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ii. ÖNSÖZ 

Bu çalışma ile Türkiye ve Dünya’da henüz kesin sayısı belirlenemeyen 

veteriner hekimliği el yazmalarından (baytarnameler) ikisi üzerinde kapsamlı 

araştırma yapılarak, ülkemizin sahip olduğu bu önemli tarih kaynaklarını inceleme 

çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

Kayıtlardan hareketle, el-Burakî lakabı ile bilinen Ali b. Hasan el-Ğusûsi 

tarafından tercüme edilmek üzere Hibetüllah bin Mahmûd Đbn Mevdûd el-Hanefi’ye 

ulaştırılan ve Hibetullah tarafından 1479’da Arapçadan Türkçeye tercümesi 

tamamlanan eser (Tercüme-i Baytarname - Süleymaniye Kütüphanesi / 717) ile bu 

eserin kopyası olduğu belirlenen ikinci bir eserin (Đlm-i Fürusiyet - Milli Kütüphane / 

2623) karşılaştırması yapılarak veteriner hekimliği tarihi, at yetiştiriciliği, hastalıkları 

ve tedavileri açısından önemi incelenmeye çalışılmıştır.  

Tarihsel olaylar, yaşanmış ve bitmiş olmakla beraber, bunlar ile ilgili görüşler 

ve kanılar değişebilmektedir. Bu değişimde bakış açısı önemli rol oynamış ve 

oynamaya da devam edecektir. Bir ülke, toplum veya meslek tarihinin kendi sahipleri 

tarafından incelenmesi ve gerçeklerin değerlendirilip tartışılarak ortaya konulması, 

bu bakış açısı dolayısıyla önem taşımaktadır. 

Günümüzde artık doğal olmayanın tartışılması ile hayvanlara karşı tutum 

çalışmaları, veteriner hekimliği tarihi kaynaklarının bu açıdan da ele alınması, 

incelenmesi gerektiği düşüncesini doğurmuştur. 

Bu çalışmanın bundan sonra yapılacak çalışmalara sağlayacağı katkı, çalışma 

için harcanan emeğin en güzel ifadesi olacaktır. 

Veteriner hekimliği ile ilgili yazma eserlerde (baytarnameler) yer alan hem 

baytarnamenin çevrildiği kaynağa atfen hem de kendinden önceki hekimlere bir 

değer niteliğindeki ifadelerden esinlenerek, başta bilginin günümüze ulaşmasında 

köprü ve taşıyıcı görevini başarıyla gerçekleştiren, bilgileri sözde-akılda bırakmayıp 

bir yerlere not eden, taşıyan ve onları günümüze geliştirerek getiren bütün insanlar 

olmak üzere; beş yaşımda beni kırmayıp Arapça okuma ve yazma kursuna gönderen 

babama (rahmetle ve saygıyla) ve anneme; sevgili ailem ve maddi-manevi her türlü 

konudaki desteği ile bugüne gelmemde emeği geçenlere; geçmişe takılıp kalmayı 

değil, geleceğe daha pozitif bakmayı öğreten, bilimsel ve sosyal anlamda ilkeli 

duruşu ve engin bilgi birikimi ile yoluma ışık tutan danışmanım ve doktora babam 
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1. GĐRĐŞ 

Evcilleş(tir)me, insanlığın gelişiminde önemli katkılar sağlamıştır (Erk 1978). 

Bu katkı arkadaş, koruma (köpek), gıda ve giyim (sığır, koyun vb), ulaşım (at, eşek 

vb) ile temel ihtiyaçları karşılama olarak başlamış, günümüze kadar savaş, oyun, 

eğlence ve araştırma materyali gibi farklı amaçlarla kendini göstermiştir. 

 Hayvanlar, günlük hayatta insana getirdiği yararlar dışında Đslami cennet 

tasvirinde de önemli yer tutmuş; Arap ve Türk edebiyatını etkileyen Fars 

edebiyatında kozmik nitelikleri, ruhî tavır sembolleri ve insanların ahlak hocaları 

olmuştur (Nasr 1989).  

 

1.1. Tarih Çalışmalarında Kaynaklar 

Arda (1988)’ya göre tarih,  “Đnsan toplumlarının yaşamını, kültürünü zaman 

ve yer göstererek ve gerçeğe uygun olarak inceleyen ve aktaran bilim” olup diğer 

pozitif bilimlerde olduğu gibi pozitif bir gerçekten, insan toplumundan, toplumun 

ve/veya bireylerin eylemlerinden köken almaktadır. Braudel (1992) tarihin, “narin 

bir yazı yazma sanatı, geçmişin şimdi ile sentezlenip geleceğe taşınmasında önemli 

bir inşa işi” olduğunu bildirmektedir. Koyre (2000), geçmişin (tarih) bizim için hiç 

erişilemeyecek bir şey olduğunu, ancak var olan yıkıntılar, izler, kalıntılar, yapıtlar, 

anıtlar ve belgelere bakılarak tarihin yeniden kurulmağa çalışıldığını bildirmektedir.  

“Bütüncül tarih anlayışı”, değişime etki eden tüm unsurların hesaba 

katılmasını gerektirir (Kılıçbay 1992). Bir uygarlık ya da kültür tarihi incelenirken 

özel tarihlerin (dil tarihi, bilimler tarihi, edebiyat tarihi, sanat tarihi, hukuk tarihi, 

kurumlar tarihi, inançlar tarihi, gündelik hayat tarihi vb) bir geçidi, onlardan oluşan 

bir orkestra söz konusudur (Braudel 1992). Nüfus bilimi ile uğraşan bir tarihçinin 

salgınları göz önünde bulundurması ve toplum nüfusuna etkisini incelemesi gerekir 

(Kılıçbay 1992). 

Koyre (2000), tarihin ani sıçramalarla yürümediğini, bilginin sonraki 

dönemlere kümülatif şekilde aktarıldığını; Nasr (1989) ise Đslam Uygarlığı Dönemi 

öncesinde, bilginin farklı uygarlıklar arasında yolculuk geçirdiğini (Şekil 1.1) 

bildirmektedir. 
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Şekil 1.1. Bilimin Eski Uygarlıklardan Đslam Uygarlığına geçişi (Nasr 1989). 

 

1.2. Đslam Uygarlığı Çağı ve Yazma Eserler 

Ünver (1952), Türk beşeri hekimliğinin 19. yüzyıl (yy)’a kadar süren 

karakterinin Doğu hekimliğine dayandığını, bu asırdan itibaren Batı etkisinin 

görülmeye başlandığını bildirmektedir. Đslam Uygarlığı Dönemi, Erk (1978)’e göre 

5-12. yy’lar arası, Sarton (1931)’a göre ise 8. yy’ın ortası-11. yy sonu arası 

dönemdir.  

Đslam Uygarlığı Döneminin bilime etkisini, “Orta çağda deney ruhunun 

yaratılması, 12. yy’da Müslümanlarca başarılmıştır” sözleri ile ifade eden Sarton 

(Yıldırım 1974), Arapçada Cahiliye dönemi olarak anılan Đslam öncesi dönemin 

orijinal ya da ilerleyici hareket özelliği taşımadığını ifade etmektedir (Dinçer ve ark 

1997).  

Müslümanların, kendilerinden önceki (Çin, Hint, Yunan vb) uygarlıkların 

bilimini kaynak olarak alıp, kendi bilgi, deneyim ve görüşlerini de katıp yeni bir 

sentez yaparak, üstün düzeydeki bu bilgi birikimini 10-14. yy arasında Batı’ya 

aktardığı bildirilmektedir (Çelebioğlu ve Baytop 1947, Tez 1991, Moreno Fdez-

Caparros ve Perez Garcia 1998). Perez (2008),  özellikle Đspanya’dan başlayan Đslam 

bilimi etkisinin bu yolla Avrupa’ya yayıldığını; Karasszon (1988) da Hristiyan, 

Yahudi, Yunan ve Hint kültürleriyle etkileşimde olan bilime duyarlı Arapların 

döneminde, Đslam Uygarlığının altın çağını yaşadığını bildirmektedir.  

 

Mısır Babil 

Yunan Hint Çin 

Hellenistik 
Farisi 

Sâbiî 

Đslam Uygarlığı 
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Ortaçağ Đslam dünyasında bilimsel çalışmaların yapılmasında dönemin 

hükümdar ve vezirlerin desteğinin önem taşıdığı1 ve Abbasiler döneminde (754-861) 

Mansur, Harun Reşid, Me’mun ve Mütevekkil zamanında bilimin, önemli düzeyde 

desteklendiği vurgulanmaktadır. Kurtuba’nın Emevi Halifeleri (928-1031) ve 

Đspanya ile Fas’ta bunların yerini alan Emirler ve Đslam Uygarlığının son 

dönemlerinde bilimi desteklemek ile kazanılan şeref arasında doğru orantılı bir ilişki 

olduğunu düşünen Selahaddin Eyyübi, Gazneli Mahmud ve Semerkandlı Uluğ 

Bey’in bu düşüncelerini gerçekleştirmeleri; benzer şekilde Đranlı Bermeki Ailesi ve 

Musa Kardeşler (850’li yıllar) gibi zengin tüccar ve memurların bilim adamlarını 

destekleyip, bazılarının da bizzat bilimle uğraşmaları bilimin ilerlemesinde önemli 

bir etkendir (Bernal 1976). 

Me’mun tarafından açılan ve mütercimlerin merkezi haline gelen Beytü’l-

Hikme’nin2 çeviri çalışmalarına önemli katkısı olduğu (Karasszon 1988); 

mütercimlerin başkanı olarak anılan ve Abbasi halifeleri Me’mun (813-833) ile 

Mütevekkil’in (847-861) özel hekimliğini üstlenen Huneyn bin (b.) Đshak’ın (809-

873) Galen, Hipokrat, Dioskorides, Batlamyus, Eflatun ve Aristo’ya ait çok sayıda 

eseri Süryanice ve Arapçaya çevirdiği; hatta Galen’in anatomi konusundaki yedi 

kitabının asıllarının kaybolması nedeniyle bu çevirilerin günümüze ışık tuttuğu (Hitti 

1995, Karasszon 1988) bildirilmektedir. Nasr (1989), bu konudaki ilk tercümelerin 

dilbilimciler (Basra ve Kûfe’de yetişen Ebû Nadr Đbn Şümeyl, el-Esmâî, Đbn el-

A‘râbî, Ebu Ubeyd Đbn Selâm ve Ebu Hâtim es-Sicistânî) tarafından 2-8. yy’da 

yapıldığını, genelde deve ve at konusunu içerdiğini; Sarton (1931) ise bu 

tercümelerin 8. yy’ın ikinci yarısında başladığını bildirmektedir.  

Arap, Grek-Đskenderiye ve Hint-Đran geleneğini temel alan Müslümanlar, 

hayvanlarla ilgilenerek çeşitli eserler kaleme almış; Hipokrat tarafından zooloji ile 

ilgili yazılan bir risale, Aristo’nun “Historia Animalum” adlı eseri3, Magnesialı 

(Manisa) Theomnostos’un hayvanlar ile ilgili bir risalesi ile Bizans dönemi bazı 

eserlerden yararlanarak (Nasr 1989) 10. yy’dan itibaren savaş sanatı ve hekimlik 

alanında orijinal nitelikte eserler ortaya koymaya başlamışlardır (Shatzmiller 1992). 

Bunlar arasında El Taberi, Zekeriya el-Râzî, Đbn-i Baytar ve Dâvud el-Antâki gibi 

                                                 
1 Bernal (1976), bu desteğin bilimin güç kazanmasını sağlamasının yanı sıra zayıflamasına da neden 
olduğunu bildirmektedir. 

2 Hikmet evi. Abbasî halifesi Me'mun tarafından 830'da Bağdat'ta kurulmuş olan kütüphane ve 
tercüme enstitüsü (Tez 2001). 

3 Yahya Đbn el-Bitrîk tarafından Arapçaya çevrilmiştir (Nasr 1989). 
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bazı Müslüman tıp otoritelerinin veteriner hekimliği ve beşeri hekimlikte 

hayvanlardan yararlanma konusuna da önem verdikleri belirtilmektedir (Nasr 1989, 

Tez 2001).  

Karasszon (1988), Đslam Uygarlığında hayvanların, Hristiyan inancından 

farklı olarak, insanlardan ayrı görülmediğini; veteriner hekimliğin insan hekimliği ile 

paralellik taşıdığını; ilk traketominin (tracheotomy) bir keçide Ebu Nirvan Abdü’l-

Melik Đbn Zuhr tarafından gerçekleştirildiğini; nekropsi yapılmış hayvanlarda 

tüberküloz konusunda çalışıldığını; Galen öğretisinin el-Kindi tarafından 

geliştirilerek sonraki dönemlere aktarıldığını bildirmiştir. Prioreschi (2002) de el-

Kindi’nin Ay’ın durumuna göre ilacın ölçü-zaman-etki kullanımını geliştirdiğini; 

“Akrabadin” adlı eserinde ise kendi deneyimlerinin yanı sıra Galen ve kendi 

dönemindeki hekimlerden etkilendiğini; Dinçer (1973) de, 1466 yılında yazıldığını 

tespit ettiği eserde, Yunan ve Bizans kaynaklarının yanı sıra kişisel gözlemlerin de 

yer aldığını, eserde yer alan anatomi resimlerinden, veteriner hekimliği alanında 

diseksiyonlar yapıldığının anlaşıldığını bildirmektedir. 

Özen (1999), veteriner hekimliği mesleğinin dokusu, tarihsel olguların 

günümüzden geçmişe doğru çözülüp, geçmişten günümüze doğru yeniden 

örülmesinde yaşanan güçlüklerin, yazılı kaynaklar vasıtasıyla aşılabileceğini; Şen 

(1995) de bu yazılı kaynakların, veteriner hekimliği tarihi açısından olduğu kadar, 

folklor ve filoloji açısından da önem taşıdığını bildirmektedir. Sarton’dan aktaran 

Özen (1999), 14. yy’dan itibaren Osmanlıcaya çevrilmeye başlanan baytarnamelerin 

“Türk Literatürü”nün tanımlanması çalışmalarına kaynak oluşturduğunu, “Türk 

Literatürü”nü oluşturan eserlerin bir kısmının Türkler tarafından yazıldığını 

bildirmektedir. Dinçer (2002) de Türk Tarihinin doğru sentezinin yapılabilmesi için 

Türkçe kaynakların incelenmesinin zorunlu olduğunu; veteriner hekimliği tarihinin 

de benzer şekilde Türkçe kaynaklar yoluyla analiz edilebileceğini bildirmektedir. 

 

1.3. Baytarnameler 

Batıda matbu kültürün yerleşmeye başlaması ile birlikte yazma eserlerin 

antika olarak görülmeye başlandığı; bunların toplanması için büyük kütüphaneler 

kurulup önemli bütçe ayrıldığı; sömürgeciliğin Đslam ülkelerinde yerleşmesiyle de 
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Đslam Uygarlığına ait pek çok yazma eserin Batı ülkelerine aktarıldığı 

bildirilmektedir (Fazlıoğlu ve Süruri 2010). 

Dünya’da 10 milyon civarında, Türkiye’de ise 500.000’den fazla el yazması 

eser yer almakta (Fazlıoğlu ve Süruri 2010), bunların (az) bir kısmını baytarnameler 

oluşturmaktadır (Şen 1995). 

Yunanca’da veteriner hekim anlamında kullanılan “hippiatros” teriminin 

Süryanice’ye “pyatra”, Süryanice’den Arapçaya da “Biyatr” olarak geçtiği, zamanla 

“baytar” şekline dönüştüğü bildirilmiş (Erk 1959a, Özgür 1997); Đslam Uygarlığı 

Çağında hayvanların bakımı, beslenmesi, hastalıkları ve bu hastalıkların tedavileri 

konularında yazılmış eserler de “baytarname”,  “esb-nâme”, “hayl-nâme”, “feres-

nâme” (Erk 1959a, Dinçer 1974) gibi isimlerle anılmaktadır. Melikoğlu (2009), kuş 

yetiştiriciliği, avcılığı, hastalıkları ile tedavilerini içeren eserlerin de baz-nâme olarak 

isimlendirildiğini; Dinçer ve Yaşar (2002), “baytar” isminin, ilk Türkçe sözlük olan 

ve 10. yy’da yazılmış olan “Divan-ül Lügat-it Türk”’te yer almadığını, bundan 

“Đslamiyet öncesindeki Türk toplumlarında bu kelime kullanılmamıştır” çıkarımı 

yapılabileceğini bildirmektedir.  

Baytarnameler genel olarak veteriner hekimliği, hayvan hastalıkları ve 

yetiştiriciliği gibi bilgileri içerse de, bazı baytarnamelerde, yazıldıkları döneme ait 

genel tarih, bilim tarihi, folklor vb bilgilerin yer aldığı (Özen ve Taşkın 2008); ayrıca 

yaratılış konusunda verilen bilgiler ile Doğu ve Batı felsefesini birleştirme amacı 

taşıyan bölümlerin de yer aldığı bildirilmektedir (Erk ve Dinçer 1967).  

Veteriner hekimliği ile ilgili eserleri Eski Yunanca’dan Arapçaya tercüme 

eden ilk mütercimlerin Huneyn b. Đshak ile Sâbit b. Kurra olduğu (Karasszon 1988, 

Şen 1995), bu alanda eser kaleme alan ilk müellifin Abbasi halifesi Mütevekkil ve 

sonraki halifelerin imrahoru olan Nâsırüddin Muhammed b. Ya’kûb b. Đshak b. Ahî 

Hizâm el-Huttêli olduğu bildirilmektedir (Sarton 1950, Erk 1961). Ayrıca bir başka 

kaynakta bu kişinin 9.yy’ın ilk yarısında yaşayan Muhammed b. Ya‘kub Đbn Ahi 

Hizam al-Katbi olduğu belirtilmektedir (Sezgin 1970). Tez (2001), 740-828 yılları 

arasında yaşamış olan El-Asmâi’nin at, deve ve vahşi hayvanlar konusunda özgün 

eserler verdiğini; Erk (1961) de Đbn Ahi Hizam’ın hayvan filolojisi hakkında kitaplar 

yazmış olan Asmaî’den faydalandığını aktarmaktadır.  
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Karasszon (1988), Đslam veteriner hekimliğinin, Eski Yunan’da at ile ilgili 

yazılan metinlerle büyük oranda ilişkili olduğunu; genelde at hastalıklarının 

bölgelere göre ayrıldığını (göz, burun, baş, boyun vb hastalıkları); bulaşıcı 

hastalıkların iyi bilindiğini; şarbon (anthrax) hastalığının bilinmesine rağmen 

hastalığın patogenezi hakkında bilgi sahibi olunmadığını; ruam (malleus), su sakağısı 

(adenitis equorum) ve lenfangitis (lymphangitis epizootica) hastalıklarının aynı 

kategoride “huld” olarak değerlendirildiğini; çiftleşme (coitus) yoluyla bulaşan 

hastalıklardan haberdar olunduğunu; kuduz hastalığının ısırma yoluyla bulaştığını; 

hastalıkların tür spesifik olarak çalışıldığını ve yaygın olarak at, sığır, deve, fil, eşek 

ve katırın tedavi edildiğini; tedavide müshil (purgatif), losyon, kan alma, dağlama 

uygulamalarının yapıldığını; yine tedavide bitkisel, hayvansal ve madensel orijinli 

maddelerin kullanıldığını; boyun, mahmuz, dizin iç kısmı, dirsek ya da yüz bölgesi 

venalarından kan alındığını bildirmektedir.  

Genelde konulara göre bir bölümlemenin (atın önemi, isimleri, uzuvların 

isimleri, hoşa giden ve gitmeyen özellikleri, renkleri, nişaneleri vb) yapıldığı 

baytarnameler (Dinçer 1982); Batu (1952)’ya göre içerdikleri atlarda aranan 

özellikler, bunların yetiştirilmesi, bakımı ve idmanları ile ilgili bilgilerin günümüz 

bilgilerine büyük benzerlik göstermektedir.  

Dinçer ve ark (2001), baytarnamelerin 12-14. yy’larda Latince, Đbranice, 

Đspanyolca, Portekizce ve Katalanca dillerine çevrilmeye başlandığını bildirmektedir.  

Anadolu’da yazı dilinin Türkçeleşmesi ve bilimsel eserlerin Türkçe olarak 

yazılmasına 14. yy’ın sonunda başlandığı, tercümelerin yanı sıra telif eserler de 

ortaya çıkarıldığı belirtilmektedir (Ünver 1952, Acıduman ve ark 2007). Shatzmiller 

(1992) 14-15. yy’da yazılan pek çok eserin 9.yy’a ait eserlerin kopyaları ya da bu 

eserlerin tercümeleri şeklindeki görüşünün yaygın olduğunu; Erk ve Dinçer (1967) 

ise, günümüze kadar gelen pek çok Türkçe baytarnamenin “Naseri”, “Kitâbü’l-Hayl 

ve’l-Baytara” ile “Kitâbü’l-Falaha” adlı Arapça eserlerin tercümesi olduğunu 

bildirmektedir. Shatzmiller (1992) Arapçadan Farsça ve Kıpçak Türkçesine çevrilen 

ve Đbn Ahi Hizam’a atfedilen “Kitâbü’l-hayl” ve “Kitâb fi ‘Ilmü’l-Nussâb” gibi 

eserlerin, yeni dönem yazmaları olarak tipik ve popüler nitelikler taşıdığını; Özgür 

(2009), Arapça ve Farsçadan Kıpçak Türkçesine çevrilen eserlerin “fürûsiyye” 

eserleri olduğunu, Batıda “hipoloji” diye adlandırılan fürûsiyye’nin Arapçada, bir 
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asker için gerekli olan atın bakımı, yetiştirilmesi, tedavisi, ok-yay, kılıç, süngü vb 

silahları kullanma gibi konuları içeren bir bilim dalı olduğunu bildirmektedir. 

 

1.4. Atın Đnsan Yaşamındaki Rolü 

Orta Asya’da Türkistan’ın Đran’a yakın bölgelerinde Erk (1978)’e göre 

milattan önce (MÖ) 8.000-4.000 bin, Outram ve ark (2009)’a göre MÖ 3.500-3.200 

yılları arasında evcilleştirilmiş olan atlar, evcilleştirildiği dönemden başlayarak 

mağara resimleri, rölyef, destan, masal, şiir ve resim gibi sanatın birçok dalında yer 

alarak eski zamanlardan beri hızları ve güzellikleri ile insanları büyülemiş; insanlar, 

atlar sayesinde içe kapanmayı terk ederek hareket etmeye başlamışlardır (Gür 2010). 

Cevizci (1998)’ye göre, atlarla ilgili Cahiliye ve Đslam Dönemi şairleri, 

şiirlerinde atı tasvir ederken sadece fiziksel özelliklerini değil, bütün üstün nitelik ve 

güzellikleri atta toplamaktadır. Genç Osman (1618-1622)’ın, ölen “Sisli Kır” isimli 

atını Üsküdar Sarayı bahçesine gömdürerek bir mezar taşı yaptırdığı; şair Nefi’nin, 

IV. Murat’ın atları için yazdığı 84 beyitlik at kasidesinde (rahşiyye) atların 

yürüyüşlerini, kanatlanırcasına koşmalarını, atılışlarını, kükreyişlerini, öfkelerini ve 

nal seslerini adeta resmettiği de bilinmektedir  (Sakaoğlu 2010).  

Dilgimen (1944), Mitannili bir müellif (aynı zamanda imrahor) olan 

Kikkulus’a ait, MÖ 1.400’lü yıllarda yazılmış bir eserde at talimi, tımar edilmeleri ve 

beslenmeleri hakkında ayrıntılı ve doğru bilgiler verildiğini; atın “dinç tutulması” ile 

büyük ihtimalle at yarışlarına hazırlanmasının amaçlandığını bildirmektedir. Yazar 

(Dilgimen 1944), gün yüzüne çıkan bu kil tabletlerin aynı zamanda en eski dönem at 

yetiştiriciliğinin Hititler tarafından yapıldığına delil sayılabileceğini bildirmektedir. 

Cevizci (1998), Kur’an-ı Kerim’de at, katır ve eşeklerin hem binek, hem de 

süs (görünüm) için yaratıldığını, atın savaşta ve barışta insanın yardımcısı olarak yer 

aldığını; Tez (2001), hayvanların cennet betimlemesinde önemli bir rol üstlenirken 

bu dünyada da çeşitli ruhsal gerçeklerin simge ve görünümleri olarak 

yorumlandıklarını, atın da bu yorumda gerek fiziksel görünümü ve gerekse insan 

yaşamındaki önemi dolayısıyla öncelik taşıdığını, söylenen sözler ve yazılan şiirlerin 

buna delil sayılabileceğini, Smithcors (1955), atın insan tarafından dikkate 

alınmasında dış görünüşün yanında estetik duruşunun da önem taşıdığını; Karasszon 

(1988) ise “Araplarda, bir at 20 güzel kadına eşdeğer sayılmıştır” diyerek Arapların, 
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atlarını kadınlardan daha çok önemsediklerini bildirmektedir. Bunlara ilave olarak 

Sakaoğlu (2010)’na göre at, imparatorların, kralların, şahların ve sultanların can 

yoldaşı; seferde, savaşta, avda ve yarışta da yazgı ortağıdır. 

Atın savaşlarda önemli bir unsur, at hekimliğinin ise binici için önemli 

olduğu bilinmektedir. Veteriner hekimliği tarihi açısından çok önemli bir yere sahip, 

“Naseri” adlı eserin yazarı ve Mısır Sultanı baş veterineri olan Ebu Bekr Đbn Bedr: 

“Veteriner hekim aynı zamanda bir askerdir, bir asker de aynı zamanda bir veteriner 

hekimdir” sözü ile at hekimliğinin önemini vurgulamaktadır (Karasszon 1988). 

Smithcors (1955), Sanskrit eserlerden yapılan tercümelerde anatominin iyi düzeyde 

bilindiğini; atın anatomisi, iyi ve kötü özellikleri ile hastalıkların tedavisini 

bilmeyenlerin “akılsız”, “aptal” olarak sayıldığını; Karasszon (1988), (Arap) at 

hekimliğinin hızlı gelişmesinde savaş, fetihlerdeki atın rolü ve teorik tıp biliminin 

hızlı gelişiminin etkili olduğunu bildirmektedir. 

 Bu yararlarının yanı sıra eski el yazmalarında daha sık rastlanan at 

kısımlarının/ürünlerinin yararları ile ilgili 14. yy’da Đbnü’l-Durayhim tarafından 

yazılan bir eserde4 de at eti, beyni, karaciğer, safra, dalak, süt, ter, idrar, dışkı ve 

tırnağının hekimlikteki yararlarından bahsedilmektedir (Bravo-Villasante 1980). 

Đnsan-hayvan etkileşiminin çağlar boyu süregelen birlikteliği, günümüzde 

bireylerin fiziksel, sosyal ve ruhsal tam iyilik hallerinin geliştirilmesi çerçevesinde 

devam etmektedir. Bu amaçla ata binme, günümüzde yarış, oyun vb dışında hayvan 

destekli eğitimde sosyal ve fiziksel işlev bozukluğu olan bireylerin iyileştirilmesinde 

de kullanılmaktadır (Cevizci ve ark 2009). Kentleşme ve teknoloji her ne kadar atın 

da yaşam alanını kısıtlayıp günümüzde sadece spor ve bahis oyunlarının bir nesnesi 

haline getirse de dizelerde, tablolarda, minyatürlerde, güncel sanatta, araçlara verilen 

isim, markalarda, “beygirgücü”nde atın insan yaşamındaki etkisinin sürdüğü 

bildirilmektedir (Batur 2010, Gür 2010). 

 

1.5. Türklerde At ve At Hekimliği  

Yapılan çalışmalar sonucunda tarih sahnesine MÖ 4500-4000 yıllarında 

çıktıkları belirtilen Türklerin bir kolunun, MÖ 1050’lerde “Türk toplumu” olarak 

                                                 
4 Kitâb Menâfi‘ü’l-Hayvân, Catalogo de H Derenbourg 898, Catalogo de M. Casiri 893, El Escorial 
Kütüphanesi, Madrid. 
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bilinen Göktürk Devleti’ni oluşturduğu (Türkkan 2002); Göktürk devleti yazıtlarında 

ilk Türkçe atla ilgili söz varlığına rastlandığı bildirilmektedir (Sertkaya 1995).  

Ünlü Arap tarihçisi El-Cahiz, “Türk atlarına hiçbir at yetişemezdi, Türkler 

ata bindikleri zaman göz açıp kapanıncaya kadar ufukta kaybolurlardı” sözleri ile 

Türk atının çevikliğini vurgulamakta (Meriç 1960, Şeşen 1988); Batu (1952) da bir 

Arap şairinin “Türk süvarisi atını yanından ayırmaz, atının bakımını kendisi yapar, 

atını kendisi nallar, binicilikteki hüneriyle dünyayı hayrete düşürür” dediğini 

aktarmaktadır.  

Talas Savaşı (751) sonrasında Müslümanlığı kabul eden Türklerin halk dili 

Türkçe olsa da dış ilişkiler, din işleri ve diğer resmi işlerde Arapça ve Farsça 

kullandıkları; 12. yy’dan itibaren Türkçe edebi eserlere rastlanmakla beraber, 

hekimlik alanında ilk Türkçe eserlerin [Selçuklu Đmparatorluğu’nun yıkılmasıyla 

(1308) kurulan Anadolu Beyliklerinde resmi dilin Türkçe olmasının ardından] 14. 

yy’ın orta-sonlarında yazılmaya başlandığı bildirilmektedir (Süveren ve Uzel 1988). 

Türklerin Đslamiyeti kabulü ile at kültürünü de beraberinde yakın doğuya taşıdıkları, 

Đslamiyetin ilk dönemlerinde “Türk atının (Esb-i Türk)” meşhur olduğunun bilindiği; 

Mübârek Zengi’nin 1160 yılında telif ettiği “Feresnâme”de Huttalân beyinin Türk, 

Arap ve iğdiş olarak 1000 atlık sürüsü olduğu ve bunların terbiyesini yapan 

Türkmen, Arap ve Horasanlı 10 üstâd bulunduğu bilgisi aktarılmaktadır (Turan 

1978). 

Orta Asya’nın evcil atın beşiği ve atın ilk olarak Türkler tarafından 

evcilleştirildiğinin kabul edilmesine rağmen, veteriner hekimliği tarihi ile ilgili pek 

çok eserde (Smith 1919, Sarton 1931, Sarton 1950, Smithcors 1955, Karasszon 1988, 

Dunlop and Williams 1996), Türklerin Đslamiyet öncesinde veteriner hekimliği ile 

ilgili eserler ortaya koyup koymadıkları konusunda bir bilgi yer almamaktadır. Sayılı 

(1985) farklı bilim dallarında önemli eserler vermiş kişilerden (Abdülhamid Đbn 

Türk, Ebu Nasr Đsmail el-Cevheri et-Türki vb) yola çıkarak Ortaçağ Đslam 

Uygarlığının kurulması ve geliştirilmesinde Türklerin önemli rol aldığını bildirmiştir. 

Dinçer (1982), Türklerin Đslamiyeti kabulü ve Anadolu’ya yerleşmeleri ile 

baytarnamelerin Anadolu’ya taşınmasının ve Türkçe tercümelerinin yapılmasının 

sağlandığını bildirmektedir. Özgür (2002), Memlük Kıpçakçasıyla yazılmış olan 

“Kitabü’l-Hayl” adlı eserin en eski Türkçe at/atçılık eseri olduğunu; “Baytaratü’l 

Vâzıh” adlı eserin ise içerik yönüyle Türkçe yazılmış en eski veteriner hekimliği 
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kitabı olarak nitelendirilebileceğini ileri sürmektedir. Eckmann (1996) ise 

“Baytaratü’l Vâzıh”ın Paris Bibliotheque Nationale’de bulunan nüshasının 1430’lu 

yıllarda yazıldığını, ancak metnin eksik olduğunu ve 69 yaprak olan Đstanbul 

nüshasının sadece 17a:19’a kadar olan bölümünü kapsadığını bildirmektedir. 

Leclainche (1947), tercüme eserlerin özellikle içerdikleri teknik terimlerin 

bolluğuna bağlı olarak hatalar içerdiğini, kullanılan dilin yanlışlığının yanı sıra 

müelliflerin (ve/veya mütercimlerin) Grekçe, Latin ya da sonradan unutulan bir lehçe 

kullandıklarını bildirmektedir. 

Osmanlı döneminde günümüz modern haralarına örnek oluşturan “hayvanat 

ocakları” kurulduğu (Đhsan Abidin 1917), at ıslahı için halka iyi damızlıklar 

verildiği, at sayıları azaldığında dışarıdan kısrak getirildiği, kurulan bu haraların 

yönetimi ve iyileştirilmesi konusunda kararlar alınarak uygulamalar yapıldığı da 

bildirilmektedir (Yaşar 1996,1999). 

  

1.6. Hekimlik ve Tedavi 

Çelebioğlu ve Baytop (1947) pek çok alanda eserler bırakan Sümerlerin 

tedavi-ilaç konusunda ileri durumda olduklarını; Mezopotamya’da bulunan bazı 

tabletlerin, Babil ve Asurlularda bitki-ilah (iyileştirici) bağının kurulduğunu, bunun 

yanı sıra bazı bitkilerin gölgede kurutulması gerektiğini bildiklerine işaret ettiğini; 

Mısırlılar dönemine ait mezarlardaki yazı ve şekillerden de, bundan 5 000 yıl 

öncesinde nane, kişniş, akasya, nar, asma vb bitkilerin yetiştirilmesi yanında 

bunlardan elde edilen droglarla ticaret yapıldığını; Ebers papirüsünde sarısabur, acı 

marul, pelin otu, tarçın gibi bitkisel drogların, Smith papirüsünde ise dönemin cerrahi 

uygulamaları hakkında bilgilerin yer aldığını bildirmektedir. 

Leclainche (1947), Eski Yunan’da tedavi amacıyla genelde kan alma 

(çoğunlukla koltuk, safen damarlarından), dağlama (nokta ve çizgi şeklinde, bakır ve 

bronzdan yapılmış) ve tütsüleme yöntemleri; ilaç olarak da sarı zırnık, tıbbî zamk, 

safran vb maddelerin kullanıldığını, bunların da hipokratik hekimliğe dayandığını; 

Nasr (1989), Đslam uygarlığı dönemi hekimliğinin, Grek ve Đskenderiye ilaç 

bilgisinin yanı sıra Đran ve Hint geleneğinin zengin bilgisini de içerdiğini 

bildirmektedir. 
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Baytop (1999), Dioscorides ve Đbnü’l-Baytar gibi hekimlerin Anadolu’yu 

gezmeleri ile buralarda yetişen tıbbi bitkilerle ilgili geniş bilgi oluşturduklarını; Kaya 

(2008) ise binlerce yıllık bir geçmişi olan bitkisel tedavinin, günümüzde de dünyanın 

%70-80’inde uygulandığını, Çin ve Kore gibi Uzakdoğu hekimliğinde 2 000, Kuzey 

Amerika hekimliğinde ise 700 kadar bitkinin kullanıldığını bildirmektedir.  

Baytop (2000), Türkiye’de bitkilerden elde edilen yüzlerce bileşiğin 

farmakolojik, toksikolojik ve klinik denemelerinin yapılmaması nedeniyle bunların 

tamamına yakınının tedavi alanında etkili madde olarak kullanılamadığını; Kaya 

(2008), buna rağmen bitkisel drogların hayvan hastalıkları üzerine etkilerinin 

incelendiği araştırmaların zamanla arttığını bildirmektedir. 

Folklorik veteriner hekimliği konusunda yapılan çalışmalar (Dinçer 1982,  

Doğanay 1982, Arslan 1998, Yerlikaya 2002, Sinmez 2011) ile günümüzde halkın 

kullandığı birçok madde ve karışımın yazma eserlerde yer alan bilgilerle aynı ya da 

benzer olduğu; günümüzden binlerce yıl önce yazılan eserlerde yer alan tedavi 

seçeneklerinin halk arasında geçerliliğini koruduğu da ortaya çıkarılmıştır. 

Bekman (1940) ve Dilgimen (1947), veteriner tarihi konusundaki eserlerinde 

baytarnamelerin içeriği ile ilgili genel bilgiler vermiş olsalar da Türkiye’de 

baytarnameler üzerine yürütülen akademik çalışmaların 1950’li yıllarda başladığı 

bilinmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Erk (1955) ve Özen (1999) doktora, Erk 

(1959b) ve Dinçer (1973) ise doçentlik çalışmalarını baytarnameler üzerine 

yapmışlardır. Ayrıca Çınar (1992), Dinçer (1974, 1982), Dinçer ve ark (1997, 2001), 

Dinçer ve Özgür (1998), Erk (1960a, 1960b, 1960c, 1960d, 1961, 1962), Erk ve 

Dinçer (1967), Kahya (1979, 2006), Kahya ve ark (2006), Özen (1999), Özen ve 

Taşkın (2008), Özen ve Yaşar (2002, 2006), Özen ve Yerlikaya (2000a, 2000b) ile 

Özen ve Taşkın (2010) konu üzerinde araştırmalar yaparak, bu süreci devam ettirmiş; 

Türkiye kütüphanelerindeki baytarnameleri sınıflandırmak amacıyla bir dizi 

çalışmalar (Erk 1958, Menteş ve ark 1992, Şen 1995, Özen 1999, Özen ve Yaşar 

2006) yapılmıştır. Bu amaçla Erk (1958)’in Bursa Umumi Kütüphanesindeki 

baytarnameleri sınıflandırdığı; Menteş ve ark (1992)’ın ise, Bursa kütüphanelerinde 

veteriner hekimliği alanındaki yazmalar ve bunlar üzerinde yapılan çalışmaların 

önemi üzerine bir çalışma yaptıkları görülmektedir. Şen (1995)’in, Đstanbul başta 

olmak üzere, Ankara, Manisa ve Bursa kütüphanelerinde yer alan baytarnameler 

üzerinde bibliyografik çalışmalar yaptığı; Özen (1999)’in ise MK’de yer alan 
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baytarnameler ile ilgili bibliyografik ve kısa bilgiler verdiği, bunlar arasından Arapça 

bir baytarnameyi de ayrıntılı olarak incelediği bilinmektedir. Özen ve Yaşar 

(2006)’ın Ankara, Đstanbul, Konya, Manisa ve Kütahya illerindeki baytarnamelerin 

bibliyografik incelemesini yaptıkları; Şeşen ve ark (1984), Đhsanoğlu ve ark (2008) 

ile Kaya ve Ünver (2008)’in ise araştırmacılara ışık tutmak amacıyla elyazmaları ile 

ilgili yurt içi ve yurt dışı kataloglarda yer alan baytarnamelerin önemli olanlarına 

çalışmalarında yer verdikleri görülmektedir. 

 

1.7. Tez Konusu ile Đlgili Çalışmalar 

Şeşen ve ark (1984), Tercüme-i Baytarname5 (TB) hakkında çok kısa 

bibliyografik bilgiler vermekte; Çınar (1993) ise çalışmasında6 eserin (TB) adı, 

müellifi, tercüme eden kişi, bulunduğu yer ile ilgili bilgilere değinmektedir. Ayrıca, 

15. yy’a kadar Türkçeye tercüme edilen eserlerin incelendiği ve belirlenen 70’ten 

fazla eserden ikisinin zooloji konusunda yazıldığı, bunlardan birinin de TB olduğu 

belirtilen çalışmada (Şeşen 1993), bu eser hakkında çok kısa bilgilere yer 

verilmektedir. 

Şen (1995)’in yaptığı çalışmada “Kitâbu baytâr-nâme” adını verdiği eser 

(TB) ile ilgili çok kısa bilgiler verdiği; yazmanın başı ve sonu ile ilgili bilgiler 

aktardığı, ayrıca 24a/6’da [24a sayfasının 6. satır(st)ında] musannif ile ilgili yer alan 

bölüme de değindiği görülmektedir. Özen (1999), doktora tezi çalışmasında Milli 

Kütüphane (MK)’de yer alan Đlm-i Fürusiyet’in (ĐF) Sabit b. Kurra’ya ait olan ve 

Köprülü Kütüphanesi 959/2’de kayıtlı “Kitab El-Baytara”nın bir çevirisi; eserde sık 

geçen “Ebu Yusuf”un ise “Al-Kindî lakaplı Ebu Yusuf Yakub b. Đshak” olabileceğini 

bildirmektedir.  

Đhsanoğlu ve ark (2008), eserde (TB) yer alan bilgilere göre, mütercim 

(Hibetullah b. Mahmud ibn Mevdûd7) ile ilgili kısa bilgi vermekte; eserin bir 

                                                 
5 MK’de yer alan mikrofilm kaydında eserin ismi “Terceme-i Baytarname” olarak geçmektedir. 
6 Kaynakça bölümünde yer alan bilgilerin TB’nin MK’de yer alan mikrofilm kaydına dayanılarak 
verildiği düşünülmektedir. 

7 Osmanlı Müellifleri adlı eserde “Tercüme-i Baytarname (Hibetullah)” (Tatcı ve Kurnaz 2000) 
şeklinde bir bilgi yer almaktadır. 
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nüshasının Leiden, Or Mss TY nr. 243’te yer aldığını8, 15 st olarak yazılan eserin 

hicri 1240’ta kopya (istinsah) edildiğini (Cat. Or Mss, s. 114-115) bildirmektedir.  

 

1.8. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

Đslam Uygarlığı Çağı eserleri ve bunlardan etkilenen Osmanlı Dönemi 

veteriner hekimliği ile ilgili yazma eserler, günümüz uygulamaları ile 

karşılaştırıldığında bile önemli bilgiler içermekte; ayrıca Đslamiyet öncesi dönemi 

kapsayan Doğu ve Batı bilgilerinin de en önemli kaynağını oluşturmaktadır.  

Eser(ler)in9 bilim tarihi, veteriner hekimliği tarihi, at yetiştiriciliği ve 

hastalıkları açısından incelenerek, daha önce yapılan yazma eser çalışmaları ve 

günümüz bilgileri ile karşılaştırılarak bilim ve veteriner hekimliği tarihine katkıda 

bulunulması amaçlanmaktadır. Osmanlıca’ya 14. yy’dan itibaren çevrilmeye 

başlanan eserlerin, Osmanlı Dönemi veteriner hekimliği alanındaki gelişmelerin ve 

“Türk Literatürü”nün tanımlanması için yapılan çalışmaların temel kaynaklarını 

oluşturması nedeniyle, bu eserlerin bilimsel kritiğinin yapılması ile genelde Đslam 

Uygarlığının, özelde ise Türk (Osmanlı) Kültürünün bilim tarihi, veteriner hekimliği 

tarihi ve tıp tarihine olan katkılarının ortaya konulabileceği, Türk Veteriner 

Hekimliği Tarihi çalışmalarında yaşanan kaynak sıkıntısının kısmen 

giderilebilmesine küçük de olsa katkı/yarar sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Veteriner hekimliği tarihinde, el yazmaları ile ilgili günümüze kadar yapılan 

çalışmalarda hayvan yetiştiriciliği, hastalıkları ve tedavileri ele alınmış, ancak 20. yy 

sonu, 21. yy’ın başında veteriner hekimliğinde yeni kavramlar olan “organik 

hayvansal üretim” ve “alternatif bitkisel tedavi” konularına değinilmemiş olup, 

çalışmada, bu yeni kavramların da ele alınarak, modern bilim ile bilinen ve denenmiş 

(mücerreb) olanın karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi yoluyla eksikliklerin 

giderilmesi amaçlanmaktadır. 

                                                 
8 Leiden Kütüphanesi el yazmaları bölümünden sorumlu “John Frankhuizen” ile e-posta yoluyla 
görüşülmüş; Frankhuizen, Leiden ve Hollanda’daki bütün (online) kataloğu taradığını, ancak esere 
rastlamadığını bildirmiştir. 

9 Bu ifade, özgün nitelik taşıyan, biri 15. yy’da yazılmış ve bir tercüme nüsha olan TB, diğeri de 19. 
yy’ın hemen başında (ĐF) istinsah edilen ĐF kastedilmektedir. Bu eserler Arapça, Farsça ve 
Osmanlıca olmak üzere üç dili içermektedir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın materyalini Milli Kütüphanede bulunan, 06 Hk 2623 arşiv 

numarası ile kayıtlı (DVD No:1351), Muhammed b. Hasan b. Muhammed tarafından 

kopyalanan (istinsah edilen) “Đlm-i Fürusiyet” (ĐF) isimli baytarname oluşturdu. 

Ancak tez projesinin ikinci dönemi olan “Türkiye el yazmalarının toplandığı 

kütüphanelerde (Đstanbul, Manisa, Bursa ve Ankara) tarama” sonucunda 

Süleymaniye Kütüphanesi (Đstanbul) Kılıç Ali Paşa Koleksiyonu, 717 nolu ve 

“Tercüme-i Baytarname” (TB) adlı eserin10, ĐF’nin kopya edildiği kaynak nüsha 

olduğu anlaşıldı. Yapılan birebir karşılaştırma sonucunda ĐF’nin eksiklikler içerdiği 

ve TB’nin ĐF’den 325 yıl önce yazıldığı tespit edildi. Çalışmanın orijinalliğinin 

artırılması açısından bu iki eser (nüsha) birlikte değerlendirilerek bulgular eksiksiz 

olan TB üzerinden verildi.  

Eser(ler)in bibliyografik ve bilimsel özelliklerinin saptanması amacıyla 

Türkiye’de yazma eserlerin toplandığı kütüphanelerde (Đstanbul, Manisa, Bursa, 

Ankara, Konya) yer alan yazma eserler (baytarnameler) ile bibliyografik ve genel 

içerik açısından karşılaştırmalar yapıldı. Genel tarih kaynaklarının (arşiv, ansiklopedi 

gibi) yanı sıra veteriner hekimliği ile ilgili folklor araştırmaları da incelendi. Đslam 

Uygarlığı Çağı sonrasında ilk eserlerin Đspanya’da çevirisinin yapıldığı tarihi 

gerçeğinden hareketle Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı, 2008-

2009 Akademik Yılı Bahar Dönemi “Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (Student 

Mobility for Studies-SMS)” ile Đspanya’ya gidilerek Đspanya kütüphanelerinde; Real 

Biblioteca (Palacio Real de Madrid, Plaza Oriente), Biblioteca Catalunya 

(Barselona), Biblioteca Nacional, Archivo de Real Academia de Historia (Madrid), 

Biblioteca El Escorial (Madrid) gibi yazma eserlerin toplandığı merkezlerde yer alan 

Arapça, Farsça ve Osmanlıca baytarnameler ve bu eserlerin yer aldığı kataloglar ile 

bu kütüphanelerdeki mevcut Fransa, Đngiltere, Almanya, Macaristan, Polonya, Rusya 

gibi çok sayıda ülkeye ait yazma eser kataloğu tarandı.  

Süleymaniye Kütüphanesi ve Milli Kütüphanede yer alan ve tez materyalini 

oluşturan eserler bu kütüphanelerden CD içerisinde temin edildi. Çalışmada, eserler 

karşılaştırmalı olarak incelenerek farklılıklar tespit edildi. Eser(ler)in Farsça ve 

Arapça kısımları (giriş, ayetler, hadisler, şiirler) için ikinci tez danışmanının yanı sıra 

                                                 
10 Milli Kütüphane’de bu yazma eserin mikrofilmi yer almakta, ancak eser adı “Baytarname 
Tercümesi” olarak geçmektedir. 
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S.Ü. Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Đbrahim KUNT, 

S.Ü. Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Đran uyruklu Fereydon ALĐZADETE, S.Ü. 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi Ürdün uyruklu Bassam SHADAFAT 

ile S.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanlarından 

Prof. Dr. M. Faruk TOPRAK ve Araş. Gör. Đhsan DOĞRU’dan yardım alındı. Çeviri 

ve sözlük dizin oluşturma aşamasında Osmanlıca, Farsça ve Arapça çok sayıda 

sözlükten;  veteriner hekimliği, tıp ve eczacılık, dil ve edebiyat alanında, el yazmaları 

ile ilgili yapılmış çalışmalardan da yararlanıldı. Mümkün olduğunca birinci elden 

kaynaklara ulaşılarak analiz, sentez ve retrospektif değerlendirmeler yapıldı. 

Türkiye ve Đspanya’da ulaşılabilen arşiv ve kütüphanelerde veteriner 

hekimliği ile ilgili yazma eserler başta olmak üzere konu ile ilgili çeşitli kaynaklar 

(Ansiklopediler, kataloglar, kitaplar, makaleler vb) çalışmadaki eser adı (TB ve ĐF), 

mütercim (Hibetullâh Mahmûd b. Mevdûd el-Hanefî) ve müstensih (Mehmed b. 

Hasan b. Muhammed) bilgileri açısından; ulaşılabilen baytarnamelerle ise bu 

bilgilerin yanı sıra genel içerik açısından karşılaştırıldı.  

Tez başlığında belirtildiği gibi at yetiştiriciliği, hastalıkları ile bunların 

tedavileri açısından incelenen nüshalar, günümüz Türkçesine, orijinaline sadık 

kalınarak, sayfa numaraları ve altında yer alan çeviri metni şeklinde verildi. Ayrıca, 

metinde yer alan bazı bölüm ve ara başlıklar, Türk transkripsiyon sistemi 

kullanılarak orijinal şekli ile verilmeye çalışıldı. Bunun için Çizelge 2.1’de yer alan 

Türk Transkripsiyon alfabesi kullanıldı. 

Çizelge 2.1. Bulgularda yer alan Arapça harfli başlıklar için kullanılan Türk transkripsiyon 
sistemi alfabesi  

Arapça Türkçe  Arapça Türkçe  Arapça Türkçe 
 à : غ   õ : ذ  a, ā, e, ı, i, u, ü : ا
U : ā, e  ر : r  ف : f 
 ú : ق  z : ز  b, p : ب
 g, k : ك  j : ژ  p : پ
 l : ل  s : س  t : ت
 m : م  ş : ش   å : ث
 n : ن   ã : ص  c, ç : ج
 v, o, ö, u, ü, ū : و   ø : ض  ç : چ
 ù   m : h, a, e : ط   ó : ح
 y, ı, i, ī : ي   ô : ظ   ò : خ
 é : ء   è : ع  d : د

 



 16 

Yetiştirme, hastalık ve tedavi bölümlerinde yer alan terimlerin günümüz 

Türkçesine çevrilmesi amacıyla basılı ve internet ortamında yer alan sözlükler, konu 

ile ilgili yapılmış benzer çalışmaların yanı sıra Arapça ve Farsça internet kaynakları 

da tarandı.  

Eser(ler)de metin kısmının siyah; başlıklar, bölüm başlıkları ile hastalık 

belirtileri ve tedavilerinin belirtildiği başlıkların (birkaçı dışında) ise kırmızı 

mürekkeple yazıldığı belirlendi. Bu bölümler, metinde kalın, italik ve altı çizili 

olarak Türkçe transkripsiyon sisteminde kullanılan harflerle belirtildi. Bunların 

hemen üzerinde de Türkçe karşılıkları koyu ve italik olarak verildi. Çeviri metni 

olarak verilen ve çalışmanın Osmanlıca olan 24a – 190b bölümü içinde geçen 

açıklamalar parantez ( ) içinde verilirken, tarafımızdan eklenen açıklamalar, Latince 

ifadeler vb ise köşeli parantez [ ] içerisinde verildi. Eser(ler)deki sayfa numaraları 

sadeleştirilmiş metin bölümünde, sayfa numarası (Örneğin: 35a]►, 35b]►… vb) ve 

o sayfada yer alan metnin çevirisi şeklinde, mümkün olduğunca eserin metnine ve 

ana şemasına sadık kalınmaya çalışılarak verildi. Sayfa numaralarının kolay tespiti 

için ise soldan 1,25 cm metnin dışında olacak şekilde gösterildi. 

Hastalıkların tedavisinde kullanılan bitki, madde, karışım adları ile bunların 

etkileri için, basılı ve internet ortamında çeşitli sözlükler, farmasötik botanik ve tıbbi 

bitkileri içeren yabancı ve Türkçe yayınlar karşılaştırmalı olarak tarandı. Sözlük 

bölümünün (Bkz. EK. A) oluşturulmasında veteriner, tıp, eczacılık ve edebiyat 

alanlarında yazma eserler konusunda yapılan çalışmalar ile Arapça, Farsça, 

Osmanlıca sözlüklerinden ve internet kaynaklarından yararlanıldı. Yararlanılan 

kaynaklar sözlük-kaynakça olarak verildi (Bkz. EK. B). Bazı kelimelerin 

anlamlarının sadece belirli kaynaklarda bulunması nedeniyle, kelime ile ilgili 

açıklamanın yanında alındığı kaynak bilgisi de verildi.  

Hicrî tarihlerin miladi tarihe çevrilmesinde Tarih Çevirme Kılavuzlarından 

(Dağlı ve Üçer 1997, TTK 2010) yararlanıldı. 

Tez çalışması için Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulunun 2 

Eylül 2008 tarih ve 2008/059 sayılı (25 Eylül 2008 tarih ve 2008/65 sayılı düzeltme) 

kararıyla Etik Kurul Onayı alındı. 

Tez, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından Nisan/2008’de 

çıkarılan Tez Yazım Kılavuzu kurallarına göre yazıldı. 



 17 

3. BULGULAR  

Đncelenen eser(ler) ile ilgili kısa bibliyografik bilgi “3.1. Bibliyografik 

Değerlendirme” başlığı altında sunuldu. 

 

3.1. Bibliyografik Değerlendirme 

3.1.1. “Đlm-i Fürûsiyet” Đsimli Baytarnamenin Bibliyografik Analizi 

Türkiye’deki yazma eserleri belirli merkezlerde toplama çalışmaları 

kapsamında, Milli Kütüphane’ye Adnan Ötüken Kütüphanesinden 1993’te11 devir 

yoluyla aktarılan eserin MK kayıt defterinde satın alma/bağış bilgisine ait herhangi 

bir kayıt yer almazken, Adnan Ötüken Kütüphanesine ait Kayıt Defteri 

incelenmesinde satın alma yoluyla kütüphaneye kazandırıldığı tespit edildi.   

Eserin iç kapağında kütüphane tarafından (eser hakkında) yazılan bazı bilgiler 

(2623, Y (Yazar): Hibetullah b. Hanefi, K (Kitabın Adı): Đlm-i Furusiyet, Yz (Yazı 

Türü): Nesih, Yk (Yaprak Sayısı):155) bulunmaktadır. Đlk sayfada ise “636.1 M Eğ. 

B. Ankara Đl Halk Kütüphanesi, Kayıt No (2623) ve Tasnif No (636-89)” bilgileri yer 

almaktadır (Bkz. EK. C Resim 3.1).  

MK’den CD içinde dijital fotoğraf biçimine dönüştürülmüş olarak alınan 

nüshada sayfa numaralandırması yapılmıştır. 1b/1 (TB: 2a/8)’de “ve èamme nevÀle 

ve tevÀle ve ãalÀti ãalÀvet nÀmiyet zÀkiyet bir óaøret seyidi kÀinÀt ki her dÿ èÀlem…” 

ile başlayan eserin aynı sayfasında (TB:2b/5) “ve selleme teslīmen keåīrÀ ammÀ ammÀ ammÀ ammÀ 

baèdebaèdebaèdebaèdehuhuhuhu çünīn guyīd mütercimi in kitÀb HibbetüllÀh bin Maómÿd ibn Mevdÿd el-

Óanefi èafÿ èanhümü el-àafÿr…” (Bkz. EK. C Resim 3.2) ile devam eden yazıda 

mütercimin adı (Hibetüllah b. Mahmud Đbn Mevrud el-Hanefi)12 ve 2a/3’te “…bi-

vÀãıtÀéi èazīz kirÀni mihribÀni èAli bin Óasan el-áuãÿãī  eş-şehrī biél-maèrÿf el-

BurÀúī der bihterīn…” (El-Burakî olarak bilinen Ali b. Hasan el-Ğususi) bilgisinin 

yer aldığı; Türkçeye tercüme kısmının ise 24b’de başladığı belirlendi (Bkz. EK. C 

Resim 3.3). 

                                                 
11 Yazma Eserler Bölümünde çalışan memurların sözlü beyanı esas alınmış olup bununla ilgili kayıt 

olmadığı bildirildi. 
12 Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz A 5429 arşiv numarası ve “Terceme-i Baytarname” adlı bir Türkçe 

el yazmasının müellifi de “Hibetullah” olarak geçmektedir (Anon 2011b) 
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Eserin son (temmet) kısmında (156a, Bkz. EK. C Resim 3.4) “… temm 

biyedd èabd el-øaèíf el-müõenneb el-faúír el-muótÀc ilÀ raómeti rebbi el-úadír el-

kebír Meómed bin Óasan bin Muóammed àafarallÀh lahum ve’l-estÀõihim ve 

livÀlideyhim emín yÀ muèín sene tisèa èaşre ve miéateyn ve elf” bilgisi ile musannif 

adının Mehmet bin Hasan bin Muhammed ve tasnif yılının h.1219 / m. 1804-1805 

olduğu tespit edildi. 

Eserin son sayfasında “1373 – 1219 = 154” (1965-1966 ?) yıllarına ait bir 

hesaplama yer almaktadır. Eserle ilgili bibliyografik bilgiler13 aşağıdaki şekildedir:  

Koleksiyon no : Adnan Ötüken, 2623 

Konu no  : 636.85 

Müellifi  : - 

Te’lif Tarihi  : - 

Müstensih  : Mehmed14 b. Hasan b. Muhammed 

Đstinsah tarihi  : h. 1219 (m. 1804) 

Mütercim  : Hibetullah b. Mahmud b. Mevdud15 El-Hanefi 

Tercüme tarihi16 : - 

Cilt özellikleri  : Zencirekli koyu vişnerengi meşin cilt 

Kâğıt türü  : Kısmen rutubetli, üç ay filigranlı kâğıt, 

 söz başları ve cetveller kırmızı 

Ölçüleri  : 230*160 ve 160*95mm 

Yazı türü  : Bozuk Nesih 

Yaprak sayısı  : 155 

Satır sayısı  : Düzensiz 

DVD no  : 1351 

Sağlama şekli  : (Adnan Ötüken’e satın alma >> MK’ye devir) 

 

3.1.2. “Tercüme-i Baytarname” Đsimli Baytarnamenin Bibliyografik Analizi 

Eserin iç kapağında Süleymaniye Kütüphanesine ait kayıt bilgisi (Bkz. EK. C 

Resim 3.5); 1a sayfasında (Bkz. EK. C Resim 3.6) “HaõÀ Kütüb BayùarnÀme” yazısı; 
                                                 
13 Bibliyografik analiz listesi, Özen (1999) de dikkate alınarak oluşturuldu. 
14 Özen (1999)’de “Muhammed” olarak belirtilmektedir. 
15 MK kayıtlarında ve Özen (1999)’in çalışmasında “Mevrud” olarak geçmektedir. 
16 Bu tarihin TB incelemesinde h.884 / m.1479 olduğu anlaşılmaktadır. 
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eseri hibe eden kişiyi belirten bilgi (“Bu bayùarnÀmeyi bize Molla èAbdullah hibe 

etmişdir”); üç adet mühür (bunlardan biri eserin bulunduğu vakıf ve kütüphane ile 

ilgili olup “Vakféi DebbÀğ el-ÓÀcc BilÀl bin èAbdullah ve Sunèi Kütüb Medreseéi 

Úılıç èAli PÀşÀ” ifadesini içermektedir); h. 2 muharrem 1225 (m. 7 Şubat 1810) 

tarihine ait bir kayıt yer almaktadır. Bu ifadeler, “Debbağ el-Hac Bilal b. Abdullah 

Vakfı”na ait olup, buradan SK’ne satın alma yoluyla kazandırıldığı; kartoteks 

bilgilerinde “satın alma” ifadesi yerine bir önceki kartoteks bilgilerinin devamı 

şeklinde “den den (" ")” işareti kullanıldığı (Bkz. EK. C Resim 3.7); ayrıca, SK’deki 

eski (735) ve yeni (717) kayıt numara bilgilerinin iç kapakta olduğu gibi 1a’da da yer 

aldığı belirlendi. 

Eserin son bölümü (190b) olan “ferağ” kısmında (Bkz. EK. C Resim 3.8), 

“…ve selleme teslímen keåíra dÀéimen keåíren vaúd vaúeèil-ferÀà min tesvíd 

tercemet hÀze’l-kitÀb min el-èArabiyyi ila et-Türkiyyi èalÀ yedd aøèaf èibÀd AllÀh el-

maèbÿd HibetullÀh bin Maómÿd bin Mevdÿd el-Óanefí àafara lahum el-àafÿr el-

vedÿd bi-luùfí el-òafí yevm el-selâset vaút duóÀ el-kübrÀ rÀbiè èaşra cimÀõü’l-evvel 

min şehÿr erbaè ve åemÀnín va åemÀne mÀ’iye 884” ifadelerinin yer aldığı belirlendi. 

Eser ile ilgili kısa bibliyografik bilgiler aşağıda sunuldu: 

Tasnif no : 619=927-94.35 

Eski kayıt no : 735  

Koleksiyon no : 717 

Konu no : - 

Müellifi : -17 

Telif tarihi : - 

Müstensih : - 

Đstinsah tarihi : - 

Dil : Arapçadan Türkçeye tercüme 

Mütercim : Hibetullah b. Mahmud b. Mevdud (el-Hanefî) 

Tercüme tarihi : h. 14 Cemaziyülevvel 884 / m. 3 Ağustos 147918 

                                                 
17 Bu eserin MK’de yer alan mikrofilm nüshasında (Baytarname Tercümesi) müellif bilgisinin 

“Burakî, Ali b. Hasan” şeklinde yanlış verildiği tespit edildi.  
18 Dağlı ve Üçer (1997), TTK (2010). 
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Cilt özellikleri  : Sırtı ve kenarları meşin, yanları ebrulu kâğıt kaplı 

ve mıklepli 

Kâğıt türü : Söz başları kırmızı 

Ölçüleri : 213*147 ve 156*081 

Yazı türü : Nesih 

Yaprak sayısı : 1-190 

Satır sayısı : 13 

Sağlama şekli : Vakfa bağış >>SK’ya satın alma 

 

Eserlerde (ĐF ve TB) yer alan bölüm başlıkları ile bulundukları sayfalar 

Çizelge 3.1.’de sunuldu. 

Çizelge 3.1. ĐF ve TB’de yer alan bölüm başlıkları ve yer aldıkları sayfalar 

Yer aldığı sayfa / 
satır no No Bölüm (bÀb) Adı 

TB ĐF 

1. BÀb mÀyestaóib aèøÀéil-feres / Atlarda sevil(mey)en nitelikler 28b/11 30a/3 

2. BÀb el-óacÿre / Çiftleşme, gebelik, doğum süreci 41a/3 41b/7 

3. BÀb elvÀn ed-devÀb ve şiyÀtiha / Atın don ve nişaneleri 44b/4 44b/13 

4. BÀb fi eş-şiyÀt ve ilÀ vedÀè / Atın yüz, ayak ve diğer yerlerindeki 
beyazlıklar 

48b/11 48b/13 

5. BÀb şeyt el-úuvÀyim ve’l-taócil / Ayaklardaki beyaz (seki) nişaneler 50a/12 50a/12 

6. BÀb aãvÀti’l-òayl el-óamóameti19 / Atın çıkardığı sesler, kişneme 54b/13 54a/14 

7. BÀb nitÀcü’l-biàÀli fí külli beledin20 / Bütün katır ırkları 56a/3 - 

8. BÀb èuyÿb ed-devÀb el-mevledet elletí hiye min òalúatihÀ / Doğmasal 
kusurlar 

59a/9 58a/14 
(7.bab) 

9. BÀb el-müèÀlecÀt bièavn AllÀh teèÀla / Allah’ın yardımıyla ilaç-tedavi 94a/7 82b/6  

(8. bab) 

10. BÀb èilÀc el-intişÀr bi’l-nÀr / Đntişar ilacı 100a/8 86a/8  

(9. bab) 

 

Bunların dışında cerahat, kurhe (yaralanma) gibi bölümlerden bahsedilmiş 

olmasına rağmen, bu bölümler eserde yer almamaktadır. 

                                                 
19 ĐF’de “BÀb aãli’l-òayl el-óamóamet” (soylu atın sesi) olarak geçmektedir. 
20 Bu bölüm ĐF’de bölüm olarak değil, sadece başlık olarak geçmektedir. 
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Çalışmanın at yetiştiriciliği, hastalıkları ile tedavilerinde geçen bazı ağırlık ve 

uzunluk ölçü birimleri Çizelge 3.2.’de sunuldu. 

Çizelge 3.2. Eser(ler)de geçen ölçü birimleri 

Ağırlık ölçüleri Uzunluk ölçüleri 

Cüz21 : Kısım, parça  

Dirhem22 : 2,9-3,32 gr  

Estaz, esatiz22 : ?23 Istâr: 19,5gr  

Kırat22 : 1,8 - 2 desigram  

Zira‘21: (Dirsek – orta parmak 
ucu arası, yaklaşık 75-
90 cm 

Kıst21 : Kısım, oran  Hacim ölçüleri 

Kile22 : 25,66 kg  

Miskal22 : 4,25 -  4,98 gr 
25

 

Nügi, nevgi22 : 200 dirhem, 600 gr  

Ratl22, rıtl : 130 dirhem (377 – 431,60 gr) 

Vakıyye, ûkıyye : 33,85 – 225 gr arasında değişen 
ağırlık ölçüsü 

Mekkük24: 7,3 lt 

 

3.2. Giriş, Ayetler, Hadisler ve Şiirler  

Bir giriş (mukaddime) ve 10 bölümden (bÀb) oluşan eserde sırasıyla giriş, 

ayetler, hadisler, şiirler ve metin kısımları yer almaktadır. Tezin temel amacı göz 

önüne alınarak, giriş, ayet, hadis ve şiir bölümleri ile ilgili bilgiler kısaltılarak (3.2.1., 

3.2.2., 3.2.3 ve 3.2.4.) verildi.  

 

3.2.1. Giriş Kısmı (Mukaddime) 

“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile” (1b) 

Sayfa numaralaması yapılmış olan eser (TB), 1b’de besmele ile başlamaktadır 

(Bkz. EK. C Resim 3.9). Giriş (mukaddime) kısmı 2b/5’e kadar sürmekte, burada 

Allah’a ve Peygamber’e övgüler, yaratılışta atın yeri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

                                                 
21 Parlatır (2009). 
22 Taşkın (2005). 
23 Đki eserde de estaz ve esâtiz olarak geçen birimlerin karşılığı bulunamamıştır.   
24 Farklı yer ve zamanlarda 7,3 – 105 lt arasında değişen ölçü (Taşkın 2005) eserde7,3 lt’lik ölçüyü 

ifade etmiş olmalıdır. 
25 Osmanlı’da 1650’ye kadar 4,608 gr (Taşkın 2005), sonrasında ise 4,810 gr’lık ağırlık ölçüsü (TDK 

2010) olarak kullanılmıştır. 
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“AmmÀ baèdü” (Gelelim maksadımıza)26 kısmı 2b/5’te başlamakta, mütercim 

(Hibetüllah bin Mahmûd Đbn Mevdûd el-Hanefi) burada, çeviri için kaynak eseri el-

Burakî lakabıyla bilinen Ali bin Hasan el-Ğusûsi (…Allah rahmet eylesin, temiz 

kalpli ve ruhani bir gönüle sahiptir. Kitabı bana getirdi… 2b/11) vasıtasıyla 

kendisine gönderen Arapgir beyi Merhum Hacı Paşa Bey’in oğlu Ebu’l-Senâ Seydi 

Mahmud Bey b. Seydi Ali Bey27 ile ilgili güzel nitelikleri (ahlaklı, alim, iyi bir 

yönetici-lider, kılıcı ve kalemi güçlü, ilim ve fen konusunda örnek gösterilen, 

yetimlerin ve mazlumların koruyucusu, yardımsever ve aynı zamanda dini bir 

liderdir 3a) sıralamakta, eseri ona ithaf etmektedir (Bkz. EK. C Resim 3.10). 

TB 3b/5’te yer alan “nüsòa-i bayùarnÀme rÀ ez òazÀéin kütb eyşÀn…” ifadesi 

ile çevrilen kaynak adının “Baytarname” olduğu anlaşılmaktadır. 

Mütercim Hibetullah, “…her ne kadar Türkçe ince bir dil olsa da, Arapça ve 

Farsça’ya göre bu tür bir eserin [giriş kısmının] Türkçe ile açıklanması zordur. Bu 

nedenle [bu bölümü] Farsça yazdım” (3b/11) demektedir. 

TB 4a/13’te geçen “…imtióÀn ve tecribeden ol maèÀrif ki bu kitabda taãníf ve 

teèlíf etdim ve her ne kím fÀris olan anÀ muótÀcdır èilm fürÿsiyetde …” sözleriyle, 

bu kitapta çeşitli denemelerden oluşan ve her süvarinin/binicinin ihtiyaç duyacağı 

bilgilere yer verildiği saptandı.  

 

3.2.2. Çalışmada Yer Alan Ayetler 

Enfal Sûresinin 60. ayeti (8/60 - 5a/6) ile başlayan (Bkz. EK. C Resim 3.11) 

bu bölümde Kur’an-ı Kerim’den (11 sûreden) toplam 34 ayet28 yer almaktadır. 

“èAzíz ve yüce Allah’ın Úuréanda buyurdukları…” şeklinde ifade edilen bu bölümde 

bir ayet (Enfal 8/60: “Ve eèiddÿ lehum ma esteùaètum min úuvvetin ve min rıbÀùi’l-

òayl turhibÿne bièadüvvellÀhi ve èadüvveküm ve Àòarîne min dÿnihim” [Onlara karşı 

kuvvetiniz (gücünüz) ne kadar yeterse bağlanan (savaş için beslenen) atlardan 

(hazırlayın)! Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan 

                                                 
26 Parlatır (2009). 
27 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Osmanlı Arşivi Bölümü (BDA-OAB)’nde (Đstanbul) ve internet 

üzerinden tarama yapıldı, ancak bu kişi ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.   
28 TB 6a/4-6’da yer alan ve musannif (ya da mütercim) tarafından Bakara suresinin 217. ayeti olduğu 

belirtilen alıntının 218. ayet olduğu (Yazır 1936) belirlendi. 



 23 

başka diğerlerini korkutun]29 dışında, doğrudan at ve at yetiştirme konusu 

geçmemekte, sadece cihad ve Allah yolunda cihad etmenin faziletlerinden 

bahsedilmekte; Tevbe Sûresinde (9/41); “Hafif ve ağır (süvari ve piyade) olarak 

(sefere) çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla (nefslerinizle) Allah yolunda cihad edin 

(savaşın). Đşte bu, eğer bilmiş olsanız, sizin için daha hayırlıdır”29 denildiği 

belirtilmektedir. 

 

3.2.3. Çalışmada Yer Alan Hadisler 

Eserin 8b/6. st’da (Bkz. EK. C Resim 3.12) başlayan bu bölümde Allah 

yolunda cihad etmenin yanı sıra atın cihaddaki önemi ve at yetiştirmenin faziletlerini 

içeren toplam 77 hadis yer almaktadır. 15b’de “Bu konu ile ilgili hadisler çok 

sayıdadır, biz bunların sadece birkaçından söz ettik…” denilmektedir. Aşağıda 

eserde yer alan bazı hadislerden örnekler sunuldu: 

“Đsmail bin Ğıyas, Peygamberin sahabelerinden birisinin ‘cihad 

yerine (at) yetiştirme tercih edilebilir (mi?)’ demesi üzerine başka 

birinin ‘cihad için besicilikte olmayan birçok şart vardır’ dediğini 

duydum” (10a/1). 

“Muaz b. Cebel’den aktaran Hasan b. ‘Arfe dedi ki; Peygamber 

(S.A.V), Allah rızası için (at) beslemek de, oruç tutmak kadar 

hayırlıdır, demiştir. Yine Hasan b. ‘Arfe, Enes b. Malik’ten aktararak; 

Resulullah, ‘Ramazan ayında (at) yetiştirmek, 600 sene ibadet 

etmekten hayırlıdır, bu işin faziletini ancak onlar ya da onlardan daha 

iyi olanlar anlayabilir’ demiştir” (11b/10). 

“Cerîr Đbn Abdullah el-Becli’den aktaran Hasan ibn ‘Arfe dedi 

ki; Resulüllah, eliyle atın alnını yıkarken bir taraftan da ‘kıyamet 

gününde nimet ve hayır atın alnındadır’ demiştir” (16b/10). 

 

3.2.4. Çalışmada Yer Alan Şiirler 

“ÚÀl el-eşèar” [şiirlerde geçenler/söylenenler] başlığı ile 20b/4.st’da başlayan 

(Bkz. EK. C Resim 3.13) bu bölüm, bazı şairlerin şiirlerinde at konusunu işleyişlerini 

                                                 
29 Yazır (1936). 
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ve tasvirlerini içermektedir. Đnsanın yaşamında önemli bir konuma sahip olan atın 

genelde bir savaşçı için öneminden söz edilmektedir. Bazı şiir bölümleri: 

ÚÚÚÚaaaaèb b b b b. Mb. Mb. Mb. MÀÀÀÀlik ellik ellik ellik el----EnEnEnEnãÀãÀãÀãÀriririri30 

Biz düşmanın karşısına hızlı koşan, topuk kısmı beyaz olan ablak atı 

hazırlarız 

Bu atlar düşman için bir öfke ve din için bir koruyucudur 

(Allah), savaşta ata düşmanların üzerine hücum etmesini emretti 

Ve O, başarı verenlerin en hayırlısıdır. 

ÙÙÙÙuuuuffffeyeyeyeyl ibn l ibn l ibn l ibn èèèèAAAAvf vf vf vf eeeellll----ááááananananeeeevvvvîîîî31 

Atların öyle anları vardır ki,  

Atın faydasını gören (kişi) 

Ancak bunu bilen ve sabırlı olandır. 

 

Eserin 19b, 20a,  23a ve 24a sayfalarının kenarlarında atları kötülüklerden, 

nazardan, çeşitli hastalıklardan, yılan ve akrep ısırmalarından koruduğuna inanılan ve 

“Heykel el-feres” başlıklı duaların yer aldığı belirlendi (Bkz. EK. C Resim 3.14). 

 

3.3. At Yetiştiriciliği, Hastalıkları ve Tedavileri  

Eserin Türkçe olan ve çalışmanın esasını oluşturan (at yetiştiriciliği, 

hastalıkları ve tedavileri) kısmı “Bu kitÀba naôar iden èÀrifler úatında muòfí degildir 

ki muãannif raóimetü’l-lÀhi teèÀla…” (24a/6)32 ile başlamaktadır. Bu bölümden 

sonraki kısım günümüz Türkçesi ile orijinal metne sadık kalınarak 3.3.1, 3.3.2 ve 

3.3.3 numaralı bölümler halinde verildi.  

  

3.3.1. At Yetiştiriciliği 

                                                 
30 Cahiliye döneminde yaşamış olan binici şair (Cevizci 2002). 
31 Cahiliye dönemi binici şairi olup, döneminin en iyi at tasvircisi olduğu, bundan dolayı da “Ùufeyl 

el-òayl” olarak anıldığı aktarılmıştır (Cevizci 2002). 
32 Eserin Türkçe çevirisi bu satırdan başlamaktadır. 
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Türkçeye açıklanması [tercüme edilmesi] istenen: 

24a]► MaùlÿbMaùlÿbMaùlÿbMaùlÿb tafãíl bi tafãíl bi tafãíl bi tafãíl bi----lisÀn elisÀn elisÀn elisÀn etttt----TürkíTürkíTürkíTürkí    33333333: Bu kitaba itibar eden âlimler katında bilinir ki, 

musannif (Allah rahmet eylesin) “Kuran-ı Kerimden ayetler, Peygamberin (SAV) 

hadisleri ve sözlerini, şairlerin atlarla ilgili söylediklerini bu kitapta açıklamaya 

çalıştım” demiştir. Buna itibar edenlerin sözlerini ve açıklamalarını bildirmekten 

amaç, öncelikle asıl olana geri dönmek, geçmişle ilgili bilgiye ulaşmaktır. 

Musannif, binicinin sahip olması gereken nitelikler konusunda dedi ki: 

ÚÀÚÀÚÀÚÀl l l l elelelel----muãannif veleyse yekÿn muãannif veleyse yekÿn muãannif veleyse yekÿn muãannif veleyse yekÿn elelelel----ffffÀÀÀÀris ilris ilris ilris ilÀ lehüÀ lehüÀ lehüÀ lehü: Binicinin, binicilik eğitimi 

konusundaki bilgisi tam olmalıdır. Soylu (bu atlar tehlikeyi fark ederler) ve melez 

atları görür görmez birbirinden ayırabilmelidir. Allah’ın izniyle soylu, cömert, melez, 

24b]► erişkin, “muúrib” ve “merúÀz” atlar, yeri geldiğinde anlatılacaktır. Kusurların 

ustalıkla nasıl tespit edileceği, atların dişleri, donları ve bunlarda olan nişaneler, 

hastalıklar, nal değmesi (vurması), gizli olup da sevilmeyen kusurların Araplarda, 

Acem34 ve diğerlerinde neler olduğu anlatılacaktır. Yetiştirmenin hangi zamanlarda 

yapılacağı [ne zaman başlanıp ne zaman bitirilmesi gerektiği], sözü edilen kusurların 

hangilerinin doğmasal hangilerinin sonradan oluştuğu, bu kusurlardan dolayı atın iş 

görebilmesine rağmen uyuyamaması, bu kusurların tedavisinin olup olmadığı 

anlatılacaktır. Neşter kullanma konusunda uzman olmanın gerekliliği, idman ve 

eğitim, gece ata binme, at azat etme, ata cesaretle yaklaşma, ata yaklaşılabilecek 

mesafe konusunda bilgi verilecektir35. 

25a]► Uzun yola sürülen atın koşuya hazırlanması ve koşturulması sırasında binici ne 

yapmalıdır? Sağlıklı, başarılı bir yemleme için yemleme zamanı nedir? Bunlardan 

bahsedilecektir. Cahiliye ve Đslamiyet dönemindekiler, atlarını iyi şekilde övmüş ve 

şiirlerinde ata zengin bir yer vermişlerdir. Onların bildirdiklerinden yola çıkarak 

binicinin neye ihtiyacı olduğunu bu kitapta açıkladık. At ile ilgili işler ve 

durumlardan bahsettik, ancak öncelikle biniciye gereken şey, kendisi için güçlü bir 

ahlak (mizaç) ve nefes yapısına sahip olan atı seçmektir. Ayrıca [at] cömert ve sabırlı 

[dayanıklı] olmalıdır. Eğer binicilik bilgisi, bu kitapta belirttiğimiz şekilde iyi 

olmazsa muhtemelen amacına ulaşamayıp, istediğini elde edemeyecektir. Ölene 

                                                 
33 TB’de yer almayan bu başlığın, ĐF’nin yazarı tarafından eklendiği anlaşılmaktadır. 
34 Đranlı, Arap dışındaki halkı ifade etmek için kullanılır (Parlatır 2009).  
35 Ancak burada belirtilen bazı konular ilerde de görüleceği gibi, (muhtemelen) orijinal nüshanın 

kısaltılması nedeniyle yer almamıştır. 
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kadar kendisi için gerekli olacak bir at seçmelidir. Bu nedenle bahsettiğimiz özellikte 

at seçmeyen kişinin karşılaşacağı, eskilerin şiirlerinde [bu atlarla ilgili] de belirtmiş 

oldukları zararlardan, savaş zamanında atlarla ilgili istenmeyen [kusurlardan] 

durumlardan söz ettik. 

25b]► Bir binici, at yetiştiriciliği konusundaki bilgi eksikliğini âlimler, biniciler ve at 

sahipleriyle sohbet suretiyle gidermelidir. Eksik ve kusurların nedenini bilmelidir.  

Musannif, kitabın bölümlendirmesi ile ilgili dedi ki: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl ell ell ell el---- muãannif  muãannif  muãannif  muãannif vavavavaúúúúad ãad ãad ãad ãanfet fanfet fanfet fanfet fí kitÀbi í kitÀbi í kitÀbi í kitÀbi hazhazhazhazÀÀÀÀ: Bu kitapta Arap ve Acem ilminde söz 

edilen atlar ve bunlarla ilgili durumları görüp karşılaştırarak açıkladım. Ayrıca 

görünüşlerini, âlimlerin söz ettikleri eski nişanelerini [taşıdıkları izleri] anlattım. 

Ümit ederim ki bu kitabı okuyan kişide at yetiştiriciliği ve eğitimi konusunda 

doğruluk ve terbiye oluşur. 

 

Đyi (soylu) atın özellikleri 

Musannif soylu atın [ırk] özellikleri ile ilgili olarak dedi ki: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl ell ell ell el---- muãannif muãannif muãannif muãannif v v v veeee bed bed bed beddÀdÀdÀdÀnnnnÀ biãÀ biãÀ biãÀ biãıfıfıfıfÀÀÀÀt elt elt elt el----èèèèititititÀÀÀÀúúúú v v v ve ele ele ele el----òòòòayl ilayl ilayl ilayl ilÀÀÀÀ: Musannif, “soylu atın 

özellikleri ile başladık” demiştir. 

26a]► Büyük âlimler [ileri gelenler], soylu atlar üzerine söz söylemişlerdir. Ayrıca 

hadislerde de söz edilmiştir. Soylu atların faziletini [ululuğunu] kitabın başında 

belirttik.  Đslamiyet ve Cahiliye Dönemindeki âlimler atın yararını belirtip, şiirlerinde 

cömertlik, çeviklik ve yiğitliklerini övmüşlerdir. Soylu olan hayvan, diğer bütün 

hayvanlardan daha dayanıklı olur, hepsinden hızlıdır ve bütün hayvanlardan asil olur. 

Darlık zamanında yemsizliğe ve susuzluğa, seferlerde ve çöllerde yemsizliğe ve 

oluşabilecek uykusuzluğa karşı dayanıklıdır. Cins atlarda aygıra “hiãÀn”,  kısrağa 

“óacre” ve “remke”, taya “mahre”, yavruya [fötusa] “felve” derler. Ancak her işte 

yetenekli, hünerli olan ata “èatíú” ve muètabıú” derler. Yürüyüşü güzel olan ata 

“cevÀd” ve  “muğreb” derler. Otlağa salınmayıp fazileti nedeniyle korunmalı, iyi 

bakılmalıdır. Melez ata “bedaãal” [kötü asıllı] ve “bedåerÀde” [asi] derler. 

26b]► Sarsmadan yürüyen ata “himlÀc”, ısırgan ata “‘aøuø”, uyanık olana “fÀre” derler. 

Bunları karşılaştırdık ve gördük ki çekim (iş) hayvanlarının ayakları ağır yükte 
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önemlidir, ancak bin ratl kadar bir ağırlık, dokuz yaşındaki (bazel) güçlü mizaçlı 

hayvan [deve] için fazladır. Bu miktar taşındığında yürüyemez olur. Özellikle savaş 

sonrasında çeşitli hayvanların ağır yükle iyi yürümediklerini anlatırlar. Ancak atın, 

binicisi ile beraber eyerini, silahını, zırhını, yolluğunu ve bin ratla yakın yükü uzak 

mesafeye taşıdığını; susuzluk ve yemsizlik sıkıntısı yaşamadığını anladık. Hayvanlar 

arasında attan daha dayanıklı ve güçlü başka hayvan olmadığını öğrendik.  

Binicinin ihtiyaç duyacağı ilk şey: 

VVVVeeee    evvel evvel evvel evvel iiiióóóótiytiytiytiyÀÀÀÀc olan fc olan fc olan fc olan fÀÀÀÀrise oldur kirise oldur kirise oldur kirise oldur ki: At hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 

Atın huylarını, kemiklerini, eklemlerini, atta sevilen (uzun, geniş, kısa olan) ve  

27a]► sevilmeyen (uzun, geniş, kısa olan) özellikler ile erkek atta sevilip dişide sevilmeyen, 

dişide sevilip erkekte sevilmeyen özellikleri; seferlerde ve sefer dışında atlarda 

görülen çeşitli hastalıkların tedavilerini, yem ve su verilme zamanını öğrenmeli ki, 

yanlış zamanda verip de sorun oluşturmamalı, hayvanı öldürmemelidir.  

Atın genel görünümü: 

KKKKÀÀÀÀl va bedl va bedl va bedl va bedÀÀÀÀt min sıft min sıft min sıft min sıfÀÀÀÀt elt elt elt el----òòòòayl biayl biayl biayl bi----ãıãıãıãıfa mufa mufa mufa muòùaãòùaãòùaãòùaãaraaraaraara: Başlangıçta atların niteliklerinden 

kısaca söz ettim. Cömert, dayanıklı, çevik at bulunmalıdır. Sözün kısası nefesi güçlü 

(külhan olmamalı), burun delikleri geniş, boynu uzun, binilecek yeri güçlü, iki diz 

kemiği büyük, beli kuvvetli, ayakları güçlü, damarları saf [belirgin], tırnakları sert 

olmalıdır. Ayrıca atın dayanıklı olması ve yürümesinde etkili olup, doğuştan gelen 

özelliklerden; sevilmeyen, nefesi güçlü olup da nitelikleri iyi 

27b]► olmadığından sahibine başarı getirmeyen özelliklerden de bahsedildi. Ayrıca nefesi 

güçlü olmanın yetersiz kaldığı durumlardan da bahsedildi. Şöyle ki, uzun yola 

çıkardıklarında dayanıklılığa gereksinim duyulduğunda, nefesi güçlü olup da nefes 

çıkış yeri dar olursa soluğu tam çıkmaz. Hayvan nefes alıp vermede zorlanır, 

dayanıksız [asi] olur. Eğer burun boşluğu geniş olup delikleri geniş olmazsa, aldığı 

nefes yetersiz kalır, çabuk yorulur. Sabrı tükenir, şişer. Uzun yolu kat edemez, erken 

yorulduğundan dinlenmeye ihtiyacı olur, eğer hızlı terlerse rahatlar. 

Uzun boyunluya olan gereksinim için dendi ki: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl vl vl vl veeee    aaaammmmmmmmÀÀÀÀ m m m mÀÀÀÀiiiióóóóttttÀÀÀÀc min c min c min c min ùùùùavl avl avl avl èèèèaaaannnnúúúúıyyeıyyeıyyeıyye: Boynu uzun olursa ondan destek alır. 

Dizleri büyük olduğunda üzerlerine dayanır. Beli sağlam, güçlü olduğunda ayakları 
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28a]► ve kalça ona bağlı olur, kalça kısmı [Articulatio humeri, kalça kemiği eklemi] güçlü 

olmalı ki ayaklarıyla uyumlu olsun. Damarları saf, geniş; taş, kaya, toprağa temas 

eden tırnakları sert, derin olmalıdır. Ayrıca uzun, kısa ve diğer niteliklerden kusurlu 

olanların önemine de değindik. Atın boynu yassı, boyun-çene üstleri  (yanak, kahel) 

belirgin olduğunda, boynu aşırı kısa olduğunda dahi göz ardı edilebilir.  Açık bir 

şekilde görünen “óarkesi” (arkası) yüksek, omuzları geniş ve uzun, göğsü sert ve 

pazıları kısa, baldırları uzun, etsiz olduğunda ve uyluğu ya da dizleri aşırı büyük 

olmazsa güzel olur. Etsiz ve saf olursa, 

28b]► kusurlu olmazsa göz ardı edilebilir. Kısa, geniş, küçük omuzlu olduğunda ve güçlü, 

sıkı diş kemeri [çene-diş kemeri], iki ayağı uzun ve zayıf incikli (Farsça’da el-vazifu 

leng, Türkçede taban) ve belinin uzun olması göz ardı edilemez.  Dolgun etli olup, 

aşırı uzunluğu olsa bile arkası kısa ve yassı olduğunda kusur gizlenemez.  Lopları 

[kalçası] büyük ve yumuşak, tırnakları sağlıklı-yumuşak, atın nefesi güçlü olursa 

yetiştirmeye uygundur. Kötü bir duruma maruz kalırsa ayakları birbirinden ayrılır, 

tırnakları yarılır, ayaklarının kemik zarları yerinden kopar, (Allah yardımcı olsun) 

fenalık ve bitkinlik oluşur. “Şaøa”36 arkadaki kemiklere derler.  

 

Atlarda sevil[mey]en nitelikler  

Atlarda sevil[mey]en nitelikler bölümü: 

BBBBÀÀÀÀbbbb    [1][1][1][1]    mmmmÀÀÀÀyestayestayestayestaóóóóibibibibbübübübü min a min a min a min aèøÀéèøÀéèøÀéèøÀé el el el el----feresferesferesferesiiii37: Atlarda uzunluk, genişlik, kısalık, 

incelik gibi bazı özellikler, istenilen niteliklerdir. Bunlardan biri de yüz güzelliğidir. 

Alnı geniş, iki dudağı arası mesafeli olmalıdır. Dudakları güzellik belirtisidir. 

29a]► Đnce dudaklı ve nefesinin rahat çıkması için iki çenenin ayrıldığı yer uzun olmalıdır. 

Dili uzun olursa ağzının derinliği büyük olur. Burnun ince olması, asillik-soyluluk 

belirtisidir. Yassı olursa melez olup, nefes çıkışı dar olduğundan kusur sayılır. Đki 

burun deliği geniş, yukarıya uzanmış durumda ve tabanı geniş olmalıdır. 

“Mustaèøam”, (başından dudağına kadar olan bölge, yüz) güzel olmalı, burnu yassı 

olmamalı, olması istenmez çünkü nefes çıkış yeri dar olur burun direği düz olmalıdır. 

Burun-alın (cephe) arası kısıma “úaãbeéi enf” denir. 

                                                 
36 Dinçer (1973), “şaza” için ön bacakta yer alan bir kemiğe işaret edildiğini bildirmektedir. 
37 Özen (1999), 30a/3.st’da yer alan bu bölümün varlığından bahsetmemiştir. Başlık “sevilmeyen 

nitelikler” olduğu halde ilk önce sevilen nitelikler sayılmıştır. 
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29b]► Yüzünün güzelliği için, burnun uç tarafı yüksek diğer kısmı basık olmamalıdır. 

Burun-alın arasının, göz hizasından burnuna kadar yüksek olmasına “úanè” denir. 

“Òanas”, burun-alın arasında yer alan bir gamze olup kusur sayılır, olması istenmez. 

Ayrıca nefes çıkışı dar olur. Burnun iki kanadı (yaprakları) yüksek olmalı. Burnun 

iki tarafında uzanan bölüme “èarøèı enf” denir. [Bunun belirgin olması] soyluluğu 

ifade eder. NüvÀhıú38 [iki gözün altındaki kemik, Os zygomaticum] ince olmalı 

yüzüne doğru yayvan olmamalı, üstündeki derinin ince olması da soyluluk belirtisi 

kabul edilir. Yanakta burun kamışı (úaãbe-i enf) geniş ve uzun görünümlü olmalıdır 

ki bu güzel görünüm için gereklidir. Göğüs altının söz edilen [soylu] atlarda geniş 

olması istenir. Sakal (laóye) kısmının tamamen arî [tüysüz] olması istenir. Bu kısmın 

gergin, sert olması istenmez, halk arasında kabul edilmez. Gözleri büyük ve parlak, 

kapkara olmalı, görüşü kuvvetli olmalı, uzaktan rahatlıkla görebilmelidir. 

30a]►  Bu, at için çok önemlidir. Đki gözünün üstündeki çukurcuk dar ve küçük olmalı ki bu 

gözün sağlam olduğunu ifade eder. Gözleri ile kulakları arasının geniş, kaşlarının 

ince olması, soyluluğu ifade eder. Alnı geniş, etsiz, derisi alnına yapışık olmalıdır. 

Geniş olursa sevilir ve bu, beynin büyük olduğuna işarettir. Derisinin yapışık, gergin 

olması güzel görünüm sağlar. Kâkülü gösterişli (kevsenec) ve uzun olmalı, 

kâkülünün çevresi yumuşak olmalıdır. “èAsfur”u (kâkülün çıktığı yer) düz olmalıdır. 

Kâkül çevresi güzel görünüm için gereklidir. Yalı (gerdan) [Palear, Pilica 

longitudinalis ventralis] yumuşak olmalı, kâkülü çok olmalıdır. Bu hem güzelliği, 

hem de atın soyluluğunun bir belirtisi olup gerdan ve kâkülün yumuşak olması 

gerektiği pek çok musannif tarafından belirtilmiştir.  

Ön ayakların altında kalın, kaba görünüm: 

TeTeTeTeóóóót yedell elt yedell elt yedell elt yedell el----ems ka elems ka elems ka elems ka elúúúúaz elaz elaz elaz el----mendmendmendmendÿÿÿÿbbbb: Ön ayakların arka bölümü etlenmiş [?] ipek 

gibi olursa, kalın ve büyük görünür. Bu kötü görünüm, genelde melez atlarda olur.  

30b]►  Boynunun uzun ve kesim (medbaó) [baş-boyun bağlantısı] yerinin ince olması 

iyidir. Ayrıca boynun alt kısmının ince olması, üst kısmının ince olmasından daha 

iyidir. Yelesinin altındaki iki siniri gözlerine doğru sağlam, güçlü uzanmalıdır. 

Bundan dolayı yanak çizgileri boyun kısmına ulaşabilir. Boynun alt kısım derisi 

geniş olursa (öküzün boyun derisi gibi) soluk alıp verme hızını olumlu etkiler. 

Derinin kalınlığı güzel görünüm için önemlidir. Boynu her zaman böyle olmalı, 
                                                 
38 “Bevahik”, maxilla ya da Os zygomaticum olabileceği belirtilmiştir (Dinçer 1973). 
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ortasında parmakla sıkılmış gibi (hemze), olursa; sürmelerinde alçaklık, boyun 

kökünde eksiklik, kısalık, kıvrımlar, boyun kemeri olmazsa boynu güzel olur. 

Kıvrımlar boynun kabiliyetini etkiler. Boyun kemeri ince, boyundaki tendo ve etin 

az, boynu zayıf olmalıdır. Boyun-gövde bağlantısı yüksek ve düz olursa güzel  

31a]►  görünür. Omuz başları39 arasının uzak olması istenir. Soluğunu alıp vermede omuz 

arasının üst kısmı önemli olup, yelesinin altındaki iki sinir omuz başlarına yakın 

olmalı, ayrıca yelesi altındaki sinirler zayıf olmamalı, iki omuzu dolu olmalı, zayıf 

olmamalıdır. Cidagonun (aèÀli ketf) omuz başlarına yapışık [güçlü bağlanmış] olması 

iyidir. Yukarı kısımda birbirinden ayrı olursa iki omuzu yük ile alçalır. Ayrıca iki 

omuzu geniş olmalıdır. Göğsündeki yumru et (cevcev) ve uyluğu, yukardan aşağıya 

doğru geniş, göğsü yumuşak olmalıdır. “èAzd”, omuz ile dirsekler arasındaki kemiği 

[humerus] kısa olmalıdır. Uzun olursa iki eli ayrık olur, zayıflık oluşur. Đki omuzu 

arka kısımdan (koltuklardan) ıslanan at rahat olur. 

31b]►  “Hasil ‘adad” denilen at sinirli, büyük olur. Bu at mibter [soysuz, soyu kötü] at olur.  

Büyük, kaba olursa at için hayırlıdır. Derisinde omuz, uyluk ve dirsek kısmına 

kadarki bölümde oluşan dal görünümü belirgin olmalıdır. Bu, atın ön ayaklarının 

sağlamlığına işaret eder ve sevilen bir özelliktir. Dizleri [radiusun humerusa 

eklendiği yer] düzgün ve sağlam yapılı olmalıdır. Bu, atın güçlü olduğunu gösterir. 

Dirsekleri uzun, yoğun, kalın ve geniş; sinir40 açısından yoğun olmalıdır. Dizlerinden 

yukarı kısmının temiz [parlak], derinin yapışık-gergin olması güçlü ve hızlı 

yürümede önemlidir. Dizleri güzel ve sıkı olmalı, birbirine yakın olmalıdır. Đncikleri 

kısa, geniş olmalı, tendonlar yayvan ve saf  

32a]► olmalıdır. Đnciğin yanındaki iki yüksek kemik, iç taraftan görünmemeli [açıkta 

olmamalı], deri ile örtülü ve yapışık olmalı, uçları yukarı ve aşağı kısımdan gömülü 

olmalıdır. Bu fazlalıklar deri ile inciğin tendoları arasındaki iki damarın altında 

örtülü olmalıdır. Đnciğin ulaştığı yer güzel, temiz olmalıdır. Bukağılık kemiğine 

“óavşeb” denir. Bukağılıktaki tendo küçük, eti az olmalı, bu tendo yine örtülü 

(ğamiz) ve bukağılığındaki iki kemik (kami‘) küçük olmalıdır. “Úamíè”, ön ayakta 

tendonun içe kıvrıldığı-kaybolduğu yerdir. Bu yer bukağılığın son kemik kısmında 

yer alır. Đki kemik ile bukağılık iç kenarının iç kısmında kıl olmaz. Bukağılık kaba, 

sıkı olmalı, dik, yumuşak olmamalıdır. Bukağılık kemiğinin iç yüzü geniş olmalıdır. 

                                                 
39 Cidago bölgesi. 
40 Eserde geçen “sinir”, tendo; “’asb” ise sinir anlamındadır. 
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32b]► Bukağılık iç yüzünün alt kısmı ile tırnakları büyük, tırnağın çevresi (sivri ucu, 

havami) yüksek olmalıdır. Sivri kısım tırnaktan yüksek olmalıdır. Tırnak kenarı 

yumuşak ve geniş olmalıdır. Bunun orta kısmına “sahati” denir. Bu, nusur tarafında 

yumuşak olan yerdir. Tırnağın iç yüzünün yukarısı ile sivri ucu arasındaki kısma 

“nusur”41  denilir. Nusur’un yüksek ve küçük olması; yeri dar olması; sert, taş gibi 

olması istenir. Tırnağın alt kısmındaki kaba et (elye’) tırnağın ökçe tarafından uzak 

olmalıdır. Atın dayanıklı, sakin olması için tırnak üstünün kıllı olması istenir. Ayrıca 

ağır yük altındayken ayağını yere vurması dolayısıyla istenir. Bu nedenle tırnağın 

sivri uç kısmı (havami) yüksek olmamalıdır. Nusur ile havami arası geniş olmalı, 

tırnağı yüksek olan hayvan, bukağılık kemiğini yere doğru döndürür ve  

33a]► yorgunluğa neden olur. (Ayakların) dış kısmındaki etlerin kaba, dolgun olması 

istenir. Omzunun arka taraflarının birleşik olması, [bağlantının] sıkı olması açısından 

önemlidir. Kaburga kemiklerinin (eyegülerinin) alt kısmı ayrı olmalıdır. Eğer dar 

olursa orta kısmına baskı yapar, bu nedenle de sıkıntı, keder oluşur. Yelesi ne az ne 

de çok olmalıdır. Omurların geniş olması güzel görünmeyi sağlar. Sırttaki çıkıntılar 

[processus spinosus, ata binilecek yerde] ne aşırı uzun ne de toparlak olmalıdır. 

Binek yeri ve arka kısmın yüksek olması istenmez. Arka [bel] kısmının etinin yüksek 

olması kaburgalarının basık, eğri olmasına neden olur. 

33b]► Vücut derisi yayvan olmalıdır. Kaburganın uç kısmına “kaãre” denir. Bu yüksek 

[göğüs boşluğunun geniş olması için] açık olmalı, içe basık olmamalıdır. Göğüs 

boşluğu geniş olmalı, kaburga kıkırdağı ile kas arasındaki kas demeti geniş olmalıdır. 

Kaburga uçları [karşılıklı olarak] birbirine ulaşmalıdır, arada boşluk olmamalıdır. 

Karın buşluğunun uç kısmına “haşa” denir. “Úutane”, iki kalça kemiği ucu [Tuber 

coxae] ile kuyruk yatağına kadar, iki kalça kemiği arasıdır [Apertura pelvis 

caudalis]. Kutanesi yüksek, geniş ve etli olmalıdır. Binicinin arkasına binilecek yere 

“øayf” denir. Yan kısımların [oturulacak yerin] başı ve kalça kemiği ucu arası geniş 

olmalıdır. Kalça kemiği baş kısmına “óacebtan” denir. Bunların yüksek olması ve 

aralarının uzak olması, arka kısımlarının sağlam olmasını sağlar. Kalça kemikleri 

geniş ve kaba etli olmalıdır. 

34a]► Kuyruk yatağı yüksek ve derisi gergin olmalı, bunun geniş olması daha iyidir. 

Kuyruğun kalçaya birleştiği yere “èaõabi” denir. Kuyruk kökü ile kuyruk yatağının 

                                                 
41 Tırnağın iç yüzünün üstündeki tümsek nesneler (Özgür 2002). 
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önü arasında kalan kısma “úayna” denir. Kuyruk yatağı derisi gergin ve yapışık 

olmalıdır. Bunun kalça kemiği ile birleştiği kısmın sıkı birleşmesi sağlam bir yapı 

oluşturur. Kalça kemiğinin geniş olması, uzun olmasından daha önemlidir. Eğriliği 

sağlam, dolgun olmalı, derinliği az ve belirgin olmalıdır.  “èAceb”, kuyruğun en 

yüksek kısmı olup omurganın bitiş yeridir. Bunun sıkı-gergin olması sağlamlığa 

işarettir. Kuyruk aşırı yüksek olmamalı, kalça kemiğinin başı ile kuyruk kökü 

arasındaki mesafe kısa olmalıdır. Kalça kemiğinin baş tarafı fazla belirgin olmamalı, 

ayağa birleşik olmalı, aşırı yüksek olmamalı, incik ile baldır kemiği uzun olmalıdır. 

Eğer kısa olursa kalça kemiği başı alçak olur ki bu istenmez. 

34b]► Ayrıca testislerin yukarısına denk gelen bacak arası bölgenin geniş olması istenir ki 

böyle atların ayakları sert ve sağlam olur. Bu bölgenin dar olması istenmez, çünkü 

dar olursa kadın ayağına benzer. Erkek ayakları gibi birleşik yapılı olmalıdır. 

Ayaklar arasındaki mesafe aşırı dar olursa yürürken arka ayaklardan fazla kuvvet 

alamaz. Uyluğu geniş, enli ve uzun olmalıdır. Uyluk, kalça eklemi ile incik arasıdır. 

Bu [kemikler] uyluğun incik tarafındadır. “Uzvuni”, iki kalça kemiğinin ucu, kalça 

[Tuber ischi, oturak yeri] ile iki “taàniye” [?] arasıdır. Genişlikleri uzunluktan daha 

önemlidir. Uyluk dibinin eti çok olmalıdır. Uyluğun iç kısmı geniş olmalıdır. 

Uyluğun orta-üst kısmı (reblitan) kuvvetli olmalıdır. “KÀõítÀn”, kalça kemiği ucunun 

aşağı (kuyruk yatağı) kısmıdır. “ÚÀbletÀn” uyluk derisidir. Bunlar, kuvvetli bir uyluk 

için [sağlam yapılı olmaları] gereklidir. Bunlara dikkat edilmelidir. 

35a]► Topuk ile uyluk arasında olan incik, geniş ve kısa olmalıdır. Ayrıca hemamiyyeleri 

büyük ve açık olmalıdır. Bunlar bir aradadır ancak farklı kemiklerdir. Đncikler orta 

kısımda ve eklemleri saf olmalıdır. Đki hemami ve topuk arası (enis) ile incik 

ortasında bulunan iki damar (nisa) [tendo] sağlam olmalıdır. Bunlar hayvanın güçlü 

olmasını sağlar. Ayak bağlanmış gibi, topuk küçük olmalıdır. Đki ökçe tendosu 

sağlam olmalıdır. Bunların ikisi, ayağının arka kısmındaki tendo ile aynı hizada 

olmalıdır. Derisi gevşek olmamalı, topuğa ulaşan kemik (ebre) keskin olmalıdır. Diz 

altındaki çukura kadar ulaşan tendo (vetr) kısa, ari ve örtük olmalıdır. Bu, dizin 

sağlamlığı açısından önemlidir ve istenen bir özelliktir. “Ebre”, inciğin diz kısmının  

35b]► kemiğidir. Bu küçük bir kemik olup yapışıktır. Atın iki tırnağının geniş olması ve 

(ayak) tırnaklarının dik olması, istenen bir özelliktir. 

Bunda kısaltma yaptık: 
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ÚÚÚÚÀÀÀÀllll v v v veeee ha ha ha haõÀõÀõÀõÀ m m m mÀÀÀÀ----aaaaòòòòtatatataããããarnarnarnarnÀÀÀÀ: Eski bilginlerden gerekli olan bilgileri kısaltarak vermeye 

çalıştık. Çoğu bilginin, hayvan sahibi [binici] açısından gereksiz olduğuna karar 

kıldıkları konulardan bahsetmemeye çalıştık. Ayrıca hayvan sahibi olmayıp, atlar ile 

ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler için dikkat edilecek noktaları da bu kitapta 

belirttik. Bu kitapta kemikler ve eklemler konusunda bilgi sahibi olmayanlara da 

bilgiler sunduk. Yeri geldiğinde bu konular açıklanacaktır. Bu kitap bir rehber 

öğretmen niteliğindedir. Burada yalnız at yetiştiriciliğinin ana hatlarına ile kemik, 

eklem ve sinir gibi gerekli olan konulara değindik42. Başka tartışmalara girilmemesi 

36a]► açısından ilgili konulara açık bir şekilde değindik. Allah başarı için bize yardımcı 

olsun, âlemlerin Rabbine tevekkül ve hamd ettik. 

Musannif at yetiştiriciliği ve nişaneler konusunda dedi ki: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl ell ell ell el----mumumumuããããannif fa iannif fa iannif fa iannif fa iõÀõÀõÀõÀ va va va vaúúúúafte afte afte afte èèèèalalalalaaaa    mmmmÀÀÀÀ şerahtü lek şerahtü lek şerahtü lek şerahtü lekeeee v v v veeee ha ha ha haõÀõÀõÀõÀ mav mav mav mavøøøøaaaaèèèè    ãÿãÿãÿãÿret elret elret elret el----feresferesferesferes: 

Musannif, at yetiştiriciliği ve nişaneler konusunda “Açıkladığımız konulara vakıf 

olmakla, bu konulardaki ilim ve görüş kuvvetlendirilebilir. Atların huyları konusunda 

istenen ya da istenmeyen özellikler (iyi-güzel huyluluk, güçlü nefeslilik, soyluluk, 

cömertlik gibi), binicilik, hatta at hekimliği konusunda bilgilere de yer verilerek 

yanlışlıkların önüne geçmeğe çalıştık. Ata ayakta iken dikkatli şekilde bakılmalı, 

kemikleri teker teker kontrol edilmelidir” demiştir. 

36b]► Beğenilse bile dikkatle incelenmelidir. At soylu olsa, yakınlık gösterse dahi meydana 

gelebilecek değişiklikler olup olmadığına bakılmalıdır. Bu durumlarda ayakta iken 

ender olarak beğenilir. At soylu görünüp sonra değişebilir. Kemikleri belirgin 

olabilir. Kuvvetli bir binek atı rahat olduğundan soylu, güzel görünür. Orta derecede 

ise kötü görünebilir, ancak eğitilirse güzel olur. Bu ata çok acele edilmeden, sözle 

değil, uygulamalı eğitimle değişim yapılmaya çalışılmalıdır. Bütün huylarına dikkat 

edilirse, güzellik ve çirkinliği farkedilebilir.  

Musannif, boyun özellikleriyle ilgili dedi ki: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl ell ell ell el----mumumumuããããannif fa annif fa annif fa annif fa aaaammmmmmmmÀÀÀÀ m m m mÀÀÀÀyyyyióióióióttttÀÀÀÀccccüüüü en takîf  en takîf  en takîf  en takîf èèèèaleyhi min elaleyhi min elaleyhi min elaleyhi min el----èuèuèuèunnnnúúúú:  

37a]► Kemikler düz olmalı, eğri olmamalıdır. Đyice gözleyip iyi olduğunu anladıktan sonra 

boynuna elle dokunulur. Boyun kısmı önde yumuşak, arka kısmı çok sert olmalıdır. 

                                                 
42 Anatomi ile ilgili fazla ayrıntı taşımayan bilgiler verildi, bu nedenle metinde yer alan atın bazı 

bölümlerinin daha iyi anlaşılması için at resmi üzerinde bazı bölüm isimlendirmelerinin (Bkz. 
EK. C Resim 3.15)  verilmesinin yararlı olacağı düşünüldü. 
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Dişlerinin kökü güçlü olmalıdır. Bakışları yumuşak, tırnakları sert olmalıdır. Boyun, 

dönerken fazla açılmamalıdır.  

Yak[ın]laşma: 

VVVVeeee    aaaammmmmmmmÀÀÀÀ e e e ellll----tatatataúúúúrrrrííííbbbb: Yürürken, bakışları yukarıdan ve binicisiyle uyumlu olmalıdır.  

Huysuzluk belirtileri: 

èAèAèAèAllllÀÀÀÀmet met met met elelelel----cercercerceríííí: Boynunu yüksek, başını sabit tutar. Hazırlanması sırasında 

huysuzlanır. Ön ayaklarını toplayarak birleştirir, sanki iki ön ayağının tırnağı tek ya 

da ayak ayaküstüne atmış gibi görünür. [At] başını kalbine doğru uzatır, sağlam 

duruşlu olursa cesaretli ve kusursuz olur.  

Đnsanların [kalabalığın] arasında aşırı ürkek olma: 

Ve afVe afVe afVe aføøøøal al al al óóóóaaaaøøøør elr elr elr el----enenenenÀÀÀÀs (nefrs (nefrs (nefrs (nefrÀÀÀÀ))))43: Atın ayakları, yürüdüğü veya durduğu zaman  

37b]► birbirine dolaşmış gibi olur. Ayrıca iki ayağı açık şekilde durur. Hem erkek hem de 

dişide kusur sayılır. Bu özellikteki atlar çabuk yorulur ve kusurlu sayılır.  

Atın yürüyüş şekilleri hakkında: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl ve mimml ve mimml ve mimml ve mimmÀÀÀÀ yedell  yedell  yedell  yedell èèèèalalalalÀÀÀÀ    õõõõiriririrÀèeÀèeÀèeÀèe    elelelel----feres ayferes ayferes ayferes ayøøøøenenenen: Atın yürürken dengeli olması, dört 

ayağın izinin yerde görünmesi ile anlaşılır. Karşılaştırılacak olursa, eğer dört tırnak 

izinin arası 6 zira‘44 [~4,5 m] olursa at “zeri‘”dir45 denir. Daha fazla olursa çok iyi 

yetiştirilmiştir, benzersiz olur. Tırnaklarının arası 3,5 zira‘ [~2,6 m] olursa yavaş 

olur, bu atlar yaşlıdır. Orta düzeydeki atın tırnakları arası 4-6 zira‘ [~3-4,5 m] 

arasında olur46. At, kendinden emin bir şekilde yürümelidir. Binici, at üstündeyken 

onunla uyum sağlamalıdır. Atın adım karmaşıklığına, hareket bozukluğuna  

38a]► aldırmamalıdır. Başını sağa sola çevirmesi ile göz açıp kapamasının yavaş ve sakin 

olduğu görülür. Bu at başka bir at ile koşturulduğunda, boynu ve ayakları yüksek 

olduğundan diğerini geçer.  

Yetiştirilecek atların dayanıklı olması  

ÚÚÚÚâl vaâl vaâl vaâl va    min elmin elmin elmin el----òòòòayl elayl elayl elayl el----ããããababababÿÿÿÿr eller eller eller elleõõõõíííí l l l lÀÀÀÀ    õõõõiriririrÀÀÀÀèèèèatatatateeee lahu lahu lahu lahu: Eğer at ağır hareketli olursa 

eğitilmesi zordur. Bu tip atların boynu aşırı uzun olur; kalçası ise dolgun görünümlü 

                                                 
43 Bu başlık siyah mürekkeple yazılmıştır. 
44 Zira‘: Arşın; bir kolun dirseğinden orta parmak ucuna olan uzunluğu, ~ 75-90 cm (Parlatır 2009). 
45 Đyi yetiştirilmiş, seri, çabuk anlamındadır. 
46 20. yy bilgileri ile aynıdır (Batu 1952). 
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(eti çok) olur, ancak büyük değildir. dururken ayakları birleşik olup açık değildir. 

Nefesi kuvvetli, göğüs boşluğu geniş olan at dayanıklıdır. Sözü edilen atların ayak, 

boyun, uyluk kemiği [femur] ile tırnakları arası mesafenin uzunluğu çok olursa 

dayanıklı olmaz. Daha önceki yetiştirilişinde aranan özellikler cesur ve güzel 

olmasıdır. Bu [tırnakları arası mesafe 4,5 m olan] atların özellikleri şunlardır: 

Dayanıklı olmayan atların yetiştirilmesi 

38b]►  VVVVeeee min el min el min el min el----óóóóayl elayl elayl elayl el----õõõõererereríèíèíèíè elle elle elle elleõõõõi li ai li ai li ai li aããããbar lahubar lahubar lahubar lahu: Atın boynu 2 zira‘, dizi büyük, ayakları 

uzun ve yumuşak olmalıdır. Diğer özellikler belirttiğim gibi sevilmez, ancak üç ayağı 

beyaz ve kusurlu olursa uzak yola dayanamaz. Huyları iyi olur, ancak nefesi kuvvetli 

olmaz. Nefes alıp vermesinde sorun vardır, dayanıklı değildir. Huyları iyi, nefesi 

kuvvetli olsa bile nefes darlığı oluşur. Hızlı gittiğinde nefesi tıkanır, sabrı kalmaz. Đyi 

huylu olsa da femur (uyluk, but) güçlü olmaz. At uzun yola sürüldüğünde ayakları 

sağlam değilse ve topukları kuvvetli olmazsa aşırı yorulur.  

Atın nefesinin güçlü olması: 

MMMMÀÀÀÀyestedell bihi yestedell bihi yestedell bihi yestedell bihi èèèèalalalalÀÀÀÀ şidd şidd şidd şiddetetetet    nefes elnefes elnefes elnefes el----feresferesferesferes: Güçlü nefesli at nefes darlığı çekerse 

sarssınlar, kendine gelir. Güçlü nefesli atın bakışları dik olur. Uzaktakini dahi iyi 

görür ve çabuk farkeder. 

Atın soylu olması: 

39a]►  ÚÚÚÚÀÀÀÀl veml veml veml vemÀÀÀÀ stedell bihi  stedell bihi  stedell bihi  stedell bihi èalÀ èèalÀ èèalÀ èèalÀ èatatatatúúúú el el el el----feresferesferesferes: Soylu atın dudakları ve burun ucu ince, 

burun delikleri geniş, burnunun iki kemiği belirgin, omuzları yüksek, omzun alt 

kısmı incedir. Atın ön ayak bağlantısının; yele ve kâkülün çıktığı yerin yumuşak 

olması çok önemli ve iyidir. Elle dokunulduğunda sıcaklığı ve yumuşaklığı 

hissedilir. Dizler birbirine yakın olmalıdır. Bir atın soylu olduğu söylendiğinde 

hemen inanmamalıdır. Sözü edilen atın önüne ve düz bir yerde bir çanak su 

konulmalıdır. Eğer at, yerinden hareket etmeden [ön ayaklarını kaldırmadan] suyu 

içerse soyludur. Eğer yerinden hareket eder, inlerse o atta melezlik vardır. Soylu at, 

suyu içerken burun delikleri ile suyu koklar.  

Atın kusursuzluğu ve azimli olması: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl l l l ããããıfaıfaıfaıfati mÀti mÀti mÀti mÀyestedell bihi yestedell bihi yestedell bihi yestedell bihi èèèèalalalalÀÀÀÀ    ccccevdet elevdet elevdet elevdet el----feres vferes vferes vferes veeee hüv hüv hüv hüvaaaa mücellel mücellel mücellel mücellel: 
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39b]►  Atın kusursuzluğu ve parlaklığı, güller arasında görünen bir güzelliktir. Böyle atın 

çeneleri ve burnu geniş, boynu uzun olur. Bakışları dik, dikkatli, omuz ile alın 

arasındaki uzaklığı uygun, omzu küçük ve birleşiktir. Sırtının kısa olması, dizlerinin 

birbirine uzaklığının az olmasından kaynaklanır. Oturulacak yerin görünümü yüksek, 

incikleri arası dolgun görünümlü ve birleşik olmalıdır. Baldırları kısa, topukları 

küçük, incikleri uzun olmalıdır. 

Soylu görünüş: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl fl fl fl fa a a a aaaammmmmmmmÀÀÀÀ    èèèèaaaattttúúúúa fa fa fa fíííímmmmÀÀÀÀ ya ya ya yaøøøøharharharhar: Soylu bir atın dudakları ince ve burun ucu yumuşak 

olur. Bu atın diz bölgesinin derisindeki tüyler yumuşak olur. Orta düzeydeki soylu at 

da soylu at gibi burun deliklerini suya batırmaz. 

Atlarda sevilen ortak özellikler: 

40a]►  ÚÚÚÚÀÀÀÀl ml ml ml mÀÀÀÀyyyyüòÀüòÀüòÀüòÀlif ezlif ezlif ezlif ez----õõõõikr va elikr va elikr va elikr va el----ününününåaåaåaåa: Soylu ve sevilen özelliklere ek olarak at, yemlikte 

uzun süre durmalı, az yatmalıdır. Bu, soylu atlarda istenen bir özellik iken güçlü, 

inatçı atlarda istenmez. Dudaklarının ince olması istenmez. Soylu atlarda topuklar 

arası mesafenin yakın olması istenir.  

Arapların atlarda aranan özellikler ile ilgili görüşleri: 

YaYaYaYaúúúúÿÿÿÿl l l l eeeellll----èèèèaaaarabrabrabrabuuuu ya ya ya yaúúúúnete zikren ynete zikren ynete zikren ynete zikren yüüüüèmen èmen èmen èmen eeeev ünåv ünåv ünåv ünåa ta ta ta tüéüéüéüémenmenmenmen: [Araplar] atın ön ve arka 

ayakları ile boynunda pek çok kusur olduğu üzerinde durmuşlardır.  

[Soylu atlarda] çoğunluk tarafından sevilen özellikler: 

Ve Ve Ve Ve yesteyesteyesteyesteóóóóab minab minab minab mineeee    elelelel----ünsaünsaünsaünsa: Arkanın kısa, ayakların birbirine yakın olması soylu 

atlarda istenen bir özelliktir. Atın arka kısmının geniş olması, ayakların gevşek 

olmasına ve atın güçsüz olmasına neden olur. 

40b]► Yürürken ya da dururken gözlerini yumup sıçramamalı, ön ayaklarını sabit 

tutmalıdır. Ayaklarını öne atmamlı, yoksa gevşeklik oluşur.  

Atlar için dendi ki: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl vl vl vl veeee min el min el min el min el----òòòòaylaylaylayl: At, kısa mesafelerde farklı şekillerde yürür, ancak yol çok uzun 

olduğunda dayanıklı olmaz. Burun boşluğu genişler, derisi gevşek olur. Hatta vücut 

derisi köpek ya da geyik derisi gibi dalgalı ve yayvan bir durum alır. Atın kaburgaları 

(kuseyra) geniş, kaburgalar böbreklerinden uzak olmalıdır. Çenelerinin birleştiği yer 

geniş olmalıdır. [Eğitim sırasında] karnı normale dönünceye kadar uygun şekilde 
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davranılmalıdır. Eğer düzelmezse nefesi kesilir, idrar akışı anormalleşir. Yürütülürse 

sancısı tutatr. Đki ayağı gevşek olur. Uzun süre zorlanıp da aşırı yorulmasına neden 

olunmamalıdır. Zamanla uzak mesafeye alışır. Uzun süre binilmezse semiz olur, bu 

durumda antrenman yaptırılmalı, uzun süre koşturulduğunda normale döner. 

41a]►  Đstenen özelliklere [dayanıklı, seri, nefesi güçlü, güzel] sahip olur. 

 

Çiftleşme, gebelik ve doğum 

Kısrak [çiftleşme, gebelik ve doğum] bölümü:  

BÀb BÀb BÀb BÀb [2][2][2][2]    elelelel----óóóóacacacacÿÿÿÿrererere: Dişi at iki yaşına kadar erkeği kabul etmez. Kısrak, iki yaşına 

ulaşınca aygırla beraber yedi gün veya isteği geçene kadar bırakılırsa gebe kalır. 

[Kontrol için] 20 gün ayrı tutup aygır yaklaştırıldığında çiftleşme isteği olursa tekrar 

yedi gün aynı yerde tutarlar, o zaman gebeliği kesinleştirilir. Bu zamandan 40 ya da 

60 güne kadar ayrı tutup tekrar gösterirler. Eğer istemezse, erkeği engellemeye 

çalışırsa kesin gebedir. Asi olur, doğuma kadar aygıra bakmaz. Doğum yaklaştığında 

ona “maúreb/muúarreb” denir. Bu zamanda memeleri kara görünümlü olur. Yalnız 

kalmak ister, insanlardan uzak bir yerde durmak ister. Eğer memeleri kara olursa 

yavru doğuma yakındır. Doğurduktan sonra müdahale edilmemelidir. Yedi gün  

41b]► içinde yavru zarlarını atar. Daha sonra aygırı gösterdiklerinde aşırı istekli olur, kısa 

zamanda gebe kalır. Gebeliği, çiftleştiği andan 11 aya kadar sürer.  Daha kısa da 

sürebilir. Bu süre 8 – 11 ay arasındadır. Eğer öncelikle sağ memesinden süt gelirse 

yavru erkek, eğer sol memeden gelirse dişi olur. Bilgi, Allahu tealanın katındadır. 

Bazı kısraklar aygırdan uzak durur, güç kullanmadan kabul etmez. Bu nedenle gebe 

olup olmadığı da zor anlaşılır. Bunlar, gebe kaldığında tüyleri parlak, bakışları sert 

olur. Erkek yaklaştığında hareket eder, uzaklaşır.  

Bazı kısraklar: 

ÚÚÚÚâl âl âl âl ve mve mve mve miiiin n n n elelelel----óóóóacacacacÿÿÿÿretretretret: Erkeğin menisini kabul etmez ve gebe kalmaz. Bu durumda 

en kısa sürede (veteriner hekimlik ve tedavi kısmında söz edilen) ilaç kullanılmalıdır.  

Gebeliğin belirtileri: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl ve min l ve min l ve min l ve min èalÀmÀtèalÀmÀtèalÀmÀtèalÀmÀt    elelelel----óóóóamlamlamlamliiii: Kısrağın yeşil ot üzerine işemesi sağlanır, ertesi gün ot 

kurur ise gebedir. Ayrıca düşük olmadığı da kesindir. 
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Bazı kısraklar: 

42a]►  ÚÚÚÚÀÀÀÀl ve min l ve min l ve min l ve min elelelel----óóóóacacacacÿÿÿÿretretretret: Bazı kısraklar ikiz doğurur. Ancak musannif buna hiç 

rastlamadığını, bazı atların da kısır olup gebe kalmadıklarını bildirmiştir. Ebeveyni 

soylu olan bazı atlarda gebelik zamanı bahardır. [Çiftleştirilirken] her on dişiye bir 

aygır yeterlidir. Tayların tırnakları göç yerlerinde ve yabani ortamda gezmekten 

güzel olur. Bazı dişiler doğumda çektikleri yoğun ağrıdan dolayı yavrularından 

kaçar. Bu durumda kısrağa dikkat edilerek, tay memeye alıştırılmalıdır.  

Tayın durumu [büyüme durumuna göre isimlendirilmesi], sevmedikleri ve onun 

için yasaklananlar47: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl l l l ahvahvahvahvÀÀÀÀl l l l elelelel----mahr min vakt nmahr min vakt nmahr min vakt nmahr min vakt niiiittttÀÀÀÀccccihi ilÀ ihi ilÀ ihi ilÀ ihi ilÀ enenenen bi bi bi bi----úúúúaró aró aró aró ve yahve yahve yahve yahrrrremememem: Yeni doğmuş taya 

“felü” ve “mahre” denir. Bir yaşına ulaştığında “óavli”, ikinci yaşına girdiğinde 

“ceza‘” derler. Đkinci dişleri çıkıp koyulaştığında ve değişmeye başladığında “óÀfer”  

42b]► derler. Kalıcı dişler çıkmışsa “sÀni” adı verilir. Bundan sonra ebeveyni yaşlı 

(harimpir) olur. Dördüncü dişlerini çıkarmaya başladığında “ruba‘”, bütün dişlerini 

değiştirdiği zaman da “karíó” derler. Bu, beş yıl ya da daha kısa süre içerisinde olur. 

Đlk dişleri ile kalıcı dişlerinin tamamlanması arasındaki süre dokuz ay ile bir yıl 

arasındadır. 

 

Dişlerle yaş tayini 

Dişlere bakılarak iki, dört [yaşlı] ya da erişkin olduğunun anlaşılması:   

ÚÚÚÚÀÀÀÀl vl vl vl veeeemmmmÀ yestedell bihi èaÀ yestedell bihi èaÀ yestedell bihi èaÀ yestedell bihi èala esnla esnla esnla esnÀna óÀna óÀna óÀna óatta yaatta yaatta yaatta yaèèèèref elref elref elref el----åenÀåenÀåenÀåenÀ min el min el min el min el----ribribribribÀèÀèÀèÀè v v v veeee el el el el----úúúúÀÀÀÀririririóóóó: 

Dişlerin tamamlanmasından itibaren yaşı belirlenebilir. Yaşı iki, dört ya da tam 

[erişkin] olduğunda dişleri beyaz, sade, parlak ve küçük olup sedef rengindedir. 

43a]► Kalıcı dişler sarı olur, parlak olmaz. [Süt dişlerinden] daha büyük ve kısadır. Yaşlı 

atların dişleri ayrık, boş gibi olur. Dişlerinin uzun görünmesi, genç olmasından veya 

diş etlerinin az olmasındandır. Renkleri koyulaştığında etleri dolar, dişlerinin dibi 

güzel olur. Dişleri tamamlandıktan sonraki her yıl “úaríó sene” derler. Dişleri 

tamamlandıktan bir yıl sonra “iki yaşında”, iki yıl sonra ise “üç yaşında” derler. Bu 

yaştaki atlar yürürken, iş ve yarış sırasında kusursuzdur, [ancak] dokuz yaşında 

                                                 
47 Başlık ile içerik büyük ihtimalle kısaltma işleminden dolayı uyumsuz görünmektedir. 
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kusurları ortaya çıkmaya başlar. Bu durumda erkeğe “mÀc”, dişiye “mÀce” derler. 

Mac, süratle koştuğunda ağzını kapatamamasına, dudaklarının gevşek, dişlerinin 

uzun, ayrık ve çukurluklu olmasına denir. 

43b]►  Bakışları değişir, yüzü ve dizleri kötü görünür. Dişleri düşmeye başlar, bu tamamen 

yaşlılık belirtisidir.  

Atların diş sayısı (44’tür): 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl vl vl vl ve èae èae èae èadeddeddeddedi esnÀi esnÀi esnÀi esnÀnnnniiii el el el el----feres erbaferes erbaferes erbaferes erbaèèèè v v v veeee erba erba erba erbaèÿèÿèÿèÿnnnneeee sinnâ sinnâ sinnâ sinnâ: Bunların 12’si öndedir. 

Öncelikle doğumundan beş ile dokuz gün arasında iki tanesi çıkar. Đki aydan dokuz 

aya kadar dört dişi çıkar. Tamamı ise sekiz ile dokuz ay arasında çıkar.  

Kesici dişler: 

AmmAmmAmmAmmÀÀÀÀ menbet e menbet e menbet e menbet eddddrrrrÀÀÀÀssss: Azı dişleri, ön dişlerden sonra çıkar ve çıktıktan sonra hiçbirini 

değiştirmez. Ancak tay süt emerken değişim anlaşılmaz ve değişim süreklidir. Bazen 

güzel olan kusurluya, kusurlu olansa güzele dönüşebilir.  Kemiklerde bazı özellikler 

[kısalık, uzunluk, genişlik vb] açısından kötü olan iyiye (istenene), iyi olan da kötüye  

44a]►  [istenmeyene] dönüşebilir. Güzelliği zamanla artar, büyüdüğünde arpa yemeğe 

başlar ve diş etleri dolgunlaşır. Tayın yürümesi güzel olur ki bu mizacı ile olur ve 

geleceği de bu mizacına göre olur. Eğer yürüyüşü güzel olursa daha önce bildirdiğim 

gibi cömert (cevad, yürken) olur. Yürümesi az değişkenlik gösterir ki, üzerine 

bindiklerinde zayıflıktan dolayı güçsüz olur. Đki yaşında (cüz‘) yaramaz, hareketlidir. 

Dört ya da beş yaşında düzgün yürür, kendini toparlayıp, kuvvetli olur. Anasının 

yanında, yemini iyi yemesi kusursuzluk belirtisidir. Zayıf olursa binicisinden de 

güçsüz olur. Yemini yemeyip altına dökerse zayıf ve bezgin olur. Kemikleri 

güzelleşmeye [olgunlaşmaya] başladığında binilecek yaşa gelmiştir.  

44b]►  Derler ki, incikleri anasının karnında iken burun deliklerinin yanında olur. 

Yavrunun tırnakları kaşınır, yavru zarlarına sürtünür, buna “raúame” derler. 

 

Atın don ve nişaneleri 

Atın don ve nişaneleri bölümü: 

BBBBÀÀÀÀbbbb    [3][3][3][3] elv elv elv elvÀÀÀÀn en en en edddd----devdevdevdevÀÀÀÀb va şiyb va şiyb va şiyb va şiyÀÀÀÀtihatihatihatiha: Atın donları ve nişaneleri olup sevilen 

özelliklere sahip olanlar yetiştirilmelidir [elde tutulmalıdır]. “Edhem”, koyu renktir. 
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Koyu siyah48 renkli atın tüyleri parlak olur. “Edhem-i cevn”, koyuluğu azdır. 

“Edhem-i aómer” [koyu kırmızı], siyahlığı az, kızıl-siyah renkte olur. Burun delikleri 

ve bel kısmı siyaha yakın olur, buna “aóm” da denilebilir.  

Al don [Yanık al]: 

ElElElEl----óóóóavt avt avt avt elelelel----aaaaóóóóvvvvÀÀÀÀ: Bunun siyahlığı az olup kızıl renklidir. Burun delikleri sarı, göğsü 

kızıla yakın olur, bazılarında burun deliklerinin kızıllığı az olur. Kökü siyah, yeşile 

45a]►  yakın olursa Araplar buna “aãbaó” adını verir. Bazı esmer atlarda yüz ve burun 

deliklerinin rengi kararmış gibi olur, gerçek rengi ile karışır, bulanık gibi görünür.  

Doru: 

ElElElEl----òòòòaaaaøøøørerereretttt: Yeşilliği kırmızı ve siyaha baskın olur, ancak kaşlarının birleşim yeri ve 

iki kulağı yeşil olur. Bazı yeşil tonlarına “direó” derler. Bu kelime Farsça olup yüzü, 

kulakları ve burun delikleri karagül gibi siyah anlamındadır. Araplar buna “edàam” 

derler. Bazıları ise edğamdan da koyu, karasakız rengine yakın olur. Tüyleri kısa 

olur, Araplar buna “azrak” [mavi], Acem ise “direc” demektedir. Ayrıca boyundan 

kuyruk dibine kadar olan ve deri renginden farklı olan bir hat [ester çizgisi] bulunur. 

Bu çizgiye ne renkte olursa olsun “àamame” derler.  

Kırmızı [Koyu doru]: 

ElElElEl----    kkkküüüümmmmeeeeytytytyt el el el el----aaaaóóóómmmmeeeerrrr: Tüyleri koyu kızıl, yeşil renklidir. 

Đzabel: 

45b]► Ve Ve Ve Ve kkkküüüümmmmeeeeyt müyt müyt müyt müõõõõehhebehhebehhebehheb: (Altın renkli at) Bu koyu sarı olup, kırmızılığı sarıya 

dönmüştür. Rengi altına benzer ki, Araplar buna “kümeyt eklef” derler. Bunun 

kırmızılığı saf [sade] olmayıp başının etrafındaki tüyler kara görünür.  

Koyu esmer [Yanık kestane doru]: 

VVVVeeee    kkkküüüümmmmeeeeytytytyt a a a aóóóómmmm: Göğsünün siyahlığı az, deri ve tüylerinin siyahlığı koyu olur. Koyu 

esmer olup burun delikleri ile dirseklerinin kırmızılığı siyaha yakın olur.  

Koyu kızıl-esmer [Al don]: 

                                                 
48 Karayağız (Devellioğlu 1992). 
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KKKKüüüümmmmeeeeytytytyt a a a aóóóóvvvvaaaa: Burun delikleri ile dizleri arası koyu yeşil görünür. Araplar buna 

“mudamma” derler. Göbeği kızıl, dirsekleri kızıla yakın ve saf olup, bulanık sarı 

görünüm yoktur.  

Kula (doğuştan sarı) [Al donun bir türevi?]: 

ElElElEl----şaşaşaşaúúúúret ret ret ret elelelel----òòòòalalalalÿÿÿÿúúúúíííí: Yele kızıl, vücut koyu sarı, safran gibi olur. Sırt [ester] çizgisi 

bedeninin rengine zıt olarak siyaha yakın olur. Koyu olanında, sarılığın üstünde yeşil  

46a]►  rengi de koyu olur. Hatta kara görünümlüdür. Alnı, yele ve kuyruk dibinin siyahlığı 

az olup bedeninin rengi [kırmızı ve kızıllık] baskın olur. Sarı-kızıl olanında sarı renk 

baskındır. Rengi sarı yaldız gibi olur. Kırmızılığı saf olmayıp, kırmızı balçık 

renginde olur. Alnı, yelesi ve kuyruğu şarap kırmızılığında olup hiç beyazlık olmaz, 

buna “aşúar amàar” denir. “Aşúar afãaó”, ki Acem buna “kenüdrüs” demektedir; 

Tüylerinin ucu kızıl, kökü ak, alnı, yelesi ve kuyruğu da ak olur.  

Sarının dışında [Doru]: 

ElElElEl----øıddet aşkar aãøıddet aşkar aãøıddet aşkar aãøıddet aşkar aãddddaaaa: Koyu kızıl olup, rengi parlak olur. Bulanık sarı renge yakın 

olup, kızıllığı demir pası renginde olursa buna “kümeyt aãdi” derler. Araplar buna 

“teşbi” demektedir. Bazen kuyruk siyahlığı, bedeninden fazla olur.  

Sarı [Altuni al]: 

ElElElEl----ããããafretafretafretafret: Parlak altın rengidir, bazen arasına siyah kıllar da karışmıştır. 

46b]►  Ancak sarı renge baskın olmaz. Yelesi, alnı ve kuyruğu beyaz (aãheb) olur. Beyaz 

ve sarı renk baskındır. “Aãfar müdennere”, bedeninde altına benzer sarılıklar olur, 

bedeninin rengi ile karışır, yele ve alnı beyaz olur.  

Saf sarı [Akkanat al?]: 

VVVVeeee a a a aããããfar far far far ãÀãÀãÀãÀffffíííí e e e essss----ããããafretafretafretafret: Alnı, yelesi ve kuyruğu bembeyaz olur ve Acemler buna 

“zerde” adını verir. Gümüş sarısı ile farkı, yelesi, alnı beyaz ve siyah olur. Asfar, 

alnı, yelesi ve kuyruğu beyaz olur. Gümüş sarısı, koyu sarı olup alnı, yelesi ve 

kuyruğu siyah olur. Tasnif edilen bu kitapta bu görünümün halk arasında bilindiği 

yer alır. Ancak, benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla derisi ve kılları siyah olur. 

Eğer beyaz olursa solgun olur. Sarı olmaz, özellikle cildi beyaz, sarı olursa sarılığı 
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susam renginde olur. Yelesi ve kuyruğu koyu şarap renginde, siyaha yakın, misk 

renginde olur. Halk buna “herveni” [koyu doru] adını verir.  

Gül rengi [Al donun bir türevi?]: 

ElElElEl----verdeverdeverdeverdetttt:  Kırmızısı kızıla yakın olur. Derisi ve kıllarının kök/asıl rengi siyah olur. 

47a]►  Cidago bölgesinden kuyruğuna kadar koyu şarap renginde, siyaha yakın bir çizgi49 

olur. Kendi siyah renginden farklı olmaz, şarap rengi gibi olur. Buna “àamame” 

denir. Nadiren ayaklarında (ğamame gibi) şarap renginde çizgiler görülür.  

Siyah deri – çiçek rengi: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl ve levn l ve levn l ve levn l ve levn ÀòÀòÀòÀòir verdeir verdeir verdeir verdetttt esved  esved  esved  esved elelelel----cccciiiildldldld: Yaldız sarısı rengindedir. Ayrıca arka kısmında 

koyu şarap renginde, siyaha yakın bir çizgi olur. Dirsek ve topuğunun alt kısmında 

koyu çizgiler olur. Bu renk muhtemelen çizgisiz olmaz. 

Kula: 

ElElElEl----semendsemendsemendsemend: Bunun sarılığı saf olmayıp bedeni ve saç kökü siyah olur. Sarı içinde 

bulanık görünüm vardır. Yele ve kuyruğu koyu siyah olur. Gözleri ela olur, ancak 

tam ela olmayıp hafif maviye benzer. Bu özellikteki atın bedeni müdenner [güzel pul  

47b]►  şeklinde] olur. Yuvarlak biçiminde büyük, donuna yakın renkte benler olur. Alnı, 

yelesi ve kuyruğu siyah olanına “semend müdenner” denir. Siyah ve beyaz kıllar sarı 

renge baskın, yeşil kıllar yoğun olursa “semend èarsi” adı verilir.  

Harnac: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl ell ell ell el----òòòòarnacarnacarnacarnac: Siyahı az olup, burnu kızıla yakındır. Sırtı, ayakları, yelesi ve kuyruğu 

siyah; karnı, uylukları, koltuk kısımları (göğsü kızıla yakın olur) ile gözlerinin 

çevresi kök yeşili olur ki, sarıya yakındır. Bazen sırtı kırmızı, karnı, koltukları ile 

butları arası ise belirttiğim gibi [kök yeşili] olur.  

Kır: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl ell ell ell el----eşhebeşhebeşhebeşhebüüüü: Bütün kılları kağıt beyazı gibi, derisi siyah olur. Buna “eşheb abyaø” 

[koyu beyaz ve kır] derler. Eğer beyaz kıllarının üstünü az ya da çok siyah kıllar 

kaplamış, bir yere toplanmamış ise “eşheb aómar sevad” [bakla ya da çilli kır] denir. 

                                                 
49 Ester çizgisi (Arpacık 1994). 
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48a]► Eğer beyaz kılların üstünü kızıl kıllar kaplarsa “eşheb aóm bi-óamre” derler. Bedeni 

siyah-beyaz (siyah kıllar çoğunlukta) olursa “celcün” derler. Eğer kırmızı ve siyah 

kendi renginden çok, balık pulu parlaklığında olursa “eşhebi müfles” derler. Bunda 

beyaz, kızıl ya da siyah renkte kendi rengine zıt lekeler olursa “eşheb mülemmeè” 

adı verilir. Eğer bu lekeler az sayıda [1-3] olursa bunlara “ekmene” denir.  

Beyaz [Pamuk kır]: 

ÚÚÚÚÀlÀlÀlÀl el el el el----eeeebybybybyaøaøaøaø: Kıllar bembeyaz olup, başka renkten kıllar içermez. Derisi de beyaz, 

nadiren mavimsi, siyah olur. Gözleri sürmeli olur ki, buna “abyaø kırtasi” [kağıt 

beyazı] denir. Göz kapakları sürmeli siyah olmayıp, kılları beyaz, uçları sarımtırak 

[çiçeğe benzer-kırmızıya yakın] olur. Gözleri ise nergis rengine yakın olur. 

48b]►  Nadiren mavimsi olur ki bu renk olursa sürmeli olmaz, buna “süseni” denir.  

Sınâbi [beyaz dağınık kıllar?]: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl el el el essss----ããããınınınınÀÀÀÀbiyyebiyyebiyyebiyye: Bunun kılları ne renk olursa olsun, kendi rengine karışmış, bir 

yerde toplu olmayan beyaz kıllar içerir. Beyazı az olursa “kümeyt ãınÀbi” adı verilir. 

Ayrıca “edhem ãınabi” ve “aãfar ãınabi” de denir. Her ne renk olursa olsun, esas 

rengine göre isimlendirilir. Bunda dirhem50 gibi ya da daha büyük olan beyaz benler 

olursa “mülemmeè” denir. Örneğin “kümeyt mülemmeè” ve “edhem müllemeè” 

gibi. Benler, çoğunlukla küçüklerde [ırk ya da yaş] olur. Atın bedeninde, yüzünde ya 

da ayaklarında beden rengine zıt, dirhem şeklinde (yuvarlak) büyük ya da küçük 

beyazlıklar ya da kırmızılıklar (şame, ben) olur. Nerede olursa “orası benli” denir. 

Eğer ben içinde küçük noktalar olup ortasında kıl içerirse buna “ebrec” denir. 

Atın yüz, ayak ya da diğer yerlerindeki beyazlıklar [Nişane, akıtma, seki]: 

ÚÚÚÚÀl Àl Àl Àl bbbbÀb Àb Àb Àb [4][4][4][4]     f f f fíííí eş eş eş eş----şiyşiyşiyşiyÀÀÀÀt vt vt vt veeee el el el el----avavavavøÀèøÀèøÀèøÀè: Eğer hiç beyazlık taşımazsa “behim” denir. 

49a]►  Eğer açık renkli leke ya da ben olup da ayakları beyaz olursa buna “masmata el-

úuvayim” [gözenekli] denir. Araplar buna “masmet” adını da verir. Musannif, “bana 

göre masmet olan atın ayakları beyazlıklar içermez” demiştir. Açık renkli lekeleri 

büyük olup bir gözüne ulaşırsa “aèazz laùm”, eğer bu beyazlık iki gözüne ve iki 

yanağına ulaşırsa “ağşa”; eğer iki gözünün kirpikleri beyaz olursa buna “muàarreb”,  
                                                 
50 Ağırlık birimi ile para birimi olarak kullanılmaktadır (Taşkın 2005). Burada para kastedilmiş 

olmalıdır. 
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bir gözünün kapağı ak olursa “muğarreb ‘ayn” denir. Bir gözü mavi olursa “azraú 

èayn”, ikisi mavi olursa “azraú alèayneyn”; göz kapakları siyah olursa “aàr” denir. 

Yüzündeki açık renkli lekeler yaygın olup yanakları ve gözlerine ulaşmamışsa “ekhel 

saric” (akıtma), eğer açık renk (èizze) orta düzeyde olup burun deliği ile alın arası hat 

üzerinde olursa “sÀyil el-èizze” [alında beyazlık]; eğer èizze baş ve kasbe-i enf’de 

ince olursa buna “şemraó” derler. Đnce olup bir yerde kesintiye uğrarsa “mutbassara”  

49b]► [kesik akıtma] denir. Atın yüzünde az ya da çok olan her beyazlık belli bir yere kadar 

ulaşırsa “àurre munúatı‘a” [kesik ak] denir. Araplar burun deliklerinden gözlerinin 

altına kadar olan kısma da “àurreéi munúatı‘a” [tam akıtma]; beyazlık, baştan 

(cephe) burun dibine kadar indiğinde “aèz”; eğer açık lekelere beyaza zıt kıllar 

karışmış olursa “àurre-i şehba” derler. Bunda ben olursa onunla isimlendirilir. Bu 

açık renkli lekeden, gözlerinin üstünden, zülüflerine uzanıp gözlerine ulaşmayan (az 

ya da çok) bir beyaz hat olursa buna “mu‘ammem”; bu açıklık eğer burnun bir 

yanından uzanmışsa “eèazz mÀyil” [yarım yüzü güzel]; beyazlık bütün yüzünü 

kaplamışsa “muyarúaè” [tam yüzü güzel] denir. Atın alnında yer alan beyazlıklar; 

yuvarlak, dört, üç köşeli ve uzun olması, az ya da çok olması durumudur. 

50a]►  Az olursa “aúraó hÀfi”, çok olup beyaza zıt kıllar olursa “úaróe’i şahbe” denir.  

Abraş: 

EEEErrrr----rererereååååmmmm: Atın yukarı dudağında beyazlığın olmasıdır. Eğer çok ve burnuna yakın 

olursa buna da “resme” denir. Đki burun deliğinin sağına ya da soluna meyilli, çok ve 

şiddetli olursa Araplar “bayaø-ı ersem müstedir” derler. Az olduğunda gizli olanı ile 

karşılaştırılır ve eğer kasbe-i enf üzerine, burun deliklerinden yukarı uzanan, cepheye 

ulaşmayan az ya da çok beyazlık olursa “èabsüb”; üst dudağı beyaz olup, siyah 

noktalar, lekeler içerirse “ersem ãavved”; alt dudağında olan her beyazlığa “el-maù” 

denir.  

Beyaz alınlı: 

Şeyte eŞeyte eŞeyte eŞeyte ennnn----nnnnÀãÀãÀãÀãiyeiyeiyeiyetttt: Alnı beyaz olursa “aãbaè”[alnı ve kuyruğu beyaz] adı verilir; eğer 

alnının çevresi beyaz olursa Araplar buna “mu‘ammem” derler. Alındaki beyazlık az 

ve gizli olursa “aşàal” derler.  
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Ayakları beyaz [sekili]: 

BÀb BÀb BÀb BÀb [5] [5] [5] [5] şeyte elşeyte elşeyte elşeyte el----úúúúuuuuvvvvÀÀÀÀyim vyim vyim vyim veeee e e e etttt----tatatataóóóóccccííííllll: Bütün ayakları beyaz olursa “maócel erbaè”  

50b]► derler. Beyazlık dizlerine, ökçelerine kadar yükseldiğinde “maócel sülas”; eğer 

birinde olmazsa “matlaú el-yemín” ya da “matlaú el-yaser”; ön ya da arka 

ayaklarında beyaz olanına “maócele”; ayaktaki beyazlık yuvarlak olursa ya da hiç 

beyazlık taşımazsa ona “matlaúa” denir. Bukağılığın yanında ise 

“mücneb/mücenneb”; eğer beyazlık ayaklarında olursa “muóaccel er-recleyn” ve 

“aúfar”; bir ayağında olursa “ercel”; ön ve arka ayaklarda olan beyazlığa [üç 

ayaktakine karşılık]  “maócel şiúal” denir. Şikal eğer sağ ön ve arka ayağında olursa 

“mümsek ila yÀmín” ve “matlaú ila yÀser”, eğer mahcel sağ tarafta olursa “mümsek 

ila yÀser” ve “matlaúu ila yÀmin” denir. Ayrıca “maócel el-yumnayni” ve “maócel 

el-yasÀreyn” de denir. Ön ayaklardan biri beyaz olup bu beyazlık yuvarlak olursa  

51a]►  buna “aèãam” denir. Eğer ön ayakların ikisinde de beyazlık varsa (mahcel el-

yedeyn) buna “aèãam el-yedeyn” denir. Aèãam, ön ayağında beyazlık olup yüzünde 

olmamasıdır. Eğer yüzünde beyazlık olursa “maócel el-yedeyn” denir. Bu durumda 

a‘sam demeyip “feres mukayyid” derler. Ön ayaklarından biri beyaz ise (yüzünde 

beyazlık olsa da olmasa da) “aèãam”; ön ayakların dirseğe kadarki kısmı beyaz 

olursa “feresi aúfar” denir. Atın bukağılığında (yuvarlak dışında) beyazlık olursa 

“menèal”; ön ayaklarda incikten tırnak ucuna kadar beyazlık olup ön bukağılıkta 

olmazsa “mesur”, ayağındaki bu duruma “muócel” denir. Ayaklarında yükselen 

beyazlık bukağılığında yuvarlak değil de benli ve kesik şekilde olursa tahcil yerine 

“asbağ”; eğer beyazlık, ayakta kıl içermeyen yerin (neşe) kenarında olursa “ekseè” 

[seki eseri]; arka ayaklardaki beyazlık diz ve ökçe (èarkub)51 arasında ise “müservel” 

[alçak seki] denir. Đki ziraè [dirsek tırnak arası] ve iki sak52 [bacağın incik yeri] 

yüksek, uzun ise “şerih” [yüksek ya da çizme sekili] denir. 

51b]►  Ön ya da arka ayaklarında dağınık şekilde beyaz kıllar olursa “aş‘al el-yediye” ya da 

“aş‘el er-recl” [benekli seki] denir. Ayakları beyaz olup bukağılık ve tırnakları 

çevresindeki tüyler arasında beyaza zıt renkte nokta, leke olursa “müóaccel bi-

                                                 
51 Mütercim bu kelimenin altına “lügatda yasak buldum” notunu eklemiştir. 
52 Bacak, skeleton cruris (Dinçer 1973). 
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tuvkif” denir. Eğer ön ayaklarında gerçek beyazlık olursa derisi ve tırnağı beyaz olur. 

Tırnak derisinde çıkan tüyler deri renginde olur. Siyah ise tırnağı siyah olur. Tırnak 

kenarlarında sıra sıra siyah lekeler olur. Ayrıca tırnağın arka [ense] altında siyah hat 

olur. Bilinmelidir ki deri siyah olursa tırnak siyah, bembeyaz olursa tırnak beyaz 

olur. Aynı şekilde iyi bilinmelidir ki halkın çoğunluğu bu karşılaştırmayı yapma 

konusunda yanılgılara düşmektedir. Ayakları beyaz olursa “maócel” denir.  

52a]►  Tırnağı ayağındakine benzer şekilde beyaz olursa yine “maócel” derler, derisi siyah 

olur. Bunları bilmek için ehil [uzman] olmak gerekir. Musannif, “bizden öncekiler 

bilmedikleri için bu durumdan daha önce bahsetmemişler” demiştir.  

Kuyrukta beyazlık: 

Şeyte eŞeyte eŞeyte eŞeyte ezzzz----õõõõenb enb enb enb [[[[denebdenebdenebdeneb]]]]: Kuyruk altı az ya da çok beyaz içerirse “eşèal” denir. Araplar 

bunu kusur sayarlar, sevmezler. Kuyruğun parlak beyazına “eşèal esebbaà”; 

kuyruğun tümü de beyaz olsa yine “esebbeà”; atın sırtında, eyerden oluşan ize 

“tavki‘” denir ve nerede olursa olsun beyaz olmaz.  

Arapların bildirdiği 18 nişane53: 

KKKKÀÀÀÀl el el el edddd----devdevdevdevÀÀÀÀyir elleti yir elleti yir elleti yir elleti õõõõekeraha elekeraha elekeraha elekeraha el----èèèèarabarabarabarabuuuu v v v veeee vakafta  vakafta  vakafta  vakafta èèèèaleyhaleyhaleyhaleyhÀÀÀÀ    ååååememememÀÀÀÀni ni ni ni èèèèaşra  daşra  daşra  daşra  dÀÀÀÀyiretyiretyiretyiret: 

Araplar, bunları 18 yuvarlak olarak sınıflandırmıştır. Sevilenler üç54, sevilmeyenler 

dört dairedir. Öncelikle sevilen ve mübarek görülen nişane “dayire-i ta‘avvud”dur. 

52b]► Bu, boyun kökünde [atlas-aksis kemiği] olur. “DÀyire-i şemame” atın boynunda olur. 

Atın göğsü altında olana ise “hakaèa devr” denir. Eğer iki tarafında olursa “nakada” 

adı verilir. Mekruh [istenmeyen, kötü] olan dört daire: “dÀyire-i naùió” alın-yüz 

kısmında, “dayire-i lahız” çenesinde, “dÀyire-i katiè” kürek kemiklerinin arasında ve 

eyer altında, “dÀyire-i naóes” ise kuyruk sokumunun [kuyruk] kıvrım yerinde olur. 

Atın göğsünün iki tarafındaki daireler ve kalçasındaki iki daire ile ilgili bir şey 

söylenmemiştir. “Dayire-i nahara” atın haraninden [?] aşağı kısmında olur. 

“Dayiretü’l-tat” atın başında, “Dayiretü’l-mahya” ise alnına bitişik olur.  

Hint âlimlerinin atta nişanelerin hayırları ile ilgili dedikleri: 

VVVVeeee mimm mimm mimm mimmÀÀÀÀ k k k kÀlet óÀlet óÀlet óÀlet óükemükemükemükemÀ elÀ elÀ elÀ el----hind va òhind va òhind va òhind va òayruhayruhayruhayruhÀÀÀÀ bil bil bil bil----òòòòaylaylaylayl: Hint âlimleri nişanelerin 

                                                 
53 Ancak eserde sadece 14-16 nişaneden söz edildiği belirlendi. Bazı nişaneler çift taraflı olabilir. 
54 ĐF’de bu sayı on (10) olarak yer almaktadır. 
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53a]►  renkleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili olarak, “beyaz olanlar devadır” demişlerdir. 

Bunları rahvan ve dörtnala giden atların özellikleriyle birlikte anlatmışlardır. Böyle 

bir at, iş sırasında, savaşlarda, savaş meydanlarında ihtişamlı durur, [üzerindeki] 

sahibi olmazsa bile başarı, zafer getirir. Bu, öyle bir attır ki meleklere ve ölülere 

iyiliği dokunur. Bunda bir özellik var ki bu sınıf özelliklerini anlattığım yerin sonuna 

bıraktım ki görüp konuya hâkim olasın. Rengi misk rengi gibi olur. Yararlılığı gün 

gibi açıktır. Ayrıca yaban eşeği (kulan) rengi gibi, ayakları ikinci derecede siyah 

düzeyindedir. Saçı keten tohumu çiçeği rengindedir. Siyahlığı çok, yüzünde beyaz 

işaret-leke (lem‘e) olur. Boynunda, arka kısmında ya da kuyruğunda beyazlıklar 

olup, siyahlığı çok olur. Başın üst kısmında damar gibi ak çizgiler, lekeler olur. Buna 

“ruóani” denir. Cömert (atın hızlısı ve rahvanı) ve ferah attır. 

53b]► Sahibi, savaşlarda zafer kazanır. Gerektiğinde ve her durumda söz dinler, her işe 

uygun olur. Toplu işlerde kendi başına hareket etmez. Bu at küçük yapılıdır. Gözleri 

küçük ve koyu, rengi misk renginde olur. Gözlerinde sarı, kulaklarında ise küçük 

beyaz ve kızıl noktalar olur. Tırnak ucu salkım şeklindedir. Kırmızı kır (Eşheb aóm), 

kula (semend), “aødÀ” [?] ya da koyu renkteki (kümeyt) atın yavrusunun dişleri çıkıp 

da testisleri görünecek düzeyde olduğunda, alt çenesinde, dizlerinde ve ayaklarında 

nişaneler olur. Ayrıca dişleri 40’tan fazladır. Kulaklarında çok miktarda kıl çıkmıştır. 

Bu kusurlara sahip olan at kötü attır ve hiçbir işte başarı sağlayamaz.  

Hintliler dedi ki: 

ÚÀÚÀÚÀÚÀl l l l ve ve ve ve õõõõikr ikr ikr ikr óintóintóintóinteeee el el el el----hindíhindíhindíhindí: Hintliler, “Turaç55 (dürrÀc) rengi gibi olup, kendi rengine 

zıt, büyük lekeleri olan, çakal, sansar, ayı, maymun, arslan ya da fil rengine  

54a]► benzeyen atı elde tutmak, yetiştirmek yanlıştır”, demişlerdir.  

Hintlilere göre: 

VVVVeeee    õõõõikr ikr ikr ikr óóóóinininintttte ele ele ele el----hindhindhindhindíííí: Hintliler benzer şekilde, “burnundan alnına kadar, üst 

dudağında nişane olursa yetiştirmeye uygundur. Ancak başında, yüzünde ve 

göğsünde nişane olması istenmez” demişlerdir. Göğsünde dört, başında iki köşeli; 

göğsünde, baş-boyun kısmında ve kulağında çiçek gibi kıllar olursa yetiştirmeye 

uygundur. Sahibine savaşlarda başarı, toplu işlerde yarar sağlar.  

Hintlilere göre yetiştirilmeyecek ve yetiştirilmesine şüpheyle bakılan atlar: 

                                                 
55 Sülüngillerden bir av kuşu, L. Francolinus francolinus (Redhouse 2006). 
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ÚÚÚÚÀÀÀÀl veml veml veml vemÀÀÀÀ l l l lÀÀÀÀyyyyeeeerrrrtttteeeebabababaùùùù zü zü zü züèèèèm m m m óóóóinte elinte elinte elinte el----hindhindhindhindíííí: Ön ayakların ön tarafında, gözlerinin 

altında, kuyruk kökünün iki tarafında, alnında, yanaklarında, alt dudağında ya da iki 

çenenin birleştiği yerde nişane olan atın elde tutulması konusunda şüphe 

duymuşlardır. Hintliler, karnında yaygın şekilde tüyler, göbeğinde nişane olan, 

54b]► dudakları dişlerini örtmeyen; domuz dişi gibi iki dişi ortaya çıkan, dilinde kara 

çizgiler, dudağının iç kenarı ve çenesinin dış tarafı siyah ve iç kısmı beyaz, çenesinin 

içinde ya da dışında siyah noktalar, dudağının dış tarafında susam benzeri noktalar, 

testisleri kendi rengine zıt olarak siyah ya da yüzünde siyah kılları olan, doğduğunda 

testisleri görünen atların [tayların] yetiştirilmesine şüpheyle bakmışlardır. Göğsünde 

dört ya da üç yerde nişane olanların iyi olduklarını söylemişlerdir. Ancak musannif 

“bu konuda bilgim yoktur, Hintliler ve bizden öncekiler bahsettiği için kitapta yer 

verdim” demiştir. 

 

Atın çıkardığı sesler, farklı at ırklarının karşılaştırılması, katırlar ve eşekler 

Atın çıkardığı sesler: 

BÀb BÀb BÀb BÀb [6][6][6][6]    aaaaããããvÀtvÀtvÀtvÀt el el el el----òòòòayl elayl elayl elayl el----óóóóamamamamóóóóametametametamet: Sesin normalden farklı olmasına “óamóame”56  

55a]► denir. Sesi hırıltılı, çatlak olur. Kişneme farklı şekillerde olur. Demirin birbirine 

çarpmasına benzeyen ince sese “ãalãala”, temiz, ince olmayan ve bütün kişneme 

çeşitlerinin en güzeline “meccel” denir. “Mücher” olanı ise kalın seslidir.  

Yeryüzündeki en değerli atlar: 

ÚÚÚÚÀÀÀÀl eşkl eşkl eşkl eşkÀÀÀÀl el el el essss----semsemsemsemÀÀÀÀt ve t ve t ve t ve ããããÿÿÿÿr er er er edddd----ddddÀàÀÀàÀÀàÀÀàÀt elt elt elt el----kadkadkadkadíííímmmmeeee min  min  min  min õÀõÀõÀõÀlik semÀlik semÀlik semÀlik semÀt elt elt elt el----òòòòaylaylaylayl: Yüce Allah 

bütün atların değerli olduğunu buyurdu, ancak Mısır atları [bunlar arasında] en 

soylusudur. Kulakları ve ayakları ince olur. Çoğunun bukağılığı uzun, tırnak 

kenarındaki kıllar az olur.  

Hint atları: 

ElElElEl----òòòòayl elayl elayl elayl el----CüCüCüCündiyyendiyyendiyyendiyyetttt: Yüzleri güzel, tüyleri çoktur. Đncikler ile ense kalın, gözleri 

büyük, güzel görünümlü ve güçlü ahlaklı olur.  

Batı [ülkelerinin] atları: 

                                                 
56 Atın alçak sesle kişnemesi (Cevizci 1998). 
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ElElElEl----òòòòayl elayl elayl elayl el----mamamamaààààrebiyyerebiyyerebiyyerebiyye: Batı atı doğduğunda büyük olur, boynunun ve çenesinin eti 

çok, yüzü ve ayakları dolgun olur.  

Horasan şehri atları: 

ElElElEl----òaylòaylòaylòayl e e e eşşşş----şşşşeeeehhhhÀÀÀÀriririri el el el el----ÒorÀsÀniyyeÒorÀsÀniyyeÒorÀsÀniyyeÒorÀsÀniyye: Horasan şehri atının boynu uzun, yüzünün 

güzelliği daha iyi olur. Boğazı ve ensesi geniş olur. 

Ermeni atları: 

55b]► ElElElEl----òaylòaylòaylòayl el el el el----ErmeniyyeErmeniyyeErmeniyyeErmeniyye: Ermeni atlarının ön ayakları dolgun, doğum ağırlıkları 

yüksektir. Ancak solunumu yavaştır. Öyle olur ki bazen burundan kan gelir.  

Ceyl [?] atları: 

ÒÒÒÒayl elayl elayl elayl el----CCCCeyleyleyleyl: Ceyl atı [soylu at], doğumu normal, güzel görünümlü olur. Omuzları 

geniş, göğüs boşluğu geniş ve yürüyüşü hızlı olur.  

Koşumda ve yükte başarılı katırlar: 

ÒÒÒÒaaaayÀryÀryÀryÀr    elelelel----biàÀlbiàÀlbiàÀlbiàÀl ellet ellet ellet elletiiii ta ta ta taããããlalalalaóóóó    elelelel----ekf vekf vekf vekf veeee el el el el----aaaaómÀómÀómÀómÀl el el el essss----åıåıåıåıúúúúÀÀÀÀllll: Ayakları büyük ve güçlüdür. 

Burunları kısa, gözleri küçük [dar] göğüs boşluğu geniş, nefesi güçlüdür. Bunlarda 

kusurdan, hastalıktan eser olmaz. Bunların iyisi Ermeni ırkında olup çöllerde, 

taşımada, binek olarak kullanılan çeşitli yerlerdeki atlar gibidir.  

Frenk ve Cezire katırları: 

BiBiBiBiàÀàÀàÀàÀl ell ell ell el----efrefrefrefreeeenkıye ve elnkıye ve elnkıye ve elnkıye ve el----CCCCezezezezíííírererere: Frenk-Afrika ya da Cezayir, hangi ırktan olursa 

olsun aygırlarla bağlamak kötüdür. Eyerlemek için en ideali Mısır ırkıdır. Çünkü 

anaları soylu ve iyidir. 

56a]►  Eyere vurulacak atlarda olması gereken dayanıklılık özelliğini taşırlar.  

Katır ırkları: 

BÀb BÀb BÀb BÀb [7][7][7][7]    nitnitnitnitÀÀÀÀc elc elc elc el----bibibibiàÀàÀàÀàÀlü fi külli beledinlü fi külli beledinlü fi külli beledinlü fi külli beledin: Erkek eşeği, kısrak ile çiftleştirdiklerinde 

katır doğar. Sağlam, güçlü doğar [düşük olmaz]. Melez bir aygırı dişi eşek ile 

çiftleştirdiklerinde de katır doğar57. Ancak doğan yavrunun bedeni ve başı küçük, 

burnu yassı, ağzının üst kısmı yontulmuş gibi eksik olur. Bu özellikleri taşıyan 

katırın babası melez aygırdır. Vücudunun küçük olması, eşeğin göğüs boşluğunun 

darlığındandır ve kısrağın karnı gibi geniş olmaz.  

                                                 
57 Bu çiftleştirme ile doğan hayvana “bardo” denilmektedir. 
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Eyer vurulacak eşekler: 

VVVVeeee    ÀòíÀòíÀòíÀòír elr elr elr el----óóóóamíamíamíamír lilr lilr lilr lil----ppppürürürürÿÿÿÿcccc [sürÿc] [sürÿc] [sürÿc] [sürÿc]: Eyer vurmak için en iyi eşekler Mısır eşekleridir. 

Bundan sonra Yemen eşekleri gelir. Bunların iyi olanı nefesi güçlü, uzun boyunlu, 

iki tarafı düzgün ve gözlerinin üstündeki çukurcukları küçüktür.  

Katırların donları: 

ElvElvElvElvÀÀÀÀn eln eln eln el----bibibibiàÀàÀàÀàÀllll: Katırların rengi; biri, koyu kızıl rengi gibidir, ki atlarda bunu  

56b]► belirtmiştik; ayakları siyah olur.  Diğeri ise gül rengi gibidir. Bir diğeri de koyu gül 

rengi gibi, siyaha yakın olur. Doru [koyu kırmızı], kır (şahbe), semend [çevik ve 

güzel], sarı, çiçek, hardal sarısı, alaca, mavi, solgun ve tahcil [bukağılıktan yukarısı 

beyaz olan] renkleri atlarda bildirilmiştir. Katırın gözlerinde koyuluk olduğunda 

“kümeyt aúmar” [koyu parlak] derler. Katırlar, parlak yeşil, parlak gül rengi gibi 

renklere göre isimlendirilir.  

Eşeğin donları: 

ElvElvElvElvÀÀÀÀn eln eln eln el----óamíóamíóamíóamírrrr: Deve kırı, siyah kır şeklinde donlar vardır. Karnı beyaz olduğunda 

da kır denir. Yeşil ile doru arasında ise “aãóar”; kırmızı ile kır arasında olursa 

“abraú” denir. Açık doru,  zeytin yeşili, solgun (karó) ve tahcil [bukağılığından, 

bileğinden yukarısı beyaz] olanlarını atlarda bildirmiştik. “Kara eşek” terimi yerine 

“siyah eşek” kullanılır. Çok anırdığında binilen yeri yağla ya da kandil yağı (şirc) ile 

güzelce yağlarlarsa Allah’ın izniyle anırmaz. 

Yetiştirilecek katır: 

57a]► ÚÚÚÚÀÀÀÀl vl vl vl veeee i i i iõÀõÀõÀõÀ e e e etttt----temset batemset batemset batemset baààààlenlenlenlen: Beslenecek katırın orta boylu olmasına; boyunun uzun, 

göğüs boşluğunun büyük ve omuzlarının geniş olmasına dikkat edilmelidir. Eğer 

gözleri iri, gözlerinin siyah ve beyazlığı koyu olursa kusursuzdur. Katır, eşek ve bu 

ırktan olan bütün hayvanların nefesi güçlü olmalıdır. Musannif: “Bu hayvanların 

dayanıklı olanlarının önemli seferler sırasında açlığa, susuzluğa dayanıklı 

olduklarını gördüm. Özellikle katırın büyük, uzun olanının açlık ve susuzluğa 

dayanıksız olduğunu, yük taşıyamadığını, az su ve yemin yetersiz olduğunu 

deneyimlerim sonucu gördüm” demiştir.  

At yetiştiriciliği ile ilgili [bazı] görüşler: 
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ÚÚÚÚÀl veÀl veÀl veÀl ve    úúúúÀÀÀÀl bal bal bal baèøèøèøèø ehl el ehl el ehl el ehl el----èèèèilm biilm biilm biilm bi’’’’llll----òòòòaylaylaylayliiii: Atlar konusunda iyi bir bilgi ve birikime sahip 

olan Araplar “Atın iyi olanı nasıldır[?]” diye sorduklarında dedim ki, Yüce Allah her  

57b]► şeyi bir temel üzerine inşa eder. Atın temeli ayaklarıdır. Öncelikle atın ayaklarına 

bakılmalıdır. Ayaklarının eti az [zayıf] olmalı, ayakları yabani [yaban hayvanlarının] 

ayakları gibi olmalıdır. Yaban eşeği [zebra] ve geyiğin ayaklarının kemik, sinir ve 

deriden oluştuğunu görmüyor musun? Eti olmayıp tırnakları yuvarlak yapıda ise iyi 

olur. Dirsek-tırnak arası dizinde tendonların belirgin, butlarının büyük ve geniş 

olması iyidir. Çünkü gövdeyi bunlar taşır. Baş etinin az olması güzeldir. Çevik 

bakışlı olmalı, iki kulağını sağlam şekilde ve mıh gibi dikmelidir. Bu özellik atın 

soyluluğunu, saflığını ve dikkatli olduğunu gösterir. Yüzünün zayıf olması iyidir.  

Şair bu konuda dedi ki: 

58a]► KemKemKemKemÀÀÀÀ    úÀúÀúÀúÀl fl fl fl fííííhi ehi ehi ehi eşşşş----şşşşÀÀÀÀèèèèrrrr:  Şair: “Kakülü yüksek, kalça kemiği belirgin [öne çıkmış], 

derisi parlak olmalıdır. En sert, dik yamaçlara bile tırmanır. Kusursuz [olmalı], ne 

ayıplanacak bir kusuru ne de boynunda zinciri [olmamalı]”58 demiştir. Gözyaşının 

aktığı ve iz oluşan yere “nüvahıú” denir. Đki kalça kemiğine “óecbat” denir ki, eğer 

toplu veya silik olursa asla düzelmez. Alnı, güzel görünüm için çok önemlidir. Yüzü 

yere eğik olur. Alnı fazla geniş ve beyni aşırı büyük olursa başını alçakta tutar. Sakal 

kısmı da (lehye) dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir. Çok geniş olursa nefes 

çıkış yeri geniş olur. Dar olursa nefesi yeterli düzeyde çıkmaz ve at yorulur. Boynu 

geyik boynu gibi olursa güzel olur. Eğer [boynu] öküz boynu gibi ve ayaklarının 

58b]►  eti çok olursa öküz gibi yürür. Eğer boynu uzun, omuzlarla birleşik olursa iyi olur.  

Şair bu konuda dedi ki: 

KemKemKemKemÀÀÀÀ    úúúúÀÀÀÀl el el el eşşşş----şşşşÀèÀèÀèÀèiriririr: Şair, “Boynu uzun, kürek kemikleri arası [cidago] yüksek 

olmalıdır”59 demiştir. Arkasına [binilecek yere] baktığında düz görünmeli, cidagonun 

yüksek ve etinin az olması iyidir. Kaburgalar tok ve dolu olmalı, görünmemelidir. 

Göğüs-karın birleşimi düzgün olmalı, öküzlerdeki gibi yere doğru gevşek 

olmamalıdır. Binek yerinde, iki kalça kemiği arkaya sağlam şekilde bağlı 

görünmelidir. Binek yeri kemiğinin kesik olması kadar korkulacak bir durum yoktur. 

Kalça kemikleri, enli, kuyruğa yakın kemik başları ile aynı hizada olmalıdır.   

                                                 
58 èAla en-nüvÀhıú müşerref óecbÀte ãafi el-edím ke-enne maãúÿl / ba‘dü ‘alÀ ãam ãalÀbet mÀbiha /  
rech ye‘Àb vema biha taàlíl. 

59 ÙavvÀl el-hevÀdi maşrıúat el-óuvÀrik. 
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59a]► Eğer kalça kemiklerinin kuyruk tarafındaki uçları alçak olursa kalça düşük olur. 

Bundan sonra uyluğunun uzunluğuna, uyluktaki damara bakılmalıdır.  

Şairin dediği gibi: 

KemKemKemKemÀÀÀÀ    úúúúÀlÀlÀlÀl e e e eşşşş----şşşşÀèÀèÀèÀèiriririr: Şair ayrıca, “[Görünümü] sarmal şeklindeki demir zincir 

gibidir”60 demiştir.  Atı terbiye etmek, tımar etmek, beslemek her bölgenin havasına 

ve âdetine göre değiştiğinden bunları burada açıklamaya gerek görmedik. Doğruyu 

en iyi bilen Allah’tır. Ve dönüş onadır.  

 

Atların doğmasal ve sonradan ortaya çıkan kusurları 

Bismillahirrahmanirrahim ve binasta‘in (Allah’ın adı ve yardımıyla) 

Doğmasal kusurlar bölümü:  

BÀb BÀb BÀb BÀb [8][8][8][8] è è è èuyuyuyuyÿÿÿÿb eb eb eb edddd----devdevdevdevÀÀÀÀb elb elb elb el----mevlmevlmevlmevleeeedet elleti hiydet elleti hiydet elleti hiydet elleti hiyÀÀÀÀ min  min  min  min òòòòalalalalúúúúatatatatiiiihhhhÀÀÀÀ61616161: Bu bölüm, atlarda 

olan kusurlar (doğuştan ve sonradan olanlar); uzun olanı sevilip kısa olanı 

sevilmeyen, kısa olanı sevilip uzun olanı sevilmeyen; geniş olanı sevilip dar olanı 

sevilmeyen, dar olanı sevilip geniş olanı sevilmeyen uzuvların neler olduğu  

59b]► hakkındadır. Kitapta yer alan bilgilerle karşılaştırma yaparak sevildiği bildirilen 

özellik, bize göre kusur ise yeri geldiğinde bildirilecektir. Şehir ve melez atlarında, 

hatta katırlarda ve diğerlerinde sevilip gerekli görülen özellikler bildirilecektir.  

Alındaki kusurlar: 

èèèèAAAAybybybyb e e e ennnn----nnnnÀãÀãÀãÀãıyeıyeıyeıyetitititi: Alın bölgesi kusurları; tepesinin eksik, beyninin küçük olmasıdır. 

Kulağın kusuru, sağır olmasıdır. Kulağını arkada tutar. Çağırılırsa işitmez, 

çoğunlukla bu kusur alaca atlarda olur.  

Kulağın gevşek olması: 

Ve eVe eVe eVe ellll----óóóóadadadadÀÀÀÀ: Kulak kökü bağlantısının gevşek olmasıdır. Kulakları gözüne doğru 

olursa “et-teúa” ve “gevneş” denir ve sağır kulaklı gibidir. “El-efrek”, kulağı uzun ve 

gevşektir.  

Göz kusurları: 

                                                 
60 ve nas keselsele el-óadid mu‘aúrab. 
61 Özen (1999) bu bölüm başlığını “hayvanların gözleri” şeklinde aktarmıştır. Bu bölümde (8) 

hayvanların doğmasal kusurları belirtilmiştir. 
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èUèUèUèUyyyyÿÿÿÿb elb elb elb el----èèèèayneynayneynayneynayneyn: Gözlerinin mavi (zarú) olması istenmez. Çünkü güneşte kamaşır. 

60a]►  Bir gözünün lacivert ya da şaşı olması kusur sayılır. “El-maàrib”, göz kapaklarının 

beyaz, gözlerinin lacivert olmasıdır. Bu, soğuk, güneşli ve karlı havalar için iyi 

değildir. “El-aóver” [keratitis ya da katarakt], gözün beyazının çok olup [aynı 

zamanda] şaşı olmasıdır.  

Burun ucunun dik [kalkık] olması: 

èUyÿèUyÿèUyÿèUyÿb elb elb elb el----vechi elvechi elvechi elvechi el----òòòòanasanasanasanas: “Òanas”, burun ucunun yüksek diğer kısmının alçak 

olmasıdır. “El-úanu”, burun ucu yüksek ve incedir. Nefes çıkış yeri dar olur. “El-

faùs”, burnun dibinden ucuna kadar yassı olmasıdır. “AàÀre’l-‘ayneyn”, gözleri çukur 

olur. “ĐnteşÀrü’n-nÀhiúayn”, çene kemikleri yassı, iki yanağının eti çoktur.  

Dudak kusuru: 

èèèèUyUyUyUyÿÿÿÿb elb elb elb el----kamkamkamkamíííí: Alt dudağı sarkık ve dudağını deve gibi titreten ata “el-fakme” ve 

“el-bezel”ya da “tabtaba” denir. Dişleri uzun olana “Hezel”; kişnemeyen, dişleri 

büyük ve dili kısa olana ise “el-òars” denir. 

Boyun kusurları: 

60b]► èèèèUyUyUyUyÿÿÿÿb elb elb elb el----èanèanèanèanúúúú: Boynun kusurlarının eski kitaplarda bildirilenleri yeterlidir. Boyun 

sağlam yapılıdır, ancak hareketi azdır. At, yürürken başını yukarda tutar. Boynu 

gevşek görünümlü, sarkık olur. “El-ketf”, omuz başlarının yelesine kadar açık 

olmasına denir. “El-úanùaret”, boynun ortasının yüksek olmasıdır. Đşin uzmanları 

bunu iyi kabul etmezken, halk bunu iyi kabul eder.  Küçük ve önemsiz bir kusurdur.  

Sırt ve karın bölgesi kusurları: 

èèèèUyUyUyUyÿÿÿÿb b b b eeeeøøøø----ôuôuôuôuhr vhr vhr vhr veeee’’’’llll----babababaùıùıùıùınnnn: Sırt ve karnın kusurlu görünümü, arka kısmın uzun ve 

zayıf, belin boş [zayıf] olmasıdır. “El-úa‘s”: binici yeri ile arka binek yeri alçak, 

cidago yüksektir. “Ve el-cebel”, göğsü dışarı doğrudur. “Eã-ãahm” ve “el-haøm”: 

Kaburgaların ince ve düz olmasıdır. “El-òab”: Eyer yerinin yüksek olup, kambur gibi 

durmasıdır. 

Sağrı bölgesi kusurları: 
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61a]► èUyÿèUyÿèUyÿèUyÿb elb elb elb el----keflkeflkeflkefl: Arka bölümün kusurları; kalça kemiği başının [Tuber coxae] alçak 

olması, uyluğun [femur] yüksek olmaması ve uylukların yürürken birbirine 

çarpmasıdır. Bunlara “óacmÀr” denir. “El-afraú”: Kalça kemiği başlarından birinin 

düz olup birinin içbükey olmasıdır. Nadir görülen ve doğuştan olan bir durumdur. 

Tayın kemikleri taze iken, dar bir yere girip kalça bölgesini duvara sürtmesi, bir 

kapıdan girerken çarpması ya da üzerine bir şeyin düşmesi sonucu iki kemik 

başından birinin düz olmasıdır. “Taódíd el-kefl ve ùavle”: Buna “ùapergÿn” de derler. 

Arka kısmın küçük ve gevşek olmasıdır. “El-úaãd”: Arka kısmın küçük; inciklerin 

ise birbirine yakın ve kısa olmasıdır.  

Göğüs bölgesi kusurları: 

èèèèUyUyUyUyÿÿÿÿb eb eb eb eãããã----ããããadradradradr: Göğsün dar olması bir kusurdur. Göğüs eti (faódetin) bir yumru 

görünümündedir. Ön ayaklarının kısa, arka ayaklarının uzun olup arkasının yüksek  

61b]►  olması durumunda eyer boynuna yakın olur ve ön ayaklarının üstüne düşer. Araplar 

bu kusura “eõen” demektedir.  

Doğuştan olan ön ayak kusurları: 

èAèAèAèAyyyyb b b b òalòalòalòalúúúúeeee el el el el----yedyedyedyedeyneyneyneyn: Bukağılığın uzun, tendonun gevşek olması doğuştan olan 

kusurlardandır. “Ùarfe er-rûkbe”: Ön ayak tırnağının kenarlarının dümdüz olmasıdır 

[dolgun tırnak]. “Eã-ãadaú”: Ön ayak tırnaklarının bukağılığa kadar olan kısmının 

birbirinden uzak olmasıdır [önleri açık duruş]. “Tevciye” de buna benzer. “El-heds”: 

Bukağılık iç kısımlarının birbirine sürtünmesidir [topuk çalma]. Bu, bukağılıktaki 

titreme sonucu oluşur. “El-óanef”: Tırnak eklemlerinin iç taraftan birbirine yakın 

olmasıdır [sünbüğü içe dönük, önleri kapalı duruş]. “El-beded”: Ön ve arka 

ayaklarının dışarı doğru olmasıdır [dışa dönük]. “El-ecred”: Ön ayaklarını aşırı 

kaldırıp döndürmesidir. Göğsüne dolamış gibi görünür. Araplar buna “a‘ser” der. 

62a]►  “El-intiãÀb”: Tendonun kısa olması; dolayısıyla ön ayaklarının dik durmasıdır 

[bloture, dik tırnak]. Aşırı kısa olursa hareketi sınırlandığından çok hata yapar. Diz 

ve bukağılık tendosu kısa olursa [arqure], hareketi sınırlanacağından yine hata yapar.  

Tırnakta görülen kusurlar: 
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èAèAèAèAyb elyb elyb elyb el----óóóóÀÀÀÀferferferfer: [Tırnağın] Aşırı dar olmasıdır [dar tırnak]. Đnce ve dik olursa hayvan 

kusurlu sayılır ve her zaman yarılır. “Er-revó”: Tırnağın geniş ve ince, tırnak etinin 

az olmasıdır. “El-yebs”: Tırnak kurudur ve mıh tırnakta sabit durmayıp çıkar. Kötü 

bir kusurdur. “Er-reòÀvet”: Tırnağın aşırı ince olmasıdır.  

Ayaklardaki kusurlar: 

èAyb eèAyb eèAyb eèAyb errrr----rrrriiiicleyn ecleyn ecleyn ecleyn ellll----fafafafaòòòòcccc: Đki topuk kemiği arasının aşırı uzak olmasıdır [önleri açık, 

“O” bacaklılık]. Özellikle kısrakta önemli bir kusurdur. “El-cerd el-mevlÿd eã-ãÀk”: 

Topuk kemiklerinin yürürken yere sürtünmesidir [sürçme]. “El-úarÀn”: Topuk 

kemiklerinin birbirine yakın olmasıdır [önleri kapalı, it elli]. 

62b]► “El-òald”62: Ayaklar gevşek durur, ancak düzdür. “El-úaãd”: Uylukları küçük, incik 

yerinin dik ve iki inciğin kısa olmasıdır. Bu, zayıflık belirtisi ve kusur sayılır. “El-

vaòu”: Ayakları ağrılı olup birbirine dolaşır [inkoordinasyon]. “Er-resò”: Kalça 

kemiği başında etinin az olmasıdır. “Ve illÀ serc”: Testisin (bayøası) tek olma 

durumudur [monorşizm, monorchism].  

Kuyrukta görülen kusurlar: 

èUyÿbèUyÿbèUyÿbèUyÿb e e e eõõõõ----õõõõeneneneneeeebbbb: Kamçıyla vurulduğunda kuyruğunu kaldırıp titretmesi önemli bir 

kusurdur. Hayvan bunu alışkanlık haline getirebilir. “El-keşf”: Kuyruğunu kalça 

kemiği başına doğru tutmasıdır. “Eã-ãanè”: Kuyruğunun beyaz olmasıdır. Araplar 

arasında kusur sayılırken, musannif bunu kusur saymamaktadır.  

Soydan/Atadan [ebeveynden] yavruya geçen [genetik] kusurlar: 

VeVeVeVe min  min  min  min elelelel----èèèèuyuyuyuyÿÿÿÿb fi b fi b fi b fi elelelel----aaaaòòòòllllÀÀÀÀúúúú ve rebbima k ve rebbima k ve rebbima k ve rebbima kÀÀÀÀnet fi net fi net fi net fi elelelel----eeeebbbbÀéÀéÀéÀéi i i i fetafetafetafetaèèèèdidididi: Doğuştan olup, 

bazen atasında olan ve kendisine aktarılan kusurlardır. “Óaren”63 (Türkçede 

“èaduvve” olarak bilinir)64, duvara yakın, öylece durur. Ayaklarını yere doğru büker 

[bloture]. Kötü bir kusurdur, hilesi ve çaresi yoktur. 

Sonradan (davranış, hastalık vb nedenlerden) oluşan kusurlar: 

                                                 
62 Diamatitis (Dakka 1978). 
63 Harn, haren: Öylece durma; itaatsizlik. 
64 “Düşman, hasım” anlamına gelen “aduvve”, Arapça kökenli bir kelimedir (Parlatır 2009). 
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63a]► ElElElEl----èèèèuyuyuyuyÿÿÿÿb elb elb elb el----óÀdiåeti óÀdiåeti óÀdiåeti óÀdiåeti min elmin elmin elmin el----eeeeffffÀÀÀÀti vti vti vti veeee’’’’llll----èuèuèuèuyyyyÿÿÿÿb elb elb elb el----óÀdiseti min aòlÀóÀdiseti min aòlÀóÀdiseti min aòlÀóÀdiseti min aòlÀúúúúiiii’’’’dddd----devÀdevÀdevÀdevÀbbbbiiii v v v veeee el el el el----

èèèèilililileeeellll: Çeşitli etkenlerden, sonradan oluşabilen kusurlar ve hastalıklar şunlardır: 

Úatèil-üõn [kulağı kesik]; el-èaver el-èama [körlük], úatèil-lisÀn [dilin kesilmesi], 

úatèil-esnÀn [dişlerin kesilmesi, kırılması]65, el-cimÀó [inatçı, dikbaşlı], el-èaøaø 

[ısırgan], er-ruàÀm [doğru yoldan sapan], menèil-rikÀb [binilmesine izin vermeyen], 

menèil-etfÀr [itilmesine, dokunulmasına izin vermeyen], menèil-esrÀc ve el-elcÀm 

[eyer vurdurmayan ve gem vurdurmayan], el-øarb biél-recleyn [çifte atan], ez-zaèú 

[kişneyen], eş-şimÀs [yürümekte inat etme], menèil-enèÀl [nal vurdurmayan], en-

neàÀr [kaçma, yerinde durmama], el-àimÀz [gizli kusur], el-óuyÿø [kaçınan], el-

óabÿs [sakınan], el-laùm biél-yedd [ön ayakları birbirine dolaşık], el-müşeş [kemik 

gibi delikli yapıda olan yumuşak şişlik], el-intişÀr66 [yayılan, dağılan, yarılma], el-

èaran [Exocytosis, ekzositos, kemik üremesi], inkıtÀè eş-şazÀ [tibia-incik kemiğinin 

kesilmesi], eõ-õevÀyed [Sore shins, sorşin, bukağılık ve incikte ekzositoz], ed-daòs67 

[panarteritis, koroner flegmon, dâhis-dolama], es-sereùÀn68 [krapo, diz altında şişlik], 

el-fesò [yarılma], el-cered [ayakta ceviz büyüklüğünde şişkinlik], er-rekbí [dizde 

şişlik], eş-şiúÀú [ayrılma, çatlama], el-keèÀb69, en-nefó [yumuşak şişlik], el-fehd 

[kontraktür, tendo çekilmesi], el-èiúÀl [çökme, ayakbağı], ez-zemà [deride oluşan 

yarılma], el-melióu [blem, ökçe eziği, ökçe altındaki şişlik], el-úamè [ökçe arkasında 

elma şeklindeki şişlik], el-mektÀf [ön ayakları bağlı gibi olan], el-óarl [omuzu çok 

sallanan], el-baór [şaşırma], kesr el-èasíb [Tendogen rupture, tendo kopması], el-

èazel [bağın ayrılması, kopması], en-nemle70 [tırnak kökünde yarılma], eã-ãadè fi el-

óafer [fissure, tırnak çatlağı], el-àanÿk [?], es-selè fi eô-ôuhur [bel ağrısı,  

63b]► mal hastalığı], el-èaãm fi el-yedd [bukağılıkta gerilme], fesÀd el-óÀfer [Keratoliz, 

çatal çürüğü], vedúat [topuk sürçme], el-irtièÀş biél-yedeyn ve er-recleyn [ön ve arka 

ayaklarda titreme], eù-ùarş [sağırlık]. 

                                                 
65 Musannif, burada “kat‘il esnan” (dişlerin kesilmesi) demiş, ancak açıklama bölümünde (65b) “kal’il 

esnan” (dişlerin çıkması, sökülmesi) başlığını vermiştir. 
66 Đntişar: tendinitis (Erk 1959b). 
67 Dolama, etyaran (Özen 1999). 
68 Krapo, Krapodin (Dakka 1978). Atın tırnak çevresinde çıkan bir hastalık (Özgür 2002). 
69 Đnme, tendovagina hydropsu (Dinçer 1967). 
70 Capsula ungulae çatlağı. 
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3.3.2. Atlarda Görülen Hastalıklar 

[Bu bölümde öncelikle hastalıklar sıralandı. Ancak bazı hastalık-kusurların 

[úatèil-üõn (kulağı kesik), el-èaver (bir gözü kör), menèil-rekÀb, menèil el-cÀm (gem 

vurdurmayan) vb] açıklamalı kısımda yer almadığı; açıklamalı kısımda yer alıp da 

burada yer alan başlıklar arasında olmayan hastalık ve kusurların da [menèil-eõen 

(kulağına dokundurtmayan), el-èeşÀr fi küllí vaútin (Sürçme, sürekli ayaklarını 

sürçmesi), el-óaren (öylece durma, dalgın olma), el-fütÿk fi el-úuvÀyim (ayaklarda 

tendovaginitis), taèlül (siğil), el-maómÿm (sıtma), èalÀmÀt vecè el-mafz (karın 

sancısı), èalÀmÀt el-hetk fi el-cevf  (karın boşluğu hastalığı), èalÀmÀt eô-ôafar fi al 

èayn (pterygium, konjüktiva duplikasyonu), el-úurÿó fi el-èayn (gözde çıban çıkması) 

vb] olduğu belirlendi]. 

 

Atlarda görülen hastalıkların isimleri 

Hastalıklar 

ElElElEl----èilel veèilel veèilel veèilel ve el el el el----emrÀø:emrÀø:emrÀø:emrÀø: El-òanÀn71  el-yÀbis [Kuru hanan, ruam?], el-òanÀn er-raùb [yaş 

hanan, sıraca-u tayyar, burun ve akciğer ruamı], el-òanÀn fi el-mefÀãıl [eklemlerde 

görülen hanan, hastalığın eklem formu], òanÀn àayr metn [diğer hanan formları], el-

òumre [aşırı yem yeme sonucu oluşan asidozis], en-nefóet ve el-verm [şişkinlik, 

timpani?], ve er-reyó [kokulu nefes], el-úatíè [nefes kesilmesi], el-meddet el-

hayicet72, el-keõk [dikkati dağınık], el-èillet el-bÀùınet [karın hastalıkları], el-mürret 

el-yÀbiset [kuru mürre], fesad ed-dimÀà fi eş-şitaé [kışın görülen beyin/zihin 

bozukluğu], fesÀd ed-dimÀà fi eã-ãayf [yazın görülen beyin/zihin bozukluğu], mÀiél-

baúar [inek hastalığı - suçiçeği], el-cünÿn [delirme hastalığı], el-bevÀsir fi el-meõÀkir 

[peniste irinli yara], eõ-õíbet fi eã-ãadr [göğüste titreme hastalığı], eş-şÀbeşti [sıcak 

geçmesi], el-úamlet [bit hastalığı], er-reyh [ishal, diyare] el-hayicetièl-óÀm veél-muàl 

                                                 
71 Erk (1960d) bu hastalığı “hatan” olarak ele almış ve bunun anthrax, gurm ya da erysepelas 

olabileceğini bildirmiştir. S.Ü. Veteriner Fakültesi Đç Hastalıkları AD’dan öğretim üyeleri ile 
yapılan görüşme sonucunda bu hastalığın Ruam olabileceği belirtilmiştir. 

72 “Hâyice” sözlük anlamı “panik olma, heyecanlanma” olarak geçmekte, ancak “medde” (belirtiler ve 
tedavi bölümlerinde “mürre” olarak geçmektedir) kelimesinin, “uzayan, süren” anlamında olması 
ve belirtilerden hareketle sümük şeklinde uzayan bir akıntı varlığını gösteren bir hastalık (?) 
durumu anlaşılmaktadır. Bu kelimelerin yazım şekli ĐF ve TB’de aynıdır. 
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[yürek ağrısından panik olma, kederlenme], dÀiél-fÀr [hava kesesi yangısı, Empyema 

sacci aerophoria] ed-dÀéi min ekliél-òaùmí [hatmi çiçeği zehirlenmesi], el-eklet 

[kuyrukta yiyici baş, et yaran], eş-şirník73 [ön ayakta oluşan yarılmalar], el-bÀõ 

necÀm [yıldız benzeri keçeleşme], er-remÀmil [papillom, çıban], el-helílecet [?], el-

èiúÀã [kıvranma-sancılanma hastalığı], úaróetiél-òayl [at yarası, yaralanma, lezyon, 

lesion], el-úaãr [kısalma, gergin olma, tetanoz, tetanus], et-taònín min el-licÀm74 

[gem hastalığı], er-rebÿ [soluğanlık], reyó el-cimÀl [?], vecè el-kebd [hepatitis, bağır 

ağrısı], reyó es-sÿs [köpek oturuşu ile karakterize sindirim bozukluğu], eã-ãudÀè [baş 

ağrısı], el-inúıùÀè [kesilme-soluğanlık hastalığı], el-óamí [ateşlenme, sıtma], vecè el- 

64a]►  úalb [kalp ağrısı], el-fütÿk fi el-baùın [Karın fıtığı, Hernia abdominalis], vecè eù-ùıóÀl 

[dalak ağrısı], vecè el-esr [idrar yapma sırasında ağrı], vecè el-kesÀh [Raşitizm, 

kemik hastalığı] en-nıkris [Gut hastalığı], er-rahãet75 [Osteoporosis, osteomalacia, 

yumuşama hastalığı], el-mabùun76 [rektum prolapsusu, Prolapsus recti], el-èalaú 

elleõí teşrebe ed-dÀbbet [su ile sülük yutma], el-mafaããa nahş el-óayyet [yılan 

ısırması], lesè el-èaúreb [akrep sokması], dÀéi el-èankebÿt [örümcek (yiyen atın) 

hastalığı], ed-debóe [difteri, kuşpalazı], el-hetk fi el-cÿf [karın boşluğunda bozulma, 

yırtılma], el-iótilÀc [seğirtme, çarpıntı], lesè el-efèi [yılan sokması], dÀ-i min ekl el-

kebrít77 [kükürt zehirlenmesi], ed-dÿd fi el-baùın [mide kurdu], ed-dÀéi min ekl èuúÀr 

úatel [öldürücü, zehirli madde yeme], ed-dÀéi min ekl õebl eø-deccÀc [tavuk gübresi 

yiyen atın hastalığı, zehirlenmesi], vecè el-miède [mide ağrısı, spazm], èillet el-reyye 

[akciğer hastalıkları], el-hetk fi el-reyye [akciğerin bir bölgesinde yırtılma, 

yaralanma], el-bevasir fi el-maóz [burunda bevasir], nefòet el-baùın [timpani, karın 

şişliği], el-òanÀzír [sıraca hastalığı, domuz başı, aktinomikoz], el-úaróet fi el-emÀéi 

[bağırsak yaraları], òurc úaãbet ed-dÀbbe min mavøaèe [invaginasyon ya da torsiyon, 

bağırsakların yer değiştirmesi], el- mÀéi el-aãfar [ödem, sarı su, Ascites], el-heyøa 

                                                 
73 Sözlükte “göz kapağı hastalığı” şeklinde ifade edilen hastalığın, belirtilerden ön ayaklarda görülen 

yarılmalar olduğu anlaşılmaktadır. 
74 Gem kaynaklı yaralanmalar (Özen 1999). 
75 Özen (1999), Corium coronarium’un purulent yangısı olabileceğini bildirmiştir. 
76 Dinçer (1973) çalışmasında kolera gibi bir ishal meydana getiren, bağırsakların açılmasına neden 

olan bir durum olduğunu bildirmiştir.  
77 Belirtiler kısmında “kerneb berri (yabani su kabağı)” zehirlenmesi açıklanmıştır. 
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[regürgitasyon, kusma. Tıpta kolera], el-baraã [Trichophytose78, vücutta beyaz 

lekeler oluşturan hastalık, alak79], el-hunÀúıye [boğaz ağrısı, larynx ödemi, Adenitis 

equorum], el-sel [verem, tüberküloz], el-Yusef [Yusuf hastalığı], el-lazú [luxatio 

humeri, omuz çıkığı], ve eå-åekb [dökülme, infüzyon, sıçratma], al òalè [çıkık, 

luxation, luksasyon], ve el-óaãr [sıkışma, sürtünme], et-teşbík [birbirine dolanma, 

kramp], vecè el-eklíl [Coroner flegmon, dolama, tırnağın taç kısmının ağrısı], óefÀf 

el-óÀfer [sürçme, tırnağın sürtünmesi, aşınması], et-tÿse fi el-óÀfer [tüse: tırnak 

lenfoması, tüte: papillom], el-kemne80 [Karasu hastalığı], es-selÀú fi el-èayneyn 

[keratitis, katarakt ya da panoftalmi, gözlerde beyaz lekeler, pamukçuk], verm el-óasi 

[hidrosel, testislerin şişmesi], el-èaãb ed-dübr [rektum siniri hastalığı], el-cerÀh min 

es-sibÀè ve en-nemÿr [aslan ve kaplan ısırığı yarası], el-cerÀh bi el-óadíd [demir 

yarası], el-úırdÀn81 [maymun ya da kene -ısırması- hastalığı], el-óarre bi-dÀòil ed-

dÀbbe [atta aşırı sıcaklık, hypertermia], verm el-úuvÀyim [ayakların şişmesi, ödem], 

istiròÀéi el-òasí [testislerin sarkması], netn el-àam [kasvet çökmesi, durgunluk], el-

úurÿh fíha [iç yaralar], el-úurÿh fi el-óalaú [boğaz yaraları], tesÀúaù eş-şaèr min eõ-

õenb [kuyruk kıllarından oluşan yaralanma], el-bayaø fi el-èayneyn82 [gözlerde 

beyazlıklar, leucoma], el-èaúr ve’l-úurÿh fi el-èayn [gözlerde yaralanmalar], el-mÀéi  

64b]►  el-óÀdes fi el-èayn [gözlerde su toplanması, inmesi]83, es-seèal min ríşet yeblaèima 

[tüy yutmaktan dolayı oluşan öksürük], eã-ãıdam [piroplasmosis], el-úaşÀr [soyulma, 

deri dökülmesi], es-selÀú fi el-fem [ağızda oluşan pamukçuk], èavc el-èanú [boyun 

eğriliği, torticollis], el-bayø fi el-yedd [elde oluşan yumru şeklindeki şişkinlik], es-

seèÀl min el-havÀ [havadan kaynaklanan öksürük], el-úurÿh fi el-eõen [kulak yarası], 

eù-ùarfe [gözleri kırpıştırma], es-seèÀl min el-berd [soğuktan kaynaklı öksürük], es-

seèÀl min el-óarre veél-àubÀr [toz ve aşırı sıcaktan kaynaklı öksürük], es-seèÀl elleõi 

lÀyerci birevée [hafif, tekrarlayan öksürük], et-tÿte fi el-èayn [gözde dut benzeri 

                                                 
78 Đbn Ahi Hizam, insanlardan geçen bir hastalık olduğunu aktarmıştır (Dakka 1978). 
79 Deride pigmentasyon (Dinçer 1967) 19. yy’daki tedavi şekli eserdekinden zayıftır. 
80 Metinde “kehne” olarak geçmektedir. 
81 Küçük beyaz balıkçıl (balaban kuşu). Kelimenin çoğul olduğu düşünülürse, maymun ve kene 

anlamında kullanılan “kred” ya da “kırd” (kelimelerinin çoğulu “kırdan”) kastedilmiş olabilir.  
82 L. Album, gözde lökom, Kornea’da beyazlık (Weidenhöfer 2006). 
83 Katarakt (Yavuzer 1938). 
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oluşum, papillom], eô-ôafret [tırnak şeklinde oluşum, pterygium, konjüktiva 

duplikasyonu], ríh es-sebl [göz ağrısı, gözyaşı kanalı, ductus lacrimalis yangısı], el-

yereúÀn [karaciğer hastalığı, sarılık, hepatitis], el-úÿlunc [myositis, kulunç, omuz ve 

vücutta ağrı, şiddetli bağırsak yangısı], es-saèfetel-yÀbiset ve er-raùbet [başta olan 

kuru ve yaş çıban], vecè el-kilyeteyn [böbreklerin ağrısı], ed-dÀéi min ekl ed-diflÀé 

[zakkum yeme – zehirlenmesi], netr er-raóm [rahimin düşmesi, prolapsus uteri], er-

ruùÿbet elletí tesíl min el-enf [burun akıntısı], el-àaşÀvet fi el-èayn [gözde kararma, 

sislenme], taórík fi el-fuãÿã [gözde kayma, şaşılık], el-hamret fi el-èayn min óarÀret 

eù-ùaríú [gözde sıcaktan kaynaklı erisipelas, kızarma, alazlama, conjunktivitis], óarú 

en-nÀr [ateş yanığı], el-óekket fi el-minòÀr [burun kaşıntısı], eå-åÀliye [?], el-hekke fi 

el-eõneyn [kulaklarda kaşıntı, kulak uyuzu?], bayÀø el-èayn min óaşíşe yaèkülüha 

[yediği ottan kaynaklı gözlerdeki beyazlık, leucoma], el-èamÀ eã-ãudÀm eş-şükÿr 

[çarpma sonucu oluşan körlük], el-èaşÀ [gece körlüğü, nyktalopia], netn el-cesed 

[vücudunun kötü kokması], el-cereb [uyuz], èasr el-bevl [Retentio urinaria, idrar 

tutukluğu], el-èillet min et-taèb eş-şedíd el-imtinÀè min el-èalef ve hüva semín [aşırı 

yorgunluk ve şişman olma nedeniyle yemini yiyememe], taró eş-şaèír ve huva saóíó 

min ed-devå [basma, ezilme nedeniyle kılların dökülmesi], èillet ed-demle elleti 

tezlaú [yaranın kapanamaması, skatrizasyon hastalığı], el-èaõd fi el-baùın [karında ?], 

inficÀr ed-dem fi el-òayÀşim [yaralanma sonucu çene damarlarında kanama], taórik 

el-esnÀn [dişlerin sallanması, oynaması], el-hicÀret elleti taúè el-eõen vema eşbahahÀ 

[taş vb maddelerin kulağa girmesi], taúùir el-cesed mÀéi [vücuttan su damlaması, aşırı 

terleme], eø-øafdeè taót el-lisÀn [ranula, dilaltında oluşan kurbağacık], belè eã-ãafdeè 

el-aòøar min el-mÀéi [su içerken yeşil kurbağa yutma], en-nıúÀt [nokta, çil, 

beneklenme], el-mismÀr av èaùm vema eşbeh õÀlik ed-dÀéi ellezi yaãíb ed-devÀb 

fetelaúúí èalefhÀ min efvÀhihÀ [yem yerken çivi vb maddelerin yutulması], èaøø ed- 

65a]►  dÀbbe elleti teşbeh ibn èars [gelincik benzeri bir hayvan tarafından ısırılma], şiúÀú 

el-mevÀt taócer el-èayn [parçalanan taşın çarpması sonucu göz bölgesinde yarılma], 

veèl-verm el-müteóaccir fíhÀ ed-dÀéi eş-şebíha bi eş-şaèr èala el-cefn [kirpiklerin dibi 

ya da kökünde olan taş benzeri sert şişlikler], el-úamr min óarr eş-şems [güneş 
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sıcaklığından kaynaklı kavrulma], taékil el-esnÀn [diş bileme, dişleri birbirine 

sürtme], verm el-leseh en-nÀsür fi el-èayn veküll el-emkenet min el-cesed [gözde ve 

vücutta çıkması muhtemel tüm yerlerde olan nasır benzeri yumuşak şişlik], es-serùan 

taht el-faòd [uyluk bölgesindeki tümör], inficÀr ed-demm min ed-dübr [rektumdan 

kan gelmesi, rektumun yaralanması], el-hekket fi el-óÀfer el-kilyet elleti tekÿn fi el-

èayn [tırnaklarla gözleri kaşıma], el-kelyet elletí tekÿn fi efvÀh el-mehÀre [dizginlere 

bağlı olarak ağızda görülen sorunlar], øamr el-beden min et-taèb [aşırı yorulmaktan 

kaynaklı zayıflama, vücutta atrofi, myopathy], eş-şaèr el-òanzíriyyi fi eõ-õenb 

[kuyrukta domuz kılı olması], bevl ed-demm er-ramã [hematüri, kan işeme], er-remd 

fi el-èayn84 [gözde yanma], naúã el-ernebiyyet [burun ucunun eksik olması], el-èillet 

eş-şahdiyyet [bal hastalığı, eklemlerde bal renginde irinli akıntı], et-tivÀéi el-emèÀ-i 

[Invagination, tortion, bağırsakların dönmesi sonucu oluşan konstipasyon], el-

èankebut fi el-minòar85 [burunda örümcek olması], el-èillet min saúte fi haøret èillete 

et-tiffÀóet [Sore shins, sorşin, sabun kemiği, patellada hastalık oluşması, menisküs], 

el-èillet min el-cuvè eş-şedíd [şiddetli açlık hastalığı], èillet el-èıøÀm er-riúÀú [ince 

kemik hastalığı], el-ceró min kermet ed-dÀbbe [atın dikkatsizliği, sarhoşluğu sonucu 

oluşan yaralanma], el-èille min düòÿl eş-şevk ve el-úaãeb fi el-úuvÀyim [ayaklarda 

diken, kamış, kıymık batması hastalığı], èillet el-aèãÀb [sinir hastalığı].   

Allah’ın izniyle saydığımız bütün bu hastalıkları açıklamaya çalışacağız: 

Tebeddi biTebeddi biTebeddi biTebeddi bièèèèavn Allavn Allavn Allavn AllÀÀÀÀh fi şerh fi şerh fi şerh fi şeróóóó ha ha ha haõa elõa elõa elõa el----èèèèilel elleti ilel elleti ilel elleti ilel elleti úúúúad vaad vaad vaad vaããããafnafnafnafnÀÀÀÀhahahaha bi bi bi bi----kemkemkemkemÀÀÀÀlihalihalihaliha: Öncelikle 

bu belirttiğimiz kusur/hastalıkları Allah’ın izniyle açıklamaya çalışacağız.  

 

Atlarda görülen hastalıkların belirtileri [semptomları] 

Körlüğün belirtileri: 

65b]► AmmÀ èaAmmÀ èaAmmÀ èaAmmÀ èallllÀÀÀÀmet elmet elmet elmet el----èèèèamamamamÀÀÀÀ: Ön ayaklarının birbirine dolaştığı, dizlerini kaldırdığı, 

yürürken ya da yemini yerken dudaklarını şapırdattığı görülür.  

Dilin kesilmesi: 

                                                 
84 Hastalığın sadece adı geçmektedir. Göz yangısı, L.Ophtalmia  (Weidenhöfer 2006). 
85 Polip (Erk 1959b). 
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ÚÚÚÚatatatatèil èil èil èil lisÀlisÀlisÀlisÀnnnn: Yem yemez ve su içmez.  

Dişlerin çıkması, sökülmesi: 

ÚÚÚÚalalalalèèèè el el el el----esnesnesnesnÀÀÀÀnnnn: Ağzı açık olur, çirkin görünür.  

Đnatçı, dikbaşlı olma: 

EEEEllll----cimcimcimcimÀóÀóÀóÀó: Çoğunlukla hareketi kötü, serkeş olup binicisini istemez.  

Harınlık86 [itaatsiz, hareketsiz]: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----óóóóirÀnirÀnirÀnirÀn: Binicisi dışında birisinin binmeye çalışması, ahırda uzun süre 

durması, kalabalıkta ya da hayvanlar arasında uzun süre kalmasından kaynaklanır.  

Isırgan: 

EEEEllll----èèèèaaaaøÀøÀøÀøÀøøøø: Seyisi ısırma davranışı gösterir. Bunun nedeni dinlenme sırasında seyisin 

gereksiz dönüşler yaptırmasıdır.  

Yoldan sapan, söz dinlemeyen: 

EEEErrrr----rrrrÿÿÿÿàÀàÀàÀàÀmmmm: Ata kötü şekilde binilmesi [hatalı eğitilmesinden], yerinde değirmen gibi 

aşırı döndürülmesinden kaynaklanır. Hatalı gemleme sırasında oluşabileceği gibi 

meydanda aşırı eziyet edilmesi sonucu da oluşabilir. 

Eyer vurdurmama: 

66a]►  Ve ammÀ mVe ammÀ mVe ammÀ mVe ammÀ menenenenèèèè el el el el----esresresresrÀÀÀÀcccc: Eyer vurdurmamasıdır. Atın karın ya da arka kısmında 

iyileşmemiş  çıban olduğu halde tımar edilmeden eyer vurulmak istenmesi 

durumunda oluşur. Đyileştikten sonra da bunu alışkanlık haline getirebilir.  

Kulağına dokundurtmama: 

MMMMenenenenèèèè el el el el----eeeeõõõõenenenen: Kulağında herhangi bir sıkıntı ya da ağrı olması; akrep, yılan ya da 

başka bir vahşi hayvanın sokması nedeniyle kulağına dokundurtmaz. Đyileştikten 

sonra bunu alışkanlık edinir.  

Çifte atma: 

Ve ammÀ øarb biVe ammÀ øarb biVe ammÀ øarb biVe ammÀ øarb bi’l’l’l’l----recleynrecleynrecleynrecleyn: Đki ayağı ile vurarak (çifte) kendini korumaya çalışır. 

Gem vurmak isterken sorun yaratır. 

                                                 
86 Hayvanın gösterdiği itaatsizlik, çıkardığı zorluktur. Şiddetine göre mutlak ve nisbi, ortaya çıkışına 

göre de aktif ve pasif olarak ayrılmaktadır (Altan 1959).  
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Agresif, heyecanlı olması, kişneme: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ezzzz----zaèzaèzaèzaèúúúú: Kalbinin şiddetli çarpmasından olur. Yürütmek, döndürmek ve 

gem vurmak istendiğinde dönüp durur. 

Nal vurdurmama: 

66b]► Ve ammÀ mVe ammÀ mVe ammÀ mVe ammÀ menenenenèèèè el el el el----enenenenèÀèÀèÀèÀllll: Bir atın nal vurdurmamasıdır. Az rastlanır ve kalıcıdır. 

Aşırı zorlama sonucunda kaynaklanabilir. Đyileştikten sonra da alışkanlık edinebilir.  

Kaçma, yerinde durmama: 

AmmÀ eAmmÀ eAmmÀ eAmmÀ ennnn----nefnefnefnefÀÀÀÀrrrr: Kalbinin zayıf, atın korkak olmasından kaynaklanan güç bir durum 

olup kalıcıdır. Şehir ve sokaklarda yürütmemekten olur. Đlerlemişse tedaviden kaçar. 

Yeterli koşullar sağlanmalıdır.  

Gizli kusurlar: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmet eet eet eet ellll----ààààamzamzamzamz: (Gizli ‘ayub) Gizli kusur ancak dikkatli bakıldığında görünür. Atın 

başını aşağıda tutması bunun belirtisidir. Eğer ayakları ağrırsa, ağrıyan tarafa 

basmayıp sakınır ve diğer tarafa yaslanır. Başını aşağıda tutar. 

67a]► Önüne yemlik konulduğunda sakınır. Ağrısı azaldığında yem ve suya yönelir. Đpini 

uzatıp iyi davranılmalı, ürkütülmemeli ve zor kullanılmamalıdır. Eğer gizli belirti 

varsa o anda görünür. Hafif eğimli zeminde bekletilip tam olarak incelenmelidir. 

Eğer ön ayağında gizli kusuru olup tırnağında olmazsa, ağrıyan ön ayağını yüksek 

yere basar. Alçak yere bastığında ağrısı artar, kusuru ortaya çıkar. Tırnakta olursa 

temiz yerde yürüttüklerinde belirti ortaya çıkar. Her zaman başına dikkat edilmelidir. 

Sağlam ön ayağını yere bastığında ona yaslanır. Başını ağrıyan ön ayağından yana  

67b]► tutar. Gizli kusur, görülebilecek türden ise ortaya çıkar ve bilinir, değilse görünmez.  

Bir ayaktaki gizli kusur: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----ààààamz min eamz min eamz min eamz min errrr----reclreclreclrecl el el el el----vvvvÀóiÀóiÀóiÀóidddd: Bir ayağında gizli kusur [ağrı, topallık] 

olursa diğer (sağ) ayağının üzerine yaslanır. Ağrıyan ayağını hafifletir, dinlendirir. 

Ayrıca arka kısmına bakıldığında yükselme alçalma arasında bir dengesizlik olur. Bir 

tarafındaki gizli kusur [topallık] çok olursa o tarafı alçakta tutmaya çalışır. Eğer atın 

arka ayağında özellikle üst tarafında gizli kusur var ise ortaya çıkar ve kolayca tespit 

edilebilir.  

Taç kemiği [tırnak çevresi] ve bukağılıkta olan gizli kusur: 
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èAlÀmet elèAlÀmet elèAlÀmet elèAlÀmet el----ààààamz min elamz min elamz min elamz min el----ekleklekleklíl veíl veíl veíl ve’’’’llll----rasrasrasrasàààà87878787: Bukağılık ile tırnak çevresinde gizli kusur 

olup da [at] kendi etrafında döndürülürse ön ayaklarını bir araya getiremediği  

68a]►  görülür. Dönmesi zorlaşır. Hekimin taşı tuttuğu gibi [?] ağrıyan yer elle sağlam 

tutulursa kusur ortaya çıkar.  

Göğüs ve omuz bölgesinde gizli kusur olması: 

Ve Ve Ve Ve èèèèaaaallllÀÀÀÀmet elmet elmet elmet el----ààààamz fi eamz fi eamz fi eamz fi essss----ãadr veãadr veãadr veãadr ve’’’’llll----ketfketfketfketf: Gizli kusur eğer göğüs ve omuz kısmında 

olduğunda, at döndürülecek olursa ön ayaklarıyla dönüş yapar. Ön ayaklarını öne 

atıp yere vurur. Ön ayaklarının ikisinde olursa, arka ayaklarını öne doğru atıp bunlara 

yaslanır, ancak sallanır, düşecek gibi olur. Ağrı çektiği için başını yüksekte tutar. 

Geniş bir yere basarsa nerdeyse dizleri üstüne düşer. Eğer gizli kusur, ayaklarının 

birbirine dolaşmasından ya da belli bir işten kaynaklı ise hastalıklar bölümünde 

belirtilecektir. 

Sürekli sürçen at [Sürçme]: 

68b]► Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----èèèèeşeşeşeşÀÀÀÀr fi külli var fi külli var fi külli var fi külli vaúúúútintintintin: Sürçme, atın zayıf ve aptal olmasından 

kaynaklanır. Ayrıca toz içerisinde olmasından; özellikle de dizlerinin ve ön 

ayaklarının dik, tendosunun kısa olmasından kaynaklanır. Bu duruma az rastlanır ve 

çoğunlukla ön ayaklarını yere döndürüp yüzüstü düşer. Ön ayakları yüksek bir taşa 

takılır ya da bir çukura düşerse tökezler, bu kusur değildir.  

(Müşeş) Delikli yapıdaki şişlik: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----müşeşmüşeşmüşeşmüşeş: Atın ön ayaklarını taşa vurması; köstek zincirinin delinmesi ya 

da bir şeyin dokunması nedeniyle oluşur. Kemik sarkık gibidir. Ceviz görünümünde, 

ancak sert olmaz. Attaki müşeş, koyun kemiğindeki müşeş gibi delikli bir yapıdadır. 

Şişlik bazen incik ardında olur [Sore shins ya da Splint, süro]. Bunun zararı az olur. 

69a]► Bazıları da tendo üstünde olur. Dizde ve bukağılıkta olanı çok zararlıdır. Bazen 

hayvanı öldürür. Az olur ve oluştuğu yerde iç taraftan dışa doğru çıkar. Müşeş ilaçla 

tedavi edilemez. Bazen büyük olur. Bu özellikleri göstermeyip zayıf yerlerde 

çıkanlar atı öldürür. Bazı çeşitleri yumuşak olup incik üstünde beze gibi olup 

hareketlidir. Yavaşça katılaşır ve öncekinden sert olur. Bu, incik önündeki kuru 

kemikte olur. Buna “müşeş àaø” denir, ön ve arka ayakta oluşur.  

Đntişar [Yayılan, dağılan, Tendinitis aseptica, aseptik tendinitis]: 

                                                 
87 Bu başlık ĐF’de silik olup, görünmemektedir. 
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Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----intişintişintişintişÀÀÀÀrrrr: Đntişar, ön ve arka ayak tendosunda olur. Başlangıçta atın ön 

ayağında şişlik olarak görünür. 

69b]► Đntişar, yorulmaktan kaynaklanıp bazen [şişlik] dağılabilir. At durmuşken ön 

ayaklarını büküp yere döndürür. Bir süre sonra şişlik dağılır. Çok zararlı olmayıp 

kolayca iyileşir. Tendonun üst, orta ya da alt kısmında olur. Đntişar, tendonun 

yuvarlak bir hal alması, şişmesi ile belirlenir. Elle dokunulduğunda saf olmadığı 

[kaslarla bütünleşmiş gibi] görülür, saf olduğunda el altında kiriş gibi olur, rahatça 

farkedilir. Bu, ancak intişar durumu oluştuğunda anlaşılabilir. Tendo geniş 

olduğunda, damar şişliği durumunda çalıştırmanın hilesi olmaz.  

Zevayid [Exocytosis, ekzositoz, kemik üremesi]: 

Ve ammÀ elVe ammÀ elVe ammÀ elVe ammÀ el----èirÀnèirÀnèirÀnèirÀn: Atın ayaklarında oluşan [ve ayaklarda hipertermi ile seyreden] bir 

hastalıktır. Çoğunlukla ayakta olur, ateşli bir hastalıktır. Yaş, irinli formları da  

70a]►  görülür, bazıları da balık pulu gibi kuru olur. Bazen ökçede olur.  

Đncik [Tibia] tendosunun kopması: 

VeVeVeVe ammÀ i ammÀ i ammÀ i ammÀ innnnúúúúıtıtıtıtÀèÀèÀèÀè e e e eşşşş----şaşaşaşaôôôôÀÀÀÀ: Şaza88, halk arasında bazıları tarafından büyük sinirden 

ayrılan kol olarak bilinir. Bazılarına göre ise inciğe bitişik olan bir kemiktir. Nitekim 

koyun ayağında görünür. Bazı kişiler şazanın tendo etrafında, değişik şekillerde 

ortaya çıktığını söylemektedir. Musannif ise: “Bize göre gerçek olan bunların biri 

hareket ettiğinde atın eli şişer” demiştir. Hastalık öncesinde, sırasında ya da 

sonrasında iki tarafta şişlik olur. Bu hastalık zorlu bir hastalıktır. Varlığında atı 

çalıştırmak mümkün olmaz. Ön ya da arka ayaklarında olabildiği gibi hepsinde 

birden olabilir. Arka ayaklarda oluşanın zararı çok olur.  

Bukağılık ve incikte zevayid: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ezzzz----zevzevzevzevÀÀÀÀyyyyiiiidddd: Bukağılık ve incik yerinde [kötü görünümlü] fazlalığın 

olmasıdır [sorşin olabilir]. Doğuştan ya da sonradan olan fazlalıklara “zâyid” 

[fazlalık] denir. 

70b]►  Ön ayakların altında görülen, kemik gibi sert bir oluşumdur.  Ceviz büyüklüğünde 

ya da daha büyük olur. Eğer iç tarafta ve büyük olursa ata çok zarar verir. Büyürse, 

ön ayaklarını büküp yere döner. Bundan kan damlar. Eğer dış tarafta olursa zararı az 

                                                 
88 Şez’a: Omarthritis, tendoların ezilmesi (TDK 2009). Dinçer (1973), bunun omurilik (Medulla 

spinalis) olabileceğini bildirmiştir. Ancak musannifin açıklamasından bunun ön ya da arka ayakta 
olan bir tendo ve bunun hastalığı (tendinitis) için kullanılan bir terim olduğu anlaşılmaktadır.  
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olur. Eklemin önünde ve dış tarafta olanı görünür ki buna “el-òamír” denir. Atın ön 

ya da arka ayaklarındaki bu kusur (zevayid) ne kadar ciddi olursa olsun at iş görür. 

Bilesin ki ön ve arka ayakta zevayid [ekzositoz] varsa damar şişliği ve şaza da vardır.  

Dolama, etyaran [Panarteritis ya da Coroner flegmon]: 

EEEEdddd----dadadadaòòòòssss bi bi bi billll----yedd veyedd veyedd veyedd verrrr----reclreclreclrecl: Dahs, ön ve arka ayaklarda tırnak kenarındaki tüylerde 

olup tırnağa geçen bir hastalıktır. Đç ya da dış tarafta çekirdek [?] tarzında veya daha 

büyük olur. Bazen bıçağın vurulduğu (kesecek yer) yerde beze tarzında olur [Şeker  

71a]►  başı fistülü]. Gizli olanın her ne şekilde olursa olsun zararı çok olur. Musannif 

(Allah rahmet eylesin), “bundan daha kötü kusur bilmiyorum ve bundan kurtulabilen 

atı çok az gördüm” demiştir.  

Seretan89 [Crapo, Crapodin]: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ essss----sereùÀn bilsereùÀn bilsereùÀn bilsereùÀn bil----yedd veyedd veyedd veyedd ve’l’l’l’l----reclreclreclrecl: Bu durum ön ve arka ayaklarda bukağılığın 

ön kısmında, ortasında ve köstek yerinin üzerinde ortaya çıkıp büyür; bukağılık 

incelir. Bu hastalığın arka ayakta olması ön ayakta olmasından daha zordur. 

Musannif, “bu hastalığı olan atın iş görebildiğini, sakınmadığını gördüm” demiştir.  

Yarılma, çatlama [Tendovaginitis]: 

EEEEllll----fasfasfasfasò fiò fiò fiò fillll----yedd veyedd veyedd veyedd verrrr----reclreclreclrecl: Ön ve arka ayaklarda şişliğin tendolara yayılması 

sonucunda şaza kopar. Tendo, bukağılık ekleminin üzerinde sarkık görünür ve 

bukağılığıkta zayıflık oluşur. Gevşek ve zayıf olduğunda ön ayağı sarkık görünür. 

71b]► Eklem içinde başka bir eklemin [yapı, bağdoku?] oluşması nedeniyle yarılır 

[arthritis]. Tendonlar eklemin üstüne dizilmiş şekilde olup eklemi sağlam tutar. 

Tendo kesildiğinde ya da uzadığında eklem, diğer eklemden çıkar, çıkık oluşur. Buna 

tedavi yoktur. Đş göremez. Eğer kısrakta oluşursa bu onun sonudur, artık işe yaramaz.  

Şişlik [Jard, jardone]: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----cerdcerdcerdcerd: Cerd, önemli kusurlardandır. Çoğunlukla ayak ekleminin iç 

tarafında olur. Ceviz büyüklüğünde ya da daha büyük olur. Kimi zaman aşırı büyür 

ve eklemin hareketini engeller. Bu durum, atın ayağında oluşup, sert, kemik gibi olan 

müşeşe benzer. Cerd, ayakta çirkin görünüme neden olur. At, ayaklarını sakınmaz ve 

gizli kusur oluşmaz. Musannif, “buna yararlı olabilecek hiçbir tedavi görmedim”  

                                                 
89 Yengeç ve kanser anlamları da vardır (Parlatır 2009).  
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72a]►  demiştir. Nadiren büyük olur ve her zaman çukurluk oluşmayabilir. Güç bir işte 

çalıştırılırsa, ökçenin dış tarafında nadiren olur. Kimi zaman ön ayağında olur. Bazı 

kişiler “cerde”, bazıları da “müşeş” der. Ökçenin altında, diz eklemine ulaşmış olup, 

yumru şeklinde olan her türlü nesneye “cered” adı verilir.  

Dizde şişlik [Menisküs?]: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ errrr----rekbrekbrekbrekbíííí: Bu, dizin iç tarafında olan yumru şeklindeki nesnedir. 

Şişkinliktir, ancak müşeş gibi olmaz. Genelde atın ön ayağının yemlikte 

dönmesinden oluşur. Ön ayağını yemliğe sokup döndürür. Yemlikte sıkışık şekilde 

bir süre durduğunda derisi kalınlaşır. Bazen ekleminde içinde olduğu kaba bir 

görünüm ortaya çıkar ki bu iyi değildir. Hayvan ölebilir.  

Ayrılma, yarılma [Pododermatitis, Dermatitis madidans, yaz dermatozu, bıcılgan 

ya da tırnak çatlağı]: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eşşşş----şışışışıúúúúÀÀÀÀúúúú: Şikak, sıcaktan ve kuruluktan olur. Ayrıca atın yaz günü suya,  

72b]► toprağa sokulmasından oluşur. Kıllar arasına toprak dolar. Ayak yemliğe sürtününce 

bütün toprak bukağılığın kılları dibinde kalır. Kuru ya da yaş olabilir ve yara oluşur. 

Nadiren kurtlanır. Bu durumda küçük kurtlar olur ve yapışkan bir durum alır. Atı 

suya sokup ayaklarındaki toprağı iyice temizlemek gerekir.  

Bukağılıkta [oluşan] şişlik: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----kekekekeèÀèÀèÀèÀbbbb (tabul) (tabul) (tabul) (tabul): Bukağılık ortasında olan, kemiksi bir yumrudur. Köstek 

yerinde, bukağılığın iki tarafında olur. Aşırı yorulduğunda ortaya çıkar, elle 

dokunulduğunda badem tanesi şeklinde iç ya da dış kısımda fark edilir. Musannif, 

“birçok atta çukurcuk oluşmadığını gördüm, çoğunlukla Mısır atlarında olur. Atların 

ayaklarına bağlanan düğümün baskı yapması sonucu oluşur” demiştir. 

73a]►  Eğer aşırı yorgunluktan olursa çukurcuk oluşur ve ön ayağını sakınır.  

Nefha, yumuşak şişlik [Furbure, ökçe apsesi, arpalama]: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ennnn----nnnneeeeffffòòòò: Nefha, ökçe üstünde bir ya da iki arka ayağında oluşan yumuşak 

şişliktir. Özellikle ökçe üstünde olur. Bazen hafif ağrısı olur. Çoğu kişi bunu 

önemsemez. Ancak musannif, “bence bütün kusurlardan daha önemlidir ve 

çoğunlukla arpayı fazla yemesinden oluşur” demiştir.  

Tendo çekilmesi [Bloture]: 
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Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----fehdfehdfehdfehd: Bukağılık tendonunun çekilip kısalmasından olur, atın tırnağı iç 

tarafa döner.  Musannif, “bence bunun tedavisi yoktur, ancak at küçük çaplı işlerde, 

değirmen için kullanılabilir” demiştir. Eğer ön ayağında oluşursa tedavi etkili olur. 

Bu duruma “‘atim” derler.  

Çökme, ayakbağı, düğümlenme: 

Ve aVe aVe aVe ammÀ elmmÀ elmmÀ elmmÀ el----èèèèiiiiúúúúÀÀÀÀllll: Bu, kalça kemiğinden geçen bir sinir ile ilgili olup, atın ayağında 

73b]► meydana gelen bir kusurdur. Yürütüldüğünde ayağını karnına soktuğu zannedilir. 

Kimi zaman iki ayağında olur. Gizli olur ancak at iş görebilir.  

Deride yarılma: 

Ve ammÀ Ve ammÀ Ve ammÀ Ve ammÀ eeeezzzz----zemzemzemzemàààà: Bukağılık derisinde ya da ön ayakta oluşan yarılmadır. Yürürken 

ön ayağı sallanır. Bukağılık nadiren uzun ve yumuşak olur. Yorgun şekilde 

yürüdüğünde ayağı yere sürtünür ve kanar.  

Kopma, ökçe şişliği: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----mmmmaaaallllòòòò: Bu şişlik, ökçe kemiğinin alt kısmında olan bir yumrudur. Arka 

kısmında olursa, salatalık şeklinde küçük ve uzun olur. Kimisi yaygın şekildedir. 

Tayın aşırı zıplaması, yorulması ya da bir şeye çarpması sonucu oluşur.  Nadiren 

gizli seyreder.  

Ökçe ardında şişlik: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----kamkamkamkamèèèè: Bu şişlik, ökçenin arka kısmında ya da başında olan ve bir  

74a]►   elmaya benzeyen, bazen küçük, ancak zararı az olan bir şişliktir.  

Omuz şişliği [Omarthritis]: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----mektmektmektmektÀÀÀÀffff: Omuz kemiğinin başı kısa, ufak ve ince olduğundan dolayı 

kürek kemiklerinden döndürür. Atın arka kısmında olan bir kusurdur ve kötüdür.  

Omzundan sallanan: 

AmmÀ eAmmÀ eAmmÀ eAmmÀ ellll----òavòavòavòavllll: At, kürek kemiklerini aşırı zorlayıp döndürür. Bu durumda kürek 

kemiği ya da bazı kemikleri kırılabilir. Çıkık [luxation, luksasyon] olursa çıkan 

kemiğin yeri boş olur. Önemli bir kusur olup atın iyileşmesi uzun sürer. Tendonun 

parçalanmasından ya da herhangi bir şeyin çarpmasından kaynaklanabilir. Tedavisi 

yoktur.  



 69 

Bağ kopması: 

Ve ammÀ elVe ammÀ elVe ammÀ elVe ammÀ el----èèèèazlazlazlazl: Bağ kopması, atın kuyruğunu bir tarafa eğerek tutmasıdır. Bazıları 

bunu alışkanlıktan sayıp kusur olarak görmezler. Buna “èazl” derler. 

74b]►  Kimi zaman at bu alışkanlığını kendiliğinden bırakır.  

Tırnak kökünde yarılma [Tırnak çatlağı]: 

Ve ammÀ enVe ammÀ enVe ammÀ enVe ammÀ en----nemlenemlenemlenemle: Bu, çoğunlukla eşeklerde görülen tırnağın ön kısmının 

yarılmasıdır. Kuru tırnaklarda görülen ve sonradan oluşan bir durumdur. Yarılma, 

tırnak tüylerine ulaşırsa iltihaplanır, sarı su akar. Tırnak kökü yarılır, tırnak tabanı 

çıkar, karıncalanma, sancı oluşur.  

Tırnağın çıkması [Exungulation]: 

Ve ammÀ esVe ammÀ esVe ammÀ esVe ammÀ es----ããããıdıdıdıdÀè fÀè fÀè fÀè fi eli eli eli el----hhhhÀÀÀÀferferferfer: Tırnak kabuğunun [dış tırnak] iç taraftan çatlamasıdır. 

Kimi zaman dış taraftan olur, üst kısımdaki kıllardan başlar, yavaşça artar, kanar. 

Yürürse bu durum oluşmaz. Đki [iç ve dış] tarafta da olur. Musannif, “arka ayakta 

buna çok rastlamadım, genelde ön ayakta olur ve çoğunlukla gübre buharından, 

tırnağın kuru olmasından kaynaklanır” demiştir. 

75a]► Kimi zaman tırnak bu durumda bir taşa çarparsa eğilir, yarık oluşur. Arpanın çok 

tüketilmesinden kaynaklanır.  

Tırnak ayrılması, ayaklarda yırtılma [Rupture]: 

Ve Ve Ve Ve ammÀ eammÀ eammÀ eammÀ ellll----ffffüüüüttttÿk fi elÿk fi elÿk fi elÿk fi el----kuvÀkuvÀkuvÀkuvÀyimyimyimyim: Tırnak dibi (kuyruğu) ya da dış tırnak ayrılır. 

Bunun kötü şekli, kıl ile tırnak arasında, tırnak çizgisinde olursa, Musannif, “elde ya 

da ayakta olursa damarı açılır, tırnağı üst taraftan dağılır, kan ve rutubet çıkar, 

nadiren bütün tırnak çürür, düşer” demiştir.  

Bel ağrısı, mal hastalığı: 

Ve ammÀ esVe ammÀ esVe ammÀ esVe ammÀ es----sssseeeellllèèèè fi e fi e fi e fi ezzzz----ôuhr ve àôuhr ve àôuhr ve àôuhr ve àayreayreayreayre: Bu durum, eyerin dönerek sürtünmesinden 

kaynaklanır. Bu yerdeki et çürüyüp düğümlenmiş bir yumru halini alır. Çok kötü bir 

kusurdur, hilesi olmaz. Önlem olarak kesmeleri gerekir. Sert bir kemik halinin alırsa 

hareketli olur. Hiç hilesi olmaz.   

Bukağılıkta gerilme [Extension]: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----èaèaèaèasmsmsmsmüüüü: Bukağılık ile tırnak arasındaki tendonun gerilmesidir. Bu şekilde 
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75b]►  olursa bukağılık döner, çok dik olur. Buna, “èasm” derler.  

Tırnakta yarılma, çürüme [Çatal çürüğü]: 

Ve ammÀ elVe ammÀ elVe ammÀ elVe ammÀ el----ffffesesesesÀdi elÀdi elÀdi elÀdi el----óÀóÀóÀóÀferferferfer: Tırnağın gübrede çürümesinden olur. Tırnak yumuşayıp 

nal düşecek gibi olur. Tırnak incinir. Çürüyen yer kalınlaşırsa müşeşe dönüşebilir.  

Titreme: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----irtiirtiirtiirtièÀèÀèÀèÀşşşş: Ön ayakların iç tarafının birbirine sürtünmesidir. Yorgunluk 

sonrası ön ayakta gevşeklik olursa ön ayakları birbirine sürtünür. Bu durum ön ve 

arka ayakta beraber olabilir. Musannif, “bu belirttiklerim, hayvanlarda meydana 

gelen kusur ve hastalıklar konusunda bildiklerimdir” demiştir. Hayvanı bununla 

kusurlu sayarlar. Kusur ve hastalıklar konusunda çok fazla bilgi vardı. Bunları 

kısaltmak mümkün olduğundan kısalttık.  

76a]► Kusur ve hastalık durumunda bu verdiğimiz bilgiler yeterli olacaktır. Bu 

açıklamalardan, atın sesi ve duruşundan hastalık ve kusurlar anlaşılabilir. Bunların 

yanı sıra (işin uzmanlarından) yapılan alıntılar açıklanacaktır. 

At Hastalıklarının Belirtileri ile Hanan [hastalığının] belirtileri ve 

sınıflandırılması: 

èèèèAAAAllllÀÀÀÀmmmmÀÀÀÀt t t t èèèèilel eilel eilel eilel edddd----devdevdevdevÀÀÀÀb ve db ve db ve db ve delelelelÀyilhÀÀyilhÀÀyilhÀÀyilhÀ ve del ve del ve del ve delÀyÀyÀyÀyil elil elil elil el----òòòòananananÀn ve elÀn ve elÀn ve elÀn ve el----òòòòananananÀÀÀÀn min an min an min an min aããããnnnnÀÀÀÀffff: At 

Hastalıklarının Belirtileri, Hanan Hastalıklarının Belirtileri ve Sınıflandırılması: 

Eskiler dediler ki: “Hanan, dört çeşittir. Kuru, yaş, deri altında ve eklemde meydana 

gelir”. Ayrıca kuru ve yaş olanını sınıflandırmışlardır. Deri altında ve eklemde olanı 

da çok çeşitli olur. Ancak musannif, “hanan bir çeşit hastalık olup, yaş ve kuru 

olmak üzere iki türlü olur” demiştir. Bunlar atta birçok yerde meydana gelir, bazıları  

76b]► damar kesilmesi ile karışır. Hastalık, [başından] göğsüne iner, atı zayıflatır, yemden 

ve sudan keser. Buna “òanÀn verekin” derler. Eğer ekleme inerse hanana “úÀleb 

òanÀn” [değişen hanan] derler. Bu hastalık bir çeşit olup hayvanı kısa zamanda 

öldürür. Musannif, “deneyimlerim ve karşılaştırmalarıma göre, hanan türleri şiddetli 

olduğunda hayvan bundan kurtulamaz, tedavi bile fayda etmez. Yine de bunların 

ilaçlarına tedavi kısmında değindik, başkalarının tecrübeleri kadar bizim tecrübe 

ettiklerimizi de yazdık, inşallah bilinir” demiştir.  

Kuru hanan belirtileri: 
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èAèAèAèAllllÀÀÀÀmmmmÀÀÀÀt elt elt elt el----òòòòananananÀÀÀÀn eln eln eln el----yyyyÀÀÀÀbisbisbisbis: Hayvan, ön ayaklarını birbirine kavuşturur. Hayvanın 

derisi çekilir ve kalın olur. El ile göğse vurulduğunda davul sesi gibi ses gelir. 

Öksürmek ister ancak öksüremez. Kemik yutmuş gibi olur. 

77a]►  Bu belirtiler olursa ölmeye yakın olur. Đlaç fayda etmez.  

Yaş hanan belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt el el el el----òòòòananananÀn erÀn erÀn erÀn er----rarararaùùùùbbbb: Đki testisi çekilir, burnundan sarı su akar. Beyninde şişlik 

oluşursa iyileşmesi çok zor olur. Bazen çenesinin altında bezeler oluşur. Musannif, 

“tedavi fayda etmez, [ilaç] verilse bile iyileşmez. Bu duruma gelirse yemden kesilir, 

ölmeye yakın olur” demiştir.  

Eklemlerde görülen hanan belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt el el el el----òòòòananananÀÀÀÀn eln eln eln el----óÀóÀóÀóÀddddes fi eles fi eles fi eles fi el----mefÀãmefÀãmefÀãmefÀãııııllll: At, başını yere yakın tutar, halsizdir. Đki 

kulağını aşağı sarkıtır. Burun deliklerinden sarı su akar. Vücudunda titreme oluşur ve 

eklemlerinde sert şişlikler olur. Ön ayakları gevşektir ve penisi sarkar. Ön ya da arka 

ayaklarında titreme oluşabilir.  

Hızlı gelişip tekrarlayan [diğer] hanan belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt el el el el----òòòòananananÀn ellezíÀn ellezíÀn ellezíÀn ellezí yür yür yür yürca bihi yüsrièatca bihi yüsrièatca bihi yüsrièatca bihi yüsrièat: Bunun hızlı iyileşme umudu vardır. Đki  

77b]►  burun deliğinden renksiz sıvı akar. Nefes alıp verişi normal olup iştahı vardır. 

Hamr [Asidosis,  aşırı yem yeme] adı verilen hastalığın belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt el el el el----èièièièillellellellet elletí tüst elletí tüst elletí tüst elletí tüseeeemmmmmmmmÀ elÀ elÀ elÀ el----óóóóaaaamrmrmrmr: Derin ve sesli nefes alıp verir. Đki burun 

deliği genişçe açılmıştır. Başını aşağıda tutar. Ekstremiteler gevşek olur, ayakları 

birbirine dolaşır. Yem yemez. Hasta olursa nefesi üç güne kadar sıcak olur. Bundan 

sonra soğur. Ayrıca ağrı nedeniyle inler. Gözlerini yumar. Zorlamadan [kamçı ya da 

sopayla vurmadan] yürüyemediği dahi olur. Đdrarını yapmak istediğinde ağrı çeker, 

yapamaz.  

Şişlik [Tympanie], ishal [Diarrhoe], çok yem yeme [Asidosis], yem yememe, 

dışkılayamama [konstipasyon] ve idrar yapamamanın [Anurie] belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt e e e ennnn----nnnneeeeffffòet ve’òet ve’òet ve’òet ve’llll----vermvermvermverm    vvvveeee’’’’llll----rrrrííííh vh vh vh ve’e’e’e’llll----hhhhaaaamremremremret ve’lt ve’lt ve’lt ve’l----imtinÀèimtinÀèimtinÀèimtinÀè min el min el min el min el----èèèèalef vealef vealef vealef verrrr---- 

78a]►  rrrrevå ve’evå ve’evå ve’evå ve’llll----bevlbevlbevlbevl: Sürekli yatar durur, başını kaburgalarına yaslar.  

Sancılı ve sesli dışkılama [Bağırsaklarda gaz oluşumu] belirtileri: 
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EEEEtttt----tatatataèùíè ve riyah etèùíè ve riyah etèùíè ve riyah etèùíè ve riyah et----takùíètakùíètakùíètakùíè: Atın karnının şiştiği görülür.  

Mürret90 el-hayice’nin belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt el el el el----mürret elmürret elmürret elmürret el----hhhhÀÀÀÀyiceyiceyiceyicetttt: Ayakları birbirine dolaşır. Gözlerini yumar. Đdrarı kızıl 

renkte olur, başı ve boynu şişer.  

Dikkati dağınık [olan atın] belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt dÀé dÀé dÀé dÀéi eli eli eli el----kezkkezkkezkkezk: Atın çok uyuşuk ve göğsünün şiş olduğu görülür. 

78b]► Arka kısmı ökse91 şeklinde şişer, boynuz gibi olur. Diğer şişlikler gibi yuvarlak 

olmaz. Daha sonra çok büyür, nadiren bütün vücuda yayılır. Özellikle göğüs 

bölgesinde ve karnında olur, kimi zaman açılıp içinden irin akar.  

Karın hastalıklarının belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt el el el el----èèèèilleilleilleilletttt el el el el----bbbbÀÀÀÀtınetınetınetınetttt: Burun deliklerinden azar azar ve kötü olmayan bir irin 

aktığı görülür. Gözlerinden çok yaş akar, ancak yemini yer.  

Kuru mürre’nin belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt el el el el----mürret elmürret elmürret elmürret el----yabiseyabiseyabiseyabise: Derisi kalın, damarı incelmiştir. Göğsü şişer, yem 

yemez. Burun deliklerini açar, nefesi sert olur, su içmez. Ateşi yüksek olur. 

Dışkılama sırasında ateşi yüksek ise çok ağrı duyar. 

Kışın görülen beyin [zihin] bozukluğu belirtileri: 

79a]► èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt fes fes fes fesÀÀÀÀd ed ed ed edddd----dimdimdimdimÀÀÀÀàààà fi e fi e fi e fi eşşşş----şitşitşitşitÀéÀéÀéÀéiiii: Kış gününde olan beyin bozukluğunda [at 

nezlesi?] atın başını sağa-sola/aşağı-yukarı salladığı görülür. Gözleri mazlumlaşmış, 

feri kaçmıştır. Kör gibi bakar.  

Yazın görülen beyin [zihin] bozukluğunun belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt fes fes fes fesÀÀÀÀd dimd dimd dimd dimÀàÀàÀàÀà    fifififi e e e eãããã----ããããayfayfayfayf: Yaz gününde başını aşağı tutar, titrer, kulaklarını 

aşağı tutar. Gözleri mazlum bakan at, korkmuş ve nefesi soğuk olur.  

Đnek hastalığı [Anthrax, antraks, veba ya da suçiçeği] belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt d d d dÀéÀéÀéÀéi eli eli eli el----bakrbakrbakrbakr: Bunun idrarı karasu gibidir. Nadiren kurtulur.  

[Genital bölgede olan] Basurun belirtileri: 

                                                 
90 “Hastalık isimleri” kısmında “medde” olarak geçmektedir. 
91 Saban demirinin girdiği eğri ağaç parçası (TDK 2010). 
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èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt el el el el----bevÀbevÀbevÀbevÀssssíííírrrr: Penis ve testisler büyür, ancak zamanla zayıflar, incelir.  

Titreme belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt e e e eõõõõ----õeõeõeõeybeybeybeybetttt: Zeybet [ya da ziybe], göğsü ve boğazının şişmesidir. Yem 

yemez. Penis ve testisleri şişer. Zayıf [dehidre] görünür. Dilini çıkarır. 

79b]►  Gözünü ve ağzını açık tutar. Boğazı felç olur. Yem yemez, ölmeye yakın olur.  

Sıcak geçmesinin belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt e e e eşşşş----şÀşÀşÀşÀbeştbeştbeştbeştíííí: Bu durumda yürüyüşü karışır, ön ayaklarından birini duvara 

yaslar, kimi zaman birini diğerinin üstüne koyar. Bunu yaptığı için sık sık düşer ve 

sakatlanır. Bu durum, aşırı sıcak yaz günlerinde güneşin altında fazla durmasından 

kaynaklanır.  

Deliren [panik olan] atın belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt e e e edddd----ddddÀÀÀÀbbbbbbbbeeeetttt elleti ya elleti ya elleti ya elleti yaèèèètebtebtebtebiiiir bihr bihr bihr bihÀÀÀÀ r r r rííííh elh elh elh el----ccccüüüünnnnÿÿÿÿnnnn: Ön ayakları birbirine dolaşır, 

burun delikleri açık olur. Başını aşağıda tutar. Bezgin olur, huzursuzdur, yem yemez 

ve su içmez.  

Bit belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt    dÀéi dÀéi dÀéi dÀéi elelelel----úúúúamleamleamleamletttt: Atta bit olursa derisinin tümüne dağılır. 

80a]►  Ancak uyuz gibi olmaz.  

Kederlenme ve karın ağrısının belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt el el el el----òÀòÀòÀòÀm vem vem vem ve’’’’llll----mamamamaààààllll: Başını sarkıtır, göğsünü kabartır ve öksürür. Karnı şişer, 

dışkısı normaldir. Kederli bir görünümü vardır ve ölmeye yakındır. Ayakları 

birbirine dolaşır, yürüyemez.  

Da’i el-far [Empyema sacci aerophoria, hava kesesi yangısı] belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt d d d dÀéÀéÀéÀéi eli eli eli el----ffffÀÀÀÀrrrr92929292: Bu hastalık, kuyruğun [kulak olması gerekir] dibinde olur. 

Başını gevşek biçimde ve aşağıda tutar. Gözlerini kapalı tutar. Kulağına küçük bir taş 

bırakılsa bile hissetmez ve su içmez.  

Yaş hatmi yiyen atlarda görülen belirtiler: 

                                                 
92 Erk (1961) ve Özen (1999), bunun Saccus aerophorus yangısı olduğunu bildirmektedir. 
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èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt ed ed ed ed----dÀbbet elleti eklet òdÀbbet elleti eklet òdÀbbet elleti eklet òdÀbbet elleti eklet òatmiatmiatmiatmiyyen rutbenyyen rutbenyyen rutbenyyen rutben: Yaş hatmi [ağaçküpesi] yiyen atın 

eklemleri ve özellikle dudakları gevşek olur.  

Yiyici baş, yara çürümesinin belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt ekl ekl ekl ekletetetetiiii: Bu hastalık, yenmiş [dişlenmiş] gibi bir görünüm olup etin 

çürümesidir. Zamanla yara büyür. Bazen atın kuyruğunda da görülür. Yara iyileşip  

80b]► tekrar oluşabilir. Tedavi edilmezse kuyruğu düşürecek kadar ilerleyebilir.  

Şırnik [hastalığının] belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt e e e eşşşş----şırnşırnşırnşırnííííúúúú: Atın ön ayaklarında meydana gelen yarılmaya benzer bir 

hastalıktır. Genelde ön ayaklarının ön tarafında olup nemlidir ve sarı irin akar.  

Baz necam [hastalığı]’ın belirtileri 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----bbbbÀõÀõÀõÀõ nec nec nec necÀÀÀÀmmmm: Đki ayağı şişer. Bu şişlik kimi zaman artar kimi zaman da 

iner. Kimi zaman da sarı su akar, at ayağını saklar, sakınır.  

Kulakta çıkan çıbanın belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt e e e edddd----demdemdemdemÀmíÀmíÀmíÀmíllll: Ata ya da katıra yumuşak eyer vurulduğunda kulakta kötü bir 

çıban ortaya çıkar. Helilecden daha ağrılıdır. Đrini olur ve sarı sıvı akar buna “daéi 

helílec” denir.  

Sancılanma belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----èièièièikkkkÀÀÀÀssss: Burun deliklerinden sıvı akar. Öksürür ve gözleri çapaklanır.  

Atlarda yaralanma belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt    úúúúararararóóóóe’le’le’le’l----haylhaylhaylhayl: Atın yüzünde, bukağılıkta ya da bukağılık altında şişlik olur  

81a]►  (baş çıkar). Sonra bütün vücuda dağılır. Kuru olan yaranın çevresi yavaşça gevşek 

bir hal alır.  

Gergin olma, gerinme [Tetanose, kısalma-uzama] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----úúúúaaaaããããr vr vr vr veeee e e e etttt----temdedtemdedtemdedtemded: At, kulaklarını dik tutar, boynu ve atın arka kısmı 

zayıf görünür. Gözleri dönmüştür. Gözlerinin beyazı belirgindir. Gözün karalığı 

kaybolur. At, boynunu yere uzatamaz, yem ve sudan kesilir. Bu durum, terleyen ata 

soğuk rüzgar vurmasından olur.  

Gem hastalığının belirtileri: 
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èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt e e e etttt----tahníktahníktahníktahník min el min el min el min el----lllliiiiccccÀÀÀÀmmmm: Kötü bir kokunun yayıldığı gem dönmesi 

durumunda at su içerse, su burun deliklerinden çıkar.  

Siğil [Papillomatosis] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt e e e etttt----tatatataééééllllííííllll: Siğil, atın bütün vücudunda ya da gözlerinde çıkar. Çoğunlukla 

penis ve testislerde görülür. Şişer ve taş gibi sertleşir. Yarılmalar olur, içinden sarı 

sıvı, kan ve irin akabilir.  

Soluğanlık belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt e e e errrr----rebrebrebrebÿÿÿÿ: Bu durumda olan at sık nefes alıp verir. Nefes verince, kaburgaları 

81b]►  teker teker görünür. Eğer zorluk yaşıyorsa su içirip başı bir saat yüksek tutulur. Hızlı 

şekilde nefes alıp verdiği, öksürdüğü ve yemlik başında yellediği görülür.  

Baş ağrısı belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt e e e essss----ããããuuuuddddaaaaèèèè: Başını aşağı doğru tutar ve yukarı kaldırmaz. Gözleri yarı 

kapalıdır ve iki gözü birden kararır. Gözlerinden sürekli yaş gelir gözlerini kapatmaz. 

Yemi zorlukla yer, yatar kalır.  

Kesilme, tıkanmanın belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----ininininúúúúıùÀéıùÀéıùÀéıùÀé: Kolanı [kemeri] çözülünce düşer, ayakta duramayıp helak olur. 

Bu durumda karnındaki iç yağ kesilir [?].  

Sıtma [Equine infectious anemie] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----mamamamaómÿómÿómÿómÿmmmm: Nefesi ince (tiz) ve şiddetli, göz akında kızıllık ve kan izi olur. 

82a]►  Vücut ısısı yüksek, dili kuru ve kalındır. Dudakları sarkıktır. Sol koltuğun içinde, 

kalbin tarafında olan damar hızlı atar [nabzı yüksektir]. Başını aşağı tutar, yukarı 

kaldırmaz. Gözleri şişer, gözlerini açamaz. Çok şiddetli olursa ön ve arka ayakları 

titrer. Testisleri sarkar, gözyaşı akar ve yem yemez. El ile ağzına dokunulursa ateşe 

dokunmuş gibi sıcak olduğu görülür. Gözlerine sinek gelse kovamaz, kimi zaman 

dilini çıkarır. Arpa yerse iyi olmaz. Sıtma olduğunda üç günde iyileşmezse dördüncü 

gün ölür. 

Romatizmanın belirtileri: 
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82b]► èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt r r r rííííh eh eh eh ellll----cimcimcimcimÀÀÀÀllll: At, yemlikten ayrıldığında iki ayağını ya da bir ayağını 

kaldırır. Bu durum, aşırı yürümekten kaynaklanır ve arka bölgede [ayaklarda] 

görülür. Sırtına rüzgar vurmuştur.   

Karaciğer ağrısının belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt vec vec vec vecéééé el el el el----kebdkebdkebdkebd: Ağrıyan yeri ile ilgilenir, bu yeri yalar, ağzında kuruluk 

oluşur, dili şişer, kalınlaşır ve büyür. Hareketi sırasında ağrıyan tarafına meyilli olur. 

Kimi zaman göğsünün sağ tarafı şişer, nefesi kötü olur.  

Sindirim sistemi hastalığı [Colic] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt r r r rííííh eh eh eh essss----ssssÿÿÿÿyisyisyisyis: Atın en arka kısmında olur. Yardım etmeye çalışıldığında arka 

kısmı sağa sola yalpalar. Bu hastalığın şiddeti arttığında arkaya doğru çöker; [köpek 

oturuşu gibi] ön ayakları üstünde uzanmış şekilde durur ve arka kısmını kaldıramaz.  

Kalp ağrısı: 

83a]► èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt vec vec vec vecèèèè el el el el----úúúúalbalbalbalb: At şişer [vücutta yaygın ödem olur] ve şişen tarafına, dizleri 

üstüne düşer. Duvara dayanıp durur, sol koltuğundan terler. Başını kimi zaman 

aşağıda kimi zaman da yukarıda tutar. Ön ayaklarını kaldırıp büker. Penisini sarkıtır. 

Kimi zaman ön ayaklarını altına çeker. Đdrarını yapmakta zorlanır. Đdrarı damla 

şeklinde gelir.  

Karın fıtığı [Hernia ventralis] belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt    elelelel----fatfatfatfatúúúú fí fí fí fí el el el el----babababaùùùùınınının: Karın yarılır. Buradaki lifler [bağlar] ve deri de yarılır. 

Bağırsağı dışarı çıkar, torba gibi görünür.  

Dalak ağrısının belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt vec vec vec vecèèèè e e e etttt----ùaóÀùaóÀùaóÀùaóÀllll: Karnı şişer, çoğunlukla şişlik sol tarafındadır. Dururken ve 

yürürken nefes darlığı oluşur. Hareketi yavaştır, kaygılı ve korkak bakar. 

Đdrar tutulmasının [Urinary retention] belirtileri: 

83b]►  èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----eprepreprepr: Huzursuzca hareket eder ve titrer.  

Kemik ağrısı [Rachitism] belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt vec vec vec vecèèèè el el el el----kesakesakesakesaóóóó: Boynunu çeker, kulaklarını dik tutar, indirmez. Dudaklarını 

büzüştürür. Ağzını açmaz, dilini titretmez, ne yem yer, ne de su içer. Çevresine karşı 
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ilgisiz olur. Yürüdüğünde ön ayaklarını sakınır, tırnaklarını sürüyerek götürür. 

Gövdesinde her yeri kuru olur. Đdrarını zor yapar. Đterlerse arka kısmına yaslanır, 

duramaz. Köpek oturuşu görülür. Đyileşmesi zaman alır.  

Makat sarkması [Prolapsus recti, rektum prolapsusu] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt    elelelel----mmmmaaaabtunbtunbtunbtun: Dübürün [rektumun] çıkması durumudur. Dışa ters döner.  

Nakris [Hiperurisemia, gut hastalığı] belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt vec‘ en vec‘ en vec‘ en vec‘ en----nanananaúúúúríríríríssss: Ayakları kızarık olur, yürümeye gücü olmaz. Yem yemez,  

84a]►  testislerinden biri sarkar diğeri büzüşür. Öylece durur, aşırı sıcaktır ve gaitası tırnağa 

bulaşır. Penisini sarkıtır. 

Kemiklerde yumuşama [Osteomalacia, osteomalasi] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt e e e errrr----rahrahrahrahããããeeeetttt: Tırnağını tam olarak yere basamaz, sürçer.  

Sülük [yutma] belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt el el el el----‘alak‘alak‘alak‘alak93939393: Sülük olduğu, su içtiğinde ağzından kan akmasıyla anlaşılır. 

Boğazına sülük yapışan at zayıflar ve ölür.  

Karın sancısı [Colic, kolik, sancı] belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt vec vec vec vecèèèè el el el el----mafmafmafmaføøøø: Đçinde buru [sancı] olan atın boynu gevşek ve sarkık olup 

eklemleri titrer ve ağzından köpük gelir.  

Yılan ısırmasının belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt na na na naóş elóş elóş elóş el----óóóóayyayyayyayyeeeetttt: Yılan sokmasının belirtisi; kılları dikleşir, ürpermiş gibidir. 

84b]►  Kasılmış gibi dik durur. Dudakları ve gözleri şişer, ağzı tutulur. Ayakta duramayıp 

düşer, gaitasını yiyebilir.  

Akrep sokmasının belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt les les les lesèetèetèetèet el el el el----èèèèaaaaúúúúrebrebrebreb: Akrep soktuğunda ayakta duramaz, arka ayakları tutmaz ve 

dışkısının rengi değişir. Yem yemez, burnu akar. Yürütmek istendiğinde yürüyemez. 

Kuyruğunu kaldırır, dik tutar.  

Örümcek benzeri böcek yiyen atın [Örümcek hastalığı] belirtileri: 

                                                 
93 L. Limnatis nilotica, hayvanlarda zayıflamaya neden olur. Halk arasında insan ve hayvan 

tedavilerinde kullanılır (Dinçer 1967). 
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èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt    ddddÀéÀéÀéÀéi eli eli eli el----èèèèankebankebankebankebÿÿÿÿtttt: At, ot içinde olan ve örümceğe benzeyen bir canlı 

yediğinde, iki gözü şişer, gözyaşı akar, yem yemez.  

Ez-zibhet [Diphteria, difteri, Kuşpalazı] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt e e e ezzzz----õõõõibibibibóetóetóetóet: Burun direği felç olur, yem yemez, su içmez.  

Karın boşluğunda yırtılma, bozulmanın belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----hetk fi elhetk fi elhetk fi elhetk fi el----cevfcevfcevfcevf: Đç organlarda, boşlukta bir şeyin harap olan atın gözleri 

çukurlaşır ve içini [göğsünü] çeker. Yem yiyip su içtiği halde zayıflar.  

85a]►  Durduğunda arka ayaklarını öndekilere yaklaştırır. Eğer kanlı idrar yaparsa ölür.  

Seğirtme, çarpıntının belirtileri:çarpıntının belirtileri:çarpıntının belirtileri:çarpıntının belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el-iòòòòtilÀÀÀÀc: Vücudunu titretmesidir. Şiddetli olduğunda dudakları çok titrer. 

Bu hastalık atın beyninde olur. Dizleri titrer, ağzından köpük gelir. Bu hastalık atı 

aniden öldürür.  

Yılan [Engerek yılanı] ısırmasının belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt les les les lesèèèè el el el el----efefefefèèèè: Yılan soktuğunda vücudundaki kıllar dik olur, ön ayakları, 

gözleri ve ağzı şişer, dişleri birbirine kenetlenir. Baş, bazen de kuyruk kılları 

dökülür,  gaita kokusu çok kötü olur.  

Yabani su kabağı zehirlenmesinin belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt d d d dÀéÀéÀéÀéi eli eli eli el----kerneb elkerneb elkerneb elkerneb el----berrberrberrberríííí: At, yabani su kabağı yediğinde iki ayağı gevşek 

olur. Sürekli yatar ve yürüyemez.  

Đç parazit belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmetetetet e e e edddd----dÿdÿdÿdÿdddd: Atın karnında kurt olursa kuyruğunu sürekli duvara sürter, her gün 

yeni bir belirti oluşur. 

Zehirli ot yemiş olan atın belirtileri: 

85b]►  èAlÀmeèAlÀmeèAlÀmeèAlÀmetttt merèi è merèi è merèi è merèi èuuuuúúúúÀÀÀÀr r r r úúúúÀÀÀÀteltelteltel: Yabani, öldürücü otlar yediğinde arka tarafı gevşek 

durur, yattığında kalkamayabilir, ön ayaklarını sürüyerek hareket ettirir.  

Mide ağrısı [gastritis] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt vec vec vec vecèèèè el el el el----mimimimièèèèdededede: Atın tembel, gevşek olduğu görülür. Penis ve testisleri şişer. 

Yem yemez.  
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Tavuk gübresi yiyen atın [zehirlenmesinin] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt ekl zebl e ekl zebl e ekl zebl e ekl zebl edddd----deccdeccdeccdeccÀÀÀÀcccc: Tavuk gaitası yiyen at uyuşuk, tembel olur. Đdrarı kızıl 

renkte olur.  

Akciğer hastalığı [Pneumonia, pnömoni] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt    èèèèillet eillet eillet eillet errrr----reyyereyyereyyereyyetttt: Çoğunlukla bahar günlerinde olup çok zayıf görünür. Öyle 

öksürür ki kemik yutmuş gibidir. Burun akıntısı soğuk olur. Çok su içer, yemini yer. 

Nefesi zayıf olur. Sürekli yanlarını ısırır. Bu hastalık, akciğerde yara, çürük 

olmasından kaynaklanır. Ağızdan nefes alır. 

86a]► Kaburgaları çekilir. Bakışları sert, vahşi olur. Kimi zaman yemini çiğner, ıslatır. 

Bundan kötü bir koku gelir.  

Akciğerde yırtılma [Perforation, perforasyon] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----hetk fi ehetk fi ehetk fi ehetk fi errrr----reyyereyyereyyereyyetttt: Akciğerinde bir bölgenin harap olması sonucunda 

nefesi ağır, çok tiz olur.  

Burunda basur [Ulcus, ülser] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----bbbbaaaavvvvÀÀÀÀsir fi elsir fi elsir fi elsir fi el----mmmmiiiinòarnòarnòarnòar: Atın burnunda bevasir olursa burnu felç olur, sarı 

renkte irin akar. Kişnemeye gücü kalmaz.  

Karnın şişmesinin belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt n n n neeeeffffòòòòet elet elet elet el----babababaùùùùınınının: Atın karnının şişmesi kuru yem yemesinden kaynaklanır. Su 

içmeye doymaz. Karnı şişer, gaitası kuru ve az olur ki bu durumda idrar kesesi 

büyür.  

Domuz [başı] hastalığı [Actinomycose, aktinomikoz, Sıraca] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----òòòòananananÀzíÀzíÀzíÀzírrrr94949494: Domuzbaşı hastalığı çoğunlukla taylarda olur. Kimi zaman  

86b]► büyük atlarda da görülür. Bu hastalıkta boynun iki tarafında beze gibi çok kötü bir 

şişlik [lezyon] görülür. Kimi zaman açılır ve burnundan sıvı akar. Nadiren boğazına 

bulaşır. Hızlı şekilde soluk alıp verir. Bu hastalık bulaşıcı bir hastalık olup 

öldürücüdür, hemen tedavi edilmelidir.  

Bağırsaklarda yara [Enterocolitis ulcerosa, ülser] belirtileri: 

                                                 
94 Domuzburnu, L. Actinomycose, 9. yy’daki adı (hanazir) aynı şekilde geçmektedir (Dinçer 1967). 
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èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----úúúúararararóóóóet fi et fi et fi et fi eeeellll----amèÀéiamèÀéiamèÀéiamèÀéi: Bağırsaklarda çıban ya da yara olduğunda hayvan 

kan işer. Bu hastalık, peniste olan ve penisin dışarı çıkıp yerine girememesi ile 

kendini belli eden bir hastalıktır.  

Sarı su [Ascites, asites] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt m m m mÀéÀéÀéÀéi eli eli eli el----aaaaããããfarfarfarfar: Sarı su olursa karnı şişer, içinde çalkantılı bir ses olur. Ön ve 

arka ayakları, testisleri, dirsekleri şişer. Şişliğe dokunulduğunda iz kalır, çukur olur. 

87a]►  Her tarafı şişer, damarları görünmez.  

Kusma [Regurgitation, regürgitasyon] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----hhhhaaaayyyyøetøetøetøet: Vücut ateşi yüksek, özellikle karnı çok sıcak olur, zorlukla ve 

inleyerek gaitasını yapar, yatmaz.  

Beyaz leke [Trycophytose, trikofitoz]  belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----barbarbarbaraaaaãããã: Atın dudağında beyazlık olur. Nadiren insandaki baras [sedef] 

hastalığı gibi olur.  

Boğaz hastalığının [Gourme, Adenitis equorum, gurm hastalığı] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----    òòòòununununÀÀÀÀnnnniiiiyyyyyeyeyeyetttt95959595: Bu hastalık atın alt ve üst çenesi arasında olur. Kesim 

yerinde şişkin bir beze olur. Kimi zaman burun deliklerinden akıntı gelir. Nadiren 

açılır ve sonra iyileşir. Sık görülen önemli bir hastalıktır. Đyileşince hızla kilo alır.  

Verem96 [Tuberculose, tüberküloz] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt e e e essss----seblseblseblsebl: Bu hastalıkta at, yemini yemesine rağmen günden güne zayıflar. 

87b]►  Bakışları dik ve nefes alıp vermesi yavaştır.  

Yusuf hastalığının belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt el el el el----YusufYusufYusufYusuf: Bu hastalık çatlama, yarılma hastalığına benzer. Tırnağın üst 

kısmında olur, bukağılığa kadar çıkmaz, içinden kan akmaz.  

Omuz çıkığının belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt el el el el----lazlazlazlazÿÿÿÿkkkk: Ata bir şeyin dokunması, vurması sonucunda omzu yerinden çıkar. 

Ön ayaklarını sürüyerek götürür, yürüyemez.  

                                                 
95 ĐF’de (79a/1) “òunnÀúıyyet”. 
96 Günümüzde yazılmış olan iç hastalıkları kitabında da Adenitis equorum’un ardından Tüberküloz 

konusunun işlenmesi (Đmren ve Şahal 1994) dikkat çekicidir. 
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Koordinasyon bozukluğunun [inkoordinasyon] belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt en en en en----nnnnekbekbekbekb [å [å [å [åekbekbekbekb]]]]: Bu durum, atın omuzlarını yemliğe vurması ya da düşmesi 

sonucu oluşur ve ağrıyan yer ellendiğinde sakınır. Çoğunlukla uyurken aniden 

seslenip ürkütülünce olur. Ani tepki gösterir ve yemliğe çarpar.  

Çıkık [Luctation, luksasyon] belirtileri: 

èAlÀmeèAlÀmeèAlÀmeèAlÀmetttt el el el el----òòòòalalalalèèèè: Ön ya da arka ayaklarında çıkık olduğunda çıkık yeri çukur olur. 

88a]►   Đyileşmesi mümkün değildir. Eğer kemik kırılırsa hiç iyileşmez.  

Sıkışma, ıkınma belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----óóóóaaaaããããrrrr: Yemlikten çıktığında sakindir. Bindiklerinde aralıksız yürür.  

Arpalama hastalığının belirtileri: 

èAlÀmeèAlÀmeèAlÀmeèAlÀmetttt e e e etttt----teşteşteşteşebebebebbbbbeeeekkkk: Arpalama, atın arpa yemesi ve yorgun iken su içmesi sonucu 

ortaya çıkar. Yorulduktan sonra belirli bir süre yemden uzak tutulmalıdır. 

Çıkardıklarında ön ve arka ayakları sarhoşmuş gibi birbirine dolaşır. Yavaş 

yürüdüğünde aralıksız yürür. Ancak ayaklarının birbirine dolaşması devam eder. 

Arpa yedirmezlerse bu hastalık çabuk geçer. Kaldırmaya çalıştıklarında ön ayaklarını 

çeker, dönerken bütün vücudunu kullanır ve göğsü ile döner. Đyileşirse tedaviye 

gerek kalmaz. 

Tırnak çevresi, taç kemiği ağrısının belirtileri: 

88b]►  èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt vec vec vec vecèèèè el el el el----ekleklekleklííííllll: Atın tırnakları aşırı sıcaktır ve dokunulduğunda kendini geri 

çeker.   

Tırnak ağrısının belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt vecè vecè vecè vecè el el el el----óÀóÀóÀóÀferferferfer: Tırnak ağrısı hayvan için çok kötüdür. Taş üstüne basar ve 

tırnağı yarılır. [Ağrısından ayağını karnına vurması nedeniyle] Karnında kan izi olur. 

Bir taş üstünde tırnağının üzerine bastırılmaya çalışılırsa sakınır ve yüzüstü düşer.  

Tırnakta dut benzeri oluşum  [Papillom ya da Pododermatitis chronica verrucosa 

sive migrans, krapo] belirtileri: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt e e e etttt----ttttÿte fi elÿte fi elÿte fi elÿte fi el----óÀóÀóÀóÀferferferfer: Bu hastalık bir yaradır, tırnağın iç orta kısmında oluşur. 

Đçinden sarı sıvı akar ve et parçası oluşur, hatta görünecek şekilde büyür. Bu 

hastalıktan kurtulması uzun sürer.  
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[Gözde] kemne [Glaucoma, glokom, Karasu hastalığı] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----kemnekemnekemnekemne: Önünü görür, sağını solunu göremez. 

Gözde beyaz leke [Panoftalmi, pamukçuk] belirtileri: 

89a]► èAlÀmeèAlÀmeèAlÀmeèAlÀmetttt es es es es----selselselselÀÀÀÀkkkk: Gözde yara olduğunda gözünden sürekli irin akar. Eğer gözü koyu 

renk ise kızıl olur. Akan kan, demir veya yırtıcı hayvan yarasından ya da başka bir 

şeyden olursa bilinir. Özel bir belirtinin olmasına gerek yoktur. Bunu gören bilir.  

Sıcak geçmesinin belirtileri: 

Ve ammÀ mudÀòVe ammÀ mudÀòVe ammÀ mudÀòVe ammÀ mudÀòalalalaleeeet elt elt elt el----óóóóaddaddaddadd: Zayıflar, yem yemekten çekinmeye başlar, [ayaklarını] 

göğsüne vurur. Sık nefes alıp verir, ancak soluğanlık kadar kötü olmaz. Ön ve arka 

ayakları şişer, testisleri gevşek olur. Rektumda kurt, boğazında yara olur, yelesi ve 

kuyruk kılları dökülür. Hepsi bilinen belirtilerdir. Ayrıca açıklamaya gerek yoktur. 

Gözde beyazlık [Leucom ya da Hypopion] belirtileri: 

89b]►  èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----baybaybaybayÀøÀøÀøÀø el el el el----óÀóÀóÀóÀdesdesdesdes: Göze perde inme hastalığı gibidir. Belirtileri, kararmaya 

benzer beyazlık oluşur. Bir süre sonra bulanık beyaz bir görünüm alır. Gözünde 

şiddetli su oluşursa beyaz ışığa benzer ve parlak olur. Bunun tedavisi yoktur.  

Tüy yutması ile oluşan öksürüğün belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt e e e essss----seseseseèÀèÀèÀèÀl min riyşel min riyşel min riyşel min riyşetttt yebla yebla yebla yeblaèèèèihihihihÀÀÀÀ: Tüy yutmuş olan hayvan derinden ve şiddetli 

öksürür.  

Sudam [Piroplazmozis] belirtileri: 

èAlÀmeèAlÀmeèAlÀmeèAlÀmetttt e e e eãããã----ããããuuuudÀdÀdÀdÀmmmm: Musannif, “bu hastalık benim açımdan bir zehir gibidir. Başında  

90a]►  başlar, gözlerin üstündeki çukurlar şişer. Öyle ki gözünü örter. Başı şişer, sağ omzu 

titremeye başladığında artık ilacı olmaz, ölür” demiştir. Buna benzer olarak 

boğazından başlarsa, kısa zamanda (göze) yayılır ve kör olur.  

Penis derisinde kabuklanma, soyulma [Dourine?] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----úúúúaşaşaşaşÀÀÀÀrrrr: Bu, atın penisinin kabuklanıp kabarmasıdır. Bu hastalık, kısrağın 

cinsel organında olur ve uyuza benzer. Çiftleşme sırasında aygırın penisine geçer.  

Sıkıntı sonucu oluşan pamukçuk [Stomatitis, ağız mukozası yangısı] belirtileri: 
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èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt e e e essss----selselselselÀÀÀÀúúúú fi el fi el fi el fi el----ààààamamamam: Atın ağzında ileri yaşlılıktan kaynaklanan bir durumdur. 

Đki türlü olur; birisi ağızda kalıcı olur. Kötü kokuludur ancak köpük gelmez. 

90b]►  Diğerinde ise yara olur; ağzında koku ve köpük olmaz.  

Boynun eğri olmasının [Tortikollis] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----èèèèavc elavc elavc elavc el----èèèèananananúúúú: Atın boynunun eğri olması bir ağaca bağlanmasından 

kaynaklanır. Boynunun bir tarafı yüksek diğer tarafı alçak olur. Ön ve arka ayak 

damarından alınan nabız belirgindir. Sinir ile kemik arasında, neşter vurulan yerde 

şişlik olur. El altında yumuşaklık hissedilir. Bu at kusurlu sayılmaz, ateşi dahi olmaz. 

Musannif, “bana göre, ön ayakta olursa kötü olur” demiştir.  

Hava yutmaktan [Aerofagia, aerofaji] kaynaklı öksürüğün belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt e e e essss----seseseseèÀèÀèÀèÀl fi ell fi ell fi ell fi el----havhavhavhavÀéÀéÀéÀé: Havadan dolayı öksürme, taylarda özellikle gem vurma 

alışkanlığının olmamasından kaynaklanır. Hayvan ağzını açık tutar. 

91a]►  Đçeriye giren hava akciğerlerine gider ve öksürük oluşur.  

Kulak içinde yara olmasının [Otitis] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----úúúúuuuurrrrÿÿÿÿh fi dh fi dh fi dh fi dÀòiÀòiÀòiÀòil ell ell ell el----eeeeõõõõenenenen: Kulağın içinde yara oluştuğunda, sürekli bala 

benzeyen bir akıntı olur.  

Gözde tırnak benzeri oluşum [Pterygium, konjünktiva duplikasyonu] belirtileri: 

èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt e e e ezzzz----ôôôôafafafafaaaar fi elr fi elr fi elr fi el----èèèèaynaynaynayn: Atın gözlerinin yumuk olması durumunda bol miktarda 

gözyaşı akar ve hayvan gözlerini açamaz.  

Soğuktan kaynaklanan öksürüğün belirtileri: 

VesVesVesVes----seèÀseèÀseèÀseèÀl min ell min ell min ell min el----berdberdberdberd: Soğuktan kaynaklanan öksürük şiddetli olur. Sıcaktan 

olduğunda hırıltılı bir hal alır.  

[Üçüncü] göz kapağının [Palpebra tertia] düşmesi [Evertion, eversiyon] belirtileri: 

VVVVe e e e ammammammammÀÀÀÀ e e e ezzzz----ôôôôafarafarafarafar: Gözün kararmasıdır. Etten bir perde [deri şeklinde gözbebeği 

üstünde] oluşur. Gözpınarı tarafında olur, hatta gözbebeğinin çoğunu örter.  

Gözde el-tute [Papillom]: 

Ve ammÀ etVe ammÀ etVe ammÀ etVe ammÀ et----tÿtÿtÿtÿte fi elte fi elte fi elte fi el----èèèèaynaynaynayn: Gözbebeği ve göz kapağı arasındaki siğil benzeri bir  
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91b]► oluşumdur. Đçinden irinli sarı sıvı akar. Gözü örtebilir. Nadiren de olsa büyüyüp 

gözü kör edebilir.  

Gözde yara (çıban) olması: 

Ve ammÀ elVe ammÀ elVe ammÀ elVe ammÀ el----úúúúurÿh fi elurÿh fi elurÿh fi elurÿh fi el----èèèèaynaynaynayn: Atın gözüne bakıldığında kolayca görülür. Yara, göz 

kapaklarında ya da gözbebeklerinde olur. Çapaklanma fazla ise gözyaşı akar.  

Gözyaşı kanalı [Ductus lacrimalis]  yangısı [Dacriyosistitis]  belirtileri: 

VVVVe amme amme amme ammÀÀÀÀ r r r rííííh eh eh eh essss----seblseblseblsebl: At, bir gözünü yumup diğerini açar. Nadiren hastalıktan dolayı 

gözleri şişer.  

Sarılık: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----yeryeryeryereeeeúúúúÀÀÀÀnnnn: Atın gözbebeği sarı olur, gözleri koyulaşır. Eğer hemen tedavi 

uygulanmazsa muhtemelen kör olur. 

Kulunc [şiddetli bağırsak ağrısı] belirtileri: 

92a]► èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----úúúúÿlÿlÿlÿluuuuncncncnc: Kulunç olan at, dışkısını güçlükle yapar. Sürekli yatar durur. Ön 

ve arka ayaklarını yere vurarak tepinir. Koltukları terler; dışkısını zorlukla yapar. 

Kimi zaman titrer. Arkası yere gelecek şekilde düştüğünde bağırsağı döner 

[Prolapsus recti ya da barsak torsiyonu].  

Çıban: 

Ve ammÀ esVe ammÀ esVe ammÀ esVe ammÀ es----sasasasaèèèèfefefefetttt: Atın ayaklarında, kulaklarında, burnunda olur, yarılmış gibi 

görünümü vardır. Bu durumda bazen artan bazen azalan sarı bir su akar. 

Böbrek ağrısı: 

VVVVeeee ammÀ ve ammÀ ve ammÀ ve ammÀ veccccèèèè el el el el----kilyeteynkilyeteynkilyeteynkilyeteyn: At, ön ve arka ayaklarını toplar ve kamburlaşır. Duvara 

yakın yürürken yüzünü duvara döner. Ağrı nedeniyle vücudunu kanatırcasına kaşınır. 

Zakkum ve usfür97 yemenin [zehirlenme] belirtileri: 

92b]► Ve ammÀ ekl elVe ammÀ ekl elVe ammÀ ekl elVe ammÀ ekl el----feres feres feres feres eeeedddd----didididiflflflflÀéi eÀéi eÀéi eÀéi ev ekl elv ekl elv ekl elv ekl el----èèèèuuuuããããffffÿÿÿÿrrrr: At, zakkum [L. Folium Nerii] ve 

usfür [L. Carthamus tinctorius] yediğinde bütün vücudu şişer ve salyası akar.  

Rahmin düşmesi [Prolapsusu uteri]: 

                                                 
97 Aspir, kutrum, yalancı safran: Tohumlarından ve tohumlarından elde edilen yağdan müshil olarak 

yararlanılır (Baytop 1984). 
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Ve ammÀ netr erVe ammÀ netr erVe ammÀ netr erVe ammÀ netr er----rarararaóóóómmmm: Atın uterusu çıkar ve sarkar. Ayrıca burun akıntısı olur.  

Gözde kararma [Cataract, katarakt] belirtileri: 

VVVVe amme amme amme ammÀÀÀÀ el el el el----àaşÀàaşÀàaşÀàaşÀvetvetvetvet: Bu hastalık durumunda gözde perde oluşup hayvanın gözü 

kararır. Gözbebeği su gibi berrak olmaz ve bulanıklık oluşur.  

Bukağılık kemiklerinin [Phalanx secunda] çıkığı: 

Ve ammÀ taórík Ve ammÀ taórík Ve ammÀ taórík Ve ammÀ taórík elelelel----fûfûfûfûããããÿÿÿÿãããã: Atın bukağılık kemiklerinde titreme oluşur. 

Dokunulduğunda ön ayaklarını çeker. Ağrıyan ön ayağını kaldırır. 

Gözde kızarıklık [Erysepelas, erizipel, alazlama] belirtileri: 

93a]► VVVVe amme amme amme ammÀÀÀÀ el el el el----humrehumrehumrehumretttt: Bunun belirtisi, yol yorgunluğundan atın gözlerinin saf kızıl 

olmasıdır. Bulanıklık yoktur. Kararma ya da körlük olursa gözbebeğini küçültür. 

Gözü kararır, gözün siyah kısmı küçülür. Sarılığa benzer bir görünümü vardır. 

Musannif, “nadiren bundan kurtulanı gördüm” demiştir.  

Tavukkarası hastalığının [Hemarrolopie]  belirtileri: 

VVVVe amme amme amme ammÀ eşÀ eşÀ eşÀ eş----şebbekreşebbekreşebbekreşebbekretttt: Bu durumda olan hayvan, güneş battıktan sonra ya da gece 

vakti gözü kararır ve göremez. Kör olan bir hayvan gibi çırpınır, ayaklarını yanlış 

basar.  

Zehirli bir böcek yenmesinin belirtileri: 

VVVVe amme amme amme ammÀÀÀÀ e e e edddd----dabbe eldabbe eldabbe eldabbe el----òòòòababababíííísesesesetttt:  Habise [?], gelincik ile carad [çekirge] arasında olan  

93b]► bir hayvan olup zararlı bir böcektir, akrep gibi sokar. Isırık yeri şişer ve atı ağrıdan 

inletir. Çok ıstırap çektirir.  

Güneş yanığı: 

VeVeVeVe ammÀ e ammÀ e ammÀ e ammÀ ellll----úúúúamr min eamr min eamr min eamr min eşşşş----şemsşemsşemsşems: Atın gözü güneşten ve beyaz nesnelere bakarken 

gözü kamaşır. Sefer sırasında aşırı sıcaktan gözleri kızarır ve göz kenarları çatlar. 

Dudaklar yarılır. Gözler aynı zamanda kardan da kamaşabilir.  

Kelbe [Kuduz]: 

Ve ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ eVe ammÀ ellll----kelbkelbkelbkelb: Kanın ya da safranın [ya da kandan ve safradan bir maddenin] atın 

beynine geçmesi sonucu atta kudurma ve delilik oluşur. Đnsanı ısırır. Zamansız 

kişner, bu hastalık özellikle sıcak zamanlarda görülür. 
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Davar tepmesinin belirtileri: 

94a]► èAlÀmèAlÀmèAlÀmèAlÀmeeeetttt el el el el----feres elferes elferes elferes el----lllleeeeõõõõi i i i øøøøarbetarbetarbetarbetiiiihhhhÀÀÀÀ d d d dÀÀÀÀbbetbbetbbetbbet: Davar tepmesi sonucunda atın karnında, 

testislerine yakın yerde kas zarı, derisi yarılır. Yem yemez, su içmez. Başını yere 

yakın tutar ve arkaya döner. Bunun tedavisi yoktur, üç günde ölür. Çünkü “mezÿd” 

[kör bağırsak, sekum?] denilen bağırsak ikinci günde tıkanır.  

 

Atlarda görülen hastalıkların tedavileri 

Allah’ın yardımıyla [hastalıkların] tedavileri: 

BÀb BÀb BÀb BÀb [9][9][9][9]    eeeellll----mümümümüèÀèÀèÀèÀleclecleclecÀÀÀÀt bit bit bit bièèèèavn AllÀavn AllÀavn AllÀavn AllÀh th th th teeeeèèèèÀÀÀÀlalalala: Tedavi bölümünde belirtilen ilaçların çoğu 

Yunan hekimleri zamanından kalmıştır. Bunların Arapça, Farsça ya da Türkçede 

bilinen adları ya da özellikleri inşallah belirtilip açıklanacaktır. Bu ilaçların çoğu 

attarlarca bilinir ve istenirse bulunur.  

Müşeş tedavisi: 

èèèèĐlĐlĐlĐlÀÀÀÀcccc el el el el----müşeşmüşeşmüşeşmüşeş: Tedavi için iki cüz nergis98 soğanı (nergis dibinde olan ve soğana 

benzeyen kısım) ve bir kısım deve hörgücü yağını alıp her birini ayrı ayrı ezsinler. 

94b]►  Birbirine katıp macun gibi yaptıktan sonra eski bir bez ile fitil şeklinde hazırlayıp, 

halka tarzında müşeşin çevresine bağlasınlar. Bu tedavi ile iyileşir. Sonra üstüne bir 

yaprak örtüp, bunun da üstüne eski bir bez dolayıp bağlasınlar. Đki gün bu şekilde 

bekletip üçüncü gün açsınlar. Eğer müşeş su gibi yumuşamışsa deve hörgücü yağını 

sürsünler. Nergis soğanından bolca katıp müşeşin üstünü tekrar bağlasınlar. Bunu su 

gibi yumuşayana kadar uygulasınlar. Eğer kendi kendine açılmazsa açsınlar, içinde 

ne varsa akar. Biraz tenür99 [?] parçasını alıp hafif şekilde ezdikten sonra müşeşin 

üstüne bağlasınlar. Bu uygulama birkaç gün uygulanırsa Allah’ın izniyle iyileşir.  

Müşeş için bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûò ûò ûò ûòrararara100100100100 el el el el----müşeşmüşeşmüşeşmüşeş: Enderâni tuzunu hafif şekilde ezsinler, şeffaf görünümde 

olur. Bunu sığırın iç yağı ile yoğurup müşeşin üstüne bağlasınlar. 

                                                 
98 L. Narcissus tazetta, kusturucu, ateş düşürücü ve ishal yapıcıdır (Baytop 1984). 
99 Hatay Arapça yerel halk dilinde “tandır” anlamındadır. 
100 Türkçeye çevirisi “diğer özellik” olan kavram, metin akışı içerisinde “diğer bir tedavi” anlamında 

kullanılmıştır. 
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95a]► Açıldıkça bu ilacı uygulasınlar. Bağladıktan sonra el ile ovup, “bismillahi üskün 

bièaôâmatil-lÀhi üskün bi-celÀlil-lÀhi üskün bi-úudretil-lÀhi üskün bi-elfi lÀ-óavle 

velÀ úuvvete illÀ bi-llÀhiél-èaliyyiél-èaôím”101 duasını okusunlar. Allah’ın izniyle 

yararlı olur.  

Müşeş için bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra    lilililillll----müşeşmüşeşmüşeşmüşeş: Beyaz hardalı alıp yumuşakça ezsinler. Bunu pancar suyu ile 

karıştırıp sadece müşeşin üzerine gelecek şekilde sürsünler. Eski bir bezle bağlayıp 

akşamdan sabaha kadar bekletsinler. Sabah açıp tekrar uygulasınlar. Bu işlemi birkaç 

defa tekrarlanırsa yararlı olur.  

Müşeş için bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra    lilililillll----müşeşmüşeşmüşeşmüşeş: Kırmızı “BurÀú-ı kirmÀni”102den iki dirhem alıp, iki dirhem 

hint tuzu ve sığırın iç yağı ile ezip eski bir bezin üstüne sürüp müşeşün dışına 

taşmayacak şekilde yapıştırsınlar.  

Müşeşe etkili bir diğer tedavi: 

SıfaSıfaSıfaSıfatüntüntüntün    elelelel----leleleleõíõíõíõí yes yes yes yesííííl minl minl minl mineeee’l’l’l’l----müşeşmüşeşmüşeşmüşeş: Müşeşi temizleyip akıtan yağın içeriği: Sekiz ratl  

95b]►  su alan bir testi içine bir ratl belesan yağı, dört ratl temizlenmiş zeytinyağı, bir 

buçuk ratl zeraric (zeraric alaca kurttur, yazın ot başına konar, baytarlar tarafından 

bilinir), 15 tane nergis soğanı, bir avuç enderani tuzu alsınlar. Enderani tuzunu nergis 

soğanı ile ezip üstüne zeraric döksünler. Bunları karıştırıp testi içine koysunlar. 

Testiyi güneş sıcaklığını alabilecek bir yerde beş ay, her Cuma günü karıştırmak 

suretiyle bekletsinler. Müşeşe bu ilaçtan her gün, günde üç kez olacak şekilde 

uygulasınlar. Müşeş olan atın ayağı suya değmemelidir. Müşeşin yeri belirince 

yukarı kısmından sıksınlar, aşağıdan akar gider103.  

Đncikte olan müşeş [Eparven, kemik karakuşu] için: 

Fa aFa aFa aFa ammmmmmmmÀÀÀÀ el el el el----müşeş elleti müşeş elleti müşeş elleti müşeş elleti èèèèalalalalelelelel----vavavavaôíôíôíôíffff: Đncik üstünde yumuşak şişlik olarak görünür. El 

ile gece gündüz ovsunlar, zamanla gider. 

                                                 
101 Allah’ın adıyla, azmiyle, celali ile, kudreti ile rahatla, iyileş, bin defa “la havle”. 
102 Boraks, bir tür mineral. Kirmani (Đran’da bir yer) boraksı. 
103 Özellikle apse olgularında, apsenin yere yakın kısmından açılması doğru bir yoldur. 
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96a]►  Eğer gitmezse, kalaydan şişlik genişliğinde bir akçe gibi yuvarlak şekilde hazırlayıp, 

ovduktan sonra bunu müşeşin üzerine bir sargı ile sağlam bağlasınlar. Gerek 

duyuldukça bu uygulamayı tekrarlasınlar. Đnşallah gider.  

Sinir (èèèèaããããb) üzerinde olan müşeş için: 

Ve ammVe ammVe ammVe ammÀÀÀÀ el el el el----müşeş müşeş müşeş müşeş èèèèalalalaleeeellll----èèèèaaaaããããbbbb: Müşeş sinir üstüne yayılıp bir yere toplanırsa 

düğümlenir. Tedavisi için beyaz inciri sirkede üç gün bekletip şişmesini beklesinler. 

Sirke azaldıkça eklesinler. Sonra gerektikçe alıp yumuşak olacak şekilde ezsinler. Bir 

parça kâğıt üstüne sürüp müşeşli sinir üstüne yapıştırsınlar. Đki gün bekleyip üçüncü 

gün açıp birkaç gün daha tekrarlasınlar. Đnşallah gider. Müşeş için en kesin çözüm 

dağlamaktır. Ancak ata ateş değdiğinde acıtır. Dikkatli olmak gerekir. 

96b]► Başı düz olan bir dağlayıcı alıp atın ayağı yerden kaldırılmalı, yere basmamalıdır. 

Musannif, “yere bırakılınca acı çekip öldüğünü çok gördüm” demiştir. Đlacı 

uygularken elden geldiğince atı yormamaya dikkat edilmelidir. Đlaç, [ayağı havada] 

durur vaziyette iken uygulanmalıdır. Zarar verilecek kadar fazla dağlamamalıdır, aksi 

takdirde helak olur. Uygulamanın ardından dört köşeli dağlayıcı ile dağlanmalıdır. 

[Dağlanan yer] Müşeş kadar yuvarlak olmamalıdır. Dağlayıcı yakın mesafeden 

uygulanırsa daha iyi olur. Desenli dağlayıcı hafifçe uygulanmalı, sadece kılı 

giderilmelidir. Yavaşça uygulanıp, uygulanan yere katran sürülmelidir. Ardından 

tekrar dağlanmalı ki sağlam olsun. Müşeş tekrar ortaya çıktığında katran yerine bal104 

kullanılırsa da güzel olur. Đyi bir dağlama hafif olur. Đyileştikten sonra üzeri tekrar  

97a]► dağlanmalıdır. Katran ve bal kullanılmadan da dağlama yapılabilir. Dağlama 

yapılmamış yerlere tuzlu su dökülmelidir. Allah’ın izniyle yararı olur.  

Đntişar [Tendinitis, yorgunluktan damarın şişmesi] tedavisi: 

èèèèĐĐĐĐllllÀÀÀÀc c c c elelelel----intişintişintişintişÀÀÀÀrrrr: Đntişar erken dönemde ise tedavisi için gemleme hastalığı (melceme) 

ilacı kullanılır. Temizlenirse iyileşir. Eğer şişlik tendo ve damarları saracak şekilde 

olursa damar açılıp biraz kan akıtılmalıdır. Ancak neşterin, şiş olan bölgeyi 

delmemesine dikkat edilmelidir. Yoksa tırnağa yayılan bir şişlik (dahs) oluşur. 

Bukağılığın dış tarafından alınacak kanın,  uzman bir kişi tarafından alınması gerekir. 

Gemleme hastalığı ilacı: Sabır105, mür [zamk], akakıya (kurt suyu?), mağas, 

                                                 
104 Antiseptik, sürgüt (Kaya 2008), yanık tedavisinde merhem şeklinde, boraks (jenkar, tenkar) ile 

ağızda görülen iltihaplarda kullanılmaktadır (Baytop 1999). 
105 Sabr, sarısabır, öd ağacı. L.Aloe. Antimikrobiyel, yara ve yanık iyileşmesini hızlandırıcı, sürgüt, 

tümoral oluşumunu önleyici, antienflamatuar etkileri mevcuttur (Kaya 2008). Sabırlık otu, 
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kardeşkanı ve ağaçküpesi (hatmi), bunların hepsini bir kaba döküp yumurta akıyla 

yoğursunlar. Eski bir bez üstüne sürsünler. Mür, zamk, sakız ağacıdır. Biri saf, diğeri  

97b]► karışık olur. Akakıya kurt suyudur. Mağas için bazıları, “yabani nar ağacının 

köküdür” derler. Hazırlanan karışım ilgili yere sağlam şekilde bağlanmalıdır. 

Gerekirse bu karışımı sıcak olan kan ile karıştırıp tendo üstüne sürsünler. [Şişlik] Kıl 

dibine ulaşırsa eski bir bezle sağlam bir şekilde bağlasınlar ya da ayakkabı boyasını 

alıp ezsinler, tendo üstüne sürsünler. Đpek bir ip ile sağlam bağlasınlar. Açmak 

istenildiğinde atın ön ayaklarını suya soksunlar. Đlaç yavaş yavaş gider. Eğer suya 

sokmadan açılırsa kılları kopartılır ki o zaman tendo açılır. Eğer sefer sırasında 

intişar olan yer bağlanmak istenirse, eski keten tohumu106 demir kaba konulup, 

üstüne biraz burak107 döküp ezilmelidir. Kaynadıktan sonra bez dolanmış çubuk ilaca  

98a]►  bulanıp ayağı yakmadan tendonun üstüne sürülmelidir. Denenmiş bir tedavidir.  

Eski ve boğulmuş intişar: 

Ve Ve Ve Ve ez èez èez èez èaaaaúúúúd eld eld eld el----intişintişintişintişÀÀÀÀr ve r ve r ve r ve èèèèatatatatúúúú: Düğüm halinde ve eski olursa müşeşte belirttiğim 

incirli ilacı tendo üstüne sürsünler. Düğümlenmese de, bu tedavi uygulandığında 

yararlı olur. Ateşle tedavi etmek ya etkisizdir ya da daha kötüleştirir. Ancak 

belirteceğim tedavi uygulanırsa inşallah yararlı olur. Đntişarın hafif olması 

durumunda bu tedavi yerine incir ve sirke kullanılabilir. Đlerlemiş ve şiddetli intişar 

varsa, şişlik yerindeki damardan kan alınıp bir parça taze kuyruk yağı ile bir beze  

98b]► sürülerek tendo üstüne bağlanmalıdır. [Bu durumda] tendo şişecektir. Çünkü yağlı 

olan her nesne tendo üzerine koyulduğunda tendoyu şişirir, gevşetir. Üstüne kuyruk 

yağı konulduğunda erir. Çok şişmesi iyidir. Bu uygulamayı birkaç kez tekrarlasınlar. 

Şişlik artıp yara kötüleşirse açıp üstüne [kuyruk yağına] hurma eklesinler. Bu karışım 

yararlı olur. Yavaş yavaş yürütürlerse şişlik iner. Ön ayağın alt kısmında olan bu 

sinir, kiriş [görünümünde] olur ve iyileşir. Bu durumda ateşle tedavi [dağlama] 

yapsınlar. Ya da bazerd ile [tedavi etsinler] (bazerd ile tedavi ilerde anlatılacaktır). 

Kuyruk yağına incir ve sirke ekleyip uygularlarsa daha güzel olur. 

                                                                                                                                          
sarısabır, L. Agave americana  (Şahin 2007). Kalınbağırsakta etkili bir sürgüt olup, süt yoluyla 
emen yavrularda ishal yapar (Baytop 1999). Antimikrobiyel, yara ve yanık iyileşmesini 
hızlandırıcı, sürgüt, tümoral oluşumunu önleyici, antienflamatuar etkileri mevcuttur (Kaya 2008). 

106 L. Linum usitatissimum, zeyrek tohumu Sürgüt amaçlı ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında 
koruyucu olarak kullanılmaktadır (Baytop 1984, 1999). Ayrıca kireç suyu karıştırılarak taze 
yaraların tedavisinde kullanılmıştır (Faik 1931).  

107 Yoğunlaşmış borik asitten türeyen sodyum tuzu; doğal sodyum borat (TDK 2010); boraks, 
fırıncıların kullandığı soda. 
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99a]► Şişlik inince ateş ile tedavi edilmelidir. Musannif, “bence öncelikle ilacı 

uygulamaları gerekir, en son çözüm dağlamaktır” demiştir. Eğer tendo yerinden 

oynarsa kötüleşir. Bu tendo, eklemin bağıdır. Bu bağ gevşek olursa eklemin 

bütünlüğü bozulur. Yarılıp [bakılırsa] kolayca anlaşılır. Nefesi rahatlayana kadar 

bazerd ile ateş tedavisini uygulasınlar. Eğer hastalık tekrarlarsa şiddetli olur. Đntişar, 

tendonun kenarlarında olursa [hızlı] iyileşir. Arka kısmında olup genişlerse tedavi 

uygulanmamalıdır. Uygulanırsa hareket eder. Neşter vurulacak yer açılır. Durumu 

kötüleşir. Bu kusurun hilesi olmaz. 

Bazerd ile intişar tedavisi: 

99b]►  èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----intişintişintişintişÀÀÀÀr br br br biiiillllÀ bÀÀ bÀÀ bÀÀ bÀzerdzerdzerdzerd: Öncelikle atın tırnağı düzlenmelidir. Tendo üstüne kireç 

sürülerek üstündeki bütün kılların dökülmesi sağlanır. Su ile yıkadıktan sonra başı 

yassı olan neşter tendoya vurulur (şatb). Şişlik derinde ise sıkılarak yavaşça 

açılmalıdır. Üzerine tuz serpilirse şişliğin kanı temizlenir. Kaliteli katran demir bir 

kaba konulup üstüne bir avuç zeraric eklendikten sonra pişirilir ve tendonun üstüne 

sürülür. Yakmaması için aşırı sıcak olmamalıdır. Soğuk şekilde, sabah ve akşam 

olmak üzere üç gün uygulanmalıdır. Ön ayaklarını kaşırsa durumu kötüleşir. 

Musannif, “atın kaşınması sonucu kötüleştiğini çok gördüm” demiştir. At, ağzı ön 

100a]► ayaklarına ulaşmayacak şekilde bağlanmalıdır. Kaşıyacağından endişe ediliyorsa 

tırnağın ya da nalın ön ucu delinip ip geçirilir. Ön ayakları bir kazığa bağlanarak biri 

diğerine ulaşmayacak şekilde birkaç gün bu şekilde tutulmalıdır. Bu süre içerisinde 

atı aralıklarla yürütmek gerekir. Eğer tedavi çıkarsa yerine kül dökülür.  

Ateşle intişar tedavisi: 

BÀb BÀb BÀb BÀb [10][10][10][10] è è è èililililÀÀÀÀc elc elc elc el----intişintişintişintişÀÀÀÀr bir bir bir binnnn----nnnnÀÀÀÀrrrr: Özellikle yaz günlerinde intişar için en iyi tedavi 

ateştir. Belirtilen ilaçlar [kuyruk yağı ve diğerleri] uygulanırsa iyileşir. Tendo, kiriş 

gibi olursa iki tarafından güzelce dağlanabilir. 

100b]► Dağlayıcı kemiğe kadar ulaşmamalıdır, aksi takdirde hiç yararı olmaz. Dağlanan 

yerin üstü tekrar dağlanmalıdır. Uygun şekilde yapıldığında, dağlanan yerin ortası 

yarılır. Bu işlemin yeterli olduğu anlaşıldığında, daha fazla dağlanmamalıdır. Hiç 

yararı olmaz. Dağlayıcı, deriden tendoya birdenbire geçerse tendo gerginleşir. At ön 

ayaklarını çeker. Đstenir ve özen gösterilirse iyi ve sağlam bir uygulama yapılabilir. 

Đki kez dağlandıktan sonra katran sürülmelidir. Sonra katranın dağlama yerinde 

kaynaması için tekrar dağlama yapılmalıdır. Bu [işlem] çok yararlı olur. Dağlama 
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katransız yapılırsa da olur. Dağlayıcı ile çizmek [kesici bir aletle] açmaktan daha 

iyidir. Eğer yarılacaksa bile neşter vurulacak yerden bukağılığa kadar 

ulaşılmamalıdır. Hastalık ilerlemiş ve yarılmak istenirse, yarılacak yer dağlanmalıdır. 

101a]► Üstüne tuzlu su dökülüp belirteceğim tedavi uygulanmalıdır. Bu tedavi: Bir parça 

mum, ıslak zift, domuzun iç yağı, zeytinyağı ve tuzdan azar azar alıp hepsi 

karıştırılır. Bu karışım, dağlanan yerin üstüne sürülür. Uygulamanın yedinci gününde 

gül suyuyla ovulur. Sonra üstüne içyağı eritip, biraz şarap ve zeytinyağı ile dağlanan 

yere sürülür. Sonra üstüne göşne108 [burçak] unu ekleyip iki günde bir sıcak su ile 

ovsunlar. Đnşallah iyileşir. Dağlamanın güzel bir şekilde yapılabilmesi için tendoya 

kireç serpilip kılları giderilmelidir. Katran, zeraric ile uygulanmalıdır. Kireçsiz 

dağlanacaksa, kıl üstüne sarec109 (hamam otu) eklenir. Bu, hızlı iyileşmeyi sağlar, hiç 

şişmez. Halis gülyağı ile güzelce yağlanırsa, şişlik olmaz ve hızlı iyileşir. Tedavi 

hızlı uygulanırsa, dişleri ya da ön ayakları ile [ilgili yeri] kaşıması önlenmiş olur. 

101b]► Đyileşmeye yakın aşırı kaşımak ister. Dağladıktan yedi gün sonra yavaş yavaş 

kuyruk yağı ile yağlanır. Sonra su ile temizlenir, inşallah iyileşir. Dağlama işini 

ayrıntılı şekilde açıkladım. Dağlayıcı [kesinlikle] tendoya ulaşmamalıdır. Đyi yapılan 

dağlamanın, dağlanan yerin ortasındaki çatlama ile kendini belli ettiğini söyledim. 

Đlaç hazırlanıp “şefíú” [şefkatli], “nÀãıó” [şişman, danışman] bir baytarın gelmesi 

beklenmelidir. Musannif, “Ücreti çok almak için, halkın hayvanına gereksiz şeyleri 

uygulayıp hayvanı sahibine bırakan çok baytar gördüm ki halk bunlara hayret 

etmektedir. Bunlar hayvanı mahvederler” demiştir.  

Đntişar için bir diğer tedavi: 

ØØØØamamamamÀÀÀÀd d d d lilililillll----intişÀrintişÀrintişÀrintişÀr    ayayayayøøøøenenenen: Bu ilacın etkisi vardır. Ateş uygulamadan önce biraz tuz 

kurutup ezsinler, ince elekle hafifçe elesinler. 

102a]► Bir havana koyup [üzerine] su katsınlar, kıvamı damla şeklinde olmalıdır. Eski bir 

bezi birkaç defa ıslatsınlar. Üstüne tuz serpip tendonun iki tarafına yapıştırsınlar. 

Eski bez ile bağlasınlar. Bu uygulama günde iki üç defa yapılmalıdır. Pamuğu suyla 

ıslatıp damar ile tendo arasına damlatsınlar. Üç gün açmasınlar, inşallah iyi olur.  

Đntişar tedavisi için: 

                                                 
108 Burçak. L. Vicia leguminosae (Şahin 2007). 
109 Sarec: sığırcık, L. Sturnus vulgaris (Redhouse 2006). 
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SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ø ø ø øamamamamÀÀÀÀd eld eld eld el----intişÀrintişÀrintişÀrintişÀr    ayayayayøøøøenenenen: Bir avuç göztaşı alınıp ezilir. Islak, eski bir bez 

üstüne sürülür. Tendo üstüne sağlam şekilde bağlanır, inşallah yararlı olur.  

Kuru ‘aran110 için denenmiş olan bir tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----èèèèaranaranaranaran el el el el----yyyyÀÀÀÀbis mücerrebbis mücerrebbis mücerrebbis mücerreb: Buna “Ebu Yusuf” (Allah ondan razı olsun) ilacı 

denir. Sabunu alıp üç gün boyunca atın dirseğini ovup su ile yıkasınlar. Atın ayağını 

sardıktan sonra göz otu (anzerut) ve çemenden111 (buy - halbe-i şamiye) birer kısım 

alıp bunları ayrı ayrı ezip demir bir kaba (kepçeye) koysunlar. 

102b]► Taze süt ile beraber kısık ateşte, bir dal ile karıştırarak pişirsinler. Şerbet kıvamında 

olduğunda bunu alıp ata içirsinler. Dirseği sabun ile yıkadıktan sonra bu ilaçtan biraz 

alıp bir parça kâğıdın üstüne dirsek bölgesini örtecek şekilde sürsünler. Dört gün 

uygulanmalıdır. [Sargı] açıldığında, kılların çıkmaya başladığı görülürse Allah’ın 

izniyle iyileşir.  

‘Aran için bir diğer tedavi: 

SSSSıfatünıfatünıfatünıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra min  min  min  min èèèèiiiilÀclÀclÀclÀc el el el el----èèèèaranaranaranaran: Kabuğu soyulmuş sarımsak112 ve onun kadar kuyruk 

yağını ayrı ayrı ezdikten sonra birbirine karıştırılır. Bir havanda ilik gibi olana kadar 

ezilip dirseğin üstüne sürülür. Sabunla yapılan tedavi uygulandıktan ve 

temizlendikten sonra [bu bölge] ıslatılmamalıdır. Eğer binilmezse çabuk iyileşir. 

‘Aran için bir diğer tedavi: 

103a]► SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra lil lil lil lil----èèèèaaaaranranranran: Bir diğer tedavi, Ebu Yusuf (Allah ondan razı olsun) ilacıdır. 

Mürdesenk (doğal kurşun oksit), kardeşkanı, tatlı meyan kökünün113 her birinden bir 

kısım alıp, ayrı ayrı ezsinler. Bir parça beyaz mum ve biraz zeytinyağını alıp, bunları 

sığabilecek bir tencerede kısık ateşte pişirsinler. Şerbet (şıra) kıvamında olunca 

uygulasınlar. Allah’ın izniyle yararlı olur.  

‘Aran için bir diğer tedavi: 

                                                 
110 ‘Aran: Atın tabanında başlayarak nasıra dönüşen hastalık (Özgür 2002), köstek çubuğu (Redhouse 

2006). 
111 Đyileşmeyi hızlandırıcı etkisinin yanı sıra yumuşatıcı, balgam sökücü, iştah açıcı, karminatif, ağrı 

kesici, ateş düşürücü ve bağışıklık artırıcı olarak kullanılmaktadır (Kaya 2008), L. Triglochin 
foeum (Erk 1959b). 

112 Bağışıklık uyarıcı, antiseptik, antelmentik, idrar ve balgam söktürücü, kan basıncı-kolesterol-şeker 
düşürücü, yara iyileşmesini hızlandırıcı vb etkileri vardır (Kaya 2008). 

113 PGF2α miktarını artırır. Mide mukozasını iyileştirici, mide koruyucu, yara iyileştirici ve spazm 
çözücü etkisi vardır (Kaya 2008). 
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SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra lil lil lil lil----èèèèaranaranaranaran: Beş dirhem meru114 tohumu (attarlarda bilinir, çeşitleri çoktur) 

beş dirhem kardeşkanı [ejder kanı bitkisi], on dirhem hulbe (buy) [çemen otu] alıp 

yumuşayana kadar ezilip karıştırılır. Taze süt ile beraber ilaç hazırlayıp iki gün 

üstüne bağlasınlar, sonra değiştirsinler. 

‘Aran için bir diğer tedavi: 

103b]► SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra lil lil lil lil----èèèèaranaranaranaran: Ebu Yusuf’tan (Allah ondan razı olsun) bir diğer tedavi, 

‘aran olan yeri sabun ile yıkasınlar. Pancar suyu ile ovsunlar. Kuruduğunda kurşun 

oksit, kenger otu (jengar), altın ve gümüş ıklimiyanın115 (rüşnay taşı) her birinden bir 

kısım alıp ezsinler. Bunları [ekşi] şarap ve zeytinyağı ile merhem kıvamına getirip 

‘aran üstüne [bir bezle] bağlasınlar.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Çeyrek ratl balçık (kızıl olursa iyi olur), iki vakıyye mazı (meşe 

ağacının meyvesi) alıp yumuşak şekilde ezsinler. Yarım ratl bal ile yoğurup ‘arana 

uygulasınlar, yararlı olur.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Sabunu yoğun şekilde ‘aran olan yere sürdükten sonra “semeki hÀri” 

[diken ya da köpek balığı] havanda ezip üstüne [bezle] bağlasınlar.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Bir dirhem zeraric ve iki vakıyye kadar zeytinyağını demir kepçeye 

koyup kısık ateşte ısıtsınlar. Isıtma sırasında hareket etmeğe başlayınca atın ayağını 

yıkayıp hazırlasınlar. 

104a]► Hazırlanan ilacı bir parça kâğıt üstüne koyup atın ayağına öğle-ikindi arasında 

birkaç gün uygulasınlar. Bu süre içinde ata binilmemeli ve suya sokulmamalıdır. 

Đnşallah yararlı olur.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Bu tedavi zevayid [ekzositoz] için de geçerlidir. Taze sarmaşık (leblab) 

yaprağını atın ayağına sardıktan sonra dikenli gülü sirkeyle ezip atın ayağına 

uygulasınlar.  

                                                 
114 Mercanköşk, L. Origanum maru (Redhouse 2006). 
115 Toz, posa; gümüş olanı Çinko oksit için kullanılır (Bayat ve Okumuş 2004).  
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Şaza tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e eşşşş----şaşaşaşaôÀôÀôÀôÀ: Şaza ilacı intişar ilacı gibidir. Bazerd ve ateş ile yapılan tedavi, 

dağlama ve açmaktan iyidir. Musannif, “bunun tekrarlayan kötü bir hastalık 

olduğunu biliyorum” demiştir. Fazla çalıştırılmayan bir at buna uzun süre 

dayanabilir. Şaza, intişardan daha hafif seyreder.  

Fazlalık, fazla çıkıntı [Exocytosis, ekzositoz] tedavisi: 

èèèèĐlÀcĐlÀcĐlÀcĐlÀc e e e ezzzz----zevzevzevzevÀÀÀÀyidyidyidyid: Đntişar kısmındaki mülceme ilacına benzer yöntem kullanılır. 

104b]► Taze keten tohumu ve burak karışımı uygulanırsa iyi sonuç alınır. Bazerd ilacı, 

intişar hastalığında açıklandığı gibi kaynatıp sıcakken uygulanmalıdır. Musannif, 

“dağlamayı açmaktan daha başarılı buldum, çünkü açılırsa aşırı kalınlaşır” demiştir. 

Đnce dağlayıcı ile dağlanması gerekir. Eğer aşırı dağlanırsa temizlenir, at titrek olur. 

Bu hastalığa ayrıca saf tuz ve zeytinyağı karıştırıp kaynatılır. Bir bez ile [sıcak 

şekilde] uygulanır. Đnce şekilde dağlama ile daha başarılı sonuç alınır.  

Dolama, etyaran [Panarteritis] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e edddd----dadadadaòòòòssss: Tırnak-bukağılık arasında ve çoğunlukla buradaki derinin dilim dilim 

kesilmesi nedeniyle kılların dibinde oluşan bir bezedir.  Kalp damarından [?] kan  

105a]► alınması nedeniyle de olur. Demirle tedavi (dağlama) yapılmamalıdır, çünkü demir 

değdikçe şişer, büyür ve kötü hale gelir. Geç fark edilirse kötüleşir. Đntişar 

tedavisinde belirtilen katran, zeraric ilacını uygulamak gerekir. Bazı kimseler dağlar, 

ancak dağlayınca kötüleşir ve kusuru artar. At sakınır ve korkar. Hastalık zamanla 

ilerler ve tekrarlayabilir.  

Bir diğer tedavi: 

Ve min Ve min Ve min Ve min èèèèiiiilÀclÀclÀclÀc    ayayayayøøøøenenenen: Tatlı meyan kökünü alıp hafif ezsinler. Üstüne biraz sirke ve bal 

döküp karıştırsınlar. Yoğun kıvamda şişliğin (dahs) üstüne bağlasınlar, yararlı olur.  

Ayrıca yararlı olan [bir diğer tedavi]: 

Ve yenfaVe yenfaVe yenfaVe yenfaèèèèe e e e ayøenayøenayøenayøen: Katran ağacının yaprağı (Ermenice şeriyyin, bu bir çeşit çam 

kozalağıdır, meyvesi servi ağacı meyvesine benzer) sirke ve balı ezip eski bir bezle 

[şişlik] üstüne bağlasınlar. Günde iki defa uygulasınlar. 

105b]► Sonra şişlik üstüne sıcak su döksünler. Đnşallah iyileşir.  

Seretan, yengeç, kanser [Crapo, crapodine] tedavisi: 
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e essss----sersersersereeeeùùùùÀÀÀÀnnnn: Seretan, atın ön, bazen de arka ayağında görülen bir şişliktir (baştır). 

At ön ayaklarını sakınıyorsa tedavi uygulanmalı, sakınmıyorsa uygulanmamalıdır. 

Musannif, “kireç koyup kılları gidersinler. Sonra üç gün sıcak, üç gün soğuk zeraric 

ve katran koyup bağlasınlar” demiştir. Bazıları dağlama yoluna gider, ancak 

musannif, “bence ateş değerse zararlı olur, çünkü bukağılıktaki tendoya ateş değerse 

gerilir, çekilir” demiştir. Bazı kişiler beş yerde neşterle yarıp bu yarıkları dağlar.  

Yarılma: 

Ve ammVe ammVe ammVe ammÀÀÀÀ el el el el----fasfasfasfasòòòò: Bunun ilacı yoktur. Gizlenebilen bir kusurdur. Üstüne binip 

106a]► az yürütülse bile hantallaşır. Ayakta duramaz, zamanla kötüleşir.  

Cerd [Jard, Jardone] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----cerdcerdcerdcerd: Zeraric ve katran ilacını uygulasınlar. Sonra dağlayıp açsınlar. 

Musannif, “tedavi, genelde etkili olmaz” demiştir.  

Dizdeki şişliğin tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e errrr----rekbrekbrekbrekbíííí: Deride yeni oluşmuş ise bunun ilacı kireç, zeraric ve katran uygulayıp 

suya tutmaktır. Bununla iyileşir. Dizini yemliğe vurmaması için önlem alınmalıdır. 

Yatabilmesi için yemliğine fazla arpa konulmamalıdır. Bir ip ile kulun [kolon kayışı] 

altından asılmalı, ipin karnı kesmemesi için de kulun altından bir şey dolanmalıdır.  

Dizdeki şişliğin tedavisi: 

ØamÀØamÀØamÀØamÀd d d d eeeerrrr----rekbrekbrekbrekbíííí: Atın dizi çok şişerse, iç yağını hurma ile merhem kıvamına getirip 

şişliğin üstüne uygulasınlar, yararlı olur.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Dizdeki şişliği açmak için: On esatiz116 iç yağı, on vakıyye zeytinyağı  

106b]► ve üç esatiz rastık taşını117 bir kapta karıştırıp pişirsinler. Dize uygulanırsa 

yumuşatır.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün    øøøøamamamamÀÀÀÀdddd v v v ve lihazihie lihazihie lihazihie lihazihi el el el el----èèèèilleilleilleilletttt: Bir kısım güvercin gaitası, çeyrek kısım natron 

[sodyum karbonat] tuzu, bir kısım mum, iki kısım keçi iç yağı alıp, yağ ile mumu 

                                                 
116 Esatiz ve estaz kelimeleri bulunamadı. Yazılışı yakın olan istâr ya da ıstâr (19,5gr - Taşkın 2005) 

olma ihtimali vardır. 
117 Râsahtac: Rastık taşı (Bayat ve Okumuş 2004). 
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eritsinler. Belirtilen otları [?] da ezip eklesinler. Hazırlanan tedavi birkaç defa 

uygulanırsa inşallah iyileşir. Bu tedavi denenmiştir. Hastalık atın dizinde olursa 

dağlamaya ve ateş değdirmeğe gerek yoktur. Eğer diz dağlanırsa, dizdeki tendo 

yanar, at aşırı korkar, kötüleşir. Kebat (sağınce-deniz dibinde olur) ufak doğrandıktan  

107a]► sonra Ermeni kili118  eklenip su ile karıştırılmalıdır. Beş gün [bekledikten] sonra bir 

sinir (tendo) ile hastalığın olduğu yerin üstüne bağlasınlar. Đki gün bekleyip üçüncü 

gün açsınlar. Bunu birkaç kez tekrarlasınlar. Akıntı varsa inşallah kesilir.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatüSıfatüSıfatüSıfatünnnn ûòra ûòra ûòra ûòra: Bakır güveçte ateşten dolayı oluşan kir, bal ile karıştırılıp birkaç kez 

uygulanırsa iyileşir.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: On dokuz estaz zift, iki estaz kına, bir estaz ağaç sakızı (yerden yapılı, 

yaprakları zeytin yaprağına benzeyen bir ağacın sakızını), akgünlük [tütsü için 

kullanılan bir ağacın sakızı] yemende olan bir çeşit tütsüdür. Attarlar tarafından 

bilinir. Belirtilen maddeleri [bir kap içerisinde karıştırıp ateşte] eritsinler. Eğer kına 

yağı katılırsa daha güzel olur. Hazırlanan bu ilacı ilgili yere birkaç defa eski bir bez 

ile uygulasınlar. Şişlik inmeden suya sokmasınlar. Bu tedavi denenmiş olup 

yararlıdır.  

Çatlama (eş-şıkak) tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e eşşşş----şışışışıúúúúÀÀÀÀúúúú: Suya sokulmamalıdır. Sığır etini küçük parçalar halinde sirke  

107b]► içerisinde bir gün bir gece ıslattıktan sonra tırnağın çevresine kireç döksünler. 

Sirkede bekletilmiş eti bir saat kadar [çatlamış tırnak] üstüne bağlasınlar. Ufak 

kurtların döküldüğü görülür. Đnşallah iyileşir.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Su ile güzelce yıkadıktan sonra bir avuç çemeni demir bir kaba 

(kepçeye) koyup üzerine taze süt döksünler. Merhem kıvamına gelince çatlağın 

üzerine sürsünler. Her üç günde bir değiştirilecek şekilde birkaç defa uygulasınlar. 

Đnşallah yararlı olur.  

Bir diğer tedavi: 

                                                 
118 Tin-i ermeni, kilermeni, L. Terra armenica (Özgür 2002). 
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SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòr ûòr ûòr ûòraaaa: Arap sakızından bir dirhem alıp çatlağı ovsunlar. Sıcak su ile 

yıkadıktan sonra, çöğen otu ile sakızı üç defa uygulasınlar [sürsünler]. Eğer zeraric 

ve zeytinyağını kaynatıp yarılan yere sürerlerse Allah’ın izniyle iyileşir.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün û û û ûòraòraòraòra: Mumya (bilinen bir tür madendir), sreca (bir ağaç kabuğudur) ve zeytin 

sakızından eşit oranda alıp zeytinyağı ile kaynatıp, şıra ya da merhem kıvamında 

108a]► iken çatlağın üzerine sürsünler. Allah’ın izniyle iyileşir. Rüzgârdan dolayı oluşan 

çatlak için (denenmiş bir tedavidir), bir avuç çekirdeği çıkarılmış kuru üzüm ve üç 

diş sarımsağı ezip ön ve arka ayakları bununla ve sıcak su ile üşnan119 karışımı ile 

ovsunlar. Kuruyunca kalın bir şal üzerine [mumya, sreca ve zeytin zamkı ile] 

hazırlanan ilacı sürsünler. Eski bir bez ile sarıp bir gün bir gece beklesinler. Atın 

ayağında ya da tırnak çevresinde çatlak olması durumunda bir diğer tedavi, Ebu Cehl 

karpuzunu120 bir tavada kızartıp ezsinler. Üstüne menekşe yağı ve biraz kafur121 

ekleyip atın tırnağının çevresine uygulasınlar. Đnşallah iyileşir.  

Topuk ve bukağılık ağrısı: 

VecVecVecVecè elè elè elè el----eklíeklíeklíeklíl ve ell ve ell ve ell ve el----keèÀkeèÀkeèÀkeèÀb ve eb ve eb ve eb ve errrr----resresresresàààà: Topuk ve bukağılık ağrısı için bir avuç katran ve 

taze zerarici demir bir kapta güzelce kaynatsınlar. Zeraric kesilip [tortulaşınca] iyice  

108b]► ezilince soğuk şekilde ağrıyan yere uygulasınlar. Ayrıca cila veya soğuk neft 

sürülürse daha iyi olur. Đstenirse kireç, katran ve zeraricle de uygulanabilir. Đnşallah 

iyileşir.  

Gazlı şişkinliğin [Tympanie] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    enenenen----nnnneeeeffffòòòò: Sirke, ağaç küpesi ve Ermeni inciri alıp atın ön ayaklarındaki tüyler 

azalana kadar bunlarla ovup hergün suya sürülmelidir. Zamanla [şişlik] iner. Bazı 

baytarlar şişlik yerini çizerler, ancak bu yanlıştır. Halk bu uygulamaları şaşkınlıkla 

karşılamaktadır. Şiddetli değilse öylece bırakılmalıdır. Musannif, “özellikle şişliğin 

ökçenin içinden dışına doğru geçmesi durumunda atın ayağını kırdığını gördüm. 

Yemliğin önünü alçak, arkasını yüksek yapmak gerekir” demiştir.  

Kafd [?] tedavisi: 
                                                 
119 L. Radix Saponariae albae, çöven otu (Baytop 1984). Çüğen, L. Salicornia herbacea (Bedevian 

1936). 
120 L. Citrullus colocynthis, hanzal, acı karpuz (Özen ve Taşkın 2010); veteriner hekimliğinde güçlü 

sürgüt ve idrar söktürücü olarak kullanılmaktadır  (Kaya 2008). 
121 L. Laurus Camphora. Kafur ağacı (Bedevian 1936). 
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el--------úúúúafafafafdddd: Nal ile tırnak eğilerek sağlamlaştırılır. Musannif, “bildiğim kadarıyla 

çoğuna tedavi olmaz. Çünkü eğrilik, bukağılık sinirinin [tendosunun]  çekilmesinden  

109a]► olur. Nadiren düzelir. Ancak bunun hilesi olmaz. Bazıları eğriliğe ve bukağılık 

sinirinin [tendosunun] çekilmesine tedavi uygulayıp bukağılıktan kan alırlar. 

[Yapılması gereken] Eski bir keten parçasını yağ, sirke ya da zeytinyağı ile ıslatıp 

bukağılık üstüne bağlamak, bezin ucunu tırnağın altına çekmektir. Sürekli sirke ve 

zeytinyağı ile ıslatılıp ovulmalıdır. Ağrıyan ayağının üzerine basması için sağlam 

ayağını üç saat kadar bağlamak gerekir. Sarı soğan ile tuzu ezip üstüne döksünler. 

Üzerine üç gün boyunca sıcak su döktükten sonra yumuşatıcı etkili merhemi (daha 

önce belirtmiştim) uygulasınlar” demiştir.  

Ayakbağı tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----èèèèiiiiúúúúÀÀÀÀllll: Ayakbağının ilacı, oturulacak yerinin derisini delip kış günü üstüne 

beyaz neft döksünler. Yavaş yavaş yürütsünler. Musannif, “Hastalığın şiddetli  

109b]► halini çok az gördüm. Genelde hafif seyreder ve çabuk iyileşir. Buna yaptığım 

tedavide umut vardır. Yararı olur” demiştir.  

Bu [tedavi]:  

Ve hüvVe hüvVe hüvVe hüveeee: Đki vakıyye ferbiyyün122 (ferbiyyün atarlarda bulunur, sarı renkli bir zamk 

olup üç yıldan sonra etkisi azalır) ve cündi bedester (kunduz kırı), dört vakıyye 

denizköpüğü123, üç vakıyye mukl124 (“Muúl-i Yehudi” de derler, bilinen bir ottur, 

bundan tütsü de yapılır), bir ratl karabiber125, yarım ratl tilki iç yağı, dört vakıyye 

çavşir (bilinir, atarlarda bulunur), üç vakıyye hıltit126 (Farsçada “engejd”, Türkçede 

“kasni”, Ermenice ise “çarhüt” derler, encüdan kökünün sakızıdır. Encüdana 

Ermenice “kendià” derler), beş vakıyye natron, üç vakıyye burak, bir ratl laden 

                                                 
122 Sütleğen otu, sarı zamk, L. Euphorbiaceae (Redhouse 2006). 
123 Deve boncuğu denilen deniz kabukluları (Dinçer 1967), Uygur Türklerinde tedavide kullanılmıştır 

(Ünver 1936).  
124 Mekke pelesengi, belesan ağacı L.Commelina opobalsamum (Bedevian 1936, Bayat 1998).  
125 L. Piper nigrum (Dakka 1978). 
126 Şeytan teresi (Acıduman ve ark 2007); Şeytantersi, spazm çözücü, karminatif, balgam söktürücü, 

antelmentik ve cinsel gücü artırıcı etkileri vardır (Kaya 2008). 
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(siyah çam zamkı), bir vakıyye nezle otu (èaúır úaróa)127, üç vakıyye defne128 tanesi, 

sekiz vakıyye kardamana129, altı vakıyye yabani yarpuz (fevtenc berri) iki vakıyye  

110a]► dağ kerevizi130 tohumu, beş vakıyye zencefil131, üç vakıyye kuru gül, üç vakıyye 

turp tohumu ve züfa (iki çeşit olur biri bilinen yeşil ot cinsidir. Yaş züfa [çördük otu] 

ise koyun yünü anlamındadır), bir ratl süsen, iki ratl dağ narı yağı (dühni nar cebel), 

bir ratl defne yağı, üç ratl kına yağı, dört ratl eski zeytin yağı, bir ratl siyah zift, bir 

ratl butm132 sakızı ve bir ratl kal‘un [úalè: Kalay] bunlardan eriyeni eritsinler, 

ezilecek olanı ezsinler, sonra hepsini karıştırıp bir güvece koyup yavaş yavaş 

ısıtsınlar. Süzüp bir kaba koyup ihtiyaç oldukça şarap ile karıştırıp uygulasınlar. 

Ancak hastalık tendoda olursa dikkat etsinler, çünkü ne kadar çok eski olursa ve 

olgunlaşırsa daha iyidir. Eğer çok uzun süre geçip de kurursa kınayı yağla eritip 

[merhem] kıvamı alınca uygulasınlar, inşallah yararlı olur.  

Deride yüzeysel yarılmaların tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e ezzzz----zemzemzemzemèèèè: Kuru nar kabuğu, mazı ve kara boyayı karıştırıp [yaraların] üstüne 

sürdükten sonra bir bezle bağlasınlar, inşallah yararlı olur. 

Ökçe altında ve arkasındaki şişlik tedavisi: 

110b]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e ellll----memememellllóóóó ve el ve el ve el ve el----úúúúamamamamèèèè: Erimeyen bir kap (torba) içerisine tuz ve zeytinyağını 

koyup kaynatsınlar. Sıcakken bir bez ile uygulasınlar. Keten tohumu ve burak da 

katılıp uygulanırsa daha da iyi olur. Đyileşir, ancak bu hastalık genelde tekrarlar 

(inatçı bir hastalıktır). Kemad, kuru bir nesneyi ısıtıp uygulama işlemidir.  

El-mektaf ve el-cezl [omuz, kalça topallığı?] tedavisi: 

Ve Ve Ve Ve aaaammmmmmmmÀÀÀÀ el el el el----mektmektmektmektÀÀÀÀf vef vef vef ve’’’’llll----cezlcezlcezlcezl: Bunların ilacı olmaz. Bazıları keçe bir çuval ile sarıp 

bağlarlar. Ancak bu uygulama kusuru gidermez ve derisi yarılır. Kemikleri eksiktir. 

Bunun hilesi ve çaresi yoktur. Ayrıca kemiğin başı hem kısrak hem de aygırda 

yenmiş şekildedir. 

El- èèèèazl [?] tedavisi: 

                                                 
127 Antiromatik, antinevraljik ve boğaz hastalıklarında etkili olduğu bildirilmiştir (Baytop 1999). 
128 Antibakteriyel-antiseptik, terletici ve idrar söktürücü; yağı antiparaziter olarak kullanılır (Kaya 

2008). 
129 Kardamana (yabani kimyon, yabani karaviya) (Bayat 1998). 
130 Kerfes cebeli, L. Petroselinum oreoselinum (Bedevian 1936). 
131 L. Zingiber officinale, uyarıcı, antiemetik, tükürük ve mide sekresyonunu azaltıcı, spazm çözücü, 

antienflamatuar, antimikrobiyel ve trombosit etkinliğini önleyici gibi etkileri vardır (Kaya 2008). 
132 L. Pistacia terebinthus, çitlenbik, meneviş, terementi ağacı tohumu (Bedevian 1936, Baytop 1984). 
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Ve ammÀ Ve ammÀ Ve ammÀ Ve ammÀ èèèèiiiilÀclÀclÀclÀciiii è è è èazlazlazlazl: Musannif, “kitaplarda gördüm, ancak denemediğim bir 

yöntemdir” demiştir. Kuyruğunu bağlayıp hintyağı (òarvaè) ve neft ile birkaç kez 

tütsülesinler. Sonra kurdun iç yağıyla tütsüleyip yağlasınlar.  

111a]► Beyaz neft ile bütün vücudunu ve başını yağlasınlar, inşallah yararlı olur. 

“Òarva‘”133 bitkisine “kene toòumu” adı verilir. Bahçede yetişen, mavi çiçekli bir 

bitki olup tohumu keneye benzer.  

Nemle tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e ennnn----nemlenemlenemlenemletttt: Kireci katran ve neft ile döksünler, tırnağın dibini her gün 

dağlayarak temizlesinler, inşallah iyileşir.  

Nemle için bir diğer tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e ennnn----nemlet nemlet nemlet nemlet ayøenayøenayøenayøen: Mürdesenk, kızıl zırnih134 ve acı kireci su ile karıştırıp 

uygulasınlar, inşallah yararlı olur.  

Tırnak yarılmasının (sel‘) tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e essss----selselselselè fi elè fi elè fi elè fi el----óÀóÀóÀóÀferferferfer: Kireç, katran, neft ve zerarici daha önce belirtildiği gibi 

[tırnak] üzerine serpsinler. Ayda bir kez temizleyip tekrar uygulasınlar, tırnağın kıllı 

yeri yuvarlak şekilde dağlanırsa çabuk iyileşir. Đlaç hızlı şekilde hazırlanıp 

gerektiğinde uygulanmalıdır. Yük yükleyip hızlı yürütülmemelidir.  

111b]► Tırnağın iyileşmesi çok çaba gerektirir. Binmeyip yürütülmediğinde tırnağa dikkat 

edilmelidir [tırnak bakımı yapılmalıdır]. Hasta durumdayken sağlam olduğu 

zannedilip atın ayağı hareket ettirilirse tırnak yine yarılır. Üzerine binildiğinde 

ayağını zorlamamasına dikkat edilirse hızla iyileşir, inşallah [tedavi] yararlı olur. 

Bir diğer [önerilen] tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    ûòraûòraûòraûòra: Tırnağı sağlamlaştırmak için bir kısım mürdesenk, bir kısım kök [?] ve bir 

parça beyaz mum alsınlar. Mürdesengi ince olacak şekilde ezsinler. Fındık tanesi 

kadar mumu gül yağıyla demir bir kaba koyup kaynatsınlar. Đki dirhem mürdesengi 

112a]► üstüne döküp kısık ateşte pişirsinler. Piştiğinde kökten yarım dirhemi üstüne 

döksünler (istenirse kökten daha fazla konulabilir). Bunları bir dal ile karıştırıp 

                                                 
133 L. Ricinus communis, gene otu, beydencir Tohumunun keneye benzediği görülmektedir (Bedevian 

1936). 
134 Arsenik bisülfür (Bayat ve Okumuş 2004), L. Arsenicum Sulfuratum flavum (Baytop 1999); 

Sıçanotu, L. Anagalis arvensis (Şahin 2007); 
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pişirsinler. Sakız kıvamında olduğunda soğutup tırnaktaki yarıkların üstüne 

sürsünler. Otuz gün her gece cila sürsünler. Tırnağı sağlamlaştırır. Bazıları ökçeyi de 

kapsayacak şekilde tırnağa, bazıları ise tırnağın iç tarafına, sercin135 üstüne sürerler.  

Nÿÿÿÿk [ya da navk]’ta olan yarılma, fıtık  [Hernia] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----ffffüüüüttttÿÿÿÿk fi ek fi ek fi ek fi ennnn----nÿnÿnÿnÿúúúú: Musannif [tedavi için], “faydasını görmedim” demiştir. Kuru 

olursa soyup kanatsınlar. Kuyruk yağını üstüne dolasınlar. Eski bir bezi kerpetenle 

ateş üstüne tutsunlar. Katrana batırdıktan sonra tekrar ateşe tutsunlar.  

112b]► Eriyen kuyruk yağı ve katranı yarılan yere damlatsınlar. Đnşallah yararlı olur. 

Yarılma, fıtık için bir diğer tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc û û û ûòòòòrararara lil lil lil lil----ffffütÿütÿütÿütÿúúúú: Mürdesengi hafif ezip ipek bir tülbentte eledikten sonra bir kaba 

alıp üstüne gülyağı döksünler. Ezdikten sonra yarılan kısma hergün uygulasınlar. 

Đnşallah yararı olur.  

Yarılma, fıtık için bir diğer tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc û û û ûòòòòrararara lil lil lil lil----ffffütÿütÿütÿütÿúúúú: Mürdesenk ve kökten birer kısım alıp ezsinler, ipekte elesinler. 

Beyaz mum alıp demir bir kaba koyup üstüne gülyağı döksünler. Bir kapta eritsinler. 

Üstüne iki dirhem mürdesengi eklesinler. Đyice eriyip karıştırdıktan sonra yarım 

dirhem kökü üstüne döksünler. Bir dal ile karıştırsınlar. Merhem kıvamına 

geldiğinde yarılan yeri bununla yağlasınlar, Allah’ın izniyle yararı olur. 

Yarılma, fıtık için bir diğer tedavi: 

113a]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc û û û ûòòòòrararara lil lil lil lil----füfüfüfüttttÿÿÿÿúúúú: Mürdesengi ezip ipekten geçirerek elesinler. Sirke ve 

zeytinyağı ekleyip havanda iyice ezsinler. Bununla yarılan yeri yağlasınlar. Đnşallah 

yararlı olur.  

Denenmiş bir diğer tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc û û û ûòòòòrararara mücerreb mücerreb mücerreb mücerreb: Yarılma, ön ya da arka ayakta olduğunda sirke ve ayakkabı 

boyasını (aúrabÿya) her gün sabah akşam sürsünler. Eğer yarılma nüsurda olursa 

katran ve kuyruk yağını sıcak şekilde uygulasınlar, ancak ondan önce yoğun şekilde 

keten tohumu [ezip] sürülürse Allah’ın izniyle daha yararlı olur.  

Es-sel‘ tedavisi: 

                                                 
135 Serc: Eyer, at eyeri (Redhouse 2006); ancak buradaki anlamının “tırnakta, ayakta bir bölüm/kısım” 

olduğu belirlenmiştir. 
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Ve ammVe ammVe ammVe ammÀ esÀ esÀ esÀ es----selselselselèèèè: Bunun ilacı yoktur.  

Tırnak çürüğü (fesadı): 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc fes fes fes fesÀÀÀÀd eld eld eld el----óÀóÀóÀóÀferferferfer: Kerpetenle ateşe tutulmuş bir parça kuyruğu kaynatılmış katrana 

batırsınlar. Katranı tırnak üzerine döksünler, nitekim tırnak katranı çeker. Sonra acı  

113b]► badem yağını birkaç defa sıcak şekilde sürsünler. Denenmiştir, Allah’ın izniyle 

yararlı olur.  

Bir diğer tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    ÀòirÀòirÀòirÀòir: Đçyağı, zeytinyağı, zift ve sarımsağı ezip eski bir bezle tırnak kökünün 

üstüne bağlasınlar. Đnşallah yararlı olur.  

Bir diğer tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    ÀòirÀòirÀòirÀòir: Đçyağı, natron ve zifti bir havanda ezsinler. Bunları eritip tırnağa 

sürsünler. Đnşallah yararlı olur.  

Bir diğer tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    ÀòirÀòirÀòirÀòir: “Úanaber”136 suyunu (kışın güzel olur) kaynatıp tırnağın üzerine 

döksünler. Đnşallah yararı olur.  

Sağırlık tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    etetetet----ùùùùarşarşarşarş: Sağır olursa siyah merhem [kara merhem], harbak137 (kuru ve yaş 

olarak iki çeşit olur, bir otun kabuğudur, otu “lisÀnü’l-óamel”e138 benzer, birbirine 

dolanmış dört parmaklıdır, içi çirkindir, bol köklüdür), meneviş yağı ve kunduz kırı 

114a]► (karadenizde yaşayan bir yabani hayvan -kunduz- ) testisini sirkeyle ezip atın 

kulağına damlatsınlar, yararlı olur.  

Bu hastalık için: 

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilleilleilleilletttt: Sirke, gülyağı, kimyon139 (çok çeşitlidir, bilinir),  keşte [ölü] otu 

suyu (beş katlı, birbirine dolaşmış, ipliğe benzer bir otdur) ve kaşa-i himar140 suyunu 

karıştırıp kulağa damlatsınlar.  

                                                 
136 L. Lepidium draba, Ak tere (Bedevian 1936); kazayağı, L. Chenopodium bonus. 
137 Akçöpleme (Özgür 2002), kunduz kökü, hayvanlarda sürgüt yapıcı, irkiltici (tûhraş edici) ve 

kızartıcı etki yapar (Kaya 2008). 
138 Kuzu dili, Hamel: kuzu (Parlatır 2009).  
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Hanan [açma ve iyileştirme] için: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün devâi yefta devâi yefta devâi yefta devâi yeftaóóóó el el el el----òanÀòanÀòanÀòanÀn ve yenn ve yenn ve yenn ve yenúúúúıyeıyeıyeıye: Kuru hananın kokusu olmaz. Đki çanak alıp 

birine üç yumurta kırsınlar, birine de mürr141 koyup yumurtayı eklesinler. Beşer 

vakıyye zeytinyağı, kına yağı, menekşe yağı ya da susam yağı ile karıştırsınlar. Beşer 

miskal karabiber, kavkavirün (otlardan yapılan bir karışım) ve bunun kadar susam 

kökünü alsınlar. Bunları karıştırıp [hepsini içirmek yerine] birazını burnuna damlatıp, 

114b]► birazını da içirirlerse daha iyi olur. Atın başını yukarda yarım saat tutsunlar, sonra 

yavaşça indirsinler. Aşağıda [olacak şekilde] bağlasınlar, baş aşağı olursa bütün 

akıntı burnundan akar. Bu uygulamayı üç gün yapsınlar. Đnşallah akıntı gider. Otuz 

miskal zeravend (loğusa otu, iki çeşit olur), aynı miktarda defne tanesi (habbu’l-ğar, 

dehmest ağacının tanesidir), bir ratl bal suyu alıp karıştırsınlar. Burnuna damlatsınlar, 

birkaç kez uygulasınlar, iyileşir. Kokusuz kuru hanan için bu ilacı uygulasınlar, 

iyileşirse içerde yara olmadığı anlaşılır. 

Bu hastalık için bir diğer tedavi: 

115a]► SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra liha liha liha lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Dokuz vakıyye marul tohumu ve iki vakıyye kuru 

şam hıyarı tohumunu bakır bir kaba koyup üstüne bir vakıyye haşhaş suyu döksünler. 

Bundan üç miskal kadar alıp üç vakıyye gülyağı ve bir ratl sekiz buçuk nügi142 bal 

suyu eklesinler, karıştırıp üç gün bunu versinler. Yem olarak ot versinler. Allah’ın 

izniyle iyileşir. Bu tedavi, rüzgâr ve su kenarında [yerleşim yerinde] olan hanan için 

yararlıdır.  

Yaş hanan için bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra dev dev dev devÀéilÀéilÀéilÀéil----òanÀòanÀòanÀòanÀn en en en errrr----ratbratbratbratb: Beş vakıyye bal suyu ve bir vakıyye zeytinyağını 

karıştırıp ata üç gün içirsinler. Eğer akıntısı az olursa su kabağı (bahçede yetişeni ve 

yabani olmak üzere iki türü vardır) ve ebe gümecini (habiz bostani) pişirsinler. 

Suyunu alıp havanda ezsinler. Üç ratl kürras (pırasa) suyu, bir ratl eski domuz yağını  

                                                                                                                                          
139 Frenkkimyonu, L. Carum carvi. Đdrar söktürücü, karminatif, terletici, sindirimi kolaylaştırıcı, 

antibakteriyel (özellikle B. subtilis, Ps. aeruginosa’ya karşı) ve antifungal (özellikle As niger, C. 
albicans’a karşı) etkilidir (Kaya 2008). 

140 Eşek hıyarı, yaban hıyarı, L. Ecballium elaterium (Şahin 2007, Dakka 1978).  
141 Sarısakız, mür ilacı; çok acı olan bir ağaç meyvesi; günlük, buhur, L. Boswellia styrax (Baytop 

1984). 
142 Genelde 200 dirhem (650 gr), yarım okka (641gr)’lık ölçü birimi (Taşkın 2005, TDK 2010). 
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115b]► ezip bundan beş ya da yedi topalak yapıp atın ağzını açsınlar. Dilini sağlam tutup 

topalakları yedirsinler. Ayrıca şarap ve handkık143 karıştırıp içirsinler. Bu bilinen bir 

karışımdır, gerek duyulursa meslek kitabından bakabilirler. Bunu üç gün eski 

[beklemiş] şarap ve kara merhem144 ile uygulasınlar. Đhtiyaç oldukça uygulasınlar, 

yararlı olur. Eğer atın yarası yoksa bu kitapta özelliği belirtilen mürr ilacını 

uygulasınlar.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra    lihalihalihalihaõõõõihiihiihiihi el el el el----èèèèilleilleilleille: Bir parça kukirun [kavkavirun] ve babünec145 tohumu, 

bir parça topalak146, bir parça kust147, bir parça çavşir148 (yukarıda açıklandı), bir 

parça zencefil, biraz dağ kerevizi, biraz züfa, biraz yulaf, biraz şîh (yavşan, iki çeşit  

116a]► olur; bilinir) biraz safran, biraz mür, biraz sabır, biraz tifah [elma], idihır149, biraz 

iklil’ül-melik [koçboynuzu] ve bir parça hımama (üzüm salkımı gibi olur) alsınlar. 

Hepsini bir kapta biraz bal ile yoğursunlar. Her topalak üç miskal kadar olacak 

şekilde, kış günlerinde eski şarap ya da handkıkun ile yaz gününde ise soğuk sulu 

şarap ve bir vakıyye gül yağı ile uygulasınlar. Đnşallah yararı olur.  

Kuru hanan tedavisi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéÀéÀéÀéi lili lili lili lil----òòòòananananÀÀÀÀn eln eln eln el----yyyyÀÀÀÀbisbisbisbis: Burundan saf su akarsa beyaz üzümü ezip içine 

mür denilen ilacı ve üç miskal zeravend döküp karıştırsınlar. Bu ilacı burnun soluna 

damlatsınlar. Yedi gün ormanlık alana salıversinler. Allah’ın izniyle iyileşir.  

Ortaya çıkan [hızlı gelişen] hanan tedavisi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéÀéÀéÀéi lili lili lili lil----òòòòananananÀÀÀÀn eln eln eln el----èÀèÀèÀèÀrererereøøøø: Neşter ile yarıp kanattıktan sonra eklemlerini düz  

116b]► bir şekilde dağlasınlar. Đçindeki sarı suyu akınca, tuzla köpüğünden bir ratl alıp yeni 

bir güvece koysunlar. Üstüne üç buçuk ratl eski şarap döküp pişirsinler. Yarısı 

kalınca bundan hergün beş vakıyye alıp dört miskal kadar maydanoz (cırcir) ve 

zeytinyağı ve üç miskal cevşiri [arpa çorbası, oğlanaşı] karıştırıp yaz-kış ata 

                                                 
143 Öd suyu. 
144 Pomat ichtiyole. 
145 Papatya; astım, soğuk algınlığı, spazm çözücü ve ateş düşürücü etkisi bulunmaktadır (Kaya 2008). 
146 Kara topalak, L. Cyperus rotundus; domuz ağırşağı, L. Cyclamen, incirop, L. Bunium microcarpum 

(Özen ve Taşkın 2010). 
147 Topalak denilen ot, Kast kökü, L. Costum arabica (Ünver 1936). 
148 Oğlanaşı (Bayat 1998). 
149 Mekke ayrık otu (Bayat 1998). 
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versinler. Suya sokup bütün vücudunu ovsunlar. Bu ilacı uygulasınlar, inşallah 

yararlı olur.  

Yara tedavisi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéÀéÀéÀéi lili lili lili lil----cerecerecerecereóÀóÀóÀóÀtttt: Yaralanma durumunda zencar [zengar, jengar, bakır pası], 

zâc150 ve siyah boyayı (“úalúadis”, bir çeşit zacdır) sütle pişirip yaralanan yere 

sürsünler, inşallah yarlı olur.  

Eklemlerde olan hanan tedavisi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéÀéÀéÀéi lili lili lili lil----òòòòaaaannnnÀÀÀÀn fi eln fi eln fi eln fi el----mefmefmefmefÀÀÀÀssssiiiillll: Bir ratl yaban hıyarı kökü, altı vakıyye natron, 

117a]► iki vakıyye mürr (çok acı olan bir ağaç meyvesidir), iki vakıyye sabr, üç vakıyye 

füvtenc berri (yaban yarpuzu) karışımını ezdikten sonra elekten geçirsinler. Bir ratl 

sekiz buçuk nügi suya bu karışımdan beş miskal katıp karıştırsınlar. Atın ayklarına 

sürsünler, biraz zengar da ekleyebilirler.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra    lihalihalihalihaõõõõihiihiihiihi el el el el----èèèèilleilleilleille: ‘Unsul soğanı151 (sıçan soğanı da derler, iri soğan gibi 

olur, bilinir), ateşte iki miskal sekûleler152 içinden alıp, beş vakıyye bal ve beş 

vakıyye zeytinyağı ile hepsini karıştırsınlar. Atın dilini tutup üzerine yoğun şekilde 

damlatsınlar. Allah’ın izniyle yararlı olur.  

Benzer bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra metelh metelh metelh metelhÀÀÀÀ: Buğday içinde olan [genelde buğday ekilmiş tarlada yetişen] 

süseni [iris bitkisi] ezip üstüne beş vakıyye şarap, zeytinyağı ve su alıp uygulasınlar. 

117b]► Allah’ın izniyle yararlı olur, iyileşir. 

Kurse [tablet, topalak] şeklindeki tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün a a a aúúúúrrrrÀãÀãÀãÀã: Hanan oluşmadan önce, ata günde üç defa kurse şeklinde verilmesi 

önerilen tedavi ilginç ve etkilidir. Bu tedavi: Dokuz vakıyye dağ kerevizi, dört 

vakıyye safran, dört buçuk vakıyye mürr kökü, iki vakıyye dağ yarpuzu ve üç 

vakıyye fil kemiği püresinden alsınlar. Karıştırıp [her biri bir miskal olacak şekilde] 

topalak halinde bir tane alıp beyaz şarap içinde ezsinler. Taya bir ratl şarap, bir 

                                                 
150 Göztaşı-bakırsülfat (L. Sulphurum cupricum) (Özgür 2002). 
151 L. Urginea maritima, Yaban soğanı, basal el-far (sıçan soğanı) (Bedevian 1936).  
152 Sekûle, sözlükte (Redhouse 2006) “siğil, şişlik, yumru” olarak geçmektedir. Ancak metinde geçen 

kelimenin segâle (Mütercim Asım Efendi 2000), yani köpek gaitası olması muhtemeldir. 
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vakıyye şeker ve bir vakıyye nahc, eğer yetişkin at ise üç buçuk ratl şarap ile 

içirsinler, Allah’ın izniyle yararlı olur.  

Hamr [Asidozis, aşırı yem yeme] tedavisi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéÀéÀéÀéi lili lili lili lil----óóóóaaaamrmrmrmr: Eğer atta çok şiddetli olursa iki-üç avuç turp tohumunu alıp  

118a]► ezsinler, eleyip bir tencereye koysunlar. Üstüne altı ratl su ekleyip iyice 

kaynatsınlar. Ateşten indirip soğutulunca üstte bir tabaka (katre) oluşur. Bunun üçte 

ikisini ata versinler, kalan üçte birini hukne153 eylesinler [lavman yapsınlar]. Allah’ın 

izniyle yararlı olur. Ayrıca iki nacir154 ya da iki safin155 damarından kan alınması 

iyidir. Alındıktan sonra eski bir bezle iki damarını sağlam şekilde sarsınlar. Ön 

ayaklarına onsekiz ratl sirke ve doksan ratl sıcak su karışımını döksünler. 

Omuzlarına “Àòirü’l-emr” [?] suyunu bolca döksünler ki pazuları ve bukağılığından 

akmalıdır. Dört gün boyunca arpa vermesinler. Karnına kadar gelen suyun içinde 

uzun süre olmayacak şekilde beklettikten sonra yürütsünler. Bu uygulamayı üç gün 

yapsınlar. Hergün şarap ve zeytinyağı ile yukarıdan aşağıya olacak şekilde ovsunlar. 

118b]► Yürüyüşü düzelince yine suya sokup dinlendirsinler. Kendine gelince akrep 

kuyruğu (sahrada olur, akrep kuyruğuna benzer, bu yüzden bu isim verilmiştir) 

otundan yapılan ilacı versinler. Bu hastalık hafif seyreder, kısa sürede geçer. Ata su 

verilirse içer. 

Bir diğer tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----óóóóaaaamremremremretttt    ayøenayøenayøenayøen: Eğer arpadan kaynaklanırsa buğday yedirsinler, buğdaydan 

kaynaklanırsa arpa yedirsinler, yararlı olur.  

Bir diğer tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    ssssıfıfıfıfââââtün tün tün tün ûòraûòraûòraûòra: Ayağını sallayıp tırnağa dikkatlice bakılmalıdır. Üst-dış tarafından 

bir parça kuyruk yağını (tırnağın çıkması durumunda belirtilen şekilde) bağlasınlar.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Sa‘ane denilen ilacı alıp ezsinler, bundan iki dirhem kadar alıp atın  

                                                 
153 Đlaç şırınga etmek (Özgür 2002). 
154 Sivriltilmiş çubuk, ağaç dalından yapılmış iğne. Asıl. 
155 Safin: Đç aşık kemiğinden topuğa kadar giden büyük damar (Parlatır 2009), Vena saphena olabilir. 
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119a]► burun deliklerine yavaş yavaş üflesinler. Ertesi gün burnundan su akması, hızlı 

iyileşmenin göstergesidir. Yem olarak yaş ot versinler. Burun deliklerinden sarı su 

akarsa ölmeye yakındır. Bilgi Allah’ın katındadır.  

Şişkinlik [Timpani], kabızlık ishal ve aşırı yem yeme [Asidozis] tedavisi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéiÀéiÀéiÀéi lil lil lil lil----nnnneeeeffffóóóóet ve elet ve elet ve elet ve el----verm ve everm ve everm ve everm ve errrr----rrrrííííh ve elh ve elh ve elh ve el----óóóóaaaamretmretmretmret: On ratl suyu iki ratl eski 

şarap ile karıştırıp bir ratl domuzyağı ve bir ratl hıltit (engejd, kasni) karıştırıp bir 

avuç un ile lavman yapsınlar. Sonra yaş kuş üzümünden (kişniş)156 biraz alıp suyunu 

sıksınlar. Suyundan bir buçuk ratl alıp ata versinler, yararlı olur. Gaitası normale 

dönene kadar ata yem vermesinler.  

Taktièèèè[Sesli/gazlı dışkılama]: 

EEEEtttt----ùùùùaktaktaktaktíèíèíèíè: Tanesi “óacce”ye [?] benzeyen otu (“óabb el-óacc” bilinmeyen bir ottur, 

yaprağı beyaza yakındır) sığırın iç yağı ile karıştırıp yedirsinler. Đnşallah yararlı olur. 

Mürret, hayicet [?]: 

119b]► ElElElEl----mürret elmürret elmürret elmürret el----hhhhÀÀÀÀyicetyicetyicetyicet: Karaca (bohça) otu (harbak abyaz) ve bisefayic157 (içinde 

fıstığa benzer yemişi olan bir ot olup Rum ilinde yetişir) kökünün her birinden bir 

miskal bir buçuk çerik158 alıp, tuzla ezip elesinler. Atın burnundan uygulasınlar. 

Gözlerinden yaş akınca başını aşağı tutsunlar, beyninde ne kadar irin var ise akar. 

Ertesi gün su vermeyip iki yumurtayı bir ratl sirke ile karıştırıp burnuna damlatsınlar. 

Üçüncü günün sabahı da su vermeden önce bunu uygulasınlar. 

Atta irin ve mürrenin tedavisi: 

Ve min Ve min Ve min Ve min èèèèiiiilÀclÀclÀclÀc    eeeedddd----ddddÀÀÀÀbbe elleti bbe elleti bbe elleti bbe elleti úúúúad ad ad ad eèeèeèeètttteeeerrrraaaaha eha eha eha errrr----rrrrííííh ve elh ve elh ve elh ve el----mürretmürretmürretmürret: Ön ayakları kuru olursa 

yem vermeyip deklas [?], sirke ve gülyağının her birinden birer ratl, beş miskal 

badem, üşnan ve kereviz tohumundan biraz alıp ezdikten sonra yağ ve sirke ile 

karıştırsınlar. Ata içirsinler. Allah’ın izniyle yararlı olur. 

Öldürücü, gizli seyreden mürre hastalığı olan atın tedavisi: 

120a]► Ve min Ve min Ve min Ve min èèèèiiiilÀclÀclÀclÀc e e e edddd----ddddÀÀÀÀbbe elleti tbbe elleti tbbe elleti tbbe elleti teeee‘ter bih‘ter bih‘ter bih‘ter bihÀÀÀÀ el el el el----mmmmüüüürret elrret elrret elrret el----àalíôeàalíôeàalíôeàalíôet elt elt elt el----úúúúÀÀÀÀttttiiiiletletletlet: Atta ağır 

seyreden mürre olursa beyaz ve sarı ilaç [?] ile kökün [?] her birinden bir kısım alıp 

                                                 
156 Kişniş, kişnic: Kuş üzümü, L. Coriandrum sativum (Bayat ve Okumuş 2004) karakimyon, 

karminatif etkili; mide salgısını artırıcı ve spazm çözücü etkisi vardır (Baytop 1999, Kaya 2008). 
157 Besfâdic: Bespaye, çıyan otu (Özgür 2002). 
158 Bir tahıl ölçeği. 
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ezdikten sonra elesinler. Bunu atın burnundan verecek şekilde elli gün boyunca 

uygulasınlar. Allah’ın izniyle yararlı olur. Musannif burada beyaz ve sarı ilaç ile 

bitki kökünün ne olduğunu belirtmemiştir. Bunları ve yararlarını bilmek zordur.  

Kezk [dikkati dağınık?] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----kekekekezk zk zk zk [kern[kern[kern[kern????]]]]: Tuzlu sığır iç yağı ile yavaş şekilde ve bolca yağlanırsa iyileşir. 

Daha önce belirtilen ve şişliği yumuşatan tedavi uygulanmalıdır. Eğer irin bir yerde 

toplanırsa irini akıtmak [drenaj] için şişliğin alt yan kısmından açılmalıdır. 

Temizlenince yara tedavisi uygulasınlar.  

Bu hastalığın akgünlük ile tedavisi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéiÀéiÀéiÀéi mu mu mu muúúúúl ell ell ell el----yyyyeeeehhhhÿÿÿÿd d d d lihalihalihalihaõõõõihiihiihiihi el el el el----èèèèlletlletlletllet: Akgünlük ilacını tütsü şeklinde 

120b]► uygulasınlar. Ondokuz kısım zift, iki kısım kına (bir sakızdır bulunur), iki kısım 

lebn çavşir (daha önce açıklamıştık) ve bir kısım akgünlüğü ezip merhem kıvamına 

getirdikten sonra uygulasınlar. Kına yağı eklenirse daha yararlı olur.  

Karın ve göğüs boşluğu  [sindirim ve solunum sistemi] hastalığı [için]:   

ElElElEl----èillet elèillet elèillet elèillet el----bÀùbÀùbÀùbÀùıneıneıneınet tat tat tat taèèèèraøraøraøraø fi cevf fi cevf fi cevf fi cevf ed ed ed ed----dÀbbetdÀbbetdÀbbetdÀbbet: Atın içinde (göğüs-karın boşluğunda) 

olan hastalık için, oniki kısım süsen kökünü ezip elekten geçirsinler. Altı kısım 

karabiber, bir ratl bal ve iki buçuk ratl çekirdeği alınmış kuru üzümü on buçuk 

vakıyye şarap ile yoğurup atın ağzına azar azar koysunlar. Đnşallah atın içinde olan 

bütün hastalıklara yararı olur.  

Karın [boşluğu] hastalığı: 

èĐlÀc elèĐlÀc elèĐlÀc elèĐlÀc el----èillet elèillet elèillet elèillet el----bÀùınbÀùınbÀùınbÀùıneeeetttt: Đç kısımda olan hastalık için, yarım mekkük buğdayı eski 

şarapla ıslatıp bunu ata yem olarak 14 gün boyunca versinler. Đnşallah yararı olur. 

Bu hastalık için: 

121a]► Ve Ve Ve Ve lihalihalihalihaõõõõihiihiihiihi el el el el----èèèèilleilleilleilletttt: Sığır ve koyun iç yağından iki buçuk ratl ile iki vakıyye 

ezilmiş hardalı159 karıştırdıktan sonra atın ağzına azar azar koysunlar. Đnşallah yararı 

olur.  

Kuru mürre tedavisi: 

                                                 
159 L. Brassica alba, beyaz hardal, Đngiliz hardal (Bedevian 1936). 
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----mmmmüüüürrerrerrerretttt el el el el----yyyyÀÀÀÀbibibibisssseeeetttt: Zeytinyağı ile amh [?] suyunu natron (burak-ı ermeni) ve 

bal ile karıştırıp lavman yapılır. Yem olarak yaş ot versinler, eğer yaş ot olmazsa 

kuru otun üstüne bal, mavi natron ile soğuk su serpsinler. Burnuna tatlı şarap 

damlatsınlar. Arpa yedirmesinler. Yemin çoğunluğu ot, ebegümeci (melühiya), pazı 

olsun. Karnına elle dokunulduğunda çok gergin olduğu görülür. Gözünü yumup 

zorluk çekmeden dışkısını yapar. Allah’ın yardımıyla tam iyileşir.  

Bu hastalık için: 

VVVVeeee    lihalihalihalihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èièièièillellellelletttt: Gerektiğinde ata gece yarısından üç saat önce besleyip sabaha 

kadar geçen sürede yem vermesinler. Sonra sirke ve iki ratl sığırın iç yağı ile biraz 

121b]► kekik ve ardıcı (übhül) karıştırıp ata üç gün ağızdan versinler. Đnşallah iyileşir.  

Kuru mürre için bir diğer tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----mürret elmürret elmürret elmürret el----yyyyÀÀÀÀbbbbiiiisesesesetttt    ayøenayøenayøenayøen: Kuru mürre için, üç dirhem kehriba [reçine, 

samankapan] ve dört dirhem “bÿbÀres” [?] kökünü ezip elesinler. Üç ratl kadar erkek 

çocuk idrarı ile karıştırıp içirsinler, inşallah yararı olur.  

Beyin bozukluğunun tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    fesfesfesfesÀÀÀÀd ed ed ed edddd----dimdimdimdimÀàÀàÀàÀà: On dirhem beyaz hardal (şeyùarec)160, beş dirhem sümbül, beş 

dirhem kenevir, üç dirhem çavşir, dört dirhem kakule161, dört miskal safran, on  

122a]► miskal beyaz şeker ve on dirhem terhebin162 alıp, hepsini ezdikten sonra elesinler. 

Đçinde 15 ratl su olan temiz bir güvece koyup dörtte üçü kalana kadar pişirsinler. 

Hergün üç ratl olacak şekilde ata içirsinler.  

Bu hastalığın tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc liha liha liha lihaõihi elõihi elõihi elõihi el----èilèilèilèilletletletlet: Đki kısım tatlı meyan kökünü on iki ratl su ile pişirsinler. 

Yarısı kalınca dörder esatiz vec (Türkçede eğir: kızılcık) ve zeravend (loğusa otu), 

dörder dirhem safran, zencefil ve karabiber (dar fülfül) ezip elesinler. Belirtilen 

suyun içine kattıktan sonra üzerine üç estaz şeker ve bir ratl kandil yağını (dühni òall, 

şirec yağı) ekleyip karıştırsınlar, üçe bölüp hergün bir bölümünü içirsinler. Dördüncü  

122b]► gün atardamarından kan alsınlar; inşallah yararı olur.  

Bir diğer tedavi: 
                                                 
160 Horoscuk, geniş yapraklı tere (Redhouse 2006). 
161 Zencefilgillerden iki çeşidi olan bir bitki (TDK 2010). 
162 Terengübin, kudret helvası (Bayat ve Okumuş 2004). Taranjabin. 
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VVVVeeee    lihalihalihalihaõihi elõihi elõihi elõihi el----èèèèilletilletilletillet: Ata gece yarısından sonra ya da gecenin üçte ikisinden uzun bir 

süre yem vermesinler. Altı ratl eski şarap (sÿci)163 ve dört ratl tatlı suyu karıştırıp 

üstüne kimyon ve ardıçtan birer kısım ezip eklesinler. Üzerine beş yumurta kırıp ata 

versinler. Sonra [kapalı] bir yerde üç gün bekletsinler. Domuz yavrusu alıp boğazını 

kesip kanını bir tasa koysunlar. Üzerine üç ratl eski şarap, iki ratl su, beş yumurta ve 

biraz ezilmiş kimyon eklesinler. Sonra domuzun kursağını alıp içindekilerle birlikte 

doğrayıp eklesinler. Bu karışımı atın ağzına azar azar koysunlar. Đki saat yem 

vermesinler. Günün geri kalan kısmında diğer hayvanlardan ayrı koysunlar. 

Yazın oluşan beyin bozukluğu [tedavisi] için: 

123a]► FesFesFesFesÀÀÀÀd d d d eeeedddd----dimÀà fi edimÀà fi edimÀà fi edimÀà fi eãããã----ããããayfayfayfayf: Kulak dibi, karın derisi, koltuk altları ve kısrakta 

uterusta kuruluk ya da kepeklenme şeklinde bir durumun varlığı nefesinden ve 

bakışlarından anlaşılır. Kulakları sürekli dik olursa beş gün arpa versinler, ancak 

yemin çoğunluğu saman olmalıdır. Düzelirse kamış külünü temiz bir bez içine alıp 

bir çanak içine koysunlar. Üstüne yirmi ratl su döksünler. Kül ile bezi ıslatıp gece 

yarısından sabaha kadar bekletip yem vermesinler. Sabahleyin içinde kül olan bezi 

alıp sıksınlar. Çıkan suya ezilip elenmiş olan iki kaşık sığır siniri [tendosu], iki kaşık 

yumurta sarısı ve bir ratl şirec (dühni hall) karıştırıp yoğun şekilde sürsünler. 

123b]► Bu karışımı ayrıca ağızdan [oral yolla] versinler. Sonra dikenli anasür (merem) 

kökünden iki parça alıp iki ratl su içinde pişirsinler. Suyun içinde güzelce ezsinler. 

Süzüp karıştırsınlar, üzerine sığır yağı ve kına yağından ikişer ratl koyup 

karıştırsınlar. Bu karışımı ata lavman yapsınlar. Gaitası ile birlikte çıkar. Đnşallah 

yararlı olur.  

Delirme durumunda olan atın tedavisi: 

Ve Ve Ve Ve min min min min èèèèiiiilÀclÀclÀclÀc el el el el----feres elleferes elleferes elleferes elletttti yai yai yai yaãíãíãíãíba elba elba elba el----cüncüncüncünÿÿÿÿnnnn: Atta delirme durumu ortaya çıkarsa, 

kerkes164 beyni (buvm) ve ödünü bir miskal kerkes içyağı ile ezsinler. Evcil kızıl 

domuzun idrarını ekleyip atın burnuna damlatsınlar, inşallah yararlı olur. 

Dâi el-bakr tedavisi: 

124a]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    ddddÀéiÀéiÀéiÀéi el el el el----babababaúúúúrrrr: Biraz arpayı sirkede ıslatıp sumak ekledikten sonra atın boynuna 

assınlar. Buğday ununa “èavsec aàacı”165 (Musa Peygamber aleyhisselam, ateşi bu 

                                                 
163 Eski şarap, Talây-i ‘atîk. 
164 Akbaba, baykuş. 
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ağaçta ortaya çıkardı) yaprağı ekleyip ezsinler. Ayrıca kavrulmuş arpa ununu su ile 

yoğurup, topak şeklinde sirke ve su ile ıslatıp ağızdan versinler. Eğer taze böğürtlen 

(“‘alíú”, Türkçede böğürtlen dikeni) yaprağını ezip su içine damlatıp bu suyu ata 

içirirlerse Allah’ın izniyle yararlı olur. Musannif, “bence bu hastalığın tedavisi 

zordur, olsa bile çok uzun sürer” demiştir.  

Basur [Bevasir, basur, tümör] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----bevbevbevbevÀÀÀÀssssíííírrrr: Basur, atın kuyruk kılı ile kökünden güzel şekilde beş gün boyunca  

124b]► bağlanıp göz otu (anzerut) ile tütsülenirse, dumanın etkisiyle düşer, inşallah iyileşir.  

Bu hastalığa bir diğer tedavi: 

VeVeVeVe    lihalihalihalihaõõõõihiihiihiihi    elelelel----èèèèilletilletilletillet: Atta oluştuğu yere bingöz otu (sakmuniya, mahmudiye otu)166 

ve mersin yaprağı yağını sürsünler, Allah’ın izniyle yararlı olur.  

Ayrıca:  

Ve Ve Ve Ve lahlahlahlahÀÀÀÀ    ayøenayøenayøenayøen: Bingöz otu kabuğundan beş dirhem alıp su ve şarap ile pişirip ilgili 

yere uygulasınlar, Allah’ın izniyle yararlı olur.  

Testis ve penisi şişen [Hidrocel ve Paraphimosis] atın belirtileri:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----feres ezferes ezferes ezferes ezÀÀÀÀ verm  verm  verm  verm òuãyetòuãyetòuãyetòuãyet ve  ve  ve  ve èaèaèaèarmuvrmuvrmuvrmuvÀÀÀÀlelelele: Atın testisi ve penisi şişerse, soğuk suya 

sokmaları gerekir. Ön ayakları suyun içinde olmalıdır.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Arka ayaklarını kaldırıp bir parça mum, bir parça sığırın iç yağı, biraz 

natron döküp soğuk su ile karıştırsınlar. Güzelce pişirsinler, deniz suyu ile pişirilirse 

daha iyidir. 

Bir diğer tedavi: 

125a]► SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Đnce bir iğne ile penisin etrafını iğnelesinler, sonra üstüne sirke 

döksünler. Đncir ve sirke uygulanırsa daha yararlı olur.  

Penis ve testisleri sarkık olan aygırın tedavisi: 

                                                                                                                                          
165 L. Rhamnus cathartica, ak diken, yaban çileği, geyik diken (Bedevian 1936). Musa ağacı.  
166 Anadolu mahmudesi (L. Scammonea di soria, Scammonea d’Antiocha ve Scammonea Turchesca) 

(Ünver 1952), Kahkahaçiçeğigillerdendir. Kalınbağırsakta güçlü sürgüt etkisi yapar (Baytop 
1999, Kaya 2008). 
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Ve min Ve min Ve min Ve min èèèèiiiilÀclÀclÀclÀc el el el el----feresferesferesferesiiii el el el el----müstermüstermüstermüsteròòòòııııyyyyyetyetyetyetiiii el el el el----memememeõÀõÀõÀõÀkkkkiriiriiriiri    vvvveeee’’’’llll----òuòuòuòusyatsyatsyatsyateeeeynynynyn: Gül yağını üç ratl 

zeytinyağı ile karıştırıp bununla ovup iyileştirsinler. Birazını içirip, birazını da 

sürsünler. Sonra bir parça şekeri hafif ezip üstüne bir ratl taze süt eklesinler. Yedi 

gün bunu ata içirip sürsünler. Đyileştiğinde dahi oniki gün bu uygulamaya devam 

etsinler ya da şerk yağı (dühni hall) ve hurma suyu ile üç gün, günde üç ratl içirip 

sürsünler. Allah’ın izniyle yararlı olur.  

Testislerin şişmesi [Orchitis]: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc verm el verm el verm el verm el----òòòòasasasasíííí: Testis şişerse, kimyon (kemmun-rizze), bakla unu ve çekirdeği 

çıkarılmış kırmızı üzümü macun haline getirsinler. 

125b]► Bal ve zeytinyağını ekleyip sürsünler. Eğer şişlik aşırı olursa sıcak zeytinyağını 

sıcak bir bezle (kemad) şişliğin üzerine uygulasınlar.  

Bedevilerde ziybe tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el elzzzzõiõiõiõiybet ybet ybet ybet èèèèind bedevvihaind bedevvihaind bedevvihaind bedevviha: Ziybe için musannif, “bu hastalık zordur, 

öldürücüdür. Hayvan arpa yemez, hareketi azalır, gözleri değişik ve nefesi soğuk 

olur. Ön tarafta, kulağından dört parmak aşağıda, çenesi ile boynu arasında, dilinde 

ve kulaklarının çevresinde çıktığında tedavi uygulanması gerekir” demiştir.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra    lihalihalihalihaõõõõihiihiihiihi el el el el----èèèèilletilletilletillet: Bu hastalığın tedavisi için server [en güzel] denilen 

ilacı [?] alıp horoz kanı ile karıştırıp burun deliklerine damlatsınlar. Bu tedavi ata, 

koyuna, hatta insana bile yararlı olur.  

Atın tedavisi için:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün    èèèèiiiilÀclÀclÀclÀc    elelelel----feresferesferesferes: Atın göğsünde ya da boğazında “ziybe” oluşup, şişerse yem  

126a]► yiyemez. Neşterle şiş yeri deriye kadar açsınlar. Ya şişliğin çevresini dağlasınlar, ya 

da şişliği açıp üzerine tuz döksünler, Allah’ın izniyle yararı olur.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün    devdevdevdevÀéiÀéiÀéiÀéi    lihalihalihalihaõõõõihiihiihiihi el el el el----èèèèilletilletilletillet: Atı karanlık bir yere alsınlar. Fare yutmuş yılanın 

karnını açsınlar. Karnından fareyi çıkarıp bir kırat167 kadar alıp atın diline sürsünler. 

                                                 
167 1/16 dirhem, 0,20043 gr (TDK 2010, Taşkın 2005); Keçiboynuzu çekirdeği anlamı da taşımaktadır 

(Taşkın 2005). 
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Allah’ın izniyle iyileşir. Ayrıca bir fare tutup atın üstüne assınlar inşallah yararlı 

olur.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Atın baş ve kaburgalarını öküz idrarı ile ovsunlar. Sıcak su ile 

temizledikten sonra eski zeytinyağı ve şarabı burnuna damlatıp ovsunlar. Ayrıca 

inciri pişirip natron ve şarap ile burnuna damlatsınlar. 

126b]► Bir diğer tedavi, akgünlük (birkaç yerde belirtildi) üzerine şarap eklendikten sonra 

ezip içirsinler. Yem istediğinde yeşil ot versinler. Đştahı iyi olur. Yeşil, yaş ot 

bulunamazsa yemi su ile ıslatıp versinler.  

Ziybe tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeezzzz----õõõõiiiiyyyybetbetbetbet: Baytar, ilgili yeri neşter ile açıp suyunu akıtmalıdır. Palan atının yaş 

gaitasını alıp açılan yere sürsünler. Đnşallah yararlı olur. Bundan kan almaya gerek 

yoktur. Eğer çenesinden ya da başka yerinden kan alınırsa kötü olur. Natron ve yaban 

hıyarı ile tedavi yapmak gerekir. Đnşallah yararlı olur. Eğer ziybe başka yerde çıkarsa 

[metastaz], kulağın dibinde ayrıca başka yerde tümör (baş) olursa açıp bal sürsünler.  

Ez-zeybet hastalığının [tedavisi] için:  

Min Min Min Min ‘illet e‘illet e‘illet e‘illet ezzzz----õõõõiiiiybetybetybetybet: Bu boyun damarı (verid) hizasında toplanan bir şişliktir. Tedavi 

127a]► edilmezse kötüleşir, öldürücüdür. Sirke ve sağnec (Türkçede bılt paresi) ile kemad 

edilmesi ve yarılması gerekir. Đçe açılırsa kötüleşir. Burnundan bir şey çıkmazsa 

başını yukarı doğru tutar, yoğun ishal oluşur. Yemden kesilir, karnı şişer, derisi 

kalınlaşır. Bu şekilde olduğunda hastalık ilerlemiştir. Buna tedavi fayda etmez. 

Ancak yeni olursa bu karışımı uygulasınlar.  

Bu tedavi: 

Ve Ve Ve Ve hiya hahiya hahiya hahiya haõehõehõehõeh: Bir dirhem lebban (günlük)168 alıp ezsinler. Đki ratl rîhani şarabı 

(eyüşer, reyhan şarabı) alıp burun deliklerine damlatsınlar. Sonra turp tohumunu 

üzerine eklesinler. Yemle yedirilirse bile iyi olur.  

Şabeşti: 

Ve Ve Ve Ve ammammammammÀÀÀÀ e e e eşşşş----şşşşÀÀÀÀbeştibeştibeştibeşti:  Buna tedavi yoktur. 

                                                 
168 Karagünlük, sytrax, solunum yolu antiseptiği, balgam söktürücü ve yaralarda iyileşmeyi 

hızlandırıcı etkisi vardır (Kaya 2008). 
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[Gazdan dolayı] yerinde duramayıp panikleyen atın tedavisi: 

127b]► èèèèĐlÀcĐlÀcĐlÀcĐlÀc    eeeedddd----ddddÀÀÀÀbbe elleti bbe elleti bbe elleti bbe elleti úúúúad şebbekha ead şebbekha ead şebbekha ead şebbekha errrr----rrrrííííh elh elh elh el----hhhhÀÀÀÀyicetyicetyicetyicet: Ön ve arka ayaklarından, hatta 

gözlerinin yan tarafından çeyrek ratl kadar kan alıp bir kaba koysunlar. Unu biraz 

zencefil ile hafif ezip alınan kan ile karıştırsınlar. Bir parça keten tohumu ekleyip ön 

ve arka ayaklarını üç gün bununla ovsunlar. Yem olarak yaş ot veya kamış yaprağı 

yedirsinler. Kuru ise ıslatıp normalin yarısı ölçüsünde ve şeker suyu ile biraz tuzu 

üstüne serpip versinler. Dört gün sonra atı suya soksunlar. Ayaklarındaki tendonların 

gevşediği görülür. Sudan çıkarıp arpa versinler. Dört gün soğuk su içirsinler beyaz 

şeker ve bu yemden başka bişey vermesinler. Yavaş yavaş yedirsinler. 

 Ön ve arka ayak eklemlerinde ağrılı şişlik [Romatizma] tedavisi: 

128a]► VVVVeeee min  min  min  min èèèèiiiilÀclÀclÀclÀc el el el el----feres feres feres feres úúúúad şebket aad şebket aad şebket aad şebket aèôÀèôÀèôÀèôÀh eh eh eh errrr----ríríríríhhhh: Ön ve arka ayaklarına yel değdiğinde, 

kurt yağını eritip uygulasınlar; inşallah yararlı olur.  

Bit belirtisi [tedavisi]: 

‘‘‘‘Alâmet Alâmet Alâmet Alâmet elelelel----úúúúamletamletamletamlet: Atta bit olduğunda, Meryem eli (Meryem ağacı) otunu (tütsü de 

yapılabilir) ezip sıksınlar. Suyunu alıp biraz zeytinyağı ekleyip atın vücudunu 

ovsunlar. Ertesi gün sıcak su ve kül ile temizlesinler.  Bunu birkaç kez uygulasınlar, 

inşallah yararlı olur.  

Bir diğer tedavi:  

VVVVeeee    lihalihalihalihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Civa (“zíbaú”) alıp yele ve kuyruğa sürsünler. Çok yoğunsa 

gene otu169 tanesinden üç veya yedi tane alıp yemine katsınlar, yararlı olur.  

Bu tedavi: 

VVVVeeee    lihalihalihalihaõõõõihiihiihiihi el el el el----èilletèilletèilletèillet: Şebb mişkak (ateşte çatlamış) ve meviz cebeli170 (buna mevnerc 

derler) altı vakıyye alıp hafif ezsinler. 

128b]► Atı [bununla] yağlayıp güneşte bekletip terletsinler. Đçinde türmüs171 olan 

kaynatılmış su ile temizlesinler. Atın vücuduna zift ve zeytinyağı sürsünler, inşallah 

yararlı olur.  

                                                 
169 L. Ricinus communis, gene otu, beydencir tanesi (Bedevian 1936). Bahçede yetişen, mavi çiçekli 

bir bitki olup tohumu keneye benzer. 
170 Frenk üzümü, dağ üzümü. 
171 L. Lupinus angustifolius, acı bakla, Yahudi baklası, Mısır baklası. (Bedevian 1936); idrar artırıcı, 

antelmentik ve kuvvet verici olarak kullanılmaktadır (Baytop 1999). 
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Hamlama [Myopathie, myopati], kabızlık [Constipation, konstipasyon] ve sancı 

[Colic, kolik] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----òÀòÀòÀòÀm ve elm ve elm ve elm ve el----mmmmaaaaààààl ve ell ve ell ve ell ve el----úúúúÿlÿlÿlÿluuuuncncncnc: Sekbinec172 sarısından [sarı baldırgan zamkı] 

on dirhem ezip üç ratl sıcak su ekleyip ata içirsinler. Yavaş yavaş versinler. Sekbinc, 

bir ağacın sakızıdır. Yararı sakızındadır. Kimileri Ermenicede buna “çaróüt” derler. 

Bir kına çeşididir, inşallah yararlı olur.  

Benzer şekilde: 

Vele ayøenVele ayøenVele ayøenVele ayøen: Dokuz esatiz çekirdeği çıkarılmış sarı helile, çekirdeği çıkarılmış kırmızı 

üzüm ve tatlı meyan kökünün her birinden üç esatiz ezip hafif elesinler. Onbeş ratl su 

ile kaynatılıp altı ratl kalıncaya kadar pişirdikten sonra süzülüp ata içirilmelidir. 

129a]► Her seher vaktinde, horoz ötmeden yemi beş saat kadar vermeyip bundan yavaş 

yavaş içirsinler. Bu tedavi koyuna ve sığıra dahi yararlıdır.  

Şiddetli kabızlık [durumunda]: 

Ve Ve Ve Ve lillillillil----mamamamaààààl el el el eşşşş----şedíşedíşedíşedídddd: Bu durumda el yağlanıp rektumdan sokulmalıdır. Đçinde ne 

varsa çıkarılmalıdır. Sonra bal ve sakmunya karıştırılarak yuvarlak hale getirilip atın 

rektumundan sokulmalıdır. Đnşallah iyileşir. Buna müdahale edilmezse aniden ölür. 

Bilgi Allah’ın katındadır.  

Da’i el-far [Saccus aerophorus, hava kesesi] hastalığının tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    ddddÀéÀéÀéÀéi eli eli eli el----ffffÀÀÀÀrerereretttt: Hastalığın belirtilerine yukarıda değinilmişti. Kulaklarının iki 

parmak altından çenesinden kan alınmalıdır. Şişlik yarılıp dağlanmalıdır. Üzerine tuz 

döküp ovulmalıdır, inşallah yararlı olur. Kulak dipleri karşılıklı yarılmalıdır. 

129b]► Bir dirhem misk ezip eski şarap ile atın burun deliklerine damlatsınlar. Đnşallah 

yararlı olur.  

Yaş hatmi yiyen atın tedavisi: 

DDDDevevevevÀéÀéÀéÀéi eli eli eli el----feres min ekl elferes min ekl elferes min ekl elferes min ekl el----òòòòatmi eatmi eatmi eatmi errrr----rarararaùùùùbbbb: Tatlı meyan kökünü ezip sıksınlar. 

Suyundan dört ratl alıp eski şaraba karıştırsınlar. Ata içirsinler. Sonra on dirhem 

burak alıp sirkeyle ezsinler. Bunun bir ratl kadarı ile vücudunu ovsunlar. Đki 

                                                 
172 L.Ferula scowitziana, sek beni (Bedevian 1936); sekbinc, kasnı, sinir sistemi yatıştırıcı, peristaltik 

düzenleyici, karminatif ve antelmentik etkisi amacıyla kullanılmaktadır (Baytop 1999). 
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dudağına sığırın iç yağından sürsünler. On dirhem zencefili ezip sığırın iç yağı ile 

pişirdikten sonra dudağını bununla bolca yağlasınlar. Allah’ın izniyle yararlı olur.  

Ekle [Egzema? Çürüme, kemirme] için denenmiş bir tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----ekleekleekleekletttt el el el el----mmmmüüüücerrebcerrebcerrebcerreb: Yiyici baş (harap eden tümör) ilacı Ebu Yusuf (Allah 

ondan razı olsun) ilacıdır. Kırmızı ve sarı zırnıh [arsenik, sıçanotu sülfür], kalay 

(keleker) ve akasyanın (akakıya) her birinden üç vakıyye, beyaz üşnan ve (su  

130a]► görmemiş) acı kirecin her birinden dört vakıyye alıp her birini ayrı ayrı ezip şarap 

ile yoğurup güneşte kurutsunlar. Đlacı uygulamak gerektiği zaman alıp su ile ıslatıp 

ilgili yere gece uyguladıktan sonra sabah çıkarıp tekrar uygulasınlar. Hastalık nerede 

ise ilacı üstüne serpip sürsünler. Sonra asma yaprağını üstüne koysunlar. Yaprağı üç 

yerde delip üstünü sarsınlar, inşallah yararı olur. 

Ekl(e) ve yara için: 

VVVVe lile lile lile lil----ekleekleekleekletttt ve ve ve ve’’’’llll----úúúúuruhuruhuruhuruh: Ekl(e) ve yara için pamuk çekirdeğini kavursunlar, ezip 

elesinler. Ekl(e) ya da yara üstüne koysunlar, inşallah yararlı olur.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi: 

VVVVeeee    lihalihalihalihaõihi elõihi elõihi elõihi el----èèèèilletilletilletillet: Sarı ve kızıl zırnıh (kireçsiz olmalıdır) ile kireç içinden çıkarılan 

taşı tatlı su ile yedi kez temizlesinler. Kurutup dört dirhemlik parçalar alsınlar. 

130b]► Bunlardan her birini ayrı ayrı sirkede güzelce ezsinler. Üç dört kez karıştırdıktan 

sonra gölgede kurutup, hafifçe ezsinler. Đpekten geçirerek elesinler. Đlaç 

uygulanacağı zaman bölgeyi sirkeyle güzelce yıkayıp bu ilacı üstüne günde birkaç 

defa sürsünler, inşallah yararı olur. Bir diğer tedavi, kalktar, ateş gibi olana kadar 

kavrulur. Ezip bal ile karıştırılır. Temiz bir kaba konulup merhem kıvamına gelince 

uygulanır. Đnşallah yararlı olur.  

Ön ayak felcinin belirtileri [tedavisi]: 

èAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀtèAlÀmÀt e e e eşşşş----şırnşırnşırnşırnííííkkkk: Bunun belirtileri yukarıda anlatılmıştı. Atın bukağılığında olan 

inmedir. Yarılır, içinden sarı sıvı akar. At ön ve arka ayağını sakınır, korkar. Bu 

hastalığın çıktığı atta eklem hananı olmaz. Bilgi Allah’ın katındadır. Yine de tedavi  

131a]► uygulanmalıdır. Önce natron ve ılık su ile ovsunlar. Sildikten sonra gülsuyu ile 

ovup üstüne mum, zeytinyağı ve zencar ekleyip üç gün ve günde üç kez olmak üzere 

sürsünler. Allah’ın izniyle yararı olur. Ayrıca bukağılıktan da kan alınması gerekir. 

Tırnak kıllarına (aş‘ar) yakın yerde ise demir dağlayıcı değdirilmemelidir. Sadece 
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sorunlu olan yer çizilip şarap ile ovulmalıdır. Sonra akasya ve su ile ovulmalıdır.  

Kızarınca, üzerine akasya ve yaş zift karışımı sürülmeli, suya sokulmamalıdır.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Burçak ununu şarap ve bal ile karıştırıp uygulasınlar. Bakla unu da bu 

şekilde uygulanabilir. Ayrıca domuz gaitasını su ile pişirip kuruttuktan sonra şarapla 

ezip uygulasınlar. Usfür173 ezilip üstüne serpilirse daha yararlı olur. 

Bir diğer tedavi: 

131b]► SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Zeytinyağı, şarap ve “óasÀy” (Ermenice ayğcir denilen,  niş174 ve 

şeker karışımıdır) karışımını lavman yapsınlar. Mürdesengi sürülebilecek kıvama 

gelinceye kadar ezip üzerine sirke ekledikten sonra havanda güzelce ezsinler. Yeterli 

miktarda zeytinyağı ekleyip karıştırsınlar. Bir kaya ile her gün yağlasınlar, yararlı 

olur.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    ÀòÀòÀòÀòir lihair lihair lihair lihaõihi elõihi elõihi elõihi el----èièièièilletlletlletllet: Ön ayaklarda olursa, on tane tatlı kuru inciri sirkede bir 

gece öncesinden ıslatsınlar. Ertesi gün sirkeden çıkarıp hafif ezsinler. Demir bir 

kapta sirke ile kaynatsınlar. Bir dal ile karıştırsınlar. Pişince bir kâğıdın üstüne sürüp 

ilgili yere uygulayıp eski bir bez ile sağlam bir şekilde bağlasınlar. 

132a]► Dördüncü gün açıp bir gün dinlendirsinler. Sonra tekrar belirtilen şekilde 

uygulasınlar, inşallah yararı olur.  

Baz necam tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----bbbbÀõÀõÀõÀõ nec nec nec necÀÀÀÀmmmm: Belirtileri yukarıda belirtilmişti. Hatmi [ağaçküpesi] kökünün 

içini çıkarıp hafif ezsinler. Taze domuz yağı ile eski bir bez üstüne alıp sürsünler. 

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Üç esatiz akgünlüğü merhem kıvamında olana kadar ezip uygulasınlar. 

Acı karpuzunu (hantal ağacı, Ebu Cehil karpuzu) köküyle birlikte pişirsinler. Bu 

şişliğin üstüne döksünler, inşallah yararlı olur.  

Ebu Yusuf’un (Allah ondan razı olsun) baz necam için önerdiği tedavi:  

                                                 
173 Bir kökboyası, boyacı aspiri, yalancı safran, L.Carthamus tinctorius; haricen romatizma ve felçte 

kullanılır (Kaya 2008). Kurtum, sürgüt etkilidir ve çok acıdır (Baytop 1999). 
174 Buğday nişastası (Redhouse 2006). 
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----bbbbÀõÀõÀõÀõ nec nec nec necÀÀÀÀm min m min m min m min èèèèiiiilÀclÀclÀclÀc Ebu Yusuf ra Ebu Yusuf ra Ebu Yusuf ra Ebu Yusuf raøøøøiyalliyalliyalliyallÀÀÀÀhu hu hu hu èèèèanhuanhuanhuanhu: Kireç döküp kılını 

gidersinler. Üstüne bol şekilde şebb175 sürsünler. Ne varsa dökülür, sonra biraz tuz  

132b]► serpsinler. Üzerine binilmemelidir. Sonra katran, zeraric ve göztaşını (Şebb Yemen-

i) sıcak şekilde on gün uyguladıktan sonra gülyağı ve şirik176 yağı uygulanırsa yarayı 

iyileştirir.  

Demamil [Papillom, çıban] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e edddd----demdemdemdemÀÀÀÀmilmilmilmil: Sıcak su ve üşnan ile iyice temizleyip taze tereyağını (kereyağı) 

birkaç gün sürsünler. Eyer vurup binmesinler ve kaşımasınlar, inşallah iyileşir.  

Helilec tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----helíhelíhelíhelíleclecleclec: Arpa ununu sirke ile pişirsinler, kesilince bundan hergün, günde iki 

kez olacak şekilde uygulasınlar. Yumuşayınca sarkar, bunu [demir ile dağlayarak] 

kesip alsınlar. Üstüne tuz ekleyip, tedavi uygulasınlar. Ertesi gün sıcak burçak 

suyunu üzerine döküp ovsunlar. Burçak ununu bal ile yoğurup bir tavuk tüyü ile 

bunun üstüne sürsünler. Ön ayakları birbirine değmezse inşallah iyileşir. 

Đkas tedavisi: 

133a]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----èèèèiiiiúúúúÀãÀãÀãÀã: Burun deliklerine üç gün menekşe yağı ve tuzlanmış balık suyu 

damlatsınlar. Đnşallah yararlı olur. Ayrıca hayvanın başını örterek Ilgın ağacı ile 

tütsülesinler. Çok soğuk bir gün ise alnına civa damlatıp sürsünler.  

‘Đkas için bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀÀÀÀ el el el el----èièièièiúúúúÀãÀãÀãÀã: Bir kısım “ãaóÀ”177 ile bir buçuk kısım sığırın iç yağını 

karıştırıp burun deliklerine bir toprak tas kadar damlatsınlar. Başını aşırı yukarı 

kaldırmasınlar ki beynine gitmesin. Sonra başını aşağı tutsunlar, içinde ne varsa 

dökülür. Bu uygulamayı bir gün daha tekrarlasınlar. Yalnız sığırın iç yağı ve taze 

kere [tere] yağını boğazına da damlatsınlar. Đnşallah yararlı olur.  

Ebu Yusuf (Allah ondan razı olsun) ilacından yara tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----úúúúararararóóóóet min et min et min et min èèèèiiiilÀclÀclÀclÀc Ebu Yusuf ra Ebu Yusuf ra Ebu Yusuf ra Ebu Yusuf raøøøøiyalliyalliyalliyallÀÀÀÀhuhuhuhu: Beyaz hardal (suyunu akıtmamış 

olan) alıp sürekli bununla ovsunlar. 

                                                 
175 Şap, Şap hastalığında hayvanların ağzına konulur, derilerde koku giderici olarak da kullanılır. 
176 Susam, susam yağı. L. Sesamum indicum, sürgüt etkili olarak kullanılır (Baytop 1999). 
177 Pas, kirli paslı. Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme 

sonucunda oluşan madde (TDK 2010) 
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133b]► Sabah ve akşam sığır idrarıyla ovulursa mısır tanesi büyüklüğünde nesneler çıkar. 

Sonra gülnarı hafif ezip yaraya koysunlar. Sabah ve akşam sığır idrarıyla ovduktan 

sonra nesneler gelmez olur. Daha sonra usfür çiçeğinin sapını (boyacılar bunu 

önemsemezler) gölgede kurutup ilgili yerin üzerine yapıştırsınlar. Sabah ve akşam 

olmak üzere günde iki kez uygulasınlar. Đnşallah yararlı olur.  

[Tendo veya kasta] kısalma-uzama, çekilme [Tetanose, tetanoz] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----úúúúaaaaããããr ve huva er ve huva er ve huva er ve huva etttt----temdedtemdedtemdedtemded: Atın bir yerinin çekilmesi (tendo ya da kas) ki Ebu 

Yusuf’a göre bu güç bir durumdur, terleyince üstünün örtülmeyip soğuk almasından 

olur. Hastalık yumuşak dokuların yanı sıra kemik gibi sert dokularda da görülür.  

134a]► Buna temeddüd [uzama, sürme] denir. Genelde baş,  boyun ve kulakta olur. Atın 

karnı sıcaksa hastalık hafif seyreder. Ancak soğuksa, hastalık karnına ve kalbine 

ulaşıp öldürebilir. Bunun tedavisi için karanlık bir yere koyup, yeni yüzülmüş sıcak 

koyun derisini atın baş ve boynuna dolasınlar. Atı güzelce çuvallarla sarsınlar.  Ilık 

sığır iç yağıyla kulaklarını sarsınlar. Arka kısmını da bu yağla ovsunlar. Yem olarak 

yaş yonca versinler. Ilgın ağacı ile her gün tütsülesinler. Eğer Ilgın ağacı 

bulamazlarsa dumanı çıkmayan odun kullansınlar. Yararlı olur.  

Bu hastalığa bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéiÀéiÀéiÀéi    lihalihalihalihaõõõõihiihiihiihi el el el el----èèèèilletilletilletillet: Domuz yağı, arsenik (zırnıh) ve çitlenbik sakızından 

iki vakıyye alıp eritsinler, zeytinyağı ile bütün vücudunu, tüylerinin tersi yönünde 

ovsunlar. 

Bir diğer tedavi: 

134b]► SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Burçak ve arpayı suda kaynatıp sıcakken başına döksünler, yararlıdır. 

Eskilerin uyguladığı bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra li li li lillll----evvelevvelevvelevvelíííínnnn: Eskiler bu hastalık oluştuğunda atı, başı dışarıda kalacak 

şekilde gübrenin içine gömerlerdi. Sonra çıkarıp sıcak bir odaya koyarlardı. Daha 

sonra domuz yağını eritip zeytinyağı ile hayvanı ovarlardı. Ya da akgünlükten 

yapılan ilacı kına yağı ile eritip uygularlardı, inşallah yararlı olur.  

Bu hastalığa (ağızdan uygulanacak) yararlı bir diğer tedavi:  

SuèÿSuèÿSuèÿSuèÿddddaaaa n n n nÀÀÀÀfifififièèèè liha liha liha lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Yirmi karabiber tanesi, bir miskal natron, bir bakla 

tanesi kadar çavşir ve bunun kadar da hıltit (çarhüt) ezip üstüne şarap döksünler.  
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135a]► Güzel bir şekilde atın burun deliklerine damlatsınlar. Her dokuz günde bir gün, 

hergün üç kez ve her damlatma arası bir saat olmalıdır. Allah’ın izniyle yararlı olur.  

Dediler ki:  

Ve yVe yVe yVe yüüüükkkkÀÀÀÀllll: Teke kanını sıcakken [burnuna] damlatırlarsa çırpınmaya başlar ve 

inşallah iyileşir.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Üç miskal ufak günlük [günlük yemişi, meyvesi] alıp ezdikten sonra 

elesinler. Şarap ile karıştırıp atın başına zeytinyağı ve natron ile tüylerin tersi 

istikametinde ovarak uygulasınlar.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra mücerrebet mücerrebet mücerrebet mücerrebet: Onar esatiz domuz yağı ve keçi yağı, dört esatiz çitlenbik 

sakızı, üç vakıyye susam yağı ve üç ratl eski zeytinyağını karıştırıp üstüne bir ratl 

şarap ve bir estaz tuz ekledikten sonra kaynatıp uygulasınlar. Bu tedavi denenmiştir. 

135b]► Yem olarak yosun (hazaz) versinler. Kesinlikle bakla vermesinler, yoksa ölür. Ilık 

su içine biraz natron koyup içirsinler. Tuttukları yer sıcak olmalıdır. Çuvallar ile 

sardıktan sonra buğu yapıp terletsinler.  

Burun ve ağızdan kan gelmesinin [Epistaxis ve Haemoptysis] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----feres feres feres feres iiiizzzzÀÀÀÀ    óóóóeninenineninenin: Atın burnundan ve boğazından çok kan akarsa, kendir ipi ile 

kuyruk kökünü bağlasınlar, Allah’ın izniyle yararı olur. Ayrıca kanayan yere beyaz 

un ve hatmi yapıştırsınlar. Gem vurmasınlar, vuracaklarsa da çok hafif olsun, iyileşir.  

Soluğanlığın tedavisi: 

’Đlâc e’Đlâc e’Đlâc e’Đlâc errrr----rebrebrebrebÿÿÿÿ: Soluğanlık için bu tedavi denenmiştir. Đki estaz safran, oniki estaz tatlı 

meyan kökü, altı estaz karabiber, yarım ratl bal ve yarım mekkük kuru acem üzümü, 

hepsini bir kaba koyup karıştırsınlar ve ata iki kaşık kadarını versinler. 

136a]► Yarım ratl reyhan şarabı, iki vakıyye tatlı zeytinyağını karıştırıp hergün içirsinler, 

inşallah yararlı olur.  

Benzer şekilde: 
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VelVelVelVeleeee    ayøenayøenayøenayøen: Şarap ve bala başka bir şey katmadan içirsinler. Ancak göğsünde şişlik 

olup da sebebi nefes darlığı ise ilaca kesinlikle şarap katmasınlar. Safrandan bir 

buçuk miskal alıp su ile ezdikten sonra burnun sağına damlatsınlar.  

Bu hastalık için: 

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Đki miskal günlüğü beyaz şarap ve bal ile burnuna damlatsınlar. 

Nefes alıp vermesi normale döner. Soğuğa maruz bırakmayıp, binmesinler. Suyuna 

biraz natron ve sürgüt etkili otlar ekleyip içirsinler, inşallah yararı olur.  

Bir diğer tedavi: 

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----‘illet‘illet‘illet‘illet: Đki avuç kadar siyah söğüt alıp ezdikten sonra elesinler. Đki ratl 

beyaz şeker, fanid178 ve suyu karıştırarak ezip versinler. Đnşallah yararlı olur. 

136b]► Musannif, “benim bildiğim [bu hastalık] orta düzeyde oluşursa iyileşmez” demiştir. 

Böyle olursa tedavi olarak yürütüp arpayı nemlendirerek versinler ve vücudunu 

ovsunlar. Yazın toprak bir küp alıp su doldursunlar. Yakılan kamış (kasb nebti) 

külünü küp içine eklesinler. Sürekli küpteki sudan içirsinler. Eğer öksürmezse 

arpasına bir avuç küzbere (kişnic, kişniş) eklemeleri daha iyi olur.  

Hâsin [?] için:  

Ve ammVe ammVe ammVe ammÀÀÀÀ el el el el----òÀòÀòÀòÀsinsinsinsin: Yonca yedirsinler, gayret edilirse düzeltilebilir, ancak yine de atı 

elden çıkarmak gerekir, çünkü bu atın akıbeti belli değildir.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi: 

VeVeVeVe    lllliiiihhhhaaaaõõõõihiihiihiihi el el el el----èèèèillet illet illet illet ayøenayøenayøenayøen: Susam kökünü kaynatıp suyunu üç gün boyunca ata 

içirsinler, iyileşir.  

Ayrıca:  

VelVelVelVeleeee    ayøenayøenayøenayøen: Yarımşar ratl arap sakızı ve keven sakızı ve çeyrek ratl karabuğdayı 

137a]► ezip ipek tülbentten eledikten sonra yedi gün boyunca yedirsinler, inşallah iyileşir.  

Sıda‘ [tedavisinin]  içeriği:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün e e e essss----ããããıdıdıdıdÀèÀèÀèÀè: Ebu Yusuf (Allah ondan razı olsun) ilacı, bir ratl keten tohumu, 

sekiz nügi dağ kerevizi, beş vakıyye pişmiş küras179, bir ratl sekizbuçuk nügi şarap 

                                                 
178 Kamış helvası, akide şekeri (Bayat ve Okumuş 2004). 
179 L. Allium roseum, kurat, küçük pırasa (Bedevian 1936). 
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ve zeytinyağı alıp ata yavaşça içirsinler. Dinlendirdikten sonra soğuk suya soksunlar. 

Bu uygulama yararlı olur. Şiddetli olduğunda gözlerinde beyazlık oluşur. Bu 

durumda gözlerine bal ya da zeraric damlatılmalıdır. Allah’ın izniyle bir hafta ya da 

daha kısa sürede iyileşir.   

Ayrıca:  

YÿòYÿòYÿòYÿòaaaaõõõõ: Oniki estaz isfidac180 alıp suda ıslattıktan sonra yeni bir kapta bir gün bir 

gece bekletip süzsünler. Đsfidacı düz bir zemin üzerinde iyice ezsinler. Sonra iki [?]  

137b]► mum ekleyip tekrar ezsinler. Bir gün bekletip yumuşayınca biraz tuz ve bal katıp 

hepsini karıştırsınlar. Zeytinyağını el ile alnına, kulakları dibine ve yanağına 

sürdükten sonra belirtilen tedavi ile ovsunlar. Üstüne iki ratl su ve bir ratl şarap 

döktükten sonra yarım ratl ısıtılmış zeytinyağı ile ovsunlar. Allah’ın yardımıyla 

yararlı olur.  

Bu hastalık için [bir diğer tedavi]:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Kan alındıktan sonra bir ratl keten tohumu, sekiz vakıyye su 

teresi (“úurretü-l èayn”e, cırcır elma dahi derler) otu ve bir hurma kadar Fars kerevizi 

ekleyip hepsini pişirsinler. Kesilince üstüne tatlı su ve bir buçuk ratl şarap, bir ratl 

zeytinyağını döküp yavaşça içirsinler. Đnşallah yararı olur. 

Kesilme tedavisi: 

138a]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----ininininúúúúııııùÀèùÀèùÀèùÀè: Beş miskal kara helile, iki dirhem hint tuzu, birer dirhem kafur, 

kimyon ve şeytan teresini dört ratl suda eritilen mum ve yağ üzerine ekledikten sonra 

karıştırıp ata içirsinler, inşallah yararlı olur.  

Đnkıta‘ için ayrıca:  

Ve min Ve min Ve min Ve min iiiinnnnúúúúııııùÀè edùÀè edùÀè edùÀè ed----devdevdevdevÀÀÀÀb b b b ayøenayøenayøenayøen: Erkek çocuk idrarını ezilmiş Rum encüdanı181 

(yisarun, kaşem, iyisi sarı olur) ve şarap ile karıştırıp uygulasınlar. Đnşallah yararı 

olur.  

Ayrıca:  

                                                 
180 Üstübeç, tebeşir, boyacılıkta kullanılan zehirli bazik kurşun karbonat; Kurşun ve çinko benzeri 

metallerin oksitlerinden hazırlanan beyaz toz (Özen ve Taşkın 2010).  
181 L. Ferula assa-foetida, Şeytan boku, hıltit (Bedevian 1936). Çadıruşağı otu, şeytantersi, şeytan 

teresi (Baytop 1984) 
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VelVelVelVeleeee    ayøenayøenayøenayøen: Suht tohumundan (yaprağını da alabilirler) iki kısım ve iki kısım hurma 

alıp altı ratl su ile pişirsinler. Süzüp ata yedirsinler. Yararlı olur.  

Ayrıca:  

Vele Vele Vele Vele ayøenayøenayøenayøen: Ufak süsen (egir, tatlı meyan) taneleri ve zeravendin her birinden beş 

dirhem ezip elesinler. Bir ratl eski şaraba katsınlar. 

138b]► Dört ratl su ekleyip ata içirsinler. Allah’ın izniyle yararlı olur. 

Đnkıta‘ için benzer şekilde: 

Ve mVe mVe mVe min inin inin inin inúúúúııııùÀè edùÀè edùÀè edùÀè ed----devdevdevdevÀÀÀÀb b b b ayøenayøenayøenayøen: Musannif, “kadim [eski] kitaplarda [tedavi] yer 

almaktadır, ancak ben denemedim” demiştir. Bir kısım kaşim182 (kaşimi belirtmiştik) 

ezip erkek çocuk idrarı ile karıştırdıktan sonra ata içirsinler. Đnşallah yararlı olur.  

Kış humması [Astım?] için:  

LiLiLiLillll----óóóóummummummummÀÀÀÀ fi e fi e fi e fi eşşşş----şitşitşitşitÀÀÀÀ: Astım için atı geniş bir yerde tutsunlar ve kuru yem vermeyip 

iki yanağından kan alsınlar. Hafif seyrederse bir yerde bekletip terlemesi için 

yanında ateş yaksınlar. Üstüne sıcak su döküp yıkasınlar. Güzelce sildikten sonra yağ 

ve şarap ile derisini ovsunlar. Sıcak bir yerde bekletip kurutsunlar, yem olarak ot 

versinler. Yedi gün arpa vermesinler. Verirlerse bu hastalık geç iyileşir. 

139a]► Dikkat edilirse iyileşir, kurtulur. Đyileşince arpa verebilirler.  

Kış mevsimi dışında görülen humma için:  

Ve lilóümmÀ àVe lilóümmÀ àVe lilóümmÀ àVe lilóümmÀ àayr eayr eayr eayr eşşşş----şitşitşitşitÀéÀéÀéÀé: Attan kan almaları gerekir. Yaz günlerinde oluşursa, üç 

yumurtayı iki vakıyye gülyağı ve bir ratl sekiz buçuk nügi tatlı, seyreltilmiş beyaz 

şarap ile karıştırıp yedirsinler. Rüzgârlı bir yerde bekletip yem olarak ot versinler. 

Ancak sürekli soğuk su içirsinler. Đçmezse, ağzını açıp suyu ağzına döksünler. Üç 

gün arpa yedirsinler.  

Rîh el-cimal [Vücut romatizması tedavisi]:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc r r r rííííh elh elh elh el----cimcimcimcimÀÀÀÀllll: Yan tarafına beyaz neft döküp sıcak tutmaya çalışsınlar. Đnşallah 

yararlı olur. Kalça kemiği ile kuyruğunun dibini tabak şeklinde yuvarlak ve ince 

olacak şekilde dağlasınlar. Dağlamadan önce zeraric ile katranı sıcak ya da soğuk 

şekilde sürerlerse daha yararlı olur. 

                                                 
182 Olgunlaşmamış, beyaz hurma koruğu. 
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Benzer şekilde: 

139b]► VelVelVelVelehÀehÀehÀehÀ    ayøenayøenayøenayøen: Dört vakıyye sütleğen otu ve üç vakıyye zifti pişirip kalça kemiğinin 

başına sürsünler; inşallah yararlı olur.  

Bağır ağrısı [Hepatitis] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc vec vec vec vecèèèè    elelelel----kebdkebdkebdkebd: Bunun için, atı yavaş yavaş yürütüp, vücudunu şarap ve yağ 

karışımı ile ovsunlar. Đçine ca‘re (fuvliyün, bir çeşit şih183, çok acı olur) katılmış suyu 

ılık şekilde versinler. Ayrıca bu ilacı sağ burun deliklerine yedi gün damlatsınlar.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi:  

Ve Ve Ve Ve lihalihalihalihaõõõõihiihiihiihi el el el el----èèèèillet illet illet illet ayøenayøenayøenayøen: Tatlı meyan kökünü su ile kaynatsınlar. Burnuna hergün 

bir buçuk ratl damlatsınlar.  

Hastalık için ayrıca:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèillet billet billet billet bièaynihaièaynihaièaynihaièayniha: Fulayusun denilen, nemli yerlerde yetişen ve nehir 

yarpuzuna benzeyen, beyaz renkli, acı ve ağır kokulu otu alıp şarapla pişirsinler. 

140a]► Üçte biri kalınca, hergün bir ratl sekiz buçuk nügi olacak şekilde yedi gün boyunca 

uygulasınlar. Đnsanlarda boğazda meydana gelen hastalıklara da yararlıdır. Arpayı ata 

verirken su ile ıslattıktan sonra vermeleri gerekir; inşallah iyileşir.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèillet illet illet illet ayøenayøenayøenayøen: Bir ratl bal, yarım ratl natron, on nügi beyaz şarap ve bir 

ratl sekiz buçuk nügi suyu karıştırıp sağ burun deliklerine beş gün boyunca 

damlatsınlar. Đyileşmezse safen damarından kan alsınlar. Yine iyileşmezse sağ 

kaburgalarından üçüncüsünü dağlasınlar; inşallah iyileşir. Yem olarak yaş ot 

verilmelidir. Pelin otu (şih) ile kaynamış olan suyu içirsinler. Şih iki çeşit olur, bilinir 

ve bulunur.  

Rîh es-sûyis tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc  r  r  r  rííííh eh eh eh essss----ssssÿÿÿÿyisyisyisyis: Ebu Yusuf (Allah rahmet eylesin) ilacıdır. Denenmiştir. 

140b]► Çeyrek kile kadar turp tohumunu hafif ezip elesinler. Sonra bir tencereye koyup, 

üstüne altı ratl su ekleyip iyice kaynatsınlar. Birazını ağızdan versinler, birazını da 

                                                 
183 Pelin otu, L. Artemisia gentileschi (Redhouse 2006); yavşan denilen ot; kilermeni. 
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lavman yapsınlar. Birinci gün bunu uygulasınlar; inşallah iyileşir. Otla birlikte sıcak 

kimyon, anason184 ve sarımsak versinler, Allah’ın izniyle yararlı olur.  

Bu hastalık için sürme şeklinde uygulanan [tedavi]: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün    ùùùùalalalalÀéÀéÀéÀéi ceyd lihai ceyd lihai ceyd lihai ceyd lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Bir kısım defne tanesi (dehmest tanesi, habbü’l-

ğar, ufak fındık gibi olur), bir kısım kimyon, üç vakıyye sarı kibrit185, bir vakıyye 

çitlenbik (meneviş) sakızı, üç ratl yeşil rikabi186 yağını pişirip atın arka kısmı ve 

sağrısına uygulasınlar, yararlı olur.  

Bu hastalık için sürme şeklinde uygulanan bir diğer [tedavi]:  

Ve Ve Ve Ve ayøenayøenayøenayøen    ùùùùalâ lihaalâ lihaalâ lihaalâ lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Bir ratl mum, bir ratl çavşir ve bir ratl rikabi 

zeytinyağı ile pişirip üstüne bir ratl şarap ekleyip hepsini ata uygulasınlar. 

141a]► Đnşallah yararlı olur.  

Kalp ağrısının tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc vec vec vec vecèèèè el el el el----úúúúalbalbalbalb: Yürek ağrısı için bakla miktarınca şih döküp çeyrek vakıyye bal 

ve 1/3 vakıyye natron eklesinler. Üstüne üç buçuk ratl sıcak su döküp bir ratl sekiz 

buçuk vakıyye ile birlikte ağzına döksünler. Çuvallarla kalın şekilde sarsınlar. 

Gözlemleyerek üç gün bu ilacı uygulasınlar. Yem olarak taze “beòme”187 (keçi otu, 

şil, nemce) vermeleri gerekir. Şil bilinen soğuk tabiatlı bir ottur, bahme de derler. 

Yonca verirlerse daha iyi olur. Đyileşmezse ön ayakların damarından (safen), 

karnından ve ayaklarının dibinden (bukağılıktan) kan alsınlar, inşallah yararlı olur. 

Bir diğer tedavi: 

Ve aVe aVe aVe ayøenyøenyøenyøen liha liha liha lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Biraz defne tanesi ve günlük (çamsakızı) alıp şarap ve bal 

ekledikten sonra burnuna damlatsınlar. Ayrıca altı vakıyye kenevir, beş vakıyye bal, 

1/3 vakıyye mür’den oluşan karışımı sıcak olarak ağzına döksünler. 

141b]► Atı sıcak bir yerde tutup çuvallarla sarsınlar. Altına defne gibi güzel kokulu otlar 

sersinler ya da güzel kokulu yağlar serpsinler. Kan almak gerekmez. Çünkü alınırsa 

hayvanın bedeni zayıf kalır. Kötüleşir ve bu hastalıkta ata yaş ot vermek yerine, kuru 

                                                 
184 L. Pimpinella anisum (Baytop 1984); hayvanlarda solunum ve dolaşımı hızlandırır, karminatif 

etkili olup peristaltiği artırır (Kaya 2008). 
185 L. Sulphur, kükürt, (TDK 2009); sarı kükürt. 
186 Üzengi (Redhouse 2006). 
187 L. Galega officinalis, keçi sedefi otu (Baytop 1984). 



 126 

ot vermeye dikkat etsinler. Kış mevsimi ise yanında az duman çıkaran ateş yaksınlar; 

yararlı olur.  

Karın fıtkı:  

Ve ammVe ammVe ammVe ammÀ À À À ffffaaaattttúúúú: Karnı yarılırsa ilacı yoktur.  

Dalak ağrısının tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc vec vec vec vecèèèè e e e etttt----ùùùùııııóÀóÀóÀóÀllll: Sorgun ağacı tanesinin (nohuttan büyük beyaz ve çok acı olur) 

suyundan on vakıyye alıp bir ratl sekiz buçuk nügi şarap ve su katıp ata uygulasınlar. 

Eğer sorgun tanesi bulunmazsa Ilgın ağacı dalını suyla kaynatıp, sirke ekledikten  

142a]► sonra ata birkaç kez içirsinler. Ağrıyan bölgeyi şarap ve zeytinyağı ile ovsunlar.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi: 

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi eihi eihi eihi ellll----èèèèillet illet illet illet ayøenayøenayøenayøen: ‘Ikar otu (Rumca “murlÀyin” denir) suyundan bir vakıyye 

alıp şarap ve sirke ekledikten sonra atın burnuna damlatsınlar; inşallah iyileşir.  

Ayrıca:  

VelVelVelVelaaaahhhhÀÀÀÀ    ayøenayøenayøenayøen: Kuru olduğunda, gebre otunu sekizbuçuk ratl su ve bir buçuk [ratl] 

sirke ile kaynatsınlar. Bunun üçte biri kalınca alıp ata içirsinler. Yararlı olur.  

Ağrılı idrar yapma [Dysuria, disüri]  tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc vec vec vec vecèèèè el el el el----esresresresriiii: Đdrar tutulması varsa, burnun soluna çeyrek kısım kadar su kabağı 

(kerneb) ve lahana suyuna 4/5 oranında su, 1/5 oranında da şarap ekleyip 

damlatsınlar.  Kerneb bir kelimedir [Başka bir hastalık başlıyor]. Atın karnında olan 

“òunfÀ”188 gibi bir kurt olup az görülür. Buna birer vakıyye “úatÿnÀ”189 ve esanais190 

142b]► (kabuğu soyulmuş bir ot) ile yarım vakıyye ‘ikar ve sığır boynuzu püresinden bir 

vakıyye karıştırsınlar. Su, bal, nane191 suyu ve defne ağacı suyu karışımını da 

ekledikten sonra bu karışımı burun deliklerine damlatsınlar.  

Ağrılı idrar yapma:  

                                                 
188 Domuz kurdu. Hunfesa: Mayıs böceği, bok böceği (Devellioğlu 1992). 
189 L. Folium plantaginis, katuna, sinir otu; dahilen göğüs yumuşatıcı, balgam ve idrar artırıcı; haricen 

de yara iyileştirici ve çıban açıcı olarak kullanılır (Baytop 1984).  
190 Nezle Otu, kedi nanesi, L. Nepeta cataria (Baytop 1984). 
191 L. Folium Menthae piperita (Baytop 1984); bulantı ve kusma önleyici, ağrı kesici, antimikrobiyel, 

karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında kullanılır (Kaya 2008). 
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LivecLivecLivecLiveceèeèeèeè el el el el----esresresresriiii: Bazı kişiler, “idrar tutukluğu varsa, sarımsak ve soğan ile lavman 

yapılmalıdır” demişlerdir. Kimileri de, “bunu uygulamak idrar kesesinde yırtılmaya 

yol açar, hayvanı öldürür” demişlerdir. Ancak musannif, “ben denedim, zarar 

vermez, hatta yararlı olur. Eğer soğuktan, dışkısını yapamama [kabızlık] ya da geri 

itmekten/düşmekten (yitmek) dolayı oluşan bir tıkanıklık ise belirteceğim ilacı 

uygulasınlar. Su kaynatılıp göğüsten kuyruk köküne kadar sıcak zeytinyağı ile 

güzelce yağlanır, kaynatılan su vücuda dökülür. 

143a]► At, eğer rüzgâr ve güneş ışığı girmeyen, karanlık bir odada ise, işemek için penisini 

sarkıtır. Bu anda burun deliklerine şarap damlatılmalıdır. Eğer tatlı şarap olmazsa, 

biraz dinlendirilmiş, beklemiş şaraba su katıp seyrelttikten sonra burun deliklerine 

damlatıp ağzına da döksünler, inşallah yararlı olur” demiştir.  

Karın ağrısı tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----mabmabmabmabùÿùÿùÿùÿnnnn: Anüsünü yavaşça, halkaya [sfinkter] ulaşmayacak şekilde çizsinler 

(kessinler). Burnuna ılık su ile sirke damlatsınlar. Sonra karıştırdıkları su ve sirkeyi 

[burnuna] damlatıp ağzına da döksünler. Allah’ın izniyle yararlı olur.  

Tendo çekilmesinin  [uzaması] tedavisi: 

‘Đ‘Đ‘Đ‘Đlac ellac ellac ellac el----kesakesakesakesaóóóó: Teke yağı, mavi sakız ve çitlenbik sakızını zeytinyağına ekleyip  

143b]► ateşte eritsinler. Bütün vücuduna sürsünler, kılı dökülen yere yararı olur.  

Bir diğer tedavi: 

VeVeVeVe    lihazihi ellihazihi ellihazihi ellihazihi el----‘illet‘illet‘illet‘illet: Kerseneyi [Kara burçak] biraz arpa suyu ile pişirsinler. Sıcak 

şekilde suyu atın başına döksünler; yararlı olur. 

Bu hastalık için (içirme şeklinde) ayrıca:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèillet illet illet illet ayøenayøenayøenayøen s s s suuuuèÿèÿèÿèÿdddd: Üç vakıyye luban192, üç vakıyye tuz ve bunlara 

yetecek kadar şarap karıştırılıp burun deliklerine damlatılır. Bu ilacı şarap, zeytinyağı 

ve natron ile seyreltebilirler.  

Sürme şeklinde ıygulanacak diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün    ùùùùalalalalÀÀÀÀ liha liha liha lihaõõõõihi ihi ihi ihi elelelel----èèèèilletilletilletillet: Dörder ratl tereyağı, teke yağı ve çitlenbik (meneviş 

ağacı) sakızı, üç vakıyye zeytinyağı ve altı vakıyye eski zeytinyağını karıştırıp 

                                                 
192 L. Boswellia carteri, lüban, asıl bend, ak günlük (Bedevian 1936); tütsü için kullanılan bir çeşit 

ağaç sakızı; samğ, zamk (Baytop 1984); günlük, buhur (Redhouse 2006). 
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pişirsinler. Şarap ve tuz ekleyip sıcakken döksünler. Natron katılmış suyu içirip ayrı 

bir bölmeye alsınlar. Yem olarak arpa ve nohut verip çuvallarla sarsınlar. 

Takus [hastalığının] tedavisi: 

144a]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e etttt----tatatataúúúúÿÿÿÿssss: Üzerine sıcak su ile zeytinyağı döksünler. Natron ve balı şırınga 

ederek versinler (lavman yapsınlar). Kurtulmazsa testislerini alsınlar, bu denenmiştir.  

Bir diğer tedavi: 

Ve Ve Ve Ve ayøenayøenayøenayøen: Su kabağını (kerneb) suyuyla pişirip yedirsinler.  

Ayrıca:  

Ve Ve Ve Ve ayøenayøenayøenayøen: Biraz mercimek ezip sirke ve gülyağı ile ata versinler. Atı terlettikten 

sonra boyun damarlarından (avdacından) kan alsınlar. Yedi gün geçtikten sonra safen 

damarından ve karın damarından mavi (kirli) kan alsınlar. Sıcak suya natron, mavi 

buğday unu ve şarap ekleyip burun deliklerine üç gün damlatsınlar. Pancar, şarap ve 

zeytinyağını pişirip ağzına döksünler. Đnşallah yararlı olur. Đshal olması iyidir. Yem 

olarak ot versinler, yoksa yemini natronlu su ile ıslatıp versinler.  

Rahset [Osteomalacia, osteomalasi] tedavisi: 

144b]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e errrr----rahrahrahrahãaãaãaãatttt: Atın tırnağını yıkasınlar. Alt kısmının içindeki sarı sıvı [ödem veya 

irin] veya ne var ise çıkar. Su, tuz ve sirke ile yıkayıp bir parça soğan ve biraz 

sarımsağı iç yağı ile ezip üstüne uygulasınlar. Sarımsağı çok olursa daha yararlı olur.  

Rahset tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e errrr----rahrahrahrahãaãaãaãatttt: Rahset’in belirtilerini yukarıda bildirmiştik. Hafif seyirli olup aş‘ar 

(tırnağın üst etrafındaki kıllar) kısmından kan çıkıyorsa taze sığır gaitası, dağ 

yarpuzu (yakıp elekten geçirsinler), sirke ve tuzu iyice karıştırıp ilgili yere 

uygulasınlar. Bir parça, yeterli düzeyde zeytinyağı eklesinler yararlı olur. Bu otlar 

rutubetten kaynaklanan her türlü sorunu çözer. Ertesi gün içyağını biraz rashatic193 

145a]► (nâr/kâr taşı) ile eritip tırnağın iç tarafına döksünler. Đyileştiğinde yumuşatıcılarla 

ovsunlar. Bu hastalık çoğunlukla atın ayaklarında olur. Yem yemez ve su içmez. 

Ağrısı çok ise hafif tatlı, içilmeye uygun sirkeyi tilki kanı ile karıştırıp içirsinler. Atın 

başına cünd-i bidester (Türkçede buna “úır úunùuøu” derler) koysunlar.  

                                                 
193 Rashatic, rastık taşı (Baytop 1999, Bayat ve Okumuş 2004). 
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Bu hastalık durumunda:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Atın tırnağını kontrol edip eğer rahset yoksa bir parça kepek, 

biraz sarımsak alıp bir güveçte kaynatıp, sıcak şekilde bir parça beze koyduktan 

sonra tırnak, bununla sıkı bir şekilde sarılmalıdır. 

145b]► Hangi hastalık olursa olsun giderir. Bir süre sonra açıp bir şey kalmışsa temizleyip 

zeytinyağı ve tuz ile ovsunlar. Đki gün sonra sirkeye batırıp delinen yerin içine de 

ayakkabı boyası ekleyip sağlam bir şekilde sarsınlar, inşallah yararlı olur.  

Sülük yutan atın tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----èèèèalaalaalaalaúúúú i i i iõÀ eõÀ eõÀ eõÀ ebtbtbtbteeeelalalalaèaèaèaèa el el el el----feresferesferesferes: At eğer sülük yutup ağzında kalırsa burak ya da 

bir parça kalın bez yardımıyla çıkarsınlar. Eğer boğazına ya da kızıl bağırsağa 

[özefagus, yutak, murya] yapışırsa ve birden fazla ise atı hasta eder. Bütün ilaçların 

en geçerlisi ve iyisi ata zeytinyağı içirmektir. Sülük yakın yerde ise yerinden koparıp 

öldürülür. Ancak içmezse çok geniş ve süzen [süzgeç] gibi bir torba alıp ata bununla 

içirsinler. Ufak sülükler bununla giderilir. 

Karın ağrısı tedavisi: 

146a]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----mamamamaààààãããã: Arpaya karışmış gaita yemesi durumunda ata lavman yapsınlar. El, 

şarap ve zeytinyağına bulanıp atın rektumuna sokularak dışkı varsa yavaş yavaş 

çıkarılır. Buraya bir yumurta kadar bingöz otu koysunlar, karnı yumuşatır. Burnun 

soluna beş vakıyye kerneb (su kabağı, lahana) suyu, bir ratl şarap ve çeyrek ratl 

zeytinyağı karışımını damlatsınlar. Ağrıdan dolayı sıkıntılı, kederli bir durum olursa 

ağızdan bir vakıyye ezilmiş kuru sinir otu194, yarım vakıyye cavşir ve deve boynuzu 

püresi, bal, su, nane ve defne ağacı filizi karışımını versinler. 

146b]► Ağrı geçince idrar tutukluğu oluşursa ağızdan tatlı zeytinyağı ve müna‘na‘ (batıda 

bir ada olan “BilÀd-i aúriùışın”195 da yetişir) versinler; inşallah yararlı olur.  

Yılan sokmasının tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    nahş elnahş elnahş elnahş el----óóóóayyetayyetayyetayyet: Otuz tane karabiber ezip, topalak196 (bir ağaçtır, yağını 

çıkarsınlar) ağacı [yağı] ve yoğun kırmızı şarap ile karıştırıp içirsinler.  

                                                 
194 Karnıyarıkotu, sinirli ot, L. Plantaginaceae, sindirim sistemi için yumuşatıcı ve sürgüt etkili; 

atlarda kum sancısında çok etkili (Kaya 2008); halk arasında apse olgunlaştırıcı olarak bilinip 
kullanılmaktadır (Dinçer 1967). 

195 Akritış: Minos uygarlığı, günümüzde “Girit” olarak bilinen adadır (Anon 2011a).  
196 Đdrar artırıcı, antelmentik, karminatif, kuvvet verici, kabız yapıcı vb etkileri için kullanılmaktadır 

(Baytop 1999). 
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Bir diğer tedavi:  

VVVVe e e e ayøenayøenayøenayøen197: Haşay (bir ottur, kızıla çalan beyaz çiçeği olur) ile dört ratl şarabı 

pişirsinler, 1/3’ü kaldığında uygulasınlar. 

Akrep sokmasının tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    lilselilselilselilseèèèè    [lesè][lesè][lesè][lesè] el el el el----èèèèaaaaúúúúrrrreeeebbbb: Tiryak198ı şarap içinde ezip ağzına döksünler. Đnşallah 

yararlı olur. 

Örümceğe benzer bir böcek tarafından ısırılma:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeedddd----ddddÀÀÀÀbbe elleti teşbeh elbbe elleti teşbeh elbbe elleti teşbeh elbbe elleti teşbeh el----èèèèankebankebankebankebÿÿÿÿtttt: At, örümceğe benzer bir hayvan (canavar) 

tarafından ısırıldığında hemen ısırık yeri dağlanmalıdır. Ağzına handkık [eski,  

147a]► bekletilmiş] şarabı ve sığır kursağını (enfahe) [ezip] versinler, yararlı olur.  

Zebh tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeeõõõõ----õõõõebebebebóeóeóeóe: Boynunu sıcak su ile ovup, burun deliklerine şarap ve eski zeytinyağı 

damlatsınlar. Elmaya biraz natron ekleyip pişirsinler, ağızdan versinler, yararlı olur. 

Baş ve çenesini akgünlük ve zeytinyağı karışımı ile ovsunlar. Hastalık geçmeye 

başlayıp hayvan yem istediğinde yaş ot vermeye çalışsınlar, eğer yaş ot zamanı 

değilse kuru otu natron ve su ile ıslatıp versinler. Arpayı da ıslatıp versinler. 

Çenesinin üst kısmından kan alsınlar, yararlı olur. Başka yerden kan almasınlar. 

Yaban hıyarını natron ile pişirip versinler, inşallah yararlı olur.  

Đhtilac [zehirlenme?] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----iiiiòòòòtiltiltiltilÀÀÀÀcccc: Yaban hıyarı ve natron ile kusturulursa hastalık geçer. Bazıları 

147b]► zeytinyağı, sirke, şarap ve hıltit karışımını atın burnuna damlatmayı önermişlerdir. 

Ancak asıl tedavi, yaban hıyarı ve natron ile yedi gün kusturup, bal suyu ve 

zeytinyağı ile vücudunu ovmaktır. Đnşallah hastalık geçer.  

Yılan [Ef‘a, Engerek yılanı] ısırmasının tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    lilselilselilselilseèèèè el el el el----eeeeffffèèèèaaaa: Otuz tane beyaz biber, bulamazlarsa karabiber ezip yoğun kırmızı 

şarapla karıştırarak içirsinler ya da seyreltilmiş şarapla pişirip birazını içirsinler. 

Tiryak da benzer şekilde uygulanırsa etkili olur. Nadiren görülür. Kolayca iyileşir.  

Yabani kerneb yiyen [atın] tedavisi: 
                                                 
197 Bu başlık siyah mürekkeple yazılmıştır. 
198 Yılan, akrep vb sokmalarında kullanılan bir karışım (Bayat 1998, Şar ve Süveren 2006). 



 131 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    iiiièèèètiltiltiltilÀÀÀÀf elf elf elf el----kerneb elkerneb elkerneb elkerneb el----berrberrberrberríííí: At yabani su kabağı yediğinde, sukabağı suyunu keçi 

sütüyle karıştırsınlar. Kuru inciri su kabağı suyu ile pişirip bunun suyunu alıp daha 

önce hazırladıkları keçi sütü ve su kabağı karışımının üstüne döksünler. 

148a]► Havanda iyice ezip suyunu içirsinler, inşallah yararlı olur. Bir diğer tedavi, 

sukabağı alıp sıksınlar, suyunu keçi sütüyle karıştırıp incirsuyu ile pişirip atın 

burnuna damlatsınlar, inşallah yararlı olur.  

Đç parazit (karındaki kurt) tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeedddd----dÿdÿdÿdÿd d d d fi fi fi fi elelelel----babababaùùùùıııınnnneeee: Atın karnında kurt olduğunda, eli yağlayıp atın rektumuna 

soksunlar. Đçindeki gaitayı yavaş yavaş çıkarsınlar. Atı kusturup ishal [sürgüt] etkili 

otlar versinler. Çavşir (otunun) sütünü şarap, zeytinyağı ve biraz sinir otu ile ezip 

karıştırdıktan sonra içirsinler, yararlı olur.  

Bu durumda bir diğer tedavi:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõihi elõihi elõihi elõihi el----èèèèillet illet illet illet ayøenayøenayøenayøen: Rektumdan gaitayı temizledikten sonra, Rum dilinde 

“yutatasu” adı verilen otun suyunu zeytinyağı ve şarap ile karıştırıp burun deliklerine 

damlatsınlar. Bu ota biraz tuz ve sinir otu ekleyip ata yedirsinler, inşallah yararlı 

olur.  

Zehirli ot yiyen atın tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    edededed----dÀdÀdÀdÀbbe min ibbe min ibbe min ibbe min ièèèètiltiltiltilÀf èÀf èÀf èÀf èaşaşaşaşeeeeb b b b úúúúÀtiÀtiÀtiÀtillll: Dört dirhem pırasa suyu ve iki ratl sirkeyi 

148b]► karıştırsınlar. Üçe bölüp hergün bir bölümünü versinler. Đnşallah yararlı olur.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Çeyrek mekkük hurma (temr) ile biraz tatlı meyan kökünü 

karıştırsınlar. Altı ratl suya biraz arpa unu ekleyip pişirsinler. Bunları karıştırıp 

süzsünler, sonra ata yedirsinler. Đnşallah yararlı olur.  

Mide hastalığı [Gastritis, bozukluğu, delinmesi, yarılması] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    fesfesfesfesÀÀÀÀd eld eld eld el----mmmmıèıèıèıèdetdetdetdet: Midenin bozukluğu durumunda, iki kısım sakız (mesteki)199, 

bir kısım nane tohumu, biraz kuzukulağı200 ve yeterli miktarda suyu karıştırıp ata 

versinler; yararlı olur. Yarar sağlanamazsa, bir kısım çitlenbik ve bir kısım beyaz 

                                                 
199 L. Gummi mastix, balgam söktürücü, diş etlerini kuvvetlendirme için kullanılır (Baytop 1984). 
200 L. Rumex acetosella, ekşikulak, ebem ekşisi (Baytop 1984); büyüklabada, kabız yapıcı, yangı 

önleyici, idrar söktürücü, (Küçüklabada: Çıban olgunlaştırıcı ve doku onarıcı) etkilidir (Kaya 
2008). 
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biberi hafif ezip yedirsinler; yararlı olur. Atın idrarına baksınlar, eğer safran renginde 

olursa iyidir. Değilse ölmeye yakın olur. 

149a]► Ata üç ya da dört gün tedavi uygulanması gerekir ki bu tedavi, 2/5 kül, 3/5 oranında 

çam fıstığı kozalağı (sanavber) karışımına bal ekleyip ezsinler. Sulandırıp 

yedirsinler; inşallah yararlı olur.  

Tavuk gübresi yiyen atın tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----èèèèillet min iillet min iillet min iillet min ièèèètiltiltiltilÀÀÀÀf zebl ef zebl ef zebl ef zebl edddd----ddddeeeecccccÀcÀcÀcÀcccc: Tavuk gaitasının beyaz kısmını kırmızı 

şarap ile karıştırıp içirsinler; inşallah yararlı olur.  

Bir diğer tedavi:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèillet illet illet illet ayøenayøenayøenayøen: Biraz arpa kavuzu ve kuru kum karışımına yoğun kırmızı 

şarap ekleyip güzelce ezdikten sonra yedi gün içirsinler. Zor bir tedavidir; inşallah 

yararlı olur.  

Akciğer ağrısı varsa:  

Ve aVe aVe aVe aèèèèlem ennlem ennlem ennlem ennÀÀÀÀ evca evca evca evcaèèèè e e e errrr----reyyereyyereyyereyye: Akciğer ağrısı, başka hayvanın çiftesi, tepmesi ya da 

bir kazığa düşme, çarpma gibi pek çok nedenden kaynaklanabilir. Çoğunlukla uzun 

bağlanmasından, nadiren aşırı susama ve tuz yeme sonucunda da oluşur. 

149b]► Bu nedenlerle oluşursa akciğerinde yırtılma oluşur. Akciğerin iç yüzünün derisi 

[katmanı, zarı] dış zardan daha narin olur. Akciğer sürekli sıvı ile dolu olduğundan 

ince olur. Akciğerde sinir ve et olmaz, çok yumuşak olur. Akciğerin yapısı, 

yumuşaklık [kıvam] olarak kalbin yapısına zıttır. Kalbin alt kısmında yer alır. 

Herhangi bir şey rastgelirse yırtılma oluşur. Buna birincil yırtılma derler. Mutlaka 

tedavi uygulanmalıdır. Yanlışlık yapılırsa tedavi etkisiz olur, irinlenir. Yırtılma ilacı, 

iltihap ilacından farklıdır. Musannif, “hastalığın bütün belirtilerini ve ilaçlarını 

bildirdik. Đnşallah başarı sağlanabilir” demiştir. 

150a]► Đki safen damarından (dizine yakın yerden) kan almaları gerekir. Đnşallah yararlı 

olur. Ayrıca, belirtilen ilacı mutlaka uygulasınlar; inşallah yararlı olur.  

Akciğer yırtılmasının [perforasyon] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----hetkhetkhetkhetk: Yırtılma durumunda, keçi sütünü arpa suyu ile pişirip ata yedirsinler. 

Ayrıca yabani bakla (tirmis, mısır baklası) suyu eklenirse daha iyi olur. Eğer süt 

zamanı değilse (keçi sütü yoksa), domuzayağı, su ve arpa suyu ile pişirilmiş teke 
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yağını uygulasınlar. Yedi gün bunu uygulayıp, kış mevsiminde ise suyuna buğday 

unu katıp içirsinler; inşallah iyileşir.  

Akciğer ağrısının diğer tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    vecvecvecvecèèèè    eeeerrrr----reyye reyye reyye reyye ayøenayøenayøenayøen: Atın bakışı kötü, çirkin ve çiğnediği otun kokusu (yiyisi) 

kötü olursa defne tanesi, çitlenbik sakızı, iki bakla tanesi ve çeyrek ratl bal karışımını 

150b]► ezip sirke ile atın burnundan uygulasınlar. Çok kaşınırsa birer miskal şebb, natron 

üzerine yeterli miktarda balsuyu katıp üç gün içirsinler. Yem olarak ot versinler.  

Akciğerde oluşan yırtılmanın [Perforation, perforasyon] diğer tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----hetk fi ehetk fi ehetk fi ehetk fi errrr----reyye reyye reyye reyye ayøenayøenayøenayøen: Biraz burçak ezmesi alıp suda bir gün bir gece 

ıslattıktan sonra kurutsunlar. Sonra ezip elesinler. Unundan, tatlı şarap ve su ile 

karıştırıp yavaşça içirsinler. Uzun bir süre rüzgâr almayan bir yerde bekletsinler. 

Çuvallarla sarsınlar. Đçine burçak ezmesi katılmış suyu kaynattıktan sonra ılıyınca 

içirsinler; yararlı olur. Arpa unu ve biraz natron katılmış su içirsinler. Yem olarak 

arpa unu versinler. Ayrıca natron ile tedavi hazırlanıp uygulanabilir. 

151a]► Atın soluk borusunda ağrı oluşursa, kesinlikle yararlı olan tedavi, üzerine şarap ve 

zeytinyağı serpilen atı yumuşak şekilde ovsunlar ya da erkek çocuk idrarı ile domuz 

yağını karıştırıp bu karışımla ovsunlar.  

Akciğerlerde olan irinli bir hastalığın [Pneumonia, pnömoni] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----feres izferes izferes izferes izÀÀÀÀ k k k ken fi reyyetn fi reyyetn fi reyyetn fi reyyet ta ta ta taúúúúbíóbíóbíóbíó: Đrinli bir durum varsa, ağzındaki pul pul 

döküntülerden belirlenir. “Óamúa” (ferfah201, Ermenice pürpirim) suyu ve gül yağı 

karışımını ağzına döksünler. Üç, beş ya da yedi gün boyunca versinler. Sonra erimiş 

bakırı (kıtre) tatlı şarap ya da rastehic202 (nar taşı) ve süt ile süt bulunamazsa arpa 

(türmüs) suyu ile ıslatıp tedavi olarak uygulasınlar. Eğer akciğerindeki irin aşırı 

olursa burnundan kötü kokulu akıntı gelir. Bunun için, iki vakıyye topalak, 

151b]► dört vakıyye seliha203 (tarçına benzeyen, tarçın yerine kullanılan ağaç kabuğu) alıp 

hafifçe ezdikten sonra elesinler. Şarap ve zeytinyağı ile karıştırıp içirsinler. Bir süre 

bekledikten sonra yavaş yavaş yürütsünler.  

Soluk borusu [Trachea] yarasından kaynaklanan öksürüğün tedavisi: 

                                                 
201 L. Eupatorium peplus, yabani semizotu (Bedevian 1936). 
202 Daha önce râsahtac olarak geçmiştir. 
203 L. Cinnamomum zeylanicum, tarçın, kurfa ağacı (Bedevian 1936). 
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeessss----sssseèÀeèÀeèÀeèÀl min l min l min l min úúúúararararóóóóeeeetttt fi  fi  fi  fi úúúúasbasbasbasbeeee e e e errrr----reyyereyyereyyereyye: At, soluk borusundaki bir yaradan dolayı 

sürekli öksürürse, yem yemez, çünkü yem, yemek borusundan geçerken ağrıya neden 

olur. Bunun tedavisi için bir ratl inciri bir güvece koyup, üstüne bir ratl sekiz buçuk 

nügi su ekleyip pişirsinler. 1/3’ü kalınca üzerine pişirilmiş arpanın suyunu döküp 

ezsinler. Üstüne üç yumurta kırsınlar. Sonra ata yedirip bunu üç kez tekrarlasınlar.  

Karın şişliği [Timpani] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc n n n neeeeffffòòòòet elet elet elet el----batnbatnbatnbatn: On vakıyye yaban hıyarı suyu, iki ratl şarap ve zeytinyağı  

152a]► karışımı lavman yapılırsa yararlı olur.  

Ayrıca bir diğer tedavi: 

Ve Ve Ve Ve ayøenayøenayøenayøen    ããããıfatünıfatünıfatünıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Güvercin ve tavuk gaitasını yaş iken bir avuç kadar alıp, şarap 

ve zeytinyağı ile karıştırıp içirsinler, inşallah yararlı olur. Terletip ishal oluşturur. 

Kuyruğundan, anüse dört parmak mesafeden kan alınması gerekir. Đçme suyuna ya 

da arpasına natron karıştırsınlar; yararlı olur.  

Karın şişliğinin [Tympanie, Meteorismus] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----feres elleti tferes elleti tferes elleti tferes elleti teèeèeèeèter biha eter biha eter biha eter biha ennnn----nnnneeeeffffòòòòeeeet ve’t ve’t ve’t ve’llll----vermvermvermverm: Karnında şişlik (timpani) olan atı, 

kuyruğunun dibinden ucuna kadar sekiz yerden dağlasınlar. Sonra alnını dağlasınlar, 

ayrıca kuyruğunun iki tarafından dağlayıp karanlık, rüzgâr almayan bir yere  

152b]► koysunlar. Yem olarak yonca versinler; iyileşir.  

Domuz[başı] hastalığının [Actynomycose, Aktinomikoz, Sıraca] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----òanÀòanÀòanÀòanÀzzzzíííírrrr: Domuzbaşı (Aktinomikoz), çoğunlukla taylarda oluşur, gelişip 

büyür; kimi zaman fark edilmez. Bu durumda kerpetenle tutup neşter ile açtıktan 

sonra içinden domuzbaşını (kitle) çıkarsınlar. Domuzbaşı derisini ayırıp neşteri 

batırsınlar. Sonra parmağı güçlü bir şekilde sokup yukarı yan taraftan tutup 

koparsınlar. Hepsini çıkarırlarsa güzel olur. Mümkün değilse parça parça çıkarsınlar. 

Bir parçası kalırsa yavaşça tekrar büyür, tekrar çıkarmak gerekir. Sonra sirke ve su 

ile yıkayıp yara [için kullanılan] ilacı versinler. Đlk yarıldığında sağlam tutulmalıdır. 

153a]► Tamamı alınmazsa tekrarlar. Açtıklarında kan akar, bunun için [bir bezi, pamuğu] 

soğuk sirkeye bandırdıktan sonra yarılan yere sürsünler. Bu yere sıcak bir nesne 

uygulayıp [sıcak kompres] şişliği gidersinler. Eğer at zayıf olursa yarılan yere zift 

sürsünler. Đnşallah yararlı olur. Eğer at semiz [kilolu] olup irinli burun akıntısı 

mevcutsa [domuzbaşını] kökünden kesip çıkarsınlar. Kesildiğinde kanın çıkması 
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iyidir. Yalnız bu durumda kaynar su ve sirke ile bezi ıslatıp koysunlar. Kimileri, atın 

burnu aktığında bunu hanân zannedip hanân tedavisi uygularlar ki bu yanlıştır, 

hayvan ölür. Belirtildiği şekilde tedavi uygulasınlar. Bu kötü bir hastalıktır. 

Musannif, “bunların bazılarında bulaşıcı hanan gördüm. Atın durumu kötüleşir, 

153b]► ölür. Bazen tedavi uygulansa bile nefes darlığı oluşup, ölür. Özellikle taylarda 

tedavi kolaydır, çoğunlukla iyileşir” demiştir. 

Anüsten kan çıkmasının tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    inficinficinficinficÀÀÀÀmmmm    [inficÀr][inficÀr][inficÀr][inficÀr] e e e edddd----dem min edem min edem min edem min edddd----ddddüüüübrbrbrbr: Atın anüsünden kan çıkması durumunda 

(bu hastalık bağırsaklarda yara olması nedeniyle oluşur) anüsün etrafını yavaşça 

kessinler. Ancak kuyruk köküne [sfinkter deri ve kası] değmemeye dikkat 

edilmelidir. Kesilirse anüsle bağlantılı bağırsak [rektum] dışarı çıkar, öylece kalır. 

Yavaşça kestikten sonra ovsunlar, anüs iyileşir. On ratl su ve sirke karışımına mazı 

ekledikten sonra kaynatıp içirsinler ya da mazı, su ve sirke karışımını kaynatıp topak 

haline getirdikten sonra atın ağzına koysunlar. Yem olarak arpa ve sarmaşık yaprağı 

versinler. Bu durum atlarda nadiren görülür,  katır ve eşeklerde daha çok görülür. 

154a]► Çoğunlukla [aygır] penisini çıkarır, geri girmesi mümkün olmaz. Soğuk [akar] su 

içinde bekletsinler. Kimileri atı sırtüstü yatırıp penisini “úurayùuùi” (Mum, yağ ve 

safranın merhem haline getirilerek üzerine su katılması ile oluşan karışım), domuz 

yağı ve natron ile ovarlar. Su, deniz suyu olursa daha iyi olur ya da suya tuz 

eklesinler. Musannif, “biz atın penisini ince iğne ile delip, üstüne ekşi nesne saçarız 

inşallah yararlı olur” demiştir.  

Şırınga etme [lavman]  şeklinde uygulanacak bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün        óóóóukne liukne liukne liukne liõõõõeker eeker eeker eeker edddd----ddddÀÀÀÀbbebbebbebbe: Đki misk tanesi ve eşit miktarda kunduz kırı [testisi] 

ile “õibaú” [civa] alıp ezsinler. Atın penisini şarap ve safran ile ovduktan sonra bu 

karışımı sürsünler. 

Karında sarı su toplanması [Hydrops ascites, asites] ve siroz tedavisi: 

154b]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    mÀéimÀéimÀéimÀéi el el el el----aaaaããããfarfarfarfariiii ve ve ve ve’’’’llll----istisistisistisistisúúúúÀéiÀéiÀéiÀéi: Atı çuvallarla sarmaları gerekir. Terleyene kadar 

güneşte tutsunlar. Sonra tüylerinin tersi yönünde ovsunlar. Turp ve kereviz yedirip 

ishal ettirsinler. Yem olarak da yaş ot versinler, yaş ot zamanı değilse yonca 

versinler. Nohutu bir gün bir gece ıslattıktan sonra yedirsinler. Göbeğinin üç parmak 

altından delip ince kamış sokulursa [biriken] su akar. Delinen yere yara ilacını 



 136 

uygulasınlar. Delinen yer parmaktan daha ince olmalı, yoksa karnındaki yağ ya da iç 

organları [omentum, bağırsakların vb evantrasyonu] çıkar. Bu tedavi [yara ilacı?], 

aşırı şekerden oluşan her şeyi giderir. Su vermek istendiğinde ağzına gem vurulmalı, 

aşırı su içip de başka bir soruna neden olunmamalıdır.  

Kuru heyza tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----hhhheeeeyyyyøøøøaaaatttt el el el el----yyyyÀÀÀÀbbbbiiiissss: Su, zeytinyağı, bal ve natron karışımını uygulasınlar. Yem 

155a]► olarak yaş ot versinler. Bulamazlarsa kuru otun üstüne su, bal, tatlı şarap ve natron 

karışımını serptikten sonra yedirsinler. Arpa yerine marul, soğuk su, sarmaşık suyu, 

zeytinyağı, tatlı şarap ve (beyaz) bal versinler. El ile karnını ovup belirtilen bu ilacı 

gözündeki sarılık gidene ve gaitasını [normal şekilde] yapıncaya kadar uygulasınlar. 

Göz ve vücuttaki baras [Trichophytose, trikofitoz] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----barbarbarbarãããã fi el fi el fi el fi el----èèèèaynaynaynayneyneyneyneyn ve  ve  ve  ve sÀéyir elsÀéyir elsÀéyir elsÀéyir el----cesedcesedcesedcesed: Söz konusu yeri neşter ile yarıp iğne ile 

birkaç kez delsinler. Sonra yağlasınlar; rengi değişir. 

Bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Bir kısım pırasayı (kürras) ezip üç kısım şekerin üstüne eklesinler. Atın 

gözüne sürsünler; yararlı olur.  

Ayrıca: 

Velehü Velehü Velehü Velehü ayøenayøenayøenayøen: Atın gözünde oluşursa yengeç yağını üşnan ile karıştırıp hafif 

ezsinler. Bal ve tuz ekledikten sonra atın gözüne sürsünler; yararlı olur.  

Ayrıca:  

Velehü Velehü Velehü Velehü ayøenayøenayøenayøen: Bir dirhem göz otu, ikişer dirhem keklik ödü, mâmisa204 beyaz biber, 

kafurotu ve biber tohumu karışımını ezdikten sonra elekten geçirsinler. 

155b]► Atın gözüne sürme şeklinde çeksinler, inşallah yararlı olur. Atın gözünde oluşan 

beyazı giderir. Bu tedavi, insan gözündeki beyazlığa bile yararlıdır.  

Atın gözünde oluşan baras, ekle ya da bayaz [tedavisi]205205205205:  

ElElElEl----barbarbarbaraãaãaãaã fi  fi  fi  fi èèèèaaaayn elyn elyn elyn el----feres veferes veferes veferes ve’’’’llll----ekleekleekleeklet vet vet vet ve’’’’llll----bayabayabayabayaøøøø: Atın gözünde baras [trikofitoz], ekle 

[egzema veya melanosarkom] ya da bayaz [lökom] olursa, sığırın iç yağını arpa 

                                                 
204 L. Glaucium corniculatum. Kırmızı çiçekli kırlangıç otu (Bedevian 1936). 
205 Bu başlık ĐF’de mevcut iken (126a/5), TB’de bulunması gereken yerde (155b/4) boşluk vardır. 
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kavuzu ile yoğurduktan sonra göze sıcak bir bez ile bağlayıp beş gün beklesinler. 

Sonra zencefil, safran ve akide şekerinin her birinden eşit şekilde alıp karıştırsınlar. 

Hafifçe ezip atın gözüne sürsünler, üzerini sıkı bir şekilde beş gün bağlı tutsunlar. 

Altıncı gün açıp tekrar aynı ilacı üç gün olacak şekilde uygulasınlar. Beyazlık kalırsa 

gözüne üç gün soğuk su serpsinler. Ardından sığırın iç yağını gözüne sürsünler; 

inşallah yararlı olur. 

Boğaz hastalığı [Adenitis equorum] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----òòòòununununÀÀÀÀúúúúıyetıyetıyetıyet: Üstüne bir parça kuyruk (yağı) bağlasınlar. Đçyağı ile yağlasınlar,  

156a]► eğer yarılmazsa yaralanma (intişar) bölümünde belirtilen merhemi uygulasınlar. 

Açılıp da içindekiler çıktığında yara tedavisi ilacını uygulasınlar. Yumuşayıp tam 

temizlenmezse açıp içini boşaltsınlar; yararlı olur.  

Hırıltılı solumanın tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e essss----selleselleselleselle: Altı yumurta, altı vakıyye gülyağı ve üç vakıyye iç yağını karıştırıp aç 

iken ata yedirsinler; Allah’ın yardımıyla yararı olur.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeessss----selle selle selle selle ayøenayøenayøenayøen: Bir kısım kabuksuz arpa, yirmi kısım keten tohumu, bir avuç 

defne tanesi, bir avuç şarap, üç baş sarımsak ve altı vakıyye teke yağını ezip 

pişirsinler. Kaynayınca, üstüne üç vakıyye burçak unu ekleyip ağızdan versinler. Üç 

gün uygulasınlar; inşallah yararlı olur.  

Ebu Yusuf  (Allah rahmet eylesin) tedavisi206:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    EEEEbbbbuuuu    YYYYusufusufusufusuf: Zeytinyağı ile ovsunlar. Sonra bir parça bezi su ve zeytinyağı ile 

ıslatıp ön ve arka ayak eklemlerine bağlasınlar. 

156b]► Biraz incir alıp bir gece sirke içinde beklettikten sonra ezip, merhem kıvamına 

getirsinler. Sonra atın tırnağını, içinde incir bekletilen sirke ile ovsunlar. Ezilen inciri 

tırnağın üstüne koysunlar. Đnşallah yararlı olur. 

Ez-zak [deri altı amfizemi?] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeeõõõõ----õõõõaaaaúúúú: Atta şişlik olursa, hatta bu şişlik çenesine kadar ulaşırsa, biraz keten 

tohumu ya da hatmi alıp şişliğin üstüne koysunlar. Yedi gün boyunca atın ayakta 

                                                 
206 Burada hırıltılı solumanın tedavisi değil, bir ayak hastalığının tedavisi anlatılmaktadır. 
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tutulması, şişliğin de sargılı olması gerekir. Sargısı açılan hayvan [soğuk] suya 

sokularak şişliğin inmesi sağlanır. 

[Omuzdan] kan çıkması [tedavisi]:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----menkebmenkebmenkebmenkeb: Attan kan çıkarsa, çıkan kanı zeytinyağı, üç yumurta ve şarap ile 

ezip çenenin üstüne sürsünler. Birinci gün uygulayıp ikinci gün temizlesinler. Atın 

ağrıyan yerine uygulanmalıdır. Derisi sarkar. Bunu bir lûle207 ile delip şişirsinler. Üç 

parmak genişliğinde yeri kessinler. Tuz, kan ve sirke karışımını üzerine döksünler. 

Sonra sıcak su ve zeytinyağını sıcak bezle uygulasınlar; inşallah yararlı olur. 

Bir diğer tedavi: 

157a]► Ve min Ve min Ve min Ve min èèèèiiiilÀclÀclÀclÀceeee: Đki omzuna kireç koysunlar. Zeraric ve katranı soğuk ya da sıcak 

şekilde uygulasınlar.  

Bir diğer tedavi:  

Ve min Ve min Ve min Ve min èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀceeee: Omuzlarını yuvarlak şekilde dağlasınlar. Dağlanan yerin üstüne 

katran sürsünler. Bunun insanda nasıl yapıldığı belirtilmişti.  

Kırık ve çıkık durumunda [uygulanacak tedavi]:  

Ve ammVe ammVe ammVe ammÀÀÀÀ el el el el----òòòòalalalalèèèè ve ve ve ve’’’’llll----kesrkesrkesrkesr: Çıkık ya da kırık durumunda musannif, “bence buna 

tedavi yoktur” demiştir. Ancak eskiler bir tedavi uygulamışlardır. Kırık dizden 

aşağıda ise düz hale getirdikten sonra üstüne kirli yün örsünler. Kırık bölgeyi ince 

tahtalar ve keten ipliği ile sabitlemeden önce sirke ve zeytinyağı karışımını sürüp 

bağlasınlar. Yirminci gün açıp tekrar sirke ve zeytinyağı koyup yine tahtaları 

yerleştirip bağlasınlar. Yirmi gün daha beklesinler. Bundan sonra her üç günde bir 

kez açıp bağlasınlar. Kırık geç iyileşirse yağla yapılan yumuşatıcı ilacı uygulasınlar. 

157b]► Eğer kırık, dizin yukarısında şekillenir ya da diz kırılırsa bu çok zor iyileşir. Kırık 

ile birlikte yaralanma olursa ve bu dizde ise iyileşmesi zordur. Kırılıp da yarılmazsa 

zor iyileşir. Kırık için dağlama gerekmez; çünkü her kırıkta yararlı olmaz. Ayak 

kemiğinde oluşan kırık, ilik içermemesi nedeniyle iyileşmez. Đçinde sadece kan 

vardır. Özellikle eşek ve katırda ilik yoktur. Kırıkları iyileşmez. Allah daha 

doğrusunu bilir.  

Ayağın tutulması [kramp?] tedavisi: 

                                                 
207 Baldırdaki içi boş kemik (TDK 2010); bir çeşit iğne. 
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----óóóóaaaaããããrrrr: Atın ayağı tutulduğunda domuz etini tuzla kuruttuktan sonra ateşin 

karşısına tutup yağını alsınlar. Atın vücuduna sürsünler. Kuru eti ezip şarapla 

yoğursunlar. Atın vücuduna sürsünler; yararı olur.  

Ayakların birbirine dolaşmasının [Bel salıklığı?] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e etttt----teşbteşbteşbteşbííííkkkk: Atın ayağı birbirine dolaştığında, iç yağını sürsünler. 

158a]► Üzerlik otunu208 (yüzerlik) pişirip ayağına uygulasınlar. Güneşe karşı bir süre 

koysunlar. Nacir ile safen damarından kan alsınlar. Eğer yünden yapılmış, yassı ve 

dayanıklı bir [bez] malzeme ile sarılırsa iyileşir.  

Tırnak çevresinin ağrısının tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc vec vec vec vecèèèè el el el el----eklíeklíeklíeklíllll: Eklil, tırnağın etrafına derler. Tırnağın üstündeki kıllar sıcak ve 

ağrılı ise kara neft birkaç kez uygulanmalıdır. Sonra neft ile kuyruk (yağı) 

uygulasınlar. Ama en iyisi kuyruğu üzerine bağlamaktır. Yağı ısıtıp üstüne 

döksünler. Başka bir tedavi yöntemi, [üzerine] kireç koyduktan sonra zeraric ve 

katranı üç gün uygulasınlar. Sürekli bağlı tutup yavaş yavaş suya soksunlar.  

Kuru tırnak tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    ceffe elceffe elceffe elceffe el----óÀóÀóÀóÀferferferfer: Atın tırnağı kuru olursa, hatmi kökünü209 (meluhiya da derler) 

suda kaynatıp ayaklarına döksünler, yumuşatır. Yağı erittikten sonra Sarımsağı ezip  

158b]► yağın üstüne döküp karıştırsınlar. Tırnağı alttan üste doğru bağlasınlar. Kış 

mevsimi ise etrafında ateş yaksınlar. Dokuz gün boyunca hareket ettirmesinler. Yem 

ve suyunu durduğu yerde versinler.  

Düşme [sürçmenin] tedavisi: 

èĐèĐèĐèĐlÀclÀclÀclÀc    ttttÿÿÿÿúúúúíèíèíèíè: Denenmiş olan Ebu Yusuf tedavisidir. Zeytinyağı, yağ [hayvansal], zift 

ve sarımsağı çukur bir kapta ezip ısıtsınlar. Etinin üstüne bağlasınlar, yararlı olur.  

Tırnakta siğil, papillomun (tute) tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeetttt----ttttÿÿÿÿtetetete210210210210 fi el fi el fi el fi el----óÀóÀóÀóÀferferferfer: Bazıları bunu kesip dağlarlar, sonra katran [sökücü-

düşürücü olarak] uygularlar. Ardından yaralanmalar bölümünde belirtilen kurutucu 

                                                 
208 L. Peganum harmala (Baytop 1999). 
209 Tıbbikök, L. Althaea officinalis, göğüs yumuşatıcı, bağışıklığı artırıcı, idrar söktürücü, yara 

iyileşmesini hızlandırıcı, yangı giderici ve zehirlenme önleyici etkilidir (Kaya 2008). 
210 Siğil, papillom benzeri oluşum. 
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ilaçlar kullanılır. Bazıları ise “dağlamak gerekmez, belki kesmek gerekir” 

demişlerdir. Ayrıca üstüne sürekli kalktar (bir çeşit siyah boya) serpilir. 

159a]► Suya sokulmazsa inşallah iyileşir. Musannif, “bu tedavi hepsinden iyidir” demiştir.  

Gözde oluşan kemne [Glaucoma, glokom, Karasu hastalığı] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----kemne fi elkemne fi elkemne fi elkemne fi el----èèèèayn ayn ayn ayn 211211211211: Karasu’nun belirtileri anlatılmıştı.  Bunun ilacı, “beyaz 

göz” hastalığında belirtilen göz otu (anzarut, zarur) ile hazırlanan ilaçtır.  

Gözde beyaz leke [pamukçuk keratit, katarakt ya da panoftalmi] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e essss----selselselselÀÀÀÀk fi elk fi elk fi elk fi el----èèèèaynaynaynayn: Bir dirhem göz otu, iki dirhem keklik ödü, kırlangıçotu212, 

kafur, beyaz biber ve biber tohumunun herbirinden eşit miktarda alıp ezsinler. 

Đpekten geçirerek hafif eledikten sonra atın gözüne sürsünler, yararlı olur.  

Testis ve penis şişmesinin [Hidrosel ve Paraphimosis] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    verm elverm elverm elverm el----kakakakaøøøøîb ve elîb ve elîb ve elîb ve el----òòòòaaaaããããíííí: Atın penis ve testisleri şiştiğinde, biraz kimyon, bakla 

unu ve çekirdeği çıkarılmış kuru üzümü alıp bal ve zeytinyağı ile karıştırıp ezsinler, 

üzerine sürsünler. Eğer şişlik çok sert ise önce zeytinyağı ile sıcak bezle bir süre 

bağlasınlar.  

Bu hastalığın diğer bir tedavisi:  

VeVeVeVe    lihalihalihalihaõõõõihi ihi ihi ihi eeeellll----èèèèilleilleilleilletttt    ayøenayøenayøenayøen: Bir vakıyye çekirdeği çıkarılmış kuru üzüm, beşer miskal 

159b]► çitlembik yağı ve tütsü yapılan ağaç zamkı (leban, günlük) ile bir miskal kimyon 

alıp ezsinler. Gülyağı ile karıştırıp birkaç kez uygulasınlar, yararlı olur.  

Kemik ve eklemlerde oluşan dönme [torsiyon] için [önerilen] tedavi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeedddd----debr fi edebr fi edebr fi edebr fi eãããã----ããããalb vealb vealb vealb ve’’’’llll----mefmefmefmefÀãıÀãıÀãıÀãıllll: Eklem ve kemiklerde dönme (torsiyon) olup 

ilaçla iyileşmezse, akgünlük, rasahtac (nartaşı), şarap, zift, balmumu ve ufalanmış 

ağaç zamkının her birinden bir ratl, altı vakıyye amonyak (vuşak, uşak), iki vakıyye 

çavşir eriyinceye kadar ateş üstünde bir dal ile karıştırsınlar. Sıcak iken uygulasınlar. 

Eğer eski yağ (şahm) katılırsa amonyak artırılmalıdır. Sıcakken uyguladıklarında 

akacak kıvamda ise akgünlük eklesinler. Bu ilaca Süryanice “eski eşyÀ” denilen 

(“…SüryÀni dilde anÀ eski eşyÀ dirler…” TB-9.st) ilaçtan dört vakıyye katsınlar.  

                                                 
211 Amaroz (Leclainche 1947). 
212 L. Chelidonium majus, terme otu (Baytop 1984); görme gücü zayıflayan kırlangıçların bu otu 

kullandıkları, bunu gözlemleyen insanın da göz ile ilgili hastalıklarda bunu kullanmaya başladığı 
bildirilmektedir (Thorndike 1958).  
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Benzer şekilde bu hastalıkta mesded [sabitlik, durgunluk] oluşturan tedavi:  

DevDevDevDevÀ’À’À’À’i mesded lihai mesded lihai mesded lihai mesded lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèillet biillet biillet biillet bi----èèèèayayayaynihanihanihaniha: Akgünlük ve şebb yemaniden altışar 

vakıyye, eski yağdan bir ratl, üç vakıyye kurşun oksit (mürdesenk), bir vakıyye 

çavşir, bir ratl yaban soğanı, yarım ratl zeytinyağı alıp güzelce pişirip uygulasınlar. 

Eski yaralar için [kullanılacak] ot: 

160 a]► ZeZeZeZerrrruuuurrrr213213213213 lil lil lil lil----úúúúururururÿóÿóÿóÿó: [Nedbe dokusu, yara kabuğu] yaranın dışına taşmışsa (ziyade et 

olursa) ot [?] tohumunu yara üstüne serpsinler, su değmemiş acı kireç, kalktar ve 

burçak ununun her birinden eşit şekilde alıp hafif ezsinler. Yara olan yerlere 

koysunlar, iyileştirir.  

Anüs bölgesinde olan sorunların tedavisi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéiÀéiÀéiÀéi yan yan yan yanúúúúíííí edb edb edb edbÀÀÀÀr er er er edddd----devdevdevdevÀÀÀÀbbbb: Yaban üzümü (it üzümü)214, böğürtlen kökü ve 

burçak ununu hafif ezip bal ile karıştırdıktan sonra anüse sürsünler, yararlı olur.  

[Anüsten çıkan] kurt için yararlı olan tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéi Àéi Àéi Àéi yenfayenfayenfayenfaè è è è min emin emin emin edddd----ddddÿÿÿÿdddd: Atın anüs bölgesinde kurt olursa,  “óarbÀ”215 

denilen otun kökünü ezip elesinler. Su görmemiş acı kireç ve kalkadisten (bir çeşit 

boya) biraz katıp ezsinler. Đlgili yere uygulasınlar.  

Anüs için dağlama tedavisi:  

SSSSıfatünıfatünıfatünıfatün dev dev dev devÀéi Àéi Àéi Àéi yekvyekvyekvyekvíííí e e e edddd----düdüdüdübrbrbrbr: Anüs bölgesini dağlayan tedavi, iki miskal kalkadis, 

yarım vakıyye şebb yemeni, bir vakıyye kalktar (bir çeşit boya) ve yarım vakıyye 

bakır pasını karıştırıp ezsinler. Sirke ile biraz kaynatıp üstüne bir miskal mür  

160b]► eklesinler. Mür bilinir, gerek duyulduğunda ayrı olarak sirke ile hazırlanabilir. 

Yüz şişlikleri için yararlı [şişliği indiren] tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün    øøøøamamamamÀÀÀÀd yed yed yed yeffffşşşş evr evr evr evrÀÀÀÀm elm elm elm el----vücvücvücvücÿÿÿÿhhhh: Hatmi kökü kabuğunu soyup hafif ezsinler. 

Üstüne taze domuz yağı ekleyip bir bez üstüne damlatıp şişliğin (özellikle tendonda 

oluşan yaranın) üstüne uygulasınlar; yararlı olur.  

Kanama ve yara için dağlama [koterizasyon] tedavisi:  

                                                 
213 Göz otu, L. Euphrasia pectinata, yara iyileştirici olarak kullanılır (Baytop 1984). 
214 Đt boncuğu, Girit otu (Özen ve Taşkın 2010), bitki özütü geniş spektrumlu antibiyotik etkilidir 

(Kaya 2008). 
215 Bukalemun (L.Chameleo vulgaris), bukalemun otu (Redhouse 2006). 
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SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéiÀéiÀéiÀéi yekv yekv yekv yekvíííí el el el el----cercercercerÀÀÀÀh veh veh veh ve’’’’dddd----ddddeeeemmmm: Kanama ve yarayı kurutmak ve yakmak 

[dağlamak] için sıcak acı kireç ve şarap tortusundan (dürdi şarap) eşit şekilde alıp su 

ve sakız ağacı ya da zeytin çekirdeğinin külü ile yoğurup uygulasınlar. Đyi bir 

tedavidir. Ayrıca istirha’i mağas [karın gevşekliği, ağrısı] için de yararlıdır.  

Eklem gevşekliği ve yaralarında başarılı bir tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéÀéÀéÀéi yai yai yai yaããããlah ellah ellah ellah el----istaristaristaristaròÀéiòÀéiòÀéiòÀéi el el el el----mefmefmefmefÀãÀãÀãÀãıl ve elıl ve elıl ve elıl ve el----úúúúuuuurrrrÿóÿóÿóÿó: Sekiz esatiz akgünlük ve 

dört esatiz kalğalmüya [?] eritip uygulasınlar. 

Akgünlükten hazırlanan ilaç ile tedavi216: 

161a]► SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéi Àéi Àéi Àéi elelelel----mmmmütòaõ min muütòaõ min muütòaõ min muütòaõ min muúúúúlü’lü’lü’lü’llll----yahyahyahyahÿÿÿÿdddd: Bununla hazırlanan [yukarıda 

bahsedilen] ilaçla başarı sağlanır. Belirtilen hastalıklarda kullanılırsa yarar sağlanır. 

Bukağılık felci [Đnme tedavisi]:  

EEEEõõõõ    ããããıyıyıyıyÀÀÀÀb fb fb fb fuøÿuøÿuøÿuøÿl ersl ersl ersl ersÀèÀèÀèÀèeeee: Ondokuz esatiz zift, eşit miktarda çam sakızı217 (râtinec) ve 

mum, iki estaz kına218, iki estaz çavşir sütü (lebn çavşir) ve bir estaz akgünlük alıp 

erittikten sonra uygulasınlar. Bu ilaca kına yağı karıştırıldığında insandaki soğuk 

algınlığına karşı etkilidir.  

Yara ve kanamayı kurutucu merhem [ile tedavi]:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün merhem mecfef lil merhem mecfef lil merhem mecfef lil merhem mecfef lil----úúúúururururÿóÿóÿóÿó ve ve ve ve’d’d’d’d----demdemdemdem: Yara ve kanı kurutmak için üç vakıyye 

kuru zift, dört miskal mum, bir miskal kına, iki miskal ezilmiş tütsü [ağacı] sakızı ve 

beş vakıyye [yoğun] sirkeyi pişirsinler. Kaynarken beş vakıyye daha sirke ekleyip 

[sıcakken?] uygulasınlar; yararlı olur.  

Đrinli yaralara yararlı olacak bir ilaç: 

161b]► SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün d d d devevevevÀéi Àéi Àéi Àéi yenfâyenfâyenfâyenfâéééé min el min el min el min el----úúúúururururÿóÿóÿóÿó el el el el----vvvvaaaassssòeòeòeòetttt: Şebb alıp ezsinler. Bal ile pişirip fitil 

şeklinde uygulasınlar.  

Kandan oluşan kurt [tedavisi]:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün e e e edddd----ddddÿÿÿÿd eld eld eld el----mmmmüüüütevelltevelltevelltevelliiiid mine’dd mine’dd mine’dd mine’d----demdemdemdem: Mide içeriğinin kötü olması, yediği yemin 

iyi hazmedilememesinden dolayı mide içeriğinde çürüme ve bunun sonucunda kurt 

                                                 
216 Başlıktan, yeni bir tedavi anlatılacağı hissi uyandırılmışsa da, yukarıda söz edilen ilacın etkinliği 

iki cümle ile pekiştirilmiştir. 
217 Çam terementisi, Terebentin, reçine, L. Pinaceae (Baytop 1984);  antiseptik, insektisit ve yara 

iyileşmesini artırıcıdır (Kaya 2008). 
218 Tükrük artırıcı, iştah artırıcı ve malarya hastalığında etkilidir (Kaya 2008). 
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oluşur. Kimi zaman peniste de olur. Çoğunlukla yaralarda oluşur. Yaradaki sarı su 

çürüyüp kurt oluşur. Bunun tedavisi için su görmemiş acı kireç ve kalktardan eşit 

miktarda alıp ezsinler. Yarayı kereviz yaprağı suyuyla temizleyip hazırlanan ilacı 

sürsünler. Kurtlar bölgeden temizlendikten sonra yaraya aşağıda belirtilen ilacı 

[kurutulmuş şekilde] uygulasınlar. Bu tedavi: Kuru nar kabuğunu kırmızı şarapta bir 

gün bir gece beklettikten sonra hafif ezsinler. Zeytinyağı, şebb yemeni ve [tütsü  

162a]► ağacı] sakızı ekleyip pişirsinler ve bal kıvamına geldiğinde sirke katıp uygulasınlar; 

inşallah yararlı olur.  

Yara kurtları için bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra lid lid lid lid----ddddÿÿÿÿd fi eld fi eld fi eld fi el----úúúúururururÿóÿóÿóÿó: Bir kısım servi ağacı yaprağı ve bir kısım mazıyı 

ezsinler. Biraz mum, içyağı ve yara suyu [ilacı?] ile ilaçlasınlar, yararlı olur. Kireç 

serpilirse yine yararlı olur.  

Aslan, kaplan ve domuzdan kaynaklı  [ısırma] yaraları [tedavisi]:  

LiLiLiLi----cercercercerÀó esÀó esÀó esÀó es----sebsebsebsebèèèè ve ve ve ve’n’n’n’n----nemr venemr venemr venemr ve’’’’llll----òòòòanzanzanzanzíííírrrr: Öncelikle yarayı soğuk su ile yıkasınlar, 

[içinden] sarı su akar. Bir köpeğin başını alıp dilini çıkarsınlar, pişirip ezsinler, buna 

eşit oranda kalkadis (bir çeşit boya) katıp karıştırdıktan sonra yaraya uygulasınlar; 

yararlı olur.  

Özellikle kaplan [ısırması] yarası için uygulanacak tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün li li li li----èilÀèilÀèilÀèilÀc cerh ec cerh ec cerh ec cerh ennnn----nemr hnemr hnemr hnemr hÀããÀããÀããÀããetetetet: Kaplan yarasına özel bir tedavi: Nehir  

162b]► kurbağasının karnını açıp, yara üstüne koysunlar; yararlı olur.  

Demir yarası tedavisi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün li li li li----’il’il’il’ilÀÀÀÀc cerc cerc cerc ceraaaaóóóó    elelelel----óóóóadadadadíííídddd: Demir yarası için, taze kuş gaitasını alıp ezsinler. 

Yaranın üstüne koyup sarsınlar, yararlı olur. Bir diğer tedavi, loğusa otu yumrusunu 

(medóarc, zerÀvend) bal ile hafif ezip yaraya bağlasınlar; yararlıdır.  

Yaralar için bir diğer tedavi:  

SıfatüSıfatüSıfatüSıfatünnnn ûòra ûòra ûòra ûòra lil lil lil lil----cccceeeerrrrÀóÀóÀóÀó: Yara için bir diğer tedavi, nıyk ağacı kabuğunun iç kısmını 

alsınlar. Nıyk attarlarda bulunur, kimi Araplar buna “dÿma” derler. Bunu su ile 

kaynatıp havanda ezsinler. Yaranın üstüne bağlasınlar. Eğer yarada sıcak şişlik 

olursa, kıymuliya (kumlu) toprağı sirke ile ezip yaranın üstüne koysunlar, yararlı 
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olur. Kıymuliya çamuru beyaz mermer gibi katman katman ve berrak olur. Tadı 

kafur tadına benzer. 

Yaralanma sonucunda oluşan kanamayı durdurucu ot:  

163a]► SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün z z z züüüürrrrÿÿÿÿr yar yar yar yaúúúúaaaaèèèè infic infic infic inficÀÀÀÀr er er er edddd----dem mdem mdem mdem min elin elin elin el----circircircirÀóÀóÀóÀó: Kanamanın önlenmesi için 

musannif, “çoğu zaman atta yara geniş olursa damar kesilmiştir, sürekli kan akar, 

kan kesilmezse ölür” demiştir. Bunun tedavisi için yeni-taze esfayic ile yaş zift yakıp 

külünü kesilen damarın üstüne koysunlar. Sağlam bir şekilde bağlasınlar. Esfayic, 

yumuşak bir nesnedir, deniz kenarında olup halk buna bulet adını verir.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra liha liha liha lihaõõõõihi biihi biihi biihi bi----èèèèayneayneayneayne: Aynı şekilde sıçanotu (zırnıh), kündüs219, kalktar ve 

kalkadisi ezip uygulasınlar; yararlı olur. Kündüs, bir ot köküdür.  

Ata yapışan [atta olan]  kırdan220 için uygulanacak tedavi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----úúúúırdırdırdırdÀÀÀÀn ellezn ellezn ellezn ellezíííí ya ya ya yaèèèèlalalalaúúúú bi bi bi bi----dddd----devÀdevÀdevÀdevÀbbbb: Bulunduğu yere zeytinyağı döksünler. Eğer 

kırdan olan bir bölgede bulunuluyorsa tedbir olarak hayvanın tırnağını yağlasınlar, 

Allah’ın izniyle atın vücuduna çıkması önlenmiş olur.  

Sıcak geçmesinin tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----óóóóarr biarr biarr biarr bi----ddddÀòil edÀòil edÀòil edÀòil ed----ddddÀÀÀÀbbetbbetbbetbbet: Bu durumda kabak ile lohusa otunu ata lavman  

163b]► yapsınlar. Ayrıca kamışı yakıp külünü su ile karıştırsınlar. Bir saat sonra taze kabak 

ekleyip suyundan içirsinler. Yem olarak salatalık, hindiba221 ve marul versinler. 

Soğuk yiyecek yedirip içirsinler.  

Ön ve arka ayaklardaki şişkinlik tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    verm elverm elverm elverm el----úúúúavavavavÀÀÀÀyimyimyimyim: Atın ön ve arka ayakları şişerse, Rum dilinde “istuùlaú” adı 

verilen ve acı olan denizköpüğünden iki vakıyye, birer vakıyye sakız tohumu, çam 

ağacı tohumu (sanavber, çam ağacının erkeğine derler, yemiş vermez) ve iki vakıyye 

cilnar [kiraz, gülnar, narçiçeği] karışımını pişirip şiş olan bölgeye sürsünler.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi: 

                                                 
219 L. Gypsophila struthium, voynik otu (Bedevian 1936). Meyvesi Japon elmasına benzeyen bir ağaç. 
220 L. Ixodoidea (TDK 2009); kred, bir kene türü, kenenin ufağı (Redhouse 2006). 
221 L. Cichorium endivia, endiv, göynek, Frenk salatası (Baytop 1984); Furosemide benzer idrar 

söktürücü etki yapar, ayrıca akut pankreatitise de etkilidir (Kaya 2008). 
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SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra liha liha liha lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Aynı şekilde hatmi kökü ve zakkum yağını (tanesine 

Ebu Cehl karpuzu derler) ezip taze domuz yağı ile karıştırsınlar. Bir bezin üstüne 

yakı halinde hazırlayıp ayaktaki şişliğin üzerine koysunlar, inşallah yararlı olur.  

Ön ve arka ayaklardaki bütün şişlikler için denenmiş olan [tedavi]: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra li li li li----küll verm küll verm küll verm küll verm ããããalb fi elalb fi elalb fi elalb fi el----úúúúuvuvuvuvÀÀÀÀyim mücerrebyim mücerrebyim mücerrebyim mücerreb: Ayaklarda olan bütün sert 

şişlikler için sekizer esatiz akgünlük ve kına ile dört esatiz “felúalamun”222 alıp (Dağ  

164a]► fesleğeni; iyisinin zamkı olur. Bitki sözlüğündeki adı budur. Araplar “‘alÿl”, Acem 

ise “beràaşt” adını verir. Sıcak olması bir özelliğidir) kaynatsınlar; eriyince 

uygulasınlar.  

Testislerin sarkması:  

Ve Ve Ve Ve elelelel----isisisisttttiiiirrrròÀéi elòÀéi elòÀéi elòÀéi el----òòòòasasasasíííítentententen: Atın iki testisi de sarkarsa, biraz arpa unu, [yalama] tuzu, 

bal, şarap ve kâğıt külü karışımını atın ağzına koysunlar. Birazını testislerin üstüne 

sürsünler.  

Ağız kokusu için: 

VVVVe amme amme amme ammÀÀÀÀ neten el neten el neten el neten el----femfemfemfem: Ağız kokusu için tedavi yoktur.  

Yaralarda oluşan kurdun [yara kurdu] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeedddd----ddddÿÿÿÿd eld eld eld el----mütevellid fi elmütevellid fi elmütevellid fi elmütevellid fi el----úúúúururururÿóÿóÿóÿó: Yara kurdu yarayı genişletirse “úalúadis”223 

ve su görmemiş kireç ekleyip ezsinler. Yara üstüne sürsünler.  

Boğazda oluşan yara tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----úúúúuruuruuruuruóóóó fi el fi el fi el fi el----óóóóalaalaalaalaúúúú: Atın boğazında yara olursa, sıçanotu, acı kireç, kalktar (bir 

çeşit boya) ve hıltît (Farsçada “engejd” denir) ezip eledikten sonra üstüne serpsinler; 

yararlı olur. 

Kuyruk ve yele kıllarının dökülmesinin tedavisi: 

164b]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    ffffiiii tes tes tes tesÀÀÀÀúúúúaùaùaùaù şa şa şa şaèèèèr r r r õõõõenb elenb elenb elenb el----feres vferes vferes vferes veeee    èèèèarfearfearfearfe: Atın kuyruk ve yele kılları dökülse, bir 

ratl şirc, dört vakıyye küspe, dört vakıyye zerire224 (göz otu, ateş yanığına iyi gelir, 

                                                 
222 L. Mercurialis annua, yaban fesleğeni, Sultanotu (Baytop 1984); dağ fesleğeni, iyisinin zamkı 

olur; kalğalemun, 
223 Bir çeşit boya. 
224 Tutiya, gözotu, L. Euphrasia officinalis, büzüştürücü, yangı önleyici ve tonik etkilidir (Kaya 

2008). Balgam söktürücü, idrar artırıcı ve göğüs yumuşatıcı etkisi vardır (Baytop 1999). 
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kimileri “úamce” adını verir), yarım vakıyye safran, üç kırat amber, “úuruúîya” ve 

“úayaúra” denilen ottan bir ratl, üç vakıyye zâfar (bu malzemeler kesin olarak 

bilinmemektedir) alıp karıştırsınlar. Bununla yağlasınlar; uzar ve artar.  

Uzamayan saç [at tüyü, kılı] için: 

MMMMÀÀÀÀyayayayaùÿùÿùÿùÿl el el el eşşşş----şaşaşaşaèèèèrrrr: Kılları uzatmak için, insan idrarıyla yıkasınlar. Mür (mer) bilinen 

bir maddedir, ancak “úalar ùıyabu” bilinmez. [Bunlara]Biraz kerneb ya da hatmi, 

biraz zeytinyağı ve şıra ekleyip atın kuyruğuna sürsünler. Allah’ın izniyle uzar; 

yararlı olur.  

Ayrıca:  

Velehü Velehü Velehü Velehü ayøenayøenayøenayøen: Tilki iç yağı ile yele ve kuyruğunu yağlayıp insan idrarıyla yıkasınlar;  

165a]► Allah’ın izniyle uzatır. Ayrıca fil yağı da buna yararlıdır.  

Denenmiş [bir diğer tedavi]:  

VeleVeleVeleVelehühühühü m m m müüüücerrebecerrebecerrebecerrebe: Servi cevizi (kozalağı) alıp ezsinler, bir önceki gibi uygulasınlar.  

Ayrıca:  

Velehü Velehü Velehü Velehü ayøenayøenayøenayøen: Biraz keten tohumuna ve buy (çemen) ve sirke ekleyip pişirsinler. 

Atın kuyruğuna ve yelesine bunu sürsünler; Allah’ın izniyle kılları artırır.  

Saç uzatmak için bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra li li li li----ttttaùaùaùaùvvvvííííl el el el eşşşş----şaşaşaşaèèèèrrrr: Pazı (sılk, pancar) pişirip suyu ile atın kuyruğunu 

yıkasınlar. Sonra şirik yağı225 ile yağlasınlar. Bu uygulamayı birkaç defa 

tekrarlasınlar, yararlı olur. Eğer bir atı kendi idrarıyla ya da hatmi kökü ve kaynamış 

su ile yıkayıp, sonra domuzun ya da köpeğin (kelp) iç yağı ile yağlarlarsa, yararlı 

olur. Eğer atın yele ya da kuyruk kılları koparsa, tüyünü kesip temizlesinler. Natron 

ile beş gün yıkasınlar, sonra yara tedavisini uygulasınlar. 

Gözdeki beyaz [Cornea’da keratitis, keratit] için sürme şeklindeki tedavi: 

165b]► KKKKeeeeóóóól lill lill lill lil----baybaybaybayÀø fi eÀø fi eÀø fi eÀø fi ellll----èèèèaynaynaynayn: Đki vakıyye beyaz biber, dört vakıyye karabiber, dört 

miskal [yalama] tuz, iki miskal mür, üçer miskal safran ve deniz yengeci ile biraz 

balsam yağını karıştırıp ezsinler. Atın gözüne sürme şeklinde çeksinler, yararlı olur.  

                                                 
225 Şirik yağı, susam yağı, L. Sesamum indicum, sürgüt etkili olarak kullanılır (Baytop 1999). 
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Aşırı beyazlık için ayrıca:  

LilLilLilLil----bayÀøbayÀøbayÀøbayÀø el el el el----müstamüstamüstamüstaóóóókem kem kem kem ayøenayøenayøenayøen: Eğer beyazlık çok olursa biraz arpa ununu hamur 

yapıp kurutsunlar, ateşte pişirsinler. Sonra rezene suyu, natron ve bal ile 

karıştırsınlar. Atın gözüne sürme çeksinler, denenmiştir, yararlı olur.  

Gözdeki beyaz için sürme şeklindeki tedavi:  

KKKKeeeeóóóól lill lill lill lil----baybaybaybayÀøÀøÀøÀø fi el fi el fi el fi el----èèèèaynaynaynayn: Biber, helilec, biber tohumu, amonyak (nüşadır), altın ve 

gümüş ıklimiya (bu bellidir, bilinir), Hint çinkosu (tûtiya-i hindi), inci (lu’lu’), safran 

ve kafurun her birinden eşit şekilde koyup ezsinler. Đpekten eleyip atın gözüne 

sürsünler, Allah’ın izniyle yararlı olur.  

Gözde oluşan kıl için [uygulanacak tedavi]:  

EEEEşşşş----şaşaşaşaèèèèr er er er ellll----èÀèÀèÀèÀrırırırıøøøø fi el fi el fi el fi el----èèèèaaaaynynynyn: Gözün içinde bir şey kopmuş gibi bir görünüm olur. 

166a]► Sürekli gözü akar. Đlaç olarak ezilmiş koyun kemiğinin iliğini göze sürme şeklinde 

uygulamak gerekir, yararlı olur. Ayrıca gözyaşını günde üç kez silip temizlesinler. 

Gözyaşı akıntısı kesildiğinde yara ortaya çıkar. Şişerse, dört dirhem kalktar, yarım 

dirhem mür, bir miskal safran ve biraz koyun iliği alıp ezdikten sonra bal ile 

karıştırıp yaranın üstüne uygulasınlar. Yara, gözün tamamını kaplarsa, gözün alt 

tarafındaki yanak damarını kesip ertesi gün belirtilen sürmeyi çeksinler. Ağrıyan yere 

sürekli şarap sürsünler. Eğer gözü şişerse arpa ununu merhem haline getirip 

uygulasınlar.  

Bu hastalık için [bir diğer tedavi]:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Biraz mürdesengi ezip eledikten sonra köksuyu ile karıştırsınlar. 

166b]► Mürdesenge haşhaş sütü ve bunun 1/3’ü kadar jengar ekleyip ezsinler. Bunun 

üstüne acı şarap koyup karıştırsınlar. Yoğun olunca atın gözüne sürsünler, yararlı 

olur. Đnşallah gözündeki akıntı kesilir.  

Gözde su toplanması, su inmesi [Cataract, katarakt tedavisi]:  

LilmLilmLilmLilmÀéiÀéiÀéiÀéi el el el el----óÀóÀóÀóÀddddiiiis fi els fi els fi els fi el----èèèèaynaynaynayn: Atın gözüne su inip toplanırsa, iki vakıyye beyaz biber, 

dört vakıyye karabiber, dört buçuk vakıyye amonyak, yarım vakıyye safran, bir 

vakıyye mür, üç vakıyye deniz köpüğü ve iki dirhem balsamı karıştırsınlar. Sonra 

arpa ununun hamurunu kurutup pişirip ezsinler. Đç yağı, natron ve bal ile 

yoğurduktan sonra atın gözüne sürsünler.  
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Su toplanması için [uygulanacak bir diğer tedavi]:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün k k k keeeeóóóól lill lill lill lil----mmmmÀéÀéÀéÀéiiii: Ateş görmemiş olan bal, keler ödü (mürareéi ãabè)226, tilki ödü 

(mürareéi åaèleb) ve balsam yağı ile beyaz biberden yarım kısım ekleyip ezsinler. 

167a]► Bakır bir kapta karıştırıp atın gözüne sürsünler; yararlı olur.  

Tüy veya telek yutma sonucunda oluşan öksürük için:  

LisLisLisLis----sssseèÀeèÀeèÀeèÀl min rl min rl min rl min rííííşet yebla‘şet yebla‘şet yebla‘şet yebla‘iiiiha elha elha elha el----feresferesferesferes: Üç gün boyunca ağzına yağ döksünler, yararlı 

olur. Telek, boğazına giderse biraz süt alıp yavaş yavaş içirsinler; yararlı olur. Eğer 

yararı olmazsa, boğaz ağrısı ve öksürük için belirtilen yumuşatıcı ilacı uygulasınlar.  

Sudam [Piroplasmosis ya da Erysepelas] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeeãããã----ããããuuuudamdamdamdam: Musannif, belirtiler bölümünde, “bu hastalık bence bir zehir gibidir, 

atın başında başlar, gözünün üstündeki iki çukurcuk şişer, gözünü kaplar” demiştir. 

Đlaç bölümünde de, “bu hastalığa tedavi yoktur, ata hindiba, yaban hıyarı gibi şeyler 

yedirsinler. Bazı kişiler bu hastalıkta dağlama uygular ki bu kesinlikle yanlıştır. Bu, 

ateşe ateş uygulamaktır [ateşe ateşle yürümektir]. Çünkü bu hastalık kanın 

hararetinden (yüksek ateş) olur” demiştir. 

167b]► Bazı kişiler de burnuna bir ilaç damlatırlar. Bu ilaç: Meryem ağacı (Meryem eli 

derler, bilinir) kökünü ezip elesinler. Biraz kafur ekleyip gül suyu ile ezsinler. Atın 

başını aşağı doğru tutup burun deliklerine damlatsınlar. Sudam [piroplazmozis] 

belirtileri daha önce (belirtiler bölümünde) belirtildi. Eğer sağ omzu çıkarsa durumu 

kötüleşir. Bilgi ve ilim Allah’ın katındadır.  

Kepeklenme, soyulma [Contagios equine metritis227 ya da Coital exanthema228] 

tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----úúúúıııışşşşÀÀÀÀrrrr: Bunun belirtilerine “belirtiler bölümü”nde değinildi. Tedavi için 

penisini soğuk su ile yıkayıp zeytinyağı ve [hayvansal] yağ sürsünler. [Çiftleşme 

sırasında] kısraktan aygıra geçer. Kendiliğinden iyileşir.  

Kederlenme, yaşlılık hastalığının tedavisi: 

                                                 
226 Keler: kertenkele (Özen ve Taşkın 2010); yaban ördeği; köpek balıkları takımının kelergiller 

familyasından, ılık ve tropik denizlerde yaşayan, uzunluğu 1,5 metre kadar olan, bir defada 20 
yavru doğuran bir balık türü, keler balığı; L. Rhina squatina; kertenkele ve bukalemun gibi 
sürüngenlerin genel adı (TDK 2010). Ayrıca “seb‘” (aslan) ya da “øab‘” (sırtlan, ayı) olabilir. 

227 Taylorella equi genitalis tarafından oluşturulan bakteriyel bir hastalıktır (Tekeli 1999). 
228 Equine herpes virus tarafından oluşturulan viral bir hastalıktır (Tekeli 1999).  
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeessss----selselselselÀÀÀÀúúúú fi el fi el fi el fi el----ààààamamamam: Yaşlılıktan dolayı oluşur. Đki çeşit olur. Birinde ağzı aşırı 

sıcaktır. Diğerinde ise ağzında siyah yaralar olur. Birincisi için kurutulmuş 

kardmana229 alıp hafif ezsinler. Atın dilini çıkarıp kalın bir yün parçası ile  

168a]► yıkasınlar. Çenesini ve ağzını da ovsunlar. Her saat başı uygulasınlar. Temizleyip, 

bu ilacı altı gün uygulasınlar. Đkincisi için, kırdmana yerine zeytin yaprağını alıp 

birincisinde anlattığım şekilde uygulasınlar.  

Boyun eğriliğinin [Torticollis] tedavisi:   

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    lilililièèèèavc elavc elavc elavc el----èèèèananananúúúú: Musannif, “eskilerin uyguladığı tedaviyi ben de denedim” 

demiştir. Atı ayakta bekletip, boynunun alçak kısmını yere yakın tutup üst kısmını 

yukarıda tutsunlar. Sonra üç parça Ilgın ağacı alıp boynunun üst tarafından derisini 

delsinler. Ilgın çubuklarını deliklere soksunlar. Sağlam bir şekilde bağlayıp günde iki 

üç kez sirke ve zeytinyağı ile yağlasınlar. Çubuklar kendiliğinden düşene kadar sirke 

ve zeytinyağı ile yağlasınlar. Sonra üstüne sıcak su döküp, yara oluşursa yara 

merhemini uygulasınlar. 

Ön ayakta olan bazn [?] tedavisi: 

168b]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----babababaøøøøn fi eln fi eln fi eln fi el----yeddyeddyeddyedd: Dağlanıp katran ve zeraric uygulanır.  

Havadan [?] kaynaklanan öksürüğün tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeessss----sssseèÀl mineèÀl mineèÀl mineèÀl min el el el el----havhavhavhavÀéiÀéiÀéiÀéi: Rüzgârdan, havadan dolayı öksürük oluşursa, burçak 

(çok çeşitlidir, meşhurdur ve bilinir) ununu bal ile karıştırıp yedirsinler. Belirti yoksa 

kulağına bal, sirke ve pırasa suyu karışımını damlatsınlar.  

Bir diğer tedavi:   

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    ûûûûòòòòrararara: Şebb Yemeni ve balı karıştırıp kulağına damlatırlarsa, yararlı olur.  

Gözleri kırpıştırmanın tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeetttt----ùùùùarfarfarfarfeeee: Belirtiler bölümünde tanımlanmıştı230. [Yalama] tuzunu çiğneyip atın 

gözüne sürsünler. Hastalık şiddetli olursa, güvercin yavrusunun [güvercin palazı, 

cızık, vizzik] kanadının altından kan alıp pırasa suyu ile karıştırıp atın gözüne 

damlatsınlar, yararlı olur.  

Öksürük tedavisi:  

                                                 
229 Yabani kimyon, keraviya berri, yabani karaviya L. Lagoecia cuminoides (Bedevian 1936). 
230 Eserdeki düzensiz kısaltma nedeniyle bu hastalık ya da kusur belirtilerinin olmadığı belirlendi.  
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeessss----sssseèlaeèlaeèlaeèla: Su içme şeklinden, arpa yerken ya da toprak yeme nedeniyle oluşan  

169a]► öksürük kimi zaman da soğuk ve tozdan oluşur. Tedavisinde yumuşatıcı, nefes açıcı 

vermeleri gerekir. Akciğerde yara varsa [ve öksürük bundan kaynaklanıyorsa] 

belirtilecek ilacı uygulasınlar. Musannif, “farklı durumlar (ağrı, öksürük vb) için çok 

tedavi uyguladım, ancak bu tedavi kadar iyisini görmedim” demiştir. Bu tedavi: 

Yarım ratl beyaz incir, yarım ratl bal, bir vakıyye defne tanesi, bir vakıyye 

merdenküş tohumu, beş ratl tuzsuz içyağı ve dokuz büyük baş kuru sarımsaktan 

ezilecek olanı ezip, eriyeni eritip karıştırsınlar. Üç topak haline getirip atın ağzına bir 

vakıyye bal ile versinler. Balın yanı sıra “mavi su”231 [?] eklemeleri atın 

iyileşmesinde çok etkilidir. Musannif, “hafif öksürükte, kere yağını [tereyağı] birkaç 

gün versinler yararlı olur. Denedim ve bizzat yararını gördüm” demiştir.  

Soğuktan kaynaklanan öksürüğün tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeessss----sssseèÀeèÀeèÀeèÀl min ell min ell min ell min el----berdberdberdberd: Üşütmekten dolayı öksürük olursa, bir kısım sarımsak, bir  

169b]► kısım kuru üzüm, bir kısım ardıç tohumu, bir kısım kimyon ve “nÀn-òÀh”232 alıp 

bunları hafif ezip susam yağı ile yoğurup yedi topak halinde hazırlasınlar.  

Gerektiğinde öksüren ata versinler. Gece yarısından kuşluğa ya da sabaha kadar yem 

vermesinler. Sonra ağzına bu ilaçtan koyup, ardından beş ratl eski şarap içirsinler; 

Allah’ın izniyle yararlı olur.  

Soğuktan kaynaklı öksürük için: 

LisLisLisLis----seèÀl min seèÀl min seèÀl min seèÀl min elelelel----berdberdberdberd: Sarımsak ve beklemiş iç yağını ezip su kabağı ve pırasa ile 

karıştırıp pişirsinler. Palamut taneleri gibi tane haline getirdikten sonra atın ağzına 

zift ve zeytinyağı ile verip kırmızı şarap içirsinler. Ayrıca dört maddeden oluşan ilacı 

versinler. Bunlar, mür, defne tanesi, zeravent medherc233 ve kalktardır. Bunlardan 

eşit şekilde alıp şarapla ezip ata içirsinler.  

Ayrıca:  

170a]► Ve minhe Ve minhe Ve minhe Ve minhe ayøenayøenayøenayøen: Bir diğer tedavi, onbeş tane mazı, bir dirhem kadı ağacı (hıltît, 

Farsça engejd) alıp hafif ezsinler. Đki ratl zeytinyağı ve altı ratl sütle karıştırıp üstüne 

beş tane taze yumurta kırsınlar. Ateş üstünde ısıtıp ata yedirsinler. Đyileşme belirtisi 

                                                 
231 Azrak suyu, mavi su. Burada deniz suyu kastedilmiş olabilir. 
232 Nan-hah: Doğuda ekmek üstüne serpilen hoş kokulu bir bitkinin tohumu L. Ptyoclis ajowan 

(Redhouse 2006). 
233 Loğusa otu, zeravent, siyah asma, L. Aristolochia clematitis (Baytop 1984). 
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olursa, çekirdeksiz kuru üzüm ve rezeneyi ezip bal ile yoğursunlar. Ceviz şeklinde 

yapıp yemliğe hergün koysunlar. Ya da çekirdeksiz üzümü ezip, yoğurduktan sonra 

günde iki üç kez yedirsinler. Ya da domuz kanıyla karıştırıp versinler.  

Sıcak ve tozdan kaynaklı öksürme için:  

EEEEssss----seseseseèÀèÀèÀèÀl min ell min ell min ell min el----óóóóarr veèlarr veèlarr veèlarr veèl----ààààababababÀÀÀÀrrrr: Üç yumurtayı sirkede bir gece bekletsinler. 

Yumuşayınca, dilini tutup ağızdan birer birer versinler. Sonra arpa suyu ve balı 

karıştırıp üç gün ata içirsinler. Đnşallah yararlı olur.  

Tekrarlayan öksürük tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeessss----seèÀseèÀseèÀseèÀl ellel ellel ellel elleõõõõi li li li lÀÀÀÀyerci biravyerci biravyerci biravyerci biravééééeeee: Đyileşme ümidi olmayan, tekrarlayan öksürük 

için, bir vakıyye dabk (nohut gibidir, ezildiğinde ele yapışır) alıp eritip ezsinler. Dört 

170b]►  vakıyye zeytinyağı ve bir ratl sekiz vakıyye şarap ile ata üç gün boyunca içirsinler. 

Atın çalışması düzelir, [sahibini] şaşırtır.  

Gözde çıkan tırnak şeklinde oluşumun [arpacık?] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeeôôôô----ôôôôafafafafaaaarrrr: Bu, gözün iki tarafından tırnak gibi gelişir, gözü örter. Bunu, keskin 

bir bıçakla kesmek gerekir. Su ve sirke ile gözü yıkayıp üç gün yağlasınlar. Sonra bir 

vakıyye “úıymuliya” (beyaz mermer gibi katman halinde olur), yarım vakıyye çinko 

(tütiya), iki miskal susam ve bunlara yetecek kadar bal koyup karıştırıp uygulasınlar, 

iyileşir.  

Gözdeki tûte’nin [Papillomatozis] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeetttt----ttttÿÿÿÿte fi elte fi elte fi elte fi el----èèèèaynaynaynayn: Gözde tûte çıkarsa kesip yara merhemini uygulasınlar.  

Gözkapağı dışında oluşan tûte tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeetttt----ttttÿÿÿÿte ite ite ite iõõõõa a a a òòòòarcet fi arcet fi arcet fi arcet fi ààààayr elayr elayr elayr el----óóóóadadadadúúúúaaaa: Gözkapağında değil de başka yerde olursa, 

kılı (keleker) [kalay] ve kireci, sabun suyu ile yoğursunlar. Tûteyi kanatıp, hazırlanan 

ilacı üstüne sürdükten sonra sarıp bir gün kadar bağlı tutsunlar. 

Gözyaşı kanalı hastalığının [Dermoid, kist dermoid] tedavisi: 

171a]► èĐèĐèĐèĐlÀclÀclÀclÀc    rrrrííííh eh eh eh essss----seblseblseblsebl: Atın gözünde yele kılı (selbi yeli) olursa, altın (sarı) ve gümüş 

(beyaz) ıklimiya, göz otu (anzerut), beyaz biber, karabiber, mürdesenk ve safrandan 

birer kısım ve 1/6 kısım jengar alıp hafifçe ezsinler. Eleyip bal ile yoğurduktan sonra 

atın gözüne sürsünler, yararlı olur.  
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Gözde oluşan sarılığın tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----yeryeryeryereeeeúúúúÀÀÀÀn fi eln fi eln fi eln fi el----èaèaèaèaynynynyn: Gözüne soğutucu sürme çekilmelidir. Bu, birkaç yerde 

belirtildi [?]. Ayrıca gözüne rezene suyu damlatsınlar.  

Kulunc tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----úúúúÿÿÿÿlunclunclunclunc: Kulunç için, biraz usfür otu (kurtum) tohumu, bir avuç burak, bir 

avuç hatmi, yarım ratl tuz ve zeytinyağı alıp tohumu ezip üstüne altı ratl su 

koysunlar. Bu karışımı üstüne döküp güzelce kaynatsınlar. Ata hukne eylesinler. 

Kaynamış karışımın birazını alıp üstüne üç ratl cavşir ve hurma döküp ezsinler.  

171b]► Süzüp ata yedirsinler. Yararlı olur.  

Bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Dört kaşık bal, bir vakıyye ufak sakız (günlük uvağı), beş kaşık sirke, 

otuz ratl eski şarap alıp kuru otları ezsinler, üzerine bal, sirke ve şarabı döksünler. Üç 

kısma bölüp her gün birini versinler. Çuvallarla kalın şekilde örtsünler.  

Çıban tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eseseses----sasasasaèèèèfetfetfetfet: Yarım ratl mürdesenk ile şirik, altın aklimiya ve kurşun üstübeci ve 

bakır pasından çeyrek ratl, bir vakıyye safran, sekiz miskal kafur, çeyrek ratl badem, 

beyaz ve kırmızı sandal234 yanmış sıçan otu, sinameki, Zerud Irak-i (zeravende 

benzeyen bir ot köküdür) bunların her birinden çeyrek ratl, yanmış it boncuğu (ved‘), 

beyaz ayak (icr abyaø), mazı ve yeşil òazef [seramik] her birinden bir kısım, 

balilac235 (balilah) ve mumyadan yarımşar ratl hepsini ayrı ayrı ezip ipekten  

172a]► elesinler. Bir kap içerisinde toplayıp üstüne sirke döküp el ile yoğursunlar, merhem 

gibi olduğunda mumya ile gül yağını karıştırıp eritsinler. Bu ilacı uygulasınlar. Bu 

tedavi insanda bile yararlı olur.  

Böbrek ağrısı tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----kilkilkilkilyeteynyeteynyeteynyeteyn: Böbreklerin ağrısı için, kış mevsiminde atın içme suyuna arpa unu 

katsınlar. Buğday ununu bal ile karıştırıp yedirsinler. Kuyruk sokumunun çevresinde 

12’si sağda ve 12’si solda olmak üzere toplam 24 noktayı dağlasınlar. Dağladıktan 

sonra tedavi uygulasınlar; dağlanan yerler iyileşir. Bu tedavi, yarımşar vakıyye 

                                                 
234 Beyaz sandal: L.Santalum album, güzel kokulu bir ağaç, cinden ağacı. Kırmızı sandal: L. 

Pterocarpus santalinus (Bedevian 1936). 
235 L. Terminalia bellarica, balilac, myrobalan (Bedevian 1936). 
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“úurretü’l-‘ayn” (buna maydanoz suyu da denir, su kenarlarında yetişir), esrak, ufak 

biber, kandit ve sakızdan oluşan karışımı atın burnuna damlatsınlar. Esrak ve kandit 

bilinen nesnelerden değildir.  

Bu hastalık için bir diğer [tedavi]:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèillet illet illet illet ayøenayøenayøenayøen: Mesane ile iki kalça kemiği birleşim yerinin hizasında  

172b]► dağlasınlar. Dağlama sonucu oluşan yanık düşüp de yara haline gelince üzerine 

yara ilacı sürsünler. Dağ kerevizi tohumundan bir vakıyye, bir vakıyye marçopa 

(hilyun) tohumu, eğer tohumu bulunamazsa kendisini [marçopa bitkisi] kullansınlar. 

Bunları şarap ile pişirip, kereviz tohumunu üzerine eklesinler. Yarım vakıyye 

esarun236, biraz ezilmiş biber, biraz öd suyu (handkikun237 da derler) alıp ata ağızdan 

birkaç kez uygulasınlar; yararlıdır.  

Zakkum yapraklarını yeme sonucundaki hastalığın [zehirlenmesinin] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeedddd----ddddÀéiÀéiÀéiÀéi min ekl var min ekl var min ekl var min ekl varaaaaúúúú e e e edddd----ddddiiiiflflflflÀéiÀéiÀéiÀéi: At, zakkum ağacının yaprağını yediğinde, bir 

mekkük hurma ezip bir kısım suda pişirsinler. Yarısı kalınca ata içirsinler; yararlıdır.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra li li li li----hahahahaõõõõihi elihi elihi elihi el----‘ille‘ille‘ille‘ille: Bir diğer tedavi, tatlı meyan kökünü ufak doğrayıp, 

üzerine su döküp kaynatsınlar. Süzdükten sonra ata içirsinler.  

Bu hastalık için bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün    ûòraûòraûòraûòra liha liha liha lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Eğer su yerine eski şarap olursa daha iyi olur. 

Uterusun çıkıp reddi mümkün olmamasının [Prolapsus uteri] tedavisi: 

173a]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeerrrr----rarararaóóóóm m m m eeeez entz entz entz entÀ veÀ veÀ veÀ velem yekün reddlem yekün reddlem yekün reddlem yekün reddaaaa: Atın rahmi (uterusu) dışarı çıkıp geri 

giremezse atı sırtüstü yatırıp başını yukarda tutsunlar. Yüzüne bir saat boyunca sıcak 

su döksünler. Sonra ince bir iğneyi birçok defa batırsınlar. Zeytinyağı, şarap ve nar 

kabuğunu karıştırıp pişirsinler. Rahmin üstüne döksünler. Đyice temizlenince yavaşça 

yerine itmeye çalışsınlar. Sonra çıkış yerini [vulva dudaklarını] diksinler. Defne 

(“àar”, bir bitkidir, tanesi fındık gibi olur) yaprağını yakıp şarap ile karıştırıp dikilen 

yerin üstüne 12 gün döksünler. Sonra dikişi çıkarsınlar, içinde hava kalmışsa dışarı 

çıkar. Bu günlerde güzel yem verilmelidir. 

                                                 
236 L. Asarum europaeum, asârün, yabani nerdin, kedi otu (Bedevian 1936). 
237 Daha önce şarap anlamında kullanıldı. 
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Burun akıntısı tedavisi: 

173b]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeerrrr----rrrraùÿaùÿaùÿaùÿbet elleti tesbet elleti tesbet elleti tesbet elleti tesííííl min ell min ell min ell min el----enfenfenfenf: Atın burun akıntısı (nem) olursa, amonyak 

(nuşadır) ve safran kökünün her birinden iki dirhem ezip karıştırsınlar. Dörde bölüp 

hergün birini burun deliklerine su ile damlatsınlar, yararlı olur.  

Kışın oluşan burun akıntısı için bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra li li li lillll----rutrutrutrutÿÿÿÿbet fi ebet fi ebet fi ebet fi eşşşş----şitşitşitşitÀéÀéÀéÀéiiii: Kış mevsiminde akıntı olursa, akıntı çıkana kadar 

atın yanağından tutup çeksinler. Kanın çıkması durumunda, kimileri üstüne sıcak 

zeytinyağı döküp, burun deliklerine karnıbahar suyu damlatır ve şarap içirirler.  

Gözde çıkan sorunun [şaşılığın] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----àaàaàaàaşşşşÀÀÀÀvet fi elvet fi elvet fi elvet fi el----èèèèaynaynaynayn: Atın gözünde sorun olursa, civcivin kanını (kanadı 

altındaki daha güzel olur) yumurta akı ile karıştırsınlar. Bunu atın gözüne sürsünler, 

yararlı olur.  

Bu hastalık için:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Bir diğer tedavi, keler ödünü pırasa suyu ve bal ile tedavi yapıp 

uygulasınlar, yararlı olur. 

Ayak şişmesinin [Gut hastalığı] tedavisi: 

174a]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    tatatataóóóórrrríííík ek ek ek ennnn----nanananaúúúúresresresres: Ayak ağrısı olursa, beyaz neft ile yedi gün sürekli yıkasınlar; 

yararlı olur. Katran da katarlarsa daha iyi olur ya da katranla zerarici sıcak veya 

soğukken uygulasınlar; yararlı olur.  

Göz kızarıklığının [Erysepelas ya da Conjunctivitis, Konjunktivitis] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----óóóóaaaamre fi elmre fi elmre fi elmre fi el----èèèèaynaynaynayn: Yolun sıcaklığı [sıcak hava] nedeniyle atın gözü kızarırsa, 

biraz hatmi alıp ezsinler, tatlı su ile atın gözüne sürsünler.  

Bu hastalık için ayrıca: 

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èièièièilletlletlletllet: Gül ve tatlı suyu gözüne sürsünler; yararlı olur.  

Ateş yanığının [Combustio, kombüsyon, yanık] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    óóóóark eark eark eark ennnn----nnnnÀÀÀÀrrrr: Yanık için kırmızı sandal, kâfur, yumurta akı, gülyağı ve 

mürdesenk alıp ezsinler. Merhem kıvamına gelince yanık üzerine sürsünler.  

Burun kaşıntısı tedavisi:  
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----óóóóeeeekkekkekkekketttt fi el fi el fi el fi el----mınmınmınmınòòòòaaaarrrr: Atın burnu kaşınırsa, beyaz su kabağı, hardal ve tuzun 

her birinden eşit şekilde alıp, ezip elesinler. Sirke ile karıştırıp burnunu bununla  

174b]► yağlasınlar, yararlı olur.  

Siğil tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeetttt----taétaétaétaéllllííííllll: Siğil çıkarsa, atın kuyruk kılı ile siğili sağlam şekilde bağlasınlar. 

Kendi kendine düştükten sonra, pamuğa biraz sabun suyu döküp kesilen yere 

sürsünler. Eğer siğil büyük olup da kesilebilirse, kestikten sonra dağlasınlar. Sonra 

yara ilacını uygulasınlar. Ayrıca ceviz ile siğili iyice ovsunlar; Allah’ın izniyle gider.  

Kulak kaşıntısının tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----óóóóekekekekkekekeketttt fi el fi el fi el fi el----eeeeõõõõeeeennnn: Atın kulağı kaşınırsa şirik ve deve sütü ile yağlayıp 

yıkasınlar. Sonra beyaz kükürt,  hardal ve tuzun her birinden bir kısım ezip elesinler. 

Üstüne sirke ekleyip biraz zeytinyağı ile kulağı yağlasınlar.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Zeravendi ezip elesinler. Güvece koyup biraz zeytinyağı ekledikten 

sonra hafif pişirip, bununla kulağı ovsunlar. Ayrıca ayakkabı boyası ve zeytinyağı  

175a]► karışımı ile kulağı ovsunlar.  

Gözdeki beyazlığın tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc bay bay bay bayÀøÀøÀøÀø el el el el----èèèèaynaynaynayn: Gözleri ağrılı, görüşü zayıf olur. Ağrı, çölde olan bir otu yemesi 

sonucu oluşur. Çinko ve “usare-i ekrad” karışımını ya da bu kitapta sürme şeklinde 

kullanılan diğer otları kullanabilirler, “usare-i ekrad” bilinmeyen bir ottur.  

Çarpma sonucu oluşan körlüğün tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----èèèèama min eama min eama min eama min eãããã----ãıdÀèãıdÀèãıdÀèãıdÀè: Atın gözüne dokunulması ya da bir şeyin çarpması 

sonucu göremez ise sarısabırı bal ile ezip gözüne sürsünler, yararlı olur.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Bal, pırasa (kürras) ve raziyanec238 suyunu karıştırıp biraz sırtlan 

ödünden ekledikten sonra atın gözüne sürsünler. Öd bulunamazsa otlar yeterli olur.  

Gece körlüğü [Nyctalopia] tedavisi:   

                                                 
238 L. Hippomaratrum libanotis, biberiye (Bedevian 1936). 
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeeşşşş----şebkşebkşebkşebkeeeererereretttt: Akşam göremez olursa teke ciğeri suyunu güvercin kanı ve şirik ile 

karıştırıp göze sürme şeklinde çeksinler. 

Vücuttaki kötü kokunun tedavisi: 

175b]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    neten elneten elneten elneten el----cesedcesedcesedcesed: Atın vücudu kötü kokarsa, arpayı tuz ve sirke ile iyice 

ezdikten sonra vücuduna sürsünler, kokusu gider.  

Uyuz [Scabies] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----cerebcerebcerebcereb: Uyuz, safra ya da kan bozukluğu nedeniyle atın karnında oluşur ve 

tabiat bunu ortaya çıkartır. Uzman bir kişi için bu hastalığın tedavisi kolaydır. 

Öncelikle kişinin uzman, usta olması gerekir. Yüksek ateşin iyileşmeye yararı vardır. 

Kişi uzman olmazsa atı öldürür. Eskiler, “uyuz bir çeşit yüksek ateş olup, bunun için 

otlarla tedavi uygulayıp hastalığı uzaklaştırmak, vücuttan dışarı çıkarmak gerekir” 

demişlerdir. Belirtilen otlar mezardaki ölüyü bile diriltir. Bu hastalık bulaşıcıdır, 

[hasta hayvanları] diğerlerinden ayrı koymak gerekir. 

176a]► Yemini ayrı yerde verip, kullandıkları eşyaları (çuvalı) başka hayvanlarda 

kullanmamak gerekir. Đlaç uygulanacaksa öncelikle iki boyun damarından ve 

burnundan kan alınmalıdır. Bu hastalık hızlı yayıldığı için erken müdahale gerekir. 

Sadece burnundan kan almak yeterli olmayabilir. Bütün kan [karışım, sıvı] burada 

toplanır. Sadece boynundan alınırsa da yeterli olmaz. Bütün kan (karışım) kalbin 

etrafında toplanır [aşırı basınç yapar]. Atı öldürür. Đki yerden de yeterli miktarda kan 

alınırsa sorun çözülür. Ata gülsuyu, zift ve natron sürsünler. Böylece hastalığı içeren 

karışım [kan öğeleri] derinin dış yüzüne çıkar. Vücudu rahatladığında, arpa ununu 

pişirip su ve zeytinyağı ile karıştırdıktan sonra atın vücuduna sıcakken döküp 

sürsünler. Üç gün uyguladıktan sonra sıcak su ile temizlesinler. 

176b]► Gülsuyu karıştırırlarsa deriyi soyar, kanatır. Đlaç, bir çuval parçasıyla bütün 

vücuduna sürülmelidir. Islak zift, zeytinyağı, sarı kükürt, yaban hıyarı ve natronun 

her birinden eşit miktarda karıştırıp ata içirsinler. At olgun [dişleri tam] ise beş ratl, 

iki yaşındaysa iki buçuk ratl, tay ise bir ratl sekiz vakıyye versinler.  

Şiddetli görülen uyuzun tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----cereb ecereb ecereb ecereb eşşşş----şedşedşedşedíííídddd: Uyuz şiddetli ise üç ratl kuyruk yağı, iki ratl siyah neft, üç 

ratl taze süt, çeyrek ratl siyah kimyon, beş dirhem kükürt, iki dirhem zeraric (alaca 
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kanatlı kurt, otların başında olur, başına konar) ve iki avuç tuzu karıştırıp ezsinler. 

Atın ilgili bölgesine sürsünler. Yedi gün uyguladıktan sonra yıkasınlar, yararlı olur.  

Uyuz için bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra lil lil lil lil----cerebcerebcerebcereb: Uyuz için, bir ratl defne tanesi (ufak fındık gibi olur, bilinir),  

177a]► iki ratl şirik, iki ratl zeytinyağı, yarım ratl taze zeraric, çeyrek ratl hardal, çeyrek ratl 

kündüs kökü alıp ezilecek olanları ayrı ayrı ezip belirtilen yağlarla karıştırsınlar. 

Cam kapta güneşte bekletsinler. Ata uygulamak gerektiğinde bundan bir ratl kadar 

alıp üstüne zeytinyağı, bir avuç çörek otu ve bir avuç tuz döktükten sonra güzelce 

kaynatıp ilgili yere uygulasınlar. Güneşte her gün bir saat olmak üzere üç gün 

bekletip önüne bir kap içerisinde su koysunlar. Üç günden sonra şirik ve kuyruk yağı 

ile yağlasınlar. Đki gün sonra da yıkasınlar, yararlı olur.  

Kaşınma [uyuz] için bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra lil lil lil lil----óóóóekkeekkeekkeekke: Defne yağı ve biraz çörek otunu kaynatıp su ekledikten sonra 

kaşınan yere uygulasınlar, yararlı olur.  

Đdrar tutukluğu, idrarını yapamamanın tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    èèèèasrasrasrasr239239239239 el el el el----bevlbevlbevlbevl: At eğer idrarını zor yapıyorsa ki bu iki şekilde olur: Birinde 

177b]► damla damla gelir. Diğerinde ise hiç idrarını yapamaz buna “óaãr el-bevl” derler. 

Eğer hızlı müdahale edilip tedavi verilmezse ölür. Kimi zaman sarımsak ve soğan ile 

tedavi edilir, kimi zaman da elle müdahale edip mesaneyi döndürürler. Ancak bu 

tedavi çok zordur. Musannif, “Benim tavsiye ettiğim tedavi şudur: Bükr [Vajen]’de  

idrarın çıkış yerini [üretra çıkışı] yağladıktan sonra yavaşça sıcak su döksünler. 

Kapalı, rüzgâr girmeyen bir yerde bekletsinler. Sonra burun deliklerine bir ratl sekiz 

buçuk nügi kadar şarap damlatsınlar. Eğer idrarını yapamazsa mür tohumunu ya da 

kendisini su ile kaynatıp içirsinler. Burnuna tatlı şarap ve zeytinyağından biraz 

damlatsınlar, inşallah yararlı olur” demiştir.  

Bu hastalık için:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Bir kısım cavşiri eritip tatlı şarap ve zeytinyağı ile içirsinler. 

Bir diğer tedavi: 

                                                 
239 Hasr olması gerekir. Ancak “‘asr” kelimesi de aynı durumu ifade etmek için kullanılabilir. 
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178a]► èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    ÀòirÀòirÀòirÀòir: Etkili diğer bir tedavi için, baytar elini zeytinyağı ile yağlayıp rektal 

muayene yapmalıdır [rektal palpasyon]. Mesanenin üstünden dokunup döndürmeli, 

yavaşça tutup sıkmalıdır. Allah’ın izniyle idrarını yapmaya başlar. Eğer kısrak ise 

baytar elini hayvanın bükrüne sokmalıdır, ancak elini yan tarafa tutmalı ki idrarını 

yapmasına engel olmamalıdır.  

Đdrar yapma güçlüğü için bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra li li li li----èaèaèaèasr elsr elsr elsr el----bevlbevlbevlbevl: Đdrar tutukluğu için bir diğer tedavi, bir vakıyye sümbül, 

iki vakıyye beyaz biber, altı vakıyye turp tohumu, üç vakıyye hardal alıp şarapla 

burnuna dört beş gün damlatsınlar. Penisine zeytinyağı ve şarap döksünler; inşallah 

yararlı olur.  

Yorgunluk hastalığı [Myopati tedavisi]:  

ElElElEl----‘illet min e‘illet min e‘illet min e‘illet min etttt----tatatataèeèeèeèebbbb: Yorgunluk, bir hastalıktan dolayı olursa at sersem gibi olur. 

178b]► Bu durum, hastalıktan yorulmasından kaynaklanır. Bununla diğeri arasındaki fark, 

sersem olan at yem gösterildiğinde yemeğe bakmaz. Yorgunluktan kaynaklanmışsa 

kan alınmamalıdır. Alınırsa tendosu kurur ve kötüleşir. Buna birer ratl bal ve 

şaraptan oluşan yorgunluk ilacını burundan vermek gerekir. Eğer şişlik olursa şarap 

eklemeden, biraz safranı sıcak su ile ezip burnun sol deliğine damlatsınlar.  

Bu hastalık için: 

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Attan kan alıp bununla beyaz buğday ununu yoğursunlar. 

Merhem gibi olunca bir bez üstüne sürüp hastalık belirtisi olan yere koysunlar.  

Yem yememe [Đştahsızlık] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----feres iferes iferes iferes iõaõaõaõa imtina imtina imtina imtinaèèèè min el min el min el min el----èèèèalefalefalefalef: Fanid [akide şekeri] (iki çeşit olur, biri beyaz 

kirpi’dir, şekerden yapılır) ve zencefilin her birinden on dirhem, üç dirhem hıltit,  

179a]► beş miskal tuz, kimyon,  ardıç tohumu (übhül, karaardıç)240, nane ve kekiğin her 

birinden bir kısım alıp hepsini ezip karıştırsınlar. Altı ratl eski şarap içinde bir gece 

bekletip süzsünler. Dört ratl tatlı su katıp ata üç ratl içirsinler. Yorgunluk ve 

uyuşukluk gibi durumlarda yararlıdır.  

Yemi (arpa) sindirememe [Malabsorption, malabsorbsiyon] tedavisi:  

                                                 
240 Ebhel, L. Juniperus sabina. Asidozise bağlı timpani tedavisinde kullanılmıştır (Özen 1999). 
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----feres elleferes elleferes elleferes elleõõõõi yai yai yai yaùùùùrarararaóóóó e e e eşşşş----şaşaşaşaèíèíèíèír sar sar sar saóíóen maèeóíóen maèeóíóen maèeóíóen maèe e e e errrr----rûsrûsrûsrûs(j)(j)(j)(j)    velÀ velÀ velÀ velÀ yatyatyatyatóaneóaneóaneóane: Atın arpayı 

sindiremeyip gaitasıyla bütün olarak çıkarması durumunda, baytar eline şarap ve 

zeytinyağı sürüp [rektal] müdahale yapmalıdır. Đçindekileri boşaltıp Irak ‘anbeli 

(èanbel èIrÀkí) ile bingöz otu (saúmuniya) karışımını yumurta şeklinde yapıp atın 

rektumuna yerleştirmelidir, inşallah yararlı olur. Irak ‘anbeli bilinen bir ot değildir.  

Yavruyu reddeden [emzirmeyen] atın tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeerrrr----remremremremketketketket: Kısrak, yavrusunu (kulun, tay) kabul etmezse, biraz inciri dört ratl 

taze sütle kaynatsınlar. Yıkanmış arpa ekleyip, bir hafta boyunca yemine katsınlar. 

179b]► Eğer sonuç alınırsa, dört gün daha yedirsinler, alınamazsa 21 gün yedirsinler.  

Aşırı tüylenmenin tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    tatatataòòòòffffííííf ef ef ef eşşşş----şa‘rşa‘rşa‘rşa‘r: Atın tüyü çok olup da seyreltmek istenirse, suda ıslatılmış nohutu 

30 gün boyunca yemine katsınlar.  

Gebeliğin devam ettirilmesi [Abortun önlenmesi] için bir diğer tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeerrrr----remket remket remket remket ayøenayøenayøenayøen: Kısrağın yavrusunu düşürmemesi [abortu önlemek] için, üç 

estaz karabiber, bir estaz zencefil, üç dirhem safran, bir dirhem hıltit (hint dilinde 

“ebherÀd” derler, pek bilinmez), yeterli miktarda süleymani şekeri, 21 tane hint 

hurması ve onsekiz ratl şarabı karıştırsınlar. Arpa ile tarhana (keşk) hazırlayıp 

yedirsinler. Belirtilen otları pişirip suyundan altı ratl alıp domuz yağı eklesinler. 

Bunu üçe bölüp her gün bir kısmını (aç karna) içirdikten sonra yemini versinler; 

yararlı olur.  

Ağız ve vücutta oluşan yaraların tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----úúúúururururÿóÿóÿóÿó e e e eşşşş----şşşşÀÀÀÀyiyiyiyièeèeèeèet fi elt fi elt fi elt fi el----fem vefem vefem vefem ve’’’’llll----bedenbedenbedenbeden: Atın ağız ve vücudunda çok yara  

180a]► olursa, kalktar alıp yaksınlar. Hafif ezdikten sonra bir kaba koysunlar; sonra 

belirtilen yaralara sürsünler; yararlı olur.  

Yaylak atlarda uyuz tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----cereb fi ecereb fi ecereb fi ecereb fi edddd----devÀdevÀdevÀdevÀb elb elb elb el----mahşmahşmahşmahşeeeerrrr: Yaylaktaki atlarda uyuz olursa, yaban hıyarı 

kökünü hafif ezip natron ve bunların 1/3’ü kadar tuz katıp karıştırsınlar. Ata 

yedirsinler. Sonra otlağa salsınlar. Taylar, [atın] sütünden içerlerse onlar da tedavi 

olur.  
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Karın bölgesinde oluşan bezelerin [Tüberküloz?] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----ààààaded fi eladed fi eladed fi eladed fi el----babababaùùùùınınının: Atın karnında bezeler olursa, boynundan ve göğsünden kan 

alsınlar. Aldıkları kanın on dirhemine sığırın iç yağı ve şaraptan yarımşar ratl ekleyip 

karıştırsınlar. Yeni bir bez parçasına sürsünler. Biraz yıkanmış arpa üstüne iki 

yumurta kırıp karıştırsınlar. Merhem gibi olunca bezelerin üstüne sürsünler. 

180b]► Sonra [daha önce hazırlamış oldukları] bezi üstüne koysunlar [yakı], yararlı olur.  

Burun kanamasının tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc infic infic infic inficÀÀÀÀr er er er edddd----dem min eldem min eldem min eldem min el----òòòòayayayayÀşíÀşíÀşíÀşímmmm: Atın burnundan kan gelirse, kurbağayı yakıp 

yaş zift ile yoğurup kan akan yere sürsünler, yararlı olur.  

Dişlerin sallanması ile oluşan yarlanmanın tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    inficinficinficinficÀÀÀÀr r r r elelelel----esesesesnnnnÀÀÀÀn ezn ezn ezn ezÀÀÀÀ    teteteteóóóóararararrerererektktktkt: Atın dişi sallanırsa, hıltiti zeytinyağı ile ezip 

dişlerinin dibine damlatsınlar.  

Bu hastalık için [bir diğer tedavi]:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Diş ağrısı için, çörek otunu sirke ile ezip dişin dibine 

damlatsınlar.  

Kulağa taş girmesi durumunda uygulanacak tedavi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    lllliiii----aaaaòòòòrrrrÀÀÀÀc elc elc elc el----óóóóicicicicÀÀÀÀret izret izret izret izÀÀÀÀ    vavavavaúúúúèèèèat fi elat fi elat fi elat fi el----eeeeõõõõeeeennnn: Atın kulağına taş düşerse, bir bezi fitil 

şeklinde hazırlayıp çam ağacı sakızını ya da meneviş (butm) ağacı241 (nohut gibidir, 

ağacı palamut ağacı yanında olur) sakızını beze sürüp atın kulağına soksunlar, taş 

fitile yapışır, inşallah çıkar. 

Ayrıca: 

181a]► VelVelVelVelehüehüehüehü    ayøenayøenayøenayøen: Aynı şekilde, atın taş olan kulağına zeytinyağı damlatıp bir lüle 

[enbüb, baldırda içi boş olan kemik] ile hava çeksinler, çıkar.  

Vücudundan damla damla kan akmasının tedavisi:  

                                                 
241 L. Pistacia terebinthus, terebentin sakız ağacı, çitlenbik (Bedevian 1936); yazarın bahsettiği ve 

palamut ağacının yakınında olan (kendiliğinden çıkan yabani bir ağaç) butm (çitlenbik) taneleri, 
kırmızı mercimekten çok hafif iridir. Ancak nohut büyüklüğünde değildir. 
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    litalitalitalitaúùúùúùúùíííír cesed demmenr cesed demmenr cesed demmenr cesed demmen: Atın vücudundan damla damla kan akarsa, bir güveç 

içerisinde sirke ve [biraz] “belût” [palamut]242 (sağnece ve ğamam da denilir) 

kaynatıp bekletsinler. Atın vücuduna sıcak bez ile uygulasınlar. Sonra kızıl gülü alıp 

hafif ezsinler. Kan akan yerlere sürsünler.  

Ayrıca:  

Velehü Velehü Velehü Velehü ayøenayøenayøenayøen: Bir diğer tedavi, aşı denilen kırmızı balçık (magre, iyisi sert, kızıl 

olur) alıp su ile kaynatsınlar, kan akan yere sürsünler, yararlı olur.  

Dişlerin dibinde oluşan çıban (kurbağacık) [Gingivitis, Ranula] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeezzzz----øøøøafdafdafdafdaaaaèèèè elle elle elle elleõõõõi yenbet tai yenbet tai yenbet tai yenbet taóóóót elt elt elt el----esnesnesnesnÀÀÀÀnnnn: Atın dişlerinin dibinde oluşan çıban (buna 

“úurbaàa” derler) için, biraz zencar, kalktar ve mazıyı ezip uygulasınlar. 

181b]► Bir diğer tedavi, burçak unu, mazı ve kırmızı gülü ezip uygulasınlar, yararlı olur.  

Su içerken kurbağa yutan atın tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    belbelbelbelèèèè e e e ezzzz----øøøøafdaèafdaèafdaèafdaè m m m maaaaèe elèe elèe elèe el----mÀémÀémÀémÀéiiii: Başka bir kurbağayı pişirip suyunu alsınlar. Buna 

biraz zeytinyağı ekleyip ata içirsinler; yararlı olur.  

Yemle yabancı cisim (çivi, kemik gibi) yutmanın tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    lalalalaúùúùúùúù el el el el----mismmismmismmismÀÀÀÀr ver ver ver ve’l’l’l’l----èıøÀm èıøÀm èıøÀm èıøÀm fi elfi elfi elfi el----èalef vemÀèalef vemÀèalef vemÀèalef vemÀ eşbah  eşbah  eşbah  eşbah õõõõalikalikalikalik: Đç yağı, kuyruk yağı ve 

katranı uygulayıp bu nesneleri düşürsünler.  

Yemi yerken ağzından düşürmenin tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----feres elleferes elleferes elleferes elleõõõõi yali yali yali yalúúúúíííí    èèèèalefealefealefealefe min min min min feme feme feme feme: At yemini yerken ağzından dökülüyorsa, 

el zeytinyağı ile yağlanıp rektal muayene yapılmalıdır. Đçindeki gaita temizlenip 

biraz pancar ve zeytinyağını kaynatıp ve natron ekledikten sonra burnuna 

damlatılmalıdır. Ayrıca atın arka [kalça] kısmına bir süre sıcak su dökerlerse yararlı 

olur.     

Gelincik benzeri hayvan ısırığının tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    lililili----èaøøèaøøèaøøèaøøet eet eet eet edddd----dÀdÀdÀdÀbbe elleti teşbbbe elleti teşbbbe elleti teşbbbe elleti teşbeeeeh ibn h ibn h ibn h ibn èaèaèaèarsrsrsrs: Atı “Đbn ‘ars”a [gelincik] benzeyen bir  

                                                 
242 Tıbbi amaçla farklı yerlerinden yararlanılmaktadır. Kanamayı durdurucu (hemostatik), antiseptik 

ve diyare önleyici etkisi vardır (Kaya 2008). 
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182a]► hayvan ısırırsa, ısırılan yeri temizleyip sirke ve su kabağı karışımını ezdikten sonra 

buraya sürsünler. Bir diğer tedavi, Meryem ağacı kökünü ezip üstüne sirke ekleyip 

ısırılan yere sürsünler, yararlı olur.  

Göz dönmesinin tedavisi:  

èèèèĐlâc Đlâc Đlâc Đlâc tatatataóóóóccccíííír elr elr elr el----èèèèaynaynaynayn: Atın gözü ters dönmüş gibi olursa, bu kitapta belirtilmiş olan [?] 

balı sürme gibi göze sürsünler. Üstüne, yine daha önce belirtilen [sürme şeklindeki] 

ilacı uygulasınlar.  

Güneş yanığı tedavisi:   

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----úúúúamr min amr min amr min amr min óóóóar ear ear ear eşşşş----şemsşemsşemsşems: [Gözünde] güneş yanığı oluşursa, eşhun adlı [sığırda 

okzalat zehirlenmesine yol açan] otun suyunu, olgunlaşmamış üzüm [koruk] suyunu, 

ekşi nar suyunu ya da nane suyunu gözüne damlatsınlar, yararlı olur.  

Aşırı diş aşınmasının [Caries] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    litalitalitalitaéééékkkkiiiil ell ell ell el----esnesnesnesnÀÀÀÀnnnneeee: Atın dişleri aşırı aşınırsa, bir akrebi hafif ateş üstünde 

yaksınlar. Dişin üstüne sürsünler, yararlı olur.  

Ayrıca:  

Velehü Velehü Velehü Velehü ayøenayøenayøenayøen: Kedi tırnağı (keber, gebre) otu yaprağını ezip sirke ile atın dişine 

sürsünler, yararlı olur.  

Ayrıca:  

Velehü Velehü Velehü Velehü ayøenayøenayøenayøen: Çörek otunu sirke ile kaynatıp dişin aşınmış kısmına döksünler. 

182b]► Bir diğer tedavi ise servi cevizini [kozalağı] sirke ile kaynatıp dişe uygulasınlar.  

Diş şişliğinin [Gingivitis] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    lllliiii----verm elverm elverm elverm el----lllleeeesesesese: Diş etinde şişlik olursa, ayva suyu ve balı eşit miktarda alıp 

karıştırsınlar, şişen yere sürsünler, yararlı olur.  

Bir diğer tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Çam ağacı kozalağı ve “binc”243 (ban otu) tohumunu sirke ile pişirip 

sıcak şekilde dişe uygulasınlar.  

Gözde oluşan nasırın tedavisi: 

                                                 
243 Konca, ban, sorgun ağacı, bey söğüdü, L. Hyoscyamus albus (Bedevian 1936). 
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeennnn----nnnnÀÀÀÀssssÿÿÿÿr fi elr fi elr fi elr fi el----èèèèaynaynaynayn: Tar şakûk [?] alıp hafif ezdikten sonra ipekten elesinler, 

biraz mercimek ve kireç (nevre) alıp ezsinler, sığır yağı ile yoğurup fitil halinde 

nasırlı yere uygulasınlar, ayrıca dağlama da yapılırsa yararlı olur.  

Anüs veya mesaneden kan gelmesinin [Melena, sindirilmiş kanlı dışkı ve 

Hematuria, kanlı idrar yapma] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    inficinficinficinficÀÀÀÀr er er er edddd----dem min edem min edem min edem min edddd----düdüdüdübr br br br evevevev min el min el min el min el----mesmesmesmesÀÀÀÀnetnetnetnet: Atın [gaita ile] anüsünden ve 

[idrar ile] mesanesinden kan gelirse, dağ yarpuzu (fevtenc cebeli) kökünü ezip bir  

183a]► buçuk ratl tatlı şarap ile ata içirsinler. Bir kapta biraz buğday unu ve domuz iç 

yağını karıştırıp suda pişirip içirsinler, yararlı olur. Yediği arpaya natron eklesinler, 

eğer burun deliklerinden kan geliyorsa başına soğuk ve hafif tuzlu su döksünler; 

yararlı olur.  

Tırnak kaşınmasının tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----óóóóekke fi elekke fi elekke fi elekke fi el----óÀóÀóÀóÀferferferfer: Üşnan suyu ile ovup zeytin suyu sürsünler. Sirkede 

bekletilen inciri, sirkeyi çekip merhem kıvamına gelinceye kadar ezsinler. Atın 

ayaklarını içinde incir bekletilen su ile yıkadıktan sonra ezilmiş inciri uygulasınlar, 

yararlı olur.  

Diz altında oluşan seretan [Krapo, yengeç] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeessss----ssssereereereereùùùùân ân ân ân eeeellellellelleõõõõi yai yai yai yaèèèèrarararaøøøø ta ta ta taóóóót elt elt elt el----fafafafaóõóõóõóõ: Atın dizinin alt tarafında seretan [krapo] 

oluşursa, bir yengeci ateşte pişirip ezsinler, bal ve sirkeyi burnuna damlatsınlar. 

183b]► Bal yerine sirke (tortusu) koyarlarsa daha iyi olur. Çam koza ve yaprağından biraz 

alıp aynı oranda tatlı meyan kökü, yaban hıyarı kökünü soğuk su ile ezip 

yoğursunlar. Üstüne bağlasınlar. Eğer yara söz konusu ise su yerine şarap ekleyip 

ezsinler. Eğer kesilebilecek durumdaysa kesip yara tedavisi uygulasınlar.  

Tırnak dibinde [ya da kökünde]  oluşan kaşınmanın tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----óóóóekekekekket fi aket fi aket fi aket fi aããããl ell ell ell el----óÀóÀóÀóÀferferferfer: Tırnağın dibinde kaşınma olursa, erkek çocuk idrarı ile 

ovsunlar. Đki üç gülü bir avuç tuz ile ezip elesinler. Karıştırdıktan sonra tırnak dibine 

uygulasınlar.  

Bir diğer tedavi: 
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SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Zakkum (difla) yaprağı, biraz kuru sarımsak ve hardal alıp hepsini ezip, 

eleyip pişirsinler. Tırnağın dibine uygulasınlar, iyileşir. Özellikle eski zeytinyağı 

sürerlerse daha yararlı olur.  

Gözde çıkan [fasülye veya böbrek şeklindeki] şişliğin [?] tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----kelyet fi elkelyet fi elkelyet fi elkelyet fi el----èèèèaynaynaynayn: Kalktar boyası alıp zeytinyağı ile ezip uygulasınlar. 

184a]► Ayrıca mazıyı pişirip suyunu alıp bal ile karıştırdıktan sonra ilgili yere uygulasınlar, 

yararlı olur.  

Ağızda çıkan fasülye şeklindeki şişliğin tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----kelyet fikelyet fikelyet fikelyet fi    efvefvefvefvÀÀÀÀh elh elh elh el----mehmehmehmehÀÀÀÀretretretret: Tayın ağzında “kelye” olursa, biraz 

olgunlaşmamış üzüm, ayva ve biraz kül alıp ezsinler. Kelyeye uygulasınlar. Ayrıca, 

burçağı bal ile karıştırıp sıcak zeytinyağı ve eşek sütünü ekleyip karıştırdıktan sonra 

ilgili yere sürsünler, yararlı olur.  

Memelerde oluşan yarılma ve yırtılmanın tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----ffffeeeessssòòòò ve el ve el ve el ve el----hetk fi elhetk fi elhetk fi elhetk fi el----óóóóÀÀÀÀliblibliblibíííínnnn: Atın memelerinde yarılmalar olursa, birkaç gün 

dinlendirdikten sonra sıcak su ile yıkasınlar. Şarabı kaynatıp içinde biraz sağnece 

(palamut) bekletip sürekli bununla ovsunlar. Sonra kırvati (Bir karışımdır: Beyaz ve 

kırmızı sandalın her birinden dört dirhem alıp beş dirhem koçboynuzu (iklílü’l-

melik), iki dirhem safran, yarım dirhem kâfur, on dirhem beyaz mum, yarım ratl gül 

yağı) ile keçinin iç yağı, sirke ve hıltit ile karıştırıp sürsünler. Ancak kırvati isimli 

184b]► karışımın içeriği tercüme edilen nüshada yoktur. Đçeriğini biz belirttik.  

Yorgunluk sonucu oluşan zayıflamanın tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    øøøøamr eamr eamr eamr edddd----ddddÀÀÀÀbbebbebbebbetttt min e min e min e min etttt----ttttaaaaèèèèbbbb: Yorgunluk nedeniyle zayıflamışsa, yedi vakıyye 

beyaz şarap ve bir ratl suyu karıştırarak ya da eşit miktarda kimyon ve kına alıp 

şarapla karıştırdıktan sonra içirsinler ve burnuna damlatsınlar. Suyu ılık şekilde içirip 

vücudunu eski şarapla ovsunlar.  

Kuyrukta çıkan domuz kılının tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    eeeeşşşş----şaşaşaşaèèèèr elr elr elr el----òòòòanzanzanzanziiiirrrríííí fi e fi e fi e fi ezzzz----õõõõenbenbenbenb: Bazıları buna “òarzÿn”, bazıları da “òanzíri” 

derler. Bu durumda at, kuyruğunu duvara sürter, bazen [kuyruğu] kırılır. Tedavi için, 

kuyruğunda ne kadar kıl var ise hepsini temizlesinler, sonra kuyruğu alt kısımdan bir 
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yarım karış yukardan açsınlar. Pişmiş incir suyu ile yıkasınlar. Açtıkları yere tuz 

koyup bağlasınlar, bir gün sonra açsınlar. 

185a]► Đki gün uyguladıktan sonra su ile yıkasınlar. Sonra öküz ödü ile ovsunlar. Bu 

uygulamayı birkaç defa tekrarlasınlar, inşallah yararlı olur.  

Bu hastalık için:  

Ve lihaVe lihaVe lihaVe lihaõõõõihi elihi elihi elihi el----èèèèilletilletilletillet: Natronu ılık su ile yıkadıktan sonra hıltît ve sirke ekleyip 

karıştırsınlar, yararlı olur.  

Kızıl renkte idrar yapmanın [Hematüri, kanlı idrar yapma]  tedavisi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéÀéÀéÀéi i i i iiiizzzzÀÀÀÀ b b b bÀÀÀÀl ell ell ell el----feres bevle feres bevle feres bevle feres bevle óóóóamreamreamreamreééééi demi demi demi demririririyenyenyenyen: Atın idrarı kızıl renkte olursa 

anason ve kereviz tohumundan birer dirhem alıp ezsinler. Topak haline getirdikten 

sonra bir dirhem kadarını bal ve su ile ağızdan versinler.  

Göz kapağı ağrısının tedavisi [özelliği]:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün te te te teõõõõhhhhííííb bib bib bib bi’l’l’l’l----ramramramramã ve’rã ve’rã ve’rã ve’r----remdremdremdremd: Atın göz çapakları [kapakları] ağrırsa çınar244 

yaprağını yıkayıp eski şarap ile ezsinler. Sonra atın gözüne çekip gözünü soğuk su ile 

yıkasınlar, inşallah yararlı olur. Bir diğer tedavi, yumurta akını gülyağı ile atın 

gözüne sürsünler, inşallah yararlı olur.  

Burun ucu yenmiş-eksik olmasının tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    nanananaúúúúãããã el el el el----ernebeernebeernebeernebetttt: Bazen yürürken düşüp burun ucunu incitmesiyle oluşur.  

185b]► Yürümeye hali kalmaz. Biraz dinlendirmeleri, üzerine bolca sıcak su dökmeleri 

gerekir. Sonra biraz palamut (sağnece, bûlet) parçası alıp sıcak şarapta bekletip eksik 

yere pansuman yapsınlar. Tekenin iç yağını mum, zeytinyağı, biraz sirke ve Đran 

Zamkı (äamà FÀrisí) ile eritip burnu ve ayaklarını bununla yağlasınlar.  

Bal hastalığının [Eklemlerde nemden dolayı oluşan yaralanmaların] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc el el el el----èille eşèille eşèille eşèille eş----şşşşeeeehhhhddddiyyeiyyeiyyeiyye: Atın eklemlerinde (nemden dolayı) yara oluşursa, bal 

renginde ve kıvamında akıntı olur. Bu nedenle buna “èillet-i şehdiyye” bal hastalığı 

denir. Bunun için, dört ratl zeytinyağı, bir ratl vaşak, bir ratl gümüş tozu (habs fıdda, 

kiri), bir ratl kurşun üstübeç, yarım vakıyye yanmış bakır (nar taşı, nıhas mahrak), 

                                                 
244 L. Platanus orientalis. Gözde, demlenmiş şekli (dekoksiyonu) kullanılır. Đçerdiği tanen dolayısıyla 

dahilen ishal önleyici, haricen antiseptik olarak kullanılır (Kaya 2008). 
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186a]► altı vakıyye zengar alıp hepsini karıştırıp ezsinler, merhem gibi olunca üstüne 

sürsünler. Bal kıvamında olan nemi çekip, sıvıyı çıkarır. Đnşallah yararlı olur. 

Bal hastalığı için bir diğer [tedavi]: 

Ve lilVe lilVe lilVe lil----cercercerceróÀóÀóÀóÀt et et et eşşşş----şehdiyyeşehdiyyeşehdiyyeşehdiyyetttt    ayøenayøenayøenayøen: Bakır dağlayıcı ile dağlasınlar. Demir dağlayıcı 

kullanmasınlar ki derinin iç yüzüne erişmesin. Sonra, sert bir şekilde sıkarak içeriği 

temizlesinler. Dağlanan yere iç yağı ve zeytinyağını eritip sürsünler. Soğuk tatlı su 

ile yıkadıktan sonra, [yukarıda] hazırlanan merhemi uygulasınlar. Dağlama 

yapılmadan uygulanan tedavide ise birer kısım hardal, sarı kükürt, anason, zakkum 

ağacı kökü alıp ezdikten sonra uygulasınlar, yararlı olur.  

Bağırsakların birbiri üzerine kıvrılması [torsiyon?] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc e e e etttt----tevtevtevtevÀéi elÀéi elÀéi elÀéi el----emèÀéemèÀéemèÀéemèÀéiiii: Bağırsağı birbiri üzerine dönerse ki bu durum atta az olur 

186b]► ön ayakları titrer. Arka ayaklarını öndekilere yaklaştırır. Ağrıdan yürümeye hali 

kalmaz. Bu özellikle “kolon” denilen bağırsağın dönmesi ile olur245 ki bu bağırsak 

serbest halde bulunur, bağırsaklara bağlantısı yoktur. Atı titretirlerse [karnını 

sallarlarsa] çoğunlukla ses çıkarır246. Bu problem çoğunlukla atın yeşil yem 

yemesinden kaynaklanır. Doğumda elle müdahele ile yardım edilmesi hatadır. Çünkü 

doğurtmaya kimsenin gücü yoktur247. Bu durumdan nadiren kurtulur. Başarılı bir 

tedavi için yatırıp sert bir şekilde çevirsinler. Burnuna hıltît ile tatlı şarabı karıştırıp 

damlatsınlar. Eğer bağırsak yarılır ya da ezilirse yem ve su burnundan gelir, kısa 

sürede ölür.  

Burunda olan örümcek benzeri oluşum [Polip] tedavisi [için]:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----èèèèankebankebankebankebÿt fi elÿt fi elÿt fi elÿt fi el----mimimiminnnnòÀòÀòÀòÀrrrr: Atın burnunda dut benzeri (örümcek gibi) bir oluşum  

187a]► [polip] meydana gelirse atın burnu tıkanır. Sonra akıntıya neden olur. Kokusu çok 

kötüdür. At zayıflar, nefesi kötü olur. Yürümeye ve kişnemeye her zaman gücü 

olmaz. Belirti [lezyon] görünecek şekilde ise aldıktan sonra kalktarı sirke ile ezip 

kesilen yere sürekli sürsünler. Bir diğer tedavi, loğusa otunu zeytinyağı ile pişirip 

kesilen yere sürsünler. Eğer örümcek derinde olursa tedavisi yoktur. Eğer 

görünüyorsa [çıkarıp] kurşunla belirtilen ilacı burnuna sürsünler.  

                                                 
245 Belirti ve tedavi yönteminden olayın sekum dilatasyonu olduğu anlaşılmakta, kolon olarak ifade 

edilen bağırsak kısmının ise sekum olması gerekmektedir.  
246 Burada teşhis için atın karnınının sallanmasından bahsedilmiş olmalıdır. 
247 Bu şekilde doğuma müdahale ile de anlatılan hastalığın ortaya çıktığı ifade edilmektedir. 
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Delirme ve kudurmanın [Kuduz] tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----ccccüüüünnnnÿn ve’ÿn ve’ÿn ve’ÿn ve’llll----kelbkelbkelbkelb: Atın delirmesi, kudurması durumunda, burnuna kırmızı 

şarap damlatsınlar. Ayrıca yaban hıyarı kökünü şarapta kaynatıp üstüne natron 

ekledikten sonra içirsinler, yararlıdır. Bir diğer tedavi, nane ve sedef otunu (sezab)248 

hafif ezip üstüne üç vakıyye şarap ekleyip burnuna damlatsınlar. Đnşallah yararlı olur. 

187b]► Ayrıca siyah [kara] merhemi sirkede kaynatıp vücut kıllarına ters yönde sürüp 

ovsunlar. Sert davranmasınlar, iyileşir. Bu arada karanlık bir yerde tutsunlar, inşallah 

iyi olur.  Musannif, “Eğer şiddetli kudurma oluşursa buna tedavi olmaz, eneme 

yaparlarsa durum geçer. Ancak bu tedavi şekli çok etkilidir, buna rağmen at, nadiren 

bu durumdan kurtulur. Böyle atı kesmekten başka çare yoktur. Bu nedenle etkili bir 

tedavi bildirdik ki bunun yararlılığı Allah’ın elindedir, enemeyi yapacak kişinin usta, 

uzman olması gerekir” demiştir.  

Bütün hastalıklar için yumuşatıcı veya sürgüt etkili olan tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün edviy edviy edviy edviyyyyyeeee mü mü mü müleleleleyyyyyyyyene sahleene sahleene sahleene sahle l l l liiii----kkkkülülülüll l l l èèèèilletilletilletillet: Yemek yemeye başlamış bir köpek 

yavrusunu kessinler. Đç organlarını çıkarıp bir buçuk ratl şarap ve aynı miktarda bal 

ile pişirsinler. Sonra bir bezden süzüp iyice sıksınlar ki sadece kemikleri kalsın. 

188a]► Bundan her gün bir buçuk ratl alıp üstüne bir avuç natron döküp üç gün 

uygulasınlar. Köpek yavrusu bulunamazsa, yağlı bir domuzun dirsek ve dize kadar ki 

olan ayak kısımlarını alıp pişirsinler. Bu uygulama, daha önce birçok defa belirtildi.  

Bir diğer tedavi: 

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün ûòra ûòra ûòra ûòra: Atın karın boşluğunda olan hastalıklar için, on iki kısım meyan kökü 

alıp ezip elesinler. Altı kısım karabiber, bir ratl bal, iki buçuk ratl çekirdeksiz üzüm 

alıp on vakıyye şarap, çeyrek ratl zeytinyağı ekleyip uygulasınlar, atın içindeki bütün 

hastalıklara inşallah yardımcı olur.  

Sert şişlikler için yumuşatıcı etkili tedavi:  

SıfatünSıfatünSıfatünSıfatün dev dev dev devÀéi müÀéi müÀéi müÀéi mülleyyin lillleyyin lillleyyin lillleyyin lil----evevevevÀrimÀrimÀrimÀrim e e e eãããã----ãalbetãalbetãalbetãalbet: Sert şişliklerin yumuşatılması için bir 

kap içerisinde on esatiz mum, on vakıyye zeytinyağı ve üç esatiz bakır sülfür (rasuht) 

karışımını pişirip şiş olan yere uygulasınlar; yararlı olur.  

Denenmiş bir diğer tedavi: 

                                                 
248 Terletici, lapa halinde romatizmal hastalıklarda kullanılır. Ancak deriyi tahriş eder (Baytop 1999). 
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ØØØØamamamamÀÀÀÀd mücerrebd mücerrebd mücerrebd mücerreb: Bu tedavi Ebu Yusuf (Allah rahmet eylesin) ilacı olup 

denenmiştir. Her türlü şişliğe ve hatta insandakine bile yararlı olur. 

188b]► Sabır otu (sabr), mür (õeàber), vaşak, sekbinc, akgünlük, mığas, cavşir, Arap sakızı 

(samà èarÀbi), günlük [tütsü, sakız] ve hatmi alıp sirke ile karıştırıp ezsinler. Merhem 

kıvamında olunca şişliklere uygulasınlar, yararlı olur. Eğer şişlik iç kısımda ise bu 

ilacı şarapla içirsinler, yararlı olur.  

Hayvan sağlığını koruyucu tedavi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    yayayayaóóóófafafafaôôôô    ããããıhhat eıhhat eıhhat eıhhat edddd----devdevdevdevÀÀÀÀbbbb: Atın sağlığını sürekli kılmak için yaz günlerinde aşırı 

sıcaklarda bu ilacı uygulamaları gerekir. Bu tedavi için yaban hıyarı kökünü ezip 

tuzla karıştırsınlar, sonra ata yemle birlikte versinler, atı sağlıklı kılar.  

Çukura veya alçak bir yere düşme sonucunda tırnağın sakatlanmasının tedavisi:  

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----feres min feres min feres min feres min èèèèillet nillet nillet nillet nÀÀÀÀletha min suletha min suletha min suletha min suúúúúÿÿÿÿùùùù fi hafret fi hafret fi hafret fi hafret: Atın bir çukura ya da alçak bir 

yere düşmesi durumunda, bir fındık miktarı hıltîti iki buçuk ratl şarap ile ezip buruna 

damlatsınlar. Ya da palamut ve sindgan249 (meşe) ağacının külü üstüne bir buçuk ratl 

şarap döküp, ata içirsinler, yararlı olur. Ya da eşek hıyarını şarap ya da ekşi nar 

189a]► üzerine sıkıp içirsinler. Eğer kötüleşirse (düşerse) akıntı gelmeye başlar, tedavi 

uygulamak yararsız olur. Bilgi Allah’ın katındadır.  

Diz ve incik başı hastalığının tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    èilèilèilèillet nefşe ve elet nefşe ve elet nefşe ve elet nefşe ve etttt----tıfftıfftıfftıffÀóÀóÀóÀóetetetet: Bu hastalık iki yerde oluşur. Rüzgâr etkisi ya da 

akıntıdan kaynaklanır. “Nefşe”, dizlerinin baş kısmı, inciğin başladığı yerdir. 

“TıffÀóa”250 ise dizkapağına denir. Kötü bir hastalıktır. Diz [bölgesini] dağlayıcı ile 

çizip katran sürsünler. Sonra, daha önce birkaç kez belirttiğimiz dağlama ilacını 

uygulasınlar. Bir diğer tedavi ise zeraric ve katranı ilgili yere daha önce belirttiğimiz 

gibi üç gün sıcak, üç gün soğuk olacak şekilde uygulasınlar. Ayrıca daha önce 

belirttiğimiz diğer üç [dağlama] tedavisini de uygulasınlar. Kesilmez ya da 

yarılmazsa ilacın etkisi olur, aksi takdirde tedavi etkisiz olur. O zaman hilesi olmaz. 

At bundan kurtulamaz.  

Şiddetli açlığın tedavisi:  

                                                 
249 Sindyân, Hatay yerel Arap dilinde meşe ağacı. 
250 Arapçada “elma” anlamındadır. 
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èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----ccccÿèÿèÿèÿè e e e eşşşş----şedíşedíşedíşedídddd: Ekmek içini ezdikten sonra yedirsinler. Ayrıca simit251 ya da 

189b]► beyaz buğday ununu yarım ratl şarapla karıştırıp da yedirebilirler. Yeterli miktarda 

çam kozalağını şarap içerisinde bekletip karıştırdıktan sonra içirsinler; yararlı olur.  

Đnce kemik ve tendonlarda ağrı olmasının tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    èiôÀèiôÀèiôÀèiôÀm em em em errrr----rırırırıúúúúÀÀÀÀúúúú ve vec ve vec ve vec ve vecè elè elè elè el----èèèèasbasbasbasb: Bu durumda daha önce sinir iltihabı, yarılması 

ya da kopmasında belirtilen ilacı uygulasınlar. Bu durum, “kimÿsin” [mide 

içeriğinin] emilmesi sonucu oluşur. Bu durumda, iki vakıyye kendir, yarım ratl sirke, 

sütleğen otu, defne tanesi, yaş zift ve sarı kükürtten ikişer vakıyye, bir ratl domuz 

yağı, üç vakıyye hardal, afsentin252, çitlembik ve güvercin gaitasından altışar 

vakıyye, üç vakıyye acı kireç (nevre), altı vakıyye zakkum (difla) ve üç vakıyye 

burçak humusunu (kersene) karıştırıp eklemlere uygulasınlar. 

190a]► Bu iyi bir tedavidir. Kuru sinirleri yumuşatıp, nemlendirir ve çeşitli sorunları 

giderir. Ferbiyyun bir sakız gibidir. Yeşil misk otuna ise “peryuşne” denir.  

Başka bir atın [hayvanın] tepmesinin tedavisi: 

èĐlÀcèĐlÀcèĐlÀcèĐlÀc    elelelel----ccccÿèÿèÿèÿè253253253253 min ked min ked min ked min kedíííímet dabbetmet dabbetmet dabbetmet dabbet: Atın diğer bir atı tepmesi durumunda, ilgili yere 

sirke ve tuz uygulayıp bağlasınlar. Eğer sinire denk gelip de huylanırsa, daha önce 

belirttiğimiz şekilde hatmi ile ilaç hazırlayıp uygulasınlar.  

Ön ve arka ayaklara diken batmasının [tedavisi]:  

Ve fi duhVe fi duhVe fi duhVe fi duhÿÿÿÿl el el el eşşşş----şevk fi elşevk fi elşevk fi elşevk fi el----úúúúuvuvuvuvÀÀÀÀyimyimyimyim: Atın ayaklarına diken, kemik parçası ya da 

kıymık batarsa, batan şeyi çıkarıp temizledikten sonra zâc ilacı uygulasınlar ya da 

yaralanma ilacı uygulayıp delinen yeri bağlasınlar. Ertesi gün sadece şarapla yıkayıp 

yara ilacını uygulasınlar. Sonra şebden hazırlanan kuru ilacı uygulasınlar.  

Sinir ağrısının belirtisi [tedavisi]:  

‘‘‘‘AlAlAlAlÀmÀÀmÀÀmÀÀmÀt t t t eeeellll----‘i‘i‘i‘iúúúúâb fi eâb fi eâb fi eâb fi ellll----cesedcesedcesedcesed: Sinir ağrısı şiddetli olursa buna tedavi olmaz. Teşhisi 

doğru şekilde yapılmalıdır. Eğer bilinmeden tedavi uygulanırsa yararlı olmaz. 

190b]► Sinir ağrısının şiddetli olması durumunda at boynunu çeker, başını kaldırmaya gücü 

olmaz, ağzını açmaz, su içmeye gücü yetmez, penis ve testisleri sarkar. Đdrarını azar 

                                                 
251 Đnce bulgur, irmik, düğürcük (TDK 2010). 
252 L. Artemisia absinthium, absent, acı pelin, pelin otu (Bedevian 1936); Acı pelin, mideotu, deri 

irkiltici, iştah açıcı, sindirim kolaylaştırıcı, antibakteriyel ve antiparaziter (yuvarlak kurtlara karşı) 
etkilidir (Kaya 2008). 

253 Sözlük anlamı “açlık çekme”, “aç olma”dır (Parlatır 2009). 
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azar yapar, gaitasını yapamaz. Yürümeye çalıştığında acı çeker, yürüyemez. 

Halsizdir ve boynu aşağı düşer. Boyun damarları ve ön ayakları gerilir. Bu nedenle 

sinir ağrısı olursa düzelmez, At ölür. Doğruyu en iyi bilen Allah’tır. Dönüş yine 

O’nadır.  

[Đki eser buraya kadar belirli eksiklikler dışında aynı iken, son kısım olan 

“temmet” kısmı, iki nüshada da aşağıda verildiği gibi farklı bitmektedir]. 

 

3.3.3. Eserlerin son (temmet) kısımları 

Tercüme-i Baytarname’nin temmet kısmı 

“…ve elóamdülillÀhi veliyyi el-ièânet ve et-tevfík lil-etmÀm / óamden yedÿm devÀm 

el-liyÀli veél-iyyÀm / veés-salavÀt èalÀ resÿl ve òayr òalka èaleyhisselÀm / ve èalÀ er-

revâze ve ecru õürriyÀtihi ve ãaóbihi el-kirÀm / ãalÀt dÀyimet bÀkıyet ilÀ yevm el-baès 

lil-kıyÀmet / veselleme teslímen keåíra dÀyimen keåíren ve kad vakè el-ferâğ min 

tesvíd tercemet hÀza el-kitÀb min el-èarabiyyi ilÀ et-Türkí èalÀ yedd aøèaf èibÀdullÀh 

el-maèbÿd Hibbetullah bin Maómÿd bin Mevdÿd el-Óanefi àafara lehum el-àafÿr el-

vedÿd bi-lutf el-òafi yevm eå-åelaået vakt øühÿt el-kübrÀ rÀbiè èaşra cimaõüél-evvel 

min şühÿr erbaè ve åemÀnín ve åemÀni mÀéiye (884)”. 

 

Đlm-i Fürûsiyet’in temmet kısmı 

 “…temme biyedd èabd eø-øaèíf el-müõenneb el-fakír el-muótÀc ilÀ raómet rebbihi 

el-kadír el-kebír Meómed bin Óasan bin Muóammed àafarallÀh lehüm vele estÀõihim 

veli-vÀlideyhim emín yÀ muèín sene tisèa èaşre ve mÀèiyen ve elf (1219)”. 

 

3.3.4. Esere (TB) sonradan eklendiği anlaşılan metinler 

2a]►   Mağl feres için mücerrebdir. At ve diğer hayvanın karın ağrısı ve sancısının tedavisi 

için: Bıçak ucu ile dört tırnağın üzerine “óak fe-óacl fe-óacl óak” yazısını “ùard-ü 

èaksÀ” [tersten okunduğunda da aynı okunacak olan yazı] şeklinde yazsınlar. Đnşallah 

kurtulur. Atın ayağındaki aynı hastalık için saf reçine, biraz zift, biraz katran ve bir 

avuç elmâh tuzu güzelce ezip kaynattıktan sonra ilgili yere sürsünler. Sekiz, on gün 

kadar bağlı kalsın, denenmiştir, aksaması kesilir. Diğer bir tedavi: Biraz köpek 

sımâsı [?], biraz keskin sirke, biraz sarımsak, on diş ezip bir miktarını kaynattıktan 

sonra ilgili yere bağlasınlar. 24 saat bekletsinler; iyileştirir. Ya dağıtır ya da delinir. 
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Delindikten veya dağıldıktan sonra biraz “acı doàan” [?] ile bir veya yarım dirhem 

“èAbdüés-selÀtin”254 uygulasınlar. 

 

183a]► [sayfa kenarında] Eğer atın ayağında bıcılgan255 olursa, boş alanda (tarlada) biraz 

yürütsünler, sonra sabunla yıkasınlar. Cevizi (koz) yakıp havanda ezsinler, salçayı 

pişirdikten sonra biraz alıp bakır pası, tuz ve ateş görmemiş bal ile yoğursunlar. 

Sürüp yoğun şekilde bağlasınlar. Eğer iyileşmezse biraz mum, neft, zift karıştırıp 

eritip sürsünler. Eğer biraz tuzu kaynatıp uygularlarsa da iyi olur (Baytar). Đki bacağı 

bıcılgan ise öncelikle harizme256 uygulasınlar. Sonra tarhana, kırmızı boya ve şeb 

karışımını kaynatıp iki ayağını yağlasınlar, iyi bir hizmet için üç gün sonra kına ve 

unu birbirine karıştırıp atın iki ayağına sürsünler, iyi olur. Baytar257 

 

191a]► Đnsanda meydana gelen baş [yüz] felci için denenmiş bir tedavidir. Ayrık otu (kökü) 

(altı vakıyye) ardıç tohumu (50 dirhem) ve Karaçalı tohumunu (25 dirhem) suda 

(dibi tutmadan) yarısı kalıncaya kadar kaynatıp bir kap içine koysunlar. On gün 

başka su içirmeyip bu suyu içirmeliler. Vücudun çeşitli yerlerinde olan inme (felç) 

için denenmiştir.  …20.1241 

 

191b]► Atta soğuk algınlığı için denenmiş bir tedavi: Atın iki şakağından kan alsınlar. 

Yeterli miktarda ayranı atın burnuna damlatsınlar. Sonra cedelini [başını] tamamen 

örtsünler, Allah’ın izniyle iyileşir. Diğer bir tedavi, birçok defa denenmiştir, yanlışlık 

olmaz. Yedi kaşık zeytinyağı, beş kaşık sirke, dokuz diş sarımsak, yedi tane çörek 

otu ve on yedi tane kara kavunu güzelce karıştırıp ezdikten sonra atın burnuna 

damlatsınlar, Allah’ın izniyle iyileşir. Çok denenmiştir. Gaflet biyaş [haberin olsun, 

bilginiz olsun, ihmal etme!]. Eğer bir atta arpalama258 oluşursa, insan gaitasını ve 

buna yetecek miktarda suyu bir kaba koyup karıştırsınlar. Sonra ata içirsinler, 

denenmiştir, iyileşir. Eli sabunlayarak rektumda olan gaitayı çıkarıp belirtilen 

karışımı içirirlerse de yararlı olur. Yanlış uygulamasınlar, çok denenmiştir.  

                                                 
254 L. Croton tiglium, habbel mülük, habb el-salâtin (Bedevian 1936, Özen ve Taşkın 2010). 
255 Esere sonradan eklenen bu hastalık L. Dermatitis madidans’ın tedavisidir. 
256 Azgın hayvanların ağzına ve ayının dudağının üstüne geçirilen demir halka (Devellioğlu 1992). 
257 Bu kelimenin yazılması, bunu yazanın hekim olduğunu, bu eserin bir baytar tarafından 

incelendiğini, deneyimlerin çıkmalar şeklinde de olsa yazma eserlerde yer aldığını 
göstermektedir. 

258 Esere sonradan eklendiği anlaşılan bu hastalık tedavisi, 9. yy eserlerinin (Đbn Ahi Hizam, Sabit b. 
Kurra vb) akılcı yöntemlerinden uzaktır. 
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Bir atın sancılanması durumunda denenmiş bir tedavi: Đnsan idrarı ile toprağı 

balçık haline getirip aygırın penisi yakınında karnına, ön ayaklarına doğru ve koltuk 

altlarına sürsünler yararlı olur. 
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4. TARTIŞMA 

Yaşar ve Dinçer (1999), Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş 

dönemlerinde, geç (duraklama) dönemdekinden daha orijinal nitelikte eserler 

yazıldığını; benzer şekilde Özen (1999) de erken dönem eserlerin daha rasyonel 

bilgiler taşıdıklarını ve aynı eserin farklı kopyalarında, asıllarında bulunmayan dini 

inanç, gelenek ve göreneklere dayalı bilgiler bulunduğunu bildirmektedir. TB’de yer 

alan bazı dualar (19b, 20a, 23a ve 24a) ile sonradan eklendiği ve rasyonel olmadığı 

anlaşılan “karın ağrısı, sancısı” (2a), “bıcılgan” (183a), “soğuk algınlığı ve 

arpalama” (191b) ve “insanda oluşan yüz felci” (191a) ile ilgili tedavilerin (literatür 

bilgilerden farklı olarak) ĐF’de yer almaması, bu eserin yazıldıktan sonra başkaları 

tarafından pek incelenmediği (ya da iyi kullanıldığı), veteriner hekimliği 

uygulayıcılarının eline geçmediği ve ekleme yapılmadan sadece kopya (istinsah) 

edildiği şekilde günümüze ulaştığı şeklinde değerlendirilebilir. 

 

4.1. Eser(ler)in Yapısı 

Yazma eserlerde genel yapının “zahriye” (iç kapak, 1a: eser adı, müellif adı, 

vakıf mührü vb), “dibâce” (sunuş, önsöz, 1b: besmele, hamdele/hamd ve bihadd, 

amme beid, eser adı, müellif adı, te’lif sebebi vb) ile içerik (son bölüm, ketebe, ferağ, 

telif, istinsah yeri, tarihi, müstensih vb) bilgilerinden oluştuğu bildirilmektedir 

(Fazlıoğlu ve Süruri 2010). Đncelenen eser(ler)in bu genel yapıyı barındırdığı; hem ĐF 

hem de TB’nin düzenli biçimde yazıldığı söylenebilir. 

Erk ve Dinçer (1967) ile Dinçer (1982), 15.yy’dan itibaren Türkçeye tercüme 

edilmeye başlanan baytarnamelerin genel olarak atlarla ilgili ayet, hadis ve 

rivayetlerle atların karakterleri, renkleri ve yaşlarının nasıl tespit edileceği, at alırken 

nelere dikkat edileceği, atın anatomisi, üretimi, bakım ve eğitimi, sağlığının 

korunması, hastalıkları ve tedavileri konularından bahsedildiğini; Günergun (2007), 

Türkçe 17-18. yy baytarnamelerinde ise sadece hastalıklar ve bunların tedavileri 

üzerinde durulduğunu bildirmektedir. Eser(ler)de kısa bir girişin (hamdele, 1b-5a) 

ardından Kur’an’dan ayetler (5a-8b), atların faziletleri konusunda hadislerde geçen 

sözler (8b-20b), Cahiliye ve Đslam dönemi bazı şairlerin şiirlerinde yer alan at tasviri 

ile ilgili bölümün ardından (20b-24a), yazma eserin ana temasını oluşturan at 

yetiştiriciliği (24a-59a), hastalıkları (59a-94a) ve tedavileri (94a-190b) bölümlerinin 
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yer alması, Günergun (2007)’un belirttiği 14-17. yy’da yazılan baytarnamelerin konu 

şeması ile örtüştüğü şeklinde değerlendirilebilir.  

Özen (1999), ĐF’nin ilk 24 sayfasının Arapça olduğunu, Şen (1995) ise TB’de 

bu bölümün karşılığı olan kısmın (1b-24a) Farsça olduğunu bildirirken; yapılan 

incelemede Şen (1995) ve Özen (1999)’den farklı olarak giriş kısmının (TB’de 1b-

5a) Türkçe, Arapça ve Farsça; ayet, hadis ve şiir kısımlarının (TB’de 5a-24a) ise 

Arapça yazıldığı belirlendi. 

Şen (1995), TB’nin satır sayısını 13 olarak bildirmekte, ancak yapılan 

incelemede satır sayısının genelde 13 olduğu, bazı sayfaların (22b, 23b) 14 satır 

içerdiği, bu nedenle Şen (1995)’den farklı olarak satır sayısının “düzensiz” olarak 

ifade edilmesi gerektiği; ĐF’nin satır sayısının ise Özen (1999)’in de ifade ettiği gibi 

“düzensiz” (2a-36a sayfalarında genelde 13 olan satır sayısının 24a’da 14, 24b’de 15 

ve 25a’da da 16, 36b-155b sayfalarının ise 15 satır) olduğu söylenebilir. Şeşen 

(1993) ile Đhsanoğlu ve ark (2008),  TB’nin bölümlendirmesinde “birinci babı cihada 

teşvik ve genel bilgiler, ikinci babı doğuştan ayıplı hayvanlar ve özellikle atlar, 

üçüncü babı hastalıklar, dördüncü babı tedavilerinden bahseder” şeklinde farklı bir 

yol izlediği; Özen (1999)’in çalışmasında ise 30a/3’te yer alan bölüm başlığının 

gözden kaçtığı, bu nedenle de ĐF’nin dokuz yerine bab düzeni ile devam eden 

bölümün sekiz bölümden oluştuğu bildirilirken; tez çalışması ile TB’nin on, ĐF’nin 

dokuz bölümden oluştuğu belirlendi. Bu tür farklılık ve eksikliklerin ayrıntılı 

incelemeler yoluyla giderilebileceği söylenebilir. 

Đslam Uygarlığı Çağında bilime katkı sağlayan insanların çoğunlukla Horasan 

ve Maveraünnehir bölgesinde yaşadıkları ve önemli bir kısmının Türk olduğu; Basra 

Körfezi yakınındaki Cündişapur, eski Mezopotamya uygarlığının temsilcisi 

konumundaki Harran ile Abbasilerin kurmuş olduğu Bağdat şehirlerinin, dönemin 

kültür merkezi konumunda olduğu (Tez 1991); Türk Anadolu beyliklerinin bilim ve 

kültür adamlarını teşvik için önemli katkılar yaptığı, yazılan eserlerde sanat amacı 

güdülmeden, sade bir dil ile halkın bu eserlerden yararlanmasının amaçlandığı 

bildirilmektedir (Bayat 2008). Eserin (TB) Arapgir Mutasarrıfı (bey, vali, yönetici) 

tarafından tercüme edilmek üzere Hibetullah’a gönderildiğinin belirtilmesi (2b ve 3a) 

ve eserin sade bir dil içermesi, Bayat (2008)’ın da ifade ettiği gibi, dönemin devlet 

adamlarının, halkın da anlayabileceği çevirilere verdikleri önemi göstermekte; ayrıca 

eserin muhtemelen Arapgir’de yazılmış olabileceği yorumuna götürmektedir. 
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Bayat (2008), 13-15. yy’lar arasındaki Türkçe tıp eserlerinin çoğunluğunun 

harekeli yazıldığını; Özgür (2002) de Eski Anadolu Türkçesinde 15. yy’dan itibaren 

hareke kullanımının arttığını; Yıldırım (2008), 15. yy’ın son çeyreğinde yazılan 

Türkçe eserlerde dilin Eski Anadolu Türkçesi’nden Klasik Osmanlıcaya geçiş 

yapısında sayılabileceğini bildirmektedir. TB’nin yazıldığı dönem (15. yy) 

özelliklerini hareke ve yapı açısından taşıdığı; ancak ĐF’nin (1802-3) ayetler (5b-9a) 

hariç tamamının harekesiz yazılmış olması nedeniyle literatür bilgileri ile 

örtüşmediği; harekeli yazımın, bazı kelimelerin (özellikle hastalık, madde isimlerinin 

vb) daha doğru okunabilmesi açısından önem taşıdığı söylenebilir.  

Eserde yer alan çok sayıdaki Arapça terimin yanı sıra TB’nin giriş kısmında 

(3b) ve 190b sayfasında yer alan ve yazar tarafından “…Arapçadan Türkçeye 

tercüme ve telif…” ettiğinin belirtilmesi, çeviri yapılan kaynağın Arapça olduğu 

noktasında bir kesinlik oluşturmaktadır.  

ĐF’nin yazıldığı tarih olan 1219’u (m.1802-3) içermesi nedeniyle önemli 

olduğu düşünülen ve arka kapakta yer alan 1373 – 1219 = 154 bilgi notu, eserin 

yazımından 154 yıl sonrasına (1958-9) ait bir hesaplamayı ifade ettiği ileri 

sürülebilir. Adnan Ötüken Kütüphanesinden Milli Kütüphaneye 1993 yılında 

aktarılan eserdeki bu hesaplamanın, Adnan Ötüken Kütüphanesine geliş yılı (kayıt 

bilgilerinde yer almamaktadır) ya da eseri elinde bulunduran kişiye ait bir hesaplama 

olabileceği, bu noktadan hareketle eserlerde geçen ek notların bibliyografik inceleme 

açısından önemli bilgiler içerebileceği söylenebilir.  

Dinçer (1973), incelediği elyazması eserde yer alan tuğranın Sultan II. 

Abdülhamit’e ait olduğunu, buna dayanarak eserin Sultanın padişahlık süresinde 

(1876-1909) ciltlendiğinin anlaşıldığını bildirmektedir. ĐF’de mühür bulunmazken, 

TB’de 1a, 59a ve 190a (Vakf-ı Debbâğ el-Hâcc Bilal Bin ‘Abdullah ve Sun‘-i Kütüb-i 

Medrese-i Kılıç Ali Paşa 262) ve 1a’da (yâ mahvele el-havle ve-illa havâle havle 

hâliyen ilâ ahsenü’l-hâl Bilâl ‘abîde) olmak üzere farklı iki mührün yer aldığı 

belirlendi. Birinci mühür yazısından, eserin h.1262 (m. 1845-6) yılında bulunduğu 

yerin Abdullah oğlu Debbağ259 Hacı Bilal Vakfı olduğu anlaşılmaktadır. Dinçer 

(1973)’in verdiği bilgiler ile çalışmada elde edilen bu verilerin yazma eserlerin 

bibliyografik bilgilerinin tamamlanmasında kısmen de olsa önem taşıdığı; Yiğit ve 

Yaşar (2010)’ın da ifade ettiği gibi yazma eser üzerine yapılan çalışmalarda eserlerde 
                                                 
259 Deri işleyen, derileri sepileyip sahtiyan, meşin ve kösele yapan, tabakçı (TDK 2010). 
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yer alan mühürlerin göz ardı edilmemesi gerektiği, en azından eserlerin günümüze 

kadar hangi yolu izlediklerinin (uğrak yerleri) anlaşılmasında bunun bir gereklilik 

olduğu söylenebilir. 

Özen (1999)’in Dinçer’den aktardığına göre ĐF, Süleymaniye Kütüphanesi 

Kılıç Ali Paşa Kol. 717 nolu esere benzemektedir. Özen (1999) ayrıca ĐF’nin, MK 

Milkrofilm Arşivi 4519 numarada kayıtlı olarak mikrofilmi bulunan, Süleymaniye 

Kütüphanesi Kılıç Ali Paşa Kısmı 717 numarada kayıtlı ve Hibat Allah b. Mahmut 

Đbn Mavdud’a atfedilen “Tarcama-i Baytarname” adlı eser ile benzerlikler taşıdığını 

aktarmaktadır. Çalışmada, birebir yapılan karşılaştırma sonucunda benzemenin 

ötesinde başlangıç (Bkz. EK. C Resim 3.9) ve orta (Bkz. EK. C Resim 4.1) 

bölümdeki eksiklikler, satır atlamalar ve harf eksiklik/farklılıkları dışında ĐF’nin 

TB’den kopya edilen bir eser olduğu ileri sürülebilir. 

Özen (1999) ĐF’nin, Sabit b. Kurra260ya ait “Kitab el-Baytara” (Köprülü – 

Fazıl Ahmed Paşa 959-2, 51a-168b) adlı eserin tercümesi, eserde “Ebu Yusuf” olarak 

geçen kişinin de Al-Kindî lakaplı Ebu Yusuf Yakub Bin Đshak olabileceği 

ihtimalinden söz etmektedir. Ancak yapılan birebir karşılaştırmalar sonucunda 

eserler arasında içerik olarak genel benzerlikler (baytarnamelerin genel özellikleri) 

olsa da büyük farklılıkların olduğu (Örneğin: ĐF ya da TB’nin daha kapsamlı, 

Kitabü’l-Baytara’nın at ile ilgili bölümünün 90 bölümden oluşmasına rağmen kısa ve 

verilen bilgilerin genelde çok yüzeysel olduğu; tedavi bölümünün tez konusu 

eser(ler) kadar ayrıntı içermediği ve atların yanı sıra eşek, katır, deve, koyun ve keçi 

gibi başka türlerin de yer aldığı) saptandı. Bu nedenle, benzer noktalar bulunsa da, 

yukarıda belirtildiği gibi “Kitabü’l-Baytara”nın bir tercümesi olmadığı söylenebilir.  

 

4.2. Eser(ler)in adı, mütercimi (çeviren, tercüme eden) ve müellifi (yazar)  

TB ve dolayısıyla ĐF’de tercüme edilen Arapça eserin adıyla ilgili olarak 

“…nüsha-i Baytarname…” (TB:3b/5 – ĐF:3a/1) şeklinde bir bilgi yer almaktadır. 

Metindeki yazı karakteri ve renginden farklı olarak TB’nin 1a sayfasında “Hâza 

Kitâbu Baytarname” gibi genel bir isimlendirmenin yer alması, bunun daha sonradan 

yazılmış olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Eser(ler)in içerdiği bilgiler göz 

                                                 
260 Tam adı: Sabit b. Kurra b. Mervan b. Sabit b. Kereyan b. Đbrahim b. Kereyan b. Marinus b. 
Salamuyos b. Malagrius el-Harranî, es-Sabiî, Ebu’l-Hasan, el-Feylesof, et-Tabib (Çelik ve 
Yaşar 2008). 
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önüne alındığında, eser(ler)in içeriğinde yer almamasına rağmen tasnif sırasında 

verilen bir isim olduğu anlaşılan “Đlmi Fürûsiyet” adlandırmasının daha kapsamlı ve 

doğru olacağı söylenebilir. 

ĐF’de mütercimin adı, Özen (1999)’in de ifade ettiği gibi “Hibetüllah bin 

Mahmûd Đbn Mevrûd el-Hanefi” olarak geçmektedir. Ancak TB’de mütercimin 

“Hibetüllah bin Mahmûd Đbn Mevdûd el-Hanefi” (190b) olduğunun belirlenmesi ile 

kopyalama sırasında müstensihten (Mehmed b. Hasan b. Muhammed) kaynaklı bir 

yazım yanlışlığının giderilebildiği ileri sürülebilir. 

Erk (1958), bazı baytarnamelerde Aristotales’ten hayranlıkla bahsedilmesine 

bağlı olarak kütüphane memurlarının tasnif sırasında bu eserlerde Aristotales’in 

yanlışlıkla müellif olarak algılanmasına yol açtığını; Çınar (1993), müellif ile ilgili 

bilgi tespit edilemeyen eser(ler) için büyük olasılıkla MK’de yer alan TB’ye ait 

mikrofilm bilgilerinden (Bkz. EK. C Resim 4.2) yola çıkarak eserin müellifinin “Ali 

b. Hasan Burak” olduğunu bildirirken; yapılan inceleme sonucunda El-Burakî olarak 

tanınan Ali b. Hasan el-Ğusûsi’nin, Arapça kitabı tercüme edilmek üzere 

Hibetullah’a ulaştıran kişi (Bkz. EK. C Resim 3.10) olduğu belirlendi. Erk (1958)’in 

de değindiği bu tür hataların çoğunlukla yazmaların tasnifinde görev alanların uzman 

olmamasından ya da tasnif çalışmalarında yeterli özenin gösterilmemesinden 

kaynaklandığı; buradan hareketle yazma eserlerin dikkatli ve ayrıntılı incelenmesi 

yoluyla benzer hataların önüne geçilebileceği söylenebilir.  

Smithcors (1955), özellikle tercüme dönemi olmak üzere sonraki dönemlerde 

de veteriner hekimliği ile ilgili eserleri tercüme edenlerin veteriner hekim olup 

olmadıkları konusunda şüphe bulunduğunu; Erk (1960d) de bir baytarname üzerine 

yaptığı incelemede, mütercimin veteriner hekimliği ile hiç uğraşmamış biri 

olduğunun anlaşıldığını; Bayat (2008) ise Arapça’dan Osmanlı Türkçesi’ne yapılan 

çeviri eserlerde hastalık adlarının doğrudan Arapça yazılmasının, Osmanlıcadaki 

karşılıklarının bilinmediği ya da tercüme eden kişinin hekimlik bilgisinin olmadığı 

şeklinde yorumlanabileceğini bildirmektedir. Çalışmadan, Hibetullah’ın 

(muhtemelen de ĐF’yi yazan müstensih Mehmed b. Hasan b. Muhammed’in) 

hekimlik yapmadığı, sadece bir yerde geçen “Ancak kırvati isimli karışımın ne 

olduğu tercüme edilen nüshada yoktur. Đçeriğini biz belirttik” (184b) ifadesi ile 

(tercüme işinin yanı sıra) bir katkı yaptığı söylenebilir. TB’nin çevrildiği Arapça 

kaynak eseri yazan kişinin (musannif) ise farklı tedavi seçeneklerini vermesi ve 
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“benim katımda261…” (73a, 90b, 99a… 9 yerde geçmektedir) ifadesinden hareketle 

veteriner hekimliği yaptığı söylenebilir. 

Arapça eserleri telif ve tercüme edenlerin arasında Türk ve Đranlı (Erk ve 

Dinçer 1967) kişilerin olması262, atın evcilleştirilmesi ve yetiştiriciliği gibi (doğal 

olarak) hastalıkları ve tedavileri konusunda da Türklerin önemli rol oynadıkları 

düşüncesini doğurmaktadır. Sarton, veteriner hekimliği ile ilgili ilk kitabın Đbn Ahi 

Hizam tarafından yazıldığını (Özen ve Yaşar 2006); Kehhale (1993) ise Đbn Ahi 

Hizam’ın h.289 (m.901-902) öncesinde yaşadığını ve “Kitab al-Furûsiyye ve el-

Şecâ‘e”263 adlı bir eser yazdığını; Ritter’den aktaran Erk (1960d) de at terbiyesi 

konusundaki en eski kitabın Abbasi Halifesi Mütevekkil’in Đmrahoru olan Ibn Ahi 

Hizam tarafından yazıldığını, Türklerin Abbasi saraylarında önemli görev almaları 

ve atçılık konusunda diğer milletlerden daha ilerde olmaları nedeniyle Hizam’ın 

Türk olabileceğini bildirmektedir. TB’nin tercüme edildiği kaynak eser Arapça 

olmakla birlikte, çalışmada geçen “…Araplar buna… der” (TB: 45a, 45b, 46a, 49a, 

49b, 52a, 61b, 162b, 164a) ifadesinin yanı sıra 62b’de yer alan “Araplar bunu kusur 

görürken musannif kusur saymamaktadır” şeklindeki verilere göre musannifin Arap 

olmamasının kuvvetle muhtemel olduğu; elde edilen bu verilerin yukarıdaki literatür 

bilgileri desteklediği ileri sürülebilir. 

Özen (1999), ĐF’de yer alan Ebu Yusuf’un el-Kindî lakaplı Ebu Yusuf Yakub 

b. Đshak olabileceğini bildirirken Dakka (1978) ve Kehhale (1993) Đbn Ahi Hizam 

için “Ebu Yusuf” lakabını kullanmakta; Şen (1987)’in çalışmasının 169a sayfasında 

yer alan “…Ebu Yusuf baytar kavlince…” ifadesi ile Ebu Yusuf’un veteriner hekim 

olduğu; TB ve ĐF’nin Đbn Ahi Hizam tarafından yazılan (te’lif edilen) ve Türkçeye 

tercüme edilen altı eserden264 üçü265 ile yapı ve içerik açısından büyük benzerlikler 

taşıması ile Dakka (1978), Kehhale (1993) ve Şen (1987)’in verdiği bilgilerden 

hareketle, Ebu Yusuf’un Özen (1999)’den farklı olarak El-Kindi yerine Đbn Ahi 

                                                 
261 Bence, bana göre. 
262 Yazmalarda yer alan mühürlerde de Arapça yazı olmasına rağmen çoğu mühür sahibinin Türk 
olduğu bildirilmiştir (Hammer 1999). 

263 At yetiştiriciliği ve kahramanlıklar(ı). 
264 Kitabü’l-Furusiyye ve’l-Baytara, Ayasofya 2898M, 129yk.; Kitabü’l-Hayl ve’l-Furusiyye, 
Ayasofya 2899, 252yk; Kitab fi’l-Baytara, Ayasofya, 3607, 345yk.; Kitabü’l-Hayl ve’l-Furusiyye 
ve’l-Baytara ver’-Rukiy, Süleymaniye-Hafid Efendi, 257, 109yk.; Baytarname Tercümesi, 
Veliyüddin Efendi, 2471, 188v.; Kitabü’l-Furusiyat ve’l-Baytara, Veliyüddin Efendi, 3174, 234yk. 

265 Kitabü'l-Hayl ve'l-Furusiyye, Süleymaniye, Ayasofya 2899; Kitabü'l-Furusiyat ve'l-Baytara, 
Beyazıt Devlet, Veliyüddin Efendi, 3174 ve Kitabü'l-Hayl ve'l-Furusiyye ve'l-Baytara ve'r-Rukiy, 
Süleymaniye, Hafid Efendi 257. 
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Hizam olduğu; incelenen eser(ler)in de Đbn Ahi Hizam’a ait Arapça eser(ler)den 

tercüme edilmiş olabileceği ileri sürülebilir. Ayrıca Hizam’dan tercüme edilen 

eserlerde “…Ebu Kurra eydür…” (Erzurumi 1944, Şen 1987) ifadesi ile de Hizam’ın 

Ebu Kurra’dan (büyük olasılıkla Sabit b. Kurra) yararlandığı söylenebilir. 

Özgür (2002), “Kitâbü’l-Hayl”in at ve atçılık, “Baytaratü’l-Vazıh”ın ise 

veteriner hekimliğe ait ilk tercüme eserler sayılabileceklerine; Eckmann (1996) da, 

“Baytaratü’l-Vazıh” için “1430 sıralarında Kahire’de istinsah edilmiştir” diyerek 

yazılma tarihinin kesin olmadığına işaret etmekte ve buna bağlı olarak bu eserlerin 

yazılma tarihleri, müellif ve mütercimleri ile ilgili kesin bir bilgi verilemediği 

bildirilmektedir. Çalışma kapsamında yapılan taramalarda 1357 tarihinde yazılmış 

olan “Kitab el-Hayl ve el-Furusiyye ve el-Baytara ve el-Rukiy”266 isimli eserin tespit 

edilen en eski olduğu; yukarıdaki literatür (Özgür 2002, Eckman 1996) verilerindeki 

farklılıklara ek olarak; 1479’da yazılmış olan TB’nin veteriner hekimliği ve at 

yetiştiriciliği ile ilgili şu ana kadar tespit edilen en eski ve kapsamlı Türkçe tercüme 

eserler arasında yer aldığı söylenebilir. 

Ebu Yusuf için söylenen “Allah ondan razı olsun” ifadesinin (TB – 102a, 

103a, 103b, 129b, 132a, 133a, 137a) eserin belirli bir yerinden itibaren “Allah rahmet 

eylesin” (140a, 156a ve 188a) olarak yer alması, Ebu Yusuf’un eserin orijinalinin 

yazıldığı dönemde vefat ettiği şeklinde yorumlanabilir. 

TB’nin genelinde, metin arasında bazı kelimelerin Türkçe (Osmanlıca) 

karşılıklarının yazılmış olması ve yazı karakterinin ana metne benzememesi; ayrıca 

183a sayfasının kenarında yer alan ve “Eğer atın ayağında bıcılgan olursa…” 

şeklinde başlayan iki tedavi bölümünün sonundaki “Baytar” ifadelerine göre bu 

eserin yazıldıktan sonra mesleğin içinden biri tarafından incelendiğini kuvvetle 

muhtemel kılmaktadır. 

                                                 
266 Kitabü’l-Hayl ve’l-Furusiyye ve’l-Baytara ver’-Rukiy, Süleymaniye-Hafid Efendi, 257. Müellif: 
Đbn Ahi Hizam Muhammed b. Ya‘kub, h. 759/m. 1357, 19st, 109yk. 
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4.3. Eser(ler)in Genel Tarih Açısından Değerlendirilmesi 

Shatzmiller (1992), tarihsel bilgilerin yanı sıra yazma eserlerdeki şiirlerin 

incelenmesi ve sözlükbilim (leksikografi)267 araştırmaları yoluyla, eserlerin 

orijinallikleri ve yazıldıkları dönemin tarihlendirilmesine önemli katkılar 

sağlanacağını; Cevizci (2002), Đslamiyet öncesinde yazılan şiirlerin, genel olarak 

Arapların yaşantıları ile ilgili (tarih bilgilerinin yanı sıra gelenek, görenek vb) bilgiler 

içerdiğini; Özen ve Yerlikaya (2004), Đslam Uygarlığı Çağı kaynaklarında at sevgisi 

üzerine yaptıkları çalışmada, sadece bir binek, savaş aracı olarak değil ilahi bir 

emirle güvence altına alınmış, çevresinde kültürlerin oluşturulduğu, fikir ve sanat 

aktivitelerine önemli düzeyde ilham oluşturan atın ayet, hadis ve şiirlerde yer 

bulduğunu ve şiirlerde at sevgisi ile sembolünün ele alınış yönteminin atların 

korunması açısındanorijinal nitelikte olduğunu bildirmişlerdir. Shatzmiller (1992) ve 

Cevizci (2002)’ye paralel olarak, incelenen eser(ler)de yer alan [ancak daha önce 

yapılan çalışmalarda (Erzurumi 1944, Erk 1959b, Erk 1961, Erk ve Dinçer 1967, 

Dinçer 1973, Şen 1987, Özen 1999) üzerinde durulmayan] kısa bir bölüm şeklindeki 

ayet, hadis ve şiir bilgilerinin (20b-24a) de “bütüncül tarih anlayışı” gözetilerek 

değerlendirilmesi gerektiği; bu bölüm bilgilerinin Özen ve Yerlikaya (2004)’nın da 

ifade ettiği gibi tarihsel süreçte atın insan yaşamındaki önemini gösteren birer delil 

oldukları söylenebilir. 

Gezder (1998), Türklerin ata duydukları sevgi ve ilgiyi “Biz rüzgâr kanatlı 

bir atı, gözleri ceylana, yüzü periye benzeyen bir güzelden daha çok severiz”; “at, 

maddi ve askeri önemi dışında edebiyat, sanat, gelenek ve göreneklerin oluşumunda 

da önemli bir yer tutmaktadır” şeklinde; güzel, nitelikli atın dört yaşındaki at olduğu 

bilgisini de Dadaloğlu’nun şu dizeleriyle bildirmektedir: “Dadaloğlu’m hile yoktur 

işinde / Yiğit olan yiğit görür düşünce / At dördünce güzel onbeş yaşında / Severim 

kır atı bir de güzeli”. Çalışmanın şiir ve at yetiştiriciliği bölümünün Gezder (1998)’in 

yukarıda belirttiği ve farklı baytarname çalışmalarındaki (Erk 1960d, 1961, Dinçer 

1973, Şen 1987, Özen 1999, Özen ve Taşkın 2010) atın güzel nitelikleri ve at 

yetiştiriciliği bilgileri ile örtüştüğü söylenebilir. 

                                                 
267 Bir dilin ya da karşılaştırmalı olarak çeşitli dillerin söz varlığını sözlük biçiminde ortaya koymaya 
yönelen, bu amaçla yöntemler geliştirerek uygulama yollarını gösteren bir dilbilim alanı (Korkmaz 
1992). 
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 Hayvanlarını sadece faydalı ürünlerin üreticisi olarak değil, en azından 

omurgalı hayvanların yaradılış itibariyle bazı değerlere sahip oldukları ve insanlara 

benzer şekilde acı ve ızdırap hissedebildikleri geniş kitleler tarafından kabul edildiği 

(Hartung ve Briese 2005) bildirilirken, hayvanların “hissedebilen varlıklar” olduğu 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerince resmi anlamda ilk defa 1 Mayıs 1999 tarihli 

Amsterdam Antlaşması ile yasal olarak kabul edildi (Rowan ve ark 2005). Koşum 

(2007)’a göre Kur’an-ı Kerim’de bazı surelerin hayvan isimleriyle isimlendirildiği 

(Bakara/inek, Nahl/arı, Ankebut/örümcek, Neml/karınca vb); bir ayette bazı 

hayvanların doğal görevlerinin belirtildiği (Nahl/8); hayvanların da insanlar gibi 

Allah’a ibadet ettiği, kuşların da bir dilinin, ibadetinin bulunduğu (Nur/41, Đsrâ/44) 

ve hadislerde ısrarla hayvanların yaşama hakları vurgulanmaktadır. Osmanlı 

döneminde de hayvanlara verilen değer, hayvan tatili (Ortaylı ve ark 2008), kuş 

evleri (Özen ve Özen 2006), kediler için yapılmış binalar ile leylekler için yapılan 

“Gureba-i Laklakan Hastanesi” (Dodurka 2011) gibi çeşitli uygulamalar ile kendini 

göstermektedir. Çınar (1993)’ın çalışmasında ise “Atların Tedbir ü Hakların Beyan 

Đdelim” ifadesi ile yazarın (Çınar 1993) da deyimiyle atların iyi koşullarda beslenme 

ve bakımının bir “hak” olarak görüldüğü açık ve net bir şekilde ifade edilmektedir. 

Đncelenen eser(ler)in hadis ve şiir bölümlerinde her ne kadar atın savaştaki önemi 

üzerine yoğunlaşılsa da atın insanla konuştuğu, hisseden, anlayan bir varlık olduğu; 

at yetiştiriciliği bölümünde ise ata iyi davranılması gerektiği, bazı kötü huy ve 

kusurların ata kötü davranma sonucu oluştuğu ile ilgili ifadeler, Batı’da ancak 1999 

yılında kabul edilen “hissedebilen varlıklar” kavramının, yukarıdaki literatür 

bilgilerinin de gösterdiği gibi Đslamiyet’te ve Osmanlı döneminde çok eskilere 

dayandığı şeklinde yorumlanabilir. 

 

4.4. Eser(ler)in Veteriner Hekimliği Tarihi Açısından Değerlendirilmesi 

Çalışmada, Acem, Hint ve Rum, Süryanice ve Ermenice isimlerinin varlığı 

(25b, 45a, 46a, 52b, 54b, 105a, 109b, 119b, 138a, 148a, 159b, 164a…); literatür 

bilgilerde yer alan (Nasr 1989, Tez 1991, Dinçer ve Özgür 1998) ve Hint, Eski 

Yunan ile Đran kaynaklı eserlerin Arapça (ve bunlardan Türkçeye yapılan çeviri 

eserlerin) yazılan eserlere (yardımcı) kaynaklık oluşturduğu tespitini 

düşündürmektedir. 
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Şen (1995), “baytarname” adı verilen eserlerin tümünün Arapça tercüme ve 

telif eserlere dayandığını; Dinçer (1982), Türkçe baytarnamelerin yazımında eski 

eserlerden yararlanıldığı gibi yeni uygulama ve deneyimlerin de bu eserlerde yer 

aldığını; Shatzmiller (1992), veteriner hekimliği eğitimi öncesinde, Müslümanlarda 

üstad ya da muallim olarak nitelendirilen kişilerin pratiğe dayalı olarak ve usta-çırak 

ilişkisi içerisinde uygulama yaptıklarını; Arda (1988) ise, “hekimlik, engin bir bilgi 

birikimi olması yanında usta-çırak ilişkisi çerçevesine dayalı becerileri” içerdiğini 

bildirmektedir. Eserde yer alan “bundan kurtulanı görmedim” (93a), “bu tedavi 

hepsinden iyidir” (159a) ile çok sayıda tedavide geçen “mücerrebdir” (98a, 102a, 

106b, 108a, 113a...) vb ifadeler, Şen (1995)’den farklı olarak ve Dinçer (1982) ile 

Arda (1988)’nın da belirttiği gibi, deneyimler sonucu oluşan ve aktarılan bilginin 

dönem eserlerine yansıması olarak değerlendirileceği; Arda (1988) ve Shatzmiller 

(1992)’in de ifade ettiği gibi usta-çırak ilişkisi içerisinde pratik ve teorik bilgi ile 

deneyimin sonraki çağlara aktarıldığı; bu aktarımda da baytarnamelerin önemli yer 

taşıdığı söylenebilir. 

Çınar (1993), baytarnamelerin veteriner hekimliği yanında Türk kültür ve 

medeniyet tarihi açısından da önemli kaynaklar olduğunu; Dinçer ve Özgür (1998) 

de bu eserlerin veteriner hekimliğe ait bilgilerin yanı sıra tıp ve bilim tarihi açısından 

da önemli bilgiler taşıdıklarını bildirmektedir. Eserin 191a sayfasında (Bkz. EK. C 

Resim 4.3) yer alan “insan felci için denenmiştir” şeklindeki sonradan eklendiği 

anlaşılan ilaç bileşiminin yanı sıra metin içerisinde bukağılıktaki bir problem için 

önerilen ilaca kına yağı katılması durumunda insandaki soğuk algınlığına da iyi 

geleceği (161a); “ademe (insanoğluna) dahi yararlıdır…” (125b, 155b, 157a, 172a, 

188a) gibi ifadelerin literatür bilgileri desteklediği söylenebilir.  

Godlewsky ve Summer (1846)’ın belirttiği gibi veteriner hekimliği eğitimi 

öncesinde halk arasında hayvan hastalıklarının tedavisinde (folklorik veteriner 

hekimliği) baytarnamelerden yararlanılması, bu eserlerin folklorik veteriner 

hekimliğinin 19. yy’a kadarki durumunu belirlemek açısından da ayrı bir önem 

taşıdıkları şeklinde yorumlanabilir.  
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4.5. At Yetiştiriciliği Konusunda Değerlendirme 

Çalışmada yer alan hadisler, şiirler ve at yetiştiriciliği bilgileri (8b-63b), atın 

hem bir süvari, hem de bir Müslüman kişi için taşıdığı anlamı ifade etmektedir.  

MÖ 5. yy’da Atinalı Simon tarafından yazılmış olan bir eserde yer alan atın 

seçilmesinde göz önünde bulundurulması gerekli noktalar (mütenasip ve simetrik 

olmalı, atın ayağı sağlam yapılı ancak hafif olmalı, çok geniş ve yüksek olmamalı, 

omuzlar derin ve geniş olmalı vb) ve dişlerin durumundan yaş tayini (Leclainche 

1947) gibi bilgilerin, ĐF ve TB’de yer alan bilgilere oranla çok daha yüzeysel olduğu; 

çalışmada geçen, iyi bir at alınırken dikkat edilecek noktalar, atların doğmasal ve 

sonradan oluşan kusurları, iyi atın özellikleri, dişlere bakılarak yaşın belirlenmesi, 

atın don ve nişaneleri, çiftleşme, gebelik, doğum bilgilerinin (24b-59a), daha önce 

yapılmış çalışmalardaki (Erzurumi 1944, Erk 1959b,1961, Erk ve Dinçer 1967, Şen 

1987, Özen 1999 ve Özen ve Taşkın 2010) bilgilerle büyük benzerlikler taşıdığı; 

bunların da günümüz at yetiştiriciliği bilgileri ile genel düzeyde örtüştüğü 

söylenebilir.  

Hareket halinde olan bir atın ön ve arka tırnak izleri arasındaki mesafenin 6 

zira‘ (ve daha fazla) olması durumunda iyi bir yarış atı olabileceği bilgisi Erk 

(1959b,1961) ve Şen (1987)’in çalışmaları ile aynıdır. Ancak, boyun uzunluğunun iki 

zira‘ olması gerektiği (38b) ile ilgili bilgiye şu ana kadar yapılan baytarname 

çalışmalarında rastlanmadı. Çağlayan ve ark (2010)’nın çalışmasında boyun 

uzunluğunun 57,23-80,09cm arasında olduğu belirtilmektedir. Sözlük (Parlatır 

2009)’te “dirsek-orta parmak ucu arasındaki mesafe” (yaklaşık 65-70cm)268 olarak 

tanımlanan zira‘, Erk (1959b, 1961)’in de belirttiği gibi eskiden daha farklı bir 

ölçüyü ifade etmek için kullanıldığı söylenebilir.  

Dişlerin durumuna göre yapılan isimlendirme (“hafer”, “sani”, “ruba‘”, 

“karih”) ile yaş tayini bilgilerinin (42b-44b), daha önce yapılan çalışmalarla 

(Erzurumi 1944, Erk 1959b, Erk 1961 ve Özen 1999) büyük benzerlikler taşıdığı 

belirlendi. Özen (1999)’e göre Ali b. Davud, atlarda diş sayısını 36, Erk (1959b)’e 

göre Ebu Bekr ise 40; Erk ve Dinçer (1967) bu sayının 42; Arpacık (1994) ise diş 

sayısını kısraklarda 36 ve aygırlarda 40 olduğunu belirtmektedir. Özen (1999), 

ayrıntılı incelediği Arapça baytarnamede “rival” adı verilen tek ve normal olmayan 

                                                 
268 Bu mesafe atların dirsek-tırnak ucu arası için doğru olabilir. Ancak sözlüklerde geçen ve günümüz 
insanlarındaki dirsek-tırnak ucu arası mesafe daha kısadır (yaklaşık 45-55cm). 
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bir dişin varlığını bildirmektedir. Bazı kaynaklarda, atlarda 2-3 yaşlarında, premolar 

dişlerin önünde ortaya çıkan (Clarke 1884, Dixon ve Dacre 2005), atların %30-

33’ünde görülen (Gibbs 1987) ve boyu 3mm-2cm arasında değişen “kurt dişleri”nin 

(Dixon ve Dacre 2005) olduğu bildirilmektedir. Bu bilgiler göz önüne alındığında, 

çalışmada verilen “atların diş sayısı 44’tür” (43b) bilgisinin yukarıda sözü edilen 

“kurt dişleri”nden kaynaklandığı ve bütün at ırklarında görülmemesi nedeniyle, 

özellikle zootekni konusunda yapılacak ırk çalışmaları açısından önem taşıdığı 

söylenebilir. 

Boragan (1938), at donlarını bir renkli (beyaz, yağız, al ve izabel), iki renkli 

(doru, kula, kurt kulası, sincabi, kır ve boz), üç renkli (ahrec, kızıl kır ve üveyik kır) 

ve alaca olarak; Arpacık (1994) ise asli, türev ve alaca olarak sınıflandırmaktadır. 

Çalışmada atın donları ile ilgili sınıflandırma yapılmasa da yağız, doru, al, izabel, 

kula vb (44b-48b) donlar ile ilgili ve daha önce yapılan baytarname çalışmalarından 

(Erzurumi 1944, Erk 1961, Şen 1987 ve Özen 1999) farklı olarak bazı donların 

(doru, sarı, kula ve kır) alt türevlerinin (44b-48b) tanımlanmasından hareketle, bu 

bilgilerin ayrıntılı ve günümüz bilgilerine (Batu 1962, Arpacık 1994) çok yakın 

olduğu söylenebilir. 

Erk (1959b, 1961) yaptığı çalışmada yağız, doru, kula, kır ve al donlarının; 

Erk ve Dinçer (1967) ise, günümüz dili ile verilen donların doru, alaca, kurt kulası 

(izabel) olduğunu bildirmektedir. Arpacık (1994), “Arap atında yağız don çok az 

görülür. Kula ve Đzabel’e hiç rastlanmaz” demektedir. Oysa çalışmada sözü edilen ve 

günümüz kaynaklarına (Batu 1962, Arpacık 1994) göre Đzabel ve Kula olduğu 

anlaşılan donların (45b, 53b) varlığı ile Erk (1959b, 1961) ve Erk ve Dinçer 

(1967)’in verdiği bilgiler göz önüne alınırsa, çalışmada bahsedilen at ırkının Arap atı 

olmadığı; geçmişte rastlanan bu donların günümüzde artık rastlanmadığı ya da 

gözden kaçmış olabileceği şeklinde yorumlanabilir. 

Çiftleş(tir)me ve damızlık atlar ile ilgili (damızlık bir atın taşıması gerekli 

özellikler, on dişiye bir aygırın yeterli olduğu vb) bilgilerin (41a-42b), Đbn Ahi 

Hizam’ın verdiği bilgilerle (Erk 1961) aynı olduğu ve günümüz bilgileri ile de genel 

düzeyde benzerlikler taşıdığı söylenebilir.  

Erk (1959b) çalışmasında güzel tay elde edilmesi için gebe kısrağın önüne 

heykel konulmasından, Özen (1999) ise Ali b. Davud’un kısrağın erkek ile 
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çiftleşirken önüne bir resim konulmasını önerdiğinden söz etmektedir. Çalışmada 

(19b, 20a, 23a ve 24a sayfalarının kenarında) literatür bilgilerinden farklı olarak 

“heykel el-feres” başlıklı bir duanın yer aldığı; bunun hastalıklardan ve kem 

gözlerden korumanın yanı sıra içerik açısından literatür bilgilerdekine benzer bir 

amaç da taşıdığı ileri sürülebilir. 

Gebelik teşhisi (“…kısrağın yeşil ot üzerine işemesi sağlanır, ertesi gün ot 

kurur ise gebedir” 41b) ve cinsiyetin belirlenmesi “önce sağ memesinden süt gelirse 

yavru erkek, eğer sol memeden gelirse dişi olur” 41b) ile ilgili bilgilerin Erk (1959b, 

1960d, 1961), Şen (1987) ve Özen (1999)’in çalışmaları ile birebir örtüşmesi, bu 

bilgilerin yüzyıllar boyunca devam ettiği şeklinde yorumlanabilir. Günümüz bilgileri 

çerçevesinde, bazı kimyasalların bitkiler üzerine etkisi ve gebelikteki hormonal 

değişimlerin bilinmesi dolayısıyla, özellikle gebelik teşhisi ile ilgili yukarıda verilen 

bilginin değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülebilir. 

Dinçer (1973)’in çalışması, gebe kısrak uterusundaki yavrunun duruşu ve 

doğumu hakkında ayrıntılı ve resimli bilgiler içermektedir. TB’nin 44b sayfasında 

yer alan “… (tayın) incikleri, anasının karnında iken burun deliklerinin yanında olur. 

Yavrunun tırnakları kaşınır, yavru zarlarına sürtünür, buna ’rakame’ derler” 

ifadesinin Dinçer (1973)’in çalışmasındaki kadar açık olmasa da tayın anne 

karnındaki pozisyonu hakkında bir fikir verdiği söylenebilir.                                            

Hizam (Erk 1961), Đbn’ül Avvam (Erk 1962), Ebu Bekr (Erk 1959b) ve Ali b. 

Davud (Özen 1999)’un verdiği bilgilere benzer şekilde kusurlar, çalışmada, genetik 

(atadan yavruya geçen, doğmasal) ve sonradan ortaya çıkan olmak üzere bölgelere 

(baş, boyun, sırt, sağrı, göğüs, ayak, tırnak, kuyruk) ayrılarak açıklanmaktadır. 

Yukarıda verilen ve 9-15. yy’ları arasında yazılan bu eserlerdeki bilgilerden 

hareketle, yüzlerce yıldır bilinen kalıtsal kusurların iyi tespit edilebildiği ve 

önemsendiği, dolayısı ile o dönemde hayvan ıslahına gösterilen bir ilginin işaretleri 

şeklinde değerlendirilebilir. 

Özen (1999)’in de belirttiği gibi Arapça baytarnameler ile bunlardan tercüme 

edilen Osmanlıca eserlerin içerdiği genel yetiştiricilik bilgileri, “veteriner hekimlerin 

atın özellikleri ile ilgili bilgilerinin yüzyıllarca devam ettiği” yönünde bir delil 

sayılabilir. 
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4.6. At Hastalıkları ve Tedavileri 

Çalışmada, kat‘ el-ezen (kulağı kesik), el-‘avr (bir gözü kör), men‘il-rekab 

(bindirmeyen), men‘il-licam (gem vurdurmayan) vb hastalık-kusurlar, hastalıkların 

sıralanması ve isimlendirilmesi bölümünde (63b-65a) yer almakta, ancak belirtiler ve 

tedavi (ayrıntılı) bölümünde (65a-190b) yer almamaktadır. Benzer şekilde belirtiler 

ve tedavi (ayrıntılı) bölümünde (65a-190b) yer alıp da başlıklar (63b-65a) arasında 

olmayan hastalık ve kusurların da (men‘il-ezen (kulağına dokundurtmayan), el-‘eşâr 

fi külli vaktin (sürçme, sürekli ayaklarını sürçmesi), el-haran (öylece durma, dalgın 

olma), el-fütûk fi el-kuvâyim (tırnak ayrılması), ta’lül (siğil), el-mahmûm (sıtma), 

‘alamet vec‘ el-mafz (karın sancısı), ‘alamet el-hetk fi el-cevf (karın boşluğu 

hastalığı)… vb) olması, tercüme edilen kaynak eserden düzensiz bir kısaltmanın 

yapıldığı şeklinde yorumlanabilir. 

Ebers, Smith ve Kahun papirüslerinde, Eski Mısır’da insan ve hayvan 

hastalıklarının tedavisinde çoğu sihir ve duaya dayanan tedavi şekillerinden söz 

edilmekte, ilaç karışımlarında sıklıkla sinek pisliği, insan gaitası ve fare leşi gibi 

maddeler yer almaktadır (Erk 1978). Eski Yunan’da birçok bitkinin (haşhaş, aloe, 

absent, safran, susen çiçeği vb) etkisi bilindiği halde rasyonel olmayan (dışkı, köpek 

yavrusu, kunduz testisi vb) bazı tedavi ve ilaç uygulamaları Yunan ve Roma 

hekimliğinde devam etmiştir (Leclainche 1947). Yıldırım (1983)’a göre 15. yy’ın 

sonu ve 16. yy’ın başında tıp ile ilgili yazılan eserlerde hastalıklar baştan ayağa 

doğru sıralanmış, semptomlar hastalık olarak kabul edilmiş; hastalık nedenleri 

belirtilmiş; tedavi yöntemi de, hastalığın akut ya da kronik olmasına göre 

belirlenmiştir. Çalışmada, Yıldırım (1983)’ın belirttiği sıralamanın büyük oranda 

takip edildiği söylenebilir. Đncelenen eser(ler)de tedavide çoğunlukla akılcı bir yolun 

izlendiği; Erk (1978) ve Leclainche (1947)’ın bildirdiği rasyonel olmayan 

yöntemlere (güvercin gaitası, erkek çocuk idrarı, domuz idrarı, öküz idrarı, yavru 

köpek, kunduz testisi) sadece birkaç tedavide başvurulduğu (106b, 109b, 114a, 121b, 

123b, 126a, 133b, 138a, 145a, 151a, 152a, 154a, 164b, 165a, 183b, 187b, 188a, 

189b) tespit edildi. Erk (1961), Đbn Ahi Hizam’ın purgatif amaçla tedavide köpek 

yavrusu ve horozun kesilerek su ile kaynatıldıktan sonra uygulanmasını önerdiğini; 

Hizam’dan yararlanan Đslam veterinerlerinde de (Ebu Bekr Đbn Bedr) bu önerinin yer 

aldığını; (Simith’ten aktararak) benzer uygulamanın 4. yy’da yaşamış olan Yunan 

veterineri Chiron tarafından da yapıldığını bildirmektedir. Çalışmada, yemek yemeye 
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başlamış bir köpek yavrusunun ya da semiz bir domuzun yumuşatıcı ya da sürgüt 

etki oluşturmak amacıyla kullanıldığı (187b) bunun da Đbnül Avvam’ın (Erk 1962) 

tedavi önerisi ile aynı olduğu belirlendi. Bu uygulamalara, geleneksel tedavi 

yöntemlerinin izlenmesi ve çaresiz kalınan durumlar nedeniyle başvurulduğu 

söylenebilir.  

Çalışmada at hastalıklarının belirtileri ve tedavileri ile ilgili bilgiler, Erzurumi 

(1944), Erk (1959b,1960a, 1960d, 1961), Erk ve Dinçer (1967), Dinçer (1973, 1974), 

Şen (1987), Özen (1999) ve Özen ve Taşkın (2010)’ın çalışmalarında yer alan 

bilgilerle benzerlikler taşısa da birçok hastalığın (tendinitis-intişar, kuru kemre, 

ekzositoz-‘aran, çatlama-şıkâk, yarılma,fıtık-fütûk, vb) tedavi seçeneklerindeki 

(intişar için dört, ‘aran için yedi farklı tedavi seçeneği gibi) zenginliğin ve TB’de 

satır aralarına düşülen kısa açıklamaların (daha doğru değerlendirmeler yapılabilmesi 

açısından) yukarıdaki çalışmalardan farklılık oluşturduğu; ayrıca tedavideki seçenek 

zenginliğinin de, tecrübelerin varlığına bir delil olduğu söylenebilir. 

Özen (1999), ayrıntılı incelediği baytarnameden hareketle, ayak 

hastalıklarının tedavilerinde başarılı yöntemler uygulandığını, tedavide ilaç kullanımı 

ve hazırlanmaları ile Galenik farmasi etkisinin görüldüğünü, tedavisi zor olan 

hastalıklarda kan alma ve dağlamaya başvurulduğunu; Yıldırım (2008) ise 15. yy’da 

çoğu hastalık, yaralanma ve kanamaların yüzyıllardır uygulanmakta olan dağlama 

(key, koterizasyon) yöntemi ile tedavi edildiğini bildirmektedir. Bu çalışmalara 

paralel olarak incelenen eserde de rastlanan ve günümüzde halen kullanılan dağlama 

yönteminin yaygın (müşeş-96a, intişar-97a, zevayid-104b, seretan-105b, cerd,-

106a…) ve genelde doğru şekilde uygulandığı söylenebilir. 

Erk (1955), Apsyrtus’un “yaş, kuru, eklem (mafsali) ve deri altı” şeklinde 

dört formu görülen bir hastalıktan bahsettiğini ve bu hastalığın ruam olduğunu; bir 

diğer çalışmasında da (Erk 1961), “hunan”ın muhtemelen faringitis (pharyngitis) ya 

da boğazda gelişen bir apse olabileceğini bildirmektedir. Özen (1999), ayrıntılı 

incelediği Arapça el yazmasında geçen “hınan-ı mefasil” hastalığının eklemlerde 

olan bir hastalık olduğunu, hastalığın belirtilerinden yola çıkarak bunun 

hydrocephalus; Erk ve Dinçer (1967) ise “hınam” adlı bir hastalığın deri malleusu 

olabileceğini bildirmektedir. Erk (1955) ve Şen (1987)’in çalışmalarına benzer 

şekilde çalışmada da hunan (hınan, hanan) hastalığı ile ilgili başlığın altında dört 
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(yaş, kuru, eklem ve deri altı) formdan269 bahsedildiği belirlendi. Ancak çalışmanın 

alt başlıklarında deri altı formu yerine “hızlı gelişen,  tekrarlayan” bir form (77a) yer 

almaktadır. Bu isimlendirme farklılığının ayrıntılı olmayan belirtilerden 

kaynaklandığı; baytarnamelerin büyük çoğunluğunun ayrıntılı ve karşılaştırmalı 

olarak incelenmesi ve disiplinler arası çalışmalar ile isim farklılıklarının 

giderilebileceği ve hastalık için tam bir tanımlamanın yapılabileceği söylenebilir. 

Kulunc, sözlükte (Parlatır 2009) şiddetli bağırsak ve omuz ağrısı anlamında 

kullanılmaktadır. Erk (1959b), kulunç hastalığını “romatizmai sancı”, Dinçer (1973) 

ise “Colon transversum” olarak bildirmektedir. Özen (1999) de çalışmasında “sıcak 

ya da soğuk kolnac hastalığı” olarak bir hastalıktan bahsetmektedir. Çalışmada, 

“kûlunc” hastalığının belirti (92a) ve tedavi (171a) kısımlarının Dinçer (1973)  ve 

Özen (1999)’in çalışmaları ile büyük benzerlikler taşıdığı belirlendi. Baytarname 

çalışmalarında rastlanan bu vb terim farklılıklarının, baytarnamelerin ayrıntılı 

incelemesinin tamamlanması ve disiplinler arası çalışmalar ile büyük oranda 

giderilebileceği söylenebilir. 

 Erk ve Dinçer (1967) ile Özen (1999)’in belirttiği gibi hastalık belirtisi olan 

öksürük, baytarnamelerde olduğu gibi halk arasında da hastalık olarak bilinmektedir. 

Erk (1961), Đbn Ahi Hizam’ın öksürüğü nedenlerine göre iki farklı grupta (tozlu yem 

ve soğuk hava) sınıflandırdığını; Çınar (1993), üç farklı sınıflandırmanın (terli iken 

su içirme, tavuk pisliği bulaşmış yemi alma ve yemle birlikte tüy yutma) yapıldığını; 

Özen (1999) ise üç farklı gruba (tüy yutma, fare pisliği bulaşmış samanın yenmesi ve 

hastalanma sonucunda) ayrıldığını bildirmektedir. Đncelenen eserde öksürüğün 

nedenlerine göre tüy yutma (167a), gemden kaynaklı hava yutma (90b, 168b), 

soğuktan (91a, 169a), toz ve aşırı sıcaktan (169b), arpa ve toprak yemekten (168b) 

kaynaklanan (168b), tekrarlayan (170a) ve soluk borusu yaralanmasından kaynaklı 

(151b) olmak üzere farklı şekillerde sınıflandırılmasının konunun daha ayrıntılı ele 

alındığının bir işareti olarak kabul edilebilir.   

Genel olarak göz hastalıklarının tedavilerinde uygulanan yöntemlerin (155a, 

155b, 159a, 165a, 165b, 166b, 170b, 173b, 174a, 175a, 182b, 183b, 185a) daha önce 

                                                 
269 Đç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan öğretim üyeleriyle değerlendirilen hastalığın dört formunun 
sırasıyla malleus (akciğer, burun ve deri formları), gourme (sakağı, adenitis equorum) ve 
lenfadenitis olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi (Başoğlu ve Güzelbekteş 2010). 



 189 

yapılan çalışmalarla (Erk 1959b, Erk 1961, Şen 1987, Özen 1999) benzerlikler 

taşıdığı da söylenebilir.  

Theomnestos, Đbn Ahi Hizam, Đbnü’l-Avvam ve Đbn el-Ahnaf göz hastalıkları 

ve tedavileri konusunda benzer bilgiler vermişlerdir (Weidenhöfer 2006). Yazar 

(Weidenhöfer 2006), Arapçada “Zafara” (Pterygium, konjüktiva zarı duplikasyonu) 

ve “bayad(z)” (lökom) olarak tanımlanan hastalıklarda belirti ve tedavilerin Antik 

dönemle paralellik göstermediğini; (tedavilerde) Galenik yöntem izlense de spesifik 

ilaç madde kullanımının dikkate değer olduğunu; ancak Đbn Ahi Hizam’ın pterygium 

dışındaki hastalıkların tedavisinde flebotomi uygulamasından kaçındığını; 

farmakolojik (bitkisel, mineral ve hayvansal maddelerle) tedaviyi tercih ettiğini 

bildirmektedir. Çalışmada, göz hastalıklarının belirti ve tedavileri ile ilgili kısımların 

(88b,155a)  Đbn Ahi Hizam’ın eserleriyle (Erk 1961, Şen 1987) büyük benzerlikler 

taşıdığı; tercüme sırasında mütercimin yaptığı kısaltmalara rağmen, çalışmada göz 

hastalıkları ile ilgili tespit edilen tedavi yöntemlerinin ve kullanılan ilaçların rasyonel 

olduğu söylenebilir. 

Gebe kalmayan kısrağın tedavisi ile ilgili bilgiye daha önceki çalışmalarda 

(Erk 1960d, 1961) rastlanırken, gebeliğin devam ettirilmesi (abortusun önlenmesi) 

amacıyla verilen tedavi seçeneği ile ilgili bir bilgiye sadece Erk (1959b)’de 

rastlanmış olup tedavide kullanılan karışım (ardıç ağacı, mazı, servi kozalağı, ak 

şarap karışımının içirilmesi önerilmektedir) çalışmadakinden (179b) çok farklıdır. 

Erk (1959b) ve çalışmada önerilen tedavinin rasyonel olduğu; ayrıca günümüz bilgi 

ve teknolojisi ile kullanılan maddelerin araştırılması gerektiği ileri sürülebilir. 

Baytarname ile ilgili yapılan çalışmalara (Erk 1960c, 1960d, 1961, Erk ve 

Dinçer 1967, Özen 1999 ve Özen ve Taşkın 2010) benzer şekilde, incelenen eserde 

de fiziksel nedene bağlı olarak ortaya çıkan idrar tutukluğu ve idrarını yapamama 

gibi üriner sistem bozukluklarında veteriner hekim tarafından elle müdahale 

önerilmektedir (178a). Bu açıdan tedavi yöntemleri ile kullanılan ilaçların benzer ve 

rasyonel olduğu söylenebilir.  

Yapılan çalışmalarda (Erk 1955, Erk 1959b, Erk 1961, Erk ve Dinçer 1967, 

Özen 1999, Özen ve Taşkın 2010) bazı hastalıkların bulaşıcı  (kontagiyöz) 

karakterinden söz edilmektedir. Çalışmada uyuzun yanı sıra hanan (ruam?) ve 

hanâzir (aktinomikoz) hastalığının da bulaşıcı karakterinden söz edilmekte (86b, 



 190 

153a, 175b); özellikle uyuz hastalığında tedaviyi yapacak kişinin uzman olması 

gerektiği, uzman değilse hayvanı öldürebileceği; hasta hayvanların sağlamlardan 

ayrılması, hasta ve sağlıklı hayvanlarda aynı malzemelerin kullanılmaması gerektiği 

(175b) belirtilmektedir. Bu bağlamda çalışma verilerinin yukarıdaki çalışmalarla 

paralellik taşımasının yanı sıra derinlemesine ayrıntılı olduğu söylenebilir.  

Daha önce yapılan baytarname çalışmalarında (Erk 1959b, Erk 1961, Erk ve 

Dinçer 1967, Özen 1999, Özen ve Taşkın 2010) uyuz hastalığının nedenleri, 

belirtileri ile tedavisi konusunda eksik, ancak genelde doğru bilgiler verildiği 

belirtilirken; bu çalışmalardan farklı olarak, incelenen eserde uyuzun yaylakta/otlakta 

olan atlarda olması durumunda önerilen tedavi ile “Taylar (tedavi edilen atın) 

sütünden içtiklerinde onlar da tedavi olur”  (180a) şeklinde süt yoluyla yavruda 

tedavi sağlanacağı bilgisi, günümüzde sütle geçen maddelerin yavrularda 

oluşturduğu etki bakımından temel düzeyde de olsa önem taşıyacak niteliktedir. 

Bulgular kısmında dipnot olarak verilen ve tedavide kullanılan bazı 

maddelerin günümüzde bilinen etkinlikleri (Baytop 1999, Kaya 2008) ve eserde 

kullanım amacına (Örneğin bal: antiseptik, sürgüt, yanık tedavisinde merhem 

şeklinde, boraks (jenkar, tenkar) ile ağızda görülen iltihaplarda, eserde ise çoğu 

hastalık durumunda; Sarısabır, aloe, öd ağacı ise Antimikrobiyel, yara ve yanık 

iyileşmesini hızlandırıcı, sürgüt, tümoral oluşumunu önleyici, antienflamatuar etkili 

olarak kullanılmaktadır) bakıldığında, hastalığa spesifik olarak kullanıldıkları 

söylenemese de “geniş spektrumlu etki” kavramı (Kaya 2000) göz önüne alınarak, bu 

etkinin günümüz modern teknik ve bilimsel yöntemleri ile araştırılması gerektiği ileri 

sürülebilir. 

Tedavi sonrasında hayvanın bekletilmesi gereken yer, beslenmesi ile ilgili 

konulara daha önce yapılan çalışmalara (Erk 1959b, Erk 1961, Erk ve Dinçer 1967, 

Özen 1999, Özen ve Taşkın 2010) benzer şekilde çalışmada da […kuyruğunun iki 

tarafından dağlayıp karanlık, rüzgar almayan bir yere koysunlar” (152a); “Yem 

olarak yaş ot versinler, yaş ot zamanı değilse yonca versinler” (154b); “Yem olarak 

yaş ot versinler. Bulamazlarsa kuru otun üstüne su ve bal saçıp, tatlı şarap ve natron 

ekleyip yedirsinler. Arpa yerine marul, soğuk su, sarmaşık suyu, zeytinyağı, tatlı 

şarap ve beyaz bal versinler (155a)] değinildiği, bunun da postoperatif olarak bakım, 

besleme ve barındırma durumuna dikkat etme anlamına geldiği belirtilebilir. Buna 

ilave olarak, çalışmada beş hastalıkta [ziybe (126a), tendo çekilmesi (134a), idrar 
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tutukluğu (143a), karın şişliği (152a) ve Kuduz(187b)] tedaviden sonra “karanlık bir 

yerde bekletilme” önerisinin yapıldığı belirlenmiş olup günümüz veteriner hekimliği 

uygulamaları arasında yer almamakla birlikte, bu durumun postoperatif sürece 

katkılarının incelenmesi gerektiği söylenebilir. 

 

4.6.1. Tedavi Yöntemi, Uygulama Dozu ve Zamanı 

Uygarlıklar arasındaki bilim göçü gibi, tedavi ve tedavide uygulanan 

maddelerde de bir uygarlığın deneyimlerinin sonraki uygarlıklara aktarılması 

şeklinde olduğu (Nasr 1989) ifade edilmektedir. Çalışmada yer alan “Hint, Rum, 

Ermeni, Araplar...” vb (45b, 52b, 55b, 57a, 61b, 94a, 105a, 119b, 142a, 179b vb) 

ifadelerinin de bu aktarımın kaynağı konusunda fikir verdiği söylenebilir. Tedavide 

kullanılan maddeler (bitkisel, hayvansal, madensel) arasında deniz ürünlerinin 

(denizköpüğü, balık suyu, deniz suyu, deniz kenarında yetişen bir bitkiden söz 

edilmesi, deniz yengeci vb) yer alması, eserin yazıldığı yerin denize yakın olduğu ya 

da deniz kenarında bulunan uygarlıklardan aktarılan bilgilerin varlığını sürdürmesine 

işaret ettiği şeklinde yorumlanabilir.  

Smithcors (1955), Eski Hindistan’da tedaviler konusunda bitki ve mineral 

kullanımının yaygın olduğunu; Brown ve Davis (2001), tedavide ilaç kullanımında 

standardizasyonun ilk olarak Müslümanlar tarafından başarıldığını; Nasr (1989) ise 

Đslam uygarlığı döneminde ilaçların, ilacın keyfiyeti ve hastanın mizacına göre 

değiştiğini; Nasr (1989) ile Brown ve Davis (2001) günümüz tedavisinde kullanılan 

(bitkisel, hayvansal ve mineral) madde etkinliğinin, deneme yanılma sonucunda 

ortaya çıktığını bildirmekte; çalışmada uygulanan tedavi yöntemlerindeki akılcılığın 

Nasr (1989) ile Brown ve Davis (2001)’in verdiği bilgiler ile paralellik taşıdığı; 

musannifin tedavide daha önceki uygulamalar hakkında bilgi verip kendi 

uygulamaları ile karşılaştırmasının da, rasyonel olan komparatif bir tedaviyi ortaya 

çıkardığı söylenebilir.  

 

Tedavi yöntemi (şekli ve yolu) 

Tedavide uygulama şekilleri arasında halen günümüzde (halk arasında, 

folklorik uygulamalarda da olsa) geçerliliğini koruyan içirme, lapa, tütsü, kan alma, 

dağlama vb uygulamaların yapıldığı daha önce yapılan baytarname çalışmalarına 
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(Erzurumi 1944, Erk 1959b, Dinçer 1973, Erk 1961, Şen 1987, Özen 1999, Özen ve 

Taşkın 2010) benzer şekilde çalışmada da tedavinin (ilacın) ağız yoluyla içirmek 

(su‘ud, tevcir etmek: 121b, 123b, 124a, 140b, 146a, 147a, 156a, 170a, 172b, 185a); 

rektal yolla fitil/şırınga etmek, lavman yapmak (hukne eylemek: 118a, 119a, 121a, 

123b, 128a, 131b, 140b, 142b, 144a, 146a, 152a, 154a, 163a, 170a) ; burun yoluyla 

damlatmak (tamzırmak: 114b, 119b, 121a, 123b, 126a, 135a, 136a, 139b, 141a, 142a, 

143a, 147b, 148a, 172a, 177b, 178a, 183a, 184b, 187a); lapa şeklinde sargı (130a, 

145a, 162b); sürme çekme (140b, 143b, 155b, 165a, 165b, 166a, 171a, 175a, 182a); 

yakı270 (163b); tütsü271 (buhurlamak: 110b, 120a, 124b, 128a, 133a, 134a, 159b, 

161a, 161b); kan alma (98a, 118a, 122a, 127b, 129a, 131a, 138a, 138b, 139a, 140a, 

141a, 141b, 147a, 150a, 152a, 158a, 176a, 178b, 180a); dağlama (96b, 98b, 100b, 

116b, 126a, 129a, 139a, 140a, 146b, 152a, 157a, 172a, 174b, 186a)  vb şeklinde 

uygulandığı ve bu uygulamaların genelde rasyonel nitelikte olduğu söylenebilir. 

Çalışmada yer alan ve günümüz bilgilerinden hareketle, rasyonel nitelikte 

olmayan bazı tedavi ve uygulamaların [müşeş hastalığında dua ile tedavi (95a); 

dizdeki şişlik ve şiddetli açlık (protein eksikliği) tedavisinde güvercin gaitasının 

kullanılması (106b, 189b); Đkal (ayakbağı), sağırlık, rahse (osteomalasi, kemik 

erimesi), kanlı dışkılama (melena) tedavisinde kunduz testisinin kullanılması (109b, 

114a, 145a, 154a); kuru mürre, inkita‘(kesilme), akciğerde delinme (perforasyon), 

tırnak kökünde olan kaşınmanın tedavisi için çocuk idrarının önerilmesi (121b, 138a, 

151a, 183b, ); delilik, delirme durumunda kerkes (akbaba ya da baykış) beyninin 

kullanılması (123b); Ziybe hastalığı tedavisinde fare ve yılan (fare yutmuş yılan) 

kullanılması (126a); Đkas hastalığının tedavisinde sığır idrarının kullanılması (133b); 

karın şişliği (timpani) durumunda güvercin ve tavuk gaitasının kullanılması (152a), 

kılların uzatılması için insan ve at idrarının kullanılması (164b, 165a), bütün 

hastalıklarda sürgüt veya yumuşama etkisi oluşturmak için köpek yavrusu veya 

domuz ekstremitelerinin kullanılması (187b, 188a)] da olduğu belirlendi. 

Dağlamanın, genelde sinir ve kas hastalıklarında uygulanan bir tedavi şekli 

olduğu, daha önce yapılan çalışmalarda (Erk 1959b, Erk 1961, Şen 1987, Özen 1999) 

ortaya konulmuştur. Bu çalışmalara paralel olarak incelenen eserde dağlama ile ilgili 

verilen, “uygulandığı hastalık, dağlamanın yapılması” bilgilerinin büyük benzerlik 

                                                 
270 Deriyi kabartıp su akıtmak veya yara edip işletmek için vücudun herhangi bir yerine yapıştırılan 
yakıcı madde (Parlatır 2009). 

271 Isı yardımıyla uçabilen maddelerin koklatılması (Kaya 2008). 
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taşıdığı; ayrıca dağlayıcı materyali ile şekli açısından çalışmada ek bilgilerin (Bakır 

dağlayıcı-186a; dört köşeli dağlayıcı-96b; desenli dağlayıcı 96b gibi) olduğu 

söylenebilir. 

Çalışmada yer alan irinli şişliklerin (apse, çıban vb) tedavisinde şişliğin en alt 

noktasından açılarak drenajın sağlanması gerektiği (120a) bilgisinin, günümüz 

uygulamaları (Anteplioğlu ve ark 1990) ile uyumlu olduğu belirtilebilir. 

Dinçer (1967), Arslan (1998) ve Sinmez (2011) tarafından yapılan 

çalışmalarda, Anadolu folklorik veteriner hekimliğinde uygulanan tedavi yöntemleri 

“dini-sihri”, “ampirik” ve “rasyonel” olarak sınıflandırılmaktadır. Çalışmada, sadece 

bir yerde (95a) dua ile tedaviden bahsedildiği ve rasyonel olmayan birkaç yöntem 

(106b, 109b, 114a, 121b, 123b, 126a, 133b, 138a, 145a, 151a, 152a, 154a, 164b, 

165a, 183b, 187b, 188a, 189b) dışında tedavide genelde bitkisel, hayvansal ve 

madensel maddelerin kullanılmasından hareketle, günümüz folklorik veteriner 

hekimliği uygulamalarına oranla daha rasyonel bir tedavi yöntemi izlendiği 

söylenebilir.  

Đncelenen eser(ler)de bazı hastalıkların tedavisinde burundan yapılan 

uygulamalarda “sol ve sağ burundan uygulama” şeklinde bir ayrıma gidildiği 

belirlendi. Karaciğerin sağda olduğunun büyük ihtimalle bilindiği ve bu nedenle sağ 

burundan ilaç uygulaması (139b) yapıldığı, yine karaciğer hastalığında sağ 

kaburgaya yapılan dağlamanın da (140a) benzer şekilde sağ taraftaki organla 

ilişkilendirilerek yapıldığı ileri sürülebilir. 

 

Uygulama dozu ve zamanı 

Brown ve Davis (2001) Đbn Hacar’ın (702-765) ilaç ve zehirleri 

sınıflandırdığını, bir maddenin tedavi edici ile zehirli etkisinde dozun önemini 

saptadığını; Kaya (2000), uygulanan bir ilacın etkili bir sağaltım oluşturabilmesi için 

uygun dozda verilmesi gerektiğini, bunun da yaş, kullanım yolu vb faktörlerle 

belirlendiğini bildirmekte; çalışmada ise, tedavide uygulanacak maddeler için “Eğer 

at tay ise, bir ratl şarap, bir vakıyye şeker ve bir vakıyye nahc, eğer büyük at ise 

şarap üç buçuk ratl olsun” (117b), “At olgun (dişleri tam) ise beş ratl, iki yaşındaysa 

iki buçuk ratl, tay ise bir ratl sekiz vakıyye versinler” (176b)  şeklindeki ifadelerle 

hayvanın yaşına göre farklı doz uygulamasına gidildiği, dolayısı ile yukarıda 
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belirtilen literatür bilgileri ile paralel olarak tedavi dozunun dikkate alındığı 

söylenebilir. 

Homeopati, “bir hastalığın hastalık belirtilerini sağlıklı bir insanda 

gösterecek maddelerin çok düşük dozlarda hastalarda kullanılması ile yapılan 

alternatif tedavi” (Kaya 2001, Naturecure 2011); homeoterapi ise “hastalığa neden 

olan bir maddeye benzer bir maddeyle tedavi” (TDK 2009) olarak tanımlanmaktadır. 

Özyurtlu (2004), mazı (Thuja occidentalis)’nın homeopatik tedavide kullanılması ile 

ilgili tez çalışmasında, klasik ilaç kullanımından daha etkin sonuçların alındığını, 

yine klasik ilaç kullanımında görülen yan etkilerden hiçbirinin gözlenmediğini, 

maliyet açısından da daha ekonomik olduğunu bildirmektedir. Çalışmada, mazının 

yanı sıra normalde zehirlenme etkisi yaratabilecek arsenik (129b, 130a, 134a), bakır 

pası (103b, 116b, 160a, 166b, 171a, 171b, 186a, 188a), altın ve gümüş tozu (103b, 

165b, 171a, 185b) vb maddelerin tedavilerde kullanıldığının belirlenmesi; bu 

kullanımda, sözlük anlamında geçtiği gibi madde dozunun önem taşıması; Hipokrat 

dönemi (MÖ 4-5. yy) ile başladığı bildirilen homeopatik tedavinin Đslamiyet 

döneminde de uygulandığı şeklinde değerlendirilebilir. 

Erk (1961)’e göre Đbn Ahi Hizam’ın tedavide uygulama zamanı ile ilgili 

verdiği bilgiler günümüz bilgilerine yakındır. Đncelenen eserde geçen, “…eski bir 

bezle bağlayıp akşamdan sabaha kadar bekletsinler. Sabah çözüp tekrar 

uygulasınlar” (95a); “…sabah ve akşam olmak üzere üç gün” (99b); “… her gün 

sabah akşam uygulasınlar” (113a); “…sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez 

uygulasınlar” (133b); “…üç gün uygulasınlar. Üçüncü günün sabahı su vermeden 

önce bunu versinler” (119b) şeklinde verilen bilgilerin Erk (1961)’in çalışması ile 

benzerlikler taşıdığı; ayrıca solunum sistemi hastalıklarında ilacın, hayvan aç iken 

verilmesi (156a, 169a)  ile günümüze benzer şekilde (Kaya 2000, Brown ve Davis 

2001), ilacın farklı zamanlarda uygulandığı ve bu uygulamanın rasyonel bir nitelik 

taşıdığı şeklinde değerlendirilebilir. 

 

4.7. Modern Bilim ve Baytarnameler 

Lansky ve ark (2008), çoğunlukla sürgüt etkili, açık ülser yaraları ve 

tümörlere karşı kullanılan incirin çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu; 

zaman içerisinde farklı toplumlarda benzer kullanımların yanı sıra değişiklikler 
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gözlendiğini; örneğin, Hindistan’da yumru şeklindeki şişliklerde, pnömoni ve 

tümörlere karşı; Đran’da bronşit, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında, 

Anadolu’da ise akrep sokmalarında, egzema, hemoroid ve baş bölgesi 

yaralanmalarında; Jiang ve ark (2007) ise MÖ 9500-8500’den beri varlığı bilinen 

gebre otunun (L. Capparis spinosa), geçmişten günümüze kadar hem doğu hem de 

batıda çok çeşitli amaçlarla [sürgüt edici, idrar söktürücü (diüretik), şeker 

hastalığında (diabetik), kusturucu (emetik), balgam söktürücü (ekspektoran), diş, 

böbrek ve dalak ağrıları gibi] kullanıldığını bildirmektedir. Çalışmada, Lansky ve ark 

(2008)’a benzer şekilde incirin (sürgüt etkili olarak) gazlı şişkinliklerde, yumru 

şeklindeki şişkinliklerde (müşeş, intişar) kullanıldığı (96a, 98a, 108b, 126a, 131b, 

147b) ancak, Lansky ve ark (2008)’tan farklı olarak hırıltılı soluma, kısrağın tayı 

reddetmesi (emzirmemesi) gibi durumlarda (156a, 179a) da kullanıldığı; gebre 

otunun da Jiang ve ark (2007)’tan farklı olarak dalak ağrısı (142a) ve diş aşınmasında 

(182a) kullanıldığının belirlenmesi; incir ve gebre otunun yukarıdaki kullanımının, 

medeniyetlerin birbirinden etkilenmesinin yanı sıra deneyimlerin varlığına kanıt 

sayılabileceği ve bu kullanımın rasyonel nitelik taşıdığı söylenebilir. 

Albayrak ve ark (2008), günümüzde de geniş bir kullanım alanı olan Aloe 

(Sarısabır) ve Urtica (Isırgan otu) türlerinin insan tedavilerinde binlerce yıldır 

kullanıldığını, ancak günümüz bilimsel kaynaklarında bu bitkilerin etkileri ile ilgili 

olarak bilimsel bir verinin mevcut olmadığını; Beceriklisoy ve ark (2008), yaptıkları 

çalışmada mazı (L. Thuja occidentalis) ve ısırgan otunun (Urtica urens) dişi 

köpeklerdeki yalancı gebelik üzerine etkinliğinin 3-5 gün içerisinde %6,7 - 33,3 ile 

%33,3 – 66,7 arasında olduğunu ve tedavi sonucunda herhangi bir yan etkinin 

görülmediğini; incelenen eser(ler)de, tedavide sarısabır (97a, 116a, 175a, 188b) ve 

mazının (103b, 110a, 153b, 162a, 170a, 171b, 181a, 184a) farklı amaçlarla rasyonel 

nitelikte kullanıldığı; yukarıdaki literatür bilgilerden hareketle günümüzde sağlık ve 

kozmetik alanında yoğun şekilde kullanım alanı bulan sarısabırın (Kaya 2008) ve 

mazının yanı sıra baytarnamelerde rasyonel şekilde kullanılan pek çok maddenin 

veteriner hekimliği alanında bilimsel çalışmalar ile araştırılmaları gerektiği 

söylenebilir. 

Başoğlu ve ark (1998a, b), kına macunu/hamuru (L. Folium lawsonia) ile 

Trichophytosis (mantar hastalığı, saçkıran, ringworm); zakkumun (L. Nerium 

oleander)  sulu ekstraktı ile de deri fibropapillomu (L. Cutaneous fibropapilloma)  
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tedavisinde başarılı sonuçlar aldıklarını bildirmektedir. Çalışmada kına ve kına 

yağının şişlikler ve yaralanmalarda; zakkumun ise tırnak kökünde oluşan kaşınma, 

bal arısı sokması, el ve ayakların şişmesi durumlarında kullanıldığı belirlendi. 

Günümüzden yüzyıllar (532 yıl) öncesinde kullanıldığı belirlenen bu ve benzer 

maddelerin, Başoğlu ve ark (1998a,b) gibi araştırmaların artırılması yoluyla 

etkinliğinin belirlenmesi gerektiği söylenebilir.  

Son yıllarda önemi anlaşılan ve bu alandaki yatırım ve istihdamların arttığı 

organik hayvan yetiştiriciliğinde, hayvansal kökenli gıdalarda yer alabilecek 

maksimum veteriner ilaçları kalıntı limitleri ile ilgili mevzuat (RG 2002a, RG 2005 

ve RG 2007) ve yapılan organik üretimin gereği, hayvanların tedavisi için bitkisel 

maddeler ve bitki özlerinin kullanılmasının zorunlu olduğu bildirilmektedir (RG 

2002b, Lockeretz ve Lund 2003). Đbn Ahi Hizam (Erk 1961), Ali b. Davud (Özen 

1999), Ebu Bekr Đbn Bedr (Erk 1959b)’in çalışmaları ve incelenen eserler (TB ve ĐF) 

başta olmak üzere rasyonel sayılabilecek yöntemin izlendiği eserlerin özellikle 

bitkisel tedavi araştırmaları açısından önemli kaynak niteliği taşıdıkları; 

derinlemesine ve disiplinler arası yapılacak çalışmaların, veteriner hekimliğinde 

alternatif tedavi kavramının modern bilim yoluyla uygulanabilirliğinin saptanması 

açısından rehber görevi görebileceği ileri sürülebilir. 

 

4.8. Etik, Deontolojik ve Sosyolojik Yönden Değerlendirme 

Hayvan kullanım etiğinin, hayvanlara (sahip oldukları bir değer) birer canlı 

olarak yaklaşılmasını ve davranılmasını (Boehncke 2004); bunun için de “her türden 

hayvanın kullanımı, bakım, besleme, barındırma, yetiştirme, tedavisi vb sırasında 

ağrı, acı ve ıstıraptan uzak sağlık, mutluluk ve iyilik halinin sağlanması” (Yaşar 

2005) olarak tanımlanan hayvan gönencine uygun bir kullanım gerektiği 

bildirilirken; incelenen eser(ler)de yer alan “kalabalık içerisinde (şehirde) 

çalıştırılacak atların alıştırıldıktan sonra çalıştırılması gerektiği” (66b) ve “seyisin 

hayvanın dinlenme ve eğitimi sürecinde gereksiz davranışlar sergilemesi sonucunda 

ısırganlık davranışının ortaya çıktığı” (65b) gibi bilgilerin bu bağlamda hayvan 

kullanım etiği ve hayvan gönenci ile ilişkilendirilebileceği; baytarnamelerin bu 

konular (hayvan kullanım etiği ve hayvan gönenci) açısından da incelenmesi 

gerektiği söylenebilir.  
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Erk (1959b), “Naseri” adlı eserde üstatlara mükafat verme, ölen üstatlara 

rahmet okuma, ücret alıp almama, tedavisi imkansız hastalıklara boş yere ilaç 

verilmemesi gerektiği gibi deontoloji konularının yer aldığını bildirmektedir. 

Đncelenen eser(ler)de de başarılı bir sonuç için teşhisin doğru konulması ve bunun 

için tecrübeli olunması gerektiği; bazı uygulamaları (kan alma gibi) yapacak kişilerin 

uzman olması gerektiği (97a); bu uzman, 101b’de “Đlaç hazırlanıp şefkatli, şişman 

bir baytarın gelmesi beklenmelidir” ifadesi ile açıklanması; ayrıca halktan fazla para 

almak için gereksiz uygulama yapan baytarlardan da söz edilmesi, bu baytarların 

hayvanı mahvettikleri, halk nazarında bunlara kötü gözle bakıldığı (101b) bilgilerine 

yer verilmesi, bu bilgilerin günümüzde de tartışılan malpraktis (meslek, hekim 

hatası) uygulamalarına (RG 2006) halkın, dolayısıyla hasta sahiplerinin yaklaşımını 

görmek açısından önemli ve tarihsel bir örnek oluşturduğu; ayrıca veteriner 

hekimlerin (baytarların) özellikleriyle ilgili olarak “şefkatli, şişman” (101b) 

ifadelerinin de veteriner hekimlerin o dönemdeki (9-15. yy) profili ve halkın 

gözündeki durumu konusunda önemli ipuçları verdiği şeklinde değerlendirilebilir. 

Daha önce baytarnameler üzerine yapılan çalışmalarda (Erk 1959b, 1961, Erk 

ve Dinçer 1967, Dinçer 1973, Şen 1987, Çınar 1993, Özen 1999, Özen ve Taşkın 

2010) olduğu gibi bu çalışmada da, birinden bir alıntı yapılırken “ve ‘aleyhumu’s-

selâm” (selam olsun!), “radiyallahu ‘anhu” (Allah ondan razı olsun!), “rahimallahu 

‘anhu” (Allah rahmet eylesin!) vb ifadelerinin (2b, 24a, 71a, 102a, 103a, 103b, 129b, 

132a, 133a, 137a, 140a, 156a, 188a) kaynak kişiye yapılan bir atıf ya da iltifat 

sayılabileceği, bu bilginin de bilim ve yayın etiğinde “onur (payı) verme” (Resnik 

2004) açısından önemli bir nitelik taşıdığı belirtilebilir. 

Özen (1999)’in incelediği Arapça yazma eserde Rumlardan aktarılarak: 

“Erkek yavru istiyorsan sağ testisi bağlamalısın.” denilmesi, erkeğin olumlu, dişinin 

ise olumsuz unsur sayılması, ilk olarak Eski Çin’de yer alan “yang” ve “yin” (Erk 

1978) ile tarih sahnesinde görülmesi ile çalışmada, tedavide idrar kullanılan 

durumlarda özellikle “erkek çocuk idrarı” (121b, 138a, 138b, 151a, 183b) 

kullanılmasının yanı sıra “süt ilk olarak sağ memeye inerse erkek, sol memeye inerse 

dişi yavru olur” (41b) görüşlerinin, erkek ve olumlu unsurun Đslamiyet’teki “sağ 

omuzda iyi melek, sol omuzda kötü melek (şeytan) yer alır” ile sağ (‘isar) olanın 

genel düşüncedeki “iyi, güçlü ve sağlıklı olan” ile ilişkilendirilebileceği, ancak 

Romalılarda durumun farklı olduğu şeklinde değerlendirilebilir. 
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5. SONUÇ ve ÖNERĐLER 

Çalışmada, ĐF’nin TB’den kopya (istinsah) edilen bir eser olup mütercim 

Hibetullah b. Mahmud Đbn Mevdud tarafından Arapça bir “baytarname” nüshasından 

tercüme edildiği; tercüme edilen Arapça eser müellifinin belirtilmediği; ĐF’nin 

müstensihinin Mehmet b. Hasan b. Muhammed olduğu; iki eserin karşılaştırmalı ve 

ayrıntılı olarak incelenmesi ile telif, tercüme, istinsah, mütercim gibi kayıt bilgileri 

ile içerik açısından daha doğru bilgilere ulaşılarak, ĐF’nin baş kısmının (TB 1a 

sayfasının tamamı ile 1b’nin büyük kısmı) yanı sıra metin içerisinde de eksiklikler 

içerdiği; TB’de 10, ĐF’de ise 9 bölüm başlığının (atın sevilen/sevilmeyen özellikleri, 

atta görülen don ve nişaneler, gebelik, atın kusurları, hastalıklar, bu hastalıkların 

tedavileri gibi) yer aldığı, ancak bu bölümlendirmenin günümüz 

bölümlendirmelerinden farklılık taşıdığı; eser(ler)in yazımında Farsça, Arapça ve 

Türkçe (Osmanlıca) dillerinin kullanıldığı ve at yetiştiriciliği, hastalıkları ile 

tedavilerini kapsayan Osmanlıca metin kısmının yazımında sade bir dilin 

kullanıldığı; ĐF’nin 18-19. yy baytarnamelerinin genel özelliklerinden farklılıklar 

taşıdığı belirlendi. 

Eser nüshalarının kayıt isimleri (Tercüme-i Baytarname, Tarcama-i 

Baytarname, Đlm-i Fürûsiyet, Đlm-i Fürûsiyyet), müellif (olmadığı halde müellif 

olarak geçen el-Burakî), mütercim (Mevrud, Mevdud) vb isimlendirmelerindeki 

farklılıklar, araştırmacıların taramalar sırasında bazı bilgileri, hatta nüsha eserleri 

gözden kaçırmalarına neden olabileceğinden bu bilgilerde bir örneklilik sağlanması 

gerektiği; bunun için de disiplinler arası (meslek tarihçilerinin, yazma eser çalışan dil 

araştırıcılarının vb) çalışmalara gereksinim olduğu söylenebilir.  

Hastalık, bitki, kimyasal madde adları vb terimlerin birörnekleştirilmesi 

(seretan, seratan, saratan, hanan, hınan, hunan vb) ve bundan sonra yapılacak 

çalışmalara rehberlik etmesi açısından bir kurul ya da komisyon oluşturularak 

(Veteriner hekimliği tarihçileri, dilbilimciler vb) biten, devam eden ve yapılacak 

çalışmalardan (özellikle harekeli yazılmış metinlerden) yola çıkılarak bir baytarname 

sözlüğü ve/veya veteriner hekimliği tarihi sözlüğünün hazırlanmasının; hekimlik 

terimlerinin Türkçe karşılıklarının tespiti için Beylikler döneminin yanı sıra Osmanlı 

dönemi tıp ve veteriner hekimliği eserlerinin de ayrıntılı olarak incelenmesi 
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gerektiği; tez konusu çalışma veri ve sonuçlarının bu açıdan da önem taşıdığı 

söylenebilir. 

Đslam Uygarlığı Döneminde yazılan bazı eserlerin orijinal nüshalarının 

günümüze ulaşamaması kopya nüshaların yanı sıra (çalışma konusu eserler gibi) 

tercüme eserlerinin de önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca (varsa) te’lif ile tercüme 

ve kopya nüshalarının karşılaştırılması yoluyla, özellikle dilde ve hekimlik 

uygulamalarında meydana gelen değişimler hakkında da bilgi sahibi olunması için 

ayrıntılı araştırmaların yapılması önerilebilir. 

Kültür, bilim ve sanat alanında Doğu ve Batı arasındaki uygarlıklara köprü 

rolü üstlenmiş olan Anadolu’daki el yazması araştırmalarının, bu rolün önemini 

ortaya koymak açısından anlamlı bir yol olacağı; Osmanlı dönemi Türkçe 

yazmalarının günümüz Türkçesine sadeleştirilerek, bu döneme ait bilgi ve 

deneyimlerin değerlendirilip yorumlanması ile köprünün Osmanlı Dönemi ayağının 

gün ışığına çıkarılıp bilim tarihine katkı sağlanacağı ileri sürülebilir.  

Ata verilen önemin devrin ihtiyaç ve değer anlayışından kaynaklandığı 

söylense de,  Kur’an-ı Kerim ve hadislerde at yetiştirme ve cihadda atın önemine yer 

verilmesi, savaş aracı olarak atın övülmesi ile binicilik ve at yetiştiriciliğinin (en 

azından Đslam ülkelerinde) teşvik edilmiş olduğu; eser(ler)deki ayet, hadis ve 

şiirlerde at ile ilgili söylenen söz ve şiirlerin, atın insanın yaşamındaki önemini 

anlamak açısından önemli bilgiler içerdiği söylenebilir.  

At yetiştiriciliği ile ilgili olarak, boyun uzunluğunun 2 zira‘ olarak 

belirtilmesi ile eskiden kullanılan zira‘ ölçüsünün at yetiştiriciliği için sözlük 

anlamından (yaklaşık 70-75cm) daha doğru tahmin edilebildiği (yaklaşık 35-40cm); 

günümüzde Arap atlarında görülmediği belirtilen bazı donların (Kula ve Đzabel), 

çalışmaya göre muhtemelen 15. yy öncesinde görüldüğü; atlarda verilen diş sayısının 

(44) literatür bilgilerden hareketle “kurt dişleri”nden kaynaklandığı söylenebilir. 

At hastalıkları ile bunların tedavileri konusunda çoğu zaman doğru ve 

ayrıntılı bilgilerin verilmesi; bazı hastalıkların (intişar/tendinitis, ‘aran/ekzositoz, 

fütuk/fıtık, şikak/yarılma gibi) tedavi seçeneklerindeki zenginlik ile müellifin 

(yazarın) “mücerrebdir”, “benim katımda”, “bu tedavi hepsinden iyidir” vb 

ifadelerinin, kaynak eserlerden (Yunan, Hint vb) tercümelerin yanı sıra deneyimlerin 

de baytarnamelerde yer bulduğuna kuvvetli bir delil oluşturduğu şeklinde 
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değerlendirilebilir. Ayrıca, hasta hayvanların sağlamlardan ayrılması, hasta ve 

sağlıklı hayvanlarda aynı malzemelerin kullanılmaması; bazı hastalıkların (uyuz, 

hanan/ruam?, hanazir/domuzbaşı) bulaşıcı karakterlerinin belirtilmesi vb bilgilerin 

daha önce yapılan baytarname çalışmalarıyla büyük oranda benzerlikler taşıması 9. 

yy baytarnamelerinden yararlanılarak yazılmış olabileceği; gebeliğin devam 

ettirilmesi için önerilen tedavi, uyuz tedavisi uygulanan atın sütünü içen tayın da 

iyileşebileceği, uyuz hastalığında tedaviyi yapacak kişinin uzman olması gerektiği vb 

bilgilerin de at hastalıkları ve tedavileri açısından çalışmanın özgün yönleri olarak 

değerlendirilebilir. 

Tedavide farklı uygulama yöntemlerinin (ağızdan içirme ve burundan 

damlatma, lapa, lavman yapma, yakı, tütsü, kan alma, sürme, dağlama gibi) 

kullanılması; dağlama yönteminin ayrıntılı açıklanıp, farklı şekillerde (bakır, demir, 

dört köşeli, desenli dağlayıcı) önerilmesi; uygulama dozu (uygulanacak hayvan 

olgun at ise beş, iki yaşında ise iki buçuk, tay ise bir ratl sekiz vakıyye) ve zamanının 

(sabah ve akşam, yem ve su vermeden önce) önemsenmesi, çalışmada yer alan bazı 

uygulamaların günümüz veteriner hekimliği uygulamaları içerisinde de uygulanabilir 

bir nitelik taşıdığı şeklinde değerlendirilebilir.  

Kanıta dayalı veriler ışığında doğruyu ortaya çıkarmanın bir gereği olarak, 

günümüzdeki ampirik uygulamaların önüne geçilmesi (ancak geçmişte tecrübe 

edilmiş doğru, yararlı ve akılcı tedavinin gerçekleştirilmesi) için veteriner hekimliği 

alanı içinde de disiplinler arası bilimsel araştırmalara gereksinim olduğu söylenebilir. 

Türkiye’nin bitki varlığı açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olması 

nedeniyle biyoloji ve botanik gibi yardımcı bilim alanlarından yardım alınarak, 

modern bilgi, teknoloji ve olanaklar ışığında akılcı ve bilimsel doğrulara ulaşmak 

için bilimsel çalışmaların artırılması; folklorik veteriner hekimliğinde olduğu gibi 

baytarnamelerde yer alan ve tedavilerde kullanılan akılcı yöntemlerin 

araştırılmasının, modern bilimin yolunu izlemek ve izletmek açısından önem 

taşıyacağı söylenebilir. Benzer şekilde geçmişte kullanılan doğal tedavi seçenekleri, 

hayvan gönencinde alternatif tedavi seçenekleri açısından da önem taşıyacaktır. Bu 

tedavilerde kullanılan bitkisel, hayvansal ve madensel maddelerin günümüzde 

bilimsel yöntemlerle incelenerek etkilerinin tespit edilmesi, homeopati gibi 

geleneksel yöntemlerin bilimsel nitelikte yapılması ile yukarıda geçen çalışmalar 
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sonucunda, olası istenmeyen yan etkilerin önüne geçilebileceği ve yeni araştırmalar 

ile istihdam alanları yaratılacağı da ileri sürülebilir. 

Veteriner hekimliği ile ilgili yazma eserler (baytarnameler) konusundaki 

çalışmalar son yıllarda artmakla birlikte, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 

baytarnamelerin tarihsel nitelikleri, hayvan yetiştiriciliği, hastalıkları ve tedavileri 

yönünden incelenmiştir. Đslam Uygarlığı Çağı ve Osmanlı dönemi eserlerinin 

incelenmesi ile dönemin veteriner hekimliği bilgisinin ortaya konmasının yanı sıra 

bu dönem bilgilerinin orijinallikleri, çalışmanın da gösterdiği gibi hekimlik 

uygulamalarının tecrübe ve yenilik içerip içermediği de değerlendirilebilecektir. 

Çalışma ile baytarnamelerin, günümüzde verilen ilaçlarda yan etkilerin görülmesine 

bağlı olumsuzluklar ve hastalıklara karşı direncin gelişmesi nedeniyle organik ürün 

kullanımı ve veteriner hekimliğinde alternatif tedavi arayışı; hayvanlara karşı 

tutumda meydana gelen değişim ile hayvan gönencinin sağlanması açısından da 

değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Yine günümüzde organik hayvan 

yetiştiriciliği için olmazsa olmazlar arasında yer alan bitkisel tedavinin önem 

taşıması ile geçmişte hastalık tedavilerinde kullanılan ve denenmiş ilaçların günümüz 

teknolojisi ile etkinlik analizi araştırmalarının gerekliliğini artırmaktadır. Bu nedenle 

kısıtlı alanda da olsa, veteriner hekimliği tarihçileri ile cerrahi, iç hastalıkları, doğum 

ve zootekni alanlarındaki araştırıcıların bu konularla ilgili olarak baytarnameler 

üzerinde ve diğer alanlarda ortak araştırmalar yapması gerektiği ve bu şekilde 

veteriner tarihi çalışmalarının veteriner hekimliği saha uygulamaları açısından da 

öneminin daha net anlaşılabileceği söylenebilir. 

Sonuç olarak, yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda eserin yapı ve içeriği  

ile ilgili daha doğru ve kesin bilgilere ulaşıldığı; eserin veteriner hekimliği tarihi, at 

yetiştiriciliği, hastalıkları ile tedavilerinin yanı sıra farklı açılardan değerlendirilerek 

çalışma hedefine büyük oranda ulaşıldığı söylenebilir.  
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6. ÖZET 
 

T.C. 
SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ 

SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 
 
 

“Đlm-i Fürusiyet” Đsimli Baytarnamenin Veteriner Hekimliği Tarihi, At 

Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Açısından Đncelenmesi 

 

Ali YĐĞĐT 

 

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 

DOKTORA TEZĐ / KONYA-2011 

 

Đslam Uygarlığı Dönemi veteriner hekimliğinin önemli kaynaklarını oluşturan ve genelde at 
yetiştiriciliği, hastalıkları ve tedavilerini içeren yazma eserler “baytarname”, “haylname”, “esbname” 
ve “feresname” olarak isimlendirilmektedir. Bu eserlerin kapsamlı olanları ise atlarla ilgili ayet, hadis 
ve rivayetler; atların karakterleri, renkleri, yaş tayini, at alırken nelere dikkat edileceği, atın anatomisi, 
bakımı ve beslenmesi, eğitimi, hastalıkları ile tedavileri konularını içermektedir. Đslamiyet öncesi 
Doğu ve Batı bilgilerinin de önemli kaynağını oluşturan ve (şimdiye kadar tespit edilen verilerden 
hareketle) Osmanlı Türkçe’sine (Osmanlıca) çevirileri ilk olarak 14.yy’dan itibaren yapılmaya 
başlanan bu eserlerin, günümüz uygulamaları ile karşılaştırıldığında bile önemli bilgiler içerdikleri 
bildirilmektedir.  

 
Bu çalışmada, tez konusu eser(ler)in bilim tarihi, veteriner hekimliği tarihi, at yetiştiriciliği 

ve hastalıkları açısından incelenip, daha önce yapılmış yazma eser çalışmaları ve günümüz bilgileri ile 
karşılaştırılarak bilim ve veteriner hekimliği tarihine katkı sağlanması amaçlandı. 

 
Çalışmanın materyalini, biri Süleymaniye Kütüphanesi’nde (“Tercüme-i Baytarname”) diğeri 

ise Milli Kütüphane’de (“Đlm-i Fürusiyet”) olan ve farklı tarihlerde (1479–1802) yazılmış olan yazma 
eserler oluşturdu. 

 
Eser(ler)in bibliyografik ve bilimsel özelliklerinin saptanması amacıyla Türkiye’de yazma 

eserlerin toplandığı kütüphanelerde (Đstanbul, Manisa, Bursa, Ankara, Konya) yer alan yazma eserler 
(baytarnameler) ile genel düzeyde karşılaştırıldı. Daha önce yapılan baytarname çalışmalarının yanı 
sıra genel tarih kaynakları ve veteriner hekimliği folklor araştırmaları da bu kapsamda incelendi. 

 
Çalışmada eser(ler)in, Đslam Uygarlığı döneminin önemli kaynaklarını oluşturan 

baytarnamelerin genel özelliklerini (atın savaşlardaki önemi, bazı hadis ve şiirlerde atın önemi, at 
yetiştiriciliği, hastalıkları ve bunların tedavileri) taşımasının yanı sıra önemli sayılabilecek farklı alan 
bilgilerini (bilim tarihi, botanik gibi) de içerdiği; Hibetullah b. Mahmud Đbn Mevdud tarafından 
Arapça bir eserden Osmanlı Türkçesine tercüme edilen Tercüme-i Baytarname’nin 10, Tercüme-i 
Baytarname’den kopya edildiği anlaşılan Đlm-i Fürusiyet’in ise 9 bölümden (atın sevilen/sevilmeyen 
özellikleri, atta görülen don ve nişaneler, gebelik, atın kusurları, hastalıklar, bu hastalıkların tedavileri 
gibi) oluştuğu belirlendi. Ayrıntılı inceleme sonucunda eser(ler)in yapı ve içeriği ile ilgili daha doğru 
ve kesin bilgilere ulaşıldı. 

 
Eser(ler)deki ayet, hadis ve şiirlerde at ile ilgili söylenen söz ve şiirlerin atın insanın 

yaşamındaki önemini anlamak açısından önemli bilgiler içerdiği; at yetiştiriciliği, hastalıkları ile 
bunların tedavileri konusunda çoğu zaman doğru ve ayrıntılı bilgilerin verildiği; bazı hastalıkların 
tedavi seçeneklerindeki zenginlik ile müellifin (yazarın) “mücerrebdir”, “benim katımda, bence”, “bu 
tedavi hepsinden iyidir” vb ifadeleri ile kaynak eserlerden (Yunan, Hint vb) tercümelerin yanı sıra 
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deneyimlerin de bu eserlere yansıtıldığını gösterdiği; daha önce yapılan ve ulaşılabilen baytarname 
çalışmalarıyla benzerliklerin yanı sıra önemli farklı noktaların (boyun uzunluğunun 2 zira‘ olarak 
belirtilmesi, gebeliğin devam ettirilmesi için önerilen tedavi, uyuz tedavisi uygulanan atın sütünü içen 
tayın da tedavi olacağı vb) olduğu belirlendi.  

 
Yapılan taramalar sonucunda Tercüme-i Baytarname adlı eserin Türkçeye tercüme edilen ilk 

eserler arasında yer aldığı; veteriner hekimliği ve bilim tarihi açısından olduğu kadar dil açısından da 
önemli kaynak niteliği taşıyan eser(ler)in bugüne kadar yapılan baytarname çalışmaları ile 
karşılaştırılmaları sonucunda özellikle terminolojik terim farklılıklarının giderilmesi için disiplinler 
arası çalışmalara gereksinim duyulduğu söylenebilir.  

 
Bu çalışmada incelenen eser(ler)in at yetiştiriciliği, hastalıkları ile tedavileri konusunda tarih 

kaynağı olma öneminin yanı sıra organik hayvan yetiştiriciliği ve günümüz alternatif hekimliğinde 
önem taşıyan alternatif, bitkisel tedavi bakımından da değerlendirilmesi gereken önemli birer kaynak 
niteliği taşıdıkları sonucuna varıldı. 

 
Anahtar Sözcükler: At; Baytarname; El Yazmaları; Fürusiyet; Veteriner Hekimliği Tarihi 
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7. SUMMARY 
 

An Investigation of Baitarname Called “Đlm-i Fürusiyet” from Perspective of 
History of Veterinary Medicine and Horse Breeding and Diseases 

 
Written works which make up important sources of veterinary medicine in Islam Civilization 

Era are called “baytarname”, “haylname”, “esbname” and “feresname”. They generally include 
information about horse breeding, its diseases and treatments,  as well. The most comprehensive ones 
include verses, hadiths and narratives about horses, their characteristics, colors of horses and topics 
like age determination techniques, guidelines for buying horses, the anatomy of horse, how to look 
after and train them and their diseases. It is reported that these works which were the source of 
information at the Pre-Islamic period in the East and West and (based on data obtained so far) which 
were started to be translated into Ottoman Turkish in the 14th century include significant information 
even compared to modern applications.  

 
This study aims to contribute to the history of science and veterinary medicine by examining 

the work(s) -which are the subject of this mater thesis- in terms of history of science, veterinary 
medicine history, horse breeding and diseases and by comparing previous studies on written works 
and current information. 

 
The material of the study is composed of two written works: one in Süleymaniye Library 

(“Tercüme-i Baytarname”) and the other is in National Library (“Đlm-i Fürusiyet”) both of which were 
written in different years (1479–1802). 

 
With an aim to determine bibliographic and scientific characteristics of the works, they were 

generally compared with other written works (veterinary books) in other libraries of written works in 
Turkey (Đstanbul, Manisa, Bursa, Ankara, Konya). Besides previous studies on veterinarian books, 
general history sources and veterinary folklore studies were examined in this context. 

 
In the study, besides general characteristics of baytarnames- (the place of horse in battle 

field, the importance of horse in some hadiths and poems, horse breeding, its diseases and their 
treatments) which make up a significant part of sources in Islam Civilization period, it was determined 
that they also included important information from other fields (like science history, botanic). It was 
found out that Tercüme-i Baytarname (Translation of Veterinary Book) which was translated from 
Arabic to Ottoman Turkish by Hibetullah b. Mahmud Đbn Mevdud has 10 chapters and that Đlm-i 
Fürusiyet which was understood to be copied from Tercüme-i Baytarname has 9 chapters (including 
topics like desired/ unwanted characteristics of horses, the signs and marks seen on horses, pregnancy, 
the defects in horses, diseases, and their treatments etc.). More accurate and certain information about 
the form and content of the work(s) has been reached, as a result of detailed investigation. 

 
It was introduced that the verses, hadiths, poems and sayings about horses in these works(s) 

emphasize the importance of horse in human life and that correct and detailed information about horse 
breeding, disease and various methods of treatments are given in these work(s). Besides the authors’ 
translation from some reference books (Greek, Indian sources), they also reflected their own 
experiences in their works by using statements, such as; “it was proven”, “To me, I think”, “this is the 
best treatment”. These book(s) included similar information as previous veterinarian studies (which 
were available to us), but there are also several different points made in them (the determination of 
optimal neck length to be “2 zira‘”, treatment recommended to continue pregnancy, the fact that foals 
with mange problem can recover when they drink the milk of horse who is treated for mange).  

 
It was determined that the book called Tercüme-i Baytarname (Translation of Veterinary 

Book) is one of the first books translated into Turkish. These work(s) which is important source not 
only for veterinary medicine and history of science but also for language were compared with 
veterinary studies implemented so far.  The results indicate that there is a need for further 
interdisciplinary studies to resolve the issues concerning terminological differences.  Consequently, 
the work(s) examined in this study are not only important resources  in terms of horse breeding, its 
diseases and their treatments but they are also substantial resources to be considered in modern world 
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organic animal breeding and in alternative herbal treatments which are essential for modern 
alternative veterinary medicine. 

 
Keywords: Horse; Baitarname; Manuscripts; Fürusiyet; History of Veterinary Medicine 
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9. EKLER 

EK. A: Sözlük Dizin 

 
A‘âli ketf : Omuzun en yüksek yeri. Cidago. 

A‘azz latm : Atın açık renkli ve büyük nişaneli olup bu nişanenin bir gözüne ulaşması. 

Abat : Atın koltuk altına verilen isim. 

‘Abdü’s-selatin : L. Croton tiglium, habbel mülük, habb es-salâtin (Bedevian 1936, Özen 
ve Taşkın 2010). 

Abes : Davarın kuyruğunda kuruyup kalan idrar ve gaita. 

Abrak : Kırmızı ile kır arasında olan eşek donu. 

Abre : Gözyaşı. 

Abrec : Ben içindeki küçük noktalar. 

‘Absüb : Burun deliklerinden yukarı uzanan, ancak alnına ulaşmayan az ya da çok 
beyazlığı olan at. 

Abyad (z) kırtasi : Kağıt beyazı. 

Âc : Fildişi. 

‘Aceb  : Kuyruğun en yüksek kısmı, omurganın bitiş yeri. 

‘Acz  : Bir şeyin geri tarafı. 

Adla‘, Azla‘, Dıl‘ : Kaburga(lar). 

‘Adud : Isırganlık davranışı gösteren at. 

‘Aduvve : -  “Düşman, hasım” (Parlatır 2009), atın bir kenarda öylece durması 
durumu için kullanılan bir terim, Bkz. “harn, haren”. 

Afra‘ : Beyazı kızıllığından fazla olan at. 

Afrak : Tuber coxae’nın birinin düz, birinin içbükey olması. 

Afsentin, afsantin : Peryuşne, Misk otu, adi pelin, L. Artemisia absinthium, absent, acı pelin, 
pelin otu (Bedevian 1936, Baytop 1984). 

Ağr : Göz kapakları siyah olan at.  

Ağşa : Beyazlığı iki gözüne ve iki yanağına yayılan, vücudu siyah yüzü beyaz 
olan hayvan. 

Ahirü’l-emr (suyu) : Hamr (asidozis) tedavisinde kullanılan sıvı madde (?). 

Ahm : Burun delikleri ve bel kısmı siyaha yakın renkte olan at. 

Ahna : Çapraz ve birbirine zıt işler; çarpık, eğri şeyler. 

Ahva : Kararmış. 

Ahvel : Bir şeyi çift gören, şaşı. 

Ahz : Alma, kabul etme. 

Akakıya : Akasya, Tanen, Mazı tozu, L. Mimosaceae (Bayat ve Okumuş 2004); 
Kurt suyu. 

Akd : Düğümleme, düğümlenme, bağ bağlama, bağlanma. 

Akfar, Kafr : Sahra(lar), çöl(ler). 

Akrabuya : Ayakkabı boyası. 

Akrah : Alnının ortasında akçe kadar beyaz yeri olan at. 

Akrah hâfi : Atın alnındaki beyazlıkların az olması.  
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Akrep kuyruğu otu : Sahrada yetişen ve akrep kuyruğuna benzeyen ot. 

Akritış : Minos Uygarlığı, Girit adası “Bilâdi Akritişın”. 

Aksay : Uzak olan; çok uzak. 

A‘lam, ‘alame : Alâmet. iz, nişan. 

‘Alîk : Böğürtlen dikeni. 

Âlîz : Zayıf, cılız; hayvanın ürküp sıçraması, çifte atması, huysuzluk edip 
sıçraması 

‘Alül : L. Mercurialis annua, yaban fesleğeni, Sultanotu (Baytop 1984); dağ 
fesleğeni, iyisinin zamkı olur. 

Amber : Fosilleşmiş bir reçine, samankapan, bir çeşit bitkisel reçine. 

Amh suyu : Đlik, öz, sakız kabağı (Redhouse 2006). 

‘Anbel Iraki  : Malabsorpsiyon-yemi sindirememe tedavisinde kullanılan bir bitki. 

Ancılayın : Öylece; o kadar; o suretle; onun gibi. 

‘Ank, ‘Unk : Boyun. 

‘Ankebût fi el-minhar272 : Burunda örümcek (benzeri oluşum) olması. 

Anzarut : L. Astragalus sarcocolla, anzarot, enzerot, kitre zamkı (Baytop 1984).  

‘Arak, ‘ark : Çukur; ter, rutubet. 

‘Aran, ‘aren, ‘iran : Yaz yarası (Erk 1959); hayvanın ayağında olan kuru kemre (yara kabuğu, 
kuru sümük, tezek, kerme); atın tabanında başlayarak nasıra dönüşen bir 
hastalık (Özgür 2002); köstek çubuğu (Redhouse 2006); ekzositoz, 
kemik üremesi; köstek çubuğu (Redhouse 2006). 

Arf, aref : Atın yelesi; el ayasında çıkan çıban. 

Ârî : Pâk, pislikten uzak. 

‘Ari : Çıplak, hür. 

Arkub : Ökçe siniri. 

Aruk(lamak) : Zayıf, cılız, sıska; zayıflamak; çürümek. 

Arz : Davar ayağının alt kısmı; aşağı ve alçak. 

‘Arz-ı enf : Burun direğinin yanları; burnun iki yanındaki bölüm. 

A'sâb : ‘Asb, sinirler, damarlar. 

Asalet : Temiz soyluluk. 

A‘sam : Yüzünde beyazlık taşımayan, ancak ön ayaklarından birinde yuvarlak 
şekilli beyazlık taşıyan at. 

Âsân : Kolay, suhuletli, yesir. 

Asba‘ : Alnı beyaz olan; benli ve kesik şekilde beyazlığı olan at; alnı veya 
kuyruğunun ucu beyaz olan at; parmak(lar). 

Asbah : Tüyleri kök rengi, yeşilimsi siyah olan at. 

A'ser : Solak; çok zor ve çetin olan, dayanılması çok zor. 

Asfar müdennere  : At donunda beyaz ve sarı rengin diğer renklere baskın olması. 

‘Asfur : Atta kakülün çıktığı yer.  

Ashar : Kırmızı tüylü hayvan; yeşil ile doru arasında olan eşek donu 

Asheb : Yelesi, alnı ve kuyruğu beyaz olan at.  

                                                 
272 Polip (Erk 1959b). 
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Ası : Yarar, fayda, kullanışlı. 

Asm : Sargı; kırık kemiğe bağlanan ağaç. 

‘Asr el-bevl  : Đdrar tutukluğu, Retentio urinaria. 

‘Aşa  : Gece körlüğü, Nyktalopia. 

Aş‘al el-yediye aş‘el el-recl : Ön ya da arka ayaklarında dağınık beyaz kıllar (benekli seki) içeren at. 

Aşğal : Alındaki beyazlığı az (gizli) olan at.  

Aşkar : Doru at. 

Aşkar afsah : Tüylerinin ucu kızıl; kökü, alnı, yelesi ve kuyruğu ak olan at. 

Aşkar amğar : Alnı, yelesi ve kuyruğu şarap kırmızılığında olup beyazlık taşımayan at. 

‘Atîk : Her işte yetenekli, hünerli olan at; soyu temiz, kadim, yaşlı, eski. 

Atik : Sırtın üst kısmı; omuz - boyun arası; eski şarap; saf, berrak. 

‘Atim : Ön ayakta oluşan tendo çekilmesi-gerilmesi, Bloture. 

‘Avc el-‘ank (‘unk) : Boyun eğriliği, Torticollis. 

‘Avr : Bir gözü olmayan, kör; gözsüzlük; bir kimseyi kör etmek. 

‘Avsec (ağacı) : L. Rhamnus cathartica, akdiken, yaban çileği, geyik diken (Bedevian 
1936); Musa ağacı. 

Ayin : Başka türlü; muhalif; diğerinin zıddı; aksi. 

A‘z : Başından (cephe) burun dibine kadar beyazlık taşıyan at.  

‘Azabi : Kalça kemiğinin birleştiği yer, Symphisis pelvina. 

Azd, azid, azud : Omuz ile dirsekler arasındaki kemik, Humerus; destek; kuvvet, kudret. 

‘Azd fi el-batın  : (Bir hastalık adı) Karında ‘azd (?) hastalığı. 

Azde : Ucu sivri bir âletle delinmiş olan. 

Azîz : Đzzetli; nadir; sireti temiz. 

‘Azl, azil : Ayırmak; ıslah edilmesi mümkün olmayan. 

Azrak : Arapça’da “mavi renk”. 

Azrak ‘ayn : Bir gözü mavi olan at.  

Azrak el‘ayneyn : Gözleri mavi olan at.  

Babünec : L. Matricaria chamomilla, papatya, tuffah el-ard (yer elması) (Bedevian 
1936, Süveren ve Şar  1992). 

Bahayim : Dört ayaklı hayvanlar. 

Bahş : Kısım, parça, bölüm. 

Baliğ : Olgunlaşma, olgunlaşmış. 

Balilac(h), belilec : L. Terminalia bellarica, balilac, myrobalan (Bedevian 1936); yabani 
helile, plaj bademi, helile ağacı meyvesi. 

Ban : Sorgun ağacı; bey söğüdü. 

Baras, bars : Tedavi edilmesi mümkün olmayan ve vücutta beyaz lekeler meydana 
getiren bir hastalık; vitiligo ya da trikofitoz.; alak273. Trichophytose. 

Basir : Kararmış. 

Başakdık : Başkalaşmak, değişmek. 

Başmak, beşmak : Eskiden kullanılan bir çeşit ayakkabı boyası, başmakçı boyası. 

                                                 
273 Deride pigmentasyon (Dinçer 1967) 19. yy’daki tedavi şekli eserdekinden zayıftır. 
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Batî : Ağır hareketli; ağır, yavaştan. 

Batş : Hastalık geçtikten sonraki zayıflık. 

Bayad(z), bayd(z) : L. Album, gözde Leucoma, kornea’da beyazlık (Weidenhöfer 2006), 
korneanın yüzlek ve derin katmanlarında yangısal infiltrasyon ve 
skatrizasyonların organizasyonlarına ilişkin biçimlenen renk 
değişiklikleriyle belirgin lekeler (TDK 2009). 

Bayaz fi el-‘ayn : Gözde beyazlık oluşturan bir hastalık. 

Bayaz-ı ersem müstedir : Burun deliklerinin sağına ya da soluna yayılan beyazlığın çok olması. 

Bayd(z) fi el-yedd : Elde oluşan yumru şeklindeki şişkinlik. 

Baz necam  : Deride yıldız şeklinde keçeleşme oluşturan hastalık. 

Bazerd : Tedavi uygulaması, yöntemi; Bazerdle müşeş tedavisi. 

Bedasal : Melez at, kötü asıllı. 

Beded : Atın ön ve arka ayaklarının dışarı doğru olması, dışa dönük; atın uylukları 
arasının geniş olması 

Bedserâde : Melez at, asi. 

Behak : Deride beyaz pullanma ve kızıl renk oluşturan hastalık (?). 

Behim : Hiç beyazlık taşımayan, alacasız hayvan; düz siyah şey; dört ayaklı 
hayvan. 

Behme : Keçi otu. L. Galega officinalis, keçi sedefi otu (Baytop 1984). 

Bel‘ es-safde‘ ahdar : (Su içerken) yeşil kurbağa yutma. 

Belesan : Mekke pelesengi, belesan ağacı L.Commelina opobalsamum (Bedevian 
1936, Bayat 1998). 

Belk : Ak ile kara, alaca olma, ablak; alacalı at. 

Belût : L. Pistacia terebinthus, terebentin sakız ağacı, çitlenbik (Bedevian 1936); 
Palamut, meşe ağacının meyvesi. “Sağnec” ve “ğamam” adı da verilir. 

Bendgeş, bendegş : Eklem, mafsal. 

Benefşe : Menekşe, güzel kokulu, küçük çiçek. 

Berk : Sert, sağlam. 

Besfayic : Bir ot kökü, içinde fıstığa benzer bir yemişi olur; Benekli eğrelti otu, L. 
Polydopium vulgare, Polypodiaceae (Süveren ve Şar 1992). 

Bevâsir : Basur, yara, ülser; hemoroid. 

Bevasir fi el-mahz  : Burunda oluşan ülser, ülserli yara, bevasir. 

Bevasir fi el-mezakir : Peniste irinli yara. 

Bevl ed-demm er-rams  : Hematüri, kan işeme. 

Beynehüma : Đkisi arasında. 

Bezel : Alt dudağı sarkık olan ve dudağını deve gibi titreten at. Bkz. “fakme”, 
“tabtaba” 

Bezir : Keten tohumu, keten tohumundan çıkarılan bir yağ. 

Bezn fi’l-yedd : Elde olan açık yara. 

Billur : Şeffaf, parlak taş, elmas gibi. 

Binc : Ban uri/öri. L. Hyoscyamus niger, konca, ban, sorgun ağacı, bey söğüdü; 
her nesnenin aslı ve kökü. 

Berğaşt, birğaşt : L. Mercurialis annua, yaban fesleğeni, Sultanotu (Baytop 1984); dağ 
fesleğeni, iyisinin zamkı olur. 
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Bisefâyic : Rum ilinde yetişen ve içinde fıstık benzeri yemiş olan bir ot. 

Bişe : Orman, meşelik. 

Bûbâres : Kökü, mürre hastalığında kullanılan bir bitki (?). 

Buhur : Meryem yaprağı, günlük, tütsü, storax, L. Styrax officinale. 

Burak : Yoğunlaşmış borik asitten türeyen sodyum tuzu; doğal sodyum borat 
(TDK 2010); boraks, fırıncıların kullandığı soda. 

Burâk-ı kirmâni : Boraks, bir tür mineral. Kirmani [iran’da bir bölge (Anon 2011)] boraksı. 

Burc : Sürgün, tomurcuk. 

Buru : Sancı, şiddetli ağrı. 

Butm : L. Pistacia terebinthus, çitlenbik, meneviş, terementi ağacı tohumu 
(Bedevian 1936, Baytop 1984); yemişine "habbetü’l hadar" denir.  

Bûy : Halbe-i şâmiye, çemen, hulbe otu. 

Bükr : Vajina, vajen. 

Büllet : Islatılmış, yaş haldeki hurma. 

Ca‘de : Eğreltiotu, L. Adiantum capillus-veneris. 

Ca‘re : Fevliyün, bir çeşit şih (pelin otu), çok acı olur; kilermeni. 

Câ'ire, ca‘re : Kalça kemiği başı; pöç kemiklerinin uçları, iki taraflı uylukların başında 
kuyruğun rasgele vurduğu yer (Özgür 2009). 

Cebel : Göğsü kabarık (dışarı doğru) olan ata verilen isim. 

Celcün : Siyah-beyaz, ancak siyah kılların çoğunlukta olduğu at. 

Cenger-jengar : Oksitlenmiş bakırın yeşil pası (Çayağzı); Kenger otu. 

Cer : Yarık, çatlak. 

Cerah bi’l-hadid : Demir yarası. 

Cerah min  

es-sibâ‘ ve en-nemür  : Aslan ve kaplan ısırığı yarası. 

Cerd, a‘ser : Atın ön ayaklarını aşırı kaldırıp bükmesi durumu. 

Cereb  : Uyuz. 

Cered, cerde : Form (Erk 1959); Jard, Jardon hastalığı; yaralı, mecrûh; çıplak olma; 
tüysüz. 

Cerd el-mevlud es-sak : Topuk kemiklerinin yürürken yere sürtünmesi, sürçme. 

Cest : Atlayış, sıçrayış. 

Cev : Arpa. 

Cevad, cevd : Yürüyüşü güzel olan at; çok cömert; çok ihsan eden. 

Cevf : Boşluk, oyuk, çukur; iç boşluğu, orta, yarı. 

Cevn : Ak, ebyaz, beyaz; kara, esved. 

Cevşir(e) : Arpa çorbası, oğlanaşı, çulha. 

Ceza’ : Đki yaşına giren at. 

Cilnar, cüllenâr : Gülnar; Narçiçeği. 

Cimah : (Binicisi zaptedemediğinden) atın serkeş olup binicisini istememesi. 

Circir : Su teresi, maydanoz, acı gerdeme, kerdeme, L. Nasturtium officinale. 

Cûv‘ eş-şedîd  : Şiddetli açlık durumu, protein eksikliği. 
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Cül, cüll : Mısır saplarından yapılan yığın, çul. 

Cünd-i bedester : Kunduz hayası, Cündübidester.  

Cünûn  : Delirme hastalığı. 

Cürd : Tüysüz, kılsız; cilt hastası (deve); tüyleri kısa olan (at). 

Cüz274 : Kısım, parça; bir şeyin bir parçası. 

Cüz‘ : Đki yaşındaki ata verilen isim. 

Çarhüt : Bkz. “sekbinc”. 

Çavşır : Çakşırotu, L. Ferula elaeochytris (Baytop 1999). Bu bitkinin eczacılıkta 
kullanılan reçinesi; dağlardan toplanan, yedirildiği zaman hayvanlarda 
cinsel istek duyuran bir cins ot; kısırlık tedavisinde kullanılan bitkiyi 
yiyen keçilerin ikiz doğurduğu belirtilmektedir (Baytop 1999). 

Çegne : Omuz. 

Çevrinmek : Etrafını dolaşmak, dönmek. 

Çirk : Üzüm posası, cevizin dışındaki meyva olgunlaşınca düşen yeşil kabuğu. 

Çukundur : Pancar. 

Dabk : Kuş avlamada kullanılan bir materyal; yapışkan. 

Dacr, dacir : Kederlenmek, hüzünlenmek muzdarib olmak. 

Dahs, dahıs : Panarteritis, tırnak-bilek bağlantısında, kılların dibinde olan bir beze, 
dolama, et yaran; bir nallama kusuru. 

Dahve, duhâ : Đlk kuşluk vakti; güneşin ufukta ilk yükselip yayılmaya başladığı an. 

Dâ-i el-‘ankebut : Örümcek yiyen atın hastalığı. 

Dâ-i min ekl ed-difle  : Zakkum yeme sonucu zehirlenme. 

Dâ-i min ekl el-hatmi  : Hatmi çiçeği zehirlenmesi. 

Dâ-i min ekl el-kebrit : Kükürt zehirlenmesi. 

Dâ-i min ekl ‘ukar katel : Öldürücü, zehirli madde yeme. 

Dâ-i min ekl zebl’il-deccac : Tavuk gübresi yiyen atın hastalığı, zehirlenmesi. 

Dâi’l-bakr  : Đnek hastalığı – suçiçeği. 

Dai’l-fâr  : Hava kesesi yangısı, Empyema sacci aerophoria. 

Dakl, dakal : Hurmanın iyi olmayan cinsi. 

Damag : Damak. 

Darb : Vurmak, vuruş, çarpmak. 

Dâyire-i kati‘ : Atın kürek kemiklerinin arasında ve eyer altında olan nişane. 

Dâyire-i lahız : Atın çenesinde olan nişane. 

Dâyire-i nahara : Atın haraninden (?) aşağı kısmında olan nişane. 

Dâyire-i nahes : Atın kuyruk sokumunda [kuyruk] kıvrımı yerine kadar olan nişane. 

Dâyire-i natîh : Atta alın-yüz kısmında olan nişane. 

Dâyire-i şemame : Atın boynunda olan nişane. 

Dâyire-i ta‘avvud : Atın boyun kökü, atlas-aksis kemiği yerinde olan nişane. 

Dâyiretü’l-mahya : Atın alnına bitişik olan nişane. 

Dâyiretü’l-tat : Atın başında olan nişane. 
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Degirmi : Yuvarlak; eni boyu aynı olan; kare. 

Dehmest, ğar : Defne ağacı. 

Delâil : Deliller, işaretler. 

Delalet : Delil olmak; yol göstermek; işaret. 

Demâmil : Çıban; papillom, Papillom. 

Demk : Hız; sür'at. 

Denanir : Eskiden kullanılan altın ve sikkeli para; dinarlar.  

Dergü : Terkü, at eyerinin arkası (Özgür 2009). 

Derk : Anlamak, her şeyin dibi, aşağı inen basamak. 

Dermek, dirmek : Toplamak, biriktirmek. 

Difl, difla : Zakkum ağacı; ağu ağacı. 

Direh : Yeşilin farklı tonlarına sahip olan at. 

Dirhem275 : 2,9-3,32 gr arası ağırlık ölçüsü (Taşkın 2005). 

Divar : Duvar. 

Doğuca : At, eşek vb hayvanlarda soğuk almaktan, terli ve yorgunken su içmekten 
ileri gelen hastalık. 

Dûd fi el-batın : Mide kurdu. 

Dûma, düma : Nıyk ağacı (?),yara tedavisinde kullanılan bir bitki; Suriyede bir ilçe olup 
burada yetişen bir ağaç, düma ağacı 

Dûş : Omuz; ketf. 

Düdük : Boğaz, gırtlak, boru-soluk borusu. 

Dühûl eş-şevk ve el-kaseb : Diken, kamış ve kıymık batması. 

Dürdi : Şarap tortusu (Baytop 1999). 

Dürtmek : Sürmek, değmek, dokunmak. 

Düşvar : Güç, zor, müşkil. 

E‘azz : Galip; daha aziz, daha şerefli, en şerefli. 

E‘azz mâyil : Burnun bir tarafı beyaz olan at, yarım yüzü güzel at. 

Eblak, ebrak : Rengârenk; alaca bulaca; alacalı at. 

Ebre : Ulna kemiğinin olecranon (dirsek) ucu, çıkıntısı 

Ebrec : Gözünün akı çok olan güzel gözlü. 

Ebu Cehil Karpuzu : Eşekhıyarı, acı kavun, acı dülek, zakkum, L. Ecballium elaterium (Baytop 
1999). 

Ecr : Kırılan bir uzvun sarılması. 

Ecved : En cömert; en sahi; daha iyi. 

Edbes : Siyahımsı, kahverengi at, rengi ne kızıl ne siyah olan at. 

Edğam : Yüzü, kulakları ve burun delikleri ve dudaklarının etrafı karagül gibi 
siyah olup, vücudun diğer kısımları başka renk olan at. 

Edhem, dühem : Karayağız, koyu renkli at. 

Edhem-i ahmer : Koyu kırmızı renkli at. 

Edhem-i cevn : Koyuluğu az olan at donu. 
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Edna : Pek aşağı, en alçak; pek az, pek cüz'i; çok yakın. 

Ef'a, ef‘i : Engerek yılanı (Devellioğlu 1992). 

Efhem : Anlayışlı, kolay anlayan. 

Efrek : Atın kulağının uzun ve gevşek olması. 

Efsed : Pek fena, çok bozuk, fazlaca kötü. 

Egir : Tatlı meyan, süsen, L. Acorus calamus; siyah renkli at, yanık kırmızı 
(Özgür 2009). 

Eğir : Eğir mumu, kızılcık. 

Ekhel : Gözü sürmeli; baş ve gövde damarı. 

Ekhel saric : Yüz lekeleri yaygın, ancak yanak ve gözlere ulaşmayan ata verilen isim. 

Ekir : Yağ eritildikten ve süzüldükten sonra, geride kalan tortu. 

Ekl, ekile, ekle : Çürüme, aşınma, kemirme (Redhouse 2006); Melanosarkom (Erk 1959); 
egzama (eczema). 

Eklef : Yüzü çilli, koyu renkli. 

Ekmel : Mükemmel, eksiği olmayan. 

Ekmene : Kendi rengine zıt (az sayıda) leke taşıyan at. 

Ekse‘ : Ayakta kıl içermeyen yerin (neşe) kenarında (seki eseri) olan beyazlık. 

Elye’ : Tırnağın alt kısmındaki kaba et. 

Emsah : Yürürken uylukların birbirine sürtmesi. 

Enar : Nar meyvesi. 

Encüdan, encdan : Engejd, encüdân hıltît, L. Apiaceae (Bayat ve Okumuş 2004); Kadı ağacı, 
şeytanboku, L. Ferula assafoetida (Şahin 2007); haltît, şeytan teresi 
(Acıduman ve ark 2007); Ermenice kendiğ derler; yisarün, kaşem, iyisi 
sarı olur; Kasnı denilen ilacın yapıldığı bir ağaç (Devellioğlu 1992). 

Enderâni tuzu : Müşeş hastalığının tedavisinde kullanılan bir mineral, tuz. 

Eneb : Mor patlıcan, L. Solanum melongena. 

Enes, enis : Soylu Arap atı, küheylan; iki hemami (?) ile topuk arası (Carpal-tarsal 
kemikler). 

Enfâhe : Sığır kursağı; nafh, soluk burusu. 

Engejd : Bkz. “Encüdan”. 

Ercel : Bir ayağında beyazlık olan at. Ayakları siğilli olan at. 

Erfa' : Daha yüksek, en yüce. 

Erham : Başı beyaz olan at. 

Ernebe : Burun ucu. 

Ersem : Üst dudağı beyaz olan at. 

Ersem esved : Atın üst dudağının beyaz olup, siyah noktalar-lekeler içermesi.  

Erva' : Korkmak. 

Ervah : Adımları birbirine yakın olan at. 

Esarün : Yabani zencefil ya da yabani Hint sümbülü, arabacca, L.Asarum 
europaeum (Bedevian 1936). 

Esfayic(h) : Esfayih, halk arasında bûlet (bulutlu görünüm, palamut); denizanası (?); 
yumuşak bir nesnedir, deniz kenarında olup halk buna bulet adını verir 

Esfel : En sefil, en alçak. 
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Eshel : Çok kolay, daha kolay. 

Eski eşya : Eklem ve kemiklerde dönme (torsiyon) için uygulanan ilacın (?) 
Süryanice’deki adı. 

Esrak, esrâk : - (Böbrek ağrısının tedavisinde kullanılan bir bitki; bilinen nesnelerden 
değildir). 

Estaz, esatiz276 : Bir ölçü (?) birimi, miktar; Bkz “Istar” 

Esterha-i el-hasi  : Testislerin sarkması. 

Eş‘al : Kuyruk altında az ya da çok miktarda beyaz kılları olan at. 

Eş'al esebbağ : Kuyruğu (parlak) beyaz olan at. 

Eş'ar : Hayvanın tırnağı çevresinde olan kıl.  

‘Eşar fi küll vaktin  : Sürçme, sürekli ayaklarını sürçmesi,  

Eşheb : Kır (at); kır, çil renkte olan aslan. 

Eşheb abyaz : Koyu beyaz ve kır renkli at. 

Eşheb ahm bi-hamre : Beyaz kılların üstünü kızıl kıllar kaplanmış olan at. 

Eşheb ahmar sevad : Bakla ya da çilli kır renkli at. 

Eşheb mülemme‘ : Beyaz, kızıl ya da siyah renkte kendi rengine zıt lekeler. 

Eşhebi müfles : Balık pulu parlaklığında olan at.  

Eşhun : Koyun ve sığırlarda oksalat zehirlenmesine neden olan bir cins bitki; L. 
Rheum rhaponticum. 

Eşkün : Açık adımlarla yürüyen at. 

Eşref : En iyi, en güzel. 

Evmek : Acele etmek. 

Evsal, vasl : Vücuttaki mafsallar, oynaklar. 

Evzah : Daha açık; pek âşikâr; en vâzıh. 

Eyegü, eykü : Kaburga kemiği, Costae. 

Eyüşer : Reyhan şarabı. 

Ezen : Atın eyerinin boynuna yakın olup ön ayaklarının üstüne düşmesi. 

Fahz, fahd : Uyluk; kalça; bacağın kalçadan dize kadar olan kısmı. 

Fakame, fakme : Alt dudağı sarkık olan ve dudağını deve gibi titreten at. Bkz. “bezel”, 
“tabtaba” 

Fanid, fânid : Kamış helvası, akide şekeri (Bayat ve Okumuş 2004); iki çeşit olur, biri 
beyaz kirpidir. Kirpi: Kabuğu dikenli meyve, L. Erinaceus europeus” 
(Redhouse 2006). 

Fâre : Uyanık olan at. 

Fâris : Binici. 

Fasd : Kan alma, hacamet, damar kesmek. 

Fâsid : Damar kesilmesi, ekimoz, peteşiyel kanamalar. 

Fats : Burnu, ucuna kadar yassı olan at. 

Fehd : Semer ortasındaki mıh. 

Felkalamun : Bkz.”‘alul”, “berğaşt” . 

                                                 
276 Đki eserde de estaz ve esâtiz olarak geçen birimlerin karşılığı bulunamamıştır.   
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Felve, felû : Cins, soylu atlarda fötusa verilen isim; yeni doğmuş tay. 

Felyun : Ermeni kili. 

Feraset : Firâset, binicilik, at yetiştirme bilgisi (Özgür 2009). 

Ferbiyun : L. Euphorbia, Sütleğenotu, bundan elde edilen sarı renkli bir zamk; 
attarlarda bulunur, sarı renkli bir zamk olup üç yıldan sonra etkisi azalır 

Ferc : Vagina, dişi çiftleşme organı. 

Feresi akfar : Ön ayakların dirseğe kadarki kısmı beyaz olan at.  

Ferfah : L. Eupatorium peplus, yabani semizotu (Bedevian 1936). 

Ferîsa : Ferâyıs, omuz altında olup korku sırasında titreyen kas. 

Fesad : Bozuk ve fenalık; karışıklık. 

Fesad ed-dimâğ fi es-sayf : Yazın görülen beyin-zihin bozukluğu. 

Fesad ed-dimâğ fi eş-şita’ : Kışın görülen beyin-zihin bozukluğu. 

Fetîr : Taze nesne; cıvık hamur; acele anlaşılan. 

Fevtenc, fuvtenc : Yarpuz. 

Fevtenc berri : Yabani yarpuz. 

Fevtenc cebeli : Dağ yarpuzu. 

Fıkra : Omurga kemiklerinin her biri. 

Firaset : Zihin uyanıklığı; bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti; yiğitlik; binicilik. 

Fukm, fukum : Çene. 

Fülus : Balık pulu. 

Fürsan : Usta biniciler, atlılar. 

Fütûk fi el-batn  : Karın fıtığı, Hernia abdominalis. 

Fütûk fi el-kuvâyim  : Ayaklarda tendovaginitis. 

Fütur : Zayıflık, keder, gam, gevşeklik. 

Galîz(e) : Çirkin, kaba. 

Gamam(e) : Katarakt; bulut, beyaz bulut görünümü. 

Gaşve : Gözün kararması; gışâve ya da guşve; perde, hicap, örtü. 

Gebre : Gebre otu; kayalık yerlerde yetişen, develerin yedikleri bir çeşit ot. 

Geçil, gicil : Yuvarlak kurtçuklu olan. 

Geñ, (giñ)     : Geniş; boş yer. 

Gezik : Farklı yerlere dağılan, yayılan ülser (metastaz?). 

Göğşek : Yumuşak. 

Göşne : Burçak, L.Vicia leguminosae (Şahin 2007). 

Gudde : Beze, şiş. 

Gurmul : Atın penisi (zekeri), erkek eşek. 

Gurre : Parlaklık; güzel parlak yüz; “Cebhe-i gara” açık ve parlak alınlı at. 

Güherçile : Potasyum nitrat, suda tamamen çözünen bir potasyum bileşiği. 

Günlük : L. Boswelia carteri, tütsü için kullanılan bir çeşit ağaç sakızı; samğ, zamk 
(Baytop 1984); günlük sakızı. 

Ğamame : Atta, boyundan kuyruk dibine kadar olan çizgi, ester çizgisi.  

Ğasâvet fi el-‘ayn  : Gözde kararma, sislenme oluşturan hastalık (?). 
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Ğurâb : Kalça kemiği. 

Ğurre-i munkatı‘a : Kesik ak; tam akıtma. 

Ğurre-i şehba : Açık renkli nişanelerinde koyu, siyah kıllar karışmış olan at.  

Hab : Eyer yeri yüksek kambur olan at. 

Habb el-hacce  : Bilinmeyen bir ottur, yaprağı beyaza yakındır. 

Habbel milük : L. Croton Tiglium, habbil selâtin (Bedevian 1936). 

Habbü’l-bân : Sorgun tanesi; nohuttan büyük, beyaz ve çok acı olur. 

Habbü’l-ğar : Defne ağacının tanesi. 

Habiz bistani  : Ebe gümeci. 

Habs, habis : Murdar, pis; çirkin. 

Habs fıdda : Kiri, gümüş tozu.  

Habt : Şiddetli vurmak; önünü görmeden körcesine basıp yürümek. 

Hacce : Habbü’l-hacce, hicce, yaprağı beyaza yakın. 

Haceb : Gırtlak. 

Hacebe : Kalça, oturak yeri; ("hacebetan", sağ ve sol kalça kemiği ucu), Os coxae. 

Hacfele : Dudak, atın dudağı. 

Haci : Sakız, samğ. 

Hacil : Üç ayağı beyaz olan at. 

Hacmâr : Tuber coxae‘sı alçak, uylukları yürürken birbirine çarpan at. 

Hacne : Bargir, melez at. 

Hacre : Cins, soylu atlarda dişiye verilen isim. 

Hadb : Vurmak, darb etmek; ısırmak; uzunluk. 

Hadd : Yanak, yüz, vecih. 

Hadeka : Gözün siyahlığı, gözbebeği; irisin orta kısmı, Pupilla. 

Hadm : Kaburgaları ince ve düz olan at; sahm. 

Hadr : Vücutta bir organın şişip yumrulaşması; men etme, engel olma; evmek, 
acele etmek. 

Hafa' : Yalın ayak yürümek. 

Hafi : Yalın ayak yürüyen veya koşan; insanı güler yüzle karşılayan; gizli, 
açıkta olmayan, saklı. 

Hafer, hafir : Davar tırnağı. 

Hafer : Đkinci dişi çıkıp rengi koyulaşan at.  

Hâ-i mu‘ceme : Benekli. 

Haka‘a devr : Atın göğsü altında olan nişane. 

Hakv : Don; böğür. 

Hakve : Yürek ağrısı. 

Hâl : Özellikle yüzde görünen siyah benek, ben. 

Hal‘  : Çıkık, luksasyon. 

Halakat : Güzel ahlâklılık, iyi huyluluk. 

Halc : Omurilik; Medulla spinalis. 

Halvet : Yalnızlık; tenhaya çekilme; gizlilik. 
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Halyun, hilyun : Kuşkonmaz, L. Asparagus officinalis altilis (Bedevian 1936). 

Hamame, hemame : Haşeb, Peygamber ağacı, L. Amomum racemosum (Bedevian 1936). 

Hame : Kafatası, başın üst kısmı. 

Hamer, hamir : Davarın arpadan dolayı ağzının kokması, asidozis 

Hamhama : At sesi, atın yulaf ve su gördüğünde çıkardığı ses. 

Hami  : Ateşlenme, sıtma. 

Hamka : Şarap; Bkz. “Ferfah”  ve “pürpirim”. 

Hamme : Kuyruk yağının kıkırdağı, binek hayvanı. 

Hamr : Ekşi; şarap. 

Hamr(ar), hemrar : Erysepelas, yılancık hastalığı, alazlama, kırmızılık; vücutta çıkan bir 
çıban.  

Hamre fi el-‘ayn : Gözde erizipel, kızarma, alazlama. Conjunktivitis. 

Hanân : Kuru, yaş, eklem ve deri-altı (hızlı gelişen) formu gösteren bir hastalık. 
Ruam, Gurm hastalığı (?). 

Hanâzir : Sıraca hastalığı, gurm apsesi, boyun lenf yumrularının enfeksiyonu, 
Lenfadenitis cervicalis, aktinomikoz. 

Hanâzir  : Sıraca hastalığı, domuz başı, actinomycosis. 

Handkikun : Öd suyu. Eski şarap 

Hanef : Ayak eğriliği; sünbüğü içe dönük ayaklarının eğri olup, tırnak 
eklemlerinin iç taraftan birbirine yakın olması, önleri kapalı duruş. 

Hanes : Burun ucu-alın arasında yer alan bir gamze; sığır burnu; burunun uç 
tarafının biraz yüksek olup geri kısmının basık olması. 

Hantal ağacı : Ebu cehl karpuzu, acı karpuz, zakkum. 

Hanzal(e) : Zakkum; zakkum ağacı; Ebu Cehil karpuzu denilen portakal 
büyüklüğünde mevyesi çok acı bir nebat; karga kabağı diye de 
adlandırılır. Hanzal otu, Ebucehil karpuzu, L. Citrullus colocynthis; 
kebest, kübest (Şahin 2007). 

Hanzîri : Harzun; kuyrukta çıkan domuz kılı. 

Hâr : Diken. 

Harânin : - (Atta anatomik bir terim).  

Harba, hırbâ : Bukalemun (otu), L. Chameleo vulgaris (Redhouse 2006). 

Harbak : Kuru ve yaş olarak iki çeşit olur. Bir otun kabuğudur, otu lisanü’l-
hamel’e (kuzu dili) benzer. Birbirine dolanmış şekilde dört parmaklıdır, 
içi çirkin görünümlü olup bol köklüdür; Karaca otu, bohça otu (Erk ve 
Dinçer 1967); kerbi, akçöpleme (L. Helleborus album) hırbuk (Şahin 
2007); Kunduz kökü, çöpleme kökü, L. Veratrum album, aksırtıcı, 
kızartıcı ve sürgüt etkisi vardır (Baytop 1999, Kaya 2008).  

Harik : Kürek kemiklerinin arası. 

Harimpir : Yaşlı (at). 

Harir : Đpek; ipekten yapılmış; harâretli; sıcak. 

Harizme : Azgın hayvanların ağzına ve ayının dudağının üstüne geçirilen demir 
halka. 

Harkafa : Uyluk kemiğinin baş tarafı; kalça kemiği. 

Harke : Kürek kemiklerinin arası.  
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Harn, haren : Đlerleyeceği yolda duran, inat eden veya geri giden hayvan; atın duvara 
yakın, öylece durması. Hayvanın gösterdiği itaatsizlik, çıkardığı zorluk; 
şiddetine göre mutlak ve nisbi, ortaya çıkışına göre de aktif ve pasif 
olarak ayrılmaktadır (Altan 1959). 

Harnac : - (Atta görülen bir don, renk adı). 

Harre bi-dâhil ed-dabbe : Atta yüksek ateş, Hipertermie. 

Hars : Kişnemeyen, dişleri büyük ve dili kısa olan at. 

Harva‘ : L. Ricinus communis, gene otu, beydencir; L. Croton Tiglium, habbel 
milük (Bedevian 1936). Bahçede yetişen, mavi çiçekli bir bitki olup 
tohumu keneye benzer.  

Harzûn  : Bkz. “hanziri”. 

Hasây : Ermenice ayğcir denilen, niş (kökboyası) ve şeker karışımıdır. 

Hasîle : Đyeği (çene kemiğinde dişlerin oturduğu kısım) arasında olan et; dişeti. 

Hasil ‘adad : Sinirli, ısırgan ve iri yapılı at. 

Hasl, hısal : Huy, tabiatlar, ahlâk. 

Hasr (havasır) : Böğür; bel; sıkışma, sürtünme. 

Hasr el-bevl : Đdrarın damla damla şeklinde gelmesi ya da hiç gelmemesi, Dysuria, 
anuria. 

Haşa : Karnın boşluğunun uç noktası (?). Metinde (TB-33b) “sözlükte (?) karın 
organı (âlât-ı batın)”. 

Haşay : Kızıla çalan beyaz renkte çiçeği olan bir ot. 

Haşeb : Hamame, Peygamber ağacı, L. Guaiacum officinale. 

Haşi : Kuru, yâbis. 

Hatmi : Ebegümecigillerden (L. Malvaceae) 60 yakın türü bulunan Alcea 
cinsinden bitki türlerinin adı; ağaçküpesi, L. Althaea officinalis (Baytop 
1999). 

Havami : Tırnağın sivri uç kısmı. 

Haver : Gözün beyazının bembeyaz ve siyah kısmının da simsiyah olması. 

Havi : Đçine alan, ihtiva eden, kaplayan. 

Havli : Bir yaşındaki ata verilen isim.  

Havr : Eksiltmek, noksan etmek; rücu etmek, dönmek. 

Havşeb : Köstek yeri; bukağılık kemiği, metacarpus, metatarsus. 

Hayic : Âşık, hayran; mest olmuş. 

Hâyiceti’l-ham ve’l-mağl : Yürek ağrısından panik olma, kederlenme. 

Hayk : Etkilemek; kaplamak. 

Hazaz : Yosun. 

Hazef : Metinde bu kelime için, “Sözlükte seramik olarak bulunmuştur” ifadesi 
yer almaktadır. Gözün konjüktiva granülü; çanak, çömlek. 

Hâzık : Maharetli, işinin ehli, mütehassıs. 

Heds : Atta bukağılık iç kısımlarının birbirine sürtünmesi, topuk çalma. 

Hefaf el-hâfer  : Sürçme, tırnağın sürtünmesi, aşınması. 

Hek‘a : Atın göğsünde olan beyaz çizgi. 

Hekket fi el-ezneyn : Kulaklarda kaşıntı, kulak uyuzu (?) 
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Hekket fi el-minhâr  : Burun kaşıntısı. 

Helak : Yıkılma, bitme, mahvolma. 

Helîle(c) : Tohumları sürgüt etkili olarak kullanılan bir bitki; Kara Helile deri ve 
boya işlerinde kullanılan Helile ağacı meyvesi, L. Terminalia 
(Combretaceae) türlerinin kurutulmuş meyvası (Baytop 1999). 

Hemamiyye : Bir arada olan, ancak birbirinden ayrı (metacarpus, metatarsus) kemikler. 

Hemk : Yumuşak; kof. 

Hemlece (himlac) : Atın yorga olması; hızlı yürüyen at. 

Herem, harimpir : Kocamak, yaşlanmak, ihtiyar olmak; yaşlı. 

Herveni : Koyu doru renkli at. 

Hetk : Yırtma, yırtılma, yarma. 

Hetk fi el-cuf : Karın boşluğunda bozulma, yırtılma. 

Hetk fi er-reyye : Akciğerin bir bölgesinde meydana gelen yırtılma (perforasyon), 
yaralanma. 

Hevm, hevâmi : Tırnak eti. 

Hey'et : Görünüş, duruş. 

Heyza : Kusma, istifra etme, Regürgitasyon; Kolera hastalığı. 

Hezel : Dişleri uzun olan at. 

Hılaf, ahlâf : Söğüt ağacı. 

Hıltît : Farsçada engejd, türkçede kasni, ermenice ise çarhüt derler, encüdan 
kökünün sakızıdır. Hint dilinde “ebherad” adı verilir, pek bilinmez; Bkz. 
“Encüdan”. 

Hındkîk : Safra suyu. 

Hilkat : Doğuştan gelen vasıf, özellik. 

Himâma : Üzüm salkımı gibi olan bir bitki türü (?).  

Himlac : Sarsmadan (kayar gibi) yürüyen at; atın yorga olması; hızlı yürüyen at.  

Hina : Hurma salkımı; bir çeşit katran. 

Hindiba : Karakavuk, Papatyagiller familyasından geniş yapraklı bir bitki, L. 
Folium cicharii endiviae. 

Hiran : Đsyankar, itaat etmeyen. 

Hirba : Bukalemun (otu), L. Chameleo vulgaris (Redhouse 2006). 

Hirzun : Küçük bir yabani hayvan (canavar). 

Hisan : Cins, soylu atlarda aygıra verilen isim; aygır, damızlık erkek at. 

Hubs : Kötülük, fenalık. 

Hudret : Yeşillik; yeşil renklilik. 

Hukne (etmek) : Şırınga etmek, lavman yapmak. 

Huluk : Huy; tabiat; ahlâk. 

Humr (e,a) : Çok yem yeme, arpalama. 

Hums : Beş kısımdan birisi; beşte bir. 

Hunfa : Kın kanatlı böcek, L. Brachinus crepitans. 
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Hunnak : Boğaz hastalıkları; boğaz ağrısı277; nefes darlığı (Özçelik ve Kaya 1997); 
larynx ödemi (Erk 1959); Adenitis equorum (Dakka 1978). 

Hur : Noksan, eksik; ahu gözlüler; güneş. 

Hurk en-nâr  : Ateş yanığı. 

Huru' : Tanelerinden hintyağı çıkartılan ağaç; Sütleğen otu; yumuşak ot, L. 
Herba cubhorbibrae. 

Huruc : Çıkma; dışarı çıkma; çıkış. 

Hurus : Horoz. 

Hükemâ : Âlimler, çok bilgili kimseler. 

‘Ikar, ‘ikar : Rumca murlâyün, esanais; Nezle otu, L. Anacyclus pyrethrum (Şar ve 
Süveren 2006). 

Iklimiya : Metal artıkları, süprüntüsü, tozu; maden posası, gümüş olanı daha çok 
çinko oksit için kullanılır (Bayat ve Okumuş 2004); Rüşnay taşı. 

Isbı', usbu‘ : Parmak. 

Istabl : Ahır. 

Istâr : 19,5gr (Taşkın 2005) 

Đbn ‘ars : Gelincik; Sansargillerden, ince uzun yapılı, sivri çeneli, küçük bir hayvan, 
L. Mustela nivalis. 

Đbtida : En önce, başta. 

‘Đcân : Perineum, anüs ile cinsel organ arası bölge. 

Đcan : Boyun, unk. 

Đctima' : Toplanmak; bir araya gelmek; kavuşmak. 

Đhata : Etrafından çevirmek, kuşatmak, sarmak. 

Đhtilac : Titreme; seğirtme, çarpıntı; beyinde oluşan tümör; verem. 

Đmtina‘ min ‘alef  : Yem yiyememe, iştahsızlık. 

Đnkıta‘  : Kesilme-soluğanlık hastalığı. 

‘Đkal : Ayak bağı, ayak kösteği. 

‘Đkas  : Kıvranma-sancılanma; hırçın, huysuz, kötü huylu. 

Đklil, eklil : Taç kemiği (Dinçer 1973); tırnak çevresi. 

Đklil (eklil) el-melik : Yonca, L. Melilotus officinalis (Süveren ve Şar 1992); Koçboynuzu. 

‘Đllet el-a‘sâb  : Sinir hastalığı. 

‘Đllet er-reyye  : Akciğer hastalığı. 

‘Đllet eş-şahîdiyyet : Bal hastalığı; eklemlerde bal renginde ve kıvamında (irinli) akıntı 
gösteren bir hastalık (?). 

‘Đllet et-tiffâhet : Sore shins, sortion. Sabun kemiği-patellada hastalık durumu, menisküs. 

Đltiva, et-tıvâ’ : Kıvrılmak, bükülmek; dalgalanma; eğri durma. 

Đncila : Görünme, belli olma, açılma. 

Đnkıta' : Kesilme, kopma. 

Đntisab : Atta tendonların kısa olması dolayısıyla ön ayakların dik durması, 
bloture, dik tırnak. 

                                                 
277 El-Hâc Ahmed Senbel imam-ı Bosnavi, (1615). Tuhfetü’l Ecnâd fi Ma‘rifetü’l-Hayl ve’l-Cihâd, 
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, CD Kayıt No: 7068 – R1241, 19b/15.st. 
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Đntişar : Tendinitis (Erk 1959, Dinçer 1973); ayrılma, dağılma, yayılma; 
yorgunluktan damarın şişmesi. 

Đntişarü’n-nâhikayn : Çene kemikleri yassı, yanağı dolgun olan at. 

Đrti‘aş : Titreme, sarsılma. 

Đsfidac : Üstübeç, boyacılıkta kullanılan beyaz madeni bir madde. 

Đsnad : Bir nesneye, bir şeye dayanmak. 

Đsti‘ane  : Yardım isteme. 

Đstidlal, -li : Eski dilde bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma. 

Đstirha' : Rehavet, gevşeme, uyuşma, tembelleşme. 

Đstiska : Siroz, karaciğer hastalığı, L. Hydraemie. 

Đstutlak, ıstutlak : Rumcada “acı denizköpüğü” anlamında olan madde. 

Đ'tibar, itibar : Ehemmiyet vermek; hürmet, riâyet ve hatır saymak. 

Jengar : Kir, küf, pas; bakır pası (TDK 2010); Kenger otu olarak da 
kullanılmaktadır. Kenger otu, L. Gundelia tournefortii (Baytop 1984). 

Kab' : Nefesi tutulmak; atın burnundan çıkan hırıltı. 

Ka'b : Topuk kemiği, ayak bileği, aşık kemiği. 

Kabh, kabah : Göz kapağı; sırt; omuz; vücudun yanı. 

Kabih : Çirkin, fena, kötü, ayıp. 

Kabletan  : Uyluk (bölgesinin) derisi. 

Kabd(z) : Tutmak, ele almak, kavramak. 

Kafd : Tendo çekilmesi, kramp (?). 

Kâfur : L. Laurus Camphora.  (Bedevian 1936); kâfur ağacından elde edilen, 
hekimlikte kullanılan, beyaz ve yarı saydam, kolaylıkla parçalanan, 
güzel kokulu bir madde. 

Kahel : Yanak, çene üstü. 

Kâhil : Saçına ak düşmüş, yaşlı (at). 

Kahl : Göze sürme çekmek. 

Kakule : Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen güzel kokulu bir bitki, L. 
Elettaria cardamomum; bitkinin baharat olarak kullanılan tohumu 
(Baytop 1999). 

Kakül, kâgül : Alnın üzerine sarkıtılan kısa kesilmiş saç. 

Kal‘ : Kalay; Kalayca zengin, Kalayı çok olan maden. 

Kalar tıyabu : Tatlı boğa dikeni, demirdiken, L. Tribulus terrestris (Redhouse 2006). 

Kalet : Göz çukuru, başparmağın dibinde olan çukur. 

Kalkadis : Bir çeşit boya(zac)dır. Siyah boya. 

Kalktâr : Demirsülfat. 

Kal‘ûn : Kal‘, kalay. Kaliyûn, Karniyyede bir karha, Araplarda sehab denir (Bayat 
ve Okumuş 2004). 

Kam' : Artkafa tümseği, çıkıntısı. 

Kamea : Gözün kirpikleri diplerinde çıkan sivilceler. 

Kamî’ : Ön ayakta tendonun içe kıvrıldığı-kaybolduğu yer. 

Kamle : Bit hastalığı. 
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Kan‘ : Burun ucu-alın arasının, göz hizasından burnuna kadar yüksek olması. 

Kanaber : Kazayağı, L. Chenopodium bonus. 

Kandît : - Kandî: akide şekeri, şekerleme, sakızı yapılır. 

Kantara : Atta boynun ortasının yüksek olması. 

Kanu : Burun ucu yüksek ve ince olan at. 

Karagu, karanu : Kör, karanlık. 

Karaytûti  : Mum, yağ ve safranın merhem haline getirilerek üzerine su katılması ile 
oluşan karışım. 

Kardamana, kırdmana : Yabani kimyon, keraviya berri, yabani karaviya L. Lagoecia cuminoides 
(Bedevian 1936). 

Kardeşkanı : Ejder ağacı, ejderkanı, L. Dracaena draco, Sanguis draconis; Kardeşkanı 
ağacı, L. Calamus draco (Şahin 2007). 

Karh, karha, kurhe : Yara, yaralama. Kelimenin aslı “kurhe” olduğu halde “karha” şeklindeki 
kullanımı daha yaygındır (Devellioğlu 1992). 

Karhe’i şahbe : Atın alnındaki beyazlıkların çok olması. 

Karhet fi el-em‘â-i  : Bağırsak yaraları. 

Karih : Dişleri tam olan davar; bütün kalıcı dişleri çıkmış olan at. 

Karîh sene : Đki yaşından itibaren atın yaş ilerledikçe isimlendirilmesi. 

Karan, karen : Atın topuk kemiklerinin birbirine yakın olması, önleri kapalı, it elli. 

Karn : Boynuz; hayvanda başın boynuz yerleri; boynuz yerinden sarkan saç. 

Kasbe-i enf : Burun-alın (cephe) arası kısım; burun kemeri. 

Kasîr : Kısa, ufak boylu; boynuz. 

Kasr, kasir (hastalığı) : Kısalma, gergin olma; Tetanoz hastalığı, tetanus. 

Kezk : Dikkati dağınık. 

Ka‘s : Attta binici yeri ile arka binek yeri alçak, cidago kısmı yüksek olan at. 

Kasd : Arkası küçük yapılı, incikleri birbirine yakın ve incikleri kısa olan at. 

Kasna : Lüfere benzer, sert pullu ve büyük tatlısu balığı (TDK 2010). 

Kasre : Kaburganın uç kısmı, Cartilago costae. 

Kast : Noksan, eksik, kusur. 

Kaşa-i himar : Kıssâi’l-hımâr, eşek hıyarı, yaban hıyarı, L. Ecballium elaterium (Baytop 
1999, Şahin 2007). 

Kaşim : Beyaz, olgunlaşmamış-koruk hurma. 

Kaşr, kaşar : (Genital bir hastalık sonucunda) penis derisinin pul pul dökülmesi.  

Kat‘ : (Nefes, soluğun) kesilmesi. 

Katâne : Kalça kemikleri (pelvis) boşluğu, leğen boşluğu; sakrum, kuyruk kemiği. 

Katuna : Sinir otu, bezri kattuna tohumu. 

Kavkavirûn : Otlardan (?) yapılan bir karışım. 

Kavl : Tarif; ilham; demek; -e göre. 

Kavs, kavis : Yay; eğri; yay biçiminde olan şey. 

Kavuğ : Đşeyecek yer, yarık, vajina girişi. 

Kavuk : Mesane, sidik torbası. 

Kayh, kuyuh : Đrin. 
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Kayna : Kuyruk kökü - kuyruk yatağı. 

Kâzitân : Kalça kemiği ucunun alt (kuyruk yatağı) kısmı. 

Keb' : Engellemek, men etmek, mani olmak; dinar, dirhem. 

Kebâs : Misvak ağacı, L. Salvadora persica. 

Kedd : Çalışma, uğraşma, çabalama. 

Keduret : Gam, tasa; bulanıklık. 

Kef : Köpük. 

Kefel : Dip, ard, kıç tarafı. 

Kehrüba : Bitkisel reçine; Samankapan. 

Keler : “Seb‘” (aslan) ya da “dab‘” (ayı) olabilir. Keler: kertenkele (Özen ve 
Taşkın 2010). Yaban ördeği; köpek balıkları takımının kelergiller 
familyasından, ılık ve tropik denizlerde yaşayan, uzunluğu 1,5 metre 
kadar olan, bir defada 20 yavru doğuran bir balık türü, keler balığı, L. 
Rhina squatina; kertenkele ve bukalemun gibi sürüngenlerin genel adı 
(TDK 2010). 

Kelil(e) : Körleşmiş; az gören, donuk gören göz; uzağı veya yakını iyi göremeyen 
göz. 

Kelye : Ağızdaki bir hastalık sonucunda oluşan fasülye veya böbrek şeklindeki 
şişlik. 

Kemne278  : Karasu adı verilen bir göz hastalığı. 

Kenüdrüs : Tüylerinin ucu kızıl, kökü ak, alnı, yelesi ve kuyruğu da ak olan at. 

Kenzü’l-bahr : Deniz süngeri. 

Keras : Hilyon ve marulca dedikleri ot. 

Kere (yağı) : Tereyağı. 

Kerefs, kerfes  : Kereviz; kerefis, L. Apium graveolens (Şahin 2007). Dağ kerevizi, kerfes 
cebeli, L. Petroselinum oreoselinum (Bedevian 1936).  

Kerev(i)ya : Kerâviya, karaman kimyonu, L. Carum carvi (Şahin 2007). 

Kerkes : Akbaba kuşu; Baykuş. 

Kerneb : Lahana L. Brassica oleracea (Cruciferae) (Yıldırım 2008), Su kabağı, 
karnıbahar (Redhouse 2006). 

Kersene, gürisne : Göşne, Kara burçak, L. Ervilia sativa (Bedevian 1936).   

Kesah : Raşitizm; kopma, ayrılma. 

Kesel : Tembellik; uyuşukluk; yorgunluk; ağırlık. 

Keser : Hurma çiçeği. 

Keslan : Uyuşuk, tembel, gevşek; yorgun. 

Kesret : Çokluk, sıklık; bir şeyin ekserisi ve muazzamı; bolluk. 

Keşf : Atın kuyruğunu tuber coxae (kalça kemiği başı) tarafında tutması. 

Keşk : Keşkek, yoğurt kurusu, kurut. 

Keşnic : Kişnic, yabani rezene, kişniş; Kişniş otu, L. Coriandum sativum (Şahin 
2007). 

Keşte otu : Beş katlı, birbirine dolaşmış, ipliğe benzeyen bir bitki; ölü, ekili olan 
(Redhause 2006). 

                                                 
278 Metinde “kehne” olarak geçmektedir. 
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Ketf : Omuz; omuz kemiği; Cidago-yele bölgesinde kıl, saç olmaması. 

Kevsenec : Kâkülü gösterişli olan at. 

Kılle(t) : Titremeye benzer bir durum, hiddetlenme sırasında oluşur.  

Kına : Kına bitkisi, L. Lawsonia inermis (Lythraceae). Araplar ‘alûl, Farslar ise 
birğaşt derler. 

Kırat : 1,8 - 2 desigram (Taşkın 2005). 

Kırdan279 : Kred, bir kene türü, kenenin ufağı (Redhouse 2006); enenmiş manda 
(TDK 2010); Maymun -ısırması- hastalığı 

Kırtas : Karâtis; kâğıt, kâğıt tabakası, sahife. 

Kıst : Kısım, parça, oran (Parlatır 2009). 

Kıtr, kıtre : Erimiş bakır. 

Kıymulîya : Bir toprak çeşidi. Tadı kafur tadına benzeyen, çamuru beyaz mermer gibi 
katman katman ve berrak olan bir çeşit toprak. 

Kızıl bağırsak : Özefagus. 

Kibrit : Kükürt. 

Kiçi : Küçük, ufak. 

Kile : 25,66 kg; Arapgir dolaylarında 12,85 kg (Taşkın 2005). 

Kilermeni : Eczacılıkta kullanılan kırmızı renkli kil (TDK 2010); L. Angilla rubra 
(Erk 1959); Tin-i ermeni, kilermeni, L. Terra armenica (Özgür 2002). 

Kimad, kemad : Sıcak bez ile âzâyı kızdırmak, yakı. 

Kimûs(in) : Mide içeriği, kimus. 

Kirse, kiser : Ekmek parçası; parça. 

Kitre : Keven kökü zamkı; kestere. 

Kolan : Eyer kolanı, eyeri bağlayan bağ. 

Koz : Ceviz; od, ateş. 

Kök : Lâcivert, gök rengi; gürbüz, sağlıklı. 

Kökçek : Güzel; yararlı; kazançlı. 

Kubh : Günah ve çirkin hareket; kabahat, suç. 

Kula : Açık kahverengi; bir at donu. 

Kulan : Đki üç yaşında dişi tay, kısrak; tek parmaklılar (Perissodactyla) takımının, 
atgiller (Equidae) familyasından, eti ve postu için avlanan, Kırgız 
steplerinde yaşayan yaban bir tür; yarı at yarı eşek olan Orta Asya ırkı; 
yaban eşeği (Özgür 2009). 

Kulun : Yeni doğmuş at yavrusu; kulun (eyer) kemeri. 

Kûlunc(ç) : Bağırsak ağrısı, düğümlenmesi, şiddetli bağırsak yangısı; Myositis, 
kulunç, omuz ve vücutta ağrı. 

Kuraytuti : Mum, yağ ve safranın merhem haline getirilerek üzerine su katılması ile 
oluşan karışım. 

Kurha : Alnında beyaz kıl kümesi olan at. 

Kurhetü’l-hayl : At yarası, yangı, yaralanma, lezyon, lesion. 

Kurretül-‘ayn : Maydanoz suyu derler, su kenarlarında yetişir; Su teresi. 

                                                 
279 Küçük beyaz balıkçıl (balaban kuşu). Kelimenin çoğul olduğu düşünülürse, maymun ve kene 
anlamında kullanılan “kred” ya da “kırd” (kelimelerinin çoğulu “kırdan”) kastedilmiş olabilir.  
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Kurûh fi el-‘ayn  : Gözde çıban, yara çıkması. 

Kuruh fi el-üzn(ezen) : Kulakta yangı. 

Kuruh fi el-halak  : Boğaz bölgesinde yangı. 

Kuruh fîha : Đç (karın, göğüs boşluğu) yaralanmaları. 

Kurukîya : - 

Kuseyra : En kısa kaburga, kaburganın bir parçası. 

Kust : Topalak dedikleri ot. 

Kutrum, karâtım : Usfur otunun tohumu. 

Kuttan(e), katın : Kalça kemiği ucu-kuyruk yatağı-kalça kemikleri arası; Apertura pelvis 
caudalis; oturulacak yer; bel omurları bölgesi. 

Kümeyt : Doru at, kırmızı şarap rengi. 

Kümeyt akmar : Katırın gözlerindeki koyu parlaklık. 

Kümeyt asdi : Kızıllığı demir pası renginde olan at. 

Kümeyt eklef : Altın rengine benzeyen at. 

Kümeyt sınâbi : Ana renk içerisinde az sayıda beyaz kıllar içeren don. Örn: Edhem sınabi 
(koyu renk) ve asfar sınabi (sarı renk). 

Kündüs : L. Gypsophila struthium, voynik otu (Bedevian 1936). Meyvesi Japon 
elmasına benzeyen bir ağaç. 

Küras : L. Allium roseum, kurat, küçük pırasa (Bedevian 1936).  

Kürre : Hayvan yavrusu; sıpa; tay; deve ve koyun gaitası. 

Küşim : Baldıran, L. Smyrnium olusatrum; yabani kereviz, L. Tordylium 
officinale. 

Küzbere : L. Cornium sativum, kişniş otu (Bedevian 1936); kanbel otu, kişnic, 
asmacık. 

Labe's, nâbeis : Zararsız. 

Laden : Çamdan çıkarılan zift gibi siyah ve kokulu zamk; siyah çam zamkı. 

Lahîz : Benzer, misil, nazir. 

Lahye : Sakal bölgesi, Mentum. 

Lasık : Yapışık, yapışmış olan, yapışkan. 

Latm : Karıştırmak; yapıştırmak; çarpılmak. 

Lazk  : Omuz çıkığı, Luxatio humeri.  

Lebban, liban : Günlük, ağaç zamkı (metinde); Liban: insan sütü. 

Leblab : Sarmaşık bitkisi, L. Hedera helix. 

Lehz : Tayın annesini emme sırasında başını memelerine vurması. 

Lem‘e : Beyaz işaret-leke. 

Lengeç : Yengeç. 

Les‘ el-‘akreb  : Akrep sokması. 

Les‘ el-ef‘i : Yılan sokması. 

Lese, lisa : Diş etindeki şişlik, diş yangısı, gingivitis. 

Leyyin : Yumuşak, mülâyim; hafif; yavaş olan. 

Licam, ligâm : Dizgin; gem. 

Lihye : Sakal. 
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Lüab, liâb : Salya; tükrük; hazmolmamış, ağızdan geri gelen gıda. 

Lü’lü’ : Đnci, inci ile ilgili. 

Lütuf : Güzellik, hoşluk; iyilik, iyi muâmele. 

Maarif : Üstadlık, hüner. 

Mabtun : Rektum mukozasının dışarı dönmesi, rektum prolapsusu. Prolapsus recti. 

Mâc : Dokuz yaşındaki aygıra verilen isim. 

Ma'c : Süratle gitmek, hızlı gitmek, mevce: dalga. 

Macc : Ağzından salya akan yaşlı deve. 

Mâce : Dokuz yaşındaki kısrağa verilen isim. 

Madde, midde : Çıbanın içinde oluşan kitle; cerahat, irin maddesi. 

Ma'dud : Belli, sayılan. 

Magrib, mağrib : Batı, garb, akşam vakti; atın göz kapaklarının beyaz, gözlerinin lacivert 
olması. 

Magşuş : Karışık, saf olmayan. 

Mağas, mağs : Yabani nar ağacının kökü. 

Mağl, muğl : Kabızlık, konstipasyon. 

Mağre, muğre : Aşı denilen kırmızı balçık. Đyisi sert, kızıl olur; migrât. 

Mahasin : Đyi ahlâk, güzel tavır. 

Mahcel (e) : Ayakları beyaz olan at. 

Mahcel el-yasarin : Beyazlığı sol tarafta olan at. 

Mahcel el-yumnayni : Beyazlığı sağ tarafta olan at. 

Mahcel erba‘ : Dört ayağı beyaz olan at. 

Mahcel sülas : Beyazlığı dizlerine, ökçelerine kadar yükselmiş olan at. 

Mahcel şikal : Atın ön ve arka ayaklarında beyazlığın olması.   

Mahmûm : Sıtma. 

Mahre : Cins, soylu atlarda taya verilen isim; Bkz. “felve, felû”. 

Mahya : Hayat, canlılık. 

Mahzar : Hazır olma, gösteriş, görünüş. 

Mâ’i el-asfar : Sarı su, ödem, Ascites.  

Mâ-i el-hâdes fi el-‘ayn280 : Gözlerde su toplanması ya da göze su inmesi. 

Makreb, mukarreb : Doğumu yaklaşan at.  

Mamiran : Kırlangıçotu, terme otu, L. Chelidonium majus (Baytop 1984). Mamiran 
sağîr: L. Ranunculus ficaria, basur otu (Bedevian 1936). 

Mâmisa : L. Glaucium corniculatum. Kırmızı çiçekli kırlangıç otu (Bedevian 1936). 
Sarılık otu, sarı gelincik (Mütercim Asım Efendi 2000) 

Ma‘na : Đç; içyüz; mânâ. 

Mar : Tortu; pas. 

Masmata el-kuvayim : Atın açık renkli leke ya da bene sahip olup ayaklarının beyaz olması; 
masmet. 

Mastaki : Sakız. 

                                                 
280 Katarakt (Yavuzer 1938). 
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Matlak, matlaka : Ayakta yuvarlak beyazlığı olan ya da hiç beyazlık taşımayan at. 

Matlaku ila yemin : Sağ arka ayağında beyazlığı olan at. 

Mat(z) : Alt dudağında beyazlık olan at. 

Me'baz : Diz altındaki çukur. 

Meccel : Atın kişneme sesi, ne fazla tiz ne de kalın olan en güzel kişneme sesi. 

Medbah : Kesim yeri, boğazlayacak yer. 

Meddet281 el-hayice : -  

Medharc, medherc : Loğusa otu, zeravent, siyah asma, L. Aristolochia clematitis (Baytop 
1984).  

Mekkük282 : 7,3 litre (Taşkın 2005). 

Melah : Atın ayağında oluşan şişlik, verem. 

Melceme : Mülceme, (ağız kenarlarını) dağlama, gemleme (Redhouse 2006). 

Melûhiya : Ebemgömeci, melûhi, L. Corchorus olitorius (Bayat ve Okumuş 2004).  

Melul : Mahzun, usanmış, bezmiş. 

Memsuh : Biçimsiz ve çirkin şekil alan, el ile sıvanmış. 

Memzuc : Bitişik, karışmış. 

Men‘al : Bukağılığında (yuvarlak dışında) beyazlığı olan at.  

Menbet : Biten; yetişen, olan yer. 

Meneviş : Terementi ağacının tohumu, sakızağacı, çitlenbik; Bkz. “Butm” 

Men‘il-ezen (üzn) : Kulağına dokundurtmayan at. 

Menkeb : Omuzbaşı, omuz ile kol kemiğinin birleştiği yer (Articulatio humeri). 

Me'r : Katı, şiddetli, fesad. 

Merâk : Karın içi; iç sıkıntı; kuruntu. 

Merakib : Araba, at, kayık, vapur gibi binek vasıtalar, merkebler. 

Merkâz : Sakin, uysal. 

Mersen : Burun. 

Meru : Meru tohumu, acı tohum, Mercanköşk, L. Origanum maru (Baytop 
1999). 

Meryem ağacı : Meryem eli derler, bilinen bir ağaçtır. 

Meryem otu : Acı yavşan, aksedef otu, sancı otu, L. Teucrium polium (Baytop 1999). 

Mesammât : Delikler, gözenekler. 

Mesâne : Sidik torbası; sidik kavuğu. 

Mesavi : Kötü durum, fenalık. 

Mesel : Atasözü; ibretli ve küçük hikâye, benzer. 

Mesur : Ön ayaklarda incik-tırnak ucu arası beyaz olup ön bukağılığı beyaz 
olmayan at. 

Meşakkat : Zorluk, zahmet, sıkıntı, güçlük. 

                                                 
281 “Hâyice” sözlük anlamı “panik olma, heyecanlanma” olarak geçmekte, ancak “medde” (belirtiler 
ve tedavi bölümlerinde “mürre” olarak geçmektedir) kelimesinin, “uzayan, süren” anlamında 
olması ve belirtilerden hareketle sümük şeklinde uzayan bir akıntı varlığını gösteren bir hastalık (?) 
durumu anlaşılmaktadır. Bu kelimelerin yazım şekli ĐF ve TB’de aynıdır. 

282 Farklı yer ve zamanlarda 7,3 – 105 lt arasında değişen ölçü (Taşkın 2005). 
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Meşkul : Ön ayaklarıyla arka ayağının birisi bileklerine kadar beyaz olan at. 

Meviz : Frenk üzümü. 

Mil'aka : Tahta kaşık. 

Mirfak : Dirsek. 

Miskâl : 4,25 -  4,98 gr; Osmanlı’da 1650’ye kadar 4,608 gr, sonrasında ise 4,810 
gr (Taşkın 2005, TDK 2010) olarak kullanılan ağırlık ölçüsü.  

Mu‘ammem : Alnının çevresi beyaz olan; gözlerine ulaşmayan (az ya da çok) beyazlığı 
olan at. 

Mu‘tabık : Bkz. “‘atik”. 

Mu‘tık : Azat edici at, köle azat eden. 

Muavenet : Yardım, teâvün. 

Mudamma : Burun delikleri ile dizleri koyu yeşil olan at. 

Muğarreb : Gözlerinin kirpikleri beyaz olan at.  

Muğarreb ‘ayn : Bir gözünün kapağı beyaz olan at.  

Muğreb : Bkz. “cevâd”. Beyaz. 

Muhaccel : Ayağı sekili, beyazlı at. 

Muhaccel er-recleyn : Ayaklarında beyazlık olan at.  

Muhaccel bi-tuvkif : Ayakları beyaz olup bukağılık ve tırnakları çevresindeki tüyler arasında 
beyaza zıt renkte noktalar-lekeler taşıyan at. 

Muharrik : Harekete getiren, hareket veren. 

Muk : Göz pınarı. 

Mukarrib, mukrib : Birbirine yakın, iyi ve kötü ortasında, orta hâlli. 

Mukl : Mukl-i yehudi de derler, bilinen bir ottur, bundan tütsü de yapılır. Bir 
çeşit kokulu reçine. (Doum palm meyvesi, guggul). Bkz. “Mukl-i 
Yehud”. 

Mukl-i Yehud : L. Commelina Mukul, gürün zamk ağacı (Bedevian 1936). Ak günlük, L. 
Boswellia Carterii (Bayat ve Okumuş 2004). 

Mumya : Her derde deva kabul edilen bir ilacın (?) adı. 

Mur : Karınca. 

Murakka‘ : Yamalı. 

Musannif : Yazar, kitap yazan. 

Mustatil : Uzayan. 

Mutbassara : Kesik akıtma. 

Muşâş : Kemiklerin kıkırdak ucu kısmı; peroz, süngerimsi durum. 

Mutlak : Yalnız, tek; şüphesiz. 

Muyarka‘ : Yüzü tamamen beyaz olan at, tam yüzü güzel. 

Muzlim : Siyahlık, siyah; karanlık, meçhul. 

Müceffef : Kurutulmuş, suyu çekilmiş, nemi kalmamış, kurumuş. 

Mücella : Parlak, cilâlı. 

Mücher : Atın kalın sesle kişnemesi. 

Mücneb, mücenneb : Atın bukağılığında olan nişane.  

Müdenner : Vücudunda pul şeklinde nişaneler olan at. 
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Müellif : Yazar, te’lif eden. 

Mülasık, mülsak : Bitişik, yapışık, yanyana bulunan. 

Mülebbed : Keçeden kaftan giyme. 

Mülemme’ : Renk renk olan; parlak; açık renkli (beyaz) ben, leke. Örn: Kümeyt 
mülemme‘, edhem mülleme‘. 

Mümsek ila yaser : Beyazlığı sağ tarafta olup ayağın her tarafı beyaz olan at.  

Mümsek ila yemîn 

 matlak ila yaser : Sağ ve sol ön ve arka ayağında beyazlığı olan at. 

Mümteni' : Çekinen, imtina eden. 

Mün/Đn-bihar : Yorgunluktan dolayı nefesin kesilip soluk soluğa kalma durumu. 

Müna‘na‘ : Batıda bir ada olan bilad-i akritişîn’da yetişir. Bu ada Minos uygarlığı 
olup günümüzde “Girit” olarak bilinen adadır. 

Müntakil : Đntikal eden, aktarılan, geçen. 

Müntasıb : Direk gibi dikili duran. 

Müntekis : Başaşağı dönen; tersine yuvarlanan. 

Müntesıb : Ayak üstüne dikilip duran, bekleyen. 

Münteşir : Açılmış, yayılmış, dağılmış, neşredilmiş, basılmış, etrafa yayılmış. 

Mürar : Öd, safra suyu. 

Mürâr-i sa‘leb : Tilki ödü. 

Mürâr-i s(d)ab‘ : Keler ödü. Keler: kertenkele (Özen ve Taşkın 2010); yaban ördeği; köpek 
balıkları takımının kelergiller familyasından, ılık ve tropik denizlerde 
yaşayan, uzunluğu 1,5 metre kadar olan, bir defada 20 yavru doğuran bir 
balık türü, keler balığı; L. Rhina squatina; kertenkele ve bukalemun gibi 
sürüngenlerin genel adı (TDK 2010). Ayrıca “seb‘” (aslan) ya da “øab‘” 
(sırtlan, ayı) ödü olabilir. 

Mürdesenk : Doğal kurşun oksit (PbO), L. Lithargyrum. 

Mürr : Sarısakız, mür ilacı; günlük, buhur, L. Boswellia styrax. Çok acı olan bir 
ağaç meyvesidir. 

Mürre el-yabise : Kuru mürre (?). 

Müservel : Ayaklardaki beyazlık diz ve ökçe arasında (alçak seki) olan at. 

Müsta‘zam : Atın başından dudağına kadar olan bölge; yüz. 

Müstahsen : Beğenilen, güzel bulunan. 

Müstedîr : Daire şeklinde olan, yuvarlak, deyirmi. 

Müstemir : Sürekli, devamlı. 

Müstetir : Gizli, saklı, gizlenen. 

Müstevi : Düz, her tarafı bir, doğru; düzlem. 

Müşakil : Diğerine uygun olan, şeklini benzeten, şekilce benzeyen. 

Müşeş : Atın ayaklarında, sert bir şişlikle karakterize hastalık, sorşin, süro?.  

Müşk : Misk, misk kokulu, müşg. 

Müşkil : Zorluk, güçlük, zor olan iş. 

Müştebik : Karışık, düğümlü olan. 

Müteaffin : Kokuşuk, pis kokulu, çürük. 

Mütebassır : Dikkatle bakan, ilerisini gören, iyice düşünen. 
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Mütecafi : Ayrık, dağılma, bölünme. 

Mütegayyir : Değişen, bir halden başka bir hale geçen, bozuk. 

Mütercim : Tercüme eden, çevirmen. 

Müttesi' : Genişleyen, vüs'at kesbetmiş olan. 

Müzehheb : Yaldızlı, altın rengi. 

Nacir : Sivriltilmiş çubuk, ağaç dalından yapılmış iğne. 

Nagâh : Birdenbire, ansızın, hemen. 

Nahara : Gırtlak, larinks bölgesi. 

Nahik : Eşek gibi anıran, eşek sesli. 

Nahir : Burundan hırıltı çıkarma. 

Nahis : Kuyruk veya göğüste olan uyuz. 

Nahnaha : Hırıltı ile soluma, öksürük. 

Nahş el-hayye : Yılan ısırması. 

Nakada : Atın göğüs bölgesinin iki tarafında olan nişane. 

Naks el-ernebiyye  : Burun ucunun yaralanma vb nedenlerle eksik olması. 

Nakt, Nakat  : Nokta, çil, beneklenme. 

Nan-hâh : Melek otu, L. Ptyoclis ajohan’ın kokulu tohumları, meşhi, kemmûn-ı 
ebyâz (Bayat ve Okumuş 2004). 

Nasiye : Alın, yüz, çehrenin gösterişi. 

Nasur : Göz pınarında, mak'at havâlisinde ve diş etlerinde olan bir hastalık. 

Na't : Medih ve senâ ederek, vasıflarını göstererek bir şeyi anlatmak. 

Natih : Sahibine karşı gelen hayvan. 

Natron : Sodyum Karbonat, bicarbonat de soude (Erk 1959). 

Nefha : Şişlik (ökçe, ayakta); karında şişlik (Tympanie?). 

Nefhet el-batn : Karın şişliği, Tympanie. 

Nefr : Ürkmek, paniklemek. 

Nefşe : Dizlerin baş kısmı, inciğin başladığı yer. 

Nehas : Bakır. 

Nekad : Tırnakta soyulma, yüzülme. 

Nemle : Vücutta olan karıncalanma. 

Nemş : Hile, oyun. 

Nerm : Yumuşak. 

Nesûr : Açılmış basür. 

Netn : Kötü kokulu, kerih koku. 

Netn el-cesed  : Vücudunun kötü kokması. 

Netn el-ğam  : Kasvet çökmesi, durgunluk. 

Netr er-rahm : Rahimin düşmesi, sarkması; Prolapsus uteri. 

Nevre : Kireç. 

Nez' : Çekip koparmak, ayırmak. 

Nezle, nevazil : Burnun akıntısı, herhangi bir organın irinli akıntısı. 
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Nıhas mahrak : Yanmış bakır, nar taşı. 

Nıkris : Damla hastalığı (Erk 1959); ayak şişmesi, Gut hastalığı. 

Nıyk : Nıyk ağacı kabuğu, atarlarda bulunur; Araplar dûma adını verir. 

Nisa : Đncik ortasında bulunan iki damar ya da tendo. 

Nis'a : At ve devenin göğsü için yapılan enli kolan. 

Niş : Arı, akrep gibi hayvanların iğnesi, ağu, zehir. 

Nusul : Çıkmak, girmek. 

Nusur : Tırnağın iç yüzünün yukarısı ile sivri ucu arasındaki kısım. 

Nuşadur : Amonyak, nişadır. 

Nücme : Bir ot (?) türü. 

Nügi : Đki yüz dirhemlik ağırlık ölçüsü (~641gr), yarım okka; Miğrafa denilen 
hacim ölçüsünün üçte biri. 

Nüşare : Talaş, yonga. 

Nüvâhık, nevâhık : Đki gözünün altındaki kemik (Os zygomaticum); gözyaşının akarken 
oluşturduğu iz. 

Örümcek hastalığı : Polip (Erk 1959). 

Öyken : Akciğer. 

Öykencek : Hırıltılı solumak. 

Palan : Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve 
yumuşak bir çeşit eyer. 

Pöç : Kuyruk, kuyruk sokumu, kalça kemiklerinin birleştiği yer. 

Pürpirim : Bkz “ferfah”. 

Ra‘şa : Titreme. 

Rabuz : Çömelmek, yatmak, çökmek (Redhouse 2006). 

Radi', ruzâ, ruzâ‘ : Süt emen çocuk. 

Rahset283 : Osteoporosis, osteomalacia, yumuşama hastalığı. 

Rakame : Yavru tırnaklarının kaşınıp yavru zarlarına (plasenta) sürtünmesi. 

Rakkat, rakika : Đnce, yufka gibi. 

Rakme örmek : Dağlamak. 

Ramad : Kül, ateş külü. 

Râsahtac : Rastık taşı, L. Antimuan sülfür (Bayat ve Okumuş 2004); Nar taşı, rastık 
taşı, L. Stibium sulphuratum nigrum (Baytop 1999). 

Rasas : Kurşun, kalay, lehim. 

Rasğ : Bilek, elbileği. 

Rash : Kalça kemiğinde etin (kasın) az olması. 

Râshatic : Nâr/kâr taşı, rastık taşı. 

Rasuht : Bakır-sülfür. 

Ratinec : Terebentin, reçine, çam sakızı, neft yağı. 

Ratl, rıtl : Halep’te 14-19. yy’lar arası 2,28kg. 130 dirhem (377 – 431,60 gr), 12 
vakıyye (Taşkın 2005, TDK 2009).  

                                                 
283 Özen (1999), Corium coronarium’un purulent yangısı olabileceğini bildirmiştir. 
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Ravent(d) : Karabuğdaygillerden, 1-2 metre yüksekliğinde, büyük yapraklı, beyaz 
çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki, L. Rheum officinale (TDK 2010). 

Ravh : Atın tırnağının geniş ve ince, tırnak etinin az olması.  

Ra'y : Otlama, otlatma, gütme. 

Rayiha : Koku, güzel koku. 

Raziyanec : Rezene, bir çeşit dereotu, L. Foeniculum dulce (Redhouse 2006); anason, 
L. Pimpinella anisum. 

Rebi' : Yaz günü. 

Rebil, reblitan : Atta uyluğun iç yanı; uyluğun orta-üst kısmı 

Rebu, rebv : Dyspnoe, nefes güçlüğü; Ribiv: Ses kısılması (Özçelik ve Kaya 1997); 
Soluğanlık 

Reda', redaet : Süt emmek. 

Ref' : Kaldırma, yüceltme. 

Rehavet : Atın tırnağının aşırı ince olması. 

Remed, remd fi el-‘ayn284 : Gözde yanma; katarakt (Özçelik ve Kaya 1997). 

Remeke, remke : Kısrak; Bkz. “hacre”. 

Remk : Boz renk; durmak. 

Renc : Hastalık. 

Re's : Baş, kafa; tepe; uç; başlangıç. 

Resh : Zayıflık, uyluk etlerinin az olması. 

Resm : Eser, iz, nişan, alâmet; suret; âdet, usul, tavır, davranış. 

Reva : Lâyık, uygun. 

Revse : Kabızlık, konstipasyon; pislik, fışkı, tezek. 

Rey' : Arpa, buğday, tahıl. 

Reyh  : Đshal, diyare, diarrhea. 

Rıfk : Yumuşaklık, yavaşlık, tatlılık, nezaket. 

Rîh : Eklemlerde ağrılı şişkinlik, romatizma; meteorismus; kokulu nefes. 

Rîh es-sebl : Göz ağrısı, gözyaşı kanalı (Ductus lacrimalis) yangısı. 

Rîh es-süyis : Köpek oturuşu ile karakterize sindirim bozukluğu. 

Ricl : Ayak, kadem. 

Rik : Salya; ağız suyu. 

Rikab : Üzengi (Özgür 2009), yeşil rikabi (üzengi) yağı (Redhouse 2006). 

Rikkat : Đncelik, yumuşaklık. 

Rim : Đrin. 

Ru‘af : Burun kanaması. 

Rubâ‘ : Dördüncü dişlerini çıkarmaya başlayan/çıkaran at. 

Rüba‘iyyat : Atın dördüncü yılda çıkardığı dış yan kesici dişler (Özgür 2009). 

Rûhani : Başın üst kısmında damar şeklindeki ak çizgi-lekeler. 

Rümmane : Kapan taşı; kırkbayır. 

                                                 
284 Hastalığın sadece adı geçmektedir. Göz yangısı, L.Ophtalmia  (Weidenhöfer 2006). 
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Rüşenay : Parlık, açıklık, toz parlaklığı. 

Rutbet min el-enf : Burun akıntısı. Rhinitis. 

Sabr, sabır : Öd ağacı, sarısabır, L. Aloe (Liliaceae). 

Sabır(lı) : Dayanıklı, dirençli at. 

Sad' : Yarılma, burkulma, kesme. 

Sadâ : Seda, ses; savt, yankı; susuzluk. 

Sadak : Atın tırnaklarının bukağılığa kadar olan kısmının birbirinden uzak olması, 
önleri açık duruş. 

Sadef : Sert, parlak ve şeffafa yakın madde, inci kabuğu. 

Sadğ : Yanak. 

Sadme : Çarpma, vurma, çatma. 

Safak, safk : Kıllı derinin altında olan ince deri; kas zarı. 

Safde‘ teht el-lisân : Ranula, dilaltında, dişlerin dibinde oluşan çıban, kurbağacık. 

Sa'fe : Başta çıkan çıban, kel, kellik. 

Safen, safin : Ayaktaki iki büyük toplardamar, Vena saphena (Redhouse 2006). 

Sağnec(e) : Türkçe bılt (palamut olabilir) paresi, belût. Bkz. “Belût”. 

Saha : Kirli ve paslı olma. 

Sahati : Tırnağın orta-çevre kısmı. 

Sahl : Ses kısıklığı, bozukluğu, boğazdan çıkan boğuk ses. 

Sahil : At kişnemesi, kişneyen. 

Sahm : Bkz. “Hadm”. 

Sak : Topuktan baldıra doğru bacağın incik yeri. 

Sakb : Delinme, delme; sukub. 

Sakıt : Ölü doğum, düşük. 

Sakil : Ağır, can sıkıcı, çirkin. 

Sakmûniya : Bingöz otu, mahmudiye otu, L. Convolvulus scammonia. 

Salb : Asmak. 

Sâlisfis : Bkz.”kurretü’l-‘ayn”. Su teresi. 

Salsal : Kuru balçık; kumla karışıp kurumuş olan balçık, çok anıran eşek. 

Salsale, salsala : Demirin birbirine çarpmasına benzer ince ses şeklinde atın kişnemesi. 

Samg, samğ : Zamk, ağaç sakızı. 

Samğ fârisi : Đran zamkı. 

San' : Atın kuyruğunun beyaz olması; sağlam ve muhkem yer. 

Sanavber : L. Pinus sylvestris, beyaz çam fıstık (Bedevian 1936); çam ağacının 
erkeğine derler yemiş vermez. 

Sandal : Beyaz sandal: L.Santalum album, güzel kokulu bir ağaç, cinden ağacı. 
Kırmızı sandal: L. Pterocarpus santalinus (Bedevian 1936). 

Sâni : Đkinci; kalıcı dişleri çıkmış olan at. 

Sarec, saruc : Hamam otu, sâzec: tarçın yaprağı, L. Cinnamomum nitidum (Redhouse 
2006). 

Sari : Süren, sürücü. 
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Sarp : Sert, şiddetli. 

Savk : Yapışma, adezyon. 

Saya : Ağıl, ahır, Anadolu’da çeşitli giysilerin ortak adı; deri. 

Sayil : Alında olan beyazlık; burun kamışı. 

Sâyil el-‘izze : Alında beyazlığı olan at. 

Saykal : Cilâ; parlatan; kılıç bileyen. 

Sayru : Hasta. 

Sazec : Sümbül (Bayat 1998); (Sazec-i Hindi, Hint Sümbülü). 

Se‘al min el-berd  : Soğuk nedeniyle oluşan öksürük. 

Se‘al min  

el-harre ve el-ğabar : Toz ve aşırı sıcak nedeniyle (atta) oluşan öksürük. 

Se‘al min el-hava : Hava (değişimi?) nedeniyle oluşan öksürük. 

Se‘al min rîşe yebla‘iha : Tüy yutma sonucunda oluşan öksürük. 

Sebel : Bulanık görme hastalığı; göze inen perde. 

Sebl  : Verem, tüberküloz. 

Sedg : Baş yarığı, baş yarma. 

Sefine : (Atta) bacak ve uyluğun birleşim yeri. 

Segâle : Köpek gaitası (Mütercim Asım Efendi 2000). 

Sekb  : Dökülme, infüzyon, sıçratma. 

Sekbinec : L.Ferula scowitziana, sek beni (Bedevian 1936); sekbinc, kasnı, sinir 
sistemi yatıştırıcı, peristaltik düzenleyici, karminatif ve antelmentik 
etkisi amacıyla kullanılmaktadır (Baytop 1999). Bir ağacın sakızı. 
Ermenicede çarhüt adı verilir. Bir kına çeşidi. 

Selak, sûlak : Göz çapağı, ıslaklığı, Muguet (Özçelik ve Kaya 1997); kabarcık, diş 
dibinde olan kabarcık, Stomatitis. 

Selak fi el-‘ayn  : Gözde beyaz lekelerin olması. Pamukçuk. Keratitis, katarakt ya da 
panoftalmi. 

Selak fi el-ğam  : Sıkıntı, kasavet nedeniyle oluşan pamukçuk. 

Seliha : Tarçına benzeyen, tarçın yerine kullanılan ağaç kabuğu. 

Semend : Çevik ve güzel at; siyaha yakın renkteki koşu atı (Özgür 2009). 

Semend ‘arsi : Siyah ve beyaz kıllar sarı renge baskın, yeşil kıllar yoğun olan at. 

Semend müdenner : Alnı, yelesi ve kuyruğu siyah olan at. 

Senabik : Sünbük, at ve katır gibi hayvanların tırnakları. 

Serc : At takımı, eyer; eyer konulan yer (Özgür 2009); tırnakta, ayakta bir 
bölüm/kısım. Testisin tek olma durumu (monorchidism). 

Seretan : Krapo, krapodin (Dakka 1978); atın tırnak çevresinde çıkan bir hastalık 
(Özgür 2002); kanser hastalığı, sarkom, karsinom. 

Seriş : Çiriş otundan elde edilen yapıştırıcı madde. 

Serkeş : Đtaatsiz, inatçı, dikbaşlı. 

Setr : Gizleme, örtme. 

Sevik : Kavut adı verilen kavrulmuş un. 

Sezâb : Sedef otu, L. Ruta graveolens. 
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Sılk : Pazı, pancar. 

Sınık, sünük : Kırık, çıkık, soluk. 

Siba', seb‘ : Canavar, aslan, yırtıcı hayvan. 

Sindgan, sindyân285 : Meşe, meşe ağacı. 

Sirkin : Kuru davar gaitası, gübre, fışkı. 

Sozan : Süzen, süzgeç. 

Söykünme(k)   : Uzanma(k), dayanma(k). 

Sreca : Bir ağaç türünün kabuğudur. 

Su‘d : Kara topalak, L. Cyperus rotundus; yer miski, havlican denilen kök. 

Sudâ‘, sad‘ : Baş ağrısı. 

Sudam : Erysepelas (Erk 1959), Piroplazmozis (Erk 1962). 

Sudg(ğ) : Şakak, şakaklardan sarkan saç. 

Sulb : Bel kemiği, omurga; döl, nesil. 

Sûsen : Eğir, tatlı meyan; susam; sûsen, L. Sesamum indicum (Şahin 2007). 

Suzan : Yakan, yakıcı, ateşli. 

Süci : Şarap. 

Süheyl, sehil, sühulet : Kolay, uygun ve yumuşak. 

Sünuh : Sağlam, diş yuvaları-çukurları, akla/hatıra gelme. 

Süsen : Đris, zambak, L. Iris germanica – Iridaceae (Bayat ve Okumuş 2004). 

Süseni : Mavimsi renk. 

Süst : Gevşek, tembel, sölpük. 

Süvek : Tüy (Erzurumi 1944). 

Şabeşti : Sıcak geçmesi. 

Şahamet : Semizlik, yağlılık, şişmanlık. 

Şa‘îr ‘ala el-cefn : Kirpiklerde sert şişlik. 

Şakika, şikak : Migren, yarım baş ağrısı; çatlak, yarık. 

Şakile : Yaradılış, mizac; yol; meslek. 

Şakka : Ortadan yarılmış bir şeyin iki yarısından her biri; parça. 

Şamame : Değirmi, toparlak, güzel; küçükçe, kokulu süs kavunu (Erzincan Merkez). 

Şame : Koyu renkli ben, leke. 

Şamil(e) : Çevreleyen, içeren, kaplayan. 

Şa‘r el-hanzîriyyi  

fi ez-zenb : Kuyrukta domuz kılı olması. 

Şatbe, şütab, şütub : Yarmak, kesmek. 

Şaza : Dağılma, parçalanma, yarılma (Redhouse 2006); atın ön ve arka 
ayaklarında olan bir tendo ve bunun hastalığı. 

Şebb Yemenî : Göztaşı, beyaz ve berrak olan şap (Yıldırım 2008). 

Şeb-kür : Gece körlüğü, çebkürlig. 

Şedak : Ağızın her iki yanının geniş olması. 

                                                 
285 Hatay yerel Arapça dilinde. 
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Şehba : Kül rengi, gri-kül rengi. 

Şehd : Bal, asel; gömeç balı. 

Şekire : Sütü çok olan davar. 

Şemrah : Alındaki beyazlığı baş ve burunda (kasbe-i enf) ince olan at. 

Şerasif : Kaburga kemiklerinin ön ucundaki kıkırdaklar. 

Şerc : Arka, kıç, dübür; sağrı. 

Şerih : Dirsek tırnak arası iki zira‘ olup, bacağın incik yeri yüksek, uzun (yüksek 
ya da çizme sekili) olan at. 

Şeyt : Yanma(k), helâk olma(k), mahvolma(k), kaynama(k). 

Şeytarec : Beyaz hardal, L. Brassica Alba (Dakka 1978);  horoscuk, geniş yapraklı 
tere, şahtere otu, L. Fumaria officinalis (Şahin 2007). 

Şeyte : Benekli, lekeli renk. 

Şih(a) : Yavşan denilen ot, L. Veronica agrestis. 

Şikal : Ayağının bağlandığı ip, köstek; üç ayağı beyaz olan at. 

Şimrah : Hurma veya üzüm salkımı; (Hatay Arapça halk dilinde) şemre: çörek otu. 

Şi'r : Anlama, idrak. 

Şirec : Şırılgan yağı; üzüm suyu; şira. 

Şirik (yağı) : Susam yağı, L. Sesamum indicum, sürgüt etkili olarak kullanılır (Baytop 
1999). 

Şirnik286, şırnîk : (Atın) Ön ayaklarda olan yarılma; göz kapağı hastalığı (Redhouse 2006). 

Taavvüd : Âdet, âdet edinmek, alışkanlık haline getirmek; geri dönmek. 

Tabtaba : Alt dudağı sarkık olan ve dudağını deve gibi titreten at. Bkz. “bezel”, 
“fakme”; atın alt dudağının şaklaması (Özgür 2009); su çağıltısı, tıpırtı. 

Ta‘cil : Acele ettirme, hızlandırma. 

Tağar : Ağzı geniş, büyük toprak küp; kap, çanak, küp, çömlek. 

Tağniye : - (Atta anatomik bir oluşum). 

Tahcil : Atın dört veya üç ayağında veya ikisinde bileklerinden yukarı olan 
beyazlık. 

Tahdid : Sınırlamak; sınırı belli etmek. 

Tahdîd el-kefl ve tavle : Tapergûn; arka kısmı küçük ve gevşek (sallantılı) olan at. 

Tahh : Ekşi hamur; susam posası. 

Tahnin min el-licâm287 : Gem hastalığı. 

Tahrîk el-esnan  : Atın dişlerinin sallanması, çıkmaya yakın olması. 

Tahrîk el-füsûs : Gözde kayma, şaşılık oluşturan hastalık (?). 

Ta’kel el-esnân : Diş bileme, dişleri birbirine sürtme. 

Takter el-cesed mâ’i  : Damla damla suyun akması, aşırı terleme. 

Tala, tıla’ : Sürme(k), sürerek uygulamak. 

Ta’lül : Siğil, papillom. 

Tamzurmak : Damlatmak; damla şeklinde (ilaç) uygulamak. 

                                                 
286 Sözlükte “göz kapağı hastalığı” şeklinde ifade edilen hastalığın, belirtilerden ön ayaklarda görülen 
yarılmalar olduğu anlaşılmaktadır. 

287 Gem kaynaklı yaralanmalar (Özen 1999). 
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Tar, tar şakûk : Yağ tortusu. 

Taranjabin : Acem kudrethelvası, L. Alhagi pseudalhagi (Baytop 1984). 

Tard : Sürme, kovma, uzaklaştırma. 

Tarf er-rûkbe : Atın ön ayak tırnağı kenarlarının dümdüz olması, dolgun tırnak. 

Tarfe  : Gözleri kırpıştırma. 

Ta'te : Cinli olmak, delirmek. 

Tavki‘ : Atın sırtında, eyer den dolayı oluşan iz. 

Tavkif : Tırnağın kara lekeli olması durumu. 

Tefakkud : Sorma, soruşturma. 

Teferrüs : Sezme, bir şeyi idrak etmek, anlamak. 

Teka, gevneş : Atın kulaklarının gözüne doğru eğik olması. 

Tekelti, tekleti : Binek hayvanlarında eğerin altına konulan keçe. 

Telafif, telfif : Büklümler, kıvrımlar, sarmal şekil; sarma, örtme 

Temevvüc : Dalgalanmak; çalkalanıp dalga dalga olmak. 

Temr : Hurma. 

Terkib : Karışım, birbirine karıştırılan maddeler. 

Terslemek : Gaitasını yapmak, pislemek, işemek. 

Teşbi  : Kızıllığı demir pası renginde olan at. Bkz. “kümeyt asdi”. 

Teşbik, teşebbük : Birbirine dolanma; kramp?; ağ şeklini alma. 

Tevcih : Döndürme(k). 

Tevciye : Bkz. “sadak”; önleri açık duruş. 

Tevsi' : Genişletme(k), bollaştırma(k). 

Tıffaha : Dizkapağı, patella. 

Tıvâi el-am‘â-i : Đnvagination, tortion. Bağırsakların dönmesi sonucu oluşan konstipasyon. 

Tiryak : Panzehir; zehir ilacı. 

Tob(p)alak : Yapraklarından yeşil boya çıkarılan bir bitki; yaş hanan (?) tedavisinde 
yağı kullanılan bir ağaç. 

Topurgan : Ayak basıldığında tozuyan yumuşak toprak. 

Tuhme, tohme : Hazımsızlık, konstipasyon. 

Tûte : Dut; gözde çıkan dut benzeri hastalık, Pterygium. 

Tûte fi el-hâfer : Tırnakta dut benzeri oluşum. Tüse: tırnak lenfoması, tüte: papillom. 

Tûte fi el-‘ayn  : Gözde dut benzeri oluşum, papillom. 

Tûtiya : Çinko; tutya taşı; kalamin. 

Tutulmak : Felç olmak. 

Tutya (çiçeği) : Çuhaçiçeği, L. Primula veris; gözotu, L. Euphrasia officinalis. 

Türmûs, tirmis : L. Lupinus angustifolius, Acı bakla, Yahudi baklası, Mısır baklası 
(Bedevian 1936). 

Uca : Sağrı, kuyruk sokumu, oturak yeri. 

Ukub : Her nesnenin sonu. 

Ukuk : Zorbalık, tanımamak, âsi olmak. 
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‘Unsul : L. Urginea maritima, Yaban soğanı, basal el-far (sıçan soğanı) (Bedevian 
1936). Sıçan soğanı da derler, iri soğan gibi olur. 

Urk : Irk, kök, damar. 

Usâre-i ekrâd : Bilinmeyen bir otun suyu. 

Usbe : Atlı, at veya kuş topluluk. 

Usfür : Papatyagiller (L. Compositae) familyasından, 25-35 cm’lik, çiçeklerinden 
yalancı safran boyası ve tohumlarından yağ elde edilen bitki; asfur, 
haspir, kutrum (TDK 2010). 

Uşak : Küçük, ufak; amonyak. 

Utm : Yabani zeytin ağacı; utüm. 

Uvak : Ufak, küçük. 

Uzvuni  : Đki kalça kemiği ucu arası; kalça ile iki tağniye (?) arası. 

Übhül : Ardıç tohumu. 

Üskür : Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak. 

Üşnan : Çöğen otu, L. Gypsophila arrostii. 

Üzn, ezen : Kulak; işitme organı. 

Vahu : Ayakları ağrılı, birbirine dolaşan at, Incoordination. 

Vakıyye, ukıyye : 33,85 – 225 gr arasında değişen ağırlık ölçüsü (Taşkın 2005).  

Vakre : Atın tırnağının yürürken yere (taşa) sürçmesi; sürçme. 

Vâsitân : Đki yaşındaki atta çıkan dört diş (Özgür 2009). 

Vaşak : Amonyak zamkı. 

Vaz‘ : Koyma, bırakma, duruş, hareket, tarz. 

Vazif : Đncik-bilek ile diz arası kısım. 

Vec, vecvec, vücûc : Adi süsen-zanbak şekeri, süsen kökü; azakegiri, egir, kızılcık (Bayat ve 
Okumuş 2004). 

Vec‘ el-eklil  : Dolama, tırnağın taç kısmının ağrısı. Coroner flegmon.  

Vec‘ el-epr (esr) : Đdrar yapma sırasında ağrı. 

Vec‘ el-kalb : Kalp ağrısı. 

Vec‘ el-kebd  : Karaciğer ağrısı, Hepatitis. 

Vec‘ el-kesâh  : Raşitizm, kemik hastalığı. 

Vec‘ el-kilyeten : Böbreklerin ağrısı. 

‘Vec‘ el-mafz : Karın sancısı,  

Vec‘ el-mi‘de : Mide ağrısı, spazm. 

Vec‘ et-tahal  : Dalak ağrısı. 

Ved‘ : Đt boncuğu (?). 

Verek, verk : Kalça kemiği. 

Verid : Boyun damarı; siyah kan damarı, toplardamar. 

Verm el-hasi  : Testislerin şişmesi, testislerde ödem, Hidrosel. 

Verm el-kuvayım  : Ayakların şişmesi, ödem. 

Verm el-leshi en-nâsûr : Gözde ve vücutta çıkan nasır benzeri yumuşak şişlik. 

Veted : Demir mıh, çadır kazığı, ağaç kazık. 
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Vetire : Burnun deliklerini ayıran zar. 

Vetr : Veter; tendo (Dinçer 1973, Dakka 1978); diz altındaki çukura kadar 
ulaşan tendo. 

Yabes (el-hâfer) : Kuru; tırnağın kuru olması; kuru tırnak. 

Yâl : Boyun, gerdan. 

Yerekan : Karaciğer hastalığı, sarılık, Hepatitis. 

Yidmek : Yardım etmek. 

Yil, yel : Mide-barsak gazı. 

Yiri : Đri. 

Yiti : Keskin, koyu. 

Yiy : Koku, rîh. 

Yorga : Koşarak giden at, rahvan at (Özgür 2009); biniciyi sarsmayan at 
yürüyüşlerinden biri. 

Yuha : Đnce; sığ; yüzlek. 

Yumurlanmak : Toplanmak, bir araya gelmek. 

Yusuf : Đnleme. 

Yutatasu : Mide parazitlerinin tedavisinde kullanılan bir çeşit ot (Rumca). 

Yuymak : Yıkamak, silmek. 

Yügrüg, yügrük : Koşucu; geçici; hızlı koşan at (Özgür 2009). 

Yüzerlik : Üzerlik otu, nazara karşı kullanılan bir bitki. 

Zab', dab‘ : Sırtlan. 

Zâc : Göztaşı-bakırsülfat, (L. Sulphurum cupricum); kara boya. 

Zafadi‘ : Kurbağa. 

Zafar, zafara  : Gözde çıkan tırnak şeklindeki oluşum, Pterygium, konjüktiva 
duplikasyonu. 

Zahr : Sırt; arka; binek devesi; kuş teleklerinin kısa tarafı. 

Zail : Yok olma, ortadan kalkma. 

Zakkum : L. Nerium oleander, kan ağacı (Baytop 1984); tanesine Ebu Cehl 
Karpuzu denir. 

Za'm (etmek) : Kelâm, söz (etmek). 

Zamad, zımad : Đlaç (yakı) uygulamak; ilâç; merhemle yaraya sarılan sargı, bez. 

Zamm : Artırma, katma. 

Zamr el-beden : Zayıflama, vücutta atrofi, Myopathy. 

Zar' : Meme; süt veren hayvan memesi. 

Zaya' : Elden çıkma, yok olma. 

Zayf : Binicinin ata bindiği yer, bel bölgesi. 

Zayil : Uzun kuyruklu at. 

Zecr : Zorlama, zorla yaptırma, eziyet etme. 

Zela' : Ön ayağın arkasında, arka ayağın alt ve üstünde oluşan yarık. 

Zelil : Sürçüp düşen; yanılan. 

Zengâr : Boyacıların kullandığı, yeşil renkte ve öldürücü olan bir çeşit bakır pası. 



 250 

Zeraric(h) : Alaca kanatlı kurttur, yazın ot başına konar, baytarlar tarafından bilinir. 

Zeravend : Loğusa otu; siyah asma, L. Aristolochia clematitis. Bkz. “Medherc”. 

Zerd, zerde : Sarı renkli dona sahip olan at; sarı, soluk, solgun. 

Zerî‘ : Yürüyüş bakımından yeterli, uygun olan at. 

Zerîre, zerur : Göz otu, tutiya; ateş yanığına iyi gelir, kimileri “kamce” derler. 

Zevayid, zâyid : Ekzositoz, exosytosis, kemik üremesi; fazlalık. 

Zevr : Göğüs altı ve üstü. 

Zeyl : Ayırma; tefrik. 

Zeyrek (tohumu) : Keten tohumu, L. Linum usitatissimum. 

Zırnih, zirnih : Kızıl zernih: arsenik bisülfür (Bayat ve Okumuş 2004), L. Arsenicum 
Sulfuratum flavum (Baytop 1999); Sıçanotu, L. Anagalis arvensis (Şahin 
2007). 

Zibak : Civa. 

Zibha : Kuşpalazı, difteri. 

Zîf : Kenar, taraf, nâhiye, cânip. 

Zincar : Bir çeşit balık. 

Zira' : Bir kolun dirsek-orta parmak ucu arası uzunluğu yaklaşık 75-90 cm 
(Parlatır 2009, TDK 2010); Hanefilerde 46,33 cm; ayrıca 50 cm ve 67-68 
cm olarak da kullanılır (Taşkın 2005).  

Zirek : Anlayışlı, uyanık, zeyrek. 

Ziybet, zeybet : Vagina’da (uyatlık, ferc) şişkinlik yapan hastalık (Erzurumi 1944); kellik, 
trikofiti (Trikofitozis). 

Ziybet (ilacı) : Kellik, trikofiti durumlarında kullanılan karışım, sarımsak ile sürülerek 
yapılan tedavi. 

Zuk' : Đki uyluk arası mesafe. 

Zukam, zükam : Nezle. 

Zu'm : Şüphe, yanlış zan. 

Zunbub : Đncik önünde olan kuru kemik (?). 

Züfâ : Đki çeşit olur biri bilinen bir yeşil ot türüdür; çörtükotu çördük, L. 
Echinophora tenuifolia (Baytop 1984); yaş züfa: Koyun yünü. 
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EK. C: Çalışma Konusu Yazmalar ile Đlgili Resimler 
 

 

Resim 3.1. ĐF’nin kayıt bilgileri (iç kapak). 
 
 
 

 

Resim 3.2. ĐF’nin başlangıç sayfaları (1b ve 2a). 



 254 

 

 

Resim 3.3. ĐF’de Türkçe tercümenin başladığı sayfa (24b/12, beyaz okla gösterilmiştir). 
 
 
 
 

 

Resim 3.4. ĐF’nin son sayfası, temmet kısmı (Müstensih ve istinsah tarihi, 156a). 
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Resim 3.5. TB’nin SK kayıt bilgisi (Đç kapak).  Resim 3.6. TB’nin 1a sayfası (1a). 
 
 
 
 
 

  

Resim 3.7. TB’nin kartoteksine ait kayıt bilgisi. Resim 3.8. TB’nin son sayfası (190b). 
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Resim 3.9. TB’nin başlangıç (1b ve 2a) sayfası (Beyaz okla gösterilen yerin ĐF’nin 
başlangıç yeri olduğu tespit edilmiştir). 

 
 
 
 

 

Resim 3.10. TB’de “ammâ be‘id” (Yazma eserlerde esas bahsedilen konunun başlangıcı; 
2b; beyaz okla gösterilmiştir). 
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Resim 3.11. TB’de ayetlerin başladığı sayfa (Başlangıç yeri beyaz okla gösterilmiştir; 5a). 
 
 
 
 
 

 

Resim 3.12. TB’de hadislerin başladığı sayfa (8b). 
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Resim 3.13. TB’de şiirlerin başladığı sayfa (20b). 
 
 
 
 
 

 

Resim 3.14. TB’de Türkçe tercümenin başladığı sayfa (24a). 
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Resim 4.1. ĐF’de eksik olan bölüm (Beyaz oklar arasındaki kısım, 94a/9 – 95b/4; Siyah 
oklar okuma yönünü belirtmek için kullanılmıştır). 
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Resim 4.2. Milli Kütüphanede yer alan TB mikrofilminin ilk sayfası. 
 
 
 
 
 

 

Resim 4.3. TB’nin son yaprağı (Mütercim, tercüme yılı ve insan felci tedavisinde kullanılan 
bir ilaç karışımı; 190b ve arka iç kapak) 
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