ-
li onu ziyâde eder √ammâm ve temrî√ ve √areket mi&lli mür«iyât onun 
nütû™unu ziyâde ve ¡a@îm eder. 

Ve eger nütû™ ru†ûbet √asebiyle olur ise onu πamz redd eylemez ve me-
cessesi leyyin olur ve olduğu miðdârdan kebs olunmakla müteπayyir olmaz 
ve onun levni bedenin levni olur. 

Ve riyâ√la olan nütû™ elyen olur ve onun müdâfa¡ası eðall olur ve †abliy-
yet-i §avtı olur. 

Ve dem √asebiyle olanlarda levn demevî veyâ«ûd esved ve nebât-ı la√m 
veyâ«ûd §alâbet ile ¡ârı∂ olanlarda cesâvet ve §alâbet olup sâirleri gibi kebs 
ile münkebis olmaz.

el-¡İlâc: Nütû™-i sürre a§nâfından infitâ√-ı ¡ırð-ı nâbı∂ veyâ«ûd ¡ırð-ı 
πayr-i nâbı∂ ile veyâ«ûd rî√ ile olan §ınflarda onun ¡ilâcına ta¡arru∂ câiz 
olmaz. Ve eger onların mu¡âlecesine ta¡arru∂ olunur ise sana lâzım olur ki 
ða†¡ ve «ıyâ†aya ta¡arru∂ eyleyesin. 

Ve ammâ onların πayrilerine bu §ıfat üzere olan mu¡âlece ile ¡ilâc olur, 
o ¡ilâc budur ki sen ¡alîli iðâme edip teklîf edersin ki ba†nını temdîd ve 
nefesini √abs eyleye √attâ ve fi¡ller ile sürresinin nütû™u @âhir ola, o @âhir 
olan nütû™un e†râfına bir dâire idâre eyle ve o dâireyi ma√allin levninden 
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mütemeyyiz bir levn ile eyle ba¡dehu istilðâ ile ¡alîle emr eyle. Ve dâire-
nin √ayyizi bu¡dünde bir §ınnâreyi ta√yîz eyle bir √âl üzere ki o §ınnâre 
merâðða mürûr eyleye ve merâððın ta√tında olan ecsâmından birini a«≠ 
eyleye ve o ma√allde ibre ile bir «ay† id«âl edip ba¡dehu ba†† eyle ve o ba†t o 
vech üzere ola ki √arf üzere vâði¡ olup ta√tına √adîd i§âbet eylemeye ancak 
merâðð ba†† olunmakla ta√tında olan nesne münkeşif ola.427 Eger ta√tında 
olan mi¡â ise mi¡âyı esfele def¡ eyle ve eger &erb ise o &erbi medd edip fa∂-
lı ða†¡ eyle ve ba¡dehu o mev∂i¡-i münfetıðı «ay† eyle ve onun «ıyâ†asını 
«uyû†-ı müteðâbile vü §ulbe ile eyle ki o «uyû†-ı §ulbe ¡u∂v-ı münfetıðın 
ba¡∂ı eczâsını ba¡∂ı â«er üzere medd eyleye ve çifte teğel olmakla her câ-
nibin «uyû†u cânib-i â«erin «uyû†unu kendi cânibine ce≠b eyleye. Ve bu 
vech üzere münfetıð olan ¡u∂vu diktikten sonra ba†† olan sürreyi dahi şedd 
ve «ay† eyle ve onun şeddini ve «ay†ını ðu†r üzere eyle ya¡nî e†râf-ı sürreye 
idâre olunan dâirenin ðu†ru ba†† olunmuş idi, o ba†† olunan ¡u∂vun iki şefe-
lerini yine ðu†r-i evvelde cem¡ edip «ıyâ†a eyle ve «uyû†-ı me≠kûre için dört 
rü™ûs terk eyle ya¡nî teğeli çifte eyle √attâ mu«ayya†ın her başında ikişer 
«ay†ın başları bâðıye kala. 

Ve ma¡lûm ola ki &erbin √urûcu ve şaðða nüfû≠u bârî†ûn §ıfâðının in-
şiðâðıyla olur ve o inşiðâða fa∂lı ða†¡ eyle. Mu¡âlece cilde ve πışâ-i †âðîden 
mürekkeb olan ¡u∂v-ı merâðı şaðk ile olur. Ve o ma√allde iki inşiðâð √â§ıl-
dır, biri bârî†ûnda mara∂ olan inşiðâðtır ve ikincisi li-ecli’l-mu¡âlece †abî-
bin merâððı ba††ı ile olan inşiðâðtır. Pes fa∂l-ı &erbi ða†¡dan sonra evvelâ 
mara∂ olan inşiðâð vech-i mu√arrer üzere dikilir ve ba¡dehu ba†† olunan 
merâðð dahi ðu†r-ı dâire üzere şaðð olunduğu gibi yine ðu†r-ı dâire üzere 
şedd olunup bir vech ile o dahi «ıyâ†a oluna ki o «ıyâ†a olunan mev∂i¡in iki 
başında bâðî olan iplik uçları dört ¡aded ola ya¡nî onun teğeli dahi çifte ola, 
zîrâ çifte teğel şaððın iki şefelerini şedîden ∂amm edip ilti√âma i¡ânet eder.

Ve bu kelâmdan sonra mu§annif bu §an¡attan πara∂ ne idiğini beyân 
edip der ki o nütû™u olan fa∂l-ı &erbin suðû†una ve bâðî &erb-i mað†û¡un ve 
sâðıtın indimâline ri¡âyet eyle ve ictihâd eyle ki onun indimâli πavrda ola 
ve @âhirde mündemil olup nütû™u bâðî kalmakla ðabî√ olmaya. 

427 ~ınnâreyi merâðða ta√yîz ve id«âlin fâidesi «ay†ı id«âldir. Ve «ay†ı id«âlin 
fâidesi şaððın ðu†r-ı dâire üzere vuðû¡udur. Ve ðu†r üzere şaððın fâidesi «urûc 
eden &erbin meddi ile her †araftan tamâmen fa∂lalarının «urûcudur, ff‘fhem ≠âlik.
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Ammâ rî√î olan nütû™-i sürre ¡ilâcı o dahi bezl ve ða†¡ ve «ıyâ†a ile olur 
ve o fi¡llerin üslûbu üslûb-ı sâbıð üzere olur.

Sekizinci Fa§l ◊adebe ve Riyâ√-ı Efrise428 Beyânındadır
◊adebe fiðarâtın zevâline derler.429 Ve fiðarâtın zevâli ba¡∂ı kerre dâ«il-i 

@ahra ve cihet-i ðudâma olur ve o √adebe √adebe-i muðaddemdir ve bir 
ðavm ona tað§î¡ tesmiye eylediler. Ve eger o nev¡ zevâl-i feðâra ðassın 
¡i@âmı dahi müşârik olur ise ona ða¡s ve tað§î¡ derler. Ve feðârın zevâli 
ba¡∂ı kerre dahi «alfe olup √adebe-i mu™a««ar olur. Ve gâhîce zevâl-i feðâr 
yemîn ve yesârdan bir cânibe olur ve ona iltivâ derler. 

Ve bi’l-cümle a§nâf-ı √adebenin esbâbı ba¡∂ı kerre bâdiye olur ∂arbe ve 
sað†a ve o mecrâya cârî olan nesneler gibi ve onun esbâbı ba¡∂ı kerre dahi 
bedeniyye olur ru†ûbet-i mâiyye ve fâliciyye ve müzliða ve ribâ†âtı mür«i-
ye veyâ«ûd ru†ûbet-i müşennice gibi. Ve ru†ûbât-ı fâliciyyeden √âdi& olan 
√adebenin ek&eri iltivâî olup feðârın zevâli yemîn ve yesâra olur, ðuddâm ve 
«alfe olmaz. Ve ba¡∂ı kerre √adebe rî√-i fâ§ı¡a vü müşeyyike430 ve verem ve 
«urâc √asebiyle olur, §ıfâðâtı √urâc kendi cihetine temdîd etmekle √adebeye 
mü™eddî olur. 

Ve çok kerre veremî √adebeye i«tilâf-ı dem ile bür™ √â§ıl olur, zîrâ dem 
√asebiyle müsterâ√a tereddüd veremin nu∂cuna ve inficârına delâlet eder. 
Ve çok kerre dahi √adebenin sebebi verem-i §ulb olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi ribâ†âtın teşennücüyle √adebe ¡ârı∂a olur. Ve bu 
√adebenin vuðû¡u ðalîl velâkin serî¡ü’l-ðatl olur ve bi-eyyi sebebin kâne o 
zevâlde fiðarât-ı müte¡addidenin iştirâki olur ve √adebenin √udû&u bi-√ase-
bi’t-tedrîc olur veyâ«ûd iştirâk ve tedrîc olmaz. 

428 “Efrise” “ferse”nin cem¡idir. ~â√ib-i Tenðî√ der ki “ferse”nin cem¡i ðıyâs ile 
“feresât” gelmektir, “efrise” ile cem¡lendirmek şâ≠≠dır. Riyâ√-ı efrisede aðvâl 
vardır, ¡unuðta olur ve fe…ârda olur, iki riclde olur. Ve iştiðâðı س ا  دق  
ــא  ma¡nâsına. Vankulu lüπatinde der ki fâris feres üzere ðarâr eylediği gibi rî√ 
dahi ¡unuðta ðarâr eylediğinden için o rî√e ferse tesmiye olundu.

429 Bu tesmiye o ðavme «â§§adır, zîrâ mu†laðtır. Ammâ a∂lâ¡ın müşâreketi ile olan 
√adebeye tað†î¡ tesmiyesi ittifâðîdir.

430 “Fa§¡” bir noð†alı fâ ile bir nesneyi çıkarmak. “Şeyk” iki noð†alı yâ ile ¡alâ-rivâ-
yeti’l-Kisâî dikeni batırmaktır; bu nev¡ rî√e rî√-i şeviket derler, mefâ§ıla nüfû≠ 
edip tuffâ√ayı √uððtan i«râc eder veve belki ¡i@âma nüfû≠ edip ¡i@âmı parçalar 
¡iyâ≠en billâhi ta¡âlâ.
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Ve mu†laðan √adebe ve «u§û§an dâ«ile olan √adebe zevâl-ı fıðradan 
√âdi& riyenin mekânını ta∂yîð edip sû™-i teneffüs i√dâ& eder. 

Ve §abînin √adebesi §abînin §adrını §adrın inbisâ†ı katında im¡ân ve it-
tisâ¡dan men¡ eder ve a¡∂â-i nefesin i«tilâfı me™ûfe olup o √adebe §â√ibinin 
nefesi ∂ayyið olur ve onun için İbuðrâ† dedi ki her kime ki şa¡rı nâbit olma-
zan muðaddem su¡âl ve rebv √asebiyle √adebe ¡ârı∂ olsa o kimse helâk olur. 

Mu§annif der ki Buðrâ†’ın da¡vâsına delîl budur ki o √adebe delâlet 
eder ki rebv ve su¡âli fâ¡il olan mâdde fiðarâta intiðâl edip fiðarâtta ðavî 
ve &âbit ve mâdde-i πalî@adan √âdi& «urâc i√dâ& eylemiştir, zîrâ o mâdde 
πalî@a olmasa √adebeyi i√dâ& eylemez idi, pes mâdde πalî@a oldukta §adr 
riyeye müttesi¡ olmayıp nefes √asen olmaz belki seyyi™ü’n-nefes olup ¡a†aba 
mü™eddî olur. 

Ve ke≠âlik §ıbyânda ba¡∂ı kerre ðable’l-vaðt †a¡âm tenâvülü ile dahi 
√adebe ve riyâ√-ı efrise √âdi&e olur, zîrâ ðable’l-vaðt tenâvülü olunan †a¡âm 
onların a«lâ†ını taπlî@ eder ve o a«lâ†-ı πalî@a feðâra meyl eder. Ve §â√ib-i 
√adebenin sâðı daðîð olur, zîrâ sâða πıdânın sülûk eylediği menâfi≠ ve me-
cârînin ba¡∂ılarını √adebe sedd eder.

el-¡Alâmât: Esbâb-ı bâdiyeden √âdi&e olan √adebenin ¡alâmâtı o esbâbın 
vuðû¡u olur ya¡nî onun vuðû¡u müşâhede ile ma¡lûm olur. 

Ve ru†ûbetten olan √adebenin ¡alâmâtı se√ane ve melmes ve mev∂i¡in 
dühnü ðıllet-i intişâfı ve bu†™-ı intişâfı ve tedbîr-i mura††ıbın teðaddümü 
olur. [447b] 

Ve verem √asebiyle olan mev∂i¡i lems ile ma¡lûm olur ve «â§§aten onda 
veca¡-ı nâ«is ve §â√ib-i √adebeye ¡ârı∂ olan √ummayât olur. 

Ve bi-√asebi’l-yübûset olan √adebeye bedenin yübûseti ve √ummayât-ı 
√âddeye muðâsât ve istifrâπât ve temrî« olunan dühnü ¡u∂vün serî¡an in-
tişâfı olur.

el-¡İlâc: Ru†ûbet ve yübûsetten olan √adebenin ¡ilâcı fâlicin ve teşen-
nüc-i ra†b ve teşennüc-i yâbis ¡ilâcı olur.

İstifrâπın vücûbunda ve ¡adem-i istifrâπda ya¡nî ru†ûbetten olan √ade-
bede istifrâπ ve yübûsetten olan √adebede ¡adem-i istifrâπ vâcib olur ve 
ke≠âlik ∂ımâdât ve ne†ûlât ve onlara müşâbih edviye-i sâire isti¡mâlâtı fâlic 
ve teşennüclerde olan isti¡mâlât gibi olur. 
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Ve √adebe edviyelerinde ðânûn budur ki eger √adebe yâbise olmazsa 
onda isti¡mâl olunan edviye ðâbı∂a ola istir«â ile mâil olan feðârı şedd ve 
ðab∂ eylesin için ve ke≠âlik o edviye-i müsa««ine ola, fiðarâtı taðviye ey-
lesin için ve mür«iye veyâ«ûd ir«âya mu¡îne olup südedi fet√ için o edvi-
ye mu√allile olmak vâcib olur. Ve kaçan ðavâbı∂a iðti§âr olunup edviye 
mu√allile edviye-i müsta¡mele a«lâ†ına id«âl olunmasa mümkin olur ki o 
ðavâbı∂ ile revâbı† taðviye oluna lâkin mâdde ta√allül eylemese o mevâdd 
¡u∂v-ı â«ere intiðâl etmek mümkin olur ve onun ek&er-i intiðâli iki ayaklara 
olup onda fâlic ve o mi&lli âfet i√dâ& eder mâddenin πıl@ati ve riððati √ase-
biyle ve mâddenin ¡u∂va mu«âla†ası ve teşerrüb ve indisâsı √asebiyle âfet-i 
me≠kûrelerin biri ¡ârı∂ olur. Ve kaçan tenðıye mu√allil isti¡mâli ile sebðat 
eylese ðavâbı∂ isti¡mâlinde be™s olmaz. Ve ba¡∂ı kerre devâ-i vâ√idde ðab∂ 
ve tes«în ve ta√lîl cem¡ olur, cevz-i servde ve varað-ı servde ve varaðı πârda 
ve ða§ab-ı ≠erîrede ve üşne ve râsende cem¡ olduğu gibi. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
verd-i âðâðıyâ, cüllenâr gibi edviye-i ðâbı∂a, √abb-ı πâr, cünd-i bîdester, 
varað-ı diflâ, vecc mi&lli müsa««ine ve mu√allile olan edviye-i √ârre ile 
te™lîf ve terkîb olunur. 

Ammâ √adebe-i ra†beye nâfi¡a olan edhân √ârre ve ðâbı∂a olan eşyânın 
edhânı olur düh-i serv ve dühn-i se≠âb gibi. Ve o bâbda isti¡mâl olunan 
edviyeye ðaviyyü’t-ta√lîl olan devâlar varað-ı diflâ, vecc, cünd-i bîdester, 
se≠âb mi&lli devâlar i∂âfe olunur. Ve edhândan dahi dühn-i se≠âb, dühn-i 
cünd-i bîdester, dühn-i ¡âðırðar√â ûferbiyûn dahi edviyeye i∂âfe olunur ve 
o i∂âfenin §ûreti budur: Fülfül, cünd-i bîdester, ¡âðırðar√â, şa√m-ı √an@al, 
ûferbiyûn, √ıltît dühn-i se≠âb içinde fetð olunur431 ve onların miðdârı bu ve-
chledir ki bir ûðıyye devâ bir rı†l dühn içinde fetð olunur ve ba¡dehu teşmîs 
olunup iki üsbû¡ şemste terk olunduktan sonra ta§fiye olunup muðaddem 
≠ikr olunduğu üzere yine edviye-i me≠kûre onda tecdîd olunur; bu minvâl 
üzere edviyenin fetði ve teşmîsi o dühnde mirâren tekrâr olunur, eðalli üç 
def¡a o dühnde edviye fetð olunur. 

Ve ru†ûbî ve rî√î ma¡an bu iki mâddeden √âdi& olan √adebe ¡ilâcın-
da dühn-i ðavî isti¡mâl olunur, o dühn bu §ıfat üzere olur: Übhül, şî√, âs, 
cevz-i serv, ¡âðırðar√â, merzencûş, iklîl-i melik, ðardemânâ, id«ir, selî«a bu 

431 “Fetð olunur” demek, onların ðuvve-i kâmineleri i@hâr olunur demektir.
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me≠kûrlar a«≠ olunup su ile nâ¡imen †ab« olunur ve ta§fiye olunup üzerine 
suyun nı§fı ðadar dühn §abb olunup yine †ab« olunup ve bu minvâl üzere 
mirâren tekrâr olunduktan sonra ona cünd-i bîdester ve ûferbeyûn ve übhül 
mes√ûðaten †ar√ olunup isti¡mâl olunur ve onda ¡u∂vu taðviye ve riyâ√ı 
teftîş ve πalî@a ve πarîbe olan ru†ûbâtı ta√lîl vardır.

∞ımâd: Bu ∂ımâd √adebe-i rî√iyye için nâfi¡dir: Mey¡a-i yâbise, ðus†, 
ða§abu’≠-≠erîre, übhül her birinden birer ûðıyye, ûferbiyûn bir dirhem, dü-
hn-i nârdîn ðadr-i √âcet. 

Ammâ veremiyye olan cedbenin ¡ilâcı, nu∂c ve inficârı ¡usretli olan ev-
râm ¡ilâcı gibi veyâ«ûd evrâm-ı §ulbe «â§§ olan ta«lîl olur.

◊adebe-i Ra†be İçin Nâfi¡ ∞ımâdât ±ikr Olunur:
∞ımâd-ı Ceyyid: Vecc, râsen ra∂∂ olunduktan sonra mâ-ı servde †ab« 

olunur ve onunla ∂ımâd olunur.
∞ımâd-ı Nâfi¡: Bu ∂ımâd √adebe-i rî√îye ve ru†ûbîye ma¡an nâfi¡dir: Râ-

sen, übhül, vecc a«≠ olunup teherrî edince ðadar şarâb içinde †ab« olunur 
ve onun içinde muðl √all olunup merhem gibi kılınıp isti¡mâl olunur. Ve 
eger meşrûbât ve ∂ımâdât o mi&lli mu¡âlecât nâfi¡ olmaz ise istir«â zâil ve 
mev∂i¡-i ta§allub eylesin için onda keyy isti¡mâl olunur.

Dokuzuncu Fa§l Devâlî Beyânındadır

Devâlî432 sâðın ve ðademin ¡ırðlarının ittisâ¡ıdır o ¡urûða dem-i ke&îrin 
nüzûlü √asebiyle. Ve nâzil olan dem ek&eriyyâ dem-i sevdâvî olur ve ba¡∂ı 
kerre dem-i naðî-i πayr-i sevdâvî dahi olur ve ba¡∂ı kere dahi dem-i πalî@-i 
balπamî olur ve her hangisi olursa olsun o demde ¡ufûnet olmaz ve eger 
¡ufûnet olsa o recül teðarru√tan ve evrâm-ı «abî&eden sâlim olmaz. 

432 “Devâlî”, “dâliye”nin cem¡idir. Dâliye, o mencenûndur ki onu baðar döndürür. 
Kâmil-i Alâî der ki devâlî tesmiyesinin vechi bu olur ki o ¡illette ayak damarları 
dâliye-i kerm gibi olur. Ve o damarlarda İbn Sînâ ile Râzî’nin i«tilâfı vardır. İbn 
Sînâ der ki o damarlar riclin †abî¡î olan damarlarıdır, mevâddın ke&ret-i in§ıbâbı 
ile @âhir olmuştur. Râzî der ki p damarlar riclde müceddeden tekevvün-i πayr-i 
†abî¡î ile tekevvün eylemiştir. Kâmil-i Alâî der ki Râzî’nin kelâmı §avâbdır, zîrâ 
riclde olan †abî¡î damar √âlib ve §âfindir ve o damarları ða†¡ mühliktir ve bu ¡il-
lette mu¡âlece damarın ða†¡ı ile olunur, ne keyfiyyette o †abî¡î damarı ða†¡ mûcib-i 
bür™et olur!
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Ek&eriyyâ devâlî füyûca ya¡nî peyklere ve müşâta ve √ammâlîn ve ðav-
vâmîne ya¡nî ümerâ √u∂ûrunda dâimâ ayak üzere duran âdemlere ¡ârı∂ olur. 
Ve ke≠âlik ek&eriyyâ o va§f olunup devâlî âfetine müsta¡idd ve müheyyâ 
olanlara i§âbet eden emrâ∂-ı √âdde ¡aðabinde devâlî ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre 
dahi veca¡-ı mefâ§ıl gibi evvelâ ¡ârı∂ olur ve va§f olunan cemâ¡at-i me≠kû-
reden †ı√âli olanlara ke&îren ¡ârı∂ olur.

Ve bu devâlî ba¡∂ı kerre ¡ilâcı ðabûl eylemez ve ba¡∂ı kerre dahi devâlî 
ða†¡ olunur ya¡nî dem ile mümteli™e olan ¡urûð ða†¡ olunur ve o a¡∂ânın πıdâ-
sının ¡urûð-ı me≠kûre sâðiyesi olmakla onun ða†¡ı sâðların hüzâline mü™ed-
dî olur. 

Ve eger devâlî dem-i sevdâvîden √âdi& oldu ise o ¡urûðu ða†¡ ve dem-i 
sevdâvîyi sâða ve ricle nüzûlden men¡ ile onun §â√ibine emrâ∂-ı sevdâviy-
ye üe mâlî«ûlyâ ¡ârı∂ olur. Ve eger mâdde-i devâlî dem-i naðî ise o ¡urûð 
ða†¡ olunmakla mâlî√ûlyâ √udû&undan «avf olunmaz. Ve çok kerre devâlî 
mâddesi ta¡affün edip ðurû√a mü™eddî olur.

Onuncu Fa§l Dâ™-i Fîl Beyânındadır

Dâ™-i fîl433 devâlîde sâkların ziyâde olduğu mi&lli ðademde olan ziyâde-
dir, keyfiyyâttan biriyle ðadem ziyâde olur. Ba¡∂ı kerre dâü’l-fîl «ıl†-ı sev-
dâvî ile olur ve bu sebeb ile ¡ârı∂ olan dâ™-i fîl ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve ba¡∂ı 
kerre sebeb «ıl†-ı πalî@-i balπamî olur ve ba¡∂ı kerre esbâb-ı devâlî ile olur. 
Ve dem-i ceyyidden dahi olur eger dem-i ceyyid ðademe ke&îren nüzûl 
edip ve ricl ondan iπtidâun-mâ ederse ya¡nî ondan ðalîlen πıdâsını a«≠ edip 
bâðîsi fa∂la kalırsa. 

Ve dâ™-i fîlin evvel-i @uhûrunda ðadem mu√ammerretü’l-levn olur ba¡-
dehu sevâda taπayyür eder. Ve onun sebebi imtilânın şiddeti ve ¡u∂vun ∂a¡fı 
ve √arâretin ke&reti ve √areketi √asebiyle hâyice olan √arâretin mevâdd-ı 
ke&îreyi şiddet üzere ce≠bi olur ve ona devâlîye mu¡îne olan a√vâl dahi 
i¡ânet eder.

433 “Dâ™-i fîl” ðadem ve sâðta olan πıl@at-i fîliyyedir ya¡nî ¡i@am ve istivâda ve 
¡adem-i ¡adv ü i√∂ârda ve a«ma§-ı ðademin imtilâsında fîlin ricl ve ðademine 
müşâbih olur, ona o sebebden “dâ™ü’l-fîl] tesmiye olundu. Ve ba¡∂ılar dediler bu 
¡illet ðayle ke&ret üzere ¡ârı∂ olur √attâ nühû∂ ve ðıyâma ðudreti olmaz, binâen 
¡aleyh ona dâ™-i fîl tesmiye olunur. 
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el-¡Alâmât: Dâ™-i fîl ≠ikr olunun esbâbların hangisinden √âdi& olduğunu 
levn ve tedbîr-i müteðaddim temyîz ve beyân eder. 

Ve sevdâvî dâ™-i fîl câsî434 ve √arârete mâildir. Sevdâvî olup levninde 
√umrete meyl olan dâ™-i fîl esvedden eslem olur ve balπamî lîne mâildir. 
Ve ba¡∂ı kerre sevdâvî dâ™-i fîle teşaððuð ve teðarru√ ¡ârı∂ olur ve demevî 
ma¡lûm olur.

Mu¡âlecât-ı Devâlî ve Dâ™-i Fîl Mu¡âlecâtıdır: Dâ™-i fîl ¡illeti «abî&tir, 
mu¡âlecâtı ðabûlü [448a] ðalîldir. Ve eger o «abî& ¡illetin î≠âsı ve îlâmı 
yok ise ¡alâ-√âlihâ o ¡illet terk olunur. Eger teðarru√a te™eddî edip âkile 
√udû&undan «avf olunursa ona mine’l-a§l ða†¡dan πayri ¡ilâc olmaz. 

Ve eger dâ™-i fîle ibtidâ-i √udû&unda tedârük ve te¡âlüc olunur ise is-
tifrâπât ile onu men¡ mümkin olur ve «u§û§an ðay™-ı ¡anîf ile sevdâyı ve 
balπamı i«râc eden nesneler ile ve i√tiyâc katında fa§d ile men¡ mümkin 
olur. Ve bunlardan sonra ricl üzere ðavâbı∂ isti¡mâl olunur. 

Ve ammâ o dâ™ müsta√kem olsa ona ¡ilâc olunmaz ve ¡ilâcı ðabûl eden 
ðalîl olur. Ve ¡ilâcı ðabûlü eger recâ olunur ise ma¡lûm olsun ki onda te™&îri 
recâ olunan ¡ilâc o mu¡âlecedir ki devâlî ¡ilâcının mübâlaπası ola ve onda 
mu√allilât-ı ðaviyye isti¡mâl oluna. Ve ba¡∂ılar dediler ki o ¡illette ða†rân 
le¡ûðan ve le†û«an isti¡mâl olunsa nâfi¡ olur. Ammâ devâlî tedbîri onda vâ-
cib olur ki ¡urûð-ı yedden dem istifrâπ oluna ve sevdâ ve a«lâ†-ı πalî@a dahi 
istifrâπ oluna ve tedbîr ı§lâ√ olunup her muπalla@ olan πıdâ hecr oluna ve 
√arekât-ı müt¡ibe ve ðıyâm-ı †avîl hecr olunup ≠ikr olunan ¡urûð-ı müm-
teli™eye iðbâl olunup fa§d oluna ve o ¡urûðun içinde olan dem-i sevdâvî 
cemî¡an i«râc oluna ve â«irinde §âfin fa§d oluna ve ba¡dehu her mâdde-i 
ðalîleden bedenin tenðıyesi için ta¡ahüd olunup √acer-i lâjverd ile eyâric-i 
feyðarâ isti¡mâl oluna ve mevâddı men™ için onun isti¡mâli √asbe mâ-emken 
devâm üzere kılına ve mâ-ı cübnde eftîmûn şürbüne dahi te¡âhüd oluna ve 
√areket a§len terk oluna ve iki ayaklar üzerlerine ¡ı§âbe ile ribâ† isti¡mâl 
oluna ve esfelden ¡ı§âbenin şeddi bed™ olunup fevðe §u¡ûd oluna ve ¡aðib-
den rükbeye §u¡ûd oluna. Ve bu tedbîr ile dahi a†liye-i ðâbı∂a isti¡mâl oluna 
«u§û§an o ðâbı∂ edviyeler ta√t-ı ribâ††a isti¡mâl oluna. Ve evlâ olan budur ki 
o ¡alîl bilâ-şeddin ¡ı§âbetin ðıyâm ve nühû∂ ve meşy eylemeye, her nühû∂ 

434 “Cesâvet” §alâbet ma¡nâsınadır.



Tahbîzü’l-Mathûn 801

ve meşyinde ma¡§ubu’r-ricl ola. Ammâ †ılâ mev∂i¡i ve «u§û§an bi-nefsihâ 
¡urûð-ı me≠kûreden ve yedlerden fa§d ile tenðıyeden sonra isti¡mâl oluna-
cak †ılâ remâd-ı kerneb veyâ dühn-i zeyt kılınıp üzerine †arfâ ≠erûr kılına 
ve türmüs dahi †ab√ olunup √acmi ile †ılâ ve suyu ile ten†îl oluna. Ve bu 
ðabîlden olur ma¡izin ba¡rı ve √ulbe daðîði ve bezr-i fücl ve bezr-i circîr. 

Ve bu tedbîrler nâfi¡ ve nâci¡ olmayıp mu¡âleceye ða†¡dan πayri sebîl 
olmazsa la√m şaðð olunup dâliye i@hâr olunur ve ba¡dehu i@hâr olunan dâ-
liyeler dolaşık olunur ve dâliyeyi ¡ar∂an ve verâben şaððtan √a≠er olunur; 
¡ar∂an ve verâben dâliye şaðð olunsa hereb edip î≠â eder. Ve kaçan minvâl-i 
mu√arrer üzere dâliye şaðð olunsa mu√tevî olduğu mevâdd cemî¡an i«râc 
olunur. Ve vâcib olur ki o demin ve mevâddın tesyîli ðâbil olanlar cemî¡an 
tesyîl oluna ve ba¡dehu †ûlen olan şaðð tenðıye oluna. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
o ¡urûð sell olunup a§len ða†¡ olunur ve ða†¡ olunduğu §ûrette o ¡urûð istî§âl 
olunup ondan bir nesne ibðâ olunmaz ve eger istî§âl olunmaz ise o ða†¡ın 
∂ararı olur. Ve sellin ef∂ali keyy ile olan sell olur, zîrâ keyy betrden «ayrlı 
olur. Ve devâlîden selli câiz olan a√merü’l-levn olan devâlî olur ve esved 
olanlar sell olunmaz belki onlarda evvelâ resm olunan tenðıye olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre ða†¡dan sonra tenðıyede mübâlaπa olunmayıp a«lâ†-ı πalî@a-i 
sevdâviyye ishâl olunmasa o ða†¡ ile √âdi& olan ður√aya bür™ gelmez. Ve 
vâcib olur ki ða†¡ ve sell ve keyy olunduktan sonra «ıl†-ı sevdâvîyi müvellid 
olan eşyâdan √a≠er oluna ve bedenin tenðıyesine müdâvemet oluna √attâ 
fa∂l-ı sevdâvî tevellüd eylemeye ve devâyı isti¡mâl mu¡âvede oluna eger 
mâddenin vechi devâya mesdûd değil ise ya¡nî devânın mevâdda sâlik ola-
cak †arîði mesdûd değil ise veyâ√û∂ mâddenin riclden ¡u∂v-ı şerîfe intiðâli 
mu¡tâd olup devâyı mu¡âvededen mâdde ber-vech-i mu¡tâd ¡u∂v-ı â«ere in-
tikâl eder diye «avf olunmaz ise. Ve ma¡a-hâ≠â ba†† ve şaðð için bir «a†ar 
vardır, o «a†ar budur: ¡U∂v-ı «asîse mündefi¡ olan mevâddı ba†† indifâ¡dan 
men¡ eder velâkin mâdde-i memnû¡a a¡∂â-i ¡âliyeye mun§arife olur, binâen 
¡aleyh §avâb budur ki tenðıye bâliπa olmadıkça ba†† olunmaya ve ba††a mü-
te¡allið bir nesne ile ¡amel olunmaya. 
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Ve ba¡∂ı kerre sil¡a dahi dâ™-i fîle müşâbih olur onda dahi πıl@at olmakla435 
velâkin πalî@ olan sil¡ayı ta√t-ı yedde olan √adîd ile mu¡âlece için mess olu-
nur, ammâ dâ™-i fîl mu¡âlecesinde bizim ≠ikr edip senin dahi bildiğin üzere 
tedbîr olunur.

İkinci Ma…âle A¡∂â-i ‰arafiyyenin Evcâ¡ı Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemiledir

Evvelki Fa§l Veca¡-ı ªahr Beyânındadır

ªahrda olan veca¡-ı @ahrın ¡a∂ali ve evtâr-ı dâ«ilesinde ve §ulbü mu†î-
fe olan «âriciyyelerinde olur ve keyfe mâ-kâne o veca¡ mizâcın bürûdeti 
ve balπam-ı «âm sebebiyle olur veyâ«ûd ke&ret-i ta¡ab ve ke&ret-i cimâ¡ 
√asebiyle olur ve ba¡∂ı kerre müsta√kem olmayan esbâb-ı √adebe ile olur 
veyâ«ûd ba¡∂ı a√şâya müşâreket √asebiyle olur külyelerin ∂a¡fına ve hüzâli-
ne müşâreket ile o veca¡ ¡ârı∂ olduğu gibi ve ba¡∂ı kerre §ulb üzere mev∂û¡a 
olan ¡ırðı ¡a@îmin imtilâ-i şedîdi √asebiyle olur ve ba¡∂ı kerre ða§abe-i riye-
de √âdi& olan verem ve √urâc √asebiyle olur ve o veca¡ vasa†-ı @ahrda olur 
ve ba¡∂ı kerre veca¡-ı @ahr ra√im müşâreketiyle olur ve o müşâreket †am& 
nüzûlünün ðurbünde veyâ«ûd i«tinâð-ı ra√imde veyâ«ûd †alð katında olur 
ve ba¡∂ı kerre dahi ¡alâmât-ı bu√rândan olur.

el-¡Alâmât: Bürûdet ile ve balπam-ı «âm ile olan veca¡ın ¡alâmetleri bu-
dur ki meşy ve riyâ∂et o veca¡ı ek&er-i √âlde teskîn eder ve ðalîlen ðalîlen 
@uhûr eder ve ba¡∂ı kerre o veca¡ ile berd i√sâs olunur. 

Ve ta¡abdan ve şey™-i &aðîl √amlinden ve o mi&lli nesnelerden ve cimâ¡-
dan √âdi& olan evcâ¡-ı @ahra o esbâbın teðaddümü delâlet eder. 

Ve bi-sebebi’l-külye olan veca¡-ı @ahr ¡alâmeti veca¡ın ða†anda olduğu 
olur ve o veca¡ ile bâhın ∂a¡fı olur ve ma¡lûm olan ∂a¡f-ı külye esbâbının 
biri dahi olur. 

Ve √arâret-i sâ≠ece √asebiyle olan veca¡-ı @ahra iltihâb ve ma¡a’l-«iffe 
le≠¡ ve ¡adem-i ∂arebân delâlet eder. 

435 Zîrâ a§nâf-ı sil¡adan πalî@ olan sil¡a-i şa√miyyedir, onun mu¡âlecesi cildeyi sel« 
edip vi¡âsı ile sil¡ayı i«râcdır, πayri ¡ilâcı ðâbil değildir.
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Ve imtilâ-i ¡urûð ile olan veca¡-ı @ahra veca¡ın @ahrda imtidâdı olup √arâ-
ret ve iltihâb ve ∂arebân olduğun ve beden mümtelî olduğu delâlet eder. 

Ve √adebe sebebiyle olan veca¡-ı @ahra bâbu’l-√adebede bizim bildirdi-
ğimiz eşyâ delâlet eder. 

Ve evcâ¡-ı @ahr ba¡∂ı kerre in√inâya mu√vic olur veyâ«ûd inti§âba mu√-
vic olur. [448b] İn√inâya mu√vic olan o veca¡dır ki onun √udû&u müşennic 
sebeb ile olur verem-i §ulb ve esbâb-ı √adebeden ona müşâbih nesneler 
olur. 

Ve inti§âba mu√vic olan veca¡-ı @ahr o veca¡dır ki onda nefese mülâyim 
olmayıp mûlim olan nesnelere mu∂†arra ola. ¡A∂alin ¡a†f ve leyyi gibi nefse 
mülâyim olmayan nesneleri mûcib-i sebeb olmakla veca¡ √â§ıl olur. 

Ve eger lems veca¡a i§âbet ederse o veca¡ @ahrın @âhirindedir ve eger 
lems veca¡a i§âbet eylemezse o veca¡ bâ†ın-ı @ahrdadır.

İkinci Fa§l Veca¡-ı ªahrın Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Veca¡-ı @ahr mu¡âlecâtında vâcib olur ki ≠ikri âtî veca¡-ı mefâ§ıl ve ke≠â-
lik ≠ikri mâ∂î √adebe ve riyâ√-ı efrise mu¡âlecâtına rücû¡ oluna, zîrâ onların 
bi’l-cümle †arîð-i mu¡âlecâtı şey™-i vâ√iddir. 

Ammâ veca¡ @ahr-ı bâridin bârid olduğu √ay&iyyetten mu¡âlecesi vâ-
cib olur ki ebvâb-ı mâ∂iyede ≠ikri mürûr eden meşrûbât ve ma∂mûdât ve 
merû«ât ola. 

Ve @ahrda √ıl† olduğu cihetten mu¡âlecede vâcib olur ki eyâric-i şa√m-ı 
√an@al, √abb-ı müntin işbu edviye ile o «ıl†-ı «âm istifrâπ oluna. 

Ve ta¡abdan ve ta¡ab mi&lliden √âdi& olan veca¡-ı @ahr πıdâ-ı ceyyid ve 
merû«ât-ı mu¡tedile ve edhân-ı müftire isti¡mâli ile mu¡âlece oluna. 

Ve cimâ¡dan √âdi& veca¡-ı @ahra cim¡âdan √âdi& ∂a¡f ¡ilâcıyla mu¡âlece 
olunur. 

Ve külye sebebiyle olan veca¡-ı @ahra külye ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur. 
Ve §ulb üzere mümtedde olan ¡ırð-ı ¡a@îmin imtilâsı ile ¡ârı∂ veca¡-ı 

@ahra bâsilîð ve mâbi∂-i rükbeden fa§d ile mu¡âlece olunur, zîrâ o fa§d fi’l-
√âl veca¡-ı @ahrı teskîn eder «u§û§an o fa§dın ardınca dühn-i verd mi&lliler 
ile temrî« oluna. 

Ve √adebe sebebiyle olan veca¡-ı @ahrda √adebeye mu¡âlece olunur. 
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Ve ek&er-i √âlde veca¡-ı @ahr bürûdet ile ¡ârı∂ olmakla vâcib olur ki 
mu¡âlecâtın dahi ek&eri bürûdete mürâ¡ât olunan mu¡âlecât kılına ve biz 
o mu¡âlecâtı ¡ilâc-ı külâ ≠ikr olunan mevâ∂i¡de müstevfî beyân eyledik ve 
ke≠âlik √adebe bâbında müsa««inât-ı §ulbde olan kelâmı dahi istîfâ eyledik 
velâkin @ahrın veca¡-ı bâridine ¡ilâc-ı «â§§ budur ki yalnız dühn-i ûferbiyûn 
isti¡mâl oluna. Ve o §ınf veca¡a meşrûbât-ı mücerrebeden olur tiryâk-ı er-
ba¡a veyâ«ûd dühn-i «irva¡ mâ-ı kerefs ile isti¡mâl olunmak ve √ımma§-ı es-
ved naðî¡ini şürb eylemek ve vecc-i ke&îri dört dirhem semn ve bir dirhem 
¡asel ile on dört gün ðadar isti¡mâl eylemek. Ve helyûn ekli ve ke≠âlik onun 
ekline idmânı cidden nâfi¡dir. Bu veca¡ a§√âbından mizâc-ı bârid erbâbı-
na √ubûb-ı müshile ya¡nî √abb-ı müntin isti¡mâli cidden nâfi¡dir. Ammâ 
onlara nâfi¡ olan ∂ımâdât diflâ ile ∂ımâdât-ı sâire isti¡mâl olunsa @ahrın 
veca¡-ı ¡atîðini izâle eder. Ve câvşîr ve muðl ve uşşað ve cünd-i bîdester 
ve sekbînec ve ûferbiyûn müfredeten ve mürekkebeten ma¡a-dühni’l-πâr 
ta∂mîd olunur. Ve dühn-i se≠âb ve bezr-i se≠âb ve dühn-i mey¡a ve √abb-ı 
πâr ve dühn-i «ırva¡ dahi cidden nâfi¡dir. Ve merû«âttan dühn-i ûferbiyûn 
ve dühn-i ðus† ve dühn-i se≠âb ile temrî« olunur. Ve bu bâbda dühn-i sûsen 
için «â§§ıyyet-i ¡acîbe vardır, evlâ olan budur ki evvelâ @ahr tes«în oluna ve 
«ırða-i «aşine ile delk olunup ba¡dehu temrî« oluna.

Üçüncü Fa§l Veca¡-ı »â§ıre Ya¡nî Böğür Ağrısı Beyânındadır

Veca¡-ı «â§ıre veca¡-ı @ahra ðarîbdir; veca¡-ı «â§ırenin ek&eri rî√î ve 
balπamîdir ve bunun ¡ilâcı dahi onun ¡ilâcına ðarîbdir. Ve veca¡-ı «â§ıreye 
ma«§û§ ¡ilâc budur ki √ulbe, bezr-i reşâd, bezr-i kerefs, nân«âh, zencebîl-i 
§înî veznleri berâber ve o mecmû¡ edviye miðdârı sekbînec dahi a«≠ olunup 
cemî¡an onlardan benâdıð itti«âz olunup isti¡mâl olunur. Ve eger veca¡-ı 
«â§ırenin sebebi ¡u∂v-ı «â§ırede veyâ«ûd «â§ırenin müşârik olduğu a¡∂ânın 
birinde olan verem ise onun ¡ilâcı o veremin ¡ilâcı olur. 

Veca¡-ı «â§ırenin bilâ-mâddetin ev ma¡a-mâddetin olan sû™-i mizâc-ı 
√ârr sebebi ile √udû&u ðalîlü’l-vuðû¡ olur velâkin a¡∂â-i bevle ve em¡âya 
müşâreket ile «â§ırede o veca¡ olur ve onun ¡ilâcı a¡∂â-i bevl ve em¡ânın 
¡ilâcı olur.
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Dördüncü Fa§l Evcâ¡-ı Mefâ§ıl ve Ni…ris ve ¡Ir…u’n-nesâya 
¡Âmm Olan Emrâ∂ Beyânındadır

Bu emrâdda sebeb-i münfa¡il ¡u∂v-ı ðâbildir ve sebeb-i fâ¡il emzice ve 
mevâdd-ı rediyyedir ve sebeb-i âlî mecârî-i †abî¡înin si¡asıdır ve o si¡a «ılðî 
veyâ«ûd li-¡ârı∂in olur veyâ«ûd sebeb-i âlî mecârî-i πayr-i †abî¡înin √udû&u 
olur ve o mecârî-i √âdi&i √areket i√dâ& eder veyâ«ûd «ılðî ev bi-¡ârı∂in olan 
tehelhül ve ta«al«ul i√dâ& eder lu√ûm-ı πudediyyede olduğu gibi. Ve bu 
≠ikr olunan aðsâmdan her biri tefâ§ilde münðasım olur. Pes ¡u∂v-ı ðâbil 
bu emrâ∂ın √udû&una ∂a¡fı √asebiyle sebeb olur ve ¡u∂vun ∂a¡fı dahi müs-
ta√kem olan sû™-i mizâcla «u§û§an bârid olan mizâcla olur veyâ«ûd ¡u∂vun 
∂a¡fı «ılðî olur, o ∂a¡fta mizâc-ı √âdi&in med«ali olmaz veyâ«ûd ¡u∂vun 
mara∂ı ðabûlüne sebeb ¡u∂vda olan √arâret-i şedîdenin mevâddı şedîden 
ce≠bi olur «u§û§an √areket ve evcâ¡ √arârete ce≠b-i mevâdda i¡ânet eyleye 
veyâ«ûd esbâb-ı «ârice ile ¡u∂v mara∂ı ðabûl eder, her ne ðadar bu ðısm-ı 
a«îr ðısm-ı mizâcîden ba¡îd olmayıp ona ðarîb ise fi’l-cümle muπâyereti 
olmakla başka ðısm ¡add olunur436 veyâ«ûd ¡u∂vun mevâddı ðabûlü o ¡u∂v 
â«er ¡u∂vun ta√tında olur ona fevðinde olan ¡u∂vdan bi’†-†ab¡ mevâddın 
√areketi ve in§ıbâbı olmakla olur ve a¡∂â-i fevðânîde ta√tânî olan a¡∂âya 
mevâddın seyelânı ve nüzûlü †abî¡î olmakla iki ayaklara ve iki veriklere 
mevâddın seyelânı ke&îrü’l-vuðû¡ olur. 

Ammâ bu emrâ∂ın sebeb-i fâ¡ili o sû™-i mizâcdır ki bi’l-cümle beden-
de olur veyâ«ûd a¡∂â-i re™isede olur. Ve o sû™-i mizâc dahi olur ki mülhib 
veyâ«ûd müberrid-i mücemmid veyâ«ûd müyebbis-i muðabbı∂ ola «u§û§an 
onlara ru†ûbet-i πarîbe mu«âla†a eyleye. 

Ammâ o ¡illetin mevâddı dem-i müfred veyâ«ûd balπam-ı müfred olur, 
balπam-ı müfredin şerrlisi balπam-ı «âm olur veyâ«ûd mevâdd mirre-i 
müfrede olur veyâ«ûd o «ıl† mürekkeb olur ki onun terkîbi balπam ve mir-
reden olur veyâ«ûd mevâdd mirre ve riyâ√-ı müşeyyike olur ve o mevâddın 
ek&er-i vuðû¡u balπam-ı mirreden mürekkeb olan √ıl† olur ve ondan sonra 
«âm ve ba¡dehu dem ve ba¡dehu §afr ek&er olur ve sevdânın vuðû¡u ðalîl 
olur. 

436 ¡Adem-i bu¡dun vechi budur ki emr-i «âric sû™-i mizâca sebeb ve sû™-i mizâc dahi 
¡illete sebeb olur.
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Ve bu sebebin ya¡nî mâddenin ek&er-i esbâbı esbâb-ı mâ∂iyenin ba¡∂ısı 
olur. 

Ve kezâlik nevâzil ve ezkime437 ve ðûlınca mu¡âlece dahi ona sebeb 
olur, zîrâ ðûlınc em¡âyı muðavviye olan tedâbîr ile mu¡âlece olunsa mu¡tâd 
üzere vârid olan fu∂ûlü def¡ edip ve fu∂ûl-i sâireyi ðabûl eylemeyip ve o 
fu∂ûl e†râfa ve mefâ§ıla mündefi¡a olur. 

Ve o mevâddı müvellide olan aπdiyeyi tenâvül dahi mâdde-i mûlimenin 
tekevvününe sebeb olup ecnâs-ı veca¡ın her birinden bir cins veca¡ √âdi& 
olur. 

Ve ðıllet-i ha∂m ve de¡a ve sükûn ve terk-i riyâ∂et ve cimâ¡-ı ke&îr ve 
tevâtür-i sekr ve √ay∂ ve mað¡adenin mu¡tâde olan istifrâπâtlarının i√tibâsı 
ve onlar mi&lliler dahi sebeb olur. 

Ve ke≠âlik fa§d ve ishâle i¡tiyâdı olanların fa§d ve ishâli terki dahi sebeb 
olur. 

Ve kezâlik imtilâ üzere riyâ∂et veyâ«ûd imtilâ üzere cimâ¡ ve ¡ale’†-
†a¡âm √ammâm ve ¡ale’r-rîð ve ðable’†-†a¡âm şarâb-ı ke&îr dahi sebeb olur 
ve o şarâb ¡a§aba nikâye eder. 

Ve a«lâ†-ı niyye bedende müctemi¡a olup bevl ve berâz [449a] ile bi’†-
†ab¡ istifrâπ olunmasa ve bi’§-§an¡a dahi istifrâπ olunmasa o a«lâ†-ı niyye 
evcâ¡-ı mefâ§ıla te™diyeden «âlî olmaz eger mrfâ§ıla mündefi¡a olur ise. Ve 
eger mündefi¡a olmayıp bulunduğu mev∂i¡de bâðıye kalıp ta¡affün ederse 
√ummâya mü™eddiye olur. 

Ve eger o a«lâ†ı †abî¡at berâz ve bevlde def¡ edip onunla bevl dâimâ πalî@
an πayr-i raðîð «urûc ederse o a«lâ†-ı niyye me™mûnu’l-πâile kılınmağa lâ-
yıð ve √arî olur; eger bevl ve berâz ile vech-i mu√arrer üzere †abî¡at onu 
def¡ eylemezse ≠ikr olunan aðsâmın biri vâði¡ olur ya¡nî veca¡-ı mefâ§ıl ve 
√ummayâttan birine elbette mü™eddî olur. 

Ve eger o niyye olan mevâdda mefâ§ılın √areket-i müt¡ibesi veyâ«ûd 
∂arbe ve saðta yâ«ûd ðuvâ ∂a¡îfe iken ona seher ve πa∂ab √asebiyle ∂a¡f-ı 
zâyid ¡ârı∂ ve niyye olan mevâdda dahi inci≠âb †ârî olup nâfi≠e ve πavvâ§a 
olsa onlardan evcâ¡-ı mefâ§ıl √âdi&e olur. Ve o a√lâ†ın ek&eri ha∂m-ı &ânî 
ve ha∂m-ı &âli&in fa∂lı olur. 

437 “Ezkime” zükâmın cem¡idir.
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Ve evcâ¡-ı mefâ§ıl meşâyı√a ve emrâ∂-ı müzmine a§√âbına ve nâðıhla-
ra ke&ret üzere ¡ârı∂ olur eger o †avâif-i me≠kûre vech-i §avâb üzere ken-
dilerine tedbîr ve mu¡âlece eylemezlerse. Ve onlara ke&ret üzere evcâ¡-ı 
mefâ§ıl o sebebden ¡ârı∂ olur ki onların ðuvâları ha∂m-ı ceyyidden ∂a¡îfe 
olur «u§û§an onlar mu¡âleceyi istifrâπ-ı vâfî ve def¡-i bâliπ üzere kılmayıp 
belki teskîn-i mevâdd için ¡ilâc eyleseler. 

Ve evcâ¡-ı mefâ§ıl vuðû¡u evcâ¡-ı sâire vuðû¡undan onun için ek&er olur 
ki sâir a¡∂âdan mefâ§ıl a«lâ ya¡nî ziyâde «âlî olur ve mefâ§ılın √areketi dahi 
ek&er ve kendinin mizâcı a∂¡af ve ebred ve va∂¡ı dahi e†râfta olmakla mü-
debbir-i evvelden ya¡nî ðalbden eb¡ad olur. Ve çok kerre beyne’l-mefâ§ıl 
mun§abbe olan mevâdd müte√accire olup ca§§ mi§âlinde olur «u§û§an 
mevâdd-ı mun§abbe balπam-ı «âm ola. Ve ke≠âlik çok kerre onların mefâ§ı-
lı e&nâsında la√m nâbit olur ve «u§û§an mefâ§ıl-ı e§âbi¡ arasında ke&îren 
nâbit olup e§âbi¡ mültevî ve müteðaffi¡438 olup veca¡ı a√yânen müştedd ve 
a√yânen sâkin olur. Ve bu mi&lli nebât-ı la√m emzice-i √ârre a§√âbında 
olur ve ek&eriyyâ o mi&lli la√m mâdde-i demeviyyeden nâbit olur. 

Ve veca¡-ı mefâ§ılın ek&eri evlâda mîrâ& olur, zîrâ evlâdın mâdde-i te-
kevvünü olan menî mizâc-ı vâlid üzere olur 

Ve veca¡-ı mefâ§ıla mu¡âlece ve mefâ§ılı taðviye ile mevâddı ondan def¡ 
eylemek helâke mü™eddî olur, zîrâ tekevvün edip mefâ§ıla indifâ¡ mu¡tâ-
dı olan mevâdd kaçan indifâ¡dan men¡ olunsa a¡∂â-i re™îseye ek&er-i √âlde 
mündefi¡ olur ve def¡aten u«râ o mevâdd mefâ§ıla ce≠b olunmasa yine o 
mâdde a¡∂â-i re™îseye mündefi¡a olup onun §â√ibi «a†ar-ı ¡a@îmde olur. 

Ve veca¡-ı mefâ§ıl ve niðris fa§l-ı rebî¡de ve «arîfte ke&îren ¡ârı∂ olur, 
zîrâ a«lât ve dem rebî¡da √areket eder ve «arîfte a«lâ† ve ha∂m redî olurlar 
ve ma¡a-hâzâ eyyâm-ı «arîfte §ayf-ı sâbıðın ve @ahâir-i «arîfin √arâretleriy-
le mesâmm tevessu¡ eder. 

Ve evcâ¡-ı mefâ§ıl evvel-i @uhûrunda tedârük olunur ise onun ¡ilâcı sehl 
olur, ammâ evvel-i @uhûrunda ihmâl olunup o veca¡-ı mefâ§ılda temekkün 
ve teva††un ve mevâdd mefâ§ıla in§ıbâbı ¡âdet eylese ve «u§û§an a«lâ†-ı 
mu«telifenin in§ıbâb mu¡tâdı olsa o veca¡-ı mefâ§ıla mu¡âlece olunmaz. Ve 
kaçan evcâ¡-ı mefâ§ıl a§√âbında devâlî ve niðris @âhir olsa onlar evcâ¡-ı 
mefâ§ıl ¡illetine bâ¡is-i bür™ olur. 

438 “İltivâ” dolaşmak ve “ðaf¡” parmakları tabandan cânibe çekilmek.
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Ve evcâ¡-ı mefâ§ıla mübtelâ olanların ba¡∂ıları sû™-i tedbîrleriyle o ¡illeti 
kendilerine celb ederler. Ve ba¡∂ılarının hey™et-i a¡∂âlarının fesâdı ve me-
cârî-i ¡urûðunun si¡ası ve a§liyye olan a¡∂âlarının sû™-i mizâclarıyla tevellüd 
eden a«lâ†-ı rediyyeleri o evcâ¡ı celb eder. 

Ve √ummayâtta ve §u¡ûd-ı √ummayâtta evcâ¡-ı mefâ§ıl heyecân eder ve 
ba¡∂ı kerre a§l √udû&u √ummayâtta olur.

Ammâ ¡ırðu’n-nesâ evcâ¡-ı mefâ§ıl cümlesindendir. Ve ¡ırðu’n-nesâ439 
bir nev¡ veca¡dır ki o veca¡ @uhûra maf§al-ı verikten bidâye edip cihet-i 
«alften fa«i≠ üzere nüzûl eder ve ba¡∂ı kerre rükbeye ve ka¡ba mümtedd 
olur ve onun müddeti ziyâde oldukça nüzûlü dahi ziyâde olur ve mâddenin 
ðıllet ve ke&reti √asebiyle dahi nüzûl ziyâde ve noð§ân olur. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi o veca¡ e§âbi¡e mümtedd olur ve ondan ðadem ve fa«i≠ mehzûle olur. 
Ve o ¡illetin â«irinde ve sonunda onun §â√ibi πamz ile ve ¡alâ-e†râfi’l-e§âbi¡ 
meşy-i yesîr ile mütele≠≠i≠ olur ve ona inkibâb etmek ve ðâmetini tesviye 
etmek §u¡ûbetli olur. Ve ba¡∂ı kerre o ¡illet §â√ibinin †abî¡atı müsta†lıða olur 
ve ona isti†lâðın menfa¡ati olur ve ba¡∂ı kerre dahi fa«i≠in †arafının in«ılâ¡ı-
na440 mü™eddî olup fa«i≠in †arafının ya¡nî rummânesinin √aððtan in√ilâ¡ına 
ve «urûcuna sebeb olur.

Ammâ veca¡-ı verik bir nev¡ veca¡dır ki veriklerde o veca¡ı &âbit olur ve 
o veca¡ esfele nüzûl eylemez velâkin veca¡-ı verik ba¡∂ı kerre ¡ırðu’n-nesâ-
ya intiðâl eyledikten sonra ¡ırðu’n-nesâ veca¡ı vech-i mübeyyen üzere esfe-
le nüzûl eder. Ve veca¡-ı verikin ek&er-i ¡urû∂u §alâbât üzere cülûs ve ∂arb-ı 
lâ√ıð ve idmân-ı rükûb √asebleriyle olur ve onun esbâbı ya¡nî mevâddı 
¡ırðu’n-nesâ™ esbâbı olur velâkin sebeb-i ek&erîsi «ıl†-ı «âm olur. Ve çok 
kerre veca¡-ı verik on ay miðdârına ðarîb ve müzmin olan evcâ¡-ı ra√imden 
intiðâlle olur ve ba¡∂ı kerre mevâdd-ı √ârre-i mu«teli†e ile dahi ¡ârı∂ olur 
ve ¡urûð-ı verikin dem ile imtilâsından ve mev∂i¡in πavrında olan evrâm-ı 
bâ†ıneden dahi olur velâkin veca¡-ı verike sebeb olan evrâm πavrda olmakla 
mefâ§ıl evrâmı gibi @uhûr eylemez. 

439 “Nesâ” nûnun fet√i ve elifin ða§rı ile ma¡rûf damarın ismidir; “¡ırð”ın ona i∂âfeti 
“yevmü’l-e√ad”da olan i∂âfet gibidir.

440 Ya¡nî maf§alı ayrılır.
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Ve denildi ki verikinde veca¡ olan kimsenin fa«i≠inde √umret-i şedîde 
@âhir olup buðûla iştihâ eylese o kimse yirmi beşinci günde helâk olur. Ve 
hangi ¡u∂v ki onun mefâ§ılında veca¡ ola, o ¡u∂v mehzûl ve na√îf olur. 

Ve veca¡-ı mefâ§ıldan ¡ırðu’n-nesâ ve niðristen mâ-¡adâsının mu¡âlece 
ile mevâddı istî§âl olunsa bi-sür¡atin ¡avdet eylemez, ammâ ¡ırðu’n-nesâ 
ve niðris mevâddı her ne ðadar istî§âl olunsa yine bi-ednâ sebebin serî¡an 
¡avdet eder ve onların serî¡an ¡avdeti ¡u∂vlarının ev∂â¡ı √asebiyle olur. 

Ve bu ¡illet-i mevrû&e olur «u§û§an niðrisin tevârü&ü ke&îrü’l-vuðû¡ olur. 
Ve ¡ırðu’n-nesâ mevâddı ek&er-i √âlde maf§alda olup onda ¡a§ara-i 

¡arî∂aya intiðâl eder. Ve kaçan ondan veca¡ ¡ârı∂ olsa cemî¡-i bedenden 
ona mevâdd in§ıbâbına teheyyü™ eder. Evvel-i emrde kendide mu√teðıne 
olan mevâddan mâ-¡adâ ona mevâdd-ı sâire nüzûl eder ve ba¡∂ı kerre dahi 
mefâ§ılda mevâdd bulunmaz, ancak mevâdd ¡a§abe-i ¡arî∂ada olur. 

Ve çok kerre √uððta ru†ûbet-i mu«â†ıyye olup beyne’l-vâbileti441 ve’l-
√uðð vâði¡ olan ribâ†ı ir«â edip maf§al-ı verik mün«ali¡ olur ve in«ılâ¡dan 
evvel ona beyne’l-irtikâz ve’l-in«ılâ¡ bir √âlet ¡ârı∂a olur ya¡nî onun maf§alı 
serî¡atü’l-«urûc ve serî¡atü’l-¡avd ve cidden ðali¡a olur. Ve ¡ırðu’n-nesâ ev-
câ¡-ı mefâ§ılın eşeddi olur ve keyy olunmakla ondan emân √â§ıl olur. 

Ammâ niðris dahi evcâ¡-ı mefâ§ıl cümlesindendir, o veca¡ e§âbi¡den ve 
ibhâmdan bed™ eder ve ba¡∂ı kerre ¡aðibden bed™ eder ve ba¡∂ı kerre esfel-i 
ðademden ve ðademin bir cânibinden bed™ eder ve ba¡dehu ¡âmm olur ve 
ba¡∂ı kerre fa«i≠e §u¡ûd eder ve ba¡∂ı kerre teverrüm dahi eder. Ve ben-
zer ki o veca¡ evtârda ve ¡a§abede olmayıp ribâ††a ve mefâ§ılı «âricden 
mu√î†a olan ecsâmda olur, nitekim Câlînûs ona ≠âhib oldu ve binâen ¡aleyh 
münðarisînde evrâm ve evcâ¡ teşennüce elbette [449b] mü™eddî olmadı. 

Ve a§√âb-ı niðrisin «u§yeleri §afnı †avîl olur ve mirârı olan niðris a§hâbı-
nın fec™eten mevti ke&îrü’l-vuðû¡ olur «u§û§an tebrîd-i ke&îr katında onlara 
mevt-i müfâce™e ¡urû∂u ek&er olur.

el-¡Alâmât: Bu emrâ∂ı bi-¡alâmâtihâ esbâbıyla ma¡rifetini beyân ey-
leyelim: Senin evvelâ mu√tâc olduğu o emrâ∂ın mizâc-ı sâ≠ec veyâ«ûd 
ma¡a’l-mâdde olan mizâc √asebleriyle olanlarıdır. 

441 “Vâbile” bânın kesri ile omuz †arafı bâzû ve nihâyet bulduğu yer ma¡nâsına, ke≠â 
fî lüπati Vankulu. Ve o vâbileye tuffâ√a dahi derler, müdevvere olduğu için. Ve 
maf§alın ¡a@m-ı â«irinde olup tuffâ√a du«ûl ettiği vehdeye √uðð derler.
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Mizâc-ı sâ≠ec √asebiyle olan ðalîl ve nâdirü’l-vuðû¡ olur ve onda bilâ-
&iðal ve bilâ-intifâ« veca¡ olur ve levninde taπayyür olmaz ve mâdde 
¡alâmâtı dahi bulunmaz. 

Ammâ mâddî olan veca¡-ı mefâ§ılda vâcib olur ki evvelâ mâddenin cinsi 
biline ve onu ta¡arrüf mev∂i¡-i mevâddın ve veremin levniyle ve veca¡ ile 
ma¡lûm olur, «ıl†-ı «âmla veca¡ olur ve melmes ile dahi cins-i mâddenin 
bârid veyâ«ûd mültehib olduğu veyâ«ûd mu¡tâd üzere olduğu ta¡arrüf olu-
nur. Ve ba¡∂ı kerre dahi cins-i mâdde veca¡ın a¡râ∂ından ma¡lûme olur, o 
veca¡da iltihâb-ı şedîd olup ∂arebân olmakla veyâ«ûd iltihâb mu¡tedil olup 
temeddüd dahi olmakla veyâ«ûd yalnız temeddüd olmakla cins-i mâdde 
ta¡arrüf olunur veyâ«ûd veca¡ı teskîn edip intifâ¡ olunan edviye ile dahi 
cins-i mâdde ta¡arrüf olunur. Bâridden intifâ¡ olunursa mâddenin √arâretine 
ve √ârrdan intifâ¡ olunursa mâddenin bürûdetine istidlâl olunur. Velâkin 
ba¡∂ı kerre edviye-i bâride mu«addir olmakla mâdde-i bâridede isti¡mâl 
olunsa nef¡i olur velâkin o nef¡ bürûdet √asebiyle değildir belki ta«dîr ile 
veca¡ sâkin olup intifâ¡ olunur. 

Ve ke≠âlik mevâdd-ı √ârrede müberrid ve müke&&if devâ isti¡mâl olun-
dukta veca¡ artar velâkin veca¡ın tezâyüdün bürûdet ile değildir belki ¡u∂-
vun tekâ&üfü √asebiyle veca¡ tezâyüd eylemiştir, bu tezâyüd ile dahi mâd-
denin bârid olduğuna istidlâl olunmaz. Ve ke≠âlik ba¡∂ı kerre dahi mâdde-i 
√ârre de devâ-i √ârr isti¡mâl olundukta o mâddeyi devâ ta√lîl eder ve ta√lîl 
√asebiyle veca¡ sâkin olur ve @ann olunur ki mâdde bâride olmakla devâ-i 
√ârr onu ta¡dîl ve veca¡ı teskîn eylemiştir ve mâdde ise √ârredir ve veca¡ın 
sükûnu mâddenin ta√allülü iledir, ta¡dîl ile değildir. Bi’l-cümle ¡alâmât ile 
ta¡arrüfte bu umûra mürâ¡ât vâcibdir. 

Ve cins-i mâdde veca¡ın vaðt[i ve] izdiyâdıyla dahi ta¡arrüf olunur, «alâ 
ve imtilâ vaðtlerinin hangisinde olduğu bilinmekle ve ke≠âlik mâdde ¡u∂vu 
tevrîm eylediğinden ve ¡adem-i tevrîminden ve tevrîmi dahi serî¡ veyâ«ûd 
ba†î™ olduğundan bilinir, zîrâ sür¡at-i tevrîm a«lâ†ın raðîða-i √ârre olduğuna 
ve bu†™-ı tevrîm beyne beyne ve mürekkebe olduğuna ve ¡adem-i tevrîm 
«ıl†-ı «âm-ı §ırf olduğuna delâlet eder. 

Ve ke≠âlik cins-i mâdde &iðal ile dahi ma¡lûm olur, zîrâ mevâdd-ı 
raðîðadan miðdâr-ı ke&îr def¡aten vâ√ideten müctemi¡a olmakla onda &iðal 
ziyâde olur. 
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Ve cins-i mevâdd ek&er-i √âlde ðârûreye πâlib olan mu«âlı††an ve berâz-
dan dahi ta¡arrüf olunur ona πâlib olan şey™ §afrâvî veyâ«ûd mu«â†î veyâ 
πayrileri olduğu bilinmekle, zîrâ evcâ¡-ı verik ve ¡ırð-ı nesâda berâz üzere 
bir şey™-i mu«â†î πâlib olur. 

Ve cins-i mâdde sinn ve ¡âdetten ve tedbîr-i müteðaddimden olan me™kûl 
ve meşrûb ve riyâ∂et ve de¡a ve onların «ilâfından dahi ma¡lûm olur ve sâir 
bedenin ona müşâreketinden dahi bilinir. 

Ve mâdde-i demeviyyeye mev∂i¡in √umreti delâlet eder eger şedîden 
mâdde πavrda değil ise ve demin in§ıbâbı fevrinde dahi mev∂i¡de √umret 
olmaz ne ðadar dem πavrda değil ise. Ve ba¡∂ı kerre dahi deme temeddüd-i 
şedîd ve müdâfa¡a ve ∂arebân ve &iðal ve tedbîr-i sâlif demevî olan bedenin 
a√vâl-i sâiresi delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre demevî olan beden πalî@ ve la√îm 
ve şa√îm olur ve demevî olan ¡ırðu’n-nesâda veca¡ mümtedd, †avîl ve †ûlü 
müteşâbih olup onu fa§d fi’l-√âl teskîn eder. 

Ve mâdde-i §afrâviyyeye √arâret-i şedîde olup ¡illetin √acmi saπîre iken 
ona lems î≠â eylediği delâlet eder; ðıllet-i &iðal ve ðıllet-i temeddüd ve 
ðıllet-i √umret ve @âhir-i cilde veca¡ın meyli ve berdden istirâ√at-ı şedîde 
√u§ûlü ve tedbîr-i sâlif ve beden-i §afrâvî edillesi beyânında ≠ikr olunan 
edille-i sâire delâlet eder. 

Ve mâdde-i balπamiyyeye levnin ¡adem-i taπayyürü veyâ«ûd re§â§ıyye-
te taπayyürü ve iltihâbın ðılleti ve veca¡ın lüzûmu ve dem ve mirre ¡alâmâtı-
nın ¡ademi ve veca¡ın ¡ar∂da şiddeti ve beden ¡able [ve] şa√îm olup la√îm 
olmamak ve sâlif olan edille-i ma¡lûme cemî¡an delâlet eder. 

Ve mâdde-i sevdâviyyeye veca¡ın «afâsı ve ðıllet-i temeddüd ve ¡ilâcdan 
ðıllet-i intifâ¡ ve mev∂i¡in teðaşşüfü ve ¡adem-i terehhülü ve işrâð-ı levnin 
¡ademi delâlet. Ve ba¡∂ı kerre sevdâviyyede mev∂i¡in levni kümûdete ∂ârib 
olur. Ve ba¡∂ı kerre sevdâvî olana recülün mizâcı ve †ı√âlının √âli ve şeh-
vet-i müfri†ası ve tedbîr-i sâlifi ve mizâ-ı sevdâvîde ≠ikr eylediğimiz sâir 
edille delâlet eder. 

Ve mâdde-i mirriyeye ve ba¡∂ı nüs«ada “mâdde-i middiyye” dâl ile 
vâði¡ olmuştur, ona √arâret-i şedîde ve √ikkeden bir şey™ ve müsa««inâttan 
şedîden ta∂arruru ve müberridâttan olup ðab∂un-mâsı olanlardan şedîden 
intifâ¡ı delâlet eder. 
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Ammâ mâdde-i rî√iyyeye min-πayri &iðalin temeddüd-i şedîd ve veca¡ın 
intiðâli ve riyâ√ı müvellid olan tedbîr delâlet eder. 

Ve mevâdd-ı mu«teli†eye √ârre ve bâride olan mu¡âlecât ile ðıllet-i in-
tifâ¡ ve mu¡âlecât ile intifâ¡ evðâtının i«tilâfı delâlet eder, zîrâ mevâdd-ı 
mu«teli†eden √âdi& olan veca¡-ı mefâ§ılda bir vaðtte bir nev¡ ¡ilâc ile intifâ¡ 
olunur ve vaðt-i â«erde o ¡ilâca mü∂âdde olan mu¡âleceden intifâ¡ olunur. 
Ve bu nev¡ veca¡-ı mefâ§ıl ek&er-i √âlde o kimseye ¡ârı∂ olur ki onun be-
deninin mizâcı √ârr ve †ab¡ı mirârî olur velâkin mura††ıb ve müberrid olup 
balπamı ve «âmı müvellid olan aπdiyeyi isti¡mâl eder ve imtilâ üzere √are-
ket edip a«lâ†-ı &elâ&e ya¡nî dem ve §afrâ ve balπam mu«teli† olur ve dem 
ve §afrâ mefâ§ıla müteveccih olduklarında balπam-ı πalî@i dahi isâle edip 
cemî¡an mefâ§ıla mun§abbe olurlar ve bu mi&lli evcâ¡-ı mefâ§ıl a§√âbları 
yed ile ke&îren πamz-i raðîðten intifâ¡ ederler. Ve ba¡∂ı nüs«ada “yed-i ke-
bîr ile “ vâði¡ olmuştur. Vech-i intifâ¡ budur ki o πamz mevâdd-ı niyyeyi ve 
«âmı in∂âc ve ta√lîl eder ve ke≠âlik onlar merû«ât-ı mu¡tediletü’l-√arâreti 
ma¡a-sükûn isti¡mâl ile dahi intifâ¡ ederler ve √areket in∂âca mâni¡a olur.

Beşinci Fa§l Evcâ¡-ı Mefâ§ıl u Ni…ris ve 
¡Ir…u’n-nesâ Mu¡âlecâtı Beyânındadır

¡İlel-i me≠kûrenin esbâbı mizâc-ı sâ≠ec olduğu ma¡lûm ise onun tedbîri 
sehl olur, zîrâ çok kerre o ¡u∂vlarda bilâ-verem iltihâb-ı sâ≠ec olur ve ona 
tebdîl-i mizâc ¡ilâc-ı kâfî olur ve onda i√tiyâc olunan ¡ilâcın a¡@amı demi 
veyâ«ûd §afrâyı istifrâπ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o ¡u∂vlarda cümûd ve 
berd-i mûlim olur ve ona tebdîl-i mizâc ¡ilâc-ı kâfî olur. Ve onun mu√tâc 
olduğu tedbîrlerin a¡@amı demi tes«în için balπamı istifrâπ olur.442 Ve çok 
kerre o a¡∂âda ru†ûbet-i müşennice olur ve onun ¡ilâcı ter†îb ile olur ve senin 
o ter†îb ma¡lûmun olur. 

Ammâ o ¡alîlin esbâbı mevâdd ise vâcib olur ki in§ıbâb eden mâdde ci-
het-i «ilâfa ce≠b olunmakla in§ıbâbdan men¡ oluna ve mevâdd-ı me≠kûre 
taðlîl oluna ve mun§abbe olan mâddeyi ðabûl eylemesin için ¡u∂v taðviye 
oluna ve ¡u∂vda mevcûd olan mevâdd ta√lîl ve i¡dâm oluna. Ve ≠ikr olun-

442 Zîrâ balπamın ke&reti demi tebrîd eder ve kaçan balπam istifrâπ olunsa demin 
√arâreti ¡alâ-√âlihi bâðıye kalır.
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duğu vech üzere o fi¡ller işlenip ve mu¡âlece ile ¡amel olunmak [450a] 
iðti∂â ederse ≠ikri mürûr eden ðavânîn-i külliyyelere mürâ¡at olunarak 
işlene. 

Eger o ¡ilel demeviyye-i §ırfe veyâ«ûd πalebe-i dem ile √âdi&e olduysa 
onun fa§dı cihet-i mu«âliften kılına ve eger bi’l-cümle mefâ§ıl-ı bedene 
veca¡ın ¡umûmu var ise cihet-i mu«âlif ve cihet-i muvâfıðtan cemî¡an fa§d 
olunur ve ba¡de’l-fa§d ðay™a iştiπâl olunur «u§û§an veca¡ esâfil-i bedende 
ise ðay™a iştiπâl olunmak ziyâde nâfi¡ olur. Onlara ðay™ ishâlden enfa¡dır 
enfa¡dır ve ba¡de’l-ðay™ ishâle iştiπâle olunur ve ishâle şey™-i ðavî ile bed™ 
olunur eger ishâl-i ðavîye mâddenin ¡adem-i nu∂cu ve πıl@ati mâni¡ olmaz 
ise. Ve ne ðadar ishâl-i ðavî ile bidâye olunur ise rıfð olunmak eslem ve 
tedrîc üzere kılınmað evfað olur. Ve şey™-i ðavî ile ishâle bidâye olunduk-
tan sonra müshilâtla tedrîc üzere tenðıye olunur. Ve ba¡∂ı ðavm ishâle ib-
tidâyı resm edip dediler ki ishâle evvelâ rıfð üzere mübâşeret olunur ve 
&âniyen yine rıfð üzere ishâl olunur ve mâdde nu∂c buldukta müshil-i ðavî 
ile «atm olunur. 

~â√ib-i ¢ânûn der ki §avâb olan budur ki mâdde raðîða ve §afrâviyye 
ise ve nu∂c dahi mer™iyye ise istifrâπa ta¡cîl olunur ve eger mâdde πalî@a 
ise o mâdde-i πalî@ayı terðîð eden nesneleri ve mâddeyi in∂âc edip cihet-i 
istifrâπa def¡e tehyi™e eden tedbîrleri istifrâπ üzere taðdimde be™s yoktur ve 
bu iki tedbîrin e&nâsında ya¡nî mün∂ic isti¡mâli ile müstefriπ isti¡mâli ara-
sında mevâddı ı†lâð-ı raðîð ile sen terðîð edersin ve eger mâdde mürekkebe 
ise sen dahi müshili ve ∂ımâdı terkîb eyle. Ve a√zem ve evfað olan budur 
ki müdârât olunup ibtidâ-i emrde fa§d olunmaya, zîrâ fa§d a«lâ†ı i&âre eder 
ve bedende onu idâre eder ve a«lâ†tan i«râcına √âcet olan miðdârı i«râc 
eylemez. Ve ke≠âlik zamân-ı ibtidâda fa§d olunmadığı gibi istifrâπ dahi 
olunmaz. Ve ona nu∂c @âhir olunca ðadar mâ-ı şa¡îr ilzâm olunur. Ve eger 
onda imtilâ olup nef∂e √âcet olur ise ona bir meclis veyâ«ûd iki meclis 
ðıyâma mü™eddî olan meşrûbdan mâ-ı hindebâ ve ¡inebü’&-&a¡leb «ıyârşen-
ber ile saðy olunur veyâ«ûd √uðne kılınır ve onlar ile i√tiðân a§veb olur. 

Ve kaçan ¡illet in√i†â†a ibtidâ eylese ta«arruð ve tekâsül edip πayr-i mü-
debbir istifrâπ isti¡mâl eyleme, zîrâ πayr-i müdebbir olan istifrâπ mevâ∂i¡-i 
sâireden a«lâ†ı cânib-i ¡illete ta√rîk eder. 
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Ve bu√rânâta dahi mürâ¡at eyle, yevm-i râbi¡ ve sâbi¡ ve √âdî ¡aşer eyyâ-
mında @uhûr eden a¡râ∂a ri¡âyet eyle ve onların bu√rân-ı fâ∂ılları râbi¡ ¡aşer-
de olur. Ve istifrâπ isti¡mâli zamân-ı nu∂ca ðadar müdâfa¡a olunmak evfað 
olur ve o müddette √ârr ve bârid ve fâtir miyâh dahi ne†ûlen ten†îlât ba√&in-
de ≠ikr olunan ðânûna mürâ¡ât ile isti¡mâl eyle; iktifâ mümkin ise o minvâl 
üzere √areket olunur be evvelâ mâ-ı bârid ile ten†île bed™ olunur. Ve ammâ 
onlarda a†liye-i √ârre ve mu«addirât isti¡mâli cemî¡an mu∂ırr olur, ammâ 
†ılâ-i √ârrın ma∂arratı ce≠ble ve mu«addirin ma∂arratı √abs ve tefcîcle olur. 
Ve ke≠âlik a†liye-i müberride πalî@i tefcîc ve raðîði ta√lîl edip ¡illeti i†âle 
eder. Ve onlara mâ-ı √ârr ∂ârr olur, zîrâ mefâ§ılı ter†îb eder. Ve sikencebîn 
onlara ke&îren muvâfıð olmaz. Ve bezr-i râziyânec mi&lli büzûr-ı ðaviyye 
ba¡∂ı kerre fa∂lı i√râð edip ta√cîr eder. 

Ve kaçan nu∂c tâmm olsa sûrincân ve bûzîdânın kendi ve √ubûbları 
mi&lliler ile istifrâπ olunur ve iðti§âd ve rıfð üzere ¡amel olunur ve bu vaðtte 
«all ve †u√lub mi&lliler ile †ılâ olunur. Ve onlara ibtidâ-i emrde devâ-i ∂a¡îf 
saðyından √a≠er olunur, zîrâ devâ-i ∂a¡îf mâddeyi ta√rîk eder ve miðdâr-ı 
mu¡teber bir şey™ ishâl eylemez ve belki a¡∂â-i sâirede olan mevâdd-ı câmi-
de-i u«râyı terðîð edip ¡u∂v-ı ¡alîle tesyîl eder. 

Ve tenâvül-i devâ murâd edenlere vâcib olur ki bükreten tenâvül eyle-
yeler ve πıdâyı te™«îr eyleyeler ve tenâvül-i devâdan üç sâ¡ât mürûrunda on 
mi&ðâl «ubz miðdâr-ı ðalîl şarâb ve mâ ile tenâvül edeler ve altı sâ¡at mürû-
runda √ammâma dâ«il olup iπtisâl eyleyeler. Ve ba¡dehu muvâfıð aπdiyeler 
ile taπaddî eyleyeler ve ba¡dehu idrâra iştiπâl eyleyeler, zîrâ idrâr evcâ¡-ı 
mefâ§ıl mevâddını √asm ve ða†¡ eder, zîrâ bundan aðdem senin ma¡lûmun 
oldu ki o ¡illetin mevâddı kebid ve ¡urûð ha∂mlarının fa∂lı olur ve «u§û§an 
niðris-i √ârrın mevâddı o fa∂llar idiği ziyâde müte√aððıðtır ve idrâr ile o 
fu∂ûlün «urûcu dahi senin ma¡lûmundur. 

Ve mefâ§ılın bâride evcâ¡ı a§√âbları ve emzice-i ra†be a§hâbı şürben ve 
√uðneten ishâl-i ke&îr ile intifâ¡ eylemezler ve kaçan müdirrât ile mu¡âle-
ce olunsalar ¡âfiyet bulurlar. Ve ebdân-ı na√îfe envâ¡ından bir nev¡ beden 
vardır ki onlar ke&îren ishâlâta ve idrârâta ta√ammül eylemezler ve onları 
ke&ret-i isti¡mâl ile ebdân-ı me≠kûrede i√tirâð ¡ârı∂ olur ve bu me≠kûrlara 
cemî¡an ri¡âyet olunmak vâcibdir. Evcâ¡-ı mefâ§ıl-ı bârideye tiryâð dahi nâ-
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fi¡dir ¡ale’l-«u§û§ istifrâπdan sonra saky olunan tiryâð baðiyye-i mevâddı 
rıfð ile tenðıye ve ta√lîl ve cemî¡an a¡∂âyı taðviye etmekle ziyâde nâfi¡ olur. 

Ammâ mâddeyi ¡u∂va in§ıbâbdan men¡ için isti¡mâl olunan râdi¡ edvi-
ye ðavî ve ke&îrü’l-eczâ edviye-i mürekkebe olmak câiz olmaz, zîrâ ke&î-
rü’l-a«lâ† ve ðaviyyü’l-ef¡âl olan edviye-i mürekkebe ile mevâddı red¡ iki 
emr-i redîlere mü™eddî olur: Biri budur ki devâ-i mürekkeb mev§ûf mâddeyi 
¡a§r edip √areket-i mâddeye mu¡âra∂a eder ve ondan veca¡-ı ¡a@îm ¡ârı∂ olur 
ve bu mi&lli ¡ârı∂a ¡urû∂unda o râdi¡i terk edip müleyyinât isti¡mâl olunur. 
Ve ikinci emr-i redî budur ki ibtidâ™en isti¡mâl olunan mürekkeb-i mev§ûf 
ba¡∂ı kerre mevâddı a¡∂â-i re™îseye §arf edip «a†ar îðâ¡ eder. Ammâ evcâ¡-ı 
mefâ§ılın mevâddı ke&îre olmayıp veyâ«ûd o mevâddın mededi ðalîle olsa 
evvel-i √udû&unda onu red¡de be™s yoktur, lâkin ¡illet-i ¡ırðu’n-nesâ ise onun 
mâddesi ve mededi ðalîle olur ise dahi onda râdi¡-i me≠kûru isti¡mâl câiz 
olmaz, zîrâ o ¡illette râdi¡ isti¡mâli mâddeyi ¡umðta √abs eder, pes onda 
isti¡mâl olunan râdi¡ ðalîl ve ∂a¡îf olmak veyâ«ûd re™sen ve külliyen râdi¡i 
terk eylemek o ¡illette lâzımdır belki o ¡illette evvelâ istifrâπâta mübâşeret 
olunmak gerektir. 

Ammâ evcâ¡-ı mefâ§ılın evâ«irinde vâcib budur ki onda mu√allil ve mü-
la††ıf isti¡mâl olunup mâdde ¡umðtan @âhire i«râc oluna, ne ðadar o i«râc-ı 
şar† ve ma§§dan biri ile olan me√âcim ile veyâ«ûd keyy ve mu√ammerât 
ve müneffi†ât ile olur ise ve onun mâddesi isâle olunur, ilâ-√în-i idmâl terk 
olunmaz. Ve &ûm ve ba§al müneffi†âttan olur velâkin onun tenfî†i ¡asel-i 
belâ≠ur tenfî†i meblaπına bâliπ olmaz ve ba¡dehu müneffi† elbân-ı yetû¡ ve 
leben-i tîn olur. Ve vâcib olur ki mu√allil ve müneffi†a-i müleyyin «al† 
olunur ve eger onlara müleyyin «al† olunmasa onları isti¡mâl mefâ§ılı ta√-
cîr eder, zîrâ tenfî† ta√lîl gibi πalî@i ta√lîf ve ibðâ edip ta√accüre mü™eddî 
olur, pes mu√allile ve müneffi†a isti¡mâl olundukta şu√ûm «al† olunmak 
nâfi¡ olur. Ve onlara berdden ictinâb eylemek lâzım olur. Ve evvel-i emrde 
ðable’l-istifrâπ onlara ðavî olan mu√allilât taðrîb olunmaz, zîrâ mu√allilât 
evvel-i emrde ðable’l-istifrâπ isti¡mâl olunsa mevâdd-ı ke&îreyi ce≠b eder 
ve la†îfini ta√lîl ve bâðî mevâddı tek&îf edip √abs eder. Ve ek&er-i emrde 
mu√allilâtın bu hâline ri¡âyet olunmak vâcib olur «u§û§an mâdde lezice 
veyâ«û∂ sevdâviyye olursa ri¡âyet-i me≠kûre [450b] ziyâde gerekli olur. 
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Ve kaçan evcâ¡ müştedde olup ta√ammülü ðâbil olmasa müsekkin-i 
evcâ¡ şürben ve †ılâen isti¡mâl olunmak lâbüdd olur ve †ılâ olunan müsek-
kin-i evcâ¡ mâddeyi lu†fla ta√lîl veyâ«ûd ta«dîr eder ve mu«addir isti¡mâli 
ancak vaðt-i ∂arûrette câiz olur ve kezâlik o vaðtte dahi sevret-i veca¡ı tes-
kîn edecek miðdârı câiz olur. Ve √ârr olan evcâ¡da cür™et ve iðdâm edip 
mu«addirâtı ke&îren isti¡mâl eyle ve çok kerre mu«addir isti¡mâlinden mâd-
deyi taπli@ ve √abs eylediği için ta«dîr olunur. 

Ve ma¡lûm ola ki §avâb olan edviye isti¡mâlinde tenaððul eylemektir 
ya¡nî vaðt vaðt devâyı cins-i â√ere tebdîldir. Ba¡∂ı kerre bir nev¡ devâ bir 
¡u∂vun ¡illetine nâfi¡ olur, ¡u∂v-ı â«erde olan o ¡illete nâfi¡ olmaz ve bir vaðt-
te nâfi¡ olur, ba¡de ≠âlike’l-vaðt mu∂ırr olup veca¡ı ta√rîk eder. 

Ve evcâ¡-ı mefâ§ıl erbâbına şarâbı a§len terk vâcib olur onlara ¡âfiyet-i 
tâmme gelip üzerinden fu§ûl-i erba¡a mürûr edince ðadar. Ve eger mu¡tâdı 
ise ¡ale’t-tedrîc şürbünü terk eder ve e&nâ-ı terkte müdirrât isti¡mâl eder ve 
müdirrât ile isti¡mâl olunan şarâb-ı mu¡assel onlara nâfi¡ olur. 

Ve veca¡-ı mefâ§ıl a§√âbından sevdâvî olanlarına vâcib olur ki †ı√âlını 
ı§lâ√ eyleyeler ve sevdâyı istifrâπ ve bedenini aπdiye ve merû«ât ve o mi&lli 
nesneler ile ter†îb ve telyîn eyleyeler. Ve u§ûl-i külliyyede bildiğin üzere 
bilâ-telyîn ke&îren mu√allilât-ı §ırfe isti¡mâliyle ı§lâ√-ı †ı√âle ve istirâπ-ı 
sevdâya il√â√ ve ibrâm olunmaya. Ve vâcib olur ki bu ¡illette la√m hecr ve 
terk oluna √attâ bu ¡illetin bârid olanlarında dahi la√m hecr oluna ve eger 
la√m tenâvülü iðti∂â ederse †ayr-ı cebelî ve erneb ve πazâl ve fa∂lı ðalîl 
olan la√mların küllîsini isti¡mâl câiz olur. 

Ve eger veca¡ evvelâ @ahrda √âdi& olup ba¡dehu iki yede intiðâl ederse 
yed fa§d olunup meyli cihetinden «ıl†ı i«râc olunur.

el-İshâl lehum: Vâcib olur ki evcâ¡-ı mefâ§ıl mu¡âlecâtında yalnız balπam 
ishâl olunmaya, balπam ishâl olunmak îcâb olundukta balπam ma¡a-§afrâ™ 
ishâl oluna, zîrâ yalnız balπam ishâl olunsa ¡alîl onunla vaðt-i ishâlde in-
tifâ¡ eder velâkin §afrâ mevcûd ve πayr-i müstefraπ olmakla merreten u«râ 
balπam isâle edip yine ¡u∂va i¡âde eder. Ve vâcib olur ki o ¡illet a§√âbının 
müshilâtı şedîdetü’l-√arâret ve cidden ðaviyye olmaya, zîrâ ðavî olan müs-
hil a«lâ†ı i≠âbe edip ve o a«lâ†ı ¡u∂va redd eder ve onun ¡u∂va isâle eylediği 
mevâdd ¡u∂vdan istifrâπ eylediği mevâddan kat kat ek&er olur. Ve sûrincân 
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ile ishâlin ke&ret-i nef¡i mu¡teðadun fîhdir fi’l-√âl «ıl†-ı bâridi ishâl etmekle. 
Ve bundan mâ-¡adâ sûrincân ¡aðîb-i ishâlde ðab∂ edip ¡u∂vu taðviye eder ve 
vaðti ishâlde ta√rîk edip i«râc edemediği mevâddı ¡u∂va in§ıbâbdan ðab∂ 
ve taðviye √asebiyle men¡ eder ve ke≠âlik sûrincân edviye-i müshilenin 
ðuvveti √asebiyle terðîk olunan mevâddı mecârîye seyelândan men¡ eder ve 
bu me≠kûrlar sûrincâna ma«§ûs fi¡ldir. Mu√allilât ve müstefriπât-ı √ârre-i 
sâire bunun «ilâfı üzere olur, zîrâ sâirlerin ek&eri vaðt-i ¡amelde menâfi≠i 
tevsî¡ edip ba¡dehu o menâfi≠i vâ§i¡aten terk eder velâkin sûrincân mi¡deye 
mu∂ırrdır, binâen ¡aleyh vâcib olur ki sûrincân yalnız isti¡mâl olunmaya 
belki ona fülfül ve zencebîl ve kemmûn «al† oluna ve ba¡∂ı kerre sûrincâna 
§abır ve saðmûnyâ «al† olunur ishâli ðavî olsun için. Ve ba¡∂ılar ≠ikr ettiler 
ki ricl-i πurâbda sûrincân «â§§ası vardır ve ma¡a-hâzâ mi¡deye ricl-i πurâbın 
∂ararı yoktur. 

Ve √acer-i Ermenî evcâ¡-ı mefâ§ıla nâfi¡dir. Ve o ¡illete nâfi¡ edviye-i 
ma¡rûfe bunlardır: √abbu’n-necâ√ ve √abb-ı müntin. 

Ve ¡ırð-ı nesâ ve niðrise eyâric-i Rûfus’un nef¡i ¡a@îmdir ve √abb-ı nîl dahi 
nâfi¡dir ve √abbu’l-mülûk ve bûzîdân ve mâhî-zehrec ve ra¡yu’l-√amâm ve 
ðan†uriyûn ve √an@al ve §abır ve fâşerâ ve fâşirşîn ve √armel onunla kılınır 
ve uşşað ve anzerût ve muðl ve türbüd ve ¡âðırðar√â.

Nüs«a-i Müshil-i Raðîð: Zencebîl bir dirhem, fülfül yarım dirhem, 
πârîðûn yarım dirhem, lübb-i ðır†ım iki dirhem, ricl-i πurâbın a§lı üç dir-
hem, şerbet-i vâ√idesi on sekiz ðîrâ††an yirmi dört ðîrâ†a varınca ðadar olur; 
cülûs nâfi¡ ile altı veyâ«ûd yedi meclis iclâs eder.

Ve ke≠âlik dühn-i cevz, anzerût a«≠ olunur veyâ«ûd dühn-i «ırva¡ ve 
anzerût a«≠ olunup bir gün eyâric-i feyðarâ ile ve bir gün va√dehu saðy 
olunur, Minvâl-i me≠kûr üzere yedi gün saðy olunur ve ba¡∂ı kerre şekûhec 
ya¡nî √asek ve şibt †ab« olunup o ma†bû«un suyu ile a«≠ olunur.

Ve ke≠âlik kemmûn-i Kirmânî ve zencebîl ve sûrincân her birinden ya-
rım dirhem, §abır iki dirhem, bu me≠kûrlardan iki buçuk dirhem miðdârı 
†abî«-i şibt ile istifâf olunur ve istifâfı sâ7atinde nâfi¡ olur.

Ve ke≠âlik sûrincân ve bûzîdân ve mâhî-zehrec ve fülfül ve zencebîl 
ve enîsûn ve dûðû a«≠ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve küllü yevmin şürb 
olunur.
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Ve ke≠âlik sûrincân otuz dirhem, şa√m-ı √an@al on dirhem, bu iki devâ 
on beş rı†l su içinde †ab« olunup beher yevm onun yarım rı†lı üç ûðıyye 
sükker ile şürb olunur ve bu şerbet cidden ¡acîbdir.

Müshil-i »afîf-i Nâfi¡: Anzerût-ı a√mer üç dirhem, sûrincân üç dirhem, 
bu ikisi sa√k olunup yüz ¡aded cevzenin dühnü ile ma¡cûn kılınır ve mâ-ı 
şibt üzere saðy olunur ve min-πayri ¡anâin ishâl edip mevâddı ta«fîf eder.

Muðayyi™-i ¢avî: Evcâ¡-ı mefâ§ıl ve ¡ırðu’n-nesâ a§hâbından ru†ûbe-
ti ve sevdâsı olanlara nâfi¡dir: ~abır bir ûðıyye, «arbað-ı esved bezri bir 
ûðıyye, saðmûnyâ bir ûðıyye, ûferbiyûn yarım ûðıyye, na†rûn yarım ûðıy-
ye. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup kerneb ¡u§âresiyle saðy olunur, o muðayyi™ ile 
taðyi™e olunsa a§l ¡illeti ðal¡ eder.

İshâl İçin İsti¡mâl Olunan Meşrûbât ±ikr Olunur: Ve onların biri devâ-i 
büsseddir ki onun itti«â≠i bu §ıfat üzere olup nâfi¡ olur: Bir buçuk mi&ðâl 
büssed a«≠ olunur. Bir ðavm dediler ki büssed «îrî-i443 a√merdir ve ðaranfül 
beş dirhem, fâvâniyâ, mürr, √abbu’ş-şibt her birinden birer ûðıyye ve ca¡de 
on iki nevât, zerâvend-i †avîl ve zerâvend-i müda√rec her birinden ikişer 
ûðıyye; bu mecmû¡dan miðdâr-ı nevât mâ-ı ¡asel ile saðy olunur ve saðydan 
dokuz sâ¡at mürûr edince ðadar i†¡âm olunmaz ve o devâ bu minvâl üzere 
on gün miðdârı saðy olunur. 

Ve ke≠âlik bu devâ küllü yevmin isti¡mâl olunur ve idrâr ile tenðıye eder: 
Kemâfî†ûs, kemâderiyûs, cen†iyânâ her birinden dokuzar ûðıyye, se≠âb-ı 
yâbis bezri dokuz ûðıyye; bu me≠kûr daðð olunup elekten geçirilir şerbet-i 
vâ√idesi bir mil¡aðadır, küllü yevmin ¡ale’r-rîð ve †a¡âm-ı me™kûl-ı sâbıðın 
ha∂mından sonra o mil¡aða-i vâ√ide üç ûðıyye mâ-ı bârid ile şürb olunur.

Ve ke≠âlik bu şânda devâ-i büssed dahi nâfi¡ olur büssed müzehhere 
olan «îrî-i a√merdir diye ≠âhib olanların ðavli üzere ve o ðavl üzere devâ-i 
büssedin nüshası nüs√a-i müteðaddimeye ðarîb olur: Râvend-i §înî, fâvâ-
niyâ, mürr, sünbül her birinden ikişer ûðıyye, sâ≠ec-i Hindî bir ûðıyye, 
ðaranfül on beş √abbe, «îrî-i a√mer ile tefsîr olunan büssed yarım ûðıyye, 
zerâvend dört ûðıyye; onun şerbet-i vâ√idesi küllü yevmin üç ðîrâ†tır, onun 
şürbüne istivâ rebî¡de bed™ olunur ve elli gün miðdârı ¡ale’t-tevâlî şürb olu-
nur ve ba¡dehu on beş gün terk olunur ve sonra şürbr mu¡âvede olunup yine 

443 “Büssed” mercân köküdür, “«îrî” ma¡nâsına isti¡mâli ma¡rûf değildir.
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elli gün şürb ve on beş gün terk [451a] olunur, sene tamâm olunca ðadar 
şürb ve terk-i şürb bu minvâl üzere kılınır lâkin Şi¡râ-ı ¡Abûr ya¡nî Şi¡râ-ı 
Yemânî tesmiye olunan necm †ulû¡unda bir buçuk şehr terk olunur ve terk-i 
me≠kûr bi-hasebi’l-bilâd kılınır. Ve eger o devâyı ¡alîl tamâm-ı sene ðadar 
vech-i meşrû√ üzere şürbe ðâdir olmaz ise senenin nı§f-ı bâridinde şürb 
eder ve onu ¡alîlin şürbü iki yüz günü tecâvüz eylese bir gün o devâyı şürb 
edip ve bir gün terk etmekte be™s yoktur veyâ«ûd bir gün şürb edip iki gün 
terk etmekte dahi be™s yoktur ve o devâyı şürb edenlerden √asbe mâ-emken 
ekl teb¡îd olunur ne ðadar o terk vaðt-i ¡a§ra varınca ðadar olursa ve onların 
sâir tedbîrleri dahi i§lâ√ olunur ve evcâ¡-ı mefâ§ıl a§√âbına mu∂ırr olan 
nesnelerden dahi ictinâb üzere kılınır. 

Ve bir ðavm zu¡m ederler ki insân kemiğinin mu√raðı o ¡alîle saðy olun-
mağın menfa¡ati mücerrebdir, a§lâ ta«allüf eylemez. Ve mütehevvirînden 
ya¡nî min-πayri mübâlâtin iş işleyenlerden bir †âife onu şürb edip niðristen 
ve evcâ¡-ı mefâ§ıldan elbette şifâ buldular. Ve eyâric-i Hürmüsün dahi bu 
şânda nef¡i ¡a@îmdir, o eyârici rebî¡de şürb eden kimsenin mefâ§ılı ðuvvet 
bulur ve eyâric-i me≠kûr fu∂ûlü i«râc eder ve ek&er-i i«râcı ¡arað ve idrâr 
ile olur ve ¡ırð-ı nesâya o eyârici şürb ile berâ™et √â§ıl olur. 

Ve kaçan evrâm ve evcâ¡-ı mefâ§ıl müzmine olsalar ◊uneyn’e mensûb 
bu tedbîr ile intifâ¡ olunur: Übhül-i yâbis rubu¡ keylece a«≠ olunur ve ba¡-
dehu mu§affâsından bir rı†l a«≠ olunup üzerine üç ûðıyye dühn-i şîrec §abb 
olunup ¡alîle saðy olunur ve üzerine √ı§rımiyye i†¡âm olunur. 

Ve veca¡-ı verik için bu tedbîr «afîf tedbîr olur ve o tedbîr budur ki o ¡illet 
§â√ibine nâfi¡ olan √ammâ du«ûl ve mâ-ı √ârr ve ¡aşiyyen bürûz ve «u§û§an 
ba¡de-†a¡âmin rediyyin büzûr teskîn-i veca¡ eylemese ona mâ-ı √ımma§ saðy 
olunup ðay™ ettirilir ve miyâh-ı buðûl ve «ıyârşenber ile istishâl olunur.

e∂-∞ımâdâtu’n-Nâfi¡a: »ıl†ı πalî@ olup †arîð-i ta√accürde olan evcâ¡-ı 
mefâ§ıla bu a∂mide nâfi¡dir: ◊abb-ı «ırva¡-ı münaððâ üç ûðıyye a«≠ olu-
nup bir ûðıyye semn-i baðar ile nâ¡imen sa√ð olunur ve ona lüzûcet gelsin 
için üzerine bir ûðıyye ¡asel ilðâ olunup onunla mefâ§ıl-ı müyebbese üzere 
∂ımâd olunur ve ba¡∂ı kerre o ∂ımâda bir ûðıyye «all-i &âðîf id«âl olunur. 
Ve zibl-i baðar ile ta∂mîd evcâ¡-ı mefâ§ılda ve @ahr ve rükbe veca¡larında 
cidden ðavî olur. Ve bu ∂ımâd sâir a∂midenin ek&erinden ef∂aldir:
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∞ımâd-ı ¢avî-i Â«er: Zeyt-i ¡atîð bir buçuk rı†l, na†rûn-ı İskenderânî bir 
rı†l, ¡ilk-i bu†m bir rı†l, ferbiyûn bir ûðıyye, îresâ iki ûðıyye, dakîð-i √ulbe 
bir buçuk rı†l bu edviyeden ∂ımâd itti«âz olunur.

∞ımâd-ı Ma§§â§-ı Mu√allil: Na†rûn-ı dânıð, uşşað, nûre bu me≠kûrlar-
dan ∂ımâd itti«â≠ olunur.

Bu mütercim-i faðîr der ki nüs«alarda “na†rûn-ı dânıð” vâði¡ olmuştur. 
Vâcbi olur ki bu maðâmda “dânıð” evzândan olan “dânıð”a √aml olun-
maya, zîrâ dânıð südüs dirhemden ¡ibârettir ve o miðdârın fi¡l-i mu¡tebe-
ri olmadığından mâ-¡adâ ∂ımâd-ı me≠kûrun a«lâ†-ı sâiresinde vezn ta¡yîn 
olunmakla bunda dahi vezn murâd olmamak münâsibdir belki bu ma√allde 
“dânıð”tan Şey«‘in murâdı müfredâtta “deneða” resmi üzere ta√rîr olu-
nan devâdır ki “züvân”dan ¡ibârettir, züvânın süllâyı ya¡nî ya¡nî ða≠âyı 
¡umðtan ce≠b ve i«râc etmek fi¡li olmakla bu ∂ımâd ¡unvânı ∂ımâd-ı ma§§âs 
olduğu dahi ona şâhid olur. Veyâ«ûd ûferbiyûn dühn-i sûsen ile sa√k olu-
nup ∂ımâd olunur.

∞ımâd-ı ¢avî-i Â«er: Bûrað, sükker, ¡âðırðar√â, mîvîzec, nûre bu 
me≠kûrlar cemî¡an «al† olunup ¡asel ve «allden bir şey™ ile mefâ§ıl üzere 
va∂¡ olunur.

∞ımâd-ı Ceyyid-i Mu√allil: Uşşað, √u∂a∂ veznleri berâber a«≠ olunup 
şarâb-ı ¡atîð ve zeyt-i ünfâð ve daðîð-i bâðılâ ile sa√ð olunur ve √ârren 
∂ımâd olunur.

Ve remâd-ı ¡ar†anîsâ, ¡asel ve «all ile ∂ımâd olunsa cidden ¡acîb olur.
Ve bir nev¡ ∂ımâd dahi vardır ki ba¡de’l-istifrâπi’t-tâmm ¡u∂vu taðviye 

ve baðiyye-i mevâddı ta√lîl için ona √âcet olur, o ∂ımâdın biri budur: Üb-
hül, cevz-i serv, ¡i@âm-ı mu√rað veznleri berâber, şebb südüs cüz™, zâc sü-
düs cüz™, πıra’s-semek ðadr-i kifâyet eczâları cem¡ için a«≠ ve onunla eczâ-i 
sâire cem¡ olunup onunla ta∂mîd olunur.

∞ımâd-ı Â«er Min ±âlike’n-Nev¡: Bu ∂ımâd emrâ∂-ı ke&ireye fâide 
eder, zîrâ o ∂ımâd fet√ eder ve ¡umðtan şevki ve ¡i@âm-ı ¡afineyi ce≠b eder 
ve istir«âya menfa¡at-i @âhire ile nâfi¡ olur ve o ∂ımâd budur: Bezr-i encü-
re-i münaððâ, zebedü’l-bûrað, nûşâdur, zerâvend-i müda√rec, a§l-ı √an@al, 
¡ilk-i enbâ† her birinden yirmişer mi&ðâl, √ulbe, fülfül, dâr-ı fülfül her bi-
rinden onar mi&ðâl, uşşað on iki mi&ðâl, muðl, ðardemânâ, ¡idân-ı belesân, 
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kündür, mürr, şa√m mâ¡iz, râtînec her birinden onar mi&ðâl, şem¡ üç rı†l, 
dıbð sekiz rı†l, tîn-i berrî lebeni sekiz mi&ðâl, dühn-i sûsen. Edviye-i ra†be-
yi i≠âbeye kifâyet miðdârı şarâb-ı fâik, edviye-i yâbiseyi ma¡cûn kılmağa 
kifâyet miðdârı mecmû¡ edviye «al† olunup da¡k ve delk olunduktan sonra 
isti¡mâl olunur.

Â«er: ¡Irð-ı nesâya bu ∂ımâdın isti¡mâli vaðtinde nef¡i @âhir olur ve el ve 
ayak ve sâir mefâ§ıl veca¡larında dahi vaðt-i isti¡mâlde nef¡-i beyyini olur: 
◊ulbe a«≠ olunup inâ-i «azefe †ar√ olunur ve üzerine miðdâr-ı kifâyet «all-i 
memzûc †ar√ olunup teherrî edince ðadar cemr üzere †ab« olunur ve ba¡-
dehu üzerine miðdâr-ı kifâye ¡asel †ar√ olunup tekrâren cemr üzere teherrî 
edince ðadar †ab« olunur ve yine ta¡sîl olunup &âli&en †ab« olunur ve √ıf@ 
olunup isti¡mâl olunur.

∞ımâd-ı Â«er: Bunun dahi menfa¡ati onun mi&lli olur: Zift-i ma¡denî üç 
rı†l, dürd-iî «all-i yâbis-i mu√rað iki rı†l, bûrað bir buçuk rı†l, §amπu’§-§a-
nevber, şem¡, kibrît-i πayr-i mu√rað, mevîrzec her birniden birer rı†l, 
¡âðırðar√â yarım rı†l, ðardemânâ, ðus† vâ√id

Mâ¡nâ-ı Me≠kûr Mi&lli Nef¡i Olan Merû«ât Bunlardır: Dühn-i √an@al, 
dühn-i cünd-i bîdester, dühn-i «ardal, dühn-i cevz-i Rûmî «u§û§an mu√-
raðının dühn-i sâili mi&llilerdir. Ve dühn-i ðus†un bu şânda nef¡i πâyete 
bâliπdir «u§û§an o dühn ma¡a’l-mey¡a isti¡mâl oluna. Ve √an@al ¡u§âresi 
dühn-i verd ile suyu ≠âhib olunca ðadar †ab« olunup ondan me™«ûz olu-
nan dühn ile temrî« dahi nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik dühn-i ðus† ma¡a’l-√ıltît o 
merû«âttan olur. Ve ke≠âlik merû«ât-ı nâfi¡adan olur o zeyt ki içinde ef¡î 
†ab« olmuş ola ve onunla temrî« ibrâ-i tâmm ile ibrâ™ eder. Ve dühn-i «afâ-
fiş dühnü ve §an¡atı budur: On iki «uffâş a«≠ ve ≠eb√ olunur ve mermâ«ûz 
varaðının ¡a§îri ve zeyt-i ¡atîð her birinden birer rı†l, zerâvend dört dirhem, 
cünd-i bîdester üç dirhem, ðus† üç dirhem; bu mecmû¡ a«≠ olunup cemî¡an 
suyu zâil ve dühnü bâðî kalınca ðadar †ab« olunur.

Ve O Ma¡nâda Olan Ne†ûlât Bunlardır: Ne†ûl-i müsekkin-i nâfi¡, şa¡îr, 
«ass a«≠ olunup teherrî ve nu∂c √â§ıl olunca ðadar «all ile †ab« olunur ve 
veca¡-ı mefâ§ıl-ı √ârreye o ne†ûl §âli√ olur. Ve ke≠âlik merzencûş, şibt, va-
rað-ı πâr ve se≠âb, sa¡ter ve kemmûn. Bunlar †ab« olunup suyu ile ten†îl 
olunur. 
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Ve ona nâfi¡ olur mefâ§ıl ve rükbeye «all ile teb«îr eylemek bu ve-
chle ki bir cüz™ «alle südüs cüz™ √armel-i medðûð katılıp o «alle √ıcâre-i 
ma√mât †ar√ oluna ve bir kisâ mi&lli nesnenin ta√tında bu«ârı ile o ¡u∂v 
teb«îr oluna ve √ımâr-ı va√şî bi-cemî¡i eczâihi ve şibt ve mil√ ve büzûr 
[451b] ve kürrâ& ve o mi&lli edviyeler †ab« olunup ma†bû«u olan suyu 
içinde iclâs olunur. Ve ∂abu¡ ve &a¡leb †ab«ında dahi iclâs olunur ve bu 
†abî«in §an¡atı budur ki mâ πaly-i şedîd ile iπlâ olunur, suyun üç bölükte 
iki bölüğü zâil olunca ðadar kaynatılır, ∂abû¡ ve &a¡leb ikisi dahi √ayy 
veyâ«ûd me≠bû√ oldukları √âlde demleri ile o mâ-ı ma†bû«a †ar√ olunup 
a¡∂âları tefessu« edince ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu suyu ta§fiye olunup 
¡alîl o su içinde iclâs olunur veyâ«ûd o su içine zeyt †ar√ olunup †ab« olu-
nur, su ile zeyt imtizâc edince ðadar veyâ«ûd su külliyyen zâil olup dühn 
bâðî kalınca ðadar †ab√ olunur ve bâðînin içine ¡alîl iclâs olunur ve ba¡∂ı 
kerre dühn ¡alâ-√âlihi †ab« olunur.

Evcâ¡-ı Mefâ§ıl A§√âbına Nâfi¡ İsti√mâmât: O ¡illet a§√âbına √ârr ve ra†-
be olan isti√mâmât mu∂ırre olur a«lâ†ı i≠âbe ve menâfi≠i tevsî¡i √asebiyle 
lâkin o isti√mâm mâ-ı √am™e ile olur ise ma¡a-∂a¡fin tecvîz olunur. Ammâ 
isti√mâmât-ı yâbise isti¡mâl olunup na†rûn ve mil√ ile tedellük ve √ârr olan 
rimâle indifân ve ta¡arruð onlara nâfi¡ olur.

Müsekkinâtü’l-Veca¡i’l-◊ârreti’l-Leyyine: ◊ulbe a«≠ olunup «all ile 
müherri™en444 sa√ð olunur ve üzerine ¡asel §abb olunup ¡aðd olunup ¡aðd 
olunca ðadar †ab« olunur ve πâliye sa√ð olunduğu gibi §alâye üzere sa√ð 
olunup †ılâ olunur ve üzerine √ırða-i kettân ilzâm olunup iki ve üç eyyâm 
terk olunur ve onun cefâfı dühn-i verd ile tedârük olunur ve bu tedbîr ¡illetin 
evâilinde ve te§â¡udunda tedbîr-i §âli√ olur.

Ve ke≠âlik ¡illetin evâilinde ve beðâyâsında bu tedbîr dahi §âli√ olur ki 
lu¡âb-ı √ulbe ve bezr-i kettân dühn-i şîrecle ∂arb olunup ¡asel gibi taπlî@ 
olunur. 

Ve ke≠âlik veca¡ cidden şedîd değil ise kerneb-i ra†b ve kerefs ile ta∂mîd 
olunur. Ve eger veca¡ aðvâ ise dühn-i îresâ ve daðîð-i √ulbe ve daðîð-i 
√ımma§ şarâb-ı ¡asel ve miðdâr-ı ðalîl şarâb ve dühn-i √ınnâdan bir şey™ ile 
ta∂mîd olunur. 

444 “Müherri™en” şedîden ma¡nâsınadır.
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Ve ke≠âlik remâd-ı kerneb ma¡a-şa√m ∂ımâd kılınır. Ve dühn-i bâbûnec 
ile itti«â≠ olunan ðayrû†î dahi cidden ceyyid olur.

Veca¡ı bi-√asebi’t-ta«dîr müsekkin olan afyûn dört mi&ðâl, za¡ferân bir 
mi&ðâl. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup leben-i baðar ile sa√ð olunur ve üzerine 
«ubz-ı semîd lübâbı ilðâ olunup telyîn olunur ve ondan ∂ımâd itti«â≠ olunur 
ve varað-ı sılð veyâ«ûd varað-ı «ass ile üzeri setr olunur veyâ«ûd «ubz-ı 
semîd bedeline ðayrû†î kılınır. 

Ve ke≠âlik bezr-i şevkerân altı dirhem, afyûn bir dirhem, za¡ferân bir 
dirhem ve edviye-i me≠kûreyi ma¡cûn edecek miðdâr şarâb-ı √ulv; bunlar 
ðayrû†î ile «al† olunur. 

Ve ke≠âlik bezrü’l-benc, afyûn, bezr-i ða†ûnâ, aðâðıyâ, muπâ&. Bu edvi-
yeler ður§ kılınıp leben-i baðar ile †ılâ olunur ve bir varaða ile √ıf@ olunur. 

Ve ke≠âlik §abır on dirhem, afyûn on dirhem, ¡u§âretü’l-benc altı dir-
hem, şevkerân dört dirhem, heyûfâðıs†îdâs altı dirhem, luffâ√ yirmi mi&ðâl, 
za¡ferân dört mi&ðâl. Bu edviyelerden luffâ√ teherrî edince ðadar «all ile 
†ab« olunup üzerine bâðî edviye §abb ve ilðâ olunur ve onunla †ılâ olunur. 

Ve ke≠âlik yebrû√ mes√ûðan sem-i baðara ilðâ olunup onunla veca¡ 
temrî« olunur. 

Ve ke≠âlik mey¡a, afyûn a«≠ olunup onlar ile dahi †ılâ olunur. Ve mâ-ı 
ke&îr §abbı dahi mu«addir olur eger ðurû√ yok ise. 

Ve ke≠âlik bezr-i ða†ûnâ mâ-ı √ârrda nað¡ olunur, kaçan şişip çoğalsa 
dühn-i verd ile ∂arb olunur ve tebrîd olunup †ılâ olunur. Ve şürb olunan 
devâlardan olur iki dânıð yebrû√ †ılâ ile ve ¡asel ile şürb olunur.

Rî√ten ◊âdi& Evcâ¡-ı Mefâ§ıl Mu¡âlecâtı Beyânındadır: O nev¡ veca¡-ı 
mefâ§ılın mu¡âlecâtı bi-√asebi’t-ta«dîr teskîn-i veca¡ menâfi¡i olan √adebe-i 
rî√iyye ¡ilâcı mecrâsına cârîdir ve o ¡ilâc budur: Cen†iyânâ, füvve, nân«âh, 
zerâvend, fûtenec, bezr-i √ınnâ, sûrincân, bûzîdân, mâhî-zehrec, muπâ& 
veznleri berâber, afyûn yarım cüz™, şerbet-i vâ√idesi nı§f dirheme varınca 
ðadardır.

Tedbîrü’l-Keyy Lehum: O ¡illet a§√âbına olunan keyy veyâ«ûd keyy 
maðâmına kâim olan nesnelerin tedbîri budur ki ¡alîl eşkâl-i ı∂†ıcâ¡dan 
şekl-i lâyık üzere i∂câ¡ olunur ve √areketten men¡ olunur ve veca¡ın e†râ-
fı √âi† mi&âlinde ¡acîn ile i√â†a olunur, onun vasa†ına mil√ doldurulur ve 
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üzerine miðdâr-ı ðalîl zeyt ilðâ olunur ve üzerine bir «ırða va∂¡ olunur ve 
mekâvî-i mu«telife isti√∂âr olunup âteşte onlar kızdırılıp o mekâvî o vech 
üzere isti¡mâl olunur ki evvelâ isti¡mâl olunan mikvânın √arâretini ¡alîl 
i√sâs eylemeye ba¡dehu isti¡mâl olunan mikvânın √arâretini bi-ðadri’†-†âða 
i√sâs eyleye ve ba¡dehu isti¡mâl olunan miðvânın √arâretini ðadr-i mâ-lâ 
yu†âð i√sâs eyleye. Ve kaçan √arâret-i keyy √addi tecâvüz eylese ondan 
¡acîn tenðıye oluna ve mev∂i¡ bir resme meyl ettirile ki üzerinde olan zeyt 
ve mil√ seyelân eyleye ve ba¡dehu ma√all-i keyy üzere bir ðı†¡a §ûfe va∂¡ 
olunup rab† oluna. Ve vâcib olur ki zamân-ı keyyde ¡alîlin başı †arafında 
bir kâse su veyâ«ûd mâ-ı verd kılına, vaðt-i keyde ¡alîlin yüzü terledikçe o 
su ile ¡alîlin yüzü mes√ oluna ve i√tirâz olunup keyy ile ¡alîlin la√mı i√râð 
olunmaya ve i√râð sebebiyle ¡u∂v taðrî√ olunmaya.

◊ârr Olan Veca¡-ı Mefâ§ıl ¡İlâcı Beyânındadır: Bu nev¡ veca¡-ı mefâ§ıl 
mu¡âlecesinde vâcib olur ki müberrid ve mura††ıb olan buðûl ve lu√mân ve 
aπdiye-i sâire ve fevâkih ve ne†ûlât ve ðayrû†ıyât isti¡mâl oluna ve riyâ∂et-i 
mu¡tedile ile irtiyâ∂ oluna ve √ammâmın beyt-i evvelinde ¡alîlin e†râfına 
mâ-ı bârid §abb olunduktan sonra mâ-ı ¡a≠b ile isti√mâm oluna ve âbzenât-ı 
fâtire isti¡mâl olunup ba™dehu edf¡aten mâ-ı bâride πams oluna ve ayakları-
na mâ-ı bârid §abb oluna. Ve vâcib olur ki o ¡alîl şarâb-ı verd ve sefercelî 
müshil mi&lli tes«în-i ke&îri olmayan edviye ile ishâl ve idrâr oluna.

Devâ-i Ceyyid: Bu devâda irdâr ve ı†lâð ve veca¡ı teskîn menfa¡ati var-
dır: Bittî«, bezr-i «ıyâr, sûrincân-ı ebya∂, muπâ& her birinden birer cüz™, 
afyûn üç bölüğün bir bölüğü. Bu edviyeler cem¡ olunur ve şerbet-i vâ√idesi 
dört dirhemdir, dört dirhem sükker ile şürb olunur ve onun nef¡-i √â∂ırı 
vardır.

el-A†liye: Ma¡lûm ola ki a†liye §andal gibi ðâbı∂a ve müberride olsa 
ba¡∂ı kerre mûlim olur, pes onu isti¡mâlde teftîr ve telyîne √âcet olur. Ve 
kaçan müberridât isti¡mâl olunup i√dâ& eylediği temdîdi √asebiyle ¡alîl 
müte™e≠≠î olsa onda mür«iyât isti¡mâl olunur, meypu«tec ve dühn-i verd 
ve ðayrû†î gibi nesne ile temdîd tedârük olunur ve ba¡∂ı kerre onun üze-
rine «all ve mâdde meblûle olan «ırða va¡∂ olunur. Ve tecribe olunan 
devâlardan olur ða§ab-ı ra†b e†râfının ¡u§âresiyle ¡u∂v †ılâ olunsa serî¡an 
veca¡ sâkin olur. 
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Ve ke≠âlik bellû† dakk-ı nâ¡im ile daðð olunup †ab«-ı şedîd ile †ab« 
ve ma†bû«u ile sâ¡at-i †avîle ten†îl olunur eger ¡alîl müberridât isti¡mâline 
ta√ammül eylese. Ve müberridâtın temdîd ve tek&îfinden müte™e≠≠î olmasa 
mâ-ı hindebâ ve mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb ve mâ-ı √ayyü’l-¡âlem ve mâ-ı baðla-
tu’l-Yemâniyye ve ðı&&â ve ðar¡ ve o mi&lli bir nâfi¡ nesne olmaz ve ke≠â-
lik o edviyenin şu√ûmu ya¡nî √acmi. Ve bi††î« ile ta∂mîd dahi nâfi¡ olur, 
zîrâ onlarda tebrîd ve telyîn vardır. Ve bezr-i ða†ûnâ lu¡âbının tebrîdi dahi 
ðavîdir. 

Ve ke≠âlik §andal ve mâmî&â mi&lliler onun gibidir. Ve müsekkinât-ı 
veca¡ isti¡mâl olunmakla veca¡ teskîn olunduktan sonra o ∂ımâd ¡u∂vdan 
ref¡ ve izâle olunmak vâcib olur. 

Ve √ârr olan evcâ¡-ı mefâ§ıl ve niðris â«irlerinde beðâyâsı için nâfi¡ olur 
bu terkîb üzere olan devâ: ~abır, [452a] mürr, za¡ferân veznleri berâber a«z 
olunup mâ-ı kerneb ile veyâ mâ-ı hindebâ ile bi-√asebi miðdâri’l-√arâret 
†ılâ olunur. 

Ve ke≠âlik dühn-i bâbûnecle ðayrû†î dahi isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik 
diyâ«aylûn dühn-i bâbûnec içinde √all ve idâfe olunsa cidden nâfi¡ olur.

el-İsti√mâmât: Veca¡-ı mefâ§ıl-ı √ârr a§√âbına isti√mâmât-ı √ârre mu∂ırr 
olur, ammâ isti√mâmât-ı bâride ba¡∂ı kerre ¡u∂vu taðviye ve mevârddı red¡ 
ve veca¡ı teskîn etmekle nâfi¡ olur.

el-Müshilât: Helîlec-i a§fer on dirhem, sûrincân, bûzîdân üçer üçer, ke-
refs to«mu, enîsûn ikişer dirhem. Bu me≠kûrlar sükker-i mü≠âbla ma¡cûn 
kılınır, şerbet-i vâ√idesi küllü yevmin ikişer dirhem kılınır. 

Ve ke≠âlik ¡a§îr-i sefercel bir rı†l, «all-i «amr üç ûðıyye, sükker bir rı†l, 
saðmûnyâ mefrûπun minhüden445 her bir rı†l için üçer dirhem ve şerbet-i 
vâ√idesi yarım ûðıyyeden bir buçuk ûðıyyeye varınca ðadardır. 

Ve ke≠âlik sûrincân on dirhem, saðmûnyâ bir dirhem iki dânıð, kebâbe 
üç dirhem, sükker-i †aberzed otuz dirhem; şerbet-i vâ√idesi üç dirhemdir. 

Ve ke≠âlik sefercel içinde meşvî olan saðmûnyâ veyâ«ûd saðmûnyâ 
[bir mi&li], mâ-ı sefercel-i √âmi∂ mi&llide veyâ«ûd mâ-ı tuffâ√ mi&llide 
ðıvâmına mürâ¡ât olunarak †ab√ olunur ve kaçan πıl@ati a«≠ eylese olduğu 

445 “Mefrûπun minhüden” demek, ≠ikri müteðaddim edviye mecmû¡undan her bir 
rı†la üç dirhem saðmûnyâ katılır. 
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inânın femi sedd olunur, cefâf edince ðadar terk olunur ve ondan on dir-
hem miðdârı a«≠ olunur ve yirmi dirhem ðadar †aberzed ve ke’l-ku√l mes1ûð 
olan iki dirhem kebâbe a«≠ olunup cüllâbla cemî¡an cem¡ olunur ve ondan 
√ubûb itti«â≠ olunup @ıllda tecfîf olunur ve onun şerbeti iki dirhem veyâ≠ûd 
üç dirhem kılınıp küllü vaðtin isti¡mâl olunur. Ve eger o ¡illette terkîb var ise 
onda eyâric-i feyðarâ isti¡mâl olunur. Ve onlara nâfi¡ olan edviyeden olur 
şarâb-ı verd isti¡mâli ve onun §ıfatı budur: ¡U§âre-i verd iki rı†l, ¡asel dört rı†l, 
saðmûnyâ-i meşvî bir ûðıyye; bu me≠kûrlar a«≠ olunup teðavvüm edince 
ðadar †ab« olunur ve şerbeti iki filincârdan beş filincâra varınca ðadar olur. 

Ve ke≠âlik temr-i Hindî naðî¡i «ıyârşenber ile veyâ«ûd «ıyârşenber hin-
debâ ve râziyânec suyu ile isti¡mâl olunur ve eger √ummâ yok ise helîlec 
ve şâhterec ve iccâ§ ve temr-i Hindî ve efsentînden re™y olunduğu miðdâr 
üzere ma†bû« itti«â≠ olunur. 

Ve ke≠âlik bûzîdân ve sûrincân ve verd-i a√mer446 veznleri berâber kı-
lınıp şerbet-i vâ√idesi bir buçuk mi&ðâl kılınır ve onda teskîn-i şedîd olur. 

Ve o ¡illet a§√âbı çok kerre aπdiye-i bâride-i πalî@a ile intifâ¡ ederler, 
¡adesiye gibi πıdâyı «all ile isti¡mâl ederler ve sâir demi müberrid ve muπal-
lı@ olan «ummâ∂iyye ve bu†ûn-ı mu√amma∂a ve la√m-ı baðardan mütte«a≠ 
ve sikbâc mi&lli aπdiyeyi dahi isti¡mâl ederler ve ba¡∂ı kerre dahi kirsenne 
mi&lli aπdiye-i müceffefeden dahi intifâ¡ ederler ve onlara ke&îren aç dur-
mak lâyık olmaz. Ve min beyni’l-fevâkih «â§§aten kümme&râ tenâvülüne 
ru«§at verildi ve ke≠âlik iccâ§ ve tuffâ√ ve rummân ve «av« tenâvülüne 
dahi ru«§at verildi. Mu§annif der ki ammâ ben «av« ve mişmiş ve demi 
mâiyyet ile dolduran fevâkih-i ke&îre tenâvülünü kerîh gördüm.

Müte√accire ve Müteceffife Olan Mefâ§ıl Mu¡âlecâtıdır: Bu ¡illet a§√âbı 
emzice-i √ârre ve mevâdd-ı πalî@a §â√ibleridir ve bu ¡illet a§√âbına bilâ-tel-
yîn ta√lîl câiz değildir belki vâcib budur ki ma¡an ta√lîl ve telyîn edeler. 
Ve ta√accürden i√tirâs ve isti√fâ@ eden a∂mideden olur o ∂ımâd ki daðîð-i 
kirsenne ve türmüs ve sikencebînden itti«â≠ oluna ve ke≠âlik encudân ve 
fâşerâ ve cübnden itti«â≠ oluna ve √u∂a∂ ve uşşað şarâb-ı ¡atîð ile ve zeyt-i 
ünfâð ile itti«â≠ oluna ve ba¡∂ı kerre üzerine daðîð bâðılâ ilðâ olunur. 

446 “Verd-i a√mer”den murâd «a†mîdir ki ona verd-i √ımâr dahi derler diye İbn 
Kütbî ta§rî√ eder. 



Tahbîzü’l-Mathûn 827

Ve ta√accürü olan veyâ«ûd †arîð-i ta√accürde olan mefâ§ıla a«lâ†ı πalî@a 
olan evcâ¡-ı mefâ§ıl-ı bâride mu¡âlecâtında ≠ikr eylediğimiz a∂mide ve 
merû«â† ve ne†ûlât nâfi¡a olur. Ve ke≠âlik onlara nâfi¡ olur sikencebîn ile 
veyâ«ûd «all-i memzûc ile türmüs daðîði. Ve ke≠âlik a§l-ı ma√rû& ve ke≠â-
lik bülbûs447 su ile idâfe olunup ta∂mîd olunsa ta√accürü zamân-ı ibtidâda 
men¡ eder. Ve o miyâh ile ten†îl dahi nâfi¡ olur ki onun içinde fûtenec ve 
√âşâ †ab« olmuş ola veyâ«ûd içinde edviye-i me≠kûre †ab« olunan √all dahi 
nâfi¡ olur. Ve «ıyârşenber meraðasında †ab« olunan cübn-i ¡atîð dahi «â§§a-
ten nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada ــ ــאر  ــ  ــ   bedeline ــ אز ــ ا ــ   vâði¡ 
olmuştur. Ve na†rûn ve ûferbiyûn ve mâu’r-remâd ve kibrît-i mu√rað dahi 
nâfi¡dir.

İð¡âd ve Zemâne Mu¡âlecâtıdır: Ma¡lum ola ki muð¡ad ve müzmin olan-
lara dühn-i «andeðûðâ şürben ve temrî«an enfa¡ olur ve o dühnün †arîð-i 
itti«â≠ı budur ki mübezzer olan mâ-ı «andeðûðâ bir mi&li şarâb ve zeyt 
içinde mâiyyeti zâil olunca ðadar †ab« olunur ve onun şerbet-i vâ√idesi üç 
dirhem ve üç dirhemden eðall kılınır. 

Ve rî√î olan ið¡âd ve zemâne ¡illetinin ¡ilâcı riyâ√-ı efrise i¡lâcı olur. 
Ve muð¡ad olanlara mücerreb ¡ilâc olur sâ¡at-i sel«inde koyunun sel«i a«≠ 
olunup ¡alîl üzere va∂¡ olunduktan sonra üzerinde terk olunmak ve leben-i 
√alîb-i baðar ile tel†î« olunmak ve ke≠âlik √ammâm-ı yâbis ve tennûrda 
veyâ«ûd √ufre-i ma√mâtta ta¡arruð dahi nâfi¡ olur.

Evcâ¡-ı Mefâ§ıldan Ta√arrüz Beyânındadır: Evca¡-ı mefâ§ıl mu¡tâdı 
olanlara vâcib olur ki beher rebî¡ du«ûlünde ve ke≠âlik ¡inde ðurbi’n-nevbe 
fa§d ve ishâl eyleyeler ve le†âfette mu¡tedil olan tedbîr ile tedbîr eyleye-
ler. Ve bi’l-cümle onlara vâcib olur ki o ¡illet ke&ret-i a«lâ† √asebiyle ¡ârı∂ 
olagelmiş ise a«lâ†ı müstefriπ ve muðallil olan πıdâlar ve riyâ∂et-i ceyyide 
isti¡mâli ile tekâ&ür ve tezâyüd etmeğe temkîn vermeyeler ve a«lâ†ı ¡alâ-√â-
lihâ terk eylemeyeler. 

Ve eger o ¡illetin sebebi a«lâ†ın fesâdı ise ona muðâbele edip mücte-
mi¡a olan a«lâ†ı istifrâπ ve o a«lâ†ı müvellid olan tedbîrin ∂ıddı ile tedbîr 
oluna, zîrâ balπam müberridât me¡ûnetiyle tevellüd eder ve sen müberri-
dâtı ve müberridâtın mü∂âddesi olan müsa««inâtı bilirsin ve ke≠âlik mirâr 

447 “Bülbûs” yaban soğanı; “ma√rû&” encudânın a§lıdır.
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müsa««inât me¡ûnetiyle tevellüd eder ve müsa««inât ve muðâbili olan mü-
berridâ† dahi senin ma¡lûmundur ve sevdâyı müvellid olanlar ve ke≠âlik 
muðâbilini müvellid olanlar dahi senin ma¡lûmundur. Ve kaçan mevâdd-ı 
mû≠iye-i ¡u∂v istifrâπ olunsa §avâb olan ¡u∂vu ðavâbı∂ isti¡mâliyle taðviye 
olur fu∂ûl-i bâðıyeyi ¡u∂v ðuvveti √asebiyle def¡ edip in§ıbâb eden fu∂ûlü 
ðabûl eylemesin için «u§û§an ðavâbı∂ isti¡mâli tenðıye-i sâbıða ile ¡u∂v-ı 
re™îse in§ıbâb-ı fu∂ûlden «avf olunmakla ziyâde §avâb olur ve o ðavâbı∂-ı 
muðavviye-i me≠kûre: aðâðıya, cüllenâr, ¡a§a’r-râ¡î ¡u§âresi, √u∂a∂, mâmî&â. 
Ve ke≠âlik mev∂i¡-i veca¡ zeyt ile sa√ð olunan mil√ ile delk olunur lâkin 
yübs-i şedîdi olan o vechle delk olunmaz. 

Ve eger verem-i balπamî var ise onun §â√ibi rebî¡ ve şitâda birkaç def¡a 
zerâvend-i müda√recden iki dirhem miðdârı şürb ederler ve o vechle zerâ-
vend şürbü ba¡∂ı kerre nâfi¡ olup balπamın vereme dürûrunu ve imdâdını 
men¡ eder ve o kimse riyâ∂et-i mu¡tedile ve rükûb isti¡mâl eder velâkin ifrâ† 
eylemez, zîrâ ifrâ†-ı riyâ∂et ve rükûb niðrisi ve evcâ¡ı tehyîc ve ta√rîk eder. 
Ve o ¡alîle mu¡tâdı olmadığı nesneler def¡aten verilmez belki onu te¡â†î-
de tedrîce mürâ¡at olunur ve eger o mi&lli nesne def¡aten ta¡â†î olunmuş 
[452b] ise ona edviye-i muðavviye ile temrî√ olunur. Ve vâcib olur ki o ¡alîl 
lu√ûm-ı πalî@adan ve mevâli√in küllîsinden ve nemek-sûddan448 ictinâb ey-
leyeler ve ke≠âlik buðûldan sılð ve cizr ve «ıyâr mi&llilerden ve mâ-ı bi††î«-
ten dahi ictinâb eyleyeler, zîrâ onlar «ıl†-ı mâî müvellid olmakla ∂ararı olur 
velâkin idrârlarıyla menfa¡ati olur, pes o buðûlün bi-hasebi’l-ebdân nef¡ ve 
∂ararda i«tilâfı olur. Ve ke≠âlik şarâb-ı πalî@ ü ke&îri şürbden dahi ictinâb 
eyleyeler ve belki külliyyen ve bi’l-cümle şarâbdan ictinâb eyleyeler. Ve 
ha∂mı ceyyid ve serî¡ olan πıdâlar ile taπaddî eyleyeler. Ve vâcib olur ki 
onlar imtilâdan ve riyâ∂eti terk ve ba†âletten te√âşî eyleyeler ve ma¡a-≠âlik 
ta¡ab ve riyâ∂ette ifrâ††an dahi te√âşî ve «u§û§an imtilâ üzere tecennüb ey-
leyeler ve cimâ¡dan dahi √a≠er edeler ve isti√mâmâtı taðlîl edeler, zîrâ is-
ti√mâm a«lâ†ı te≠vîb edip mefâ§ıla tesyîl eder. Ve ammâ miyâh-ı √am™e ve 
vaðt-i mara∂da onlara nâfi¡ olur. Ve onlar isti√mâm eyledikte isti√mâmın 
ve √ammâma du«ûllerinin evvelinde ve â«irinde ve vasa†ında mâ-ı bâridi 
mefâ§ılları üzere §abbdan intifâ¡ ederler eger ∂a¡f-ı ¡a§ab ona mâni¡ olmaz 

448 “Nemek-sûd” ðadîddir.
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ise ve vech-i me≠kûr üzere mâ-ı bârid §abbı √ammâmın ∂ararını onlardan 
def¡ eder. Ve onlara vâcib olur ki †a¡âm üzere elbette onlar nâim olmayalar, 
zîrâ nevm ¡ale’†-†a¡âm onlara a∂arr-ı eşyâdan olur.

¡Irðu’n-nesâ ve Verik ve Rükbenin Evcâ¡ı Râsi«aları Mu¡âlecâtı Beyâ-
nındadır: Bu ¡ilelin mu¡âlecâtında vâcib olur ki evcâ¡-ı mefâ§ılda ≠ikr olu-
nan ðavânîne rücû¡ oluna. Ve sen bilirsin ki bu ¡ilel evcâ¡-ı mefâ§ıl-ı sâireye 
müfârıð olur, zîrâ bu ¡ilele evvel-i @uhûrunda revâdi¡le ¡ilâc şedîden mu∂ırr 
olur, zîrâ bunlarda mevâdd ¡umðta olur ve edviye-i râdi¡a o mevâddı ¡umðta 
√abs eder ve mevâddı bir √âl üzere eder ki onu o √âlde ta√lîl ¡usretli olur ve 
¡u∂vu «al¡a müsta¡idd kılar, zîrâ red¡den muðaddem ¡usret ve isti¡dâd mev-
cûd idi, ba¡de’r-red¡ bi-†arîði’l-evlâ mevcûd olur belki vâcib olur ki ibtidâ-i 
emrde veca¡ı mür«iyât-ı müleyyine ile sen teskîn eyleyesin meger ki onun 
mâddesi cidden raðîða ola, o mi&lli mâdde oldukta müleyyin ve mür«î nes-
neler isti¡mâl olunmaz. 

Ve ¡ilel-i me≠kûrenin ¡ilâcı bilâd-ı bâridede ve zamân-ı bâridde ve semîn 
olanlarda ve şıðð-ı eyserde ziyâde ta¡ablı olur. 

Ammâ bu ¡ilelin demevî olanlarına enfa¡-ı eşyâ fa§d olur ve evvelâ yed-
den ve ba¡dehu riclden fa§dın fi’l-√âl nef¡i olur. Ve yedden fa§d olunma-
dıkça riclden fa§d câiz olmaz ve onlara ðay™ nâfi¡ olur. Ammâ onların ishâli 
ba¡∂ı kerre te™«îr olunup ðay™-ı ðavî ile iktifâ olunur ishâl mâddeyi esfele 
ce≠b eylemesin için lâkin mâddenin ðılleti senin ma¡lûmun ise o zamân 
ishâli te™«îr vâcib olmaz. Ve ceyyid olan budur ki ¡alîl bir gün veyâ«ûd iki 
gün §âim olur ve ba¡dehu fa§d olunur. 

Ve ma¡lûm ola ki ¡ırðu’n-nesâ ¡illetinde nesâ ¡ırðını fa§d §âfini fa§ddan 
ke&îren enfa¡ olur lâkin veca¡ cânib-i va√şîde mümtedd olmayıp belki nev¡-i 
â«er üzere veca¡ın imtidâdı insî cânibinde ise §âfini fa§d o zamân enfa¡ 
olur. Ve ¡ırð-ı nesâ ile §âfin bu ikisi ¡ırð-ı vâ√idin şu¡beleridir, yedde olan 
bâsilîð ve ðîfâl gibi değildir. Velâkin Câlînûs bu bâbda fa§dı ≠ikr eyledikte 
faða† §âfin ile ¡ırð-ı mâbi∂i ≠ikr eder. Ve ¡ırð-ı mâbîdi fa§d nesâ ile §âfini 
cemî¡an fa§ddan enfa¡ olur. Ve bu bâbda fa§d olunan ¡ırðtan olur e§âbi¡-i 
riclden «ın§ır ile bın§ır arasında olan ¡ırð. Evvelâ o ¡ırð fa§d olunup ba¡dehu 
¡ırð-ı nesâ fa§d olunur. Ve ba¡∂ılar dediler ki o iki i§ba¡ arasında olan ¡ırðı 
me≠kûru fa§d ¡ırð-ı nesâyı fa§ddan evlâ olur, nitekim ¡ilel-i kebid ü †ı√âlde 
üseylim ¡ırðını fa§d bâsilîði fa§ddan enfa¡ olur. 
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Ammâ ¡ilel-i me≠kûrun balπamî olan §ınfında olan ¡ilâc evrâm-ı πalî@a 
¡ilâcı mecrâsına cârî olur, binâen ¡aleyh balπamî mu¡âlecesinde senin bildi-
ğin gibi ðable’l-istifrâπ mu√allilât-ı ðaviyye isti¡mâline iðdâm olunmaz ve 
biz ≠ikr eyledik ki o bâbda ðay™ ishâlden enfa¡ olur, zîrâ ishâl mâddeyi câ-
nib-i veca¡a ta√rîk eder ve ðay™ mâddeyi cihet-i veca¡dan √ilâf cihete ta√rîk 
eder. Ve ceyyid budur ki o ðay™ bûrað ve «all ile ðılına. Ve eger a«lâ†ları 
πalî@a ve bâride olup bi-√asebi’l-√âcet muðayyi™ât-ı ðaviyye ile taðyi™e olu-
nur ise vâcib olur ki o ðay™a müla††ıfe ve müsa««ine isti¡mâli itbâ¡ oluna. 

Ve ¡ilel-i me≠kûreden balπamî olanların mu¡âlecesinde a√yânen ve bel-
ki mirâren ke&îreten fa§da √âcet olur. Ve bizim ≠ikr eylediğimiz istifrâπ-
dan sonra müdirrât ve evcâ¡-ı mefâ§ıla nâfi¡a meşrûbât ve «â§§aten devâ-i 
hürmüs isti¡mâl olunur. Ve bu devâ dahi cidden ¡acîb olur: Kemâderyûs, 
cen†iyânâ her birinden dokuzar ûðıyye, zerâvend-i müda√rec iki ûðıyye, 
bezr-i se≠âb-ı yâbis bir rı†l daðð olunup ∂ayyið olan elekten geçirilip isti¡mâl 
olunur, şerbet-i vâ√idesi bir mil¡aða olur. Ve ke≠âlik o ¡ilelde mu√allile 
olan ∂ımâdât ve ne†ûlât ve miyâh-ı √am™e isti¡mâl olunur. Ve bu me≠kûrlar 
iπnâ eylemez ise √uðun ve ba¡dehâ verik üzerine bi-şar†in ev bi-πayri şar†in 
me√âcim isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik üzerine mu√ammirât ve müneffi†ât 
va∂¡ olunur, ¡âfiyet √â§ıla olunca ðadar idmâl olunmaz. 

Ve o ¡ilelde isti¡mâl olunan ∂ımâdâtın iki vechten √iddeti ziyâde kılınır, 
vech-i evvel ta√lîl ziyâde olsun için ve vech-i â«er mâddeyi «ârice ce≠b 
eylesin için olur. Ve ∂ımâdât vechün-mâ √asebiyle onun √iddeti kerîh olur, 
o vech budur ki √iddetli olan ∂ımâdât isti¡mâli mevâddı tecfîf ve ta√cîr eder 
ve ¡ilâcı ¡adem-i ðabûl üzere ¡u∂vu terk eder ve binâen ¡aleyh vâcib olur 
ki emr-i telyînden ≠ühûl ve πaflet olunmaya. Ve ba¡∂ı kerre li-ecli’l-ce≠b 
me√âcim va∂¡ına √âcet olur.

en-Ne†ûlât ve’l-Âbzenât: Dühn-i √ınnâ bir rı†l, «all yarım rı†l, na†rûn 
rubu¡ rı†l, ðâðule bir buçuk ûðıyye; bu me≠kûrlar a«≠ olunup zûfâ §ûfu içi-
ne πams olunduktan sonra o §ûfe ile mev∂i¡e kimâd olunur. Ve bu bâbda 
me≠kûre olan edviye-i mu√allile-i müfrede miyâhı ile mütte«a≠e âbzenât 
isti¡mâl olunur. 

Ammâ onların merû«âtı dühn-i ðus† ve dühn-i ûferbiyûn ve dühn-i 
¡âðırðar√â [ve dühn-i √ınnâ] ve dühn-i cünd-i bîdesterdir, ba¡de’t-tenðıye 
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isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik o ðayrû†ıyât isti¡mâl olunur ki câvşîr ve ûfer-
biyûn ve edhân-ı me≠kûreden mütte«a≠e ola.

el-A†liye ve’∂-∞ımâdât: ¡Umðtan mâddeyi @âhire câ≠ib mu√allil ∂ımâd 
budur: Bezr-i se≠âb-ı berrî ve √abb-ı πâr ve encudân ve na†rûn ve şî√-i Er-
menî ve kardemânâ ve şa√m-ı √an@al ve nân«âh her birinden dörder mi&ðâl, 
se≠âb-ı †arî, zift,şem¡, uşşað her birinden bir ba†mânın &ümünü, bâzerûd 
altı mi&ðâl, câvşîr dört mi&ðâl, nâr i§âbet etmemiş kibrît dört mi&ðâl; bu 
me≠kûrlar a«≠ olunup onlardan merhem itti«â≠ olunur. Ve eger ¡ırð-ı nesâ-
ya «all-i &iððîf ile ba¡r-ı ma¡iz †ılâ olunsa «ardal devâsı mi&lli ve belki on-
dan dahi ef∂al olur. 

Ve merâhim-i mu√ammire vü müneffi†a cidden ceyyide olur. Ve ondan 
√âdi&e olan nüfâ†ât fiðâ™ olunup ba¡dehu üzerine devâ-i müceffif ≠err olun-
mak ve ba¡dehu bür™ √â§ıl olunca ðadar tenfî† ve fiðâ™ i¡âde olunmak vâcib 
olur. Ve ke≠âlik zeyt ve bûrað her birinden birer rı†l a«≠ olunup onlardan 
†ılâ itti«âz olunur. Ve ke≠âlik bu dahi ∂ımâd-ı nâfi¡ olur: Mîvîzec bir buçuk 
rı†l, dürdî-i mu√rað iki rı†l, ¡âðırðar√â ve bâzerûd her birinden yarımşar rı†l, 
√urf bir buçuk rı†l, kibrît ve bûrað yarımşar rı†l, l zeyt üç ðû†ûlî. ~amπ-ı 
§anevber bâzerûd ile şeyy olunup cemî¡an onlardan merhem kılınıp isti¡mâl 
olunur. Ve kezâlik zift bir cüz™, kibrît bir cüz™; bu iki devâ ku√l ile sa√k 
olunup verik üzere †ılâ olunur ve üzerine ðır†âs va∂¡ olunup bi-nefsihi sâðı† 
olunca ðadar terk olunur. 

Ve tecribe olunan devâlardandır: Şey†arecin nebâtı tâze iken fa§l-ı §ayf-
ta iltiðâ† olunur ve nâimen daðð olunur, şey†arecin, zîrâ [453a] daððı ¡usret-
li olur. Ve onun medðûðu şa√m ile cem¡ olunup verike ve mev∂i¡-i elimeye 
ilzâm olunur ve üzeri ribâ†la bağlanıp dört sâ¡atten altı sâ¡ate varınca ðadar 
terk olunur ve sonra √ammâma id«âl olunur ve ðalîlen intidâ eylese ya¡nî 
bedeni ðalîlen yaşarsa ¡alîl âbzene id«âl olunup ∂ımâdı ref¡ olunup üzerine 
zâcla bir ðı†¡a §ûfe va∂¡ olunup bir hafta veyâ«ûd on gün ðadar terk olunur 
ve minvâl-i mu√arrer üzere mu¡âvede olunur, zîrâ o §ûfe-i mev§ûfe «ardal 
ve &âfsiyâdan muπnî olur. Ve ke≠âlik mîvîzec ve ≠erârî√ dahi nâfi¡dir. Ve 
ke≠âlik &âfsiyâ, şem¡ dühn-i se≠âb ve ke≠âlik ¡âðırðar√â, dıbð, √acer-i asyûs 
zehresi, bûrað, mîvîzec a«≠ olunup onlardan merhem itti«âz olunur ve ba¡∂ı 
kerre o merhemin a«lâ†ına √urf dahi id«âl olunur. 
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Ve ¡ırð-ı nesâya ve veca¡-ı rükbeye nâfi¡ devâlardan olur ûferbiyûndan 
itti«âz olan ðayrû†î. Ve kezâlik dühn-i √ınnâ sekiz ûðıyye, «all dört ûðıyye, 
na†rûn iki ûðıyye, ¡âðırðar√â bir ûðıyye; bu eczâlar a«≠ olunup ¡âðırðar√â, 
dühn-i √ınnâ nað¡ olunur. Ve onun nað¡ı ve ¡amel-i sâirenin †arîði budur ki 
¡âðırðar√â ra∂∂ olunur, üç gün miðdârı o dühn içinde terk olunur ve ba¡dehu 
πaly-i «afîf ile iπlâ olunur ve üzerine ba¡de’l-iπlâ™ «all ve na†rûn †ar√ olunur 
ve bir §ûf-ı vesi«aya o devâ içirilip o §ûfe √aðvdan mev∂i¡-i eleme üzere va∂¡ 
olunur.

‰ılâ-ı Â«er: Bu dahi †ılâ-i müteðaddim menfa¡atinde olur, §ıfatı budur: 
Şem¡-i mu§affâ yüz mi&ðâl, ¡ilk-i enbâ† yirmi beş mi&ðâl, bezr-i rey√ân altı 
mi&ðâl, sûsen, bârzed, mürr her birinden altışar mi&ðâl, ða†rân beş mi&ðâl; 
bu me≠kûrlar cem¡ olunup devâ-i vâ√id gibi kılınır ve onunla √aðvdan 
mev∂i¡-i elem †ılâ olunur «u§û§an sebeb-i mûlim dem olur ise ve o dem 
nefs-i maf§alda râsi« ise veyâ«ûd o mâdde-i mûlime balπam-ı zücâcî olup 
maf§alın √uððu onu teşerrüb eyledi ise.

Bu merhem ¡ırð-ı nesâyı teskîn eder: Zeyt-i ¡atîð on sekiz ûðıyye, bürâ-
detü’l-üsrüb, mil√-i ¡acîn, ¡ilk-i enbâ† her birinden yüz mi&ðâl, nu√âs-ı a√-
mer bürâdesi üç ûðıyye, zencâr-ı mecrûd, kündüş, a§l-ı mâzeryûn-ı esved, 
zerâvend, «ardal her birinden ikişer ûðıyye ve a√yânen ona ¡âðırðar√â dahi 
bir ûðıyye miðdârı †ar√ olunur.

Â«er: Encudân, sezâb-ı berrî, √abbu’l-πâr, bûrað, √an@al, şî√, nân«âh, 
ðardemânâ her birinden dörder mi&ðâl, se≠âb-ı ra†b-ı bostânî, zift-i yâbis, 
¡ilk-i enbâ†, râtînec, uşşað, şa√m-ı ¡acâcîl her birinden on altışar mi&ðâl, câvşîr 
altı mi&ðâl, kibrît-i πayr-i mu√rað dört mi&ðâl, dühn-i √ınnâ on sekiz ûðıyye.

Â«er: Zift on sekiz ûðıyye, zerâvend bir buçuk ûðıyye, şem¡ bir rı†l, 
§amπu’§-§anevber kırk mi&ðâl, kibrît-i πayr-i mu√rað bir rı†l, bûrað bir buçuk 
rı†l, mîvîzec bir ðıs†, veykûn iki ðû†ûlî, ¡âðırðar√â yarım rı†l, ðardemânâ ðıs†-ı 
vâ√id, bârzed nı§f rı†l; bu me≠kûrlar a«≠ olunup ≠evebânı ðâbil olanlar te≠vîb 
olunur ve yâbis olanları sa√ð olunur ve cümlesi «al† olunup idâfe olunur bi-
zim bundan aðdem ≠ikr edip ve bundan sonra ≠ikri âtî olduğu minvâl üzere.

el-Müshilât: Müshilâtın ceyyid, bâliπ olanları bu müshildir: Sûrincân 
√abbı ve √abb-ı müntin ve √abb-ı şey†arec ve ba¡∂ı nüs«ada √abb-ı lüb-
nâ dahi vâði¡ olmuştur ve √abb-ı necâ√ ve eyâric-i hürmüsün menfa¡atine 
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mu¡âdil bir şey™ yoktur; onları rebî¡de şürb eden kimsenin ağrıyan maf§al-
ları teneddî eder ya¡nî o maf§al nemlenir ve ta¡arruð eder ve terler ve onda 
ishâl-i ke&îr olmaz belki tel†îf ile tenðıye eder. 

Ve onun edviye-i müshilesinin ¡anâ§ırı şa√m-ı √an@al ve ðan†ûriyûn ve 
§umûπ ve mâhî-zehrec ve şey†arec ve ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresi olur, iki √an@
ale a«≠ olunup tenðıye olunur ve cevfinde olan şa√mı ve la√mı i«râc olunur 
ve içine dühn-i şîrec doldurulur ve &uðbeler taπ†ıye olunur ve bir gece o √âl 
üzere terk olunup ba¡dehu o gecenin πudvesinde o √an@aleler içinde olan 
dühnleriyle bir ðıdra †ar√ olunur ve üzerine o dühnün bir buçuk mi&li su 
§abb olunur ve o iki √an@ale nu∂c bulunca ðadar †ab« olunur ve kaçan onlar 
nu∂c buldukta √an@aleler i«râc olunup remy olunur ve mâ ile dühn kifâyet 
miðdârı †ab« olunup naðî ve men«ûl «ubzdan su ile mün¡aðid olup «abî§ 
gibi olacak miðdâr üzerine «ubz †ar√ olunur ve ondan benâdıð itti«â≠ olu-
nup her bir bunduðasının miðdârı bunduða ðadri üzere on sekiz bunduða 
a«≠ edip marî∂e ba¡de’l-isti√mâm saðy olunur. Ve müshilin vech-i âheri 
dühn ile ¡u§ârenin †abî«i olur. 

Ve kaçan ishâl ve ðay™ ile tenðıye √â§ıl olsa ve bür™ √âdi& olmayıp ¡il-
let †avîle olsa sana vâcib olur ki demi müshil olan edviye-i müse√√iceden 
mütte«a≠ √amûlât isti¡mâl eyleyesin ve o edviye ðı&&â-i √ımâr ve √an@al ve 
merâretü’l-baðar ve ¡âðırðar√â ve ðanturiyûn ve √urf ve şey†arec ve sülâða-
tu’s-semek; bu edviyenin her birisi o ¡alîle zamân-ı me≠kûrda nâfi¡ olur ve 
ba¡∂ı kerre onu isti¡mâl ile bür™ √â§ıl olur. 

Ve ba¡∂ı kerre onların √uðununda ûferbiyûn kılınır ve tenðıyeden evvel 
cidden ∂ârr olur,449, zîrâ sâir ta§arruftan men¡ eder, ammâ â«ir-i mara∂da 
nâfi¡ olur «u§û§an o √amûlâta tenfî† itbâ¡ oluna. Ve çok kerre sa√c kendili-
ğinden √âdi& olup marî∂ ondan intifâ¡ eder ve bür™ √â§ıl olur.

◊uðne-i »afîfe-i Müse√√ice: ◊an@al, √urf, a§l-ı keber ðan†uriyûn, 
ðı&&â-i √ımâr şey†arec, füvve bu me≠kûrlar †ab« olunup suyu ile i√tiðân 
ve &üflüyle ∂ımâd olunur ve bu √uðne onlara nâfi¡a olan √uðnelerden olur.

Ve ke≠âlik «all ile nu«âle tes«în olunup ∂ımâd kılınır ve eger onda dem-i 
meyyit varsa ondan dem cereyân eylesin için mev∂i¡-i dem ≠eheb-i a√mer 
ile şedîden keyy olunur.

449 Ya¡nî edviye-i me≠kûre ile teshîc mu∂ırrdır.
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Altıncı Fa§l Bu†m Denmekle Ma¡rûfe Bü&ûr Beyânındadır

O bü&ûr sâðlarda @âhire ve sevdâviyye ve †arfâ &emeresi √acminde 
veyâ«ûd √abbetü’l-«a∂râu’l-kebîre cirminde olur ve mâddesi devâlî mâd-
desi gibi ve ¡ilâcı dahi devâlî ve ðurû√-ı sevdâviyye ¡ilâcları gibi olur ki 
onun ðânûnunu biz kitâb-ı râbi¡de beyân eyleriz.

Yedinci Fa§l Veca¡-ı ¡A…ıb Beyânındadır

Topuğun veca¡ı §adme ve sað†a ve «uffun ∂aπ†ası √asebiyle ¡ârı∂ olur ve 
onun şifâsı mâ-ı bârid ile ke&ret-i ten†îl ve mâmî&â ve ma√kûk †în-i Ermenî 
∂ımâdıyla ta∂mîdden √âdi& olur.

Sekizinci Fa§l ∞a¡f-ı Ricl Beyânındadır

Ayakların ∂a¡fı ba¡∂ı kerre ta¡ab-ı ke&îr ile veyâ«ûd istir«â-i sâbıð 
veyâ«ûd «u§yelerde olduğu gibi ricllere müteveccih olan πıdâ †uruðunun 
insidâdı ile olur.

Dokuzuncu Fa§l A@fârın Evcâ¡ı ve Ra∂∂ı Beyânındadır

Bu ¡illetin ¡ilâcı reh§a ¡ilâcı gibidir. “Reh§a” râ’nın fethi ve hâ’nın sükû-
nu ve â«iri §âd-ı mühmele ile davarın tırnağı taşa basmaktan mecrû√ ol-
maktır. Ve bu ∂ımâd ona nâfi¡ olur: Varað-ı âs, varað-ı serv ve ke≠âlik 
şu√ûmla ba¡r-ı mâ¡iz ve a«&â-i baðardan itti«â≠ olunan merhem ve ke≠âlik 
cevz-i serv ile übhül ∂ımâdı nâfi¡ olur. Ve @ufr-ı mer∂û∂un ta√tında olan 
dem-i meyyiti i≠âbe eder daðîð zift ile ma¡cûn kılınıp mev∂i¡ üzere va∂¡ 
olunsa.

Onuncu Fa§l A@fârın İntifâ«ı ve ◊ikkesi Beyânındadır

Mev∂i¡-i ¡illet mâ-ı ba√r ile ¡ale’d-devâm πasl olunsa ona ¡ilâc olur 
veyâ«ûd ¡ades ve kirsenne †ab« veyâ«ûd «un&â †ab« olunup ∂ımâd olunur. 
Ve o ¡illetin a∂midelerinden olur: Bülbûs, zeyt, incir mecmû¡aten ve müf-
redeten †ab« olunup ∂ımâd olunur. Ve sana vâcib olur ki cemî¡an bizim ¡a†â 
kıldığımız u§ûlde bi-√asebi’l-müşâhede ta§arruf eylesin. Vallâhu a¡lemu 
bi’§-§avâb ve ileyhi’l-merci¡u ve’l-me¡âb.
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Temme’l-kitâbu’&-&âli&i min kütübi’l-¢ânûn’i ve hüve â«irü’l-kelâmi 
mine’l-kütübi’l-cüz™iyyeti’l-vâðı¡ati fî-külli ¡u∂vin ¡u∂vin ve lillâhi’l-√am-
dü dâimen ke&îren ke&îren mütevâliyen.450 [453b]

450 İşbu mütercim-i dâ¡î Mu§†afâ Tokadî «itâm-ı kelâmında mu§annif-i mütekel-
limi ra√met ile yâd ve fâti√a-i şerîfe ile rû√unu şâd eyledikten sonra zebân-ı 
sü«ana küşâd verip der ki o cenâb-ı üstâd-ı ecell ve bâ√i&ü’l-mebâ√i& Ebû ¡Alî b. 
Sînâ mu¡allim-i &âli& √a∂retlerinin fenn-i †ıbbda te™lîf ve ta§nîf eylediği kütüb-i 
«amseyi mu√tevî olan ¢ânûn nâm kitâbı رض ــ ا ــ  ــ ا כ ــאر ر ــ آ و إ ــ א ﴿ 
ــא﴾ ــ   na@m-ı kerîmiyle müşârün ileyhâ olan ma¡ânîden bir ma¡nâ olup ondan 
cereyân eden âb-ı √ayât-ı çekîdelerine nâil olan cemî¡an mer∂â ve dil-i mürde 
şifâ-yâfte-i §ı√√at ü ¡âfiyet oldukları müşâhed ü ¡ayândır «u§û§an √âlen «itâmı 
ile teşerrüf ve intihâsı ile teberrük ve teyemmün olunan onun kitâb-ı &âli&i bir 
kitâb-ı ¡azîzdir ki onun «azâin-i menâfi¡i envâ¡-ı cevâhir ile leb-rîz olmuştur velâ-
kin o genc-i muðaffel ve ﴾ة ــ ــ ا ــ ا א ء  ــ ــ  א ــא ان  ــאه   vürûduna lâyıð ﴿وآ
ve ma√all olmakla onunla intifâ¡ ke-«ar†i’l-ðatâd §a¡b ve mu«telldir. Bi’l-cümle 
mervârîdi nâ-süfte ve süfte olanlarının dahi &uðbeleri «areze-i Belðîs &uðbesi 
gibi mülteviye ve pîçîde olmakla onun ni@âmında vâði¡ olan §u¡ûbet ¡adem-i 
raπbete mü™eddî olduğunu ¡ilm-i şâmili mu√î† oldukta nâ@ımu mehâmmi ¡ibâd 
ve ¡âmirü’l-memâliki ve’l-bilâd ve √âfilü me√âfili’l-¡ilmi ve’d-dirâset ve fârisü 
meyâdîni’d-rekâneti ve’l-firâset ve †âmi√u me†âmi√i’≠-≠âti ve’z-zamân ve 
§ârifü’l-birri ilâ-ma§ârifi’l-i√sân elâ ve hüve’s-Sul†ân b. es-Sul†ân b. es-Sul†ân 
es-Sul†ân el-∏âzî Mu§†afâ »ân b. es-Sul†ân A√med »ân b. es-Sul†ân Me√med 
»ân «alledallâhu mülkehu ve ebbede sal†anatehu ve efâ∂a ¡ale’l-¡âlemîne birrehu 
ve i√sânehu √a∂retleri teysîren li’l-mefâd tercüme olunup o ¡ilð-i nefîsten ref¡-i 
kesâd ve tek&îr-i revâc olunmasını murâd eyledikte o sul†ân-ı âsumân-rif¡at 
√a∂retleri †araf-ı ¡âlîlerinden pertev-âftâb-ı ¡inâyet ile «âðtan ref¡ olunan ≠erre-i 
bî-i¡tibâra müteveccih enfâs-ı kerîmâne-i âmirânelerini Cenâb-ı »âlıðu’n-nüfûs 
rû√-efzâ buyurup o emr-i müşkili ona sehl ve âsân ve kitâb-ı &âli& tercümesi 
itmâmını "ke-remyetin min-πayri râmin" fey∂ ve i√sân buyurdu.

 Fe’l-√amdü lillâhille≠î hedânâ li-hâ≠â ve mâ künnâ li-nehtediye levlâ en hedâ-
nallâhu. Ve §allallâhu †a¡âlâ ¡alâ-resûlina’l-meb¡û&i dâ¡iyen ilallâhi ve ¡alelle≠îne 
ma¡ahu eşiddâu ¡ale’l-küffâri ru√amâu beynehum terâhum rukka¡an sücceden ye-
bteπûne fa∂lan minallâhi ve ¡alâ-e™immeti’d-dîn ve sâiri’l-¡ulemâi ve ehli’l-yaðî-
ni ecma¡în.

 Allâhümme inne «alîfeteke hâ≠â, ðad na§ara dîneke ve a@here şerî¡ate resûlike 
ve emere bi’l-ma¡rûfi ve nehâ ¡ani’l-münkeri vesteyðane ðavleke ve le-≠ikrullâhi 
ekberü edde’l-emânâti ilâ ehlihâ ve neşere’l-emne fi’l-emâkini küllihâ berrihâ 
ve ba√rihâ ve √uzenihâ ve sehlihâ. Allâhümme’n§urhu na§ran ¡azîzen, vefta√ 
lehu fet√an mübînen ve eyyidhu fi’l-umûri küllihâ ve veffiðhu li-külli’l-meber-
râti diððıhâ ve cüllihâ, vec¡alhu a√sene mu¡âşirin fi’l-evvelîne, vec¡al lehu lisâne 
§ıdðın fi’l-â«irîn, vebða ≠ürriyyâtihi’l-âliyete tentefi¡u minhe’l-berriyyete ve sed-
dede men yüvâlîhi ve ≠emmere men yu¡âdîhi ve eyyede vüzerâehu ve ¡ulemâehu, 
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vec¡alhum muvaffiðîne li-rü™yeti me§âli√i’l-müslimîne ve √ay&ü temmeti’t-terce-
metü ¡alâ-a√seni’l-minhâci. ¢ultu li-târî«ihi “tercemetü’l-¡ilâci” (√√†∂) fî-πurreti 
şehri rebî¡i’l-â«iri senete &emânin ve seb¡îne ve elfe ve yetlûhu’l-kitâbu’r-râbi¡u 
veffaðanallâhu li-«itâmihi.










