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SÖZ BAŞI 

Türkçenin kelime varlığının tam anlamıyla ortaya çıkarılması, Türk dili 

araştırmaları bakımından önemlidir. Batı Türkçesinin ilk dönemini oluşturan Eski 

Anadolu Türkçesi, Türkçe eserlerin ortaya çıkması ve Türkçeye kaynaklık etmesi 

bakımından önemli bir devredir. 

Eski Anadolu Türkçesi dönemine kadar yapılan çalışmalar, genel olarak dinî 

ve edebî metinler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Eski Anadolu Türkçesinde tıpla ilgili 

eserlerin  yazımına 14. yüzyıldan itibaren başlanmaktadır.. Bu eserlerde bitki adları 

ve ilaç adları gibi terimlerin Türkçe karşılıklarının bulunuyor olması bu tür eserlerin 

incelenip gün ışığına çıkarılması Türk dilinin kelime hazinesine ayrıca katkıda 

bulunmaktadır. Bundan dolayı tıp eserleri, tıp, eczacılık, botanik, tıp tarihi ve halk 

hekimliği açısından önemli olmasının yanısıra dönemin söz varlığının belirlenmesi 

açısından da önemli kaynaklardandır.  

Kitâb-ı Tıbb-ı Latîf isimli eser, Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış bir tıp 

metnidir. Üzerinde çalışma yaptığımız eser 152 varaktan oluşmaktadır. Eserin 1b-72a 

varakları arasını Ahu Cavlazoğlu  Kitâb-ı Tıbb-ı Latîf  adıyla incelemiş olup biz de 

bu çalışmamızda aynı eserin 72b-152b varakları arasını inceledik. Eserin müellifi ya 

da müstensihi belli değildir. Eserin yazılış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur.Ancak 

eserin dil özelliklerinden hareketle Eski Anadolu Türkçesi döneminde yazıldığı 

görülmektedir. 

Çalışmamız giriş, inceleme, metin, sözlük ve tıpkıbasım bölümlerinden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünde; 14. yüzyıl ve 15. yüzyıllarda Eski Anadolu Türkçesi 

sahasında yazılmış bellibaşlı tıp kitapları, tıp yazmalarındaki egemen tıp anlayışı ve 

eser hakkında bilgiler verilmiştir. 

İnceleme bölümünde, eserde geçen bitki adları çizelge hâlinde gösterilmiştir. 

Çizelgede bitki adları sırasıyla Türkçe, Arapça, Farsça, Yunanca yazılmış ve bunların 

Latince karşılıkları verilmiştir. Çizelgede geçen bitki adlarının herhangi bir dilde 

karşılığı bulunmuyorsa o sütun boş bırakılmıştır. Ayrıca bu bölümde eserde geçen 

ölçüler de verilmiştir. 

Metin bölümünde, eserimiz transkripsiyon alfabesiyle Latin harflerine 

aktarılmıştır. Eser Batman’da 2007 yılında meydana gelen sel felaketinde hasar 

görmüştür. Bundan dolayı bazı sayfalar ve yerler okunamaz hale gelmiştir. 
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Okunamayan bu yerler (..?..)  şeklinde gösterilmiştir. Bu bölümün sonunda 

Metindeki Ekler kısmı yer almaktadır. 

Sözlük bölümü, tıp ve eczalık terimleri ile ilaç ve bitki adlarından oluşmuştur. 

Bunların metinde geçtiği sayfa ve satır numaraları verilmiştir. Metinde görülen farklı 

yazımlar (benefşe, benevşe; çömlek, çömlek gibi) sözlükte ayrı başlıklarla alınmış, 

açıklamaları metinde geçen en çok şeklin karşısında verilmiştir, diğerleri “bkz.” 

notuyla bu başlığa gönderilmiştir. Bunun yanında “luāb, aġız yarı; āḳırḳarḥā, 

ūdü’l-ḳahr; asārūn, kedi otı; reyḥān, fesligen” gibi anlamdaş kelimelerin rahatça 

karşılanabilmesi için bu özellikteki kelimelere “krş.” notu düşülmüştür. 

Çalışmamızın son kısmına ise incelediğimiz eserin tıpkıbasımı eklenmiştir. 

Sonuç olarak bu çalışma bize eski yazı okuma becerisini geliştirmenin yanı 

sıra, dilimizin tıp terimleri açısından ne kadar zengin olduğunu da ortaya koymuştur. 

Günümüzdeki yabancı kelime istilasına karşı bu türde çalışmaların yapılması Türk 

dilinin korunması ve geliştirilmesi açısından büyük değer taşımaktadır. 

Çalışma sırasında yardımlarını esirgemeyen, yol gösteren Yrd. Doç. Dr. 

Orhan Yavuz hocama ve beni bu çalışmaya teşvik eden değerli hocam Prof. Dr. 

Yakup Karasoy’a teşekkürü bir borç bilirim. 

. 

 
        Hasan BEKMEZ 

                                                      Konya- 2009 
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KISALTMALAR 

 

Ar. : Arapça 

bkz. : bakınız 

Far. : Farsça 

krş. : karşılaştırınız 

s. : sayfa 

Sl. : Slavca 

T. : Türkçe 

TDK : Türk Dil Kurumu 

vb. : ve benzeri, ve benzerleri 

vd. : ve diğerleri 

Yun. : Yunanca 
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TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 

 

 ṭ ط a, ā آ

 ẓ ظ a, e ا

  ع b, p ب

 ġ غ p پ

 f ف t ت

 ḳ ق ẟ ث

 g, k, ñ  ك c, ç ج

 l ل ç چ

 m م ḥ ح

 n ن ḫ خ

 v; o, ō, ö, u, ü, ū و d د

 h; a, e ه ẕ ذ

 y; ı, i, ī ی r ر

 ’ ء z ز

   j ژ

 s س

 ş ش

 ṣ ص

 ḍ, ż ض
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1. GİRİŞ 

 
Batı Türkçesinin ilk dönemi olan Eski Anadolu Türkçesi, 13. yüzyıl ve 15. 

yüzyıllar arasında Anadolu’da Oğuzcaya dayalı olarak kurulup gelişen bir yazı 

dilidir. Eski Anadolu Türkçesi; Selçuklu Dönemi Türkçesi, Beylikler Dönemi 

Türkçesi ve Osmanlı Türkçesine Geçiş Dönemi Türkçesi olmak üzere üç döneme 

ayrılmaktadır.  

 Eski Anadolu Türkçesi sahasında Türkçe tıp kitaplarının yazımına 14. 

yüzyılda başlanmıştır. Halbuki dinî ve edebî türde eserlere baktığımızda tarih daha 

geriye gitmektedir. Bunun sebebi ise Anadolu Selçukluları Döneminde bilim dilinin 

Arapça, resmi dilin Farsça olmasıdır. Ancak Beylikler döneminde Türkçeye 

yönelişin hızlanmasıyla birlikte değişik bilim dallarında eserler Türkçe yazılmaya 

başlanmıştır. Böylece Türkçenin yazı ve bilim dili olarak gelişimi hız kazanmıştır. 

14. yüzyıldan önce bilimsel eserlerin geneli  Arapça ve Farsça olmasına karşın 

özellikle 14. yüzyıldan başlayarak dinî ve edebî eserler yanında tıp biliminde yazılan 

eserler de Türkçeye tercüme edilmiştir (Önler, 1990: 1). 

1.1. XIV. ve XV. yüzyıllarda Eski Anadolu Türkçesi Sahasında Yazılmış 

Bellibaşlı Tıp Kitapları 

 14. yüzyılda yazılmış olan tıp eserlerinden ilki, Hekim Bereket tarafından 

Aydınoğlu Mehmed Bey zamanında (1330-1340) yazılmış olan Tuhfe-i Mübarizî adlı 

eserdir. Eser Hekim Bereket tarafından Arapça, Farsça ve Türkçe olarak üç dilde 

kaleme alınmıştır (Tokaç, 2000: 13). 

 Hekim Bereket’in Hulâsa ve Tabiatnâme adlı iki önemli tıp eseri daha vardır. 

Hulâsa, Aydınoğlu Mehmed Bey adına Türkçe olarak yazılmış bir kitaptır (Özçelik, 

2001: 2).  

 14. yüzyılda Türkçe ilk telif eser ise İshak bin Murad’ın Edviye-i Müfrede 

adlı eseridir. Eser, Gerde yöresinde 1390 yılında yazılmıştır (Önler, 1998: 158). 

 Ayrıca İshak bin Murad’ın Müfredât-ı İbn-i Baytar isimli bir çevirisi vardır. 

Eser, Aydınoğlu Umur Bey (1340-1348) döneminde, İbnü’l-Baytar’ın “Kitabü’l-

câmi fi’l-edviye-tü’l-müfrede” adlı eserinden Türkçeye çevrilmiştir (Şeşen, 1993: 

16-17). 
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 Aynı yüzyılda Ali bin Abbas el-Mecusî’nin Kâmilü’s-sına’a adlı eseri 

“Kitâbü’l-Melikî” adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir (Gökçe, 1990: 9). 

 Bu yüzyılda Hacı Paşa olarak anılan Celaledddin Hızır’ın (1330-1413), 

“Müntehâb-ı Şifâ” adlı eseri vardır (Önler, 1990: 5). Eserde bu devreye ait tıp 

bilgisi, hastalıktan korunma yolları ve ilaç yapımı gibi konular anlatılmaktadır. Eser 

üzerinde Zafer Önler bir doktara çalışması yapmış ve daha sonra çalışmasını kitap 

olarak yayımlamıştır. 

 Ayrıca Ahmedî’nin (1330-1413) “Tervihü’l-Ervah” adlı eseri  bu yüzyılın 

önemli tıp kitapları arasında yer alır (Şahin, 2005: 159).  

 Ali Çelebi bin Şerif tarafından Timurtaş Paşazade Umur Bey Çelebi adına 

kaleme alınan “Yâdigâr” isimli eser, 15. yüzyılın önemli eserleri arasında yer 

almaktadır (Altıntaş vd. , 2003: 27). 

 15. yüzyılda, “Kitâb-ı Müntahab” adlı eser, Abdulvahhab tarafından Çelebi 

Sultan Mehmed (1413-1421) adına kaleme alınmıştır (Erdağı, 2000: 4). 

 Sinoplu Mümin bin Mukbil tarafından Sultan II. Murad (1404-1451) adına 

yazılan “Zahire-i Muradiye” isimli yazma da bu yüzyıl eserlerindendir (Nasuhioğlu, 

1974: 93). 

 Aynı yüzyılda Hekim Hayrettin tarafından, Çandaroğullarından İsfendiyar 

Bey’in oğlu Kasım Bey adına “Hulâsâtu’t-Tıbb” isimli bir tıp eseri yazılmıştır ( 

Erdağı, 2000: 4). 

Eşref bin Muhammed tarafından yazılan “Hazâinü’s-Saâdât” isimli eser, dört 

bölümden oluşmaktadır. Eserin üç bölümü koruyucu hekimlikten bahsetmektedir 

(Türkmen, 2006: 18). 

Arapça ve Farsça eserlerden çevirileri ile Anadolu halkını etkileyen şair 

Ahmed-i Da’i’nin de “Tercüme-i Tıbb-ı Nebevî” adlı bir kitabı vardır. Eser 

İsfahani’nin Tıbb-ı Nebevî adlı eserinden çeviridir (Kahya, 2003: 15). 

15. yüzyılda Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun tıpla ilgili üç eseri vardır. Yazarın 

bilinen ilk eseri 1454 yılında yazdığı “Akrabadin Tercümesi”dir. Sabuncuoğlu 

eserini hekim dostlarının isteği üzerine “Zahire-i Harezmşahî” adlı tıp kitabının son 

kısmını tercüme ederek hazırlamıştır. Aslı 31 bölüm olan esere kendisi 2 bölüm daha 

eklemiştir. İkinci eseri 1468 yılında yazdığı “Mücerrebname” adlı yazmadır. Eser 

tıbbî açıdan çok önemlidir. Bundan dolayı birçok kez çoğaltılmıştır. Diğer eseri ise 
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“Cerrâhiyetü’l-Hâniyye”dir. Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun en tanınmış eseridir. 

Meşhur oluşunun sebebi ise tıbbî aletlerin şekilleriyle birlikte orijinal insan 

figürlerinin yer almasıdır (Şenel, 1988: 4-5). 

Yine bu yüzyılda Şirvanlı Mahmud’un (1437) 3 önemli tıp eseri mevcuttur. 

İlki 14 bab üzerine yazılmış muhtasar bir tıp kitabı olan “Kemalnâme”dir. İkincisi  

II. Murad adına yazdığı “Tuhfe-i Muradî” isimli eserdir. (Ünver, 1943: 164) Diğeri 

ise göz hastalıkları ve bunlarla ilgili ilaçların anlatıldığı ve bu alanda yazılmış en 

kapsamlı eser olan “Mürşid”dir (Türkmen, 2006: 19). 

Bu yüzyılın bir diğer  tıp kitabı, müellifi belli olmayan “Kitâbü’l-Mühimmât” 

isimli eserdir (Özçelik, 2001: 9). 

 

2. TIP YAZMALARINDAKİ EGEMEN TIP ANLAYIŞI 

 Bu dönem tıbbını anlamak için, dönemin tıp anlayışını bilmek gerekir. Zafer 

Önler tıp yazmalarındaki egemen tıp anlayışını şöyle açıklamaktadır: 

 “Eski anlayışa göre evreni oluşturan dört öğenin (Anâsır-ı Erbaa) karşılığı 

olarak insan bünyesi de dört ana öğeden oluşur. Evrendeki dört öğeden hava, 

toprak, su, ateş maddelerinin karşılığı insan bünyesinde sırasıyla kan, sevda (kara 

safra), balgam ve safra (öd)’dır. Bu dört öğeden su karşılığı balgam, toprak karşılığı 

sevda (kara safra)’dır. Bünyeyi oluşturan bu dört maddenin her birine ẝılṭ, bunların 

karışımı olan bünyeye ise mizāc (karışım) adı verilir. Her insanda bu karışımların 

oranları farklıdır; bu fark bünyenin niteliğini belirler. Bu öğelerden hangisi baskınsa 

bünye (mizāc) o adla adlandırılır; kanlı (demevî), safralı (safravî), plegmatik 

(balgamî), sinirli (sevdavî) gibi. Ayrıca bu öğelerden her biri soğuk, nemli, kuru, yaş 

olmak üzere dört özellikten ikisine sahiptir. Bunlar şu şekilde gösterilebilir: 

 

 ÖĞE   KARŞILIĞI   ÖZELLİĞİ 

 hava   kan    sıcak, nemli( har u ratb) 

 toprak   sevda    soğuk, kuru( barid ü huşk) 

 su   balgam   soğuk, nemli(barid ü ratb) 

 ateş   safra    kuru, sıcak( huşk ü har) 

 Bu dört öğenin normal oluşu sağlığın dengeli olduğunu kanıtlar. Bunlardan 

birinin fazlalığı hastalığı doğurur (Önler, 1998: 161).” 
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 “Kan fazla ise çok uyku, gerinmek, esnemek gelir, kan alınması gereken 

yerler kaşınır, vücut ağırlaşır, ağızda acılık peyda olur. Vücutta sivilce ve çıbanların 

çıkması, burun kanaması, yüzün ve cildin kızarması, rüyada kırmızı şeyler görülmesi 

gibi durumlar kan fazlalığının belirtisidir. 

Safra galip gelirse, ağızda acı bir tat peyda olup susama duygusu artar, uyku 

gelmez, iştah azalır, çehre sararır, rüyada sarı renkler görülür.  

 Balgamın fazlalığı, hazmın zayıflığına, vücudun ağırlaşmasına, çok uykuya; 

rüyada su, yağmur ve soğuk görmeye neden olur. Vücut ısınmaz ve soğuk olur. 

Galibiyet sevdada olduğu takdirde, kişi zayıf olup iştahı yoktur, uykusu 

gelmez, kişiyi kötü düşünceler kaplar, kan siyahlaşır ve katılaşır. Vücutta çokça kil 

çıkmaya başlar, uykuda ölü ve korkulu şeyler; karanlıklar ve uçurumlar görülür. Akıl 

hastalarında sevda galip kabul edilirdi. Çünkü sevdanın miktarı aklın dengesini 

gösterirdi (Uzel, 1991: 40).” 

  

3. KİTÂB-I TIBB-I LATÎF VE ÖNEMİ 

 Ne zaman yazıldığı belinmeyen eserin müellifi ya da müstensihi hakkında 

herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. belli değildir. Eser Eski Anadolu Türkçesiyle 

yazılmış bir tıp metnidir. Yazmanın elimizde tespit edilen  tek nüshası vardır. 

 Eserin cildi 197x145 mm ebadındadır. Yazı alanı 160x100 cm’dir. Eser 152 

varaktan oluşmaktadır. Her sayfada 19 satır vardır. Ancak eserin bazı yerlerinde satır 

sayısı farklılık göstermektedir. Eserin tamamı 107 bölümden oluşmaktadır. 72b-152b 

varakları arasında ise 71 bölüm bulunmaktadır: 

1. bāb aḳl zā’il olmaṣınuñ  ilācın beyān ider 

2. bāb  yürege feraḥ ve ḳalbe ṣafā viren şeyleri beyān ider 

3. bāb aḳlı ziyāde olmasınuñ ilācı beyānındadur 

4. bāb ẕātü’l-cenb ve sā’ir sancular ilācın beyān ider 

5. bāb ẕātü’l-cenb ve sā’ir sancular ilācın beyān ider 

6. bāb yaraḳānuñı ṣarılıḳdur anuñ ilācın beyān ider 

7. bāb öksürük ilācın beyān ider 

8. bāb ṭalaġı olanlaruñ ilācın beyān ider 

9. bāb ḳuluncı olanlaruñ ilācın beyān ider 

10. bāb  müshil  olan  şerbetleri  beyān ider 
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11. bāb maḳatda olan bevāṣır zaḥmeti ilācın beyān ider 

12. bāb süst-ı endāmlar devāsın beyān ider 

13. bāb ḥayāda ve ẕekerde olan illetleri ilācın beyāndur 

14. bāb ġuṣṣa ve ḳasāvet zā’il olmasınuñ devāsın beyān ider 

15. bāb  bil  aġrılarınuñ ilācını beyān ider 

16. bāb ırḳu’n-nisā ki nıḳrīṣ zaḥmeti ilācın beyān ider 

17. bāb nıḳrīṣ ve kötürüm olanlaruñ devāsuñ beyān ider 

18. bāb diz ve ayaḳ aġrıların beyān ider 

19. bāb veca-ı mafāṣıl ve bil ṣızılarına ilācları beyān ider 

20. bāb ṭırnaḳlar içinde çıḳan ḳurlaġan beyāndur 

21. bāb semiz ve arıḳ olmaḳ devāsın bildürür 

22. bāb ṣıtma alāmetin ve ilācın beyān ider 

23. bāb cüẕām zaḥmetleri ilācın beyān ider 

24. bāb behāḳ ve ḳurdaşanı ilācın bildürür 

25. bāb elde ve ayaḳda olan sigilleri bildürür 

26. bāb avrat ṭoġurmaġı ve ḳıṣır ḳalmaġıve südi az ve çoḳ olmaġı beyān ider 

27. bāb uyuz kel ve gicik zaḥmeti devāsın bildürür 

28. bāb insānda olan frenk zaḥmeti marażlarına devāları beyān ider 

29. bāb bedene peydā olan temregü ilācların bildürür 

30. bāb ṣafrā’ı def iden muālece’i beyān ider 

31. bāb sevdā’ı def iden muālece’i beyān ider 

32. bāb balġamı def iden muālece’i beyān ider 

33. bāb et kesilmesi ve yırtılması beyānındadur 

34. bāb  āteş yanıġı ilācın bildürür 

35. bāb ḳuduz ṭalayanuñ ilācın bildürür 

36. bāb ṣaç ve ṣaḳal boyamasını  bildürür  

37.  bāb ṭāūn ḳabarcuġı ve yanı ḳara ilācın bildürür 

38. bāb çıbanlar ve bedende olan şişler ilācın bildürür 

39. bāb fālice’i ve sekte’i beyān ider 

40. bāb laḳva ve raşa’ı beyān ider 

41. bāb   ṣırāca  aḥvālini  ve ilācın  bildürür  

42.  bāb ḳarınca çekirge pīre bit ve ṣıçan dolu yaġmurı bildürür 
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43. bāb avrat ḥāmile ḳalması ve ḳalmaması sebebin bildürür 

44. bāb teşennüc ve siñir büzülmek aḥvālin bildürür 

45. bāb ıṣırġı aḥvālin beyān ider 

46. bāb insānuñ yüksek yirden düşmesi ilācın bildürür 

47. bāb derlemek ve māyıs ayında ota girmek bildürür 

48. bāb yılan ve çıyan ve aḳreb ṣoḳanuñ ilacuñ bildürür 

49. bāb  ḳan tükürmek  ve  ḳan istifrāġ eylemek ilācuñ bildürür 

50. bāb küçük maṣūmlara göz degmenüñ ilācın bildürür 

51. bāb yürekde olan ḥarāreti defini bildürür 

52. bāb dilcük ve ḥunnāḳ ve boġaz rīşi ilācın bildürür 

53. bāb kābūs ki aġır baṣmaḳdur devāsın bildürür 

54. bāb ṣaç ve ṣaḳal dökilmesi ve yeñiden ḳıl bitürmesi ilācın bildürür 

55. bāb nabıż ve ḥastanuñ eyü ve yavuz alāmetlerin bildürür 

56. bāb ḥasretlik ne sebebden ḥāṣıl olduġı beyānındadur 

57. bāb buḥrān bilmek beyanındadur 

58. bāb yaz günlerinde ve ḳış günlerinde ve güzde ne istimāl itmekdür 

59. bāb pīr ve iḫtiyār ādemlere ne vech üzre amel eylemek gerekdür 

60. bāb envā müferriḥ macūnları beyān ider 

61. bāb envā-i müferriḥ ḥaplar beyanındadur 

62. bāb envā-i eşribeler pişürmek beyānındadur 

63. bāb envāı edviyyelerden yaġlar çıḳarmaḳ beyanındadur 

64. bāb terkīb-i merhemler beyānındadur 

65. bāb envāı muāleceler tedbīri beyānındadır 

66. bāb muḳavviyyātdan olan şeyleri bildürür 

67. bāb ḫāssa’-yı müfredāt-ı edviyyāt beyānındadur 

68. bāb insāna nāfi eşribeler beyānındadur 

69. bāb insāna nāfi şiyāflar aḥvālin bildürür 

70. bāb insāna nāfi ve żarar olan cimā aḥvālin ve tedbīrüñ beyān ider 

71. bāb ümmü’ṣ-ṣıbyān ki küçük maṣūmlarda olur anuñ ilācın bildürür 

Eserde, çeşitli hastalık adları, hastalığın sebebleri, hastalığın tedavi 

yöntemleri, bitki adları, bitkilerden yapılan ilaçlar gibi konular anlatılmaktadır. Eser, 
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Batman’da 2007 yılında meydana gelen sel felaketinde 21 gün su içersinde kalmıştır. 

Sel nedeniyle eser zarar görmüş ve bazı yerler okunamaz hale gelmiştir. 

 14. yüzyıl Türk tıp tarihi açısından önemli bir dönemdir. Çünkü bu yüzyıl ile 

birlikte diğer bilim dallarında yazılmış eserlerin yanında tıpla ilgili yazılan eserler de 

Türkçeye tercüme edilmiştir. 

 Çeşitli bilim dallarında yazılan eserler, o dilin kelime hazinesinin ortaya 

konması açısından önemlidir. Tıp alanında yazılmış olan Kitâb-ı Tıbb-ı Latîf isimli 

eser, dönemin tıp anlayışını, tıpla ilgili sözcük ve kavramları ortaya koyması 

bakımından önemlidir. Eserin önemi sadece kelime hazinesi yönünden değildir. Aynı 

zamanda eserin tıp tarihi, botanik, eczacılık tarihi ve halk hekimliği açısından da 

önemli olduğunu söyleyebiliriz. 

 Eserde kelimelerin ve terimlerin hem Türkçesinin, hem de çağında geçerli tıp 

dilindeki şekillerinin verilmesi son derece önemlidir. Böylece hem terimleri, hem de 

birçok bitki ve hastalık adlarının Türkçe karşılıklarını öğrenmiş oluyoruz. Arapça, 

Farsça ve Yunanca kelimelerin genelinin Türkçe karşılıklarının verilmiş olması, 

birçok tıp teriminin anlaşılmasını sağladığı gibi, bu dönemde Türkçenin bir bilim dili 

olarak bu terimleri karşılayacak güçte olduğunu göstermesi açısından da önemlidir. 

Eserdeki Arapça, Frasça, Yunanca kelime ve terimlerin Türkçe karşılıklarına birkaç 

örnek verelim: 

 “ırḳu’n-nisā didükleri yan başından” (83a/10-11); “el ve ayaḳ çatlamasına 

şiḳāḳ dirler” (86a/13); “ḳanṭariyūn dirler bir ḳızılca çiçeklü otdur” (87b/13); 

“ḥabbü’n-nīl yanī aḳ çörek otı toẝmıdur” (90b/3-4); “ṭopalaḳ yanī  buẝūr-ı 

Meryem didükleri nesnenüñ” (94b/14-15); “ḳābūs ki aġır baṣmaḳ devāsın bildürür” 

(113a/16-17); “asārūn kedi otıdur” (136b/10-11). 

  

  

 

 

 



 14 

4. ÇİZELGELER 

4.1. Bitki Adları Çizelgesi 

 Eserde bazı kavramlar (ilaç, ecza vs.) farklı dillerdeki karşılıklarıyla 

verilmiştir. Aşağıdaki çizelgede metinde geçen bitki adları yer almaktadır.  

TÜRKÇE ARAPÇA FARSÇA YUNANCA LATİNCE 

aġu aġacı 
 

   nerium 
oleander 

aḳ ẝaşẝāş ẝaşẝāş  afyūn papaver 
somniferum  

 āḳırḳarḥā, 
ūdu’l-ḳahr 

  anacyclus 
pyrethrum  

  amrūd  pirus 
communis 

 anber   geum urbanum 
   anīsōn pimpinella 

anisum 
anduz otı  rāsen  inula 
arpa    hordeum 
 ās  mersin myrtica 

communis 
ayva sefercel   cydonia 

ablonga 
  bābūnec pāpādya matricaria 

chamomilla 
  bādem  amygladus 

communis 
  bādıncān, 

pātıncān 
 solanum 

melongena 
 baḳla   vicia faba 
baldırıḳara  persiyāvşān  aspelinum 

adianthum 
 behmen   statice 

limonium 
 behmen-i aḥmer   statice 

limonium 
  belīle  bellerica 

myrobalan 
 belūṭ   quercus 

aegilops 
  benefşe, 

benevşe 
 viola tricolor 

  birinc, pirinç  oryza sativa 
  dārçīn  cinnamomum 
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TÜRKÇE ARAPÇA FARSÇA YUNANCA LATİNCE 
 besbāse   myristica 

fragrans 
 besfāyic   polypodium 

vulgare 
  gül  rosa canina 
buġday    triticum 
buyan    glycyrrhiza 

glabra 
 buẝūr-ı meryem   cyclamen coum
  helīle  terminelia 
  helyūn  asparagus 

officinalis 
  ḥırzıma   
  ẝurmā  phoenix 

dactylifera 
  kābilī  terminalia 
  ḳalem-i 

cengār 
  

  kelem  brassica 
oleracea 

buyan balı ırḳu’s-sūs    
  kendene, 

gendāne 
pırasa allium porrum 

  kirec   
  keşūr  daucus carota 
  kişnic  coriandrum 

sativum 
 cevz ḳoz  juglans regia 
 cevz-i bevvā   myristica 

fragrans 
  lāden  cistus creticus 
  māş  lathyrus sativus 
  mercimek  lens culinaris 
  merzencūş  origanum 

majorana 
  mūmıyā   
  nergis  narcissus 
  nīlūfer  nymphea 
  noẝūd  cicer arietinum 
  rāven-i çīnī  rehum 
  rāziyāne  foenicolum 

vulgare 
  sünbül  hyacinthus 

orientalis 
  sūrencān  colchicum 

autumnale 
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TÜRKÇE ARAPÇA FARSÇA YUNANCA LATİNCE 
 

  şāhtere  fumaria 
officinalis 

  şalġam  brassica rapa 
  şeftālū  persica vulgaris
  şīrūġan  oleum sesami 
   cenṭiyāne gentiana lutea 
  ṭurb  raphanus 

sativus 
çiriş    asphodelus 
 çāvşīr   ferula 

alaeochytris 
  zerdeçāv, 

zerdecūb 
 cucurma longa 

  zürünbāt  curcuma 
zedoaria 

çoġan    saponaria 
officinalis 

çörek otı, 
ḳaraca otı 

şūnīz   nigella 
damascena 

 dār-ı fülfül dār-ı fülfül  piper longum 
ḳardaş ḳanı demü’l-aẝaveyn   calamus draco 
   defne laurus nobilis 
demürdikeni    tribulus 

terrestris 
ebemgümeci    malva 

sylvestris 
   eftimūn custuca 

epythimum 
elma tuffaḥ   pirus malus 
  emlec  phyllanthus 

emblica 
   egir acorus calamus 
 fınduḳ   corylus 

maxima 
 fıstuḳ   pistacia vera 
ḳarabiber fülfül   piper 
 ġarīḳūn    
gelincik    papaver rhoeas 
gül ṣuyı  güllāb   
günlük    liquidambar 

orientalis 
 ḥabbü’n-nīl   indigoferia 

tinctoria 
 ḥabbü’l-fār   urginea 

maritima 
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TÜRKÇE ARAPÇA FARSÇA YUNANCA LATİNCE 
 

 ḥanṭal   citrullus 
colocynthis 

 ẝardal   snapis 
 ẝaṭme   athaea 

officinalis 
 ẝayyü’l-alem   plantago major 
 ẝummāṣ   rumex 

acetosella 
 ẝıyār   cucumis 

sativus 
 ẝıyārşenbe   cassia fistula 
   hevic, ẝavuc daucus carota 
   ḥūlincān galanga 

officinalis 
   isfenāḥ spinacia 

oleracea 
ısırġan    urtica 
itüzümü    solanum 

nigrum 
ḳadın ṭuzluġı    berberis 

vulgaris 
ḳara boya ẕac    
ḳara ṣaḳız     
 kāfūr   camphorosma 

monspeliaca 
 ḳāḳūla   eletteris 

cardamomum 
   ḳanṭariyūn erythraea 

centaurium 
   kündür boswellia 

thurifera 
   madenūs petroselinum 
   mārūl lactuca sativa 
     
 ḳanbil   physalis 

alkakengi 
   usṭuhudūs lavandula 

stoechas 
 ḳaranfil   eugenia 

caryyophyllata 
 kebābe   piper cubeba 
 kettān   linum 

statissimum 
 ḳundus   veratrum 

album 
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TÜRKÇE ARAPÇA FARSÇA YUNANCA LATİNCE 
 

 kimyon 
A<kemnūn<Yun

 kimyon cuminum 
cyminum 

 maḥmūde  ṣaḳmūniyā convolvulus 
scammonia 

 mevizec   delphinum 
staphisagria 

 mürr   comiphora 
myyra 

 nanā, nane   mentha piperita 
 reyḥān  fesligen ocimum 

basilicum 
 rummān enār, nār  punica 

granatum 
 ṣabır   aloe vera 
 ṣabır-ı usḳūṭūrī   aloe vera 
 sādec-i hindī   nardus tachys 

jatamansi 
 ṣandal   sandalum 

album 
 seliẝe   cinnamomum 

cassia 
 seẕāb   ruta graveolens 
 sināmekī   cassia 

officinalis 
 ṣumāḳ   rhus coriaria 
 sūsen   plantago 

psyllium 
 şaḳāḳul   pastinaca sativa
 şaḳāyıḳ, ūdu’ṣ-

ṣalīb 
  paeonia 

mascula 
 şeyṭarec   plumbago 

europaea 
 ṭarẝūn   artemisia 

dracunculus 
 tīn incir  ficus carica 
 ṭīn-i ermenī kil-i ermenī   
     
 türbid   convolvulus 

turpethum 
 ūd   aquilaria 

agallocha 
 unnāb   sorbus 

aucuparis 
 zaferān   crocus sativus 
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TÜRKÇE ARAPÇA FARSÇA YUNANCA LATİNCE 
 

 zanbaḳ   lilium 
candidum 

 zencebīl   zingiber 
officinale 

 zeyt, zeytūn   olea europea 
 zībaḳ jīve   
 zūfā   hyssopus 

officinalis 
ḳaṣnı    ferula assa-

foedita 
kedi otı   asārūn asarum 

evropeum 
kene toẝmı    ricinus 

communis 
marṣama    mentha 

aquatica 
pancar  çügündür  beta vulgaris-

folliora 
ṣaḳız maṣṭakī   pistacia 

lentiscus 
ṣarımsaḳ    allium sativum 
siñirli otı    plantago major 
ṣoġan    allium cepa 
sögüt    salix 
tere yaġı     
ṭopalaḳ ḳusṭ   cyperus 

rotundus 
ṭuraḳ otı    anethum 

graveolens 
ṭurunç, aġaç 
ḳavunu 

   citrus medica 

yoġurt     
yüzerlik, 
üzerlik 

   peganum 
harmala 
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4.2. Eserde Kullanılan Ölçüler 

 

batman  : İki okka ile sekiz okka arasında gelen, sıvı ve tahıl ürünleri için  

                         kullanılan bir ölçü birimi. 

deng (F) : Dirhemin altıda biri. 

dīnār(A) : Bir ağırlık ölçüsü birimi (10 dirhem) 

dirhem (A) : Okkanın dört yüzde biri değerinde bir ağırlık ölçüsü. (14 kırat)  

    (3,086 gramlık ağırlık ölçüsü) 

ḳıyye (A) : Okka dört yüz dirhemlik ölçü. 

miẟḳāl (A) : Yirmi dört kırat (dirhemin üçte biri, 4.81 gram) değerinde bir ağırlık  

    ölçüsü birimi. 

rıṭıl (F)  : 2564 gramlık ağırlık ölçüsü. 

sa (A)  : Bir ağırlık ölçüsü. 

vaḳıyye (A) : Okka, dört yüz dirhemlik ölçü. 
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5. METİN 
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72b 1) Cümle ḥastalıḳda ziyāde açlıḳdan ve ṣusuzlıḳdan ve ġuṣṣadan ve ziyāde 2) 

uyḫudan ve uyumaḳdan ḥaẓer ideler bāb aḳl zā’il olmaṣınuñ 3) ilācın beyān 

ider imdi her kim yarpuz ṣuyın bir miḳdār sirke ile 4) maḫlūṭ idüp burnına 

ṭamzursalar aḳla nāfidür güllāb içseler sürünüp 5) ḳoḳlamaḳ daḫı nāfidür 

ammā iblīs ṭırnaġı tütsi virseler nāfidür ve daḫı 6) ṭurunç ḳabuġun ḳoḳsalar 

aḳla nāfidür birḳaç ṣabāḥ gül ṣuyuñ 7) içseler unutsaḳlıġı def idüp ve yürek 

oynamasın def ide bāb 8) yürege feraḥ ve ḳalbe ṣafā viren şeyleri beyān ider 

imdi her kim 9) ṭurunç yise yürege feraḥ vire eger lisānüẟ-ẟevrī ṣuyı içseler 

yürege 10) feraḥ virüp ve ḳorḳuyı def ide eger zaferān yiseler yürege feraḥ 

ve ḳalbe 11) ṣafā virür lakin ziyāde yiseler fenādır hemān bir dirhem istimāl 

ideler ve daḫı 12) her-bar bıldırcın etin yiseler ḳalbe feraḥ virür ve yürege 

ḳuvvet vire anı daḫı 13) ziyāde yiseler teşennüc eyler ḥaẕer ideler ve her kim 

nane’i ṭaām üzerine 14) eküp yiseler nāfidür ve daḫı yāḳūt üç dürlü olur 

biri ṣarı 15) ve biri keḥl ve biri ḳızıl olur bunlaruñ birisinden ḫātim idüp 

getürseler 16) ḳalbe feraḥ virür ki ḳuvvet ve rūḥa ṣafā virüp ve ṭāūndan daḫı 

emīn 17) ola mücerrebdür bāb aḳlı ziyāde olmasınuñ ilācı beyānındadur 18) 

imdi her kim dārçīn yimegi mutād idinse aḳlı ziyāde ola ve daḫı19)gülyaġın 

73a ısıcaḳ idüp başına sürseler aḳlı ve fehmi ziyāde ider ve daḫı 1) zencebīl ve 

günlük ve ḫardal yimek aḳlı ziyāde ider ve daḫı hüdhüd ṭırnaġın 2) ve burnın 

ve beynin başında getürse aḳlı ve fehmi kāmil ola ve her kim beyāz 3) ṭurp 

toḫmından bir miḳdār alup bade bir miḳdār bal-ıla bir miḳdār ḳaynadup 4) ve 

bir gice ayaza ḳoyup ṣabāḥ içseler yitmiş iki dürlü derde devādur aḳlı 5) ve 

fehmi ziyāde eyleye ve her kim rāvend-i çīnī ile bir miḳdār kābilī’i maān 

istimāl 6) iderlerse dimāġda ḥāṣıl olan illetleri ve ḳulınca eski ısıtmaya ve 

ḳasuḳ 7) yaruġına ve ṭalaḳ şişine ve sā’ir nice dürlü marīżlara fā’idesi bī-

nihāyedür 8) bāb ẕātü’l-cenb ve sā’ir sancular ilācın beyān ider her kim 9) 

mersīn budaġın ḫalḳa idüp serçe parmaġına geçürüp getürse ẕāt 10) –ü’l-cenb 

def ola eger baḳla otın yaġı-y-la ḳarışdurup içseler def 11) ide ve daḫı bir 

miḳdār pekmezi ṭava ile ziyāde ḳaynadup üzerine birḳaç dāne 12) yumurṭa 

ṣarusı-y-la aḳın çalḳayup pekmez üzerine döküp ḳayġana gibi pişüre 13) bade 

āteşden indürüp ve bir pāre üstüpünüñ üzerine ṣuvayıp ısıcaḳla 14) sancu olan 

yire urup baġlaya bir gün ve bir gice durup bi-iẕni’llāh def olur 15) eger bir 
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defada gitmezse bir daḫı ideler eger ol yirden gidüp bir ġayrı yirde 16) peydā 

olursa bu muālece’i tekrār ideler bi-iẕni’llāh bir daḫı görmeye ve daḫı ẕāt 17) 

–ü’l-cenb ayu ödin içseler nāfidür ve ṣancu içün bir dāne bütün etmegi bıçaḳ 

18)  ile  iki pāre idüp  āteşde  ḳızarup  bir  pāresin bir miḳdār şarābuñ 19) içine 

73b bıraġup tamām itmek bāde’i içdükde ısıcaḳla ṣancu olan yirüñ 1) üzerine yaḳu 

idüp baġlayalar bir zamāndan ṣoñra ol bir pāresin anuñ gibi baġlayalar 2) bi-

iẕni’llāh şifā bula ve daḫı bundan ġayrı bir illet vardur ki aña ẕātü’r-ri’e 3) 

dirler ol daḫı bir eşi var mıdur ki cān evi araṣında olur ve sebebi ḳan yāḫūd 4) 

balġamdur alāmeti daḫı gövde’i ziyāde ḳaşıyup ve gögsi aġrup ve yine aġrı 5) 

arḳaya çıḳmaḳdur imdi bu marīżlaruñ ilācında taḳsīr eylemek cā’iz degildür 

6) zīrā müşkil marīzdur ve ilācı budur ol aġrıyan cānibden ḳifāl ṭamarından 7) 

ḳan olup ve ṭabīatın ḥukne’i līnet ile telyīn idüp ve gögsini her-bar bādem 8) 

yaġı-y-la yaġlayalar ammā bir pāre mūm yaġı-y-la kavuşup sürseler nāfidür 

ve daḫı 9) bu marīżlara ziyāde ishāl olmaḳdan ḥaẕer ideler ve ishāli var ise 

şarāb-ı 10) ḫaşḥāş ve şarāb-ı ṣandāl ile ishāl ṭutmaḳ gerek ve bade ġıdāların 

birḳaç 11) gün evvel şeker ile bādem ḥarīresin buyurup ṭatlu bādem yaġın 

ḳatalar zīrā yidi 12) günden ṣoñra ḳuvvet żaīf olsa gerekdür ol maḥalde daḫı 

ferruḫ şōrbāsın virüp 13) tamām ḥarāret def olduḳda yine tekrār ferrūḫ 

şōrbāsı-y-la nīm şirişt yumurṭa 14) yidürüp ve ṭatlu ṣulu mutedil ḥammāma 

ḳoyup ve gögsini daḫı ṣovuḳdan 15) ṣaḳınalar ve daḫı sancu bir ġayrı illetdür 

imdi anda daḫı sancu her ḳanḳı cānibde 16) olursa ol cānibden bāsīlıḳ 

ṭamarından ḳan olup bade bir miḳdār tiryāk 17) ve berşaīsā vireler tā ki def 

ola diger ṣancu içün bir miḳdār kemnūnı ve beyāz 18) günlük ve dārçīn daḫı 

muḥkem  saḥḳ   idüp   bir  miḳdār  ṣu  ile  ḳaynadup içürseler 19)  def ola  ve   

74a daḫı  ṭavşan etin ve yaġın ḳavurma idüp yāḫūd şōrbāsın 1) pişürür içürseler 

ẕātü’l-cenb içün ziyāde nāfidür velikin ṭavşan yimek 2) lāzım geldükde evvel 

boġazlayup aṣa ḳoyup tamām ṣuyı ve ḳanı çekdükde 3) iki üç günden ṣoñra 

yiseler madeye ḳuvvet hażm olınur nāfidür 4) diger sancu içün mücerrebdür 

fınduḳ miḳdārı arākī ṣabunuñ yutalar mücerrebdür diger 5) bu daḫı sancu 

içün mücerrebdür bir miḳdār büberi çiyneyüp yudalar inşā’llāh fi’l-ḥāl 6) def 

ola diger sancu içün bu daḫı mücerrebdür zerdeçāv didükleri köki alup 7) 

aġızda çiyneyeler def ola diger arpa ununı şarāb ile bulamaç idüp 8) sancu 
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olan yire yaḳu idüp ursalar def ider bāb yaraḳānuñı ṣarılıḳdur 9) anuñ ilācın 

beyān ider imdi her kim ṣarılıḳ içün buḫūr-ı Meryem içseler 10) def ide 

ammā üç dirhemden ziyādesin içmeyeler ve içdügi zamānda daḫı 11) şeker 

yāḫūd bal şerbeti-y-le idüp daḫı tenhā ve ısıcaḳ yirde içüp ve örtüp 12) 

baṣduralar tā kim terleyüp def ola ve daḫı kāsnī’i ḳurı incir ile 13) yiseler 

def ide eger ḫıyārşenbe’i ḳızıl üzüm ṣuyı birle içseler def ide eger 14) yidi 

dāne çörek otın bir sāat ḳadarı avrat südile ıṣladup 15) bade süzüp yüzine 

ṭamzursalar ġāyetle nāfidür ve daḫı it üzümün 16) bir yanına ṭaḳup getürseler 

ṣarılıġa nāfi olup ol ādemi it ıṣırmaya 17) ve urmaya nāfidür ve daḫı keklik 

beynin şarāb ile içseler ṣarılıġı 18) def ider eger bāliġ olmaduḳ oġlan sidügini 

içürseler nāfidür eger 19) kendü sidügin içürseler def ide  eger   dā’im noḫūd 

74b ṣuyuñ içüreler nāfidür 1) ve bu marīżlara uġrayan ādem kendüsin ṣovuḳdan 

ṣaḳınalar ve hem ṣu içdügi 2) kāsesine bir altun bıraġup içüreler ve eger bir 

dirhem zaferānı bir ḳaşuḳ 3) yoġurda ḳatup üç ṣabāḥ aç ḳarnına yiseler 

ṣarılıġı def ide ve eger 4) ḳaz ödin bütünce yutsalar def ide mücerrebdür 

diger ṣarılıḳ içün 5) mücerrebdür ṣarı helīle on dirhem ve ṣabır-ı usḳuṭūrī 

buçuḳ dirhem cümlesin 6) saḥḳ idüp ve ince elekden geçürüp üç baḫş ide ve 

her baḫşını birer ṣabāḥ 7) alīle yidüresin nāfidür diger bu daḫı maraż-ı 

meẕkūre mücerrebdür zerdeçavnı 8) dögüp ve çig asel ile ḳarışdurup alīl 

yiye def ola diger bu daḫı 9) maraż-ı meẕkūre mücerrebdür ḳızıl boya ṭoḳuz 

dirhem günlük biş dirhem bal ile 10) ḳarışturup aç ḳarnına yiyeler ġāyet 

nāfidür diger ṣarılıḳ içün şābı 11) saḥḳ idüp yoġurda ḳarışturup ve ayaza 

ḳoyup üç ṣabāh cevz 12) miḳdārı yiyeler ġāyet mücerrebdür ve’sselām bāb 

öksürük ilācın 13) beyān ider imdi her kim her ṣabāḥ üç dāne inciri yudup 

çam ṣaḳızın 14) doldurup ve āteşde pişürüp yiseler def ide mersīn şarabuñ 

içseler 15) def ide eger ebemgümecin yaġ ile pişürüp yiseler ḳurı öksürügi 

16) def ide eger lisānü’ẟ-ẟevrī pişürüp yiseler def ide ve daḫı benevşe 17) 

şarābın içseler nāfidür eski öksürüge ammā yaş öksürüge benevşe 

murabbaasın 18) yiseler nāfidür velikin ḳan ve balġam gelen öksürüge 

rāvend-i  çīnī  içmek  19) nāfidür eger bir  pāre  şābı  dögüp  ıssı  içseler def  

75a ide eger bir miḳdār kettān 1) toḫmuñ muḥkem dögüp bir miḳdār bal-ıla 

ḳarışdurup ṣabāh ve aḥşam yiseler 2) ziyāde nāfidür eger ḳan gelürse daḫı 
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def ide eger öksürük balġamdan 3) yāḫūd irin gelürse aña gerekdür ki 

persiyāvşān ki baldırıḳara dirler 4) andan bir miḳdār alup ve bir yeñi çömlege 

ḳoyup üzerine bir miḳdār ṣu ḳoyup 5) aġzın ḳapayup muḥkem ḳaynadup 

tamām ḥal oldukda üç gün her ṣabāḥ içseler 6) bi-iẕni’llāh def ola eger labāda 

yapraġın toḫmın birḳaç tütseler nāfidür 7) eger birḳaç baş ṣoġanı pişürüp 

yiseler nāfidür ve daḫı öksürügi 8) küllī olan ādem kendüsin dā’im ısıcaḳ 

ṭutmaḳ gerekdür tedbīr olan muālece 9) -lerüñ nefin bula eger bir miḳdār 

ḳaranfīl ve zencebīl ve cevz-i bevvā bunlardan her 10) birinden kifāyet ḳadar 

berāberce alup dögüp bir çanaḳ pekmez ile vāfir ḳaynadup 11) bade aḥşam 

yatacaḳ vaḳtın ısıcaḳla bir miḳdār ziyādesi-y-le içüp ve muḥkem 12) örtünüp 

yatsalar bi-iẕni’llāh def ola eger bir miḳdār büberi pekmez ile 13) ḳaynadup 

yatacaḳ vaḳtın ısıcaḳla içüp ve örtünüp yatsalar şifā bula 14) eger 

ebemgümecüñ devşürüp bir miḳdār sāde rūġan ile pişürüp yiseler 15) öksürügi 

ne ḳadar eski olursa bi-iẕni’llāh def ola ve daḫı öksürügüñ 16) dürlüsi daḫı 

ḳurı öksürüp sancusı daḫı olup ṣol memesinüñ 17) üstinde olur imdi evvel 

bāṣīlıḳ ṭamarından ḳan olup bade şarāb-ı 18) zūfā ile şarāb-ı unnāb-ı benefşe 

daḫı içürüp bir miḳdār keçi  südüni  19)  ısıcaḳla  idüp  içireler ziyāde nāfidür 

75b eger birḳaç baş ṣarımsaġı 1) ocaḳda pişürseler ve bade  ḳabuġın ṣoyup 

ısıcaḳla yiseler nāfidür diger 2) ḳurı öksürüge ilāc-ı ḳavun toḫmı içi üç 

dirhem 3) ḳabaḳ toḫmı içi üç dirhem aḳ ḫaşḫāş biş dirhem ḳabı çıḳmış dātlu 

bādem on 4) dirhem bunları başḳa başḳa saḥḳ idüp bade birbirine ḳatalar bu 

edviyye 5) ḳadar nebāt şekeri ḳatup bu cümle’i üç baḫş idüp üç gice yatacaḳ 

vaḳtda 6) istimāl ideler def ider diger öksürük balġamlu olursa ṣu yirine 

incir 7) ṣuyın içeler ve ekşilerden perhīz idüp erişte aşını bādem ile pişüreler 8) 

asel ile yiyeler eger ekşiligi olursa sükker ile yiyeler yāḫūd bādem ḥarīresin 

9) yiyeler mücerrebdür diger bu bir acāyib devādur bir ṭatlu nāruñ depesin 

kesüp bade 10) içinde ṣaruca ḳablaruñ gidere ve için ṭatlu bādem yaġı-y-la 

ṣıḳduḳça doldura 11) bade ḳapaġın uralar ve ḫamīra ṣarup pişüreler ṣucuġazın 

süreler ve çekirdegi 12) tüküreler dā’im aġızda şeker ile dutalar acāyib 

esrārdur diger oġlancıḳ 13) öksürür olsa inciri pişmiş süde ḳoyup ıṣladup dādı 

çıḳa 14) daḫı ol südi içüreler eger yiyebilürse incirden daḫı yidüreler diger 

benefşe 15) kökin dögüp bal-ıla yiseler öksürügü def ider diger ḫaşḫāş 
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toḫmını 16) dögüp inek südi yāḫūd ḳızıl keçi südi-y-le ısıcaḳ ṣabāḥ 17) ḳahve 

gibi içeler nāfidür diger öksürük içün mücerrebdür şeftālū çekirdegin 18) 

ufarup  ve  içini  yidüresin ve ḳaplarını cem idüp  yürügen bir ṣaḳsı içinde 19) 

76a yaḳup ve ol kimsenüñ başını örteler ve ol tütün aġzına burnına gide 1) bi-

iẕni’llahi Taālā def ola diger bu edviyye ziyādesi-y-le öksürüge ve balġama 

ve belki 2) żıyyuḳu’ṣ-ṣadr daḫı izdiyād ile nāfidür terkībi budur ḳaranfil ve 

dārçīn ve cevz-i 3) bevvā ve ḳāḳule ve zürünbāt ve egir ve zencebīl-i ebyāż ve 

afyūn bu cümleden berāber olup 4) bade’s-saḥḳ kifāyet miḳdārı asel ile 

fınduḳ içi ḳadar ḥablar ideler ve ḥīn-i 5) seḥer birer dāne istimāl oluna ziyāde 

nāfidür diger öksürük içün yelpük 6) içün ki öksürükden ḥāṣıl olur żıyyuḳu’n-

nefse daḫı nāfidür ḳızılcıḳ aġacı 7) kökin çıḳaralar ve ḳaynadalar eger yaz 

güni olursa ayaza ḳoyalar eger ḳış olursa 8) ısıcaḳ içeler nāfi mücerrebdür 

diger ṣovuḳdan olmış öksürük içün ve gögüs 9) ṭutulması-çun ve nefes 

duṭuḳlıġı içün bunları gidermek içün ḫardal üç 10) dirhem leblāb üç dirhem 

ırḳu’s-sūs üç dirhem (…?...) dibi üç dirhem 11) bu edviyyeleri yumuşaḳ 

dögeler ve birbirine ḳaruşturalar azacıḳ su ile aç ḳarnına 12) içe yidi gün bu 

meẕkūr emrāżdan ḳanḳısı olursa olsun ve ne ḳadar eski daḫı 13) olursa def 

ola bi-iẕni’llāhi Taālā  ve edviyyeler berāber ola ammā (…?...) dibi ziyāde 

14) olursa fā’idesi daḫı ziyāde olur ḳaynadalar ṣuyın alalar ve-yāḫūd tāzesi 15) 

olursa dögüp ṣuyın alalar ve bunı yaluñuz biraz ṣu ile içseler daḫı bu 16) 

cümle neler fā’idesin vire diger buyan balı keṣīrā żamġ-ı arabī ve nişasta 17) 

bādem bunlaruñ her birinden üçer dirhem olup ve biş dirhem aḳ şeker her 

birini bad 18) -e’s-saḥḳ ayva çekirdegin ıṣladup ve luābın olup bu edviyye’i 

luābla  ḳarışturalar  19)  noẝūd   miḳdārı  ḥabb  ideler  ḥācet  vaḳtında  birbiri 

76b ardınca üç ḥabb aġızda tutalar 1) biri eriyecek birin daḫı ṭutalar ṣuyın yudalar 

inşā’llāhu Taālā şifā bula ġaflet 2) olınmaya bāb ṭalaġı olanlaruñ ilācın 

beyān ider imdi her kim 3) deñiz köpügin bir miḳdār gül yaġı-y-la ve mūm ile 

ḳarışdurup ṭalaḳ üzerine 4) ursalar aġrı’ı sākin ide eger bir miḳdār sögüt 

yapraġın muḥkem dögüp ṭalaḳ 5) üzerine ursalar yāḫūd yapraġınuñ ṣuyından 

bir dirhem içseler ṭalaḳ 6) aġrısına nāfidür eger egir otı yimek ṭalaḳ ṣançusı-

çun nāfidür ve acı 7) bādem yaġın içseler nāfidür eger aḳ soġan yaġın ṭalaḳ 

şişine ursalar 8) def ide eger bir miḳdār ṭurp toḫmın bir miḳdār ṣarp sirke ile 
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pişürüp 9) ṭalaḳ şişine ursalar ḥall ide eger ṭavşan baġırsaġın sirke ile 10) 

yiseler nāfidür eger siyāh noḫūduñ ṣuyın her-bar içseler ṭalaġa nāfidür 11) 

eger rāvend-i ṭavīli sirke ile yoġurup ṭalaḳ üzerine ursalar def ide 12) eger 

ṭalaġı olan ādem süd ve ḫurma yimek żarardur velikin bir miḳdār büberi 13) 

dögüp bir miḳdār sirke ile ḳarışdurup ṭalaġa ursalar yāḫūd içseler 14) ṭalaġı 

def ide eger tilkinüñ ṭalaġın insān ṭalaġı üzerine ursalar 15) maḥv ide eger bir 

miḳdār bögürtlen yāḫūd kökini dögüp bir yeñi çömlege ḳoyup 16) ḳaynadup 

üç güne dek her ṣabāḥ aç ḳarnına içseler ḫalāṣ ide eger 17) ṣarımsaġı bir pāre 

tuz ile dögüp ve birḳaç defa ṭalaḳ üzerine 18) ursalar maḥv eyleye ve eger 

ṭalaġuñ  üzerine baṣıcaḳ  aġrursa  ol  daḫı 19)  demdendür  ve  ikisinüñ  sebebi 

77a sevdādur ve daḫı  bu marīżuñ ilācı istisḳā 1) ilācı gibidür ṣuyı az içüp ve 

ġıdāyı az yiyüp sevdāyı ziyāde iden 2) şeylerden ḥaẕer ideler meẟelā mercimek 

ve paṣdırma ve pāṭıncān ve sıġır eti 3) ve sā’ir ṭuzlu ṭaāmlardan perhīz ide 

lākin sirke içinde ıṣlanmış incir 4) yimek nāfidür eger bu illet yilden ise bir 

miḳdār ebemgümeci kökin cem idüp 5) gölgede ḳurudup bade dögüp bir 

miḳdār bal-ıla ḳarışdurup üç gün 6) aç ḳarnına yiseler ṭalaġı eridüp maḥv 

eyleye ve süd yimeden ḥaẕer ideler 7) diger ṭalaḳ rencine bir miẟḳāl tiryāk-ı 

ṭīnde asel ile veyā sirke 8) ile ezüp içüreler ziyāde nāfidür diger ṭavşan 

başını cümle kemügi-y-le 9) ṭaş ḥavānda dögüp şöyle kim mehlem gibi ola 

ṭalaḳ üzerine yaḳu 10) ideler ve yigirmi dört sāat dura bade indüre ṭalaḳı 

giderür mücerrebdür 11) diger ṭalaḳ rencine ilāc ḳaṭıdur ṭalaġı olan 

kimesne’i iki gün aç 12) ḳarnına sāde yaġ-ıla yaġlayup ikinci defada ol sāat 

bir keçi başuñ 13) balṭa ile ḫūrd idüp ve ol ṭalaḳ üzerine urup ve bir peştemāl 

14) ile muḥkem ṣaralar ve yigirmi dört sāat dura irtesi ol vaḳta çöze 15) –ler 

bi-iẕnihi ṭalaḳuñ eẟeri ḳalmaz diger sögüt yapraġın ve ḳabını bir ṭutulmaduḳ 

16) çömlek içinde ḳaynadalar günde birer ḳaşuḳ yidi ṣabāḥ aç ḳarnına içe 17) 

ṭalaḳı  ve  beñiz  ṣarılıġuñ  giderür  diger  nanāyı  ḳaynadup   ṣol yanına 18) 

süreler ṭalaġı giderür diger aḳ sögüt kökin çıḳaralar  balṭa 19)              

dögdüsi-y-le  dögeler  andan  ṣoñra bir  dutulmaduḳ çömlege ḳoyalar  ve aġzın 

77b 1) pekideler şöyle ki buġı çıḳmaya ve ṣabāḥdan öyle vaḳtına dek āteşde 

ḳaynaya 2) ve ṣoñra bir gice ayaza ḳoyalar üç ṣabāḥ üçer ḳaşuḳ içeler nāfi 

olsa 3) diger ḳarnı büyük olan ādemüñ ḳarnını küçüldür bir burāde’i ḳurşun 
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yigirmi üç 4) dirhem sināmeḳī yigirmi üç dirhem maṣṭakī yigirmi üç dirhem 

nebāt şekeri yigirmi 5) üç dirhem bu eczāları saḥḳ ve macūn idüp her ṣabāḥ 

altışar dirhem istimāl 6) ideler envā-ı emrāża daḫı nāfidür ve ḳurşun küli 

olmaḳ daḫı alādur 7) bāb ḳuluncı olanlaruñ ilācın beyān ider imdi her kim 

ḳurdın boḳın 8) bal-ıla ḳarışdurup yiseler ḳuluncı def ide eger hüdhüd etin 

pişürüp yiseler 9) nāfidür eger ziyāde ḳuluncı olan ādem bir miḳdār ṭuraḳ otu 

kökin 10) dögüp ṣuyın çıḳarup içseler def ide ve ḳuluncı olan ādem amrūd 

11) ve baḳla ve pancar yimeden ḥaẕer ideler eger ṣıġır ödini ḫurmaya ḳatup 

12) dögüp üzerine ursalar aġrısın ḫōş ide eger ḫorūs etüñ ṭuzlu 13) ṣu ile 

ḳaynadup ve muḫarrā pişürüp yiseler nāfidür  eger ḫaṭmenüñ üç 14) dirhemüñ 

yiseler ḳuluncı def idüp ḥayż baġın daḫı açar ve bir miḳdār 15) maṣṭakī’i 

dögüp bade iki ol ḳadar şeker ḳatup birḳaç gün yiseler ḳulunç 16) renci zā’il 

ola eger iki ḳaşuḳ ḥınnāyı ṣu ile yoġurup bir ḳaşuḳ aḳ 17) nefti ol ḥınnāya 

kavuşup ḳuluncı olduġı yire ursalar bir yumurṭa pişiminden 18) ziyādece 

durduḳda yanġusı  sākin  ola  ve  eyüşür  gibi   olduḳda  bade 19)  azacık daḫı  

78a durup maḥv ola mücerrebdür bāb  müshil  olan  şerbetleri  beyān ider 1)  olsun 

  bir ṭurpuñ içini oyup zeyt yaġı-y-la doldurup ocaḳda 2) ıssı kül üzerinde 

pişüreler eyüce pişe andan ṭurp ile ol  zeyti tamām 3) dögüp şöyle kim mehlem 

gibi ola ḥāyaya yaḳu ideler mücerrebdür diger menī 4) ḫānesi żaīf olsa 

(…?...) (…?...) ve (…?...) üzre olan zarını 5) tenevvürde ziyāde ḫuşk idüp ve 

dögüp gül-be-şeker ile ḳarışturup ṣabāḥ 6) ve aḥşam yiyeler menī ḫānesi żaīf 

olduġı bol itdükde mezī gelür ol mezī 7) ḫāne’i menī żaafındandur ol mezī 

mezbūr ilācla ḳaṭ olur bāb maḳatda 8) olan bevāṣır zaḥmeti ilācın beyān 

ider imdi her kim bevāṣır zaḥmeti 9) içün ḳoyun boġazlanduġı gibi ısıcaḳla 

öykenden parmaḳ gibice kesüp 10) maḳad içinde şāf gibi getürseler şifā bula 

eger bir parçasın maḳaduñ 11) ṭaşrasına urup biri ṣovuyucaḳ birin daḫı 

ısıcaḳla urup birḳaç 12) defa böyle eyleseler bevāṣıruñ cümle çirkin ṣuların 

çeküp ala ḥattā 13) ol öyken parçasın ḳoparup virseler aġulı olduġı ecelden 14) 

yimeye mücerrebdür ve daḫı her kim biş dirhem aġu aġacı yapraġın dögüp 

tencereye 15) ḳoyup üzerine otuz dirhem zeyt yaġın ḳoyup tamām ḳaynadup 

bade 16) süzüp ṣāfī yaġ-ıla bir fetīl peydā idüp yaturup maḳadında şāf 17) 

gibi getürseler nāfidür eger bevāṣır maḳaduñ ṭaşrasında olmış ise tekrār 18) 
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bir daḫı ideler ġayrı bir ilāca muḥtāc  olmaya  ziyāde  mücerrebdür ve daḫı 

kebere  19)  otunuñ  bir  ḫāṣṣāsı  budur  ki  bevāṣırı  olan  ādem  ışā  vaḳtında 

78b kebere 1) otı bütün yire urup atası ve anası ve kendi adını ẕikr idüp eyde kim 

2) yā kebere otı filān ḥatunuñ oġlınuñ bevāṣıruñ sen diyüp gide ve bade 3) 

seḥer vaḳtında ol kebere otunuñ üzerine gelüp eyde kim filān ḥatunuñ 4) 

oġlunuñ bevāṣırı sen diyüp ḳoparup yabāna ata velikin temür alet ile 5) 

ḳoparmayup bir ġayrı nesne ile ḳoparup yirinden ayurduḳda bi-iẕn 6) –i’llāh 

kendinüñ daḫı bevāṣırı ḳopup ḫalāṣ ola niçe kere tecribe olınmışdur 7) ve daḫı 

bir miḳdār nār ḳabuġın ḳaynadup bade bevāṣırı olup ve maḳadını 8) ṭaşra 

çıḳan küçük oġlancıḳları ol ṣuyın içinde oturtsalar 9) ḫalāṣ ola eger ḫınzīr ödin 

alup ḳurudup vaḳt-ı ḥācetde aġız 10) ṣuyı birle daḫı ıṣladup bir pāre penbe 

üzerine ḳoyup maḳad zaḥmeti 11) üzerine ursalar ġāyet nāfidür eger insān 

ḳılını yaḳup ṭaşra 12) çıḳan maḳada ekseler içerü redd ide eger marṣama 

toḫmı yigirmi dirhem 13) deve dikeni toḫmı yigirmi dirhem ṭopalaḳ yirmi 

dirhem egir otı yigirmi dirhem 14) bu ecẓāları adedince alup muḥkem dögüp 

bade üç edviyye aġrı 15) baluñ kefi alınduḳdan ṣoñra bir pāre ṣu ḳatup 

eczāları ḳoyup macūn idüp 16) bade ziyāde bevāṣıra mübtelā olan ādem 

birḳaç gün ṣabāḥ ve aḥşam yiseler 17) ḫalāṣ ola nāfidür ve daḫı diri çıḳan 

ādem bir miḳdār istiridye ḳabuġın 18) muḥkem yaḳup dögüp elekden geçürüp 

bade  bir  ādem daḫı  avucına  doldurup 19)  ve  maḳaduñ üzerine ḳoyup  bir  

79a zamān  ṭurduḳdan  ṣoñra murādı ḥāṣıl olup 1) ziyāde nāfidür ve eger bir 

miḳdār marṣama’ı dögüp ṣuyın çıḳarup üç gün 2) birer ḳaşuk içseler bi-

iẕni’llāh şifā bulā diger rīḥ-i bevāṣıruñ keyfiyyetüñ ve tedbīrüñ 3) ve ilāclaruñ 

bildürür rīḥ-i bevāṣır didükleri ġalīẓ yildür bevāṣır sevdāsından 4) mütevellid 

olur geç taḥlīl olur ḳulunç aġrısı gibi bāṭında sancudur gezer gāh yaġrına 5) 

gāh gögsine ve gāh boyuna çıḳar gāh olur ki yüregi burdurur şöyle ki 6) içi ḳor 

ḳor gider ve gāh olur ki ḳabż olur dizleri aġrır ve mafāṣıl toġar 7) bacaḳları 

çatlar ve gāh olur ki meẟāneye ve ḥiṣṣiyyetine ve dizlere iner ve gāh 8) olur ki 

ishāl dem eyler ve cimā ḳuvvetüñ żaīf eyler ve leẕẕetüñ giderür ilāc 9) ve 

tedbīri müshil sevdā ki yili taḥlīl iden maācīnleri istimāl eylemekdür 10) 

mütevātir keşiden ve ṣovuḳdan ve ṣovuḳ ṣu ile ṭahāret itmekden ve ṣovuḳ 11) 

yir üzerine oturmaḳdan ṣaḳınmaḳ gerek ve ekşi nesneler yimekden 12) perhīz 
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gerek ve bu maraża fā’ide ve ziyān iden nesneleri ẕikr eyledük 13) ve aḳ 

günlügi ıṣladup ṣuyı-y-la içmek ve ṣaḳızı ṣu ile ḳaynadup 14) ṣuyı ṣovudup 

içmek ġāyet eyüdür ve bir dirhem ṣaḳız ve iki dirhem şeker 15) ile ḳarışdurup 

yimek ġāyet eyüdür yili taḫlīl ider nāfi ve müfīddür 16) āḫir Yādigār-ı İbn-i 

Şerīf balġamı söker ve öksürüge ġāyet fā’ide ider bāb süst-ı 17) endāmlar 

devāsın beyān ider imdi her kim zanbaḳ yaġın burnına ṭamzursalar 18) beden 

süstlıġuñ def ider  eger  bir  pāre  ḳızıl  boyayı  bal  şerbeti  ile  19)   ḳavuşup    

79b içseler  süstlıġı  zā’il  ider  eger  bu  illet  ekẟer ḳaṣāvetden olur 1) dimişler 

ḥikmet kitāblarında buyurmuşlardur bir sāatlik ḳaṣāvet bir yıllıḳ 2) ṭāḳate 

żarardır imdi her kim bir miḳdār ṭurpı muḥkem dögüp ṣuyın 3) çıḳarup bir 

miḳdār kefi alınmış bal-ıla ḳaynadıp aġda miẟāli olduḳda 4) indürüp her gün 

aç ḳarnına yiseler cümle aẓāda olan siñirleri müstaḥkem 5) idüp balġamı kaṭ 

idüp ve bedene ziyādelerle ḳuvvet virüp ve yürekde 6) olan yilleri daġıdup ve 

beden süstlıġın def ide ziyāde mücerrebdür 7) ve her kim serçe etin yiseler 

ishāli ḳabż idüp süstlıġı def ide 8) ve hem fālice ve laḳva ve beden süstlıġuñ 

ve cümle istisḳāya fāidesi 9) olup cimāa daḫı ziyāde muḳavvīdür ve daḫı 

ṣıġırcıḳ eti buña yaḳındur 10) ammā anı iki üç gün ḥaps idüp yiyeler nāfidür 

ve daḫı zanbaḳ yaġı 11) sürünmek süst-ı endāmlara daḫı muftaṣal aġrılarına 

ziyāde mücerrebdür 12) imdi bundan ṣoñra bilgil ki ażā żaīf olup cimāa 

süst oldıġı 13) ve ṣaçı maraża mübtelā oldıġı dört nesne żaafındandur evvelā 

14) żaaf-ı dimāġ yanī beyni żaīflıġındandur alāmeti baş çigrinmek 15) ve 

gözleri bulanmaḳ ve nūrı az olmaḳ ve ḳuvveti olmamaḳ ve cimā vaḳtında 

utanmaḳ 16) ve leẕẕet az bulmaḳ ve ẕekeri süst olmaḳ şöyle ki be-ġāyet 

ḳıvāma gelmez ve ṣovuḳda 17) neşāṭda cimā idememek ve fāriġ olıcaḳ bir 

daḫı itmege ḳādir olmamaḳ 18) bu illet ziyāde ruṭūbetden ve  bażıları  

balġamdandur   dimişler  anuñ   define  19)  ve  beyni   ḳavī   ḳılmaġa  ilāc-ı   

80a şarāb-ı  sükkerdür  aşaġıda eşribeler pişürmek 1) bābında terkībi ẕikr olınur 

ikincisi żaafü’l-ḳalbdür yanī yürek żaafındandur 2) alāmeti bir ḥareket itse 

yā yoḳuşa ḳarşu ḳataraḳ yürüse yā bir ġażab yā bir 3) beşāret olsa yā bir 

maṭlūbın görmek dilese yā cimā itmek dilese 4) yüregi oynar ve içine ṣıġmaz 

ve levni taġyīr olur dizleri ve elleri ditrer 5) ve cimāı żaafla ider ve ṣonuñda 

yüregi oynar ve ṣolur ve süst olur 6) bu renclü kimse ifrāṭla cimā itse hemān 
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helāk olur şeksiz bunuñ 7) define ilāc-ı şarāb (…?...) bu şarābuñ terkībi daḫı 

eşribeler bābında ẕikr 8) olınur üçincisi ciger żaafındandur alāmeti oldur ki 

beñzi ṣaru ola 9) ve gözleri ḫalḳalanur ve aruḳ olur ve ṭaāma iştihāsı az olur 

ve süst 10) olur cimāa ḳādir olmaẕ olsa daḫı menīsi az ve bī-ḥalāvet olur ve 

eli 11) ayaġı ṣovuḳ olur ve bu ḥālli kimse ifrāṭla cimā itse üç rencden 12) 

birine mübtelā olur yā meflūc yā süst-ı endām olur yā ḥarāret-i ġarīze 13) 

mevt-i müfācāta uġrar bu renc define ilāc-ı sükker-i şarābıdur ve yine 14) 

terkībi eşribeler bābında ẕikr olınur dördincisi süst-ı endāmlıḳdur 15) ve bu üç 

ḳısımdur biri anasından şöyle ṭoġar ve biri küçükden berü 16) cimā 

itmekledür keẟret-i cimādan olur pes ḳırḳ yaşından ṣoñra olanuñ 17) alāmeti 

oldur ki hīç ẕekeri ḳıyāma gelmeye ve iştihāsı daḫı olmaz ve pejmürde 18) 

yanī sölpük olur buña ilāc müteaẕẕirdür meger tūl-ı  zamānla  ola 19) ve 

ikincinüñ   alāmeti  budur  ki  aḥyānen   gicelerde  ve   ṣabāḥlarda   ve   bahār 

80b eyyāmlarında 1) ẕekeri ḳā’im olur ve bunuñ ilācı āsāndur tīzrek ilāc ve necāt 

bulınur 2) üçincisinüñ alāmeti budur ki ẕekeri ḳā’im olur ammā tamām ḫavf 

olınur 3) cimā idemez ve menīsi sümük gibi atar ve ṣovuḳ ve acı acı gelür bu 

ḥāllü 4) kimesnenüñ oġlı ḳızı olmaz buna sebeb burūdet ġālib olmaḳdur 5) ve 

bunuñ ilācı macūn-ı miskdür bunuñ daḫı terkībi macūnlar babında ẕikr 6) 

olınur bāb ḥayāda ve ẕekerde olan illetleri ilācın beyāndur 7) imdi her kim 

bir miḳdār nane’i dögüp ve bir miḳdār ḳızıl üzüm daḫı dögüp 8) bade 

birbirine maḫlūṭ idüp merhem gibi olup ḫayāda ḳızıl rengi var ise 9) gövde 

ṭamarından ḳan alup ve bu merhemi şiş üzerine ursalar şifā bula 10) eger bir 

miḳdār reyḥān dögüp bade ḥayāda olan şiş üzerine ursalar 11) def ide eger 

şiş olup ıssı olursa bāsīlıḳ ṭamarından ḳan alup 12) bade sirkede ıṣlanmış 

kişide yumurṭa aġın ve gül yaġın ve nişāsta 13) muḥkem saḥḳ idüp tamām 

merhem gibi oldukda bir parça beze sürüp bade ḳaṣıġına 14) baġlasalar def 

ide mücerrebdür diger sidügi ṭamlayana ilāc-ı ḳoz aġacınuñ 15) yapraġını ve-

yāḫūd ḳabuġını yumuşaḳ dögeler ve günde üç dirhem istimāl 16) ideler 

nāfidür diger tīz tīz bol iden kimseye ilāc zamġ-ı arabī 17) yigirmi biş 

dirhem şeker ve ḳırḳ biş dirhem bunları dögüp sefūf eyleye 18) ve her ṣabāḥ aç 

ḳarnına ikişer dirhem istimāl ideler  bu  bābda  süt  ve  tāze 19)  peyñir  ġāyet   

81a müfīddür  diger  bir  ādem  ḳan  işese  turp toḫmın yumuşaḳ 1) dögüp sirke ve 



 32 

  asel ile ḳarıştırup ol ādeme içüreler ḫōş ola diger 2) sidügi dutulup ṭamlayı 

ṭamlayı gelse ve-yāḫūd ṭaş olsa od görmedük 3) asel ve ḫāliṣ şarāb her 

birinden berāber ḳarışturup iki ṣabāḥ bir aḥşam 4) üçer ḳaşuḳ içeler diger ve 

sidük yolına ḳum gelse bevli acı acı gelür olsa 5) turpı süd ile pişüreler ve aç 

karnına yiyeler diger ve ẕekere ḳan gelse dört 6) buçuk dirhem hevic toḫmı üç 

gün yā yidi gün yidüreler bil ṣovuḳlıġına daḫı 7) enfadur bāb ġuṣṣa ve 

ḳasāvet zā’il olmasınuñ devāsın 8) beyān ider imdi her kim bedenos 

ḳarnındaḳı ṭaş bulduḳda yuyup 9) ve ol ṣuyı içseler ġuṣṣa ve ḳaṣāvet def ola 

rāsen şarābuñ içseler 10) ġuṣṣa’ı ide eger pūzīnenüñ ḳurusın saḥḳ idüp şeker 

ile yiseler 11) ḳasāveti def idüp ve göñli darlıġın daḫı def ide ve daḫı 

zaferān müferriḥ 12) -u’l-ḳalb dimişlerdür imdi her kim iki dirhem içseler 

aẓīm feraḥ bulalar 13) eger yarım dāne cevz-i bevvā bir dāne arpa ile 

çiyneyüp yutsalar feraḥ 14) vire ve birḳaç ṭarı ile ḳaranfili çiyneseler feraḥ vire 

diger terkīb-i ḥabb-ı 15) müferriḥ afyuñ zaferān zamġ-ı arabī benefşe köki 

nişāsta dārçīn ṣaḳız 16) rīḥu’s-sūs bu cümleden bişer dirhem olup meẕkūr 

eczāları bade’s-saḥḳ 17) gül ṣuyı birle noḫūd miḳdārı ḥabları idüp ḥīn-i seḥer 

birer dānesin istimāl 18) ideler beñzi surḫ  idüp  ḳalbe  feraḥ  virür ve fāsid  

fikirleri   def ider  maḳbūl 19)  ve  müferriḥ  ḥabdur  ġaflet  olınmaya bāb  bil   

81b aġrılarınuñ ilācını beyān ider 1) imdi her kim yüzerligi pişürüp ṣuyın içseler 

bil aġrısına nāfidür eger 2) bir miḳdār baḳlanuñ ḳabuġın çıḳarup muḥkem 

saḥḳ  idüp kifāyet miḳdārı 3) yumurṭa ṣarusı-y-la maḫlūt idip bulamaç gibi 

olduḳda bir pāre ḳaluñ ḫām 4) astar üzerine yaḳı idüp biline baġlasalar ziyāde 

mücerrebdür ve daḫı keberenüñ 5) kökin un olduḳda bir pāre arpa unı ile ṭartup 

berāber olduḳda 6) maḫlūṭ idüp ḥamīr gibi ideler bade iki ṭabanı altına ḥınnā 

gibi urduḳlarında 7) bi-iẕni’llāh ḫalāṣ olup şifā bula eger bu illet dizde ve-

yāḫūd uyluḳda 8) yāḫūd ayaḳda olursa hemān bu muālece’i ideler ammā 

zaḥmet ṣaġ ṭabanı 9) altına vire ġāyet nāfidür ve daḫı eger bir kişi bir sene 

dizi aġrısından 10) kötürüm olsa aña daḫı muālece budur ki evvel bir dāne 

çuḳur ḳazup ve yine 11) ḳum döşeyüp üzerine āteş yaḳalar şöyle ol ki ḳum ve 

çuḳur daḫı 12) ḳızara bade āteşi giderüp yirine ferāsiyūn döşeyüp bade 

kötürüm olan 13) ādemi getürüp çuḳuruñ içine ḳoyup yaturalar ve ol ferāsiyūn 

didükleri 14) ot ile ol ādemüñ üzerine örtüp ve baṣduralar ve ol ādem çuḳuruñ 
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15) içinde yatup uyuya ol ḳadar ṣabr ide ki çuḳuruñ issiligi def 16) olduḳda 

çıḳarup şöyle ola kim anadan doġmış gibi olup şifā 17) bula ve eger on dirhem 

defne yapraġı yüz dirhem zeyt yaġın bir çömlege 18) ḳoyup ol ḳadar  

ḳaynadalar  ki yapraġın  ḳuvveti  yaġa  çıḳa  ve  indürüp  ḥıfẓ  19)   ide  vaḳt-ı   

82a ḥācetde āteşe ḳarşu biline sürseler bi-iẕni’llāh şifā bula 1) velikin ṭaām yimek 

lāzım geldükde isfenāḥ yiyeler zīrā isfenāḥ daḫı bil 2) aġrısına nāfidür eger 

bir miḳdār ḳara çörek otın muḥkem saḥḳ idüp 3) elekden geçürüp ve bir 

miḳdār kemnūn ḳatup ḳarışdırup ḳına gibi olduḳda 4) ḫamāma varup yüzi 

ḳoyun yatup bilüñ aġrıyan yirine sürüp vāfir 5) ziyādesi-y-le yatup durduḳdan 

soñra ṭaġılur gider hemān ısıcaḳla yunup 6) çıḳalar velikin ṣovuḳ ṣu içmeden 

ḥaẕer idüp kendüsin ısıcaḳ ṭutalar 7) bi-iẕni’llāh ḫalāṣ ola diger bil aġrısı - çun 

mücerreb yaḳıdur ṣaḳız otuz biş 8) dirhem ḳaranfil üç dirhem günlük biş 

dirhem dārçīn üç dirhem zeyt yaġı 9) on biş dirhem zencebīl üç dirhem bu 

eczāları bade’s-saḥḳ rūġan-ı zeyt 10) ile ṭavaya ḳoyalar ve kömür üzerinde 

pişüreler ve bez üzerine yaḳu idip 11) bile uralar şifā bula diger bil aġrısına 

nāfidür üzerligi pişürüp 12) ṣuyın içseler bil aġrısın giderür mücerrebdür 

diger ve ḳızıl bil didükleri 13) maraża bir miẟḳāl tiryāk-ı ṭīni sirke-y-le veyā 

asel ile ezüp içüreler nāfidür 14) diger bil aġrısına ve veca-i mafāṣıla fā’ide 

ider ḥattā aġrısından ṭurı 15) gelmeyüp yürümekden āciz olan kişilere fā’ide 

ider ve bunı içürdük 16) ḳalkdı ve yürüdi bażı kişiler birer kere içmekle şifā 

buldı ve bażılar 17) üçer kere içmekle şifā buldılar terkībi budur sūrencān üç 

dirhem aḳ 18) anzurūt üç dirhem bu ikisini  dögeler ve eleyeler ve on  dirhem 

ḳoz yaġı-y-la 19) ḳarışturup ṣabāḥ  aç  ḳarnına  yiyeler ve  üzerine  on  dirhem 

82b ḳaynamış ṭurunç 1) otı ṣuyı içe ve dört kere icābet ider ve ol kişinüñ 

kötürümligi gide 2) ḳalḳa yürüye inşā’llāhu Taālā diger bil aġrısına yumurṭa 

aġı ve araḳī 3) ṣabunı ve zeyt yaġı ve çam ṣaḳızı ve çavdār unı mezbūr 

eczāları ḥal 4) ve imtizāc ve mavi beze muşamma idüp bil aġrısına saralar 

ġāyet mücerrebdür 5) diger bil aġrısı-çun bu daḫı ġāyet mücerrebdür yalñız bir 

yumurṭa’ı ṣarusı-y-la çalḳalayup 6) bir miḳdār daḳīḳ-ile ḳarıştırup ḥamīr idüp 

yufḳa gibi açalar bade 7) şarābdan olmış sarp sirke getürüp ve sirke’i ṭava 

içine ḳoyup ḳaynarken 8) otuz dirhem saḥḳ olmış zencebīl ḥāżır dursun bade 

ol yufḳa’ı ḳaynarken 9) sirkenüñ içine ḳoyup ḫōş pişdükden ṣoñra bu yufḳa’ı 
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çıḳarup 10) ol saḥḳ olınan zencebīli yufḳa üzerine şöyle zer eylesin kim açuk 

11) yir ḳalmaya ve şöyle ısıcaḳ iken ol aġrıyan yire baġlayup yigirmi dört 12) 

sāat dura inşā’llāh ḫalāṣ bulur diger bil ve arḳa aġrısına mā’idet 13) –ül-ḥayāt 

macūnuñ günde bişer dirhem istimāl ideler nāfidür bāb ırḳ 14) –u’n-nisā ki 

nıḳrīṣ zaḥmeti ilācın beyān ider imdi her kim bir buçuḳ 15) miẟḳāl yüzerlik 

toḫmın bütünce aġzına ḳoyup ve yine ṣu ile çalḳalayup 16) yutsalar ırḳu’n-

nisāya vecai mafāṣıla ziyāde nāfidür eger on giceye dek 17) istimāl iderse 

niçe fā’idesin bulalar ġāyetle nāfidür eger ḫardālı 18) saḥḳ idüp ve bir miḳdār 

bal-ıla maḫlūṭ  idüp bir parça bez  üzerine  sürüp 19)  nıḳrīṣuñ  üzerine ursalar  

83a bi-iẕni’llāh şifā bula eger sināmekī birḳaç 1) gün istimāl eyleseler  nāfidür 

eger ḳurd iligin eridüp āteşe ḳarşu sürseler 2) nāfidür eger yumurṭa aġır 

sürseler nāfidür eger bir kişinüñ yan başı 3) aġrup ṣancısa biş dirhem ṭurp 

toḫmı ve on dirhem ṭuraḳ otı bir 4) miḳdār ṣu ile ḳaynadup ve süzeler bade bir 

dāne yeñi kāsenüñ içine 5) ḳoyup bir ḳaşuḳ bal-ıla ve bir pāre ṭuzsız yavan 

erişte şōrbāsı daḫı pişürüp 6) evvel ṣabāḥ bir fincān içüp ve bir miḳdār kendüyi 

çalḳayup istifrā itdirüp 7) birḳaç gün ṣabāḥdan bir miẟḳāl macūnı sūrencān 

istimal idüp üzerine 8) od görmedük bal şerbetin içüp ve sā’ir ġıdāsı laṭīf daḫı 

ḳalye ve rūfıdān 9) yumurṭa ola żaīf degül ise ṣaḳın ṭamarından ḳan alalar 

iḥtiḳāne ziyāde 10) nāfidür eger sākin olmazsa dögüp erüp işledeler ve daḫı 

ırḳu’n-nisā 11) didükleri yan başından dize inen aġrıya dirler ṭopuġına varınca 

aẓīm 12) zaḥmeti olur imdi diz altından yāḫūd nesāḳından ḳan alalar bi-

iẕni’llāh 13) ḫalāṣ ola ve daḫı ırḳu’n-nisā içün bir miḳdār ṣabır-ı usḳuṭūrī ṣarı 

14) helīle ve aḳ sūrencān bunları alup ve dögüp elekden geçürüp bade 15) 

ḥabb eyleyüp biş altı gün istimāl eyledüklerinde inşā’llāh ḫalāṣ ola 16) ve 

daḫı ayaḳlarında şiş olup aġrısa anuñ ilācı budur ki ayaḳlarınuñ 17) ṭırnaḳların 

bir gice kesüp ve bade bir vaḳıyye ḥınnā ve bir vaḳıyye sināmekī’i saḥḳ 18) 

idüp   ve  bir   iki  dāne  ṣıġır  ödi-y-le  maḥlūṭ idüp  bade   ayaḳlarına  ve  19)  

83b parmaḳlarına üç gice eyle urup ve ṣabāḥın yuyalar bi-iẕni’llāh şifā bula 1) eger 

  bir miḳdār sināmekī’i cevz ḳadarı zift ile ve bir pāre ṣu ile ḳaynadup 2) bade 

ḳına ile ḳarışdurup ayaḳlarınuñ ṭırnaḳların daḫı bir gice kesüp üç 3) gice uralar 

mücerrebdür bāb nıḳrīṣ ve kötürüm olanlaruñ devāsuñ 4) beyān ider imdi her 

kim ziyāde acı boynuz ki ḳoḳmış olup ve ḳurdı 5) daḫı düşmiş ola ufacıḳ 
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ṭoġrayup bade bir ṭaş dibek içinde 6) dögüp ve bir dāne ḫınzīr incigin muḥarrā 

olınca pişürüp ve ṣuyın süzüp 7) ol ṣudan az az boynuzuñ içine ısıcaḳla ḳatup 

merhem gibi olduḳda nıḳrīṣ 8) zaḥmeti olan yirlere ursalar ḫalāṣ ide eger 

ḥayyü’l-alem yapraġın dögüp 9) ursalar nāfidür eger bir miḳdār ḳızıl üzüm 

ve baḳla otı ve kemnūn ve çāvşīr 10) olup muḥkem  saḥḳ idüp nıḳrīṣ üzerine 

ursalar nāfidür eger rāvend-i 11) ṭavīli ṣu ile nıḳrīṣ içürseler def ide eger bir 

miḳdār şalġamı nıḳrīṣ 12) üzerine ursalar ḫalāṣ ide eger pırasa’ı ṭurp yaş bir 

baḳır ḳap 13) içinde zanbaḳ yaġı-y-la muḥarrā olınca pişürüp bade süzüp 

nıḳrīṣ ve eski 14) ḳulunca ursalar ġāyetle nāfidür eger bir miḳdār ayu derisin 

nıḳrīṣ olan 15) ādeme töşek eyleseler ġāyetle nāfidür eger bir miḳdār ṣarp 

sirke ile 16) kebere otı ḳarışdurup ısıcaḳla ursalar nāfidür ve daḫı nıḳrīṣ 

didükleri 17) illet parmaḳlarda olur ṣırtlar ve daḫı üzeri ve şişüp ḥummāsı 

daḫı 18) olur imdi gerekdür ki ṣaġ  ve  ṣol  yanında  olan  bāsīlik  ṭamarından  

ḳan  19) olup  bade  bir miḳdār  ḥavlānı  hindī  ve  zaferān  ve  afyūn  bādem 

84a yaġı ve ḳaz yaġı 1) ve bir pāre aḳ mūm eridüp ve cümlesin daḫı muḥkem saḥḳ 

idüp süreler eger teni 2) renginde olursa aña bir miḳdār ferfiyūn ve bābūnece 

yaġı sürüp ve ayaġın ıssı 3) ṣıġır boḳına ṣoḳalar velikin meyve ḳısmından  

perhīz ideler nihāyet tere yaġı-y-la 4) pirinç harīresin ve-yāḫūd bādem yaġı-y-

la pişürüp daḫı macūn sūrencān ve şarāb-ı 5) benevşe içürüp ḥuḳne ideler bi-

iẕni’llāh ḫalāṣ ola daḫı bir illet vardur ki 6) revāl dirler baldırda olur yine 

baldırda olan ṭamarlardan gök gök ve yoġun 7) ve dolaşuḳ olur imdi anuñ 

ilācı budur ki evvel ol ṭamardan ḳan olup 8) daḫı dizden ṭopuġa varınca 

muḥkem ṣarsalar bi-iẕni’llāh ḫalāṣ ola ve daḫı 9) ayaḳ aġrısı bażılaruñ ökçesi 

daḫı aġrır anuñ-çun daḫı gerekdür ki ısıcaḳ ḥammāma 10) varup aġrıyan 

ayaġına ṣu dökmeden bir parça çig bal sürüp üzerine 11) ḳara zīrnıḥ eküp ve 

ısıcaḳ yirde vāfir oturup bade çıḳsalar bi-iẕni’llāh 12) ḫalāṣ ola ve daḫı bir 

ādemüñ ażāsında bir yiri ṣızılasa aña daḫı 13) devā budur ki iki ḳaşuḳ ṣu ile 

ḳınā’ı yoġurup ve bir ḳaşuḳ beyāż neft 14) yaġı-y-la ḳarışdurup ol ṣızlayan yire 

urup bir yumurṭa pişimi ḳadar ṭurduḳda 15) bi-iẕni’llāh ḫalāṣ ola velikin 

ṣovuġa ve rüzgāra ḳarşı olmaya mücerrebdür 16) eger māyıs ayında ve-yāḫūd 

güz ayında ziyāde ṣıġır tezegin cem idüp 17) ammā tāzesi ola bir büyük ādem 
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oṭuracaḳ  ḳadar  fuçıya ṭoldurup şöyle 18) ol ki ādem oṭurduġı zamānda 

boġazına  çıḳa  bade  otursıñ  19)  içine  vāfir   tuz   ve-yāḫūd  deryā  ṣuyı  ile 

84b  muḥkem ḳarışdurup ayran gibi 1) olduḳda kötürüm olan ādem anuñ içine girüp 

oturduḳda boġazına varınca 2) gömüle tahammül idebildügi ḳadar ziyādesi-y-

le oturup bade bir ot vardur ki 3) adına ḳoḳar otı dirler ve ol otdan muḳaddim 

ziyādelerle ḥāżır olmış 4) ola hemān tersden çıḳduġı gibi ol otuñ üstüne yatup 

ve üzerine 5) daḫı ol otdan örtüp ve bade yorġanlar ile muḥkem örtüp derleye 

bade 6) fi’l-ḥāl ısıcaḳ ṣu ile yıḳanup ve ziyādesi-y-le esbāb giyüp otura 7) 

lakin ṣovuḳdan ve ṣovuḳ ṣu içmekden ḥaẕer ideler bi-iẕni’llāh cümle 

illetlerden 8) müberrā olanlar ziyāde nāfi ve mücerrebdür ve daḫı yirde çıḳan 

ılıcalara girmek 9) nāfidür zīrā balġamı taḥlīl idüp uyuzı ve gicigi ve ażā 

ditremesin 10) def idüp ve kötürüm olan kimesneleri ḫalāṣ ider lakin anda çoḳ 

11) oṭurınca insānuñ başuñ aġırdur ġaflet olınmaya ziyāde mücerrebdür 12) 

bāb diz ve ayaḳ aġrıların beyān ider imdi her kim çörek 13) otın dögüp bir 

miḳdār gül yaġı-y-la diz aġrısına sürseler def ide 14) eger benevşe yaġın ayaḳ 

aġrısına sürseler def ide eger tilki yaġın 15) daḫı diz ve ayaḳ aġrılarına 

sürseler nāfidür eger dizde ve ayaḳda gezer yil 16) olsa bu eczālar macūn 

idüp iptidā güni bir dirhem yiyeler ikinci güni 17) iki dirhem yiyüp bu minvāl 

üzre altı güne dek bir dirhem teraḳḳī idüp 18) yiyeler eger ziyāde ḳalursa anı 

daḫı  yiyeler  bi-iẕni’llāh ḫalāṣ ola ol macūn 19)  budur  sūrencān  biş  dirhem 

85a şeker biş dirhem bunları adedince alup macūn 1) idüp yiseler ziyāde nāfidür 

eger aḳ sūrencān bir miẟḳāl alup dögüp 2) ve anuñ berāberi şeker ve bir 

müshilce zaferān ile ḳarışdurup içseler cümle 3) yürekde olan balġamı sā’ir 

aḫlāṭları daḫı ishāl idüp daḫı diz ve ayaḳ 4) aġrılarına ziyāde nāfidür eger 

ḳabaḳ yaġın diz ve ayaḳ aġrılarına sürseler 5) bi-iẕni’llāh def ide bāb veca-ı 

mafāṣıl ve bil ṣızılarına ilācları 6) beyān ider imdi her kim pilvaye1 ḳanın 

alup vecā-ı mafāṣıla sürseler def 7) ide eger sināmekī’i daḫı istimāl 

eyleseler def ide ve daḫı ayu yaġın ve ṣaḳa 8) ḳuşı yaġın ve (…?...) yaġın 

berāberce alup ve eridüp ḥıfẓ ide bade ḳışın 9) āteşe ḳarşu ve yazın güneşe 

ḳarşu üç defaya dek sürseler cümle ażāda 10) olan ṣızı’ı def ide bi-iẕni’llāh 

ḫalāṣ ola eger her kim üç günde bir dirhem 11) ṣabır yiseler cümle bendükşeler 

                                                 
1 Metinde pilvaye kelimesi “ پلويغا ” şeklinde geçmektedir. 
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aġrısın def ide eger ḳara çörek otın dögüp 12) ve bal ile ḳarışdurup günde bir 

dirhem ḳadarı ṣabāḥ aç ḳarnına yiseler cümle 13) ṣızıları def ide eger iki 

bölük rāstıḳ ṭaşı-y-la ve bir bölük şāh-dāne 14) günlügi alup dögüp elekden 

geçürüp bade bir ṭopraḳ çanaġa ḳoyup ve üzerine 15) ziyāde ṣarp sirke ḳoyup 

ḳarışdurup bulamaç gibi olduḳda bir parça üstüpünüñ 16) üzerine ṣuvayup ve 

aġrıyan yirine muḳaddim bir müshilce yufḳacıḳ üstüpünüñ 17) üzerine bu 

edviyyeleri üstüpüsi-y-le yapışdurup tamām iki üç gün durduḳda 18) bi-

iẕni’llāh ḫalāṣ ola eger ol yirden gidüp bir ġayrı  yire  ursa  aña  19) bu  minvāl   

85b üzre  ideler ḫalāṣ ola eger birḳaç dāne ṣoġanı ṣarı 1) yaġ ile piryān idüp ve bir 

miḳdār şeker ile maan istimāl itseler ḥayāda 2) olan muḫālif yilleri maḥv 

idüp def ide diger ṣızı içün keskin 3) raḳı’ı ḥammāmda aġran ażāya sürüp ve 

dögülmiş ḳaraca otunı üzerine 4) ṣaçasın ve bir sāat miḳdārı ḥammāmda 

durasın bade pāk ṣabun 5) ile yıḳanup çıḳasın gerek ṣızı ve gerek ḳulunç 

olsun eẟeri ḳalmaz 6) inşā’llāh diger ṣızı ve-yāḫūd şiş ve kötürüm gibi 

marażlara ilācdur 7) elli dirhem rāziyāne toḫmını bir çölmege ḳoyup ḳaynada 

tā üç baḫşından bir baḫşı 8) ḳala andan çölmek aġzını açalar ve ṭoḳ ḳarnına 

içeler biş on defa 9) Allāh emri-y-le ol marażdan ḫalāṣ ola diger ṣızı içün yüz 

dirhem rūgan-ı 10) zeyt ḫalāṣ ve elli dirhem ṣarımsaḳ eyüce dögeler ve andan 

süzeler on 11) biş dirhem büber ve on dirhem günlügide dögüp ol yaġa ḳatalar 

bade āteş 12) ḳarşusında ṣızı olan yire süreler def ola diger ṣızı içün 13) sıġır 

māyasını ṣarp sirke ile ḳaynadalar āteşde bade ezüp ṣızı 14) olan yirlere uralar 

yigirmi dört sāat dura nāfidür diger ṣızı 15) içün ḥammāmda doḳunduḳları ot 

kim ḥırzıma dirler ġāyet keskin araḳī 16) ḥırzıma ile ḫılṭ idüp göbeginden 

ayaḳlarına varınca süreler ve ḥammāmuñ 17) ġāyet ısıcaḳ ḥalvetinde 

dayanabildigi kadar otura bade ġusl idüp 18) yā  yıḳana ve ṭaşra  çıḳup  

oturup  yata  fi’l-ḥāl  ṣıḥḥat  bula  fālic  daḫı 19) olursa  nāfidür ve tecribemüz 

86a geçmişdür diger ve dört dirhem ḳaplumbaġa 1) yaġını ṣızı olan maḥale sürüp 

alışduralar mücerrebdür diger ṭabanda ṣızı 2) ve rīḥ olsa bir miḳdār sināmekī’i 

ṭabḫ idüp ṣuyına üç dört fiske 3) eyü eflāḳ ṭuzı ve ḥınnā ḳatup ṭabana ve 

parmaḳlar üstüne urup ṭırnaḳ 4) uçları açuḳ ḳala ve ṭırnaḳlar muḳaddim kesile 

cümle rīḥ ve ṣızı çıḳar mücerrebdür 5) bāb ṭırnaḳlar içinde çıḳan ḳurlaġan 

beyāndur imdi her kim 6) çam ṣaḳızı alup ṭırnaġına ursalar ol kör ve yaramaz 
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olan ṭırnaġın 7) sürüp çıḳarup yeñiden tāze ṭırnaḳ bitüre mücerrebdür eger bir 

ādem yayan 8) yürümekden mafāṣıl aġrısı olsa ilācı budur ki elinüñ ve 

ayaḳlarınuñ 9) ṭırnaḳların her ne aṣıl yaġ olursa olsun yaġlasa bi-iẕni’llāh ḫalāṣ 

10) ola eger yaġ bulınmazsa dizine dek ısıcaḳ ṣu içinde ḳoyup ve ġayrı 11) 

yirine ṭoḳundurmayalar ve eger günlerinde vākı olursa dizine dek ṣovuḳ 12) 

ṣuya ṣoḳup ve anda daḫı dizinden ġayrı yirine ṭoḳundurmayalar fi’l-ḥāl 13) 

ṣıḥḥat ve şifā bula ve daḫı el ve ayaḳ çatlamasına şiḳāḳ dirler imdi 14) bu illet 

ażāda ḳanı göyünmekden olur ve sevdādan ḥāṣıl olur imdi 15) gerekdür ki anı 

maṭbūḥ eftimūn ile ishāl idüp ve bade bir miḳdār 16) ḫatme yapraġı ve bir 

miḳdār kepek ile cümle’i bir yirden kifāyet ḳadarı şarāb 17) ile muḥkem 

ḳaynadup bade elini ve ayaḳlarını şöyle yuyalar ki ḳızara bade 18) bir 

miḳdār merhem-i  kāfūrī  urup  ḫōş  ideler  ziyāde  nāfidür  eger  her  kim 19)   

86b tilkinüñ iç yaġın ellerin ve ayaḳların ve siñirlerin  yaġlayup ursalar 1) yayan 

yürüyen ādem aṣla yorulmaya ziyāde nāfidür diger elde olan 2) şiḳāḳa 

devāmuz naṣṣ ḳātıdur bi-iẕni’llāhi Taālā nitekimömrüm oldı 3) ilācum ve 

mücerrebüm bu idi terkībi budur rāvend-i çīnī biş dirhem selmen sekiz 4) 

dirhem ve zībaḳ sekiz dirhem marażı yigirmi dirhem ve ūdü’l-ḳahr yigirmi 

dirhem ve günlük 5) yigirmi biş dirhem ve āb-ı līmūn yüz dirhem ve buġday 

unı yüz dirhem noḫūddan 6) büyücek ḥablar idüp ve günligide ḳurudup gicede 

ve ṣabāḥda üçer 7) dāne yiye yitmiş dānesi bir kişiye kifāyetdür ammā 

ekşilerden ve ġalīẓ 8) ṭaāmlardan perhīz ideler bu ḥablar elde ve ayaḳda dizde 

ve dirsekde olan 9) şiḳāḳı ḳātı ider bi-iẕni’llāhi Taālā diger elde olan şiḳāḳa 

ve mayaṣıla 10) pirinci bir tepsi dibine dögüp ḳızmış maşa ile muḥkem baṣalar 

anuñ yaġı 11) çıḳar şiḳāḳa bir kerre sürüp ṣu degürmeyeler ḳurudup giderür 

ġāyet 12) laṭīf nesnedür niçe kerre tecribe olınmuşdur diger ṭuzlu balġamdan 

kör 13) olan ṭırnaḳlara ilāc-ı ıṣırġan dikeni kökini alup bir vaḳıyye köke biş 

yüz 14) dirhem ṣu ḳoyup bir yeñi çölmekde aġzını ṣuvayup üç gün ḳaynadalar 

andan 15) çıḳarup ve ṣuyı ṣāfī olmaḳ içün sizüp ve ṣıḳup her ṣabāḥ bu ṣudan 

16) birer fincān içeler inşā’llāh ṭırnaḳlar eyü olur mücerrebdür bāb semiz 17) 

ve arıḳ olmaḳ devāsın bildürür imdi her kim ṣıġır ödinden çıḳan 18) ḥarāza 

ṭaşınuñ iki çekirdek  ezüp  ḥammām  içinde yāḫūd ḥammāmdan çıḳdıġı 19) 

gibi  içüp  ve  üzerine semiz  ṭavuḳ etli şōrbāsın yiseler semiz ola zīr bu  aḥvāli 
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87a 1) mıṣır ḥatunları çoḳ eyledükleri içün mulaḥḥām olurlar ve daḫı ay yeñisinde 

2) bir dirhemin içseler bedeni ziyāde mulaḥḥam ve semiz eyleye ve daḫı 

tereyaġın bedene 3) sürseler semiz ider eger bir dirhem rāziyāne’i bir dirhem 

şeker birle birḳaç gün 4) yiseler bi-iẕni’llāh ol ādem ol yılda ḥastalıḳ görmeye 

ve daḫı bir ādem arıḳ 5) olmaḳ içün bir dāne ḳozuñ için çıḳarup ṭartalar bade 

yine anuñ 6) aġrınca dögülmiş tuz kaṭup maān saḥḳ idüp bade her ṣabāḥ 

birḳaç gün 7) yiseler arıḳ ve żaīf ola ve daḫı her kim birḳaç dirhem rāziyāne’i 

kāfūrī 8) bal mūmı ile maḫlūṭ idüp birḳaç gün ṣabāḥ aç ḳarnına fınduḳ ḳadar 9) 

yiseler nāfidür bāb ṣıtma alāmetin ve ilācın beyān ider imdi 10) her kim 

sirencübīn ile şarāb maḫlūṭ idüp içseler ṣıṭmaya ġāyet nāfidür 11) eger 

benevşe şarābuñ ve nīlūfer şarābın içürseler sıtmaya nāfidür eger bir dirhem 

12) madenūs toḫmın dögüp sıtma ṭutduġı gibi ṣu ile ezüp içürseler 13) 

nāfidür eger körefes toḫmın ḳaynadup ṣuyın içseler ḳarnında olan 14) şiş ve 

ḳulunç ve rıb ṣıtmasına ziyāde nāfidür eger kendü baḫşın 15) bir beze 

baġlayup boynuna bir ip ile aṣa ḳosalar def ide eger dīvār 16) yapusından olan 

kemük pārecigin bulup tütsi virseler def ide 17) eger rıb sıtmasına uġrayan 

ādem kendü bilmedin üç dāne  (…?...)  18)   ṭutup   başların   ḳoparup   birḳaç   

dāne  ḳızıl üzüm  içine   ḳoyup  yidürseler  19)  def  ola  eger  aġız ḥastalıġına 

87b uġrasa ḳavun çekirdegin ṣu ile 1) ıṣladup ve saḥḳ idüp ṣuyın alup içürseler 

nāfidür ḳarpuz ṣuyın 2) içmek daḫı nāfidür ve daḫı rıb sıtmasına uġrayan 

kimesne bir dāne 3) üzüm boylu çekirge’i ṭutup boynuna aṣa ḳoyalar def ide 

eger bir pāre 4) tebāşiri ṣu ile ezüp içürseler ıssıdan olan sıtmaya ve ṣusuzlıġa 

5) ve ṣafrādan olan darılmaġa ve ġuṣṣaya menfaati ziyādesi-y-le ḥāṣıl olup 6) 

ve rūḥa feraḥ vire mücerrebdür eger örümcegi bir pāre beze baġlayup ṣol 

ṭelügine 7) baġlasalar ṣıtma’ı def ide eger bir dāne baş bitin bir dāne baḳla 

delügine 8) ḳoyup rıb ṣıtması olan ādeme bilmeden yidürseler def ide ve 

daḫı eski 9) ṣıtması olan ādem yabān kirpisinüñ etinden bir miḳdār yiseler 

ziyāde 10) nāfidür diger ısıtma illetine mücerrebdür ḳana ḳana on dirhem 

pelek ṭozı iki 11) dirhem yengec gözi iki dirhem toẓ şekeri yigirmi dirhem 

güllāb ile macūn idüp 12) üç gün aḥşam ṣabāḥ istimāl idüp tüyde diger sıṭma 

içün mücerrebdür 13) ḳanṭariyūn dirler bir ḳızılca çiçeklü otdur anuñ çiçegini 

dögeler ve bir ṭatlu 14) nesne ile ḳarışturup sıṭma dutdıġı vaḳt yiye ḳanġı sıtma 
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olursa 15) ḫāṣiyyetle fā’ide idüp giderür diger ḥummā içün ġāyet mücerrebdür 

ġaflet 16) olınmaya çāre iki dirhem papātya aġaç  ḳavunı çekirdegi iki dirhem 

nebāt 17) on dirhem bir pāre güllāb ṭoġuz fincān ṣu papātya ile aġaç ḳavunı 18) 

çekirdegini  ol  ṭoġuz  fincān  ṣu  ile  iki  taşım  ḳaynada bade çayı 19) nebāt-ı  

88a güllāb vaż olına ikisi evvel ḳaynayup andan ṣoñra  üçini  daḫı 1) ḳoya  aḥşam 

  ṣabāḥ istimāl olına diger terleme ḥastalıġına mübtelā 2) olan bu bir devādur ki 

hīç olmaz bir küçük çölmege pirinç çōrbāsı yapup 3) ve yidi dāne sümükli 

böcegi bir şey içinde dögüp bade ol hāżır 4) olmış pirinç çōrbāsından bir iki 

ḳaşuk alup ol dögülen sümükli 5) böcek ile çalḳayup bir ince bez aşurı süzüp 

bade ol ṣuyı 6) çōrbāya ḳatup ve ḥasta olan kimesneye bilmeden yidüreler ve 

ol cümle 7) şōrbā’ı yidüreler bade biş dirhem nebāt şekerini dögüp ve güllāb 

8) birāz ısıdup ol sükker ile ḫılṭ eyleye ve çōrbāyı yidükten ṣoñra 9) ol sükker 

ile ḫılṭ olan güllābı içürüp ve ziyādece ḥasta’ı örteler 10) tā kim derleye hemān 

ṣıḥḥat bula mücerrebdür bāb cüẕām zaḥmetleri ilācın 11) beyān ider imdi her 

kim zebercedi ḳazıyup içseler cüẕām rencinden 12) emīn ola eger hüdhüd 

gözin getürse cüẕām rencinden emīn ola egerçi 13) illet ẓāhir olduysa daḫı 

ḫalāṣ ola eger laḳlaḳ etin pişürüp birḳaç defa 14) yiseler nāfidür eger aṣfūr 

toḫmı ile bir dāne ṭavuġı on iki gün 15) besleyüp bade ḳarnın yarup yaġın 

çıḳaralar ve eridüp cüẕām olan 16) ādemüñ başına sürseler ḫalāṣ ola eger 

hüdhüd ḳuşun kendüde bütünle 17) getürse cüẕāmdan ḫalāṣ ola eger bir dāne 

efā yılanın tutup daḫı 18)  başı-y-la  ḳuyruġı ṭarafından  bir ḳarış miḳdārı 

kesüp yabāna atup bāḳī 19) ḳalan yirini ṭuz ile ve zeyt yaġı- y-la ve kendene ile 

88b ve ṣu ile pişürüp 1) yiseler bi-iẕni’llāh ḫalāṣ ola diger bir cüẕām didükleri 

maraż bir marażdur kim 2) balġamuñ ġalīẓ ḫıltı ġalebesinden olur ve-yāḫūd 

ḥatun hayżından arınmadan 3) arı cimā idüp menī ol ḳanı-y-la ḳarışur ve 

ṭoġan  oġlan cüẕām olur 4) ol ki ḥılḳatden maḫlūṭdur ilācı müteessirdür ve ol 

ki ṣoñradan ārıż 5) olur muālece ile ṣıḥḥat bulur imdi şol  kim biş on yıldan 

berü 6) bu derde mübtelā olup ṣūreti taġyīr ve ḳaşı kirpügi dökülmiş alīllere 

tīmār 7) itmek dilesin evvelā lāzımdur ki frenk zaḥmeti içün yazılan jībaḳ 8) 

habbı ile ilāca mübāşeret eyleyesin yanī ol frenk ḥabbından alīle 9) gice üç 

dāne ve ṣabāḥ iki dāne istimāl itdüresin on gün 10) bu minvāl üzre amel 

olınup bade bir müshil şerbet viresin ve eger mizācı 11) zaīf olur ise 
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ḥablardan ikişer dāne ve ḳavī mizāc ise üçer dāne 12) istimāl itdüreler gice 

gice yidüreler ṣabāḥ virmeyeler yine hefte geçdükden ṣoñra 13) bir şerbet daḫı 

vireler ve yine ol ḥablardan istimāl itdüreler ve her hefte 14) birer şerbet 

vireler aralarında ikişer veyā üçer dāne ol ḥablardan her gün 15) istimāl 

itdüreler bu maraż aġza urmaya girü işinde gücinde ola 16) ammā balġam 

arturur ġıdālardan ve ekşilerden ne ḳadar perhīz iderler ise fā’ide 17) ider ḳırḳ 

güne varmaz şekli ve rengi evvelki gibi olur ammā ṣoñra şekli 18) tebdīl  

olmak  içün  bir  ol  ḳadar  ḥablar ve şerbetler  gerekdür  ḥattā ol maraż tekrār 

19) avdet  itmeye  bu  ḫuṣūṣda  çoḳ  devālar  vardur  ancaḳ  āsān-ı  vech  işbu 

89a 1) ẕikr olınan tertībdür ki Nedā’i merḥūmuñ Menāfiu’n-Nās kitābından 

yazılmışdur 2) diger ḥabb-ı cüẕām ve frengī siyāh abid iki dirhem süleymānī 

dört dirhem ḳurṣ-ı 3) telḫ bir dirhem ḳifāyet miḳdārı çavdar unı eger yaralı 

olursa dört dirhem 4) ḳat-ı hindī daḫı eczāya mülḥaḳ olına ve abid ve 

süleymānī ḥavānda ḳurs-ı telḫ ile 5) saḥḳ idüp ve ḥall ideler ki süleymānī siyāh 

renk ola ve bade çavdar unı 6) ille ḥabb ideler ve abidi ḳurşun burādesi-y-le 

yarım sāat saḥḳ ve ḥall ide 7) on günde bir müshil şerbet vireler iḳtiżāsına 

göre diger cüẕām olan 8) kişi sünnet oġlanınuñ kesilen pāresini ḳurudup ve 

misk ile ḳarışturup 9) alīle içürseler şifā bula mücerrebdür diger eşek etini 

cüẕāma pişürüp yidürseler 10) şifā bula diger dilkü etini cüẕāma pişürüp 

yidürseler ḫōş ola 11) bāb behāḳ ve ḳurdaşanı ilācın bildürür imdi her kim 

incir yapraġın 12) saḥḳ idüp aḳ behaḳ olan ādeme ursalar def ide eger ḫaṭme 

toḫmın 13) sirke ile saḥḳ idüp üzerine sürseler behaḳ rencin def ide eger çörek 

14) otın sirke ile maḫlūṭ idüp behaḳ üzerine yaḳı itseler def ide eger 15) ḳızıl 

boyayı bir miḳdār sirke ile maḫlūṭ idüp yaḳı itseler aḳ behaḳ olan ādeme 16) 

ursalar ḫalāṣ ide eger labāda kökin muḥkem saḥḳ idüp ve üzerine ṣarp sirke 17) 

daḫı ḳoyup bir miḳdār dura bade behaḳ olan ādemüñ ażāsına süreler 18) bi-

iẕni’llāh  ḫalāṣ  ola  eger  yüzerlik  gelincik  çiçeginüñ toḫmından  bir dirhem 

19)  ḳadarı ale’ṣ-ṣabāḥ ṣovuḳ ṣu ile içseler şifā bula eger  bir  miḳdār  kükürd 

89b 1) ve ṣıçan etin bir miḳdār sirke ile maḫlūṭ idüp aḳ behaḳ üzerine 2) sürseler 

def ide eger ṭuraḳ otın ḳara üzüm ile ḳaynadup ṣuyından 3) alup ḥammāma 

varup bir miḳdār ziyādece içüp istifrāġ eylese bi-iẕn 4) -i’llah on yıllıḳ behaḳ 

def ide ve sā’ir niçe dürlü derde devā ola ziyāde 5) nāfidür bā-ḫuṣūṣ  
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ḳurdaşanı içün daḫı mücerrebdür keskin sirke’i içüp 6) istifraġ idüp daḫı 

ażāsına sürseler def ide eger bir dāne ayva 7) aġacınuñ dibine işeyüp ve 

balçıġın ḳarışdurup bade ḳurdaşanı olan 8) yirlerine hep sürseler def ide eger 

siyāh olan behaḳa daḫı bu iki defa 9) līmūn sürseler bi-iẕni’llāh def ide diger 

ḳara behaḳ içün bir ṭılādur kim 10) sürdükde giderür terkībi budur ḳuru zernīh 

bir dirhem şeyṭarec-i hindī ve 11) ḳundūsa bunlardan buçuġar dirhem dögeler 

ve eleyeler ve zeyt yaġı-y-la yoġuralar 12) bade ḥammāmda ol behaḳ yirlerini 

bir arı nesne ile ovalar tamām ḳararınca 13) ve bu ṭılā’ı üzerine süreler bir 

zamān dura ve noḫūd unı ile yoġuralar 14) ve yuyalar diger aḳ behaḳ içün iki 

dirhem üzerlik ve iki dirhem kerefes 15) ve iki dirhem ḫardāl ve bir dirhem 

boya ve bir dirhem şeytārec-i hindī bunları 16) dögüp ḳarışturalar ve yigirmi 

dirhem asel ḳoyup üç gün güneşde 17) ṭurduḳdan ṣoñra istimāl olına 

mücerrebdür diger ammā ḳara behaḳuñ ilācı 18) eftīmūn maṭbūḥı ṣu ile 

ḳaynadup  birḳaç  kerre  içüresin  ṣoñra  bu  macūnı  19) yidüresin  ḳabilī   ve   

90a helīle’i ebyāż ve helīle’i  siyāh  ve  eftīmūn  bu eczālar 1) berāber olup başḳa 

başḳa saḥḳ ve eledükden ṣoñra ḳızıl üzümi dögüp 2) bu eczāları anınla 

yoġurasın ve her gün ol marīża ṣabāḥ eyle birer 3) cevz ḳadar viresin ammā 

marīż sevdā arturur ġıdālar yimekden perhīz eyleye 4) ve ḥafīf ve laṭīf ġıdālar 

yiye meẟelā piliç şōrbāsı ve ıssı ḳuzı kebābı ve 5) ḥammāma çoḳ varalar ve 

terleyeler ve bu ṭılā’ı sürüneler şeyṭarec ve zerkūle 6) ve ḳızıl boya otuzar 

dirhem ve mürdeseng ve zāc bişer dirhem bu cümle’i 7) dögüp ve eleyüp sirke 

ile yoġurup ve bir maşa’ı ḳızdurup anınla 8) ḳarışturalar ḥattā rengi taġyīr ve 

siyāh ola ve ısıcaḳ ol behaḳ 9) olan yirlere süreler diger ammā baraṣ ile 

behaḳuñ mā beyninde farḳ 10) oldur ki aḳ behaḳ iken ḳatı aḳ olmaz ve baraṣ 

ġāyet aḳ olur ve aḳ 11) behaḳda tenüñ ḳılı aġarmaz amma baraṣda aġarur ve 

zīrā behaḳ derinüñ 12) yüzinde olur ve baraṣ deri yüzinde olduġından ġayrı 

deri 13) altında daḫı olur yanī iç yüzinde deri’i ḳaplar ve aḳ behaḳuñ aṣlı 14) 

balġamdan olur perhīz itmeyüp tīmār ile muḳayyid olmazsa gitdükçe 15) baraṣ 

olur pes baraṣ teni alaca münahhib ider ve baraṣuñ muālecesinde 16) ziyāde 

taḳayyüd lāzımdur ammā behaḳ iki nevdür birisi aḳ behaḳdur ki fāsid 17) 

balġam deri yüzinde yir gelür ve birisi ḳara behaḳdur deri yüzinde fāsid sevdā 
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18) yir gelür öyle olduḳda aḳ behaḳa balġamī müshil vireler  ve  ḳara  behaḳa  

sevdāvī 19) müshil vireler baraṣuñ ilācı oldur  kim  evvel  emirde  belā  ihmāl   

90b  marīżı 1) ḳusduralar andan ṣoñra aṣṭaḥmiḳūñ ile ishāl ideler ṣanatı budur ki 2) 

kene toḫmı yaġı-y-la bile ve āyāricle’i ādı-y-la amma āyāricle’i ādınuñ 

sanatı 3) budur aḳ türbid iki dirhem ṣabır-ı usḳuṭūrī bir dirhem ve ḥabbü’n-nīl 

yanī aḳ 4) çörek otı toḫmıdur bir dirhem ve şaḫm-ı ḥanṭal buçuḳ dirhem 

maḥmūde üç çekirdek 5) yumuşaḳ dögüp ṣu ile yoġrula bade ḥablar yapup ve 

gölgede ḳurudup 6) şerbeti ḥīn-i istimālde iki dirhemdür andan ṣoñra bu 

macūndan her gün 7) ikişer dirhem yidüresin terkībi budur egir ve fülfül ve 

ḳara helīle ve çam 8) ṣaḳızı ve günlük ve zerāvend ve ḥabbü’l-fār bu cümle 

eczālar berāber olup 9) saḥḳ ola ve eledükden ṣoñra kifāyet miḳdārı bal-ıla 

macūn idüp 10) istimāl olına ve baraṣa üstinden bu ilācı ideler şeyṭarec ve 

zernīḫ 11) ve kirec bu cümle berāber olup oġlan sidügi ile yāḫūd sirke ile 12) 

yoġurup bade dört gün güneşde dura ve eksildükçe daḫı sirke ḳatasın 13) 

andan ṣoñra alīli sidük ile veyā sirke ile yuyup daḫı bu eczāları 14) süresin ve 

ḫār u yābis olan ġıdālar yidüresin inşā’llāh def 15) olur ammā baraṣı tecribe 

idesin tecribesi oldur ki ol maraż-ı baraṣ olan beyāż 16) yire igne ile dürteler 

eger ḳan çıḳarsa ilāc olur vāllā çıḳmazsa 17) olmaz meger ināyet bāri irişe 

diger turp toḫmını şāb ṣuyı-y-la 18) ve asel-ıla ḫılṭ idüp yiseler on yıllıḳ 

behaḳı  giderür   diger aḳ  19) behaḳ ve ḳara behaḳ içün  mücerrebdür evvelā 

91a balġamı izāle  iden  müshili  vireler  bade 1) ḥammāma  varup  tamām 

terledükde çıḳup ol ḥarāretle behaḳ olan 2) yirleri ḳuvvet ile sürtüp eyüce 

ḳızduralar bade kündüsiye’i 3) ferfiyūn yaġı-y-la ḫılṭ idüp ol yirlere oluşdurı 

oluşdurı 4) süre üç gün dura bade ḥammāma varup çıḳduḳdan ṣoñra ẕikr 5) 

olınan vech üzre defa defa amel ideler inşā’llāh zā’il olur 6) diger hekīm 

Cālīnūsdur ki her kimsede ki behaḳ olsa ve ḳaç yıllıḳ 7) olursa olsun turp 

toḫmını şāb ṣuyı-y-la ve bal-ıla ve-yāḫūd 8) bir avuç miḳdārı fıstuḳ içi alalar 

ve ḳabından ayırtlayup ṣāfī ideler 9) andan ṣoñra iki yıllıḳ yāḫūd üç yıllıḳ ḳara 

ḫorūsı boġazlayup pāk 10) ideler daḫı ḫorūs içine fıstuḳ ḳoyalar ṭavuḳ ṭoldurur 

gibi 11) andan ṣoñra diküp ḳaynadalar eyüce pişüp bade fıstuḳı çıḳaralar 12) 

arıca nesneden süzüp fıstuḳuñ ṣuyın alalar bade bir pāre 13) şeker ḳatup ol 

ṣuyı içeler şifā bula lakin müstamel olan ancaḳ fıstuḳ 14) ṣuyıdur ġayrısı 
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degül ve turp ṣuyını behaḳa dürtmege ziyāde fā’idesi 15) vardur diyü ehl-i 

tecribeden menḳūldür bāb elde ve ayaḳda olan 16) sigilleri bildürür imdi her 

kim kene toḫmını dögüp sigil üzerine 17) ursalar def ide eger serçe boḳın 

ādem tükrügi-y-le ezüp bade sigilleri 18) bir pāre ḳazıyup üzerine ursalar def 

ide eger bir pāre  eski  penbei  fetīl 19)  idüp yaḳup sigili daġlarlarsa ḫalāṣ ide  

91b eger bir miḳdār noḫūdı 1) dāne dāne alup bade ayuñ evvelinde ol noḫūdlaruñ 

bir dānesin 2) sigil üzerine ḳoyup ve bāḳī ḳalan noḫūdları daḫı bir eski beze 

ḳoyup 3) ardına itseler cümle sigilleri düşüp ḫalāṣ ola eger ṭavşan 4) boḳın 

cümle ażasına tütsi virseler cümle sigilleri def ide eger it 5) üzüminüñ her bir 

dānesin bir sigil üzerine sıḳup ṣuyın sürseler 6) bir gün bir gice ṭurduḳda def 

ide ammā gitmezse üç güne dek gine süreler 7) lā-büd def ider eger bir iki 

dāne bādıncānı saḥḳ idüp sigil üzerine 8) ursalar def ide mücerrebdür ammā 

birḳaç defa itmek gerekdür ki ḫalāṣ ola 9) eger birḳaç dāne ṣoġanı tuz ile 

maan dögüp sigil üzerine ursalar 10) def ide eger birḳaç dāne çekirge 

ayaḳların dögüp sigil üzerine 11) ursalar def ide ziyāde mücerrebdür bāb 

avrat ṭoġurmaġı ve ḳıṣır 12) ḳalmaġı ve südi az ve çoḳ olmaġı beyān ider imdi 

her kim 13) bir avrat ḥamlinde elem çekse çaḳmaġı uyluġına baġlayalar 

derḥāl ḥamlin 14) vaż ide eger iki dirhem zaferānı yidürseler tīz ḥamlin vaż 

ide eger 15) ḥamli ziyāde sarplansa bir miḳdār yaş kişnic uyluġına baġlayup 

16) aṣa ḳosalar fil-ḥāl ḥamlin vaż ide eger yılan ḳabuġın tütsi 17) virseler 

ḥāmili düşüre eger oġlan canlu daḫı olursa öldürür 18) ziyāde ḥaẕer ideler eger  

bir  pāre   lādeni  tütsi  virseler ṣonın  düşüre 19)  eger  avrat  saçı-y-la (…?...)  

92a saçın maān tütsi virseler ḥāmili tez vaż 1) ide eger müddet tamām olmadı-y-

sa düşürür ḥaẕer ideler eger ḥāmile 2) avrat ḳoruḳ şarābuñ ve-yāḫūd ṣuyın 

içürseler madesin ḳavī idüp 3) ve oġlanı daḫı muḥkem tutup düşürmege eger 

ḳoruḳ bulınmazsa bedeli 4) ekşi alma ṣuyı daḫı alādur eger ebemgümeci 

yapraġın köki-y-le maān pişürüp 5) bade ṣuyın südi olmayan avrata 

içürseler südi ziyāde ola 6) eger bir avratuñ ḥayż ḳanı ziyādesi-y-le aḳup 

durmasa bir miḳdār pirinci 7) ḳavurup ve dögüp bade bir miḳdār yoġurt 

ayranuñ ile içürseler 8) bi-iẕni’llāh sākin ola eger avratuñ ḳanı baġlanup 

akmaz ise bir miḳdār 9) ṣarımsaġı ṣapın kendüde getürse açıla dimişler ammā 

üç ayda bir ayda 10) erkek oġlan nişānıdur dimişler ammā dört ayda bir cimā 
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eylese ḳız 11) evlād nişānıdur dimişler eger bir avrata ḳırlanġıç ḳanın 

içürseler cimā itmege 12) hevesi olmaya eger bir avratuñ südi kesilse birḳaç 

dāne ayva’ı bal 13) ile pişürüp memesi üzerine ursalar südi gele eger yüklü 

avrat 14) ḥayż görmese alāmeti oldur ki göñli döner ve madesi aġrur ve 

iştihāsı 15) daḫı az olur imdi buña ilāc budur ki şarāb-ı tuffāḥ vireler velikin 

şerbet 16) içinde ūd ve misk ve cevz-i bevvā daḫı ḳatalar ve daḫı her-bar ḫōş 

ḳokulu şeyler 17) ḳoḳlayup ve ṣaḳız çiyneyeler nāfidür ve ġıdāsı oġlaḳ eti 

yāḫūd erkek 18) şişek eti ve enār ṣuyı birle  maḫlūṭ  idüp  vireler  daḫı  nane’i  

ve  ṭarḫūn  19) ḳoḳlayup  daḫı alma ve ayva ve armūd ve  nār  istimāl idüp  ve 

92b gice yatduġı 1) zamānda bir miḳdār gül-be-şeker ve ṭurunç ḳabuġı macūnın 

yiyeler velikin 2) anı daḫı çoḳ yimeyeler tā ki ẟāḳīl olmaya ve daḫı acı ṭatlu 

ġalīẓ ṭaāmlardan 3) ḥaẕer idüp ḳan aldurmadan ve müshil-i şerbet daḫı 

içürmeyeler şeftālū 4) miẟāli meyvelerden ve ḥammāmdan ḥaẕer idüp lakin 

tiryāḳ-ı fārūḳ ve miskli 5) macūn ve sāir müferriḥātlardan gāh gāh istimāl 

idüp ve ṭabīatı ḳabż 6) olmaġa ḳomayup ve yürüdügi zamānda yap yap 

yürüyüp segirtmekden 7) ve süratle yürümekden beġāyet ḥaẕer ideler eger bir 

ölmiş aḳrebi 8) bir pāre beze baġlayup oġlan düşüren avratın boynuna aṣa 

ḳoyalar 9) bir daḫı düşürmeye eger ṭoġurmayan avratuñ başı altına atuñ 10) 

ṭırnaġın tütsi virseler fil-ḥāl ṭoġura nev diger eger at ṭırnaġın 11) fercine tütsi 

virseler oġlanı düşüre eger bir avrat ṭoġuramasa 12) bir pāre mıḳnāṭıs ṭaşuñ 

elinde ṭutsa derhāl ṭoġura eger dilersen 13) kim avratuñ ḳarnında ḳız mıdur 

oġlan mıdur bilesin ol avratuñ 14) memesinden bir ḳaşuḳ içinde bir pāre süd 

ṣaġup bir çanaḳ içine bir pāre 15) ṣu ḳoyup ol südi çanaḳda olan ṣuya 

ṭamzudalar göreler kim süd 16) ṣuyın dibine inerse ḳızdur eger inmeyüp 

üzerinde ṭurursa oġlandur 17) dimişler nev diger ve daḫı avratuñ memesi 

aġrursa ilācı evvel ekḥel 18) ṭamarından yāḫūd bāsīlık ṭamarından ḳan alup  

bade  yine  ḳadın  tuzluġı 19) ile  maān  mercimek  ve  erişte  şōrbāsı  vireler   

93a daḫı ḥavlān-ı  hindī 1) didükleri eczā’ı bir miḳdār süd ile ezüp bade yine şiş 

olan 2) memesi üzerine ḳoyup ṣabāḫ üzerine gelen ṣuyından bir ḳaşuḳ içseler 

3) def ide lakin cehd idüp istifrāġ eylemeyeler birḳaç gün yevmiyye içseler 4) 

ġāyet nāfidür ḫalāṣ ola eger bir miḳdār ṣabuna berāberi ṭuz ḳatup 5) muḥkem 

ḳarışdurup  ḥammām içinde gicige sürseler def ide diger avratuñ 6) içinde 
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oġlan olsa ve düşmese keşūr toḫmın tütsi ideler derḥāl 7) ölmiş oġlanı düşüre 

mücerrebdür diger şaḳāḳul ḥatunlara yidürseler 8) südi bol ola diger ve çiriş 

otınuñ dibüñ tā ḳoyulınca ḳaynadup 9) avrat emcekinden olan şişe yaḳu 

eyleseler zaḥmetin gidere diger çörek 10) otının birḳaç gün mutād idinüp 

içeler avratuñ südi yürüye 11) diger vaż hamlda bir avrat zaḥmet çekse ṭay 

ḥımār ṭırnaġın altına 12) tütsi itseler sālimen (…?...) vaż ide ḥattā ḳarnında 

ölmiş oġlan 13) daḫı olsa bu tütsi ile çıḳar dimişlerdür diger meme aġrısına it 

14) üzümini ḳaynadup üzerine dayanıcaḳ ḳadar ısıcaḳla bir bez ile yaḳu ideler 

15) ve tāze tāze birḳaç defa uralar diger sereṭān didükleri ḥayvānı dögüp 16) 

ve pişürüp birāz rāziyāne ve kerefes ḳatup içüre ḥayżı açar mücerrebdür diger 

17) ifrāṭla aḳan ḥayż ḳanına mücerrebdür cenṭiyane’i yumuşaḳ dögüp eleyeler 

ḥınnā ile 18) yoġurup ḫātūnlar  iki  eline  dürteler  ḥayż  ḳanın  keser 

mücerrebdür  hīç  ḫilāf  19)  itmez  diger  ḥatun kişilerden kim raḥmi taşra çıḳa  

93b ilācı ṣu sıġırı tezegini 1) tütüzdüreler girü içine gire bāb uyuz kel ve gicik 

zaḥmeti devāsın 2) bildürür imdi her kim siyāh noḫūduñ ṣuyın içürseler uyuzı 

def ide 3) eger bir miḳdār ḫardālı sirke ile ḳarışdurup uyuza sürseler def ide 

4) eger deñiz köpügin bir miḳdār gül yaġı-y-la ḳarışdurup uyuza sürseler def 

ide 5) eger üç gün her ṣabāḥ birer dirhem ṣabır yiyüp yāḫūd ısıcaḳ ṣu ile 6) 

içseler uyuzı def idüp nice dürlü derde devādur eger nişādurı 7) acı yaġ-ıla 

ḳarışdurup uyuza sürseler def ide eger bir ḫınzīr 8) ödin bir miḳdār bal ve 

büber ile ḳarışdurup kel başa sürseler kelini 9) def ide eger bir dāne ḳurd 

beynin bir pāre acı yaġ-ıla ḳarışdurup 10) muḳaddimen kel başı tırāş idüp 

bade sürseler def ola eger yarpuzı 11) sirke ile maḫlūṭ idüp gövdesine 

sürseler gicigi def ide eger 12) biş dirhem kükürd biş dirhem bayaġı ḳoz içi ve 

biş dirhem çörek otı 13) bunları dögüp ve bir miḳdār ḳuyruḳ yaġı-y-la ḳavurup 

bade ḥammāma varup 14) gövdesine sürseler gicigi def ide eger bir parça 

ṭuzı zeyt ve sirke 15) ḳarışdurup gicik olan ādemüñ gövdesine sürseler tamām 

dirilince 16) durduḳda ḫalāṣ ola eger boyacılarda olan ḳara boyanuñ köpügin 

17) alup anı daḫı ḥammāmda süzüp ve ḥammāmda ziyādece durup ber defada 

18) gitmez  ise  bir  daḫı  ideler  eger  gicik  perk  ise kese  ile  oġup  19) bade   

94a boyayı süreler def ola eger bir  miḳdār kükürdi dögüp bir miḳdār 1) yoġurt ile 

yoġurup yiseler gicigi def ide eger kel başa merkeb ṭırnaġın 2) yaḳup ve bir 
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miḳdār zeyt yaġı-y-la ḳarışdurup üç gün yevmiyye tırāş olup 3) ve hammāma 

varup bu merhemi daḫı her tırāşdan ṣoñra başına sürüp üç 4) güne dek hem 

kelleri gidüp ve hem ḳıl bitürüp ḫalāṣ ola eger başı kel olan 5) ādem ḥammāma 

varup muḥkem tırāş olup başın ṣabun ṣuyı ile yuyup 6) bade bir miḳdār at 

yaġı-y-la yine başın muḥkem ovup süreler ḫalāṣ 7) ola diger kel başın içün 

mücerrebdür zifti dögeler ve berāberi ḳoz içi-y-le ve 8) eski acı sa yaġı ile 

ḳarışturalar ve ḥammāmda ṣabun-ıla pāk yuduḳdan ṣoñra 9) dürteler üç dört 

defa dürtmekle nāfi ola diger oġlancıḳlaruñ 10) başında bażı dökünti ẓuhūr 

itdükde gerekdür ki tırāş olduḳdan ṣoñra zeyt 11) yaġı-y-la yaġlayup ve ġubār 

olmış ṣaçı (…?...) üzerine ekeler birḳaç 12) defa böyle amel olına 

mücerrebdür def olur diger ammā kel başuñ illeti bir 13) fāsid ruṭūbetdür 

deri altında olur bu marıża safa dirler bu iki nev 14) olur biri kurı ve biri ṣulu 

olur ilācı budur ki çoġanı ve ṭuzı 15) saḥḳ idüp sirke ile yoġuralar daḫı başı 

tırāş idüp onınla muḥkem ovalar 16) birḳaç kerre böyle  ideler ḳurudur diger 

ḳoyun ḳafasını veyā it ḳafasını 17) yaḳup külinden iki dirhem ve şāb-ı yemenī 

bir dirhem tamām saḥḳ idüp daḫı 18) keli tırāş eyledükden ṣoñra yaralarına  

ekeler  birḳaç  defa  böyle  amel  olına  19)  mücerrebdür  diger  bu daḫı  kel   

94b baş  içün  bir  mücerreb yaġdur şāb ve kükürt 1) yigirmişer dirhem ve zībaḳ ve 

kömür unı ikişer dirhem ve kifāyet miḳdārı acı yaġ-ıla 2) ḳarışturup başa 

süreler mücerrebdür diger kel başa derisini yaḳup 3) kül ideler ve kirpi yaġı-y-

la ol kel olan başa süreler ve kelb derisini 4) yaḳup kül eyleyeler ve başa yaġ 

sürtüp üstine o külden ṣaçalar 5) nāfidür diger bu daḫı kel başa acı yaġ elli 

dirhem şāb yigirmi dirhem çam 6) ṣakızı yigirmi dirhem çengār iki dirhem 

bunları merhem idüp kel başa süreler 7) nāfidür diger uyuz ve gicik içün ḥām 

soġanı ḳavurup sirke ile 8) ḥammāmda tenine dürteler uyuzı giderür diger 

keşūr yapraġın dögüp 9) ısıcaḳ yirde gicige süreler def olur mücerrebdür diger 

bu bir yaġdır kim uyuzı 10) ve gicigi giderür terkībi budur zernīḫ ve (…?...) 

kükürdi ve zerdecūb 11) ve zāc her neden berāber idüp zeyt yaġı-y-la merhem 

gibi idüp uyuza süreler 12) ve üç gün dura mücerrebdür diger ve eger gicik 

fercde olursa şābı göyündüreler 13) ve ḳaṭrān-ıla ḳarışturalar bir tāzecik bezle 

getüreler dübürde daḫı olursa 14) böyle ideler diger uyuza ilāc bī-naẓīrdür 

ṭopalak yanī buḫūr-ı Meryem 15) didükleri nesnenüñ üç dört dānesin alup ve 
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ṣu ile pāk 16) itdükden ṣoñra doġrayup bir çölmege ḳoyup ve üzerine ṣu 

ṭoldurup 17) muḥkem ḳaynadalar tā ki nıṣf ḳalınca üç defa böyle amel olınup 

bade 18) ol buḫūr-ı Meryem ṣuyından iki ḳaşuḳ  miḳdārı  alup  ve bir  miḳdār  

95a şeker 19) ḳatup aç ḳarnına içeler līnet ider bu minvāl üzre üç dört 1) ṣabāḥ 

ideler bi-iẕni’llāhi Taālā def olur diger bu bir yaġdur kim gicik ḳısmınuñ 2) 

envāın def ider acı yaġ yüz dirhem cevz-i rūmī içi elli dirhem kükürt 3) elli 

dirhem evvelā cevzi dögüp cerīş gibi ideler bade ol yaġa ḳatup 4) ve kükürdi 

daḫı dögüp ḳatalar ve ṣoñra bu cümlesin āteşde ḳaynadalar 5) tā ki ol yaġ 

zeytūn rengin baġlaya bade āteşden indürüp 6) ḳarıştura ḳarıştura ṣovudasın 

ve alīlüñ ellerin ṣabun ile yuyup 7) ve ıssı ṣu ile pāk ideler ve yaġ ısıdup āteş 

ḳarşusında süreler 8) ova ova alışduralar ammā ḥāyalaruñ ve yufḳa yirlerüñ 

ṣaḳınup 9) sürmeyeler bade ellerüñ baġlayup iki avuçlaruñ birbirine getürüp 

10) ve buṭların arasında ṭuta ve öyle ṭutarken uyuya bade üç 11) günden ṣoñra 

ḥammāma varup yıḳanalar inşā’llāh def olur diger 12) bu daḫı bir maḳbūl 

yaġdur kim nice defa tecribemüz olmışdur ve bed-rāyiḥası 13) yoḳdur terkībi 

budur pek alā rūġan-ı sāde iki yüz dirhem selmen jīve altışar 14) dirhem alup 

evvelā selmen ile jīve’i bir çanaḳ içinde ḳoyup ve ol yaġdan 15) bir ḳaşuḳ alup 

selmen ile jīve’i ḳoyup muḥkem ḳarışturasın ḥattā eẟeri 16) ḳalmaya ṣoñra 

birer ḳaşuḳ yaġ ḳoyaraḳ alışduralar muḥaṣṣal kelām 17) çalḳaduḳça yaġ aḳ 

olur tamām ol cümle yaġı ḳoyup alışdurduḳdan ṣoñra  18)  vaḳt-ı  ḥācetde alīl 

ḥammāma  girüp  bade  aḥşam  yatacaḳ  vaḳtda iki 19) ellerine ve  bileklerine 

95b ve sā’ir uyuzı olan yirlere sürüp yata inşā’llāh 1) üç gün geçmeden  uyuzı zā’il 

olur bir nesne bāḳī ḳalursa daḫı 2) tekrār süreler mücerrebdür diger bu uyuz 

didükleri bir marażdur ki iki nev 3) olur biri balġamuñ ruṭūbetinden ol ṣulanur 

ve birisi balġamuñ 4) yubūsetinden olur ol buña ḳılınur eger elde ve ayaḳda 

olur ise ısıcaḳ ṣuya 5) ṭuz ḳatup gicik olan użvī’i aña batura ve- yāḫūd üzerine 

baṣa baṣa 6) süreler mücerrebdür bi-iẕni’llāh diger elde ve ayaḳda ṭuzlı balġam 

ve mayāṣıl 7) içün otuz yıllıḳ ṭuzlı balġama ve frenk fālice ve sızıya ve sā’ir 

emrāża 8) nāfidür ūdü’l-ḳahr iki dirhem maṣṭakī iki dirhem jīve iki dirhem 

aḳ 9) selmen bir dirhem bunları başḳa başḳa dögüp ve jīve’i kifāyet miḳdārı 

10) līmūn ṣuyı-y-la ve biraz daḳīḳ ile yoġurup cümlesini ḫamīr ve noḫūd 

miḳdārı 11) ḥablar idüp aḥşam ṣabāḥ üçer ḥabb yiyeler tā ki maraż izāle olınca 
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12) eger dişe ve aġza urursa keskin sirke-y-le aġzını çalḳaya lakin ġāyet 13) 

perhīz lāzımdur ekşiler ve ṭuzlular ve yaġlulardan ve ṣu içmekden eger ṣabr 

14) idemeyüp ḥarāret ziyāde olursa ḳahveyi çoḳ içe hīç olmazsa 15) bāri on 

gün bu ḥabları yimege muḥtācdur diger ṭuzlu balġam içün mücerrebdür 16) 

ḳalem-i cengār ve kükürt ve göz ṭaşı bunlardan birer dirhem ola ve bade’s-saḥḳ 

çavdār 17) unı-y-la ve yumurṭa aġı-y-la taḥmīr ide ve mercimek ḳadar ḥablar 

ideler aḥşam ve ṣabāḥ 18) üçer dāne istimāl olına tā tükenince kesmeyeler 

nāfidür  diger  bu  daḫı  19)  ṭuzlı  balġam   içün  mücerrebdür  sināmekī  otuz 

96a dirhem ve nebāt şekeri üç yüz 1) dirhem ve maṣṭakī otuz dirhem ẕikr olınan 

eczāları muḥkem 2) saḥḳ idüp elekden eleyeler ve bal-ıla macūn idüp her 

ṣabāḥ aç ḳarnına 3) onar dirhem yiyeler inşā’llāh def olur ammā ḳurşunı kül 

itmenüñ sanatı 4) oldur ki ḳurşunı örs üzerinde dögüp şöyle ki kāġıd gibi ince 

5) ola ve ḳat ḳat idüp birḳaç saḥḳ olmış kükürt ve bir ḳat ḳurşun 6) böylece 

kükürt ile ḳat ḳat ideler ve döge bade yaḳalar ol ḳurşun 7) küli olur ve 

deminde eczāya ḳatalar diger ṭuzlı balġam içün nişādur ve ṭuz 8) bişer dirhem 

ve arpa unı on biş dirhem bade’s-saḥḳ bunları süzülmiş yoġurt 9) ile ḫılṭ ve 

noḫūd miḳdārı ḥablar idüp her ṣabāḥ aç ḳarnına ikişer dānesin 10) istimāl 

ideler mücerrebdür diger ṭuzlı balġam içün devā mücerrebdür ḳızıl büber 11) 

henüz ḫām iken ki dāneleri cevz miḳdārı iken ne miḳdār dilersen düşürüp 12) 

bade ıssı ṣu ile ḫaşlayup ve ṣovuduḳdan ṣoñra ṣudan çıḳarup 13) bir ṣırlu 

ṭopraḳ ḳabuñ içine bir ṣıra büber ve bir ṣıra ḳızıl ḳurı 14) üzüm ḳoyup bu 

minvāl üzre tertīb itdükden ṣoñra üzerine ṣarp 15) sirke doldurup ṭurşu yollu 

nesne olur ve maraż-ı mezbūre mübtelā 16) olan ṣabāḥ ve aḥşam ikişer dāne ol 

ṭurşu büberden çıḳarup 17) yiyeler on güne ḳalmayup nefuñ müşāhede ideler 

üçer dörder daḫı yirlerse 18) żararı yoḳdur ifāḳat bulur tecribe olınmışdur diger 

ṭuzlu  balġam içün egeden 19) geçmiş  baḳır asel buġday unı bu mezkūrlardan 

96b onar dirhem olup bir yire ḳarışdurup 1) seksen dāne ḥab ideler aḥşam ṣabāḥ 

ikişer dāne istimāl ide diger üç 2) beyāż soġanuñ aġızlarını açup içine mesḥūḳ 

çıbuḳ kükürd ṭoldurup 3) āteşe gömüp üzerine ḳapaḳ yirine bir yaş bez örtüp 

āteşle üzerini 4) örte pişince ṭura bade çıḳarup bir yaramaz aġaç ḳapda kifāyet 

miḳdārı 5) saḥḳ ve ḥall eyleye merhem gibi olınca bade āteşe ḳarşu ḳızınup 

sürine 6) iḳtiżā iden maḥallere yatalar ṣabāḥ gül ṣuyı ile yıḳana gicige 7) ġāyet 
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mücerrebdür evceh ḥācet ḳalmaz meger pek eski ola bāb insānda 8) olan frenk 

zaḥmeti marażlarına devāları beyān ider imdi 9) frenk zaḥmetine mübtelā olan 

ādem eger er ve eger avrat er ādem ise erkek 10) ṣıġır ödin avrat ise dişi ödi 

üç dāne ṣıġır ödin her ṣabāḥ 11) üç güne dek günde birer dāne ṣıġır ödin içseler 

bi-iẕni’llāh ḫalāṣ 12) ola ammā ikisi daḫı evvel birer miḳdār ishāl idüp bir pāre 

ısıcaḳ şōrbā 13) içüreler şifā bulalar nev diger frenk zaḥmeti içün jīve yigirmi 

biş 14) dirhem maṣṭakī dört dirhem şeker on biş dirhem ṭurunç ḳabuġı dört 15) 

dirhem ṣarmaşıḳ toḫmı dört dirhem bu edviyyeleri alup jīve’i bir yeñi çanaġa 

16) ḳoyup ve bir miḳdār līmūn ṣuyı ile öldürüp bāḳī edviyyeleri muḥkem 

dögüp 17) ve elekden geçürüp ve bir miḳdār buġday unı ḳoyup ufacıḳ ḥablar 

idüp 18) ṣabāḥ altı dānesin yiyüp ve aḥşam biş dānesin yiseler bi-iẕni’llāh 19) 

şifā  bula  ve  ḳatā  zaḥmet  çekmeyüp  bedene  ḳuvvet  virüp ve beñzi ḫūb ve 

97a mücellâ 1) eyleye lakin muālece ṣoñında bir daḫı perhīz ideler ideler ziyāde 

nāfidür diger 2) frenk içün bir dāne ḳaplubġa’ı boġazlayup ısıcaḳla ḳanın 

içürseler 3) ḫalāṣ ola ve daḫı frenk zaḥmetine bir kirpinüñ kendüsin bulup ve 

bıçaḳ 4) ile boġazlayup için çıḳarup pāk idüp muḥkem pişürüp besmele 5) ile 

her ażāsın ḳoparup yimege başladuġı vaḳt bu parçasına ḳol 6) ḳırılmasına 

devā olsun ve bu parçası filān derdime devā olsun 7) diyüp yiyebildügi ḳadar 

yiyüp ḳalanın ḥıfẓ idüp tekrār yine yiyeler 8) ve cümle kemiklerin bir yire 

cem idüp gömeler bi-iẕni’llāh niçe dürlü derde 9) devā ola mücerrebdür diger 

frenk zaḥmeti içün mücerrebdür nişādur yidi 10) buçuḳ dirhem ve on dirhem 

ġāyet zībā süzülmiş yoġurt bir nesne içinde 11) nişādurı saḥḳ ve yoġurd ile 

ḳarışturalar ve bu cümle on yigirmi dāne ḥabb 12) ideler ṣabāḥ aç ḳarnına birer 

dāne ve aḥşam yatduġı vaḳt birer dānesin 13) yiyüp yatalar on gün bu minvāl 

üzre istimāl olına nāfidür diger 14) frenk hārı-çun eczālar beyān olınur nicār 

budur kim başda ve burunda 15) ve avret yirinde ve dübürde çıḳar imdi bu 

ẕikr olınan ḥablardan aḥşam 16) üçer dāne yiyeler ve işbu yaġ-ıla sürineler 

yaġın terkībi budur süleymānī 17) bir dirhem kāġıd-ı hindī yarım dirhem 

üstübec yarım dirhem bu meẕkūr eczāları iki 18) yumurṭa beyāżı-y-la ḥall  

idüp  istimāl  ideler  ve  üzerine  süreler  ve  ḥablaruñ 19) terkībi  budur 

selmen  bir  dirhem  göz  ṭaşı bir  dirhem  ḳāġıd-ı  hindī  bir dirhem üstübec bir 
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97b dirhem 1) meẕhūr eczāları üç yumurṭa beyāżı-y-la ve bir miḳdār kifāyet ḳadar 

arpa unı-y-la 2) ḥall idüp noḫūd ḳadar ḥablar ideler aḥşam ṣabāḥ üçer dāne 

istimāl 3) olına mücerrebdür diger frenk zahmetinüñ envāı ilācında tedbīr-i 

ḥükemā 4) oldur ki bir kimesne zaḥmet-i frengī  mübtelā olsa biş gün günde 

bişer dāne 5) iş bu ẕikr olınacaḳ ḥablardan virile gicelerde üç dāne ve 

gündüzde 6) iki dānesin istimāl itdüresin ammā tenbīh ide sanki ne zamān 7) 

dişlere ḥareket diş diblerüñ şişürürse ve aġza urursa birḳaç gün 8) virmeyesin 

ammā biş günde dişlere ḥareket itmez ise altıncı gün müshil-i 9) şerbet viresin 

bade evvelki ḥablardan her gice ikişer dāne ḥabb yiyeler 10) ve eger mizācı 

ḳavī ise üçer dāne istimāl üzre ḥabları istimāl itdüresin ve gündüz 

yidürmeyesin 11) girü on iki gün bu minvāl üzre ḥabları istimāl itdükten 

ṣoñra bir 12) şerbet daḫı vireler ol zamāna dek yaraları oñulur sızlamaz olur 

13) ammā zinhār eyü oldum diyü ḥabları yimekden fāriġ olmayasın her gice 

14) ḥablardan ikişer dāne yiyeler evvel āḫir ḳırk gün tamām olınca istimāl 15) 

ideler diger macūn-ı ṣaparına elli dirhem ṣaparına yigirmi dirhem çöp 16) çīnī 

on dirhem ṣarı ṣaḳız on dirhem sināmekī on iki dirhem 17) ravend-i çīnī iki 

yüz dirhem şeker ve eczāları muḥkem saḥḳ idüp şekeri 18) ḳıvāma getürüp 

eczāların  rāvendden  ġayrısın  ḳoyalar ve  biraz  daḫı 19)  ḳaynadup  ṣavudalar   

98a bade  rāvendī  daḫı ḳatup ve ḳarışturup ḥuḳḳada 1) ḥıfż eyleyeler alīle cevz-i 

  bevvā ḳadar istimāl itdüreler frenk zaḥmetine 2) ve ḥarāreti ve uyuzı olana 

ġāyet nāfidür ġaflet olunmaya diğer frengī 3) aġza urursa ilācı budur ki bir 

dirhem yanmış şāb bir dirhem ṭuz kifāyet 4) miḳdārı birḳaç ḳaşuk sirke ile 

ġarġara ideler ancaḳ eczāları saḥḳ ideler 5) diger bu ḥab ṣınanmışdur on iki 

dirhem zībaḳ ve iki dirhem selmen ve on 6) iki dirhem kükürt ve on iki dirhem 

ūdü’l-ḳahr ve otuz dirhem buġday 7) unı kifāyet miḳdārı līmūn ṣuyı-y-la 

noḫūddan büyücek ḥablar idüp 8) üç dāne gice ve bir dāne ṣabāḥ istimāl 

ideler mücerrebdür diger bu daḫı 9) bir yaġdur kim meflūc olmış ümīdsüz 

frenk zaḥmetlerine nāfidür 10) ammā bu frenk zahmeti didüklerinden ādem 

ölmez ölüm ḫavfı yoḳdur lakin 11) zaḥmeti eşiddür ṣūreti tebdīl idüp ṣıfat-ı 

insāniyyeden ādem 12) çıḳar ilācı budur maṣṭakī ve günlük ve zencefre ve gül 

ṣuyı ve zeyt yaġı 13) bunlardan onar dirhem ve zībaḳ on biş dirhem ve selmen 

bir dirhem ve ṣarı 14) keçi yaġı seksen dirhem ibtidā yaġı eridüp ve zībaḳı ve 
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edviyyeleri ḫavānda 15) mehlem idüp lakin yaġ erimiş olursa daḫı alādur 

bade saḥḳ olan 16) eczāları iş bu yaġ-ıla ve zeyt yaġı-y-la ḫılṭ ve mehlem idüp 

altı yuvalaḳ 17) ideler şenbe güninde ibtidā idüp ṣabāḥ ve aḥşam bu 

yuvalaḳları 18) üç tamām  alīle  süreler ve  örtüp  baṣduralar  bir  ḫōşça  

terledeler 19) ṣovuḳdan ve yilden saḳınalar ṣoñra köpük ile ḥammāmda yuyalar 

98b ve pāk 1) ideler mücerreb devādur diger bu frenk zaḥmetlerini defaātle tütsi 

ile 2) devā eyledükleri meşhūrdur ve mücerreb ve nāfi devādur frenk 

zaḥmetine ve daḫı 3) sırācaya bu bir tütsidür ki hemān idince şifā bulur bi-

iẕni’llāhi Taālā 4) evzān-ı ḥükemādandur evvelā biş dirhem zencefre’i alup üç 

baḫş idesin 5) ba’de alīlüñ döşegini ḥāżırlayalar ve başını günlük yaḳasından 

6) içerü çekeler ve başını cemī ażāsın bürüyesin ve aġzına yā ṣu yā filori 7) 

ola daḫı altından tütsi idesin ve fevrī yaturasın ḥattā eyüce 8) terleye ṣoñra 

yüzin açasın ol üç baḫş zencefre’i üç aḥşam vech-i 9) meşrūḥ üzre amel 

eyleyesin ammā ṣovuḳdan ve yilden ḥaẕer idesin bi-iẕn 10) –i’llāh frenk 

zaḥmetlerinden ve sızıdan ḫalāṣ bula eger aġza urursa ol yuḳaruda 11) yazılan 

şerbetle defa defa ġarġara ideler diger gerek frenk ve ṭuzlı 12) balġam ve 

sırāca ve sā’ir buña beñzer derdlere devādur ġāyet mücerrebimüzdür ind-

Allāh 13) himmet-i pīrān ve ervāḥ-ı ṭayyibe ile ihdā’ı ilahīdür terkībi budur 

yigirmi biş 14) dirhem jīve dört dirhem maṣṭakī dört dirhem günlük on biş 

dirhem 15) şeker dört dirhem turunç ḳabı yigirmi dirhem ṣarımsaḳ evvelā jīve’i 

bir yeni 16) çanaḳ içinde līmūn ṣuyı-y-la olduralar ve sā’ir edviyyeleri elekden 

17) geçürüp jīveye ḳatup ḥabb ideler elenmiş buġday unı-y-la ve noḫūd ḳadar 

18) ideler aḥşam ṣabāḥ ikişer istimāl olına bi-iẕni’llāhi Taālā  ḫalāṣ  olur  19) 

diger  bu  frenk  zaḥmeti  didükleri illet bir  illetdür kim balġam  ġalebesinde 

99a olur 1) ammā bu zaḥmet yidi nev üzeredür bir nevi çiçekdür aḳça gibi ve 

mercimek gibi 2) cemī ażāda belürür ve bir nevi dīnārıdur evvelkiden ayrı 

filori gibi 3) fusḳa fusḳa ḳabarur başda ve yüzde ve cemī ażāda olur el-ḥāṣıl 

4) ṭırnaḳlardan ġayrı fi’l-cümle olur ve bir nevine raḥne’i frengī dirler delük 

5) delük olur içine parmaḳ ṣıġar ve bir nevine aṭlası dirler el ayası 6) gibi yir 

yir pāre pāre olur ve bir nevi daḫı sızıdur balġamuñ ufūnetinden 7) olur 

bilekler ve incikler sızlar gice olıcaḳ zaḥmeti ziyāde olur ve bir nevine 8) 

ākile dirler kendü kendiden yinür bu ġāyet eşiddür ne’ūzü-billāh Taālā 9) bāb 
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bedene peydā olan temregü ilācların bildürür imdi her kim 10) temregüye 

ḳalem-i cengārı sirke ile ḳarışdurup sürseler def ide eger bir ḳaṣnı’ı 11) sirke 

ile ezüp sürseler def ide eger tāze yumuşaḳ etmegi bir pāre ṭuzlu 12) ṣu ile 

maḫlūṭ idüp eski temregüye sürseler def ide eger bir miḳdār 13) ḫardalı sirke 

ile dögüp sürseler def ide eger gelincik çiçegin 14) yaş ḳoz ḳabuġı ile saḥḳ 

idüp sürseler def ide eger sögüt 15) aġacın yaḳup külin sirke ile ḳarışdurup 

yüzde ẓāhir olmış 16) temregüye sürseler def idüp ve sāir temregüye beñzer 

ve beñzemez nesnelere 17) daḫı nāfidür ve daḫı temregüsi olan ādemler 

yoġurt ve fülfül kebere yimekden 18) ḥaẕer ideler eger kendü sidügi-y-le bir 

pāre   ḥınnāyı  ḳarışdurup  temregüye  19)  sürüp  bir  gice  ṭurduḳda  ḫalāṣ  ola   

99b eger temregüyi muḳaddim bir miḳdār 1) tırāş idüp bade bir parça kükürdi yine 

  bir parça sirke ile ḳarışdurup 2) sürseler def ide eger bir parça günlügi dögüp 

bir miḳdār sirke ile 3) ḳarışdurup sürseler def ide ziyāde mücerrebdür diger 

yüzde olan temregüye 4) tiryāk-ı ṭīni alup sirke ile süreler altı günde def ola 

mücerrebdür diger 5) ve ṭavuḳ yaġını ḳızıl temregüye süreler nāfidür diger ve 

tāze temregüye 6) żamġı sirke ile ḳarışturup ve ezüp süreler nāfidür diger 

pişmiş şāb 7) on dirhem ḳaṭrān biş dirhem bunları birbirine yine ḫılṭ ideler ve 

bir miḳdār sirke 8) ile ḳarışturup āteş ḳarşusında veyā ḥammāmda temregü 

olan yirleri 9) bir ḫōşça ovalar ve bade süreler bir iki defada inşā’llāh def 

ola 10) diger ve eger temregü ādemi başdan ayaġa dek ḳaplasa ilācı evvelā 

ḳulaġı 11) ardında iki ṭamar vardur anlara ḥalfü’l-üẕnin dirler ol ṭamardan ḳan 

12) alalar ve iki bilek üzerinde olan ṭamardan ki aña (…?….) dirler 13) iki 

bilesinden ḳan alalar ve bu ṭamarlar belki gelince iki baḫş olur yanī 14) çatal 

olur anuñ yuḳarusından alalar ve iki ṭamar daḫı iç ṭopuḳ 15) üzerinde olur aña 

(...?...) dirler ol ṭamarları ṭopuḳuñ yuḳarusından 16) keseler ve daḫı alīlüñ 

dimāġı ortasından ve dişüñ dibinden yaña 17) yürüyüp tā diş dibine varınca 

çizeler ve iki çizi daḫı anuñ 18) yanından çizeler ve bu cümle ṭamarlardan aḳan 

ḳanı cem idüp alīlüñ 19) temregüsine süreler üç gün ṭurduḳdan ṣoñra  marażı 

100a zā’il ola tamām 1) ḳırḳ günde ḳat olup eẟeri ḳalmaya diger ve ṣu ṣıġırınuñ 

yaġını ṭuz ile 2) ḫılṭ idüp defa defa temregüye süreler mücerrebdür izāle ider 

diger 3) ve ṭavşan ḳanını temregüye sürseler izāle ider diger sögüt aġacı 4) 

kökinüñ ḳabından bir vaḳıyye ḳadar peydā ideler ve üç vaḳıyye ṣuyı-y-la 



 54 

ḳaynadalar 5) tā kim ol ṣu üç fincān ḳalınca bade ḥıfẓ ideler üç dört 6) defa 

temregüye süreler def olur diger maḳatda olan temregüye 7) pişmiş şāb on 

dirhem ḳaṭrān biş dirhem bunları sirke ile bir ḫōşça 8) ḳarışturup maḳatda 

olan temregüye süreler def olur diger it 9) baḫşuñ sirke-y-le ḳarışturup yavuz 

temregüye ursalar def ider diger 10) ammā bu temregüye didükleri balġamla 

sevdānuñ ictimāından ḥāṣıl olur ve gāh 11) olur ki ṣafrā ile balġamuñ 

ictimāından olur ve el-ḥāṣıl bu maraża 12) tedārük lāzımdur eger vücūduñ 

ekẟerinde temregü belürürse cüẕām alāmetidür 13) ve’s-selām bāb ṣafrā’ı def 

iden muālece’i beyān ider imdi 14) her kim ḳoruḳ pestilin yiseler ṣafrā’ı def 

ide ve daḫı ḫıyārşenbe’i demürhindī 15) ile içseler ṣafrā’ı def ide eger ekşili 

ve ṭatlu nārı ṣıḳup şerbetin 16) içseler alādur ve daḫı buçuḳ dirhem maḥmūde 

ve bir dirhem maṣṭakī’i muḥkem saḥḳ 17) idüp ve aġzına ḳoyup bir miḳdār ṣu 

ile aġızda çalḳayup yutsalar 18) ṣafrā’ı muḥkem yüze on biş yigirmi defa 

icābet  itdirüp  ammā  eger 19) mizācı  żaīf  olursa az yisünler ziyāde nāfidür 

100b  diger ṣafrā içün 1) mücerrebdür sıṭmanuñ ġayrı ola cebel-i hindī bir buçuḳ 

dirhem çig bal 2) otuz dirhem bir fincān ṣu ile cebeli saḥḳ idüp bal ile şerbet 

seḥeri 3) nūş olına acāyib göresin hīç ṣafrā ḳomaya eger illet rūḥānī 4) sıṭma 

degül ise ha ġaflet olınmaya bāb sevdā’ı def iden 5) muālece’i beyān ider 

imdi her kim zürünbāt istimāl ide sevdā’ı 6) def ide eger ġarīḳūn yiseler 

sevdā’ı def ide eger bir ḳoca ḥorōzın 7) şōrbāsın bir miḳdār besfāyic ve ṭuraḳ 

otı ile yiseler ishāli def ide 8) ve daḫı sevdā’ı olan ādemler kelem yimekden 

ve bādincān ve basdırma ve ṣıġır 9) eti ve peynir yimekden ḥaẕer ideler eger 

lisānü’ẟ-ẟevrī ṣuyın her ṣabāḥ 10) birḳaç gün içseler nāfidür ve daḫı her kim 

iki miẟḳāl yüzerlik ıẟladup 11) ṣuyın içseler sevdāyı def idüp olan ḳanı ṣāfī 

eyleye eger ḳaranfili 12) dögüp sevdā’ı ādemlerüñ ṭaāmına ḳatsalar nāfidür 

ve daḫı bu sevdānuñ 13) ṭabīatın bārid yapdın yanī ṣovuḳ ve ḳurı ve ġalīẓ 

ziyāde ısıcaḳ tuzlu 14) şeylerden ḥāṣıl olup ve güz aylarında sevdāvī marīżlar 

çoḳ olur 15) imdi bu illetden olan kimesneye gerekdür ki keçi eti ve ṣıġır eti 

yimeyeler 16) ve bāḳī ḳalan etlerden daḫı ġalīẓ olan ṣafrā’ı ve sevdā’ı def 17) 

idüp ve balġamı ziyāde ider eger zeytūn yimek ve bādincān yimek daḫı 18) 

sevdā’ı  marīżları ziyāde  idüp ve başa göze ziyānı vardur ve daḫı sevdādan 19)  
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101a olan baş aġrısınuñ alāmeti biş dürlü olur biri vesvese’i fāside 1) ve tebāh-ı 

endişeden olur ikinci uyḫusuzlıḳdan olur üçinci beñzi taġyīr 2) olmaḳdur ve 

ġayrısı yine buña göredir imdi ilācı budur ki sevdāyı 3) ishāl ider eczālardan 

maṭbūḥ-ı eftimūn ve daḫı ḥabb-ı lāciverd ve yine ḥabb-ı 4) eftimūn virüp ve 

daḫı bir miḳdār līmūn şarābın ṣovuḳ ṣu ile ezüp 5) içüreler ki ṣafrāyı ḳat ider 

ve ḳan ġalebesin sākin idüp daḫı 6) sevdādan olan göñül darlıġına ve baş 

dönmesin daḫı ḥafaḳān ki ṣıtmadan 7) olmış ola def idüp ve yürege daḫı 

ḳuvvet virüp cigeri tāzeler ve daḫı 8) her kim dört dirhem yāḫūd yidi dirhem 

sināmekī’i ḳaynadup içseler 9) yürekde ve ażāda olan illetlere ve daḫı ṣafrāyı 

def ve sevdāyı ve ġayrı 10) ḫılṭlara ziyāde fā’idesi olup ve nıḳrīṣ ve ırḳu’n-

nisāya ve mafāṣıl 11) aġrılarına ve sevdāyı fikirlere ve teşennüce ve ḳıl 

döküline uyuz ve gicik 12) ve uçuġa nāfidür ve her kim hemān üç dirhem 

yapraġ-ıla maān saḥḳ 13) idüp içseler bu ẕikr olınan marīżlara fā’idesi vardur 

ve sā’ir niçe dürlü 14) derde devādur bāb balġamı def iden muālece’i beyān 

ider imdi her kim 15) iki dirhem zencebīli saḥḳ idüp ṣu ile içseler balġam ve 

ḫılṭların def ide 16) eger bir buçuḳ dirhem yüzerlik toḫmuñ aġzında çalḳayup 

yutsalar gögsünde 17) olan balġamı def ide eger maṣṭkī ṣaḳızın ziyāde 

çiyneseler başında 18) olan  balġamı  def  ide  ve  made’i  ḳuvvetli  ve cigeri  

tāze   ide  eger  balġam  içün 19)  yüzerlik  dört  dirhem  cevẓ  otı  dört  dirhem 

101b ṣoyulmış bādem on dirhem 1) bunları saḥḳ idüp kifāyet ḳadarı bal ile macūn 

idüp yiseler velikin 2) ṣabāḥ yiyüp ġayrı nesne yimeyeler bir miḳdār ishāl idüp 

ziyāde fā’ide 3) bulalar ve daḫı balġamuñ ṭabīatın bārid ve raṭbdur ki ġalīz 

ġıdālardan ḥāṣıl 4) olur velikin balıḳ ve yoġurt ve yaş meyvelerden ḥāṣıl olur 

eger ḥabb 5) –ü’l-mülūk yapraġından ammā yapraḳların ucından üçer dānesin 

yutsalar 6) üzerine bir miḳdār ṣovuḳ ṣu içseler balġamı ṣafrāyı daḫı def ide 

bāb 7) et kesilmesi ve yırtılması beyānındadur imdi her kim bir miḳdār 8) 

mūmıyāyı içmek veyā sürinmek ve-yāḫūd ḥuḳne eylemek kemük ḳırılmasına 

9) ziyāde nāfidür ve daḫı ḳara aġaç kökin ḳabuġı-y-la maan ufacıḳ doġrayup 

10) bade bir çömlege ḳoyup şol ḳadar ḳaynada kim ṣuyı (...?...) gibi ola 

ḳırılmış 11) ve berelenmiş kemükler üzerine bir dirhemin üçer üçer defa 

ursalar bitüp 12) ḫalāṣ ola ve daḫı rāvendüñ dişisinden bir dirhemin ṣu ile 

içseler 13) eti kesilmiş ve-yāḫūd üzilmiş ve inüsi aġırmış olanlara ziyāde 
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nāfidür 14) diger bir kimesnede urulmış bere olsa gerekdür ki ḳızıl kiremidi 

muḥkem 15) dögüp ve ṣarp sirke ile ḳaynadalar ve ol dögülmiş kiremidi 

ḳarışdurup 16) bere üzerine uralar mücerrebdür diger bir ażā ṣınansa veyā 

bere olup gögerse 17) biraz ḳāḳūle ve biraz ṣabır ve biraz māş ve biraz 

ṣūrencān ve biraz tīn-i ermenī 18) cümle saḥḳ idüp bir pāre bez üzerine ṭılā 

idüp   yapıştura  mücerrebdür  19)  diger  ve  eger  ḍarb  doḳınmış   ise   ṣumāḳ  

102a yapraġın dögüp ḍarb doḳınan 1) yire ṭılā ideler nāfidür bāb  āteş yanıġı ilācın 

  bildürür imdi 2) her kim ebemgümecin yapraġı-y-la maan ṣaḥḳ idüp ve bir 

miḳdār zeyt yaġı-y-la 3) ḳarışdurup bade yanıḳ olan yire ursalar nāfidür 

ādem saçın yaḳup 4) ve ḳara sinek ile maḫlūṭ ısıcaḳ idüp ve bir miḳdār ṭuz ile 

ursalar 5) nāfidür eger siñirli yapraġın pişürüp ve bir miḳdār ṭuz ile ursalar 6) 

nāfidür ve daḫı bir miḳdār zeyt yaġına bir pāre ṭuzı maḫlūṭ idüp 7) āteş 

yanıġına ursalar ḳabartmaya ısıcaḳ ṣudan ḳaynar yaġdan olan 8) yirlere daḫı 

nāfidür eger yumurṭa aġın sürseler nāfidür eger ḫaṭme 9) yapraġı bir miḳdār 

zeyt yaġı-y-la ḳarışdurup yaḳı gibi idüp āteş yanıġına 10) ve aġulu cānavar 

ṣoḳduġı yirlere ursalar fā’ide ide eger gül yaġı-y-la 11) yumurṭa aġın derḥāl 

yaḳu idüp bade istifrāġ merhemin ursalar 12) nāfidür diger od yanıġına 

mücerrebdür yandıġı yire şīrūġan yaġı-y-la yaġlayalar 13) birḳaç defa ideler 

nāfidür diger oda yanan yaraya mücerrebdür āteşin 14) alur gerekdür ki yaz 

buġday unını ṣıḳ elekden geçürüp ṣu ile bir ḳap 15) içinde çalḳayup bade ṭava 

üzerinde yaġ-ıla pişüreler rüşdiyye 16) gibi ḳarışturup merhem iderler ve yara 

üzerine urup ṣaralar mücerrebdür 17) diger merhem söyünmedük kirec yüz 

dirhem ṣu bir buçuḳ ḳıyye yanī yüz dirhem 18) söyünmedük kirece bir buçuḳ 

vaḳıyye  ṣu  ḳoyup  ve  ıṣladup  ve  bade   ṣuyın  19)   alup   ol ṣuyın içine elli  

102b  dirhem şīrūġan ḳoyup çalḳayalar bir ṣarı 1) yaġ ve merhem olur yanıġ yaraya 

sürüp istimāl ideler mücerrebdür diger oda 2) yanan użva bögürtlen 

yapraġını ḳurudup dögüp un gibi ola ve ziyāde 3) üstine ekeler her gün tā 

ḳuruyınca eger ıssı ṣudan oldı ise bādem yaġı 4) ṭılā ideler diger kirec ṣuyı bir 

ḳaşuḳ şīrūġan yaġı nīm ḳaşuḳ ḫılṭ 5) ve eyüce çalḳayalar aḳ melhem gibi olur 

yara üzerine ṭılā ideler diger 6) sırr-ı acīb bir enārı iki pāre idüp bir kimesnede 

siñü veyā temirin 7) batup ḳalmış olsa ol nıṣf nārı yara üzerine ḳoyalar 8) fi’l-

ḥāl çıḳarur diger kezālik mıḳnaṭısı dögüp aġulu temirin 9) batmış yaraya uralar 
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demirni çıḳarur hem yaraya ġāyet nāfidür 10) diger ve eger ażāya sırça ve 

temirin veyā ġayrı nesne batmış olsa 11) ṣıġır boḳın it yaġı-y-la melhem idüp 

baġlayalar der-aḳab çıḳarur 12) diger ḫorūsı iki pāre idüp cerāḥata ḳoysalar 

demirni çıḳarur 13) mücerribātdandur ġaflet olınmaya diger temirin ḳalan 

zaḥme fāre yavrusın 14) havānda muḥkem dögüp uralar temirni çıḳarur bāb 

ḳuduz ṭalayanuñ 15)ilācın bildürür imdi her kim ḫām incir dögüp bir pāre bal-

ıla ḳarışdurup 16) ḳuduz ṭaladuġı yirüñ üzerine ursalar def ola eger bir miḳdār 

17) ḳaṣnı’ı ursalar nāfidür eger ḫınzīr ödinden bir deng ḳurı içürseler 18) 

ḫalāṣ ide eger demürciler demür ṣu  araduḳları  ṣudan içürseler 19) ḫalāṣ ide ve  

103a daḫı ḳuduz kelb her kime doḳınursa ol ādem yidi 1) günden ṣoñra māliḫūlyāya 

mübtelā olup ve yabāna söyleyüp ve aydınlıḳdan 2) ḳaçup fāsid fikirler ider 

her kimi görürse kelb ḳıyās ider eger bir ādemi 3) kelb ṭalayup bilmeyeler 

ḳuduz mıdur degül midür gerekdür ki tecribe içün 4) cerāḥat çıḳan ḳana yāḫūd 

iriñe bir pāre etmegi bulaşdırup bir ġayrı 5) kelbe vireler eger ol kelb etmegi 

yirse ḳuduz degüldür eger yimezse ṭalayan 6) kelb ḳuduzdur imdi cehd ide ol 

kelbi öldürüp cigerini 7) çıḳarup ol ṭaladuġı ādeme yidüreler nāfidür ve daḫı 

siñirli 8) yapraġı ḳuduz ṭaladuġı yire ursalar nāfidür ziyāde tecribe olınmışdur 

9) diger eger ādemi zehirlü ve aġulu oḳ ile veyā ḳurşun ile ursalar aña 10) ilāc 

üzerine ḳaṣnı uralar mücerrebdür diger yılan ṣoḳduġına ilāc-ı 11) incir ve ḳoz 

yapraġın dögeler ve yidüreler zehiri ol kimesneye kār ḳılmaya 12) tiryāḳ yirin 

duta mücerrebdür diger zehirüñ mażarratın def içün yigirmi dirhem 13) 

madenūs yapraġı ve iki dāne ṭaṭlu enār dögeler ve biraz ṭuz ve incir 14) enār 

ṣuyı ile üzerine uralar aġulu cānavar zehirüñ def ider ve aġu 15) içmiş olana 

içüreler zehiri ṭaşra ide mücerrebdür diger eger tāze çıḳmış 16) keçinüñ derisin 

yılan ṣoḳduġı yire ursalar rāḥat ola ve zehrin 17) def ider diger yarpuz 

yapraġını ve incir yapraġını ve bir yire getürüp dögeler 18) yidüreler yılan 

ṣoḳana  zehiri kār ḳılmaya bāb ṣaç ve ṣaḳal 19) boyamasını  bildürür  imdi  her   

103b kim bir  ḳıyye  gelincik çiçegin 1) ve bir ḳıyye yaş ḳoz ḳabuġın alup bade bir 

ṣırça ḳaba ḳoyup zencebīl 2) içine gömüp tamām iki hefte durduḳdan ṣoñra 

çıḳarup aḳ olmış 3) ṣaça ve ṣaḳala süreler ġāyet siyāh ide eger bir ḳıyye 

şaḳāyıḳ çiçegine 4) dört dirhem saḥḳ olınmış rāstıḳ ṭaşın ḳatup aġzın 

muḥkemce 5) baġlayup ve ziyāde tenbīl içine gömüp üç heftede çıḳarup 6) 



 58 

göreler ki ol şaḳāyıḳ ṣu olmış ola imdi ol ṣudan ṣaçı ve ṣaḳalı 7) aġarmış 

ādemlere ṣaçına ve ṣaḳalına sürseler ziyāde siyāh ide eger 8) bir miḳdār 

bögürtlen budaḳların daḫı yapraġı-y-la maan muḥkem ḳaynadup 9) pişürüp aḳ 

olan ṣaça ve ṣaḳala sürseler siyāh ide diger lāle’i 10) ḳaynadup ve ṣaḳalına ve 

ṣaçına sürseler beġāyet siyāh eyleye ve reyḥānī 11) tāze yaġ-ıla sürmek daḫı 

siyāh eyler diger ṣaç ve ṣaḳal beyāż 12) olup siyāh eylemek dilesüñ ḳırlanġıç 

ödini birḳaç defa süresin 13) mücerrebdür siyāh eyler diger eşek beyni ile 

zeyt yaġın ḳarışturup 14) boşa ursalar ṣaçı çoḳ bitüre ve siyāh eyleye ve uzun 

eyleye 15) bāb ṭāūn ḳabarcuġı ve yanı ḳara ilācın bildürür imdi her kim 16) 

yidi günde yidi kerre ḳaşın ṭarayup ve her ṭaraduḳça bir kerre ṣalavāt-ı 17) şerīf 

getürse ol kimesne ol sene içinde vebādan emīn ola 18) ve daḫı her kim 

vaḳtlarında  yāḳūt   getürse  ṭāūn  şerrinden  emīn  ola 19)   eger  bir   ādemde   

104a ḳabarcuḳ peydā olsa anı söyündürmek içün bir miḳdār 1) ṭavuḳ boḳın bir pāre 

zaferān ve yumurṭa aġı-y-la ḳarışdurup bade ḳabarcuḳ 2) üzerine ursalar 

söyündürüp ḫalāṣ eyleye eger bir ādemde bir başsız 3) şiş peydā olsa ve ṭaş 

gibi ḳatı olup anı deşmek murād eyleseler 4) gerekdür ki bir miḳdār sümükli 

böcegi cem idüp ve muḥkem ḳabuġı-y-la maan 5) dögüp bade bir pāre 

penbeye veyā üstüpüye ṣıvayup evvel şişi 6) üzerine yapışdura yaġlayup 

ṣabāḥdan ikindüyeden ṭurup 7) bade tekrār tāze böcekleri cem idüp ve 

muḳaddim urdukları degişdürüp 8) ve yeñiden urup ṣabāḥa dek durup bade 

bir daḫı eyledüklerinde yā budur ki 9) baş virüp deşilür yāḫūd ol yirden bir 

ġayrı yirde daḫı peydā olursa 10) aña gene bu muālece’i ide bi-iẕni’llāh ḫalāṣ 

ide ve daḫı yanı ḳara içün 11) bir iki dāne kelb yavrucaḳların öldürüp ve ḳarnın 

yarup ısıcaḳla 12) üzerine boġsalar nāfidür velikin birḳaç defa eylemek 

gerekdür ki ḥalāṣ 13) ola bu illeti muālece soyundurduḳdan ṣoñra üzerine 

murdār ilik 14) urup ve cerrāḥ tīmār eyleyüp şifā bula ve daḫı ṭāūn zamanında 

15) ṭurpı ḳoḳlamak ziyāde nāfidür ve daḫı ṭarḫūn ṣuyın çıḳarup 16) vebā 

olduġı eyyāmlarda içseler def ide ṭīn-i maḫtūm daḫı saḥḳ idüp 17) ve ṣuda 

ıṣladup içseler vebāyı def ide diğer ṭāūn ḳabarcuġı 18) üzerine  yaḳu  idüp  

uralar  bi-iẕni’llāh  zehrüñ  giderür  ve  āteşüñ  19)  alur  ve  yara  idüp  işledür 

104b   bir  diş  ṣarımsaḳ  araḳī  ṣabunı  iki 1) dirhem ve ḳara ḳuru üzüm yidi dāne 

meẕkūrları benefşe yapraġı-y-la dögüp 2) ve merhem idüp uralar nāfi ve 
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mücerrebdür diger ṭāūn ve ḫıyārcıḳ içün 3) biş dāne incir havānda muḥkem 

saḥḳ ide ondan iki dāne yumurṭa’ı 4) ḳabı-y-la içine ḳoyup muḥkem dögeler 

şöyle ki merhem gibi ola ve andan ṣoñra 5) bir kez üzerine yaḳı idüp ol şiş 

üzerine uralar bi-iẕni’llāh 6) yā (….?....) yā (…?...) mücerrebdür diger ṭāūn 

eyyāmında gerekdür ki bu edviyyeden 7) her gün ve her gice yiyeler fā’idesi 

müşāhede olınır terkībi budur on 8) dirhem ṣabır-ı usḳuṭūrī üç dirhem mürr-i 

ṣāfī iki dirhem zaferān bunları 9) ḥablar idüp ḥācet vaḳtında istimāl ideler 

nāfidür diger ve ḥummā’ı 10) vebā (…?...) ilāc budur ki vāḳi olduḳda 

evvelā neft yaġın içüreler 11) andan ṣoñra akabınca kil-i ermenī’i güllāb ile 

ezüp içüreler ve güllāb 12) ile kil-i ermenī’i ezüp göbegine ve ḳasıġına ve 

gögsüne süreler tīz 13) ṭaşraya vurur ve daḫı ḳolından der-aḳab ḳan alduralar 

bunlar cümle 14) bu bābda nāfidür diger ṭāūn içün yigirmi dört sāat mürūr 

15) itmeden içüreler iksīrdür mükerrer güllāb on biş dirhem şarāb sirkesi 16) 

yidi buçuḳ dirhem demü’l-aḫaveyn üç dirhem dögüp ḳarışturup içüreler 17) 

bāb çıbanlar ve bedende olan şişler ilācın bildürür imdi 18) her kim buḫūr-ı 

meryem   bir  parçasın  ufacuḳ  çıbanları  olan  kimesne  19)  çıbanları  üzerine  

105a ursalar  def ide eger birḳaç dāne incir ṭuz 1) ile ve sirke ile ḳarışdurup sürseler 

  def ide eger birḳaç dāne 2) ṭopalaġı saḥḳ idüp öñlemez çıbanlar üzerine 

ṣaçsalar bitüre ḫalāṣ 3) ide eger bir parça mürdesengi saḥḳ idüp bade çıbanlar 

üzerine ekseler 4) cümle çürümiş ve ziyāde naṣırlu etleri yiyüp yeñiden tāze et 

bitüre 5) ḫalāṣ ide eger bir parça ḫamīri bir parça ṭuz ile maḫlūṭ idüp olmamış 

6) çıbanlar üzerine ursalar kemālin buldurup ve aġızların daḫı aça eger 7) bir 

parça ṣıġır yaġın eridüp penbe ile çıban üzerine ursalar şişin 8) alup ve çıbanı 

ḫōş ola eger bir kimesnede bir nesne çıḳup daḫı 9) deşilmeyüp zaḥmet çekseler 

ilācı budur ki bir dāne yumurṭa ṣarusı-y-la 10) yine ol ḳadar ekşi ḫamur ve bir 

pāre zeyt yaġı-y-la berāber idüp ve cümlesin 11) bir çanaḳ içinde muḥkem 

çalḳayup bir parça bez üzerine sürüp ve ol 12) çıbanun üzerine iki defa ursalar 

hem şişüñ alup ve hem yara’ı 13) deşüp ḫalāṣ ide diger bir ādemüñ gövdesi 

cümle şiş olsa deve 14) ḳıġını ṣu ile ḳazanda ḳaynadup māyıs tezegi gibi olınca 

bade ılıcaḳ 15) cümle gövdesine ḥınnā gibi sürüp örtüp yaturalar uyusun 

terlesün 16) ḳalḳduḳda aṣla şiş ḳalmaz bade taṭhīr ideler mücerrebdür diger 
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17) neşter iḳtiża iden şişlere mücerrebdür arakī ṣabunuñ ḳazıyup avucı 18) 

içinde parmaġı-y-la ve tükürük  ile  ezüp  merhem  gibi  olduḳda bez üstine 19)   

105b ḳoyup ol şişe uralar yaḳı ideler neştere ḥācet ḳalmaz deşer 1) diger nāṣūr 

düşürmek içün günlügi zift-ile berāber idüp dögeler 2) ve nāṣūra ekeler gerek 

insānda ve gerek ḥayvānda olan nāṣūrı 3) düşürür bāb fālice’i ve sekte’i beyān 

ider imdi on bir dāne 4) kene toḫmın ṣu ile içseler fāliceye ziyāde nāfidür eger 

rāvendi içseler 5) yāḫūd saḥḳ idüp ekseler ol daḫı alādur eger tilkinüñ etin 

yiseler süst-ı 6) endāmı def ide eger keklik etin yiseler cüẕām ve fālice ve 

laḳvaya ziyāde 7) nāfidür cimāa şehvetin ziyāde ider ṭaām ḥażm olur 

istisḳāya 8) nāfidür ve gövde’i daḫı ısıcaḳ ṭutup madeye ḳuvvet virüp ve 

sā’iri 9) niçe menfaatları bī-nihāyedür ammā kebūter etinüñ ḫāṣṣası daḫı 

böyledür 10) ammā eti bir miḳdār ḳoruḳ ṣu ile kişnic ile yiseler dükeli mizāca 

muvāfıḳdur 11) ve daḫı ve sekte didükleri bir illetdür ki dimāġdan inüp gelür 

yüregi 12) ḳaplar ve ādem kendüden gidüp göndürür2 zīrā cān içerüde ṣıkılur 

13) imdi ilācı budur ki ol maḥalde tiziyye ḳan alup ḳīfāl ṭamarından yāḫūd 

14) ekḥel ṭamarından ola ve eger güç ḳalursa aġzına ayna dutup göreler ki 15) 

eger ayna jeng dutarsa fi’l-ḥāl ḳan alalar tā kim ḫalāṣ ola zīrā 16) bu illetüñ 

bir tadı merk-i mefācāt dirler biñde bir ādem ḫalāṣ olmaz ḥaẕer 17) ideler ve 

daḫı fālice bir ġayrı illetdür ki başdan iner dökülür ve bir yanı 18)  dutmayup 

el ve  ayaḳ  ḥareket  itmez  olur  gāh  olur ki iki yanı  dutulup 19) erlikden daḫı  

106a ḳalur imdi anuñ ilācı budur ki ibtidādan mütevassıṭ 1) ḥuḳne idüp ve bade 

ayāric-i fayḳara birle dimāġın tenḳıyye idüp ve semüz 2) ṭavuḳ ile isfenāḫ 

müzevveresin yidüreler velikin ekşi ve ġalīẓ ṭaām 3) virmeyüp ammā bir 

miḳdār kerefes ve usṭuhudūs ve anīsōn ve rāziyāne toḫmı 4) ve buyan bunları 

muḥkem ḳaynadup süzüp ve bir miḳdār gülengübīn3 şerbet ile 5) ḳarışdurup 

ṣabāḥ içürüp ve üç günde bir ḥammāma iletüp cümle gövdesine 6) ferfiyūn 

yaġın ve bābūnec yaġın ve çörek otı gibi fā’idelü şeyleri süreler 7) bi-iẕni’llāh 

şifā bula ve daḫı sekte olan ādem iblīs ṭırnaġı tütsi 8) virseler ḫalāṣ ide her kim 

fālice ve laḳva ve raşaya belādur macūnın 9) yiseler def ide bāb laḳva ve 

raşa’ı beyān ider imdi her kim 10) bir miḳdār ḫaṭmenüñ dibin ḳaynadup bir 

                                                 
2 Metinde göndürür kelimesi “کوکدرور ” şeklinde geçmetedir.  
3 Metinde gülengübīn kelimesi “کلنبکن ” şeklinde geçmektedir. 
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pāre şarāb ile ḳarışdurup bade 11) başı ditreyen kişiye içürseler def ide eger 

ṣarı ṣabır didükleri edviyye’i 12) alup bade mercimekden büyücek yutsalar 

ḫalāṣ ide baş ditremesini ammā ol 13) deñlü fā’ide itmezse daḫı büyücek 

yidürseler ḫalāṣ ide eger ṭuraḳ otın 14) yaġın çıḳarup başına sürseler def ide 

ve daḫı bu raşa didükleri 15) bir illetdür ki balġamīdür el ve baş ditrer ekẟer 

iḫtiyārlarda çoḳ olur zirā 16) ḳuvveti ġalīẓi eksilüp ve burūdeti ziyāde olup ve 

ziyāde şarāb içmekden 17) olur ammā bu ilāc fālic ilācı gibidür lakin bir 

dirhem tiryāḳ-ı fārūḳ virseler 18) nāfidür ve daḫı laḳva didükleri bir illetdür 

ki  başdan  nāzil olup  çeñenüñ 19)  siñirleri  daḫı  dökülüp  ḥareketi ġayrı olup  

106b ve aġzı daḫı egilür ve ekẟer ṣaġ 1) yanında olup ve gülicek aġzı ḳulaġına gider 

ve ol gözi daḫı egilür 2) imdi ilācı budur ki ibtidā ol ādemi bir tenhā odaya 

ḳoyup ve bir (...?...) 3) aynaya baḳduralar eger aġzı gözi dönmez ise bir miḳdār 

rāziyāne yapraġın 4) ḳaynadup bir miḳdār şarāb ile ḳarışdurup ve bir dāne 

kiremidi daḫı 5) muḥkem ḳızdurup ve ol ṣuya bıraġalar ve ol ādemüñ başuñ 

bürüyüp 6) tā kim ol boġ-ıla terledeler bade yine burnına bir pāre sad dögeler 

ve 7) bir dāne cevz-i bevvānuñ ḳabuġın yutup çeñesinüñ egri yanına dutalar 8) 

ve bade gelen tükürük ile tüküreler bade bir miḳdār maṣṭakī ṣaḳızın 9) ve 

āḳırḳarḥā ve mevizec ve dārçīn bunlaruñ her birinden üçer dirhem alup 10) ve 

on dirhem şeker şerbeti idüp bade bu edviyyeleri daḫı şerbet içine 11) 

ḳarışdurup bade ol ādemüñ aġzına bir ḳaşuḳ ḳoyup bir laḥẓa aġzında 12) 

ṭutup geri tüküre bu üslūb üzre her gün ṣabāḥ ṣabāḥ ideler bi-iẕn 13) -i’llāh şifā 

bulalar mücerrebdür diger raşa içün gerek atīk ve gerek 14) cedīd olsun ṣıġır 

yoġurdı ve mesḥūḳ zift ve ḥınnā evvelā yoġurdı 15) bir pāk beze ḳoyup ṣuyı 

süzüle ve zifti ve ḥınnā’ı ḳarışturalar ve 16) yoġurdı bir meşīn üzerine süreler 

bade eczā’ı eküp raşa olan 17) yire yaḳı ideler illet atīḳ ise birḳaç kerre 

ideler  ve bir yaḳı  üç  gün 18) dura ve ṣovuḳ ṣudan ve ṣovuḳ meyveden 

muḥāfıẓ   ideler  bāb   ṣırāca  19)  aḥvālini  ve ilācın  bildürür  imdi   her  kim 

107a keven çiçegi ki esmānı renk 1) olur yine güneşe ḳarşu döner ol çiçek erkeklü 

dişilü olur erkeginüñ (…?...) 2) olup ve dişisinüñ birḳaç çatalı olur erkegini 

erkek ṣırācaya ve dişisini 3) dişi ṣırācaya gerekdür ki ḳanġı olursa ale’ṣ-ṣabāḥ 

gün ṭoġarken alup 4) ol ṣırācalu ādemüñ niyyetine diyü çiçegin dibin ḳazup 

bismi’llāhi’r-raḥmani’r-raḥīm 5) diyüp keseler bade bir dāne siyāh üzümi 
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geçürüp ideler ki ne vaḳtın 6) bunuñ dipleri kurursa filān kişinüñ ṣırācası daḫı 

şöyle ḳurusın 7) diyeler bi-iẕni’llāh ḫalāṣ ola diger sırāca ve baġa içün 

mücerrebdür siñirli 8) yapraġuñ toḫmını cem idüp ve rūfıdān yumurṭaya ve 

bir yirine eküp ṭuzsuz 9) ziyādece yiyeler birḳaç defada inşā’llāh def olur 

diger sırāca 10) içün nāfidür ḳızıl keçinüñ ṣol boynuzınuñ içini ayuñ ṣoñ 11) 

cihār şenbih gicesi güninden dögüp kifāyet miḳdārı bal-ıla ḳarışturup 12) 

macūn eyleyüp ve her ayuñ ṣon cihār şenbih güni birer ḳızıl keçinüñ ṣol 13) 

boynuz içini üç aya degin üç boynuz içini yiyeler bi-iẕni’llāhi Taālā 14) şifā 

bulur diger bu daḫı nāfidür keçinüñ ṣol boynuzuñ āteşe ḳoyup 15) içerüsin 

çıḳarup boynuzın yābāna atup ol çıḳan içi dögüp 16) elekden geçürüp bala 

ḳarışturup bir ayı eskisinde başlayup üçinci 17) ayuñ eskisine degin yiye bi-

iẕni’llāhi Taālā sırāca zaḥmetinden ḫalāṣ 18) olur diger şol sırācaya kim 

hekīmler   devāsından  āciz   olalar  bir  19)   ḳara   kelebek  başını   külḥānda   

107b muḥkem yaḳup kül ola bade muḥkem saḥḳ idüp 1) nişāsta ve gül ṣuyı ve  

şeker ile ḫılṭ ve ḥablar idüp ṣabāḥ aḥşam 2) birer dāne yidüreler birḳaç günde 

inşā’llāh def olur diger sırāca 3) içün on iki dirhem şābı saḥḳ idüp her ṣabāḥ 

birer dirhem alīle yidüreler 4) eger ṣabāḥda ve aḥşamda daḫı istimāl iderler 

ise cāizdür ve mücerrebdür 5) bāb ḳarınca çekirge pīre bit ve ṣıçan dolu 

yaġmurı bildürür 6) imdi her kim bir pāre bezi ṣarp sirke ile ıṣladup evde aṣa 

7) ḳosalar cümle sinekleri ol evden ḳaçalar eger devenüñ ḳuyruġından 8) 

birḳaç dāne ḳıl alup evde bir aġaca baġlasalar ol evden 9) sivri sinekler ḳaçup 

gideler eger ḥayż görmiş avrat başuñ 10) açup dursa ol ḥīnde ṭolu yaġmaya 

eger nār ḳabuġın ṣu ile 11) ıṣladup ve ḳaynadup ol ṣuyı tarlaya bir bir açalar 

cümle çekirge 12) ḳaçup aṣla tarlaya mażarrat itmeyeler eger nār ḳabuġın bir 

dala 13) aṣa ḳosalar daḫı nāfidür eger bir pāre ḳatrānı ḳarınca delügine 

ḳosalar 14) artuḳ çıḳmaya eger ḫınzīr derisin evde tütsi virseler cümle sinekleri 

15) ḳaçalar eger merkeb südüni bir miḳdār kemnūn ile ḳarışdurup bir yoġun 

16) aġaca sürüp evin ortasına dikseler cümle pīre ol aġacuñ 17) üzerine cem 

olalar eger tilki yaġın bir aġaca sürseler cemī pīreler 18) ol aġaca çıḳalar eger 

mürdesengi   dögüp   peynire  ḳatsalar  ṣıçan  19)  olduġı  yire   ḳosalar   cümle 

108a   ṣıçanlar  ḳırılalar eger atuñ bütün ṭırnaġın 1) bölüp öyüñ eşigi altına göme 

ḳosalar ol evden ṣıçanlar ḳaçup 2) gideler eger ḳoyunuñ ödini ḥammāmda 
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gövdesine sürseler esbābına 3) bit düşmeye eger yüzerligi yumuşāk dögüp bir 

miḳdār şırlaġan yaġı-y-la 4) ḳaynadup cemī bedenine başdan ayaġa varınca 

sürseler asla bit 5) ḳalmayup ḳırıla eger çügündüri ḳaynadup ṣaçına ṣuyın 

ṣaçalar 6) başda olan sirke’i ve biti ḳırılup def ide ṭuruncı arpa buġday 7) 

içine ḳosalar aña bit düşmeye eger kelb ṭırnaġın bir evde ṭutsalar 8) ol evde 

cāzūluḳ kār ḳalmaya eger ḳurdın kemüklerin bir avlunuñ 9) etrāfına ṣaçsalar ol 

avluya ḳurd gelmeye eger yılan derisin 10) esbāb arasına ḳoysalar güve 

düşmeye eger yaġmur yaġarken ṣu 11) yire inmezden evvel bir ṭava içine 

ḳoyup yire ḳondurmadan ḳaynadup 12) bir yumurṭa ḳabuġına ḳoyup yire göme 

ḳosalar bi-emri’llāh yaġmur sākin ola 13) bāb avrat ḥāmile ḳalması ve 

ḳalmaması sebebin bildürür imdi 14) her kim ūd-ı hindī ve mürd yapraġı ve 

ḫurma ḳoruġı bunlardan buçuḳar 15) dirhem alup ve bir deng misk cümlesin 

bir yirden dögüp bir beze baġlayup 16) bir miḳdār ġāyet keskin şarāb içinde 

ḳaynadalar tā kim edviyyelerüñ 17) ḳuvveti şarāba çıḳa bade süzüp bir şişe 

içine ḳoyup ḥıfẓ 18) ide vaḳt-ı ḥācetde ḥāmile olayın diyen avrat bir miḳdār  

nūş 19)  ide hemān bayaġı ḳız  oġlan gibi  olup  bu  muālecenüñ  ḳuvvetinden 

108b 1) raḥmüñ cāzibesi muḥkem olup süddesi açılup ve menī maḳāmına varup 2) 

avrat bi-iẕni’llāh ḥāmile ola tecribe olınmışdur egir iki dirhem 3) fīl boḳın bir 

avrat getürüp yāḫūd tütsi virüp duḫānı fercine 4) girdükde ol avrat ömrinde 

ḥāmile ḳalmaya eger fīlüñ bevlin içseler 5) ḥāmile ola ve daḫı ḳanġı avratuñ 

bikri zā’il olsa kendü bevlinden 6) bir miḳdār ba-ıla maḫlūṭ gidüp fercine ḳosa 

yine bitüp bayaġı gibi 7) ola eger bir erkek yitmiş yaşına varduḳda degmede 

oġlı ḳızı olmaz 8) tamām yitmiş yaşına dek evlātdan ḳalmaz iẕn-i Ḥaḳ ile lakin 

9) avrat elli yaşına varınca evlādı olur ammā elliden ziyāde geçdükde 10) 

olmaz eger bir avratuñ oġlı ḳızı olmasa bir miḳdār benevşe dögüp 11) ṣuyın 

çıḳarup bir fetīl idüp ol ṣuya bulaşdurup fercine 12) ṣoḳup ḥelāli-y-le cimā 

eylese bi-iẕni’llāh derḥāl ḥāmile ḳala eger 13) bir dāne ṣararmış ḥıyār toḫmı-y-

la ve bir buçuḳ ḳadarı çiriş ve bir yumurṭa 14) ṣarısın cümle’i ezüp avrat içün 

cimā eyledügi gibi yüklü ola 15) mücerrebdür eger evlād olmamaḳ erden 

midür avratdan mıdur bilmek murād eylese 16) ṭarīḳı budur ki bir dāne pāk 

çanaġa bir ṣu ḳoyup bade er kişi ol 17) çanaġun üzerine çalḳ ura göre ki 
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şehvet aġır gelüp  ṣuyın  18) dibine  inerse  illet   avratdandur  eger  şehvet  

ṣuyın  üzerinde  ḳalup 19)  yāḫūd  belürsiz  olup  hemān  ṣu  gibi  olursa  illet 

109a erdendür ammā 1) bir tecrībe daḫı budur ki er- ile avrat maan bir ḳazılmış 

ṭopraġuñ üzerine 2) başḳa başḳa tebevvül ideler her ḳanġısınuñ ṭopraġı tez 

ḳurursa illet 3) andandur ana göre muālece ideler eger bir ādemüñ ẕekeri 

küçük olup avrat 4) uzun boylu olsa ol er avrata dürüst cimā idemez zīrā 

ẕeker küçük 5) olmaḳ ḥasebi-y-le şehvet yirine düşmez zīrā avrat küçük olup 

er uzun 6) olsa ol daḫı böyledür avrat ḥāmile olmamasınuñ bir vechi daḫı 

budur 7) eger bir pāre biber ile ṣarı kükürdi başḳa başḳa dögüp başḳa 8) başḳa 

bala ḳarışdurup ẕekere sürseler ziyāde büyük ve ḳavī ide mücerrebdür 9) eger 

bir avrat bir dirhem zaferān yise bir yıla dek ḥāmile olmaya eger 10) bir 

dirhem ḳara boyayı yise ömrinde bir kez ḥāmile olmaya eger bir avratuñ südi 

11) kesilse bir miḳdār ḳıṣraḳ südin içse avratuñ südi ziyāde ola 12) diger bir 

avrat yüklü olup düşürmek dilese üzerlik yise düşürür 13) diger avrat yüklü 

olmaḳ dilese üç dirhem üzerlik dögüp ve yigirmi 14) dirhem ḳızıl şekeri 

macūn ide ve yiye on iki gün mütevāliyen eri-y-le yaḳīnlik 15) eylese derḥāl 

yüklü olur diger bir avrat yüklü olsa bilmek dilese 16) ḳarnındaki oġlan erkek 

midür dişi midür ol avratuñ südini bir çanaġa 17) alalar ve içine ṣu ḳoyalar 

eger ol süd ṣuyın dibine çökerse bil ki erkekdür 18) ve eger ṣu üstine gelürse 

Allāhü alem dişidür ġaflet  olınmaya  diger  ḥāmile  19)  olmayan  avrat   bir   

109b miḳdār keçi  yaġı-y-la  ḳurt  ödin ḳarıştura bir pāre ṣūfe 1) bulaşdurup getüre 

ve ḥelāli-y-le mücāmaat eyleye inşā’llāh ḥāmile ola 2) diger ṭavşan ṭırnaġın 

avret altına tütüzdüre ve der-aḳab ḥelāli-y-le 3) mücāmaat eyleye ḥāmile 

ola diger ve ṭavşan beynüñ avrat yise 4) ve bir miḳdārın getüre inşā’llāh 

ḥāmile ola diger ḥāmile avratlara ḳoruḳ 5) şarābı içürmek eyüdür oġlanı 

muḥkem ṭutup düşürmez ve bunın bedeli 6) ekşi elma ṣuyıdur diger yalı 

ḳurdınuñ derisini oġlan düşüreñ 7) ḥatunuñ ḳarnı üzerine baġlasalar düşürmeye 

diger ḥamlin düşürüp 8) dā’imā düşürmek ādeti olan ḥatuna āsiyāb sineginüñ 

zīr olan 9) sineginden bir miḳdār ḥatun getüre ḥamlini düşürmeye diger bir 

dirhem 10) saḳmūniyāyı şāf idüp fercinde getürse hergiz ḥāmile olmaya diger 

11) oġlanın evvel çıḳan dişini avrat bilesinde getürse ḥāmile olmaya 12) diger 

evlāddan imdi olmayan ḥatun ṭoġan tersi iki dirhem miḳdārı 13) ola şarāba 
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ḳatup yāḫūd bal şerbetine ḳatup içe eri-y-le cimā ide 14) bi-emri’llāh yüklü 

olur bāb teşennüc ve siñir büzülmek aḥvālin 15) bildürür imdi her kim rāvend-i 

ṭavīli sirkencübīn ile içseler ziyāde 16) nāfidür eger sināmekī’i yiseler 

nāfi’dür şerbeti dört dirhemden yidi 17) dirheme deḳdür eger ġārīḳūn ve dār-ı 

fülfül yimek teşennüce nāfidür eger 18) bunca dikenin ḳaynadup ṣuyın  

içseler  teşennüci  def  olur   ve   ishāli  19)  daḫı  ḳaṭ  ider  eger  bir ādemüñ 

110a siniri büzülse bir miḳdār kenger yapraḳların 1) yarı idüp büzüldügi yire ursalar 

def ide eger bir miḳdār balçıḳ ḫurma 2) ile bir dāne ṣoġulcanı havānda 

muḥkem dögüp siñiri büzüldügi yire ursalar 3) bi-iẕni’llāh ziyādesi-y-le açılup 

def ola bāb ıṣırġı aḥvālin 4) beyān ider imdi her kim bir miḳdār ıṣırġan 

dikenin dögüp tamām 5) un gibi olduḳdan ṣoñra üzerine bir pārecik bal sürüp 

bade bu 6) mesḥūḳ ıṣırġan eksilir ıṣırġuya ziyāde mücerrebdür eger bir 

miḳdār aṣpurı 7) muḥkem dögüp bir pāre sirke ile ḳarışdurup ezüp ıṣırġuya 

ursalar 8) ziyāde nāfidür ve ıssı şişler def ide eger bu illet ẓāhir olduġı gibi 

9) bir ḳız emzüren avrat südi-y-le bir parça (…?...) ezüp fi’l-ḥāl üzerine 10) 

sürseler def ide eger bir miḳdār ḳaz boḳın tükürük ile merhem gibi 11) idüp 

bir pāre penbe ile tāze tāze ursalar ziyāde nāfidür velikin bir pāre 12) ısıcaḳ ṣu 

ile yoġurup ursalar mücerrebdür diger ıṣırġu içün mücerrebdür Allāh 13) 

ṣıġınduḳ bir miḳdār sirke ve bir miḳdār sıġır ödi ve-yāḫūd ḳoyun ödi 14) 

ḳanġısı ele girerse ve bir miḳdār afyūn bu ucın bir yire getürüp ve ḳarışdurup 

15) bulamaç gibi idüp daḫı bir bez pāresin bulaşturup ıṣırġu olan 16) yire 

uralar Allāhuñ ināyeti ile iki üç defada ḫalāṣ bula 17) mücerrebdür diger 

ıṣırġu ve ḳabarcuḳ ve yanı ḳaraya mücerrebdür nergis yapraġın 18) dögüp ve 

süzme   yoġurt   ile  ḫılṭ  idüp   üzerine  yaġlayalar  āteşüñ   19)  alur   diger  ve  

110b kiremidi eyüce saḥḳ eyledükden  ṣoñra ince bezden geçürüp ve zeyt1) yaġı-yla 

ḳarışdurup tevi-y-le süreler mücerrebdür bāb insānuñ yüksek 2) yirden düşmesi 

ilācın bildürür imdi her kim bir dānecik 3) yumurṭa’ı ḳarışdurup içseler 

yüksek yirden düşene nāfidür 4) zīrā ḳan işedüp ṣol yanından çıḳup şifā bula 

eger birḳaç 5) dāne yumurṭanuñ aġın alup bir miḳdār arāḳī ṣabunın yufḳa 6) 

doġrayup ve el ile muḥkem çalḳayup merhem gibi olduḳda bir parça 7) 

mermer ṭaşın un gibi idüp muḳaddim merhemi bir üstüpünüñ üzerine 8) sürüp 

ve üzerine mermer ṭaşın bir miḳdārın eküp berelenmiş yirün üzerine 9) yaḳı 
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idüp ursalar ziyāde nāfidür velikin bere olan yiri ne ḳadar ise 10) yaḳı daḫı ol 

deñlü büyücek idüp uralar bi-iẕni’llāh şifā bula diger 11) atdan veyā yüksekden 

düşen ādemlere mūmıyā içüreler diger el-ıyāẕü 12) bi’llāh Taālā diş 

çekmeden çine ayrılsa ve-yāḫūd ādem bir yirden 13) düşüp çine çıḳsa ve 

birbirine gelse aġzından ṣular aḳsa ilāc 14) ol alīlüñ başın muḥkem dutalar 

ve daḫı ḳarşudan iki baş parmaġın 15) mezkūr çine dişlerinüñ dibine ḳoya 

bade muḥkem dişleri aşaġa baṣıvire 16) bi-iẕni’llāh fi’l-ḥāl yirine gelür diger 

ve eger alt çine düşmekden 17) veyā urulmaḳdan ayrılsa aña tīz yaḳu ideler ve 

eñseden tā şaḳaḳlarına 18) varınca  ve  içerüsine  ve  ṭaşrasına   taḥta   parçaları  

berk   baġlayalar  19)  ve  yaṣduḳları  bir  ḫōşça   yirleşdürüp  on  gün  miḳdārı 

111a çevirmeyeler 1) ṣoñra çözüp bir yaḳı daḫı ideler ol daḫı on gün dura ve eger 

dişlere 2) ḫaṭā geldi-y-se çıḳaralar ve bi’l-cümle çineyi berk baġlayalar ṣıḥḥat 

bula 3) bāb derlemek ve māyıs ayında ota girmek bildürür imdi her kim 4) 

māyıs ayında ota girmek murād eyleseler ziyādesi-y-le sıġır tezegin 5) cem 

idüp tāzesi ola bir fuçıya doldurup ādem oturduġı 6) zamanda boġazına çıḳa ol 

tersüñ içine vāfir ṭuz yāḫūd deryā ṣuyı 7) ḳatup muḥkem ḳarışdurup ayran gibi 

olduḳda içine girüp boġazına 8) degin çıḳa ṭāḳat getürebildügi ḳadar otura 

bade bir miḳdār ḳokar 9) otdan cem idüp fuçıdan çıḳdugı gibi ol otuñ üzerine 

10) yatalar muḥkem terleyeler ve ṣovuḳ sudan ḥaẕer ideler bi-iẕni’llāh şifā 11) 

bulup anadan ṭoġmış gibi ola ve niçe dertlerine devā ola nāfidür 12) nev 

diger bir dāne maḳbere gibi çuḳur ḳazup ve içine vāfir ḳurı 13) sıġır tezegi 

ṭoldurup āteş urup tamām yanmaġa başladuġı gibi 14) üzerine bir pāre ṣu urup 

baġ olduḳda ol baġuñ üzerine vāfir 15) otluḳ döşeyüp illetlü olan kimesne’i 

gömlekçek üzerine yaturup 16) ve üzerini otluḳ ile örtüp ve ġayrı kebeler ile 

daḫı örtüp 17) tamām ṭāḳat getürebildügi ḳadar içinde yatup ve muḥkem 

derleyüp  ammā 18) ne  ḳadar  çoḳ  yatursa  ol  ḳadar  fā’idedür  bade  ḳalḳup  

111b esbābın 19) giyüp oturalar lakin ṣovuḳ ṣu içmekden  ḥaẕer  ideler 1) meger kim 

ısıcaḳ ṣu ile benevşe şarābuñ yāḫūd ṭatlu erik ṣuyın ve ṭavuḳ 2) şōbāsı ḥāżır ola 

virüp yiyeler şifā bulalar ġaflet olınmaya bāb 3) yılan ve çıyan ve aḳreb 

ṣoḳanuñ ilacuñ bildürür imdi her kim 4) iki dirhem demürdikenüñ yılan ṣoḳan 

ādeme içürseler mażarratın 5) def ide eger bir ḫorūsı yarup ısıcaḳ iken birḳaç 

kerre ursalar def ide 6) eger insān ḳanından bir azacıḳ ṣuya bıraġup ol yılan 
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ṣoḳan 7) ādemüñ ḳarnına sürseler aġu kār ḳılmaya eger bir pāre nane’i 

çiyneyüp 8) aḳreb ṣoḳan yire ursalar nāfidür eger bir baş ṣarımsaġı dögüp 9) 

yılan ve çıyan ṣoḳana ursalar def ide eger bir pāre tezegin sirke 10) ile ālūde 

idüp sürseler nāfi’dür eger bir pāre oġul otın evde 11) aṣa ḳosalar aġulu 

canāvarlar girmeye diger cemī zehir-nāk ṣoḳucı 12) cānavarlar aġusını def 

ider ve eger bir kimesneye aġu virseler bunı 13) viricek zā’il ider buña tiryāḳ-ı 

ḫamse dirler fülfül biş dirhem sünbül 14) iki dirhem rāvend-i ṭavīl (…?...) her 

bir birinden bir dirhem bu mecmūuñ 15) bir aradan yumuşaḳ dögeler ve 

ḳarışturalar üç edviyye miḳdārı ṣāfī 16) bal-ıla ḳarışturup macūn ideler ve ḳatı 

ki bir kimesneye vireler buçuḳ 17) dirhemüñ bir ḳaşuḳ ıssı ṣu ile ezüp içüreler 

diger dilkü derisini 18) evde tütüzdürseler  ol  evde  yılan  ve aḳreb  olmaya  

bāb  ḳan  19)  tükürmek  ve  ḳan istifrāġ eylemek ilācuñ bildürür imdi her kim 

112a 1) ṭavşan māyasın ḳan tüküren ādeme içürseler nāfidür eger bir dāne ṭavuḳ 2) 

yumurṭasına bir pāre un ḳatup ḳan istifrāġ iden ādeme içürseler 3) ziyāde 

nāfidür eger ḫaṭme toḫmın pişürüp içürseler nāfidür eger nār 4) çekirdegin 

güneşde ḳurudup yaġmur ṣuyı birle ḳarışdurup içürseler 5) nāfidür eger siñirli 

yapraġınuñ ṣuyın içseler nāfidür eger üç 6) deng mūmıyāyı içseler def ide 

diger eger ṣabīler çoḳ ḳuṣar olsalar 7) nane’i ṣu ile pişürüp göbeği üstine yaḳı 

ideler diger her kim nane’i 8) şeker ile yise ḳusmaġı def idüp çoḳ fā’ide ider 

diger ḳusmaġı 9) teksīn ider devādur şarābı ḳıvāma gelince ḳaynadup bade ol 

şarābdan 10) alup bir miḳdār kīl-i ermenī ve bir miḳdār gül ṣuyı ḳatup istimāl 

olına 11) nāfidür ḳuṣmaġı fi’l-ḥāl teskīn ider bāb küçük maṣūmlara 12) göz 

degmenüñ ilācın bildürür imdi her kim küçük maṣūmlaruñ 13) ḳarnı eṭrāfına 

bir miḳdār ṣandal yāḫūd kāfūrī ṣuyın ziyādece süzüp 14) ḳara günlük içürseler 

nāfidür eger oġlaḳ māyasın vālide südi-y-le 15) ḳarışturup içürseler nāfidür 

eger ṭoñuz dişin göz degmek içün 16) maṣūmlar boynuna olsun büyük ādeme 

olsun getürseler yavuz naẓardan 17) ve cāzūlıḳ şerrinden emīn ola eger bir 

maṣūmuñ ḳasıġında ṭaş 18) peydā olsa avrat südin bal ile  ḳarışturup  içürseler  

ḫalāṣ  ide  eger 19) küçük maṣūmlara uçuḳ dirler bir illet peydā  olup  darılur 

112b ve ḥarāreti 1) ziyāde olup aḳlı zā’il olur beñzi ve gözi ṣarı olup istifrāġ 2) 

idicek ṣafrā ḳusmaḳdur daḫı ilācı budur ki küçük oġlancıḳlarda 3) olursa aña 

evvel līmūn şarābın ısıcaḳ idüp içürüp bade bir miḳdār 4) lisānü’ẟ-ẟevrī ṣuyı 
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birle buyan dibüñ ḳaynadup ve bir pāre terencübīn 5) ḳarışdurup içüreler bi-

iẕni’llāh şifā bula eger bir ḫorūs ḳanın içürseler 6) nāfidür eger rāvendüñ 

dişisin bir pāre ṣu ile ezüp içürseler 7) nāfidür bāb yürekde olan ḥarāreti 

defini bildürür imdi 8) şāhtere’i ṣu ile pişürüp ol ṣudan aġzına mażmaża 

eyleseler 9) dilde ve aġızda olan ḥarāreti def ide eger bir miḳdār ḳavun ve 

ḳarpuz 10) ve ḳabaḳ çekirdegin dögüp bir pāre ṣu ile ṣıḳup ṣuyın çıḳarup 11) 

bir miḳdār şekere ālūde idüp her ṣabāḥ aç ḳarnına içseler içerüde 12) ola 

ḥarāreti def ide eger lisānü’ẟ-ẟevrī ṣuyın içseler made’i 13) ve cigeri ṣovuḳ 

dögüp niçe menfaatın bulalar ve daḫı eski çoḳdan 14) ṭurmış kili bir miḳdār 

sirke ile yoġurup ḥastanuñ yüregi 15) üzerine ursalar ḥarāretin def ide eger 

kebere didükleri eczāyı bir miḳdār 16) ṣu içinde ıṣladup ol ṣudan içseler 

ḥarāretin def idüp 17) gövdede olan issiligi ve ṣusuzlıġı ḳat ider diger 

yürekde olan 18) ḥarārete  ḳoruḳ  ṣuyına berāber gül ṣuyı  ḳatup ve bir  pāre  

bezi  aña  ıṣlada 19) ve yürek üstine ura ḥarāreti def ider diger oġlancıḳlaruñ 

113a 1) ḥarāreti ġālib olup ṣuyı çoḳ içer olsa ẕerdeçūbı saḥḳ 2) idüp ve ṣu ile ezüp 

ḳarnına ve gögsine süreler diger oġlancıḳlaruñ 3) ḳarnı südde ile dolsa ve ṭavul 

gibi şişse kili sirke ile ıṣladup 4) yaş ṣabun ile mehlem idüp yaḳı ideler 

ḳuruduḳça degüştüreler 5) def ola diger oġlancıḳlaruñ yüregi şişse ṭurpı 

rendeden 6) geçürüp zeyt yaġı-y-la ḳaynada bade ḳarnına yaḳı ideler diger 

oġlancıḳlaruñ 7) ḳarnında ḥarāret olsa yarpuz ṣuyı ile bir pāre bezi ıṣladup 

ḳasıġına 8) ve göbeğine uralar ḥarāretin def ider diger bir kimesne nanāyı 

ṣoġan 9) ile yise yürekde olan ḥarāreti def ider bāb dilcük ve ḥunnāḳ 10) ve 

boġaz rīşi ilācın bildürür imdi her kim parmaġın tükürük 11) ile ıṣladup bir 

pāre saḥḳ olınmış nişādura baṣup dilcük olduġı 12) yire bir gice basalar 

nāfidür eger bir pāre şāb ile bir pāre biberi maan saḥḳ 13) idüp bir maṣra ile 

dilcük olduġı yire üfürseler def ide eger 14) üç dāne fülfüli dögüp bir miḳdār 

eflāḳ ṭuzı ile ḳarışdurup 15) dilcüge degürseler def ide eger bir miḳdār fülfüli 

dögüp bal-ıla ḳarışdurup 16) dimāġa ursalar ḥunnāḳa nāfidür bāb kābūs ki 

aġır baṣmaḳdur 17) devāsın bildürür imdi insānı aġır baṣmaḳ sebebi ziyāde 

ṭaām yiyüp 18) ṭoḳ yatmaḳdan buḫār  başına  çıḳmaḳdan  olup  alāmeti oldur   

113b ki 19)  uyurken  öyle ṣanur ki üstüne aġır ve çaġırmaġa ḳasd 1) eyledükçe 

çaġıramaz ve aġırlıġı def olıcaḳ tez uyanur lakin bu illet 2) şöyle olur ki 



 69

ṣara ve sekteye döner ṣara didükleri illet düşüp 3) aġzı köpürür ve sekte 

didükleri hemān bu nev olur imdi bunuñ 4) ilācı ḳan alup eger gözlerinüñ 

ṭamarları ḳızıl olursa ana müshil-i 5) şerbet içün ve başını eski yaġlardan ki 

ṣūsen yaġı ve acı bādem muḥkem 6) sürüp bade ḫāliṣ miski çoḳ ḳoḳladalar 

def ide diger aġır basdı 7) didükleri maraż kim aṭıbbā ḳābūs dirler bu zaḥmet 

çoḳ yimekden olur ve 8) yatmaḳdan olur kim buḫār başa çıḳar ve buña ilāc 

ḳan almaḳdur ḫalāṣ 9) olur amma göz ṭamarları ḳızıl olursa müshil içmek 

gerekdür kim dimāġı ve başı 10) arıdalar bāb ṣaç ve ṣaḳal dökilmesi ve 

yeñiden ḳıl bitürmesi 11) ilācın bildürür imdi her kim benevşe yaġın ṣaç 

dökilmiş yire 12) sürseler yeñiden ṣaç bitüre eger sināmekī’i yiseler ḳıl bitüre 

eger 13) ḫatme ile başın yusalar ṣaçlar dibin muḥkem idüp ve dökilmiş ḳılların 

14) yeñiden bitüre eger ayunuñ iç yaġın sürseler dökilmeden men ide 15) ve 

dökilmişleri daḫı bitüre eger bir miḳdār ṣoġanı dögüp bal-ıla 16) ḳarışdurup ḳıl 

bitmez yirlere birḳaç kerre sürseler ḳıl bitüre eger ṭavşan 17) yaġın hammāma 

varduḳça yidi defaya dek başına sürseler ḳonaḳları 18)  def ide  eger  keklik 

ödini  her nereye sürseler ḳıl bitüre  diger 19) ṣaçda veyā ṣaḳalda veyā gövdede 

114a bir yir filori gibi ḳıl dökilse ve yiri 1) beyāż ḳılsa ol yirleri ufacıḳ ḥacāmat 

ideler daḫı ṣarımsaġı ṭuz 2) ile muḥkem saḥḳ ide ve ol ḥacāmat eyledigi 

maḥale süre gerçi acıdur ammā 3) şifā bulup ḳılları biter nāfidür diger ammā 

ṣaç ve ṣaḳal dökilmek 4) sebebi oldur ki ol ḳılları ṣuvaran nesneye ruṭūbet ve 

fesād 5) irişür ol sebebden ḳılları dökilür bu rence dā’ü’ẟ-ẟaleb dirler ve-illā 

6) ruṭūbetüñ fesādı dā’ü’l-ḥayyedür ziyāde olur bu iki derdüñ beyninde fark 7) 

oldur ki dā’üẟ-ẟalebde ḳılları dökilür ammā dā’ü’l-ḥayyede derisi 8) bile 

ḳopar imdi bu illet olan yire naẓar ḳılasın ve aña göre ilāc 9) idesin ve-illā 

müshilātdan ġaflet olınmaya ammā bu fesād yā ḳān 10) yā ṣafrā yā balġam 

veyā sevdā göyündüginden ola bu illete macūn-ı levzī 11) nāfidür ve habb-ı 

jībaḳ daḫı nāfidür bu illete tedārük gerekdür zīrā muḳaddime’i 12) cüẕāmdur 

el-ıyāẕü bi’llāh diger ve bir kimesnenüñ ṣaçı ve ṣaḳalı dökilse 13) veyā bir 

genç oġlan ṣaḳalum büyügüm tīz gelsün dise ana ilāc-ı fınduġı 14) muḥkem 

dögüp ḥattā yaġ gibi ola daḫı ṣaç ve ṣaḳal yirine defa defa 15) süreler murādı 

ḥāṣıl ola diger ammā ḳıl bitürmemek dileseler 16) ḳasıḳda ayruḳ bitmeye 

gerekdür ki bir miḳdār söyünmedük kireci alup 17) ve keçi ḳanı-y-la ve ödi-y-
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le ḳarışturup ve öd yirini tırāş eyledükden ṣoñra 18) ḳıl bitmesün diyü  murād  

eyledükleri  mevżıa  süreler bir  miḳdār durduḳda 19) yine  gidereler  ayruḳ ol 

114b mevżıda ḳıl bitmeye mücerrebdür diger evvel enükleyen 1) kelbüñ südin 

alsalar ve ḳıl biten yire sürseler ḳılların döküp 2) ayruḳ ḳıl bitmeye diger eger 

ṣaçın dökülmesin ve dökülen ṣaçın 3) bitsin dirsen merzencūşı dögesin ve 

ṣaçına süresin 4) on gün böyle amel idesin acā’ib fā’ide ider bāb nabıż 5) ve 

ḥastanuñ eyü ve yavuz alāmetlerin bildürür imdi 6) ḥastanuñ eyü alāmetleri 

budur ṣayrulıġına taḥammül ide ve ḳuvveti 7) ve beñzi ḫōş olup ve ṭaāmı 

iştihāsı ġālib ola uyḫuda 8) ṣaġlıġında nice yatursa ḥastalıġında daḫı öyle yine 

ve aḳlı 9) başında olup ve muālece eyledükçe ḫōş ola ammā yavuz alāmeti 

10) oldur ki dem-be-dem ṭarılur ve yatduġı yirden ṣıçrayup ve nefesi 11) daḫı 

mütevātır olup aḳlı muḫbıṭ olmaḳlıḳ mevte delāletdür eger 12) ıssı marīżlarda 

el ve ayaḳ ṣovumaḳ ve ishāl olup ḥastalıḳ 13) ṣoñına hammāma varmaḳ 

yaramazdur eger bir ḥasta çirkin rāyiḥa virür 14) olsa ḫılṭlar fāsid olmasına 

delīldür ki zīrā buñla ḳuvvet 15) ve ṭaām iştihāsı sāḳıṭ olup mevte delīldür 

ḳaçan ḥasta 16) nefes virüp olduḳça bed rāyiḥa virüp ve nabıż daḫı belürmeyüp 

17) yāḫūd ziyāde żaīf olsa ol daḫı mevte delīldür ve eger dā’imā 18) döşekden 

ayrılup ayaġı yirine varsa ol daḫı mevte delīldür 19) ve  eger  bir  ḥasta  dā’imā  

115a arḳası üzerine yatup aġzı açıḳ olup 1) ayaḳları bükülmek yaramazdur eger her- 

bar ḳarnı üzerine yatursa ḳarnındaki 2) aġrıdandur yāḫūd aḳlı yoḳlıġına 

delīldür eger nabıż uzun olup 3) tez tez atup bevli ḳızıl olup yā kül renginde 

olursa ve gövdesi 4) ısıcaḳ ise ḳan ġalebesine delīldür ol maḥalde ḳan olup 

bade bir miḳdār 5) şarāb-ı unnāb ile ve arpa luābı vireler eger nabıż tutulup 

ziyādesi-y-le 6) tez ve ḳatı olup ve bevli ṣarı ṭuruncı ve zaferān renginde olup 

7) gövdesi ve aġzı yarı bārid ve dutup başı aġırup ve mecāli olmaz 8) ise ol 

maḥalde bāsīlıḳ ṭamarından ḳan alup ve ṣovuḳ şerbet virüp 9) içirüsin ḳabż 

olmaġa ḳomayup ḳadın ṭuzluġı ile cevāb vireler 10) eger ḥastanuñ illeti 

balġamdan ise alāmeti nabıż süst ve kāhel 11) olur ve anuñ gibinüñ bevli aḳ 

olur andan ḳan alalar ve ıssı ġıdālar 12) vireler vaḳta ki nabıż kesilelenüp bevli 

geç geç gelüp siyāh renginde 13) olup ġalīẓ olursa ol maḥalde laṭīf şerbetler ve 

laṭīf ġıdālar 14) virüp ve üç günde bir ḥammāma ileteler ammā çoḳ 

eglenmeyeler bi-iẕnillāh 15) şifā bula eger bir kimesne ṣayıḳlayup yāḫūd 
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döşeginden ḳalḳup 16) gitmek istese yāḫūd dişlerin birbirine ursa ilācı budur 

ki 17) ṣabāḥ ṣabāḥ birḳaç gün şeker şerbeti yāḫūd bal şerbeti içürüp ġıdāsı 18) 

ṭatlu ve  ter nimetler ola eger bunuñla gitmezse bir ölmüş ādemüñ  papucı-y-la  

115b 19) ol ādem uyurken ve ṣayıḳlarken ol papucuñ ṭabanı-y-la aġzına ursalar 1) bu 

ḫūydan kesilsün diyeler bi-iẕni’llāh mücerrebdür eger bir kimsenüñ nabıż 2) 

tutmaḳ isteseler ol nabıż ṭutacaḳ kimesne ġażaba gelmemiş ola 3) bir nesneden 

ḳorḳmış yāḫūd sovutmuş olmayup açlıḳdan żaīf 4) ve ṭoḳlıḳdan ẟaḳīl olmamış 

ola ve ziyāde ḥareket itmemiş olup 5) bu cümle aḥvālleri yirlü yirinde olduḳda 

bade nabıż daḫı ṭutulup 6) her ne minvāl üzre ise malūm ol ki aña göre 

muālece ideler 7) eger bu ẕikr olınan aḥvālleri birisi ḥastada bulınup nabıż 8) 

yoḳlayan kimesnene nabıż bulabilür ve ne minvāl üzre ḥareket eyledügin 9) 

bilür her ne söylerse yalan söyler itimād itmeyeler eger ḳārūreye 10) baḳmaḳ 

lāzım geldükde aña daḫı gerekdür ki bir gün muḳaddim zaferān ve tere 11) ve 

salviye gibi şeyler yimeyeler zaferān bevli ṣarı gösterür ve tere salviye 12) 

yeşil gösterür ḳārūre’i çig ṣabāḥ ile bir nesne yimeden ve ṣu 13) içmeden evvel 

bol eylemekden evvel baḳmaḳ gerek ve baḳduran kimesne 14) ḳatı susuz ve 

ḳatı aç ve uyḫusuz ve ġażaba gelmemiş ola bade 15) üç sāatden ṣoñra 

ḳārūreye baḳalar ve ḳārūre’i depredüp 16) göreler ki rengi ṭurunç ḳabuġı gibi 

olup ne ḳatı ġalīz ve ne raḳīḳ 17) olmayup hemān mutedil olup ṣāfī ise ḫılṭ 

pişdügine 18) delīldür eger bozaraḳ olursa ol balġam ġalebelıġına  delīldür  

eger   19)   ḳanı   ḳızıl  ve  ḳatı   siyāh   olup    raḳīḳ   ve   ṣāfī    olursa    ṣafrā  

116a ġalebelıġındandur 1) her ne ḳadar ḳārūre ṣarı veyā ḳızıl olsa ol ḥarārete 

delīldür ve 2) her ne ḳadar aḳlıġa mā’il olsa burūdete delīldür ġaflet olınmaya 

3) bāb ḥasretlik ne sebebden ḥāṣıl olduġı beyānındadur 4) imdi eger ḥastelik 

ḳan ġālib olmaḳdan ise alāmeti oldur ki 5) uyḫu ziyāde olup ve ziyāde 

istemek ve ḳan alacaḳ yir gicişüp 6) ve gövde aġır gelüp ve aġzı yarı ṭatlu olup 

ve burnı ḳanayıp 7) ve çıbanlar çıḳup ve beñzi dili ḳızıl olup düşinde ḳızıl 

nesneler 8) görmek ḥavās mükedder olup ve çoḳ zaman ḳan almamaḳdan ve 

zamanında 9) ḳan almamaḳdandur eger ṣafrā ġālib olmasınuñ alāmeti budur 

ki 10) aġzı yarı acı olup beñzi ve gözi ṣarı olup göñli döner 11) ve düşinde ṣarı 

şeyler ve ıssı nesneler görüp ve bevli daḫı ṣarı 12) olmaḳdur ve balġam ġālib 

olmanuñ alāmeti oldur ki aġzı yarı çoḳ 13) olup ve hażm żaīf olur gövdesi 
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aġır ve süst olup 14) az ṣuṣayup ve ziyāde kāhel olup ve düşinde ṣulu ve 

yaġmurlar 15) ve ṣovuḳlar görüp gövdesi ṣovuḳ ve bevli ġalīẓ ve aḳ olur ve 

sevdā 16) ġālib olmanuñ alāmeti oldur ki insān arıḳ olup gövdesi 17) ve beñzi 

siyāh olur iştihāsı ḳavī olup uyḫusı gelmez ve fāsid 18) fikr idüp ḳanı  siyāh ve 

ġalīẓ  olup  gövdesinde  düşinde  ölü 19)  ḳorḳulu   yirler  ḳaranlıḳ  ve  uçurum  

116b görüp bevli ḳızıl ve ḳaramturaḳ olur 1) bunlardan ġaflet olınmaya bāb buḥrān 

bilmek beyanındadur 2) bu daḫı buḥrān didükleri bir māddedür ki mādde ile 

ṭabīat mücādele 3) eyledügine dirler eger ṭabīat māddeye ġālib olursa ḥasta 

4) daḫı ṣıḥḥat bulur lakin mādde ṭabīat üzerine ġālib olursa 5) ḥasta lā-büd 

fevt olur imdi bu buḥrān vaḳtı yaḳīn olıcaḳ 6) ḳıyās eyle malūm ol ki meẟelā 

az az bevl (...?...) burun ḳanıdur 7) ve terleyendür gice olduḳda dükeli ḥastalar 

ḳatı ve ziyāde olur 8) zīrā maḥṣūṣla meşġūl olmayup maraża müteveccih olur 

ve daḫı 9) buḥrān günleri bunlardur ki ẕikr olınur üç dört biş altı yidi 10) tā 

kim yigirmi yidinci ve ḳırkırkıncıya varıncadur buḥrānuñ alāsı budur dört yidi 

11) otuz ve otuz yidi ve-yāḫūd ḳırḳda ola nāḳıṣ buḥrān oldur ki üç 12) biş 

ṭoḳuz on üç ve-yāḫūd on yidide ola ve yavuz buḥrān oldur ki 13) meẟelā altı 

yidi sekiz on on iki on biş on altı on ṭoḳuz ola 14) imdi Buḳrāṭ hekīmden 

menkūldur ḳırḳ günden ṣoñra olan 15) buḥrāna itibār olmaz zīrā bu buḥrān 

aḥvālleri bī-nihāyedür lakin 16) biz muḥtaṣar eyledük bāb yaz günlerinde ve 

ḳış günlerinde 17) ve güzde ne istimāl itmekdür imdi bedenim eyü olsun 18) 

diyen  ādem  ilki  yazda  ḳan  alup  ve müshil-i  şerbet  içüp  ḳay’ 19)  eylemek 

117a gerekdür ammā çoḳ ḥareket eylemeyüp ve ḥammāma çoḳ varmayup 1) ve 

gövde’i ḳızdurur şeyler yimeyüp ammā erik ve ḫıyār ve ḳarpuz istimāl 2) idüp 

ṣoñına sirkencübīn içmek lāzımdur ki (…?...) olmaya eger 3) ḳay’ eylemek 

lāzım gelürse hemān itmek lāzımdur ve lakin ıssı ṭaāmlardan 4) ḥaẕer idüp ve 

gözin cimāa muḳayyed olmayup ve ṣovuḳ ṣuya girmeyüp 5) ve ziyāde ṣovuḳ 

ṣu içmeyeler ve gice ile başın açıḳ dutmayup ve meyvelerden 6) ziyāde 

yimeyüp ve tadīl olan ḥammāmlara girüp ḳay’ eylemekden ḫaẕer ideler 7) ve 

daḫı ḳış günlerinde ısıcaḳ ṭutar esbāblar giyüp ve ġalīẓ ġıdālardan 8) herīse ve 

erişte ve pirinç ve keşūr ve şalġam ve sā’ir ıssı otlar ḳoyalar ve kebāb 9) yiyüp 

lakin ḳay’ eylemekden ve ekşi şeylerden ḥazer ideler rivāyetdür ki her kim 10) 

yay faṣlınuñ ibtidā günlerinde her gün bir dirhem rāziyāne toḫmı ile bir dirhem 
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11) şekeri ḳarışdurup yiseler ol sene içinde ol ādem ḥastelik 12) görmeyüp ve 

ṭabībe muhtāc olmaya dimişler lakin yay faṣlınuñ ṭabīatı 13) ḫār u yābisdür4 

zīrā anda ṣafrā çoḳ olup hażm żaīf olur ve ḳuvvet 14) daḫı żaīf olur ṣıtmalar 

ziyāde olur iştihā az olup ıssı 15) marīżlar çoḳ olur ammā göz sevdā çoḳ olur 

ve ṭalaġı büyük olur 16) ve daḫı ḳış aylarında balġam marīżlar ki zükkām ve 

nāzle ve öksürük ve bil 17) aġrıları çoḳ olur ve şöyle malūm ol ki ıssı havā 

insānuñ beñzin 18) ṣarardur ve ḳuvveti żaīf eyler ammā ṣovuḳ havālar bedeni 

ḳavī  idüp  ve  dimāġı 19)  żaīf itmez  ve  hażmı  ve  ḳavī  idüp  beñzi  ḫūb ve 

117b ḳırmızı idüp nāfidür 1) bāb pīr ve iḫtiyār ādemlere ne vech üzre amel 

eylemek gerekdür 2) imdi ḳoca olan ādemlere lāzımdur ki meyve yidükleri 

zamān ardınca 3) bir miḳdār sirkencübīn yiyeler ki ol meyve ziyān eylemeye 

ve daḫı iḫtiyār 4) kişilere gerekdür ki yimek yimezden muḳaddim bir miḳdār 

yürüyeler gövdesi 5) ḳızup yimege mübāşeret ideler ve anda cümleden 

muḳaddim şōrbālu ṭaām 6) yiyeler baġırṣaḳda yaġ baġlanmaya bade et 

yiyeler ve ḳavunı ṭaām 7) üzerine yiyeler ṣuṣamaya ve hem gövdedeki çürügi 

ve bevl yolında ne 8) var ise sürüp ve ṭaām aġırlıġın madeden def ide ve 

üzümi 9) ṭaāmdan evvel yiyeler gözlerine żarar eylemeye eger ṭaām üzerine 

yirlerse 10) gözlerine ziyān ider ḥaẕer ideler ısıcaḳda yaş üzüm yimek ziyāde 

11) ṣıtma getürür zīrā yaş üzüme künūzu’l-ḥummā dirler yanī ṣıtma ḫazīnesi 

12) dimek olur ve hīç yimeyeler daḫı alādur ṭatlu ḳavun ve nār incir yimek 

13) balġamlu ādemlere nāfidür ve eski öksürügi olan kimesne her laḥẓa ḳurı 

14) üzüm yimek mutād eylese öksürügi def ide eger aġrıyan ādem rāziyāne 

15)-nüñ yaş yapraġın yāḫūd toḫmın pişürüp içseler aġrı’ı def idüp ve 16) ġalīẓ 

ḫılṭları daġıdup ve südde’i açar ve bevl yolın pāk ider bāb 17) envā müferriḥ 

macūnları beyān ider imdi bu macūn insāna ziyāde 18) nāfidür zīrā ṣaḳalı  

geç  aġardur ve maḥbūblıġı  ziyāde  ider  aḳlı  kāmil   idüp   19)   bevāṣıra  ve  

118a balġama ve cüẕāma vire ḳana ve nāzleye ziyāde nāfidür ve sā’iri niçe 1) dürlü 

marīżlara nāfidür emlec yigirmi altı miẟḳāl şūnīz altı miẟḳāl 2) kebābe altı 

miẟḳāl misk altı miẟḳāl sud altı misḳal ḳāḳūle altı 3) dirhem (…?...) altı 

dirhem cevz-i bevvā altı dirhem kündür altı dirhem fülfül-i ebyāz on 4) dirhem 

zencebīl on dirhem (…?...) on dirhem nūşe yarım dirhem besfāyic 5) on 

                                                 
4 Metinde yābisdür kelimesi “يابدر ” şeklinde geçmektedir.  
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dirhem ḳanbil5 on dirhem anīsōn on dirhem (…?...) (…?...) iki dirhem 6) 

helīlec6 yigirmi altı dirhem helīlec-i esved yigirmi altı dirhem bu ẕikr olınan 

edviyyeleri 7) adedinde alup aña göre bal alup maḫlūṭ idüp müferriḥ macūn 

ide 8) ve ḥablar daḫı olur üç gün ale’ṣ-ṣabāḥ istimāl eyledüklerinde niçe 

fā’ideler 9) bulalar nev diger macūn-ı zencebīl budur imdi bu macūn 

fā’ide’i bī-nihāyedür 10) bil aġrısına ve ṣovuḳlıġına selesü’l-bevle ve ṣızılara 

ve sā’iri dertlere 11) devādūr ammā edviyyelerüñ ġāyet alāsı gerekdür 

zencebīl yigirmi biş dirhem 12) ḳabuġı çıkmış bādem yigirmi biş dirhem 

ḳaranfil dört dirhem dārçīn dört 13) dirhem maṣṭakī altı dirhem şāh-dāne 

günlük biş dirhem zaferān bir dirhem buñlaruñ 14) cümlesin muḥkem dögüp 

elekden geçürüp üç edviyye aġrı balı ḳıvāma getürüp 15) ve bir pāre ṣovudup 

eczāları ḳatup macūn idüp bade bir dirhem yāḫūd iki 16) dirhem istimāl 

eyledüklerinde niçe fā’ideler bulalar nev diger terkīb-i macūn-ı 17) cevāriş 

imdi bu macūn insāna ziyāde ṣafā virür ve bedene taḳviyyet 189 virür ve 

ḳalbe  ṣafā virür zencebīl biş dirhem ḳırfa biş dirhem cevz-i bevvā 19)  besbāse 

118b bişer dirhem dār-ı fülfül biş dirhem afyūn dört dirhem bunları 1) dögüp 

elekden geçürüp eger cevāriş iderlerse şeker ile maḫlūṭ ideler eger 2) ġayrı 

macūn iderlerse bal ile ālūde idüp istimāl ideler nev diger 3) terkīb-i 

macūn (…?...) beyānındadur imdi bu macūnuñ fā’idesi bī-nihāyedür 4) zīrā 

made’i ḳavī idüp ve ṭaāmı hażm itdürür buḫārı dimāġa çıḳmaġa ḳomaz 5) ve 

zihni ziyāde idüp unutsāḳlıġı def idüp ve şekerleri ḳavī  idüp 6) ṣovuḳdan 

olan marīżlara balġama nāfidür ve geç ḳocaldur ve göz nūrın 7) ziyāde  idüp 

bevāṣır zaḥmetine ve sā’ir niçe dürlü zaḥmetlere ve marīżlara 8) nef bī-

nihāyetdür ṣarı helīle on dirhem bal-ıla on dirhem emlec 9) on dirhem imdi bu 

edviyyeleri muḥkem saḥḳ idüp elekden geçürüp bade 10) biş dirhem eftīmūm 

ile bir miḳdār bādem yaġı-y-la eftīmūnuñ siyāhlıġın oġup 11) giderüp üç 

edviyye aġrı kefi alınmış bal ıla macūn idüp çīnī 12) ḥuḳḳaya ḳoyup ḥıfẓ ide 

istimāl eylediklerinde niçe fā’idesin bulalar 13) eger sā’iri macūnları daḫı bu 

minvāl üzre ḥuḳḳaya ḳoyup arpa içinde 14) ḥıfẓ itseler üç seneye dek 

menfaatı żāyi olmaya daḫı ishāl 15) içün olan macūnları ve şerbetleri 

                                                 
5 Metinde ḳanbil kelimesi “ قتبه ” şeklinde geçmektedir.  
6 Metinde helīlec kelimesi “ هليج ” şeklinde geçmektedir. 
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gündüz yiyeler ve şerbetleri yine ẕikr 16) olan mīnvāl üzre ḥıfẓ idüp niçe 

müddet ola ki fā’idesi 17) żāyi olmaya nev  diger terkīb-i macūn nādirī 

beyānındadur bu macūn 18) daḫı ġayetle müferriḥdür ṭaāmı hażm itrürür ve 

bedenin  żaafın def idüp 19)  ve  nisyānı  ḳaṭ ider  ve  menī’i ziyāde idüp ve 

119a buḫārı def idüp imtilāyı 1) ḳaṭ ider bevl yoluñ pāk idüp ve ḳalbe ṣafā virür 

ve cimāa ziyāde itdürür 2) ziyāde nāfidür besbāse bir dirhem ḥūlincān bir 

dirhem āḳırḳarḥā yarım dirhem 3) anīsōn biş dirhem çörek otı biş dirhem 

cevz-i bevvā biş dirhem imdi bu edviyyeleri 4) alup başḳa başḳa dögüp 

elekden geçürüp üç edviyye aġrı kefi 5) alınmış bal-ıla idüp yidüklerinde niçe 

fā’ideler bulalar nev diger macūn 6) (…?...) (…?...) yüz dirhem zencebīl 

olan dirhem ḳaranfil biş dirhem dārçīn sekiz 7) dirhem besbāse sekiz dirhem 

cevz-i bevvā on dirhem ūd-ı pelesān on dirhem 8) anīsōn on dirhem maṣṭakī 

biş dirhem asārūn on dirhem imdi bu cümle 9) -den muḳaddim (…?...) (…?...) 

bir defa sıġır südi-y-le ḳaynadup üzerinde olan 10) ḳabuġı ṣoyulınca ḳaynaya 

ve ḳabuġın ṣoyup gölgede iki üç gün ḳurudup 11) durpı ile ḫurd idüp ve 

edviyyeleri muḥkem saḥḳ idüp üç aġrı 12) balı kemāli-y-le ḳıvāma getürüp 

edviyyeleri ḳatup ālūde idüp istimāl 13) ideler insānūñ beñzin ṣāfī gül gibi 

ḳırmızı idüp geç inzāl eyler ve menī 14) gibi keyf virür bu macūn Yaḳūb 

hekīm peydā idüp Sulṭān Muḥammed Ġāzī 15) Ḫan Ḥażretleri istimāl idüp 

ziyāde fā’idesin bulup ve ṣafā ve sürūr 16) eyleyüp defātle tecribe olınmışdur 

nev diger terkīb-i macūn ṭuzlu 17) balġam budur sināmekī yüz dirhem 

günlük yigirmi biş dirhem rāvend on iki 18) dirhem rāziyāne toḫmı yigirmi biş 

dirhem  maṣtakī 19) on  üç dirhem  bu edviyyeleri başḳa başḳa  dögüp  elekden 

119b geçürüp eczālar 1) dögüldükden ṣoñra adedi kāmil olmaḳ lāzımdur bade bir 

ḳıyye balı kemāli-y-le ḳıvāma 2) getürüp parmaḳ doyıcaḳ ḳadar (…?...) 

edviyyeleri ḳatup macūn ideler bir dāne 3) ṭutulmaduḳ ḳavanozuñ içine ḳoyup 

ziyādesi-y-le hıfẓ idüp vaḳt-ı ḥācetde 4) istimāl eyleyeler ḳırḳ gün tamām 

olınca yiyüp lakin şöyle veznle yiye kim ḳırḳ 5) gün tamām olduḳda macūn 

daḫı dögene velikin bu macūnı yiyen ādem ḳırḳ güne dek 6) perhīz ide 

ekşiden ve ṭuzludan ve cimādan ve ḳırḳ gün tamām olınca cümle 7) 

ażāsından olan ṭuzlu balġamdan bi-iẕni’llāh ḫalāṣ olup anadan 8) ṭoġmış gibi 

olur çoḳ tecribe olınmışdur ġaflet olınmaya diger terkīb-i macūn-ı 9) misk 
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bildeki burūdeti ve ruṭūbeti def ider ve anāne’i eridür ve mecrā-yı dem ve 

menī’i 10) ve (…?...) ve süddeleri açar ve bundan başḳa otuz üç fā’idesi vardur 

11) terkībi budur ḫāliṣ misk bir deng seliḫe ve sünbül sādec-i hindī ve 

cenṭiyāne’i 12) rūmī ikişer dirhem ve kemnūn ve kerefes toḫmı ve maṣṭakī 

üçer dirhem ve ūd ve ḳaranfil 13) ve mürr-i mekkī buçuġar dirhem bunları 

dögüp eleyeler ve üç aġrınca kefi alınmış 14) aḳ oġul bal-ıla macūn idüp 

ḳıvāma getüreler ve ṣabāh birer miẟḳāl yiyeler 15) nāfidür diger macūn-ı 

mübīn bu bir macūndur ki insānuñ bedeninde olan yilleri 16) şişileri ve 

illetleri giderür terkībi budur rāvend-i çīnī çöp çīnī ve şūnīz 17) ve günlük ve 

mahmūde onar dirhem maṣṭakī ve sīnāmekī altışar dirhem nevbet-i ebyaż 18) 

dört dirhem zencebīl ve fülfül-i ebyaż ve ḳāḳūle ikişer buçuḳ dirhem cevz-i 

bevvā üç  dirhem 19) asel iki yüz otuz sekiz dirhem bu mezkūr  eczāları  saḥḳ  

120a idüp asel ile macūn 1) idüp ṭabīata göre istimāl ideler diger bu bir 

macūndur ki cālīnūs 2) hekīm eydür aceblerüm ol kişiye kim heftede veyā 

ayda bir kerre bu macūnı 3) yiyüp daḫı ṭabībe muhtāc ola ḥāṣıyyeti budur kim 

yürek oynamasına 4) yaraḳāna ve istisḳāya ve cümle ṣafrādan ve balġamdan 

olan marażlara 5) devādur terkībi budur nebāt-ı mıṣrī ve turunç ḳabı ve 

zencebīl ve ḳāḳūle ve ḳaranfil 6) ve dār-ı fülfül bu cümleden berāber alup ve 

dögüp elekden geçürüp daḫı 7) kefi alınmış bal-ıla nīm ḳıvām vireler ve 

ḳarışturalar ve bir ẓarf içine ḳoyalar 8) ve vaḳt-ı ḥācetde istimāl ideler ammā 

üzerine ḥūlincān ve ḳaranfil ve dārçīni 9) berāber dögüp üzerine buçuḳ dirhem 

eküp yiyeler acā’ib göreler inşā’llāh 10) diger bu bir macūndur ki on iki 

hekīm bunuñ üzerine ittifāḳ eylediler 11) ve bu macūnı iḫtiyār eylediler ḳaṭ-ı 

maraż ve ḥıfẓ-ı ṣıḥḥat içün böyle terkīb 12) olmaz ḥāṣṣası budur ki iştihā’ı ṣāf 

ider aḳlı ve fehmi arturur 13) muḫālif yilleri sākin ider erligi arturur zebānı 

revān ider bil ve yan 14) aġrılaruñ giderür ve selesü’l-bevl ve ṣarılıġı ve 

aġrıları ve ṣafrāyı 15) ve balġamı ḳaṭ ider uyuzları ve çıbanları giderür ve 

oġuldan ve ḳızdan 16) ḳalana ve baş çigrinmege nāfidür Nūşirevānuñ biş yıl 

başı aġrıdı 17) ne ḳadar ilāc itdiler ise fā’ide itmedi āḫir yidi ıḳlīm ḥükemāsı 

18) bu macūnı  te’līf  idüp  yidügi  gibi  ḫōş  oldı  ammā  ḳırḳ gün 19) buġday 

120b içinde dura andan ṣoñra istimāl olına avratı sümrdür ve aġız 1) ḳoḫusını 

giderür ve nusḫa’ı ṭıbda öyle yazmışlardur ki her kim bu macūnı 2) yigirmi 
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dört gün istimāl ide dükeli illetleri gider terkībi budur fülfül 3) on dirhem 

dār-ı fülfül yarım dirhem emlec on dirhem bilic on dirhem şāhtere 4) on 

dirhem rāvend (…?...) on dirhem maṣṭakī üç dirhem ḥūlincān on 5) dirhem 

besbāse on dirhem kebābe on dirhem pāpādya on dirhem zerdeçay 6) on 

dirhem toḫm-ı rāzīyāne on dirhem cevz-i hindistān yigirmi dirhem lisān-ı 7) 

uṣfūr on dirhem serçe beyni ḳırḳ dirhem bu cümle eczāları bade’s-saḥḳ 8) 

elekden geçürüp iki edviyye ḳadar asel ḳıvāma getürüp istimāl ideler 9) her 

gün bir yıla dek istimāl olına yidi yıl rīḫ ve ārıża görmeyeler 10) ġıdāsı 

fınduḳ ḳadardur diger macūn-ı ekber bu macūn cālīnūs ve Arastaṭālīs 11) ve 

Buḥraṭ ve Eflāṭūn yanī bu mezkūr ḥükümā’i erbāanuñ mü’ellefātındandur 

12) buña macūn-ı ekber dirler yitmiş iki dürlü derde devādur her kim bu 

macūna 13) müdāvemet eylese ömri yüze yetişe hīç renc görmeye ṣaḳalı 

aġarmaya 14) ve daḫı muḳavvīdür on cāriyesi olsa kifāyet ider ve bu 

macūnuñ iñen 15) ḥāṣıyyeti çoḳdur ve terkībi budur cevz-i bevvā ve fülfül ve 

ḳaranfil ve zencebīl 16) ve şaḳāḳul ve lisān-ı uṣfūr ve helīlec ve ūdü’l-ḳahr 

ve ūdu’ṣ-ṣalīb ve sünbül 17) ve behmen-i aḥmer ve olġun yimişi ve günlük ve 

reyḥān toḫmı ve helyūn toḫmı ve tere 18)  toḫmı ve  ṣoġan  toḫmı  ve  çörek  

otı  bu  cümlenüñ  her  birinden  onar  dirhem  19)  ala andan ṣoñra üç edviyye 

121a miḳdārı ḳaynadup kefin ala bade eczāyı 1) ḳata bir sırça ḳapda ḥıfẓ idüp vaḳt-

ı ḥācetde bir cevz miḳdārı istimāl 2) ideler mücerrebdür diger macūn ıṭrıfīl-i 

kebīr ḳara helīle üç dirhem bal üç dirhem 3) ve emlec üç dirhem ve dār-ı fülfül 

üç dirhem ve kebābe üç dirhem ve zencebīl üç dirhem 4) ve puzīdān üç dirhem 

ve cevz-i hindī biş dirhem ve şaḳāḳul biş dirhem ve lisān 5) -ü’l-uṣfūr on 

dirhem ve fülfül on dirhem ve genci maşer on dirhem ve şeker on 6) dirhem 

on aḳ behmen iki dirhem ve ḳızıl behmen iki dirhem bu cümle eczālar bade’s-

saḥḳ 7) ṣıġıruñ sāde yaġı-y-la uralar ve daḫı iki aġrı asel ile macūn idüp 8) 

aç ḳarnına ceviz miḳdārı yiyeler ıssı ciger süstlıġına ve bevāṣırına mücerrebdür 

9) diger macūn ṣarı helīle biş dirhem ve kābilī helīle biş dirhem ve belīlec biş 

10) dirhem ve emlec biş dirhem mezkūr eczāları bade’s-saḥḳ sāde yaġ-ıla 

urıla ve bādem 11) yaġı daḫı laṭīfdür andan bal-ıla macūn idüp istimāl olına 

şerbeti üç dirhemdür 12) ḥāṣıyyeti oldur ki göze inen aḳ ṣuyı giderür ve göz 

yaşarduġın ve göz 13) ṭonuġın giderüp rūşen eyler diger macūn eger on 
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dirhem rāziyāne toḫmı 14) on dirhem zencebīl on dirhem mezkūr eczāları 

ṭoḳsan dirhem asel ile macūn 15) idüp cevz-i bevvā miḳdārı istimāl olına 

yürek yilin ve ḳulunç yilin 16) ve ḳasuḳ yilin ve bevāṣır yilin giderür ve 

sancuya tīryāḳdan tīzdür biz bu macūnı 17) nice yıllar ḫalḳa istimāl itdirdüp 

şifā bulmışlardur diger macūn-ı 18) devālı otuz dirhem bellūṭ on dirhem 

anīsōn  on  dirhem kemnūn  yigirmi dirhem 19) çörek  otı biş dirhem anduz biş  

121b buyan balı bir dirhem ḳavaz on dirhem üç yüz 1) dirhem asel ile bu eczāları 

bade’s-saḥḳ macūn olınup üçer dirhem istimāl olına 2) çoḳ fā’idesin gördük 

bil ṣovuḳlıġına ve bil aġrısına ve selesü’l-bevle 3) ve aġız ḳoḫusına ve sancuya 

ve tatar ḳurduna ve öksürüge ve bevāṣıra nāfidür 4) ve ṭaāmı hażm ider 

ġaflet olınmaya diger macūn-ı çörek otı çörek otı 5) otuz biş dirhem sināmekī 

yigirmi biş dirhem maṣṭakī on üç dirhem günlük 6) on üç dirhem asel-i 

muṣaffā iki yüz dirhem mezkūr eczāları bade’s-saḥḳ macūn 7) idüp aç 

ḳarnına cevz miḳdārı yiyeler balġamı ve ṣafrāyı def ider mücerrebdür 8) diger 

macūn-ı sināmekī sināmekī ḳırḳ dirhem bādem elli dirhem zencebīl yigirmi 9) 

dirhem günlük yigirmi dirhem rāvend-i çīnī üç dirhem bu daḫı üç eczā miḳdārı 

10) ḳıvāmā gelmiş asel ile macūn idüp istimāl olına ecelden ġayrıya 

devādur 11) ġaflet olınmaya diger macūn-ı çöp çīnī çöp çīnī yüz dirhem 

sūrencān 12) on dirhem zaferān on dirhem türbid-i beyāz on dirhem dārçīn ve 

ḳaranfil ve zencebīl 13) ve cevz-i hindī ve besbāse ve kebābe ve ḳaḳūle ve 

ḥūlincān ve ṭopalaḳ ve maṣṭakī 14) ve anīsōn ve rāziyāne bu cümleden bişer 

dirhem ve şeker elli dirhem olup cümle 15) eczālar bade’s-saḥḳ üç edviyye 

miḳdārı asel ile macūn idüp ṣabāḥ iki 16) buçuḳ dirhem aḥşam iki dirhem 

istimāl olına ḳırḳ güne dek frenk zaḥmeti 17) ve ġayrı nesne’i ḳomaz ve 

yarım baş aġrısına ve göz yaşarmasına ve göz 18) ḳızarmasına ve aġız 

ḳoḫusına ve öksürüge ve żıyyuḳu’n-nefese ve yürek  aġrısına 19)  ve yüzüñden  

122a ḳan gelene ve  yan  aġrısına  ve  ilikde ve  kemükde  olan  sızılara 1) ve  ṣaç ve 

ṣaḳal dökülmesine ve el ayaḳ çatlamasına ve ṭırnaḳlar kör 2) olmasına ve 

ḳulınca ve fil-cümle gövdede olan ḥarārete kefāretdür bi-iẕn 3) -illāhi Taālā 

diger macūn-ı anduz oldur ki ḳulınca ve gögüs aġrısına ve sancuya 4) ve 

öksürüge ve gögüsde olan süddeye ve dört günde bir ḥummāya 5) mübtelā 

olana ṣu yolında ṭaş olana ve baş dönmesine ve göz ḳararmasına 6) ve bevāṣıra 
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ve made aġrısına ve geç ṭaām hażm idene ve beñiz sarusına 7) ve aġız 

ḳoḫusına ve baş aġrısına ve bil ṣovuḳlıġına ve oġuldan ḳızdan 8) ḳalan ere ve 

avrata ve ḳocalıḳ zaḥmetine giriftār olup uyumayana ve yürek 9) oynamasına 

ki ḥafaḳān dirler ve’l-ḥāṣıl izn-i Ḥak ile ecelden 10) ġayrı emrāż muhtelifeye 

şifādur sanatı budur anduz günlük maṣṭakī 11) ṣakız ve çörek otı ve egir bu 

cümleden bişer dirhem mezkūr eczāları 12) muḥkem saḥḳ ve kifāyet miḳdārı 

asel ile macūn idüp iki noḫūd miḳdārı 13) ṣabāh ve aḥşam istimāl ideler 

diger macūn-ı bedliyye balġama nāfidür 14) faḳīrüñ kendi mücerrebümdür 

yüzerlik toḫmı yüz dirhem ferfiyūn 15) iki dirhem afyūn biş dirhem aḳırḳarḥā 

biş dirhem üç aġrı 16) asel ile macūn ideler mizāca gövde istimāl olına hem 

afyūna ve hem 17) sā’ir mükeyyifāta bedliyye olur ve hem balġama ziyāde 

nāfidür ġaflet itmeyeler 18) diger bu bir macūndur ki  muḳavvī  ve  hem  

şehveti ziyāde ider terkībi budur 19) afyūn mıṣırı ki  mıṣır tiryākīdür  ve-yāḫūd 

122b venedük tiryākī ḳanġısı olursa 1) olsun bundan on dirhem ve kerefes toḫmı ve 

ḥevic toḫmı onar dirhem ve zerāvend 2) iki dirhem ve maṣṭakī ve cevz-i hindī 

ve ḳaranfil ve aḳırḳarḥā bunlardan birer dirhem 3) bu eczāları cümle saḥḳ 

idüp üç vaḳıyye miḳdārı köpügi alınmış bal-ıla 4) macūn idüp günde birer 

miẟḳāl istimāl olına diger terkīb-i mükeyyif ve 5) müferrih berş afyūn mıṣırı 

on biş dirhem fülfül yigirmi biş dirhem 6) bezr-i benc yigirmi biş dirhem 

zaferān yidi dirhem sünbül bir buçuḳ dirhem ferfiyūn 7) bir miẟḳāl aḳırḳarḥā 

bir miẟḳāl bu edviyyelerüñ her bir dirhemine iki dirhem 8) ḳıvāmlu bal ḳatalar 

ki berş ḳıvāmı ola daḫı edviyyeleri ḳarışturalar ḥācet 9) vaḳtında yiyeler 

mükeyyif ve müferiḥdür diger macūn-ı bedliyye’i afyūn ḳaç 10) yıllıḳ tiryākī 

olursa bi-avni’llāhi Taālā bu macūn-ıla ḫalāṣ bula terkībi 11) budur zencebīl 

otuz dirhem bezr-i benc on dört dirhem ḳaranfil yidi dirhem 12) fülfül yidi 

dirhem dārçīn yidi dirhem cevz-i bevvā on dirhem zaferān 13) biş dirhem 

besbāse altı dirhem kebābe sekiz dirhem ḳarġabüken altı dirhem 14) maṣṭakī 

altı dirhem afyūn bir buçuḳ dirhem bu ẕikr olınan eczāları muḥkem saḥḳ 15) 

idüp üç eczā’ı miḳdārı asel-i muṣaffā’ı ḳıvāma getürüp macūn 16) ideler 

eger ḳarġabüken olmazsa üç dört dirhem üzerlik toḫmın 17) idḫāl ideler ve bu 

macūndan ekl ideler on yıllıḳ tiryākī daḫı olursa 18) on günde defāt-ıla 

kesildigi  tecribe  olınmışdur yigirmi  yıllıḳ  olursa 19) günde kesilür ve’l- ḥāṣıl 
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123a ġāyetle mücerrebdür ġaflet olınmaya diger muḳavviyyāt 1) macūnları 

bunlardur macūn-ı sünbüli sünbül ve besbāse ve cevz-i bevvā ve ḳaranfil 2) 

ve çörek otı ve ḳakūle ve dārçīn buçuġar dirhem ve ḫaşlanmış ṣūṣam 3) aḳ 

ṣūṣam ola altmış dirhem ṣūṣāmı irü dögüp ve ḳalanın daḫı 4) saḥḳ ide ġubār 

gibi ola ve kefi alınmış nīm ḳıvām aḳ bal-ıla macūn ide 5) deminde üç dirhem 

yiye acāyib göre ḥuṣūṣā kim cimāda diger 6) macūnu’l-ḥak bir ḥayli demür 

dikenüñ ola birazın bıçaġla doġraya 7) ve çömlege ḳoya şöyle ḳaynada kim 

ḳuvveti ṣuya çıḳa ve ṣoñra süze 8) ve ḳalan demür dikenüñ daḫı bıçaġ-ıla ḳabın 

ve yapraġın ṣoya ve arıda 9) daḫı şol ḳaynayan ṣu ile ıssı günde perverde ide 

kāmil olduġınuñ 10) alāmeti oldur ki pişmiş gibi ola biraz daḫı bundan ve 

aḳırḳarḥādan 11) birer dirhem ve zencebīl bir buçuḳ deng ve on dirhem serçe 

beyni ḳatup 12) ve ḳurudup dögdükden ṣoñra sükker yā bal-ıla ḳıvāma getürüp 

13) ṣaḳlaya deminde üç dirhem yiye ve üzerine bir iki ḳadar şarāb-ı 14) 

müẟelleẟden içe on avratı daḫı olursa feryād itdüre diger macūn-ı 15) 

mukavvī toḫm-ı ṭuraḳ toḫm-ı ḫavuc toḫm-ı şalġam toḫm-ı ṣoġan toḫm-ı 

madenūs toḫm-ı 16) tere çörek otı toḫm-ı rāziyāne toḫm-ı ḫardāl bu cümleden 

onar dirhem ola 17) zaferān ūd bu ikisinden ikişer dirhem ola maṣṭakī 

ḳaranfil dārçīn 18) aḳırḳarḥā anīsōn besbāse bu altı eczādān üçer dirhem ola 

misk  19)   iki   çekirdek  ola   eczāyı  mezkūrı  alā-ḥide  saḥḳ   idüp   macūn 

123b 1) ideler madeyi ıssı ider şehveti ziyāde eyler yüze renk virür aġız 2) ḳoḳusın 

def ider dişler dibini ḳatı ider süddeleri açar yilleri 3) def ider yüregi ḳavī 

ider ve ḳavuġı ıssı ider ve bevāṣırı keser ādemüñ 4) ḳavuġında olan ṭaşı eridür 

ve cimādan ḳalmış ādemi bayaġı gibi 5) ider muḥaṣṣal-ı emrāż-ı muḫtelifenüñ 

cümlesine fā’ide ider ġaflet olınmaya 6) bāb envā-i müferriḥ ḥaplar 

beyanındadur ḥabb-ı şebyār budur 7) imdi bu ḥabb ādemüñ başında olan 

illetleri eridüp 8) pāk ider ve yüregin ḳuvvetlendürür ve cümle illetleri aşaġı 

indürür 9) ishāl idüp ve niçe dertlere nāfi ve mücerrebdür ṣabır-ı usḳuṭūrī 10) 

on dirhem maṣṭakī on dirhem ḳızıl gül yapraġı on dirhem bu edviyyeleri 11) 

başḳa başḳa dögüp elekden geçürüp bade cümle’i bir yire cem idüp 12) 

kifāyet ḳadar güllāb ile ḳarışdurup noḫūd ḳadar yāḫūd büyücek ḥablar 13) idüp 

gölgede ḳurudup vaḳt-ı ḥācetde gice biş dāne yāḫūd 14) on dānesin 

yidüklerinde bir miḳdār sürüp fā’idesin bulalar 15) envā diger terkīb-i ḥabb 
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Sulṭān Ḫan ḳaranfil biş dirhem zencebīl 16) biş dirhem dārçīn biş dirhem 

maṣṭakī biş dirhem nebāt şekeri 17) on dirhem nişāsta biş dirhem zaferān üç 

dirhem günlük 18) biş dirhem zamġı arabī  biş  dirhem afyūn  biş  dirhem 

buyan   balı  19)   biş  dirhem  misk  bir  çekirdek  imdi  ḳurı olan   edviyyeleri  

124a ikisüñ 1) bir yirden dögüp ve yaş olanları başḳa dögüp elekden geçürüp 

cümlesin 2) bir yire ḳatup kifāyet ḳadarı güllāb ile ḳarışdurup ḥablar idüp 

istimāl 3) eyledüklerinde niçe fā’idesin bulalar nev ider ḥabb-ı ḳōḳıyā terkīb 

4) beyānındadur bu ḥab daḫı başdan inen marīżlara ziyāde nāfidür velikin 5) 

sevdāvī olan ādem içün amele getürürlerse biş dirhem eftīmūn ḳatup 6) 

istimāl eylediklerinde ziyāde nāfidür zīra meşhūr haplardandur ayāric-i 

fayḳarā 7) on dirhem toḫm-ı ḥanṭalı üç dirhem mahmūde üç dirhem türbüd-i 

ebyaż biş dirhem 8) usṭuhudūs biş dirhem muḥkem dögüp elekden geçürüp 

kifāyet ḳadar kerefes 9) ṣuyı ile ḳarışdurup haplar idüp yatacaḳ vaḳt dört biş 

dānesin 10) yudalar niçe fā’ide göreler nev diger ḥabb-ı ayāric-i fayḳarā 

beyānındadur bu hab 11) insāna ziyāde nāfidür cümle başda olan nāzle’i ve 

ḫılṭları sürüp 12) ve ishāl olanı ḳabż ider ve niçe illetlere nāfidür müferriḥ ve 

meşhūr ḥablardandur 13) maṣṭakī iki dirhem zaferān iki dirhem sünbüle iki 

dirhem ḥabb-ı belesān 14) iki dirhem ūd-ı belesān7 iki dirhem türbüd-i ebyaż 

iki dirhem gül-i surḫ iki dirhem 15) asārūn iki dirhem selīḫe iki dirhem dārçīn 

iki dirhem ṣabır-ı usḳuṭūrī 16) nıṣf dirhem imdi bunları dögüp kifāyet ḳadar 

kerefes ṣuyı birle 17) yāḫūd çig bal ile ḳarışdurup ḥablar idüp gice olıcaḳ 

birḳaç dānesin 18) yudup üç giceye dek istimāl  idüp  çoḳ  yimeyeler lāzım 

gelürse 19) birḳaç günden ṣoñra yiyüp  lakin  yoġurtdan ve sā’ir ekşi şeylerden  

124b ḥaẕer 1) idüp niçe fā’idesin bulalar nev diger terkīb-i ḥabb-ı cāmi 

beyānındadur 2) imdi bu ḥabb-ı cāmi daḫı insāna ġāyetle nāfidür zīrā ṣafrāyı 

ve 3) sevdāyı ve balġamı cümle dimāġda olan ḫılṭları çeküp indürür ve boġaz 

4) aġrısına ve ḳulaḳ ṣaġırlıġına ve ḫışımlu olan ādemlere ve bevāṣır zaḥmetine 

5) ziyāde nāfidür başdan aḫlāṭları pāk idüp ḫalāṣ ider ayāric 6) on dirhem ṣarı 

helīle yidi dirhem belīle yidi dirhem maṣṭakī iki dirhem 7) anīsōn iki dirhem 

(…?...) efsentin iki dirhem imdi bu edviyyeleri 8) alup helīle ile belīlenüñ 

çekirdeklerin çıḳarup muḥkem saḥḳ idüp 9) kifāyet ḳadar ısıcaḳ ṣu ile ḥaplar 

                                                 
7 Metinde belesān kelimesi “بالن ” şeklinde geçmektedir. 
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idüp şerbeti iki dirhemdür gice ile 10) yudup niçe fā’idesin göreler diger 

terkīb-i ḥabb ażāda olan 11) yili def ider mücerrebdür zaferān dārçīn afyūn 

zamġ-ı arabī ṣaḳız nişāsta 12) bu cümleden ikişer dirhem ola güllāb- ile 

noḫūd miḳdārı ḥablar ideler günde 13) birin istimāl ideler nāfidür diger 

terkīb-i ḥabb-ı müferriḥ afyūn zaferān 14) zamġ-ı arabī benefşe köki nişāsta 

dārçīn ṣaḳız rīhu’s-sūsen bu cümleden 15) bişer dirhem olup mezkūr eczāları 

bade’s-saḥḳ gül ṣuyı birle noḫūd miḳdārı 16) hablar idüp ḥīn-i seḥer birer 

dānesin istimāl ideler beñzi surḫ idüp 17) ḳalbe feraḥ virür ve fāsid fikirleri 

def ider maḳbūl ve müferriḥ ḥabdur ġaflet 18) olınmaya diger süfūf-ı rāvend-i 

çīnī   biş  dirhem  şeker-i  nebāt  on  iki  19)  dirhem  bade’s-saḥḳ  süfūf  idüp 

125a ale’r-rīḳ ṣubḥ ve mesā istimāl ideler 1) demi ıṣlāḥ ve ṣafrāyı izāle ider diger 

süfūf-ı māżi ve ḳaranfil 2) ve dārçīn ve zencebīl ve şāb bunlardan cümle onar 

dirhem ve eflāḳ ṭuzı 3) biş dirhem bu cümle’i başḳa başḳa dögüp ve şābı 

pişürüp ḳaynarken 4) dökülmiş ḳaranfili içine ḳoyalar ve cümle’i dögüp 

elekden geçüreler ve istimāl 5) ideler yürek aġrısına ve nāzleye ve göz 

aġrısına ve anuñ gözinde 6) nāfidür bāb envā-i eşribeler pişürmek 

beyānındadur imdi sirkencübīn 7) ṣafrāvī ādemlere ziyāde nāfidür zīrā 

süddeleri açar ve ṣusuzlıġı 8) keser eger bunı peydā ideyüm diyen ādem 

gerekdür ki istedükleri ḳadar şekeri 9) alup ve bir tencereye ḳoyup ve üzerine 

bir miḳdār sirke ḳoyup biraz içe 10) bade bir miḳdār güllāb idüp yāḫūd ṣāfī ṣu 

ḳatup ve ḳaynadup 11) kefin alalar lakin āteşi ziyāde itmeyüp ve leẕẕetin 

yoḳlayup ve lāzım 12) geldükde bir pāre sirke ḳatup vaḳt-ı ḥācetde nūş ideler 

ammā bazı 13) kimesne bir miḳdār bal-ıla pişürüp her kişiye mizācına göre 

ideler 14) eger ṣu yirine gāvzubān ṣuyı birle pişürseler sevdāyı kişilere ziyāde 

15) nāfidür bā-ḫuṣūṣ ṣafrādan ḳanı göyünmiş ādemlere ġāyetle nāfidür 16) 

nev diger şarāb-ı līmūn ıssı ve żaīf 17) madelü ādemlere muvāfıḳdur ve 

hem istifrāġ idenlere ve ishāl ve ḥarāreti 18) olanlara ziyāde nāfidür bunı 

amele   getürmenüñ  şarṭı  budur  meẟelā  19)  üç   yüz  dirhem  sükkeri   ezüp   

125b  ve  iki  dāne yumurṭa aġın ḳatup  ādet 1) üzre kefin alup pāk idüp ḳıvāma 

getürüp ḥattā cevāriş ḳıvāmına 2) geldükde elli dirhem süzülmiş līmūn ṣuyın 

ḳıvāma gelmiş şekere ḳatup 3) azacıḳ āteş üzerine yap yap yidürüp eger bir 

miḳdār güllābı ol 4) şeker ile maan ḳaynadup ḳıvāma getürürlerse daḫı 
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alādur ve līmūn ṣuyın 5) şekere virür lakin āteş şöyle ideler kim ḳaynamada tā 

kim ṣuyı yoḳ 6) olup ve şarāb-ı līmūn daḫı ḳıvāma gele bade indürüp ḥıfẓ ide 

lāzım 7) olduḳda nūş ideler bade ekşi şeyler ile olan nesnelerüñ 8) eşribesin 

pişürmede ḥaẕer ideler çaldurmayalar hemān faḳad kömür ile 9) pişürüp baḳır 

ḳap içinde pişürmeyeler ve daḫı līmūn şarābına ġāyetle 10) mükerrir ve ḫāliṣ 

şeker alup kemāli-y-le amele getüreler nāfidür nev diger 11) mā’ü’l-asel 

beyānındadur imdi bunuñ ameli budur bir ḳıyye bala biş 12) ḳıyye ṣu ḳatup 

ve ḳaynadup kefin alalar bade bir miḳdār dārçīn 13) anīsōn ve rāziyāne’i saḥḳ 

idüp bir pāre beze baġlayup baluñ içine 14) bıraġup maan ḳaynadup ve 

kemālin bulduḳda indirüp ḥıfẓ ideler 15) bade merṭūb ve meflūc ve balġamı 

ziyāde olanlara içireler niçe fā’idesin 16) bulalar nev diger terkīb-i güllāb 

beyānındadur meẟelā yüz dirhem şekere 17) üç yüz dirhem güllāb ḳatup ve 

ḳaynadup kefin alup ḳıvāma getüreler 18) bade indirüp ḥıfẓ ideler vaḳt-ı 

ḥācetde ṣovuḳ ṣu  ile  ezüp 19) içdüklerinde niçe ṣafālar kesb ide ġāyet alādur 

126a nev diger bir dürlüsi 1) daḫı olur evvel şekeri bir miḳdār ṣu ile ezüp ḳaynadup 

ḳıvāma geldükde 2) üç şeker ḳadarı gül ṣuyın daḫı ḳatup ve yine ḳaynadup 

tekrār ḳıvāma 3) getürüp ḥıfẓ ide nāfidür nev diger şarāb-ı nane 

beyānındadur 4) imdi bu şarāb-ı nane göñül dönmesin ve ınçḳıruġa ziyāde 

nāfidür 5) terkīb budur meẟelā bir miḳdār ṭatlu ve ekşi nār ṣuyı istedükleri 6) 

ḳadar alup ve bir ṭutam nane’i ḳatup bir baṭman ṣuya iki baṭman 7) şeker 

ḳatup ve ḳaynadup tamām ḳıvāma geldükde indürüp ḥıfẓ ideler 8) nev diger 

şarāb-ı dūt imdi şarāb-ı dūt ki ḥafaḳāna vesā’ir 9) niçe illetlere fa’ide ider 

terkībi budur biş ḳıyye yāḫūd bir rıṭıl dūt 10) ṣuyına üç rıṭıl şeker ḳatup ve 

ḳaynadup tamām ḳıvāma geldükde vaḳt-ı 11) ḥācetde nūş ideler ziyāde 

nāfidür diger şarāb-ı sükker beyānındadur 12) imdi bu şarāb-ı sükker ruṭūbet 

fażalātın ḥall ider ve beyni ḳavī 13) ḳılur ve cimāa key ḳuvvet virür ve ziyāde 

on sekiz fā’idesi vardur 14) terkīb-i şarāb-ı sükker zencebīl ve dārçīn bişer 

dirhem ḳāḳūle’i kebīr ve ḳāḳūle’i 15) ṣıġır ve ḳaranfil ikişer dirhem bu 

edviyyeleri dögeler ve elekden geçürüp 16) üzerine yidi rıṭıl ṣu ḳoyalar ve 

ḳaynadalar ve ḳuvveti yanī ḳoḳusı ṣuya 17) çıḳınca ve dört edviyye ḳadarınca 

sükkerüñ kefin alup ve ḳıvāma getürüp 18) ancaḳ aḳd itmeyeler tamām  

ḳarışduḳdan  ṣoñra  bir  dirhem  zaferān  daḫı  ezeler 19)  ve ḳatalar  ṣabāḥ bir 
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126b ḳaşuḳ aç iken içeler tamām sulṭānī ḳuşlıḳ olmayınca 1) üzerine bir nesne 

yimeyeler inşā’llāh şifā bulur diger şarāb-ı 2) (…?...) beyānındadur şarāb-ı 

(…?...) kim yüregi ḳavī ḳılur madenüñ fażalātın 3) def ider ve menī’i ziyāde 

ider ḥükemā on ṭoḳuz fā’ide daḫı yazmışlar 4) terkīb-i şarāb-ı (…?...) budur 

güllābı almanuñ çekirdegin ve ḳabuñ arıdalar 5) ve tamām ḫurd dögeler ve 

ṣıḳup ṣuyın ince bezden geçüreler berāberi 6) kefi alınmış aḳ oġul balı-y-la ve 

alma ṣuyınuñ iki aġrınca yaġmur 7) ṣuyın ḳarışturalar bunları bir ḳapda 

birbirine ḳarışınca añul añul 8) bir ḳaşuḳla ḳarışturup ḳaynadalar ammā aḳd 

itmeyeler ki ol ṣusuz 9) havāya gider andan zaferān ve dār-ı fülfül buçuḳar 

dirhem saḥḳ ideler ve 10) berāber ve ḳapda bal şerbeti-y-le ḳaynadalar ḳuvveti 

ṣuya çıḳınca ṣāfī 11) ideler ve ol ḳaynayan alma ṣuyuñ üzerine dögeler ve 

ḳarışturalar 12) tamām pişdükten ṣoñra bir deng misk ḳatalar ve her ṣabāḥ birer 

ḳaşuḳ 13) aç içeler nāfi ola inşā’llāhu Taāla diger sükker şarābıdur made’i 

14) ḳızdurur ve cigeri ḳavī eyler ve ḥarāret-i ġarīzesini ziyāde ider ve cimāı 

ḳavī 15) eyler ve ḥükemā yigirmi altı fā’ide daḫı yazmışlar terkīb-i sükker 

şarāb-ı sünbül 16) ve dārçīn ve ḳāḳūle ve ūd-ı hindī bir dirhem ve ḳaranfil 

buçuḳ dirhem bunları 17) biş rıṭıl ṭatlu ṣu ile ḳaynadalar ḥāṣṣası ṣuyı çıḳınca 

andan süzüp 18) bu ḳaynamış edviyyenüñ ṣuyı  miḳdārınca oġul  balı  ḳoyalar 

ve   ḳarışturalar  19)  tamām   birbirine  ḳarışınca   andan  üzerine  nīm  dirhem  

127a zaferān gül ṣuyı ile 1) ezüp ḳatalar ve indüreler yuḳaruda ẕikr olındıġı gibi 

istimāl olına 2) inşā’llāh şifā bula nāfidür diger şarāb-ı müẟelleẟ ḥükemā 

ādetice 3) bu didügümüz şarāb ve şarābuñ berāberi ṣu ḳoya ve ḳaynada tā kim 

ṣu buḫārı 4) gide ẟülüẟi ḳala ve andan üç yüz dirhemine elli dirhem aḳ bal yā 

sükker 5) ḳoyup ṭencerede ḳaynadalar tā kefin alalar daḫı zencebīl ve cevz-i 

bevvā ve dārçīn 6) ikişer dirhem ve ūd-ı hindī ve anber ve sünbül birer 

dirhem müşk bir deng hep 7) ġubār gibi saḥḳ ide ve key ince kettān bezinde 

eleye ve bu ḳaynayan şarāba döge 8) ve arḳun arḳun ḳaynada tamām birbirine 

ḳarışa ve āteşden indüre ve ṣovuda 9) ve şişeye ḳoya ṣoñra ḳırḳ dirhemine 

berāber ṣu ḳoyup memzūc idüp 10) içe ki key nāfidür made’i ḳavī eyler ve 

bögrüñi ve cigeri ıssı ve beñzi ḫūb ve ḳanı 11) ṣāfī ve ḥarāret-i ġarīziyye’i 

ziyāde ider ve cimāa aẓīm ḳuvvet virür kim ne ḳadar 12) diler ise hiç żaaf 

ve süstlıḳ vāḳi olmaz ammā içdükden ṣoñra 13) iki sāat te’ḫīr eyleye yimeye 
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kim acāyib göre diger eşribe’i mükeyyif 14) yidi kerre taḳṭīr olınmış araḳ 

otuz dirhem iki dirhem anber iki dirhem 15) nebāt şekeri iki çekirdek misk bu 

cümlesini bir şişeye ḳoyup ve aġzını 16) muḥkem ḳapayup sıcaḳ fışḳı içine 

göme ve on biş gün ṭura bade çıḳarup 17) bir fincāna birḳaç damla aḳıdup 

üzerine şeker şerbeti ḳatup içe ġāyet 18) mükeyyif ve muḳavvīdür ve cemī 

emrāża  şifādur  şerḥ-i  muṭavvel  ol  muġayyer yazılmadı 19)  Sulṭān  Muṣṭafā  

127b merḥūma yapılmışdur ḥekīm başı efendinüñ terkībidür ve mücerrebdür 1) diger 

eşribe’i neşāṭ-engīz on vaḳıyye araḳ içine yüz elli dirhem dārçīn 2) ve elli 

dirhem ḳaranfil ikisini berāber dögüp amma ayrıca döge ve bir bez içine 3) 

ḳoya bade araḳuñ içine bıraġup ḳazana vaż ve taḳṭīr eyleye taḫmīnen 4) 

yidi vaḳıyye araḳnı ala bade iki vaḳıyye süzme yoġurdı ol araḳ ile 5) ayran 

ide bade yarım vaḳıyye ḳavun çekirdegi ve yarım vaḳıyye ḫıyār çekirdegi 6) 

başḳa başḳa bir ḥavānda dögüp yine bir bez içine ḳoyup ol yoġurd 7) ile ayran 

olan araḳ içine bıraġup tekrār ḳazana ḳoyup bir daḫı taḳṭīr 8) eyleye biş 

vaḳıyye ḳadar ḫāliṣ araḳnı alup ḥıfẓ eyleye ḥīn-i istimālde 9) bir fincān 

kāfīdür zīrā ġāyet mükeyyif ve neşāt-engīzdür aṣla ḥarāreti 10) ve ḥumārı 

olmaz egerçi ṭūldur az keyf murād olınursa elli dirhemine 11) yarım vaḳıyye ṣu 

ḳatup az az istimāl olına diger vişn-āb on 12) vaḳıyye vişneye on vaḳıyye 

ıslāḥ asel ḳoyup bir ṣırlı küp içre 13) vaz ideler ḳırḳ gün güneşde dura bażı 

kerre aġzını açup ḳarışturalar 14) zīrā köpürüp ṭaşra çıḳar ḳırḳ günden ṣoñra 

ḥīn-i iḳtiżāde çıḳarup 15) ve süzüp istimāl ideler ancar ḳaṭan ṣu eẟeri 

doḳınmaya ve çekirdegi 16) dā’im küp dibinde dura çıḳarsalar bozulur ve eger 

ġāyet keskin 17) olsun dirlerse bir ṣūmaġı araḳ içre ḳoyup tamām araḳı içüp 

şişdükde 18) anı vişn-āb içre  māya  olmaḳ üzre ḳoyalar diger şarāb-ı mā’ir-

rummān 19)  ṣafrāyı  ishāl  ider ve göyinmiş  ḫılṭları  giderür ṭatlu enār ve ekşi 

128a enāruñ 1) dış ḳaplaruñ ṣoyup içinde ṣaruca ḳabı-y-la ṣaḳlar yüz dirhem 2) ṣu 

alalar ve ḳaynadalar ve kefin alalar dört dirhem ṣaru helīle ḳabı 3) ve dört 

dirhem ḳābilī belīle ve dört dirhem ḳara helīle üçini daḫı nīm kefin 4) dögeler 

ve bu ṣu içinde ıṣladalar tamām ıṣlanıcaḳ yigirmi biş dirhem şeker veyā otsuz 

5) dirhem şarāb-ı benefşe’i mükerrer veyā yigirmi dirhem terengübīn üzerine 

süzeler ve içeler 6) bāb envāı edviyyelerden yaġlar çıḳarmaḳ beyanındadur 7) 

imdi toḫm-ı edviyyelerden yaġ çıḳarmasınuñ şarṭı budur ne miḳdār 8) toḫum 
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olursa olsun ve bade yumuşaḳ dögüp ṣuda ıṣladalar ve bade ḳaynadup 9) 

süzüp kifāyet ḳadar şırlaġan yaġından yāḫūd zeyt yaġından ḳatup 10) yine 

tamām ṣu maḥv olınca ḳaynadup ammā ṣuyı ḳalmaduġın andan bileler bir 11) 

çubuġa bir pāre penbe ṣarup yaġa yaturup āteşe dutalar eger çözinirse 12) ṣuyı 

vardur ana göre ṣu ḳalmayınca ḳaynadup kemālin bulduḳda indürüp 13) ḥıfẓ 

ideler gül ve benevşe ve nīlūfer yaġın çıḳarmaḳ lāzım gelürse 14) terkīb budur 

ḳırḳ dirhem çiçege yüz dirhem şırlaġan yaġın ve ṭatlu bādem 15) yaġın ḳatup 

yigirmi günde ziyāde güneşli yirde durup terbiyye idüp tamām 16) çiçekler 

daḫı ḥall olup perverde olduḳda ṣıḳup ve süzüp yaġın 17) alup  hıfẓ ideler 

vaḳt-ı ḥācetde lāzım olan yirlerine süreler fā’idesin 18) bulalar diger terkīb-i  

yaġ  laṭīf ki  ġāyet  maḳbūl  ḳolulu yaġ olur 19) terkībi budur ḳara günlük  yaġı 

128b iki miẟḳāl iblīs ṭırnaġı yanup kül olmış 1) ola iki dirhem ve lāden ıṣlāḥ ola iki 

dirhem bunları cem eyleyesin 2) ve iblīs ṭırnaġuñ ḳızmış kiremit üzerinde 

yaḳup kül eyleyesin 3) ve günlük yaġı-y-la lādeni ısıcaḳ āteşde erideler ammā 

yaḳmadan ḥaẕer 4) olına ki ḳoḫuları taġyīr olmaya ince bezden bir ḫōşça 

süzeler ve ol 5) iblīs ṭırnaġı küli ki ince saḥḳ olınup bezden geçmiş ola bu yaġa 

ḳoyup 6) ḥall ideler ve biraz (…?...) yāḫūd ṣandal yaġı ve biraz misk ḳatalar 7) 

ġayet alā olur diger amel-i terkīb-i anber bir vaḳıyye mükerrer araḳı alalar 

8) ve yüz dirhem süzülmiş ıṣlāḥ lāden alalar ve bir yeñi çölmek alup 9) bade 

araḳı ol çölmege ḳoyalar ve daḫı āteş üzerine ḳoyup ḳaynadalar 10) ve lādeni 

bir pāk kettān bezine baġlayup bir iplik ile yāḫūd ince ḳınnāb 11) ile baġlayup 

ol çölmege ṣarḳıdalar şöyle ki ol lādenüñ yarusı 12) araḳa doḳına ve yarusı 

doḳınmaya ve ḳaynayup eksildükçe aşaġa ṣalıvireler 13) şol ḥadde ḳaynaya ki 

ol çölmekde yumurṭa miḳdārı ortalıḳ yirinde nesne 14) ṭop olup ḳalınca ve ol 

araḳ cümle ḳaynayınca dura andan ol ṭop 15) olmış nesne’i alalar ki bir siyāh 

bal mūmı şeklinde olur ve ol 16) bez içinde ki lādeni ki ancaḳ anuñ ṭortusı 

ḳalmışdur anı yabāna atalar 17) işe girmez ancaḳ ol çölmek içinde ḳaynamadan 

ḥāṣıl olan nesneyi 18) alup daḫı mükerrer ḫāliṣ gül  ṣuyı ile  defāt-ıla  

yıḳayalar   tā  kim  19)  araḳ   rāyiḥası  gidüp  anber   rāyiḥası  peydā   olınca 

129a hemān anber ḫāliṣ olur 1) diger terkīb-i yaġ laṭīf ḳara günlük ve (…?...) birdür 

ammā (…?...) 2) miḳdārınca ḳoya ve ādet-i me’lūf üzre ḫılṭ olsun yaġ ġāyet 

maḳbūl 3) yaġ olur diger eger dilersen ḳānūn-ı ḥükemā üzre nebātātdan ve 
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eşcārdan 4) ve sā’ir nesnelerden dehen istihrāc idesin şöyledür ki evvelā gül 5) 

yaġı veyā ṭopalaḳ veya zanbaḳ veyā fesligen veyā nergis veyā panbuḳ yaġı 6) 

her ḳanġısı murād olınsa ḳabuldür ve her ḳanġısı evrāḳdan ve bahārdan 

ḳısmından 7) ve nebātdan olursa şarṭı budur yüz dirhem zeyt yaġı elli dirhem 

gül-be-şekeri 8) bir şişeye ḳoyup yāḫūd evrāḳı ziyāde gül yapraġı ol şişenüñ 9) 

aġzın mūm yaġı-y-la ve bal mūmı-y-la berkidüp güneşe ḳarşu aṣup poyraz 10) 

yili ṭoḳınmaḳ gerek ḳırḳ günde kemālin bulur andan çıḳarup ṣāfī yaġı 11) ḥıfẓ 

ideler ammā yaş ḳabaḳ yaġı ve bu nebāt ḳısmından olan nesne 12) -lerüñ 

meẟelā ḳabaḳ yüz dirhem ve şīrūġan iki yüz dirhem cümle’i ḳaynadup 13) 

ḥamūr ola tā kim ṣuyı gide ve yaġı ḳala alāmeti budur ki bir aġaç ucına 14) 

bir bez baġlaya daḫı ol yaġa baturup oda ḳarşu dutasın tecribesi budur 15) 

diger ḳānūn-ı ḥükemā’i müteḳaddimīn oldur ki her nesnenüñ yaġı kendü 16) 

ṭabīatı gibidür evvelā ıssı çiçeklerden yaġ çıḳarmaḳ murād olınsa meẟelā 17) 

pāpādya ve nergis gibi yüz dirhem zeyt yaġı ve ḳırḳ dirhem çiçek ḳarışturup 

18) bir ṣırça şişeye ḳoyup ḳırḳ gün güneşde terbiye ideler ammā ṣovuḳ 19)  

çiçeklerden  gül  ve  nīlūfer  ve  benefşe  gibilerüñ  ḳırḳ dirhemine yüz  dirhem 

129b   şīrūġan 1) yaġın ve-yāḫūd ṭatlu bādem yaġın ḳatalar ve yigirmi gün güneşde 

terbiye ideler 2) ammā çiçekler böyle perverde olıcaḳ ṣızup yaġın istiḫrāc 

eyleyeler ammā toḫumlardan 3) ve köklerden yaġ çıḳarmaḳ ṭarīḳı budur ki nīm 

küft dögeler ve yumuşayınca 4) ṣuda ıṣladalar ve ḳaynadalar süzeler yeticek 

miḳdārı zeyt veyā şīrūġan 5) ḳoyalar lakin ṣuyı gidince ḳaynadalar ṣuyı 

gitdigini andan bileler ki bir pāre 6) aġça panbuḳ ṣarup ol yaġa batura ve oda 

dutalar eger cızlarsa henüz 7) ṣuyı gitmemişdür diger yimişler ve ṣuyı çıḳar 

nesneler yaġın çıḳarmaḳ 8) ṭarīḳı oldur ki ayva gibi alma gibi dögüp ṣuyın alup 

ṣuyı gidince yaġda 9) ḳaynamaḳ gerek diger ḳānūn-ı ḥükemā oldur ki gül ve 

benefşe ve yāsemīn yaġı istiḫrāc 10) eylemek şöyledür kim evvelā güli gülāb-

ıla sepeleyüp tebeh cāmına ḳoyup üzerine 11) bādem yaġı-y-la ṭılā olınmış 

tebeh cāmı vaż eyleyüp şiddet şemse 12) ḳoyup gül yapraġı içinde ṣolup aşaġı 

yirleşdükde vech-i meşrūh üzre 13) üzerine gül yapraġı ḳonula bu vechle 

yuḳaru tebeh cāmına ṣuūd iden 14) yaġdur diger dehen nāfi bil aġrısına ve 

siñirler aġrısına ve her ażāda 15) aġrı olsa bunı terkīb ideler zencebīl dār-ı 

fülfül fülfül onar dirhem ḥūlincān 16) ḳusṭ ḳaranfil ḳaraca ot bişer dirhem ūd-
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ı belesān sekiz dirhem eger on 17) dirhem üzerlik toḫmı biş dirhem aḳ ferfiyūn 

sekiz dirhem şeker on dirhem 18) ibrīşim elekden geçürüp andan ṣoñra bu 

mecmūını döge  ince  elekden  geçüreler 19) andan ṣoñra nergis yaġı ve sūsen   

130a yaġı  yigirmişer dirhem ve sezāb  yaġı on 1) dirhem merzincūş on dirhem 

şīrūġan ve acı bādem yaġı ve ṭatlu bādem yaġı 2) ve acı çekirdek yaġı 

yigirmişer dirhem süzülmiş et yaġı otuz dirhem bir cümle 3) bir ṭasa ḳoyalar 

on dirhem maṣṭakī otuz dirhem mūm ocaġa ḳoyalar mūm 4) ve maṣṭakī eriye 

bezden süzeler ṭoña andan ṣoñra ḥavāna ḳoyalar ol eczā ki dögülmişdür 5) 

ḳatalar ṣabāḥdan öyleye degin meḥlem gibi dögeler andan ṣoñra şişeye ḳoyup 

6) ṣaḳlayalar ve ḳata ki gerek ola yetecek ḳadarı ocaġa ḳayalar ıṣına ol yirdeki 

7) aġrı sızı ve uyuşmış ola dürteler şifā bula dehen ki nıḳrīṣa ve cemī 8) 

mafāṣıla müfīddür bādem yaġı ve ṭavūḳ yaġı ve ḳaz yaġı ve balıḳcıl yaġı on 9) 

bişer dirhem mūm altı dirhem bu cümlesin cem idüp bir yire ḫılṭ ideler bir irte 

10) bir gice dürteler şifā bula diger dehen kim ṣovuḳdan olan bil aġrısına 11) 

ve ṣovuḳ balġamī yillere ve sızı içün ġāyet fā’ide ider lakin ıssı aġrılara 

dürtmeyeler 12) hemān ṣovuḳdan olana dürteler zīrā ḳatı ıssıdur evvelā yüz 

dirhem zeyt yaġın 13) alup bir çölmege ḳoyalar ve od üzerinde ḳaynadalar 

ḳaynamaġa başlayacaḳ elli dirhem 14) ḳabı ṣoyulmış ṣarımsaġı ġāyet yumuşaḳ 

dögüp ve yaġ ḳaynarken ḳoyalar biraz 15) ḳaynaya andan çıḳaralar seyrecik 

astardan süzeler ve ṣāfī yaġ ḳala 16) ve bu yaġı tekrār çölmege ḳoyalar ve 

yigirmi biş dirhem fülfül ġāyet dögeler ve elekden 17) geçüreler ve ol yaġ içine 

ḳoyalar ve on biş dirhem günlügi daḫı yumuşaḳ dögüp 18) bile ḳarışturalar ve 

od üzerinde añul añul ḳaynadalar ḥall olınca  andan  ṣoñra  19)  çıḳaralar ve bir   

130b ḳaba  ḳoyalar ve aġzın  berkideler ve  ḥācet  vaḳtında sızıya  dürteler 1) şifā 

bulur lakin adı yumuşaḳ gerek kömür odı üzerinde ki göyünmeye ve 

edviyyenüñ 2) ḳuvveti gitmeye ve eger pāpātaya çiçegini yumuşak dögüp bu 

yaġ-ıla ḳarıştursalar 3) daḫı nāfi ola aġrılaruñ ve sızılaruñ envāına nāfidür 

diger rūġan kibrīt 4) -ü’d-devā’ı biş dirhem kükürt alup ve bir fincān ruġan-ı 

zeyt ve bir fincān ġāyet 5) alā ve eski şarāb bu cümlesin bir yire ḫılṭ ide daḫı 

āteşde ḳaynada tā kim 6) şarāb maḥv ola ṣāfī yaġ ḳala bade bir şişeye ḳoyup 

birḳaç gün 7) güneşde durduḳdan ṣoñra emrāż içün buçuġar dirhem aç ḳarnına 

on 8) gün istimāl ideler ve baż maraża bir dirhem istimāl olınur bāb 9) 
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terkīb-i merhemler beyānındadur imdi bu merhemi mıṣrī didükleridür 10) 

ḳulaḳdan aḳan irine ve ḳulaḳ içinde olan yaralara ve sā’ir illetlere 11) ziyāde 

nāfidür cengārı iki dirhem sirke yidi dirhem ṣāfī bal sekiz 12) dirhem evvel 

sirke ile balı ḳarışdurup ḳaynadup jengārı muḥkem 13) dögüp bal ġalīẓ olduġı 

gibi jengārı içine ḳatup ālūde idüp 14) lāzım olan yaralara uralar nāfidür diger 

terkīb-i merhem ḳara ṣab 15) bu merhem bıçaḳ oḳ ve ḳılıç yarasına ziyāde 

nāfidür zeyt yaġı bir ḳıyye 16) bal mūmı elli dirhem çam ṣaḳızı yigirmi 

dirhem (…?...) ṣaḳızı elli dirhem 17) ḳaṣnı yigirmi dirhem ṭavşan yaġı yigirmi 

dirhem günlük on dirhem terementi 18) yigirmi dirhem zerdeçāv biş dirhem üç 

dāne  yumurṭa  ṣarusı  bögrek  19)  yaġı  yigirmi dirhem  bu  eczāları  muḥkem  

131a saḥḳ idüp üç dāne yumurṭa ṣarusı-y-la 1) muḫlūṭ idüp lāzım olan yaralara 

urduḳlarında şifā bula diger 2) terkīb-i merhem-i frenk frenk uyuzı olanlara 

ġāyet nāfidür acı 3) yaġ yüz dirhem çınar biş dirhem ḳara boya biş dirhem 

şāb-ı yemenī biş 4) dirhem ḳalye ṭaşı üç dirhem selmen ṭaşı iki dirhem bu 

eczāları muḥkem 5) saḥḳ idüp üç dirhem ḳalye ṭaşı ve iki dirhem selmen ṭaşı 

maḫlūṭ 6) idüp bade acı yaġı ile merhem idüp lāzım olan frenk zaḥmeti 7) 

içün ziyāde nāfidür diger terkīb-i merhem-i asel bu merhem ṣırāca içün 8) ve 

ḥunnām yaraları içün ziyāde nāfidür asel elli dirhem sirke ḳırḳ 9) dirhem 

mürdeseng on biş dirhem cengār biş dirhem bunları adedince 10) alup ol bal 

ile sirke’i tencereye ḳoyup ve ḳaynadup tamām ḳıvāma 11) geldükde ṣoġudup 

mürdeseng ile cengārı ḳatup yoġurup 12) merhem idüp lāzım olan yirlere 

süreler diger terkīb-i merhem-i (…?...) 13) bu merhem yaralaruñ üzerini 

çıḳarur ve çürük etlerin yiyüp ve yeñiden 14) tāze et bitüre ökçe ve ṭaban 

yarıġına ziyāde nāfidür zeyt yaġı 15) yüz dirhem mürdeseng yigirmi biş 

dirhem zāc (…?...) on dirhem bunları 16) daḫı mürdeseng merhemni gibi idüp 

lāzım olan yirlere süreler nāfidür 17) diger terkīb-i yaḳı’ı siyāh bu yaḳı’ı 

siyāh bil aġrısına ve ufanuḳ 18) çıḳıḳ olan yirlere şişmiş ve berelenmiş yirlere 

ziyāde  nāfidür 19)  niçe kerre tecribe  olınmışdur  terementi  biş dirhem cehni 

131b  on dirhem lāden 1) on dirhem ḳunduz ḥayāsı biş dirhem bu cümle’i muḥkem 

saḥḳ idüp cümlesin 2) bir yire ḳatup yaḳı idüp lāzım olan yirlere uralar 

nāfidür 3) diger bu bir yaḳıdur kim sızılara ve aġrılara yaḳı idüp yigirmi dört 

4) sāat dura çam ṣaḳızı ve ṭatlu ṣaḳız ve günlük bunlardan üçer 5) dirhem ve 
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ḳaranfil ve zencebīl birer buçuḳ dirhem ve bal mūmı yüz dirhem ve panbuḳ 6) 

bezi bir buçuḳ zerrā bu eczāları cümle saḥḳ idüp eriyecek eşyāları 7) ṭavāda 

erideler buḫārı içine ḳoyup ḳarışturalar ve panbuḳ bezini 8) muşamma ṭarzı 

idüp iş bu eczālarla mülamma ideler ve alıḳoyup ḥīn-i 9) ihtiyācda ol 

muşamma ile alīli ṣaralar berelere ve vurulmış yirlere 10) daḫı nāfidür 

ġaflet olınmaya diger yaḳı yüzde ve ḳulaḳda ve ḳulaḳ 11) ardında ve boyunda 

verem vaḳi olsa ḳızıl olup aġrısı ola 12) aña nāfidür żamġ-ı arabī anzurūt 

iki dirhem aḳ günlük bir buçuḳ 13) dirhem muḳl bir dirhem mürr ve maṣṭakī 

birer dirhem çāvşīr bir buçuḳ dirhem 14) zaferān iki dirhem ḥavlān-ı hindī üç 

dirhem ṣabır-ı usḳuṭūrī iki 15) dirhem bu mecmuın dögeler ince elekden 

geçüreler andan ṣonra ḥavlānı 16) bir ḳaşuḳ ṣu ile ezeler havānda şol ḳadar ki 

vücūdı ḳalmaya ol 17) dögülmiş edviyye’i ḳarışturalar eger şāflar iderler ise 

cemī aġrılara ki 18) ḳızıl ve şişi ola güllābla  ezüp dürteler eger yaḳı itmek 

dileseler  19)   bir   dirhem   miḳdārı   yumuşaḳ   dögeler  yumurṭa   ṣarusı-y-la 

132a ḳarışturalar 1) ne ḳatı ola ve ne ṣovuḳ bir beze sürüp üzerine uralar ḳuruyınca 

dura 2) ḳuruyacaḳ bir daḫı uralar mücerrebdür bāb envāı muāleceler tedbīri 

3) beyānındadır imdi buḥrān nevbeti zamānında ḥastaya ġıdā virmemek 4) 

gerekdür meger ki ḳatı żaīf ola ve daḫı dükeli ḥastalıḳlarda sevinmek 5) ve 

göñli sevdügi kişi’i görmek ve ḫōş ḳoḳulı şeyler ḳoḳlamaḳ elḥān 6) ṣadālar 

işitmek cümlesi alādur ḳaçan kim ḥasta ṣovuḳdan şikest 7) olsa aña ṣovuḳ 

ġıdālar virüp ve ṣovuḳ şerbetler virüp daḫı ṣovudıcı 8) muāleceler eylemek 

gerekdür ki ısıcaḳdan şikest olmış olsa ıssı ġıdā 9) ve ıssı devā eylemek 

lāzımdur eger ḳan ġālib olmaḳdan ise hemān 10) almak gerek eger ḳuvveti 

taḥammül eylerse ḥacāmat itmek nāfidür eger ḳuvveti żaīf 11) olursa ṣovuḳ 

şerbetler içürmek gerekdür ve eşribelerden şarāb-ı ḫummāṣ 12) ve şarāb-ı 

līmūn ve şarāb-ı demür hindi ve şarāb-ı sirkencübīn vireler 13) ammā eger 

ṭabīatı ishāl olursa aña göre  şarāb-ı ve şarāb-ı sefercel 14) az az içüreler ki 

ḳabż üzre ola eger ṭabīatı ḳabż olursa aña 15) daḫı şarāb-ı nīlūfer içüreler 

lakin gögsi yāḫūd siñirleri żaīf olup 16) yāḫud öksürügi olursa ol maḥalde 

nuḳūḥ-ı ḫāmıż ve fākise virüp 17) bade müshil daḫı virüp ve aña göre yine 

muālece ideler bi-iẕni’llāh şifā 18) bula bāb muḳavviyyātdan olan şeyleri 

bildürür imdi  her kim keşūrı 19) āteş  içine ḳoyup  pişüreler muḳavvīdür  eger 
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132b   macūn  eylesen  keẕālik  muḳavvīdür  1)  ve  daḫı  cimāa  ziyān  iden 

şeylerden ḥaẕer eylemek gerek meẟelā toḫme 2) olmadan ve ṣovuḳ ṣu içmeden 

ve çoḳ ḳan almadan ve kemnūn ve mercimek 3) ve ekşi ve ṭuzlu marūl yimek 

ve cümle cimāa ziyāndur ammā cimāa 4) nāfi olan ġıdālar ḳoyun eti ve 

baḳla ve kebāb yiyeler cimāa nāfi olup 5) fā’idesin göreler bir kimesne baġlu 

olup cimāa ḳādir olmasa çay 6) balıġı aġzına bol idüp gerü çaya ṣalıvireler bi-

iẕni’llāh baġı 7) açıla ve her kim büber ile kükürdi dögüp bir miḳdār bal-ıla 

ḳarışturup 8) ẕekere sürseler ziyāde büyük ide eger ḥūlincānnuñ bir pāresin 

cimā 9) iderken aġzında ṭutup cimā eyleseler ol deñlü ṣafā vire ki olmaz 10) 

bir dirhemin yumuşaḳ dögüp bade buçuḳ miẟḳāl inek südi-y-le aç 11) ḳarnına 

içseler cimāa muḳavvīdür ve ṣafā virür eger iki dirhem ṭurp 12) toḫmın yaġ 

ile ḳaynadup ẕekere sürseler ziyāde muḳavvīdür ġaflet olınmaya 13) imdi her 

ayuñ yigirmi ṭoḳuzından altısına varınca ḳan aldurmayup 14) ḥaẕer ideler ve 

daḫı ḳulaḳ ardında olan damar ki vardur ḫalfü’l-üẕn 15) dirler eger andan ḳan 

aldursalar unutsaḳlı def idüp ve ḳulaḳ içinde 16) olan yaş burūdetleri def ide 

ve iki dudaġuñ orta yirinde iki 17) ṭamar vardur aña ırḳu’ş-şefeteyn dirler 

eger andan ḳan aldursalar diş etlerin 18) muḥkem eyleye ve dudaḳ yarılmasına  

daḫı   nāfidür   ve   daḫı   cuma   irtesi   19)  ve   pencşenbe   günlerinde  ḳan 

133a aldırmayalar zīrā bir sāat vardur ki aṣla 1) ḳan durmayup ṣoñra ādemi helāk 

ider ġıdālar beyān insāna 2) gereklü ve muḳavvī ġıdālardan ḳalın tenevvür 

etmegi ṭuzı yirinde ola hükemā’i 3) mütekaddimīnden rivāyet olınur ki bir 

kimesne evvelinden ale’d-devām 4) kurı ekmek yise ġayrı nesne yimese 

ömrinde maraża mübtelā olmaya 5) tā ecele dek zīrā aḥlāṭ ziyāde olup maraża 

mübtelā olmaḳ ihtilāf-ı 6) ṭaāmdandur ve erkek ḳoyun kim yirse muḥarrā 

olmış ola tā made 7) hażmında zaḥmet çekmeye ve bu ikiden latīf ṭabīat-ı 

insāna 8) hergiz ġıdā yoḳdur ve gögercin yavrusı ve ḳaz yavrusı ve ṭavuḳ ve 

piliç 9) ve ötmedük horūs ve tāze balıḳ ve rūfıdān pişmiş yumurṭa ki ṭavuḳ 10) 

yumurṭası ola ve ḳaz yumurṭası ola ve serçe eti ve serçe beyni ve tāze 11) 

ḳoyun ve ṣıġır südi ve aḳ soġan nīm puḫte ve ḳara ṣoġan ki buña 12) yarpuz 

dirler ve keşūr ve şalġam ve aḳ noḫūd ve gendāne ve bal ve şeker ve ṣıġır 13) 

yaġı ve fınduḳ ve bādem ve fistıḳ içi ve yaş ḳoz ve yaş ḫurma ve yaş incir 14) 

ve birḳaç gün hevenk olmış yaş üzüm ve ṭatlu ve tāze şarāb ekşi 15) ve acı 
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olmaya ve kemālince olmış güllābı alma ve ḫumūżātı gitmiş ayva ṣuyı 16) bu 

diñilen cümle muḳavviyyātdandur ve cimāa müteallıḳ daḫı ġıdālar çoḳdur 

17) ammā bu bābda ḥükemā ḳatında muḫtār olan bunlardur diger ṭurpı süd ile 

18) pişirüp  yise  ẕeker süstlıġuñ  gidere  her  kim  muttaṣıl  günde  üçer  

dirhem 19) ṭurp yise cimāa öyle ḳavī  ola ki  gicede on  kerre  itmege  ḳanāat 

133b  eyleye 1) diger her kim ṣarımsaġı çoḳ yise aẓīm fā’ide göre ve süstlıġı zā’il 

ide 2) ve erligi artura rūġanla piryān idüp ṣarımsaġı yise ne ḳadar yilleri 3) var 

ise taḫlīl eyler ve muḳavvī hevicüñ ṣuyuñ bal ile yise şehveti 4) artura ve 

cimāa dögüp bal-ıla macūn 5) idüp yiyeler erligi ḳavī ider diger ṣoġulcanı 

ḳurudup ḥīn-i 6) ḥācetde asel ile dögüp ẕekere ṭılā ide acāyibdür diger 

yarpuz 7) toḫmını yaġ-ıla piryān idüp andan asel ile macūn eylese her gün 8) 

birer miẟḳāl yiseler süst-ı endāmlıġı giderüp cimāa ḳuvvet virür ve 9) muḫālif 

yilleri taḫlīl eyler ve madeyi ḳavī eyler diger erkek serçeyi pişürüp 10) 

ṣummāḳ-ıla yiyeler çoḳ çoḳ cimā eyleyeler diger ḫorūs ḳanını biraz bal-ıla 

11) ḳaynadup ẕekerine ḥīn-i ḥācetde ṭılā eyleseler şehveti ziyāde idüp 12) 

murādı olduḳça yorulmaya ve avrat ṣafā ide mücerrebdür diger eger dilerseñ 

13) cimādan aṣla incinmeyesin on dirhemden yigirmi dirheme dek ḳaṣnı 14) 

alasın bal-ıla yāḫūd ġayrı nesne ile yiyesin bunınla bir kişi 15) yigirmi cimā 

eyledi mücerrebdür diger her kim görgercin beynini bādem yaġı-y-la 16) 

digerine sürse ne ḳadar kim cimā dilerse eylesün ve ḫorūsuñ ḥayāsın 17) 

pazusında dā’ima getürseler hergiz ẕekeri ḳā’im ola diger ve ḳara ṣavuḳ 18) 

odunı ẕekere sürüp ḥatuna cimā  eyleseler  ayrı ol ḥatuna  kimesne 19)  cimā  

itmege   ḳādir    olmaya    esrār-ı   acāyibdendür   diger mürri   zeyt  yaġı-y-la 

134a 1) ḳarışturup ṣaġ ayaġınuñ baş parmaġına dürtseler ne ḳadar ḥātırı 2) dilerse 

cimā ideler diger yumurṭaya bir miḳdār dārçīnī ḳatup yiseler 3) ġāyet cimāa 

ḳuvvet virdükden ṣoñra bil aġrısın daḫı giderür diger bir miḳdār 4) miski ḳara 

ṭavuḳ ödi-y-le ḳarışturup ḥıfẓ eyleseler ḥīn-i ḥācetden ẕekere 5) sürseler cimāı 

çoḳ ve şehveti ziyāde olup fā’il ve mefūle ṣafā-baḫş 6) ider diger muḳavvī 

içün aḳırḳarḥā ve ḳaranfil ve zencebīl bu üçinden on 7) ikişer dirhem alup ve 

bade’s-saḥḳ yigirmi yumurṭa ṣarusı-y-la ḫılṭ idüp ve 8) yüz yigirmi dirhem bal 

ile pişürüp bir miḳdār ṭaāmdan muḳaddimece istimāl 9) olına acāyibdür ve 

mücerrebdür diger ẕekere ṭılā ideler terkībi budur nergis ve 10) ṣoġan ve 
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aḳırḳarḥā ve ḳızıl üzüm berāber ola bunlaruñ rubınca hindistān 11) ḳazı 

ḥavānda key dögeler deminde ẕekerüñ ısıcaḳ ṣu ile ova ova yuyalar 12) daḫı 

ocaġa ḳarşu bu otları ṭuta ve ẕekere şöyle ġalīẓ 13) ve ḳā’im ide kim ve ṣafa 

gelmez tekrār iderlerse daḫı ḳıyāmı izdiyād ider diger 14) ẕekere ṭılādur biri 

daḫı budur kim iki dirhem panbuḳ çekirdegi içi buçuḳ dirhem 15) bir deng 

ṭopalaḳ iki buçuḳ dirhem şām keçi boynuzı çekirdegi ve üç buçuḳ 16) dirhem 

bir deng hindistān ḳozı yumuşaḳ döge ve rezzāḳı üzüm ṣuyı-y-la 17) ḳaynada 

tā ol otlaruñ ḳuvveti ṣuya çıḳa ve ṣaḳlayalar deminde evvelki 18) gibi ideler 

dürteler yoġunlıḳdan heybet alalar diger ṭılā biri  daḫı  budur  ki  19)  buçuḳ  

dirhem   ferfiyūn  ve  bir  dirhem  aḳırḳarḥā  ve  bir  buçuḳ  derhem  hindistān 

134b ḳozı 1) dögeler ve gül yaġı-y-la dürteler ifrīte döne diger ṭılā bu bir ṭılādur 

kim 2) ẕekeri ṭavīl ider ammā bilgil kim ẕeker użuvlardan bir użuvdur kim 

siñirden 3) mer’īdür cimāla ve ovmaḳ ile artar ammā olmaz ki ṭılā ve edviyye 

ile 4) olur terkībi budur demür dikeni dibin yuya ve ḳatı ḳuruda tā kim saḥḳ 5) 

olmaġa ḳolay gele ve bade’s-saḥḳ ince bezden geçüre ve ḥammāma varup 6) 

ısıcaḳ ṣu ile ve biraz ṭopalaḳ yaġlıḳ ḳatalar ova ve yuya key ḳızara 7) ve ol 

demür dikeni dibinden biraz şīrūġan ḳatup ḳarışturalar ve ẕekere 8) dürte üç 

gün aḫşamda oda ḳarşu dörtü ve ṣara ḳoya iki 9) sāat geçince girü edviyye 

ḳona aḫşama dek ve aḫşam tāze süd ile 10) ẕekeri key ḳızarınca ova ve ṣıġıruñ 

etin ḳıyma ide ve ṣuyı-y-la pişüre 11) ammā ṣuyı az ḳala ki ḳuvvet ṣuya çıḳa 

ve süze ve ol demür dikeni 12) dögülmiş olup bu ṣuya ḳata azacıḳ ve ol diger 

itdigümüz üç günin 13) gicelerinde bunı dürte gicede üç kez ve üç gün tamām 

olınca bī 14) -ḳıyās ṭavīl olur diger edviyyeler bu bir edviyyedür ki el ve ayaḳ 

15) parmaḳları arasına dürtseler cimāa key ḳuvvet virüp ẕekeri ḳā’im 16) ider 

ne ḳadar itse süst ve żaīf olmaz terkībi budur büyük ḳara 17) ḳarıncalar olur 

biş dirhem miḳdārı düşürüp aġarınca gök ṣūṣām 18) yaġı-y-la bir şişeye 

ḳoyalar ve  aġzın  perkideler gök  ṣūṣām  gök 19) zānbāḳdur yaġı fesligen yaġı   

135a gibi çıḳar ammā yigirmi gün bu yaġ-ıla ḳarınca’ı 1) güneşe ḳoyup bade saḥḳ 

ideler muḥarrā ola ki birbirine ḳarışa ve deminde bir 2) deng ūd-ı hindī 

dögeler ve ılıcaḳ ṣuya ḳatalar ẕekeri eli ve ayaġı ve ḳoltuḳlaruñ 3) yuya ve 

şişedeki ḳarınca yaġından bir ṭamla kim bir deng ola ol ūd 4) ṣuyınuñ on 

dirhemine ḳata ve ḳarışınca ḳarışturalar el ve ayaḳ parmaḳları 5) arasına 
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dürteler ve ṣırf ol yaġdan avucı-y-la azacıḳ ayaġı bölügine 6) bir baş parmaḳça 

dürte ve cimāa başlaya on avratı daḫı olsa deminde 7) ḫōşnūd ide diger 

edviyye aġızda dutacaḳ ḥablardur kim cimāda key 8) leẕẕet virür ancaḳ 

leẕẕeti failedür terkībi budur yaġda ḳavrulmış fıstuḳ 9) içini iki dirhem key 

saḥḳ ide ve bir dirhem anber ve bir dirhem ḳaranfil ve bir deng 10) müşk hep 

ġubār gibi saḥḳ ideler ve ol fıstuḳ ḳavrulan yaġdan 11) biraz bu edviyyeler 

üzerine dögeler ve cerīş gibi olınca ḳarışturalar 12) ammā yaġ çoḳ olmaya ve 

üç gün güneşe ḳoya andan sükker ile ḳıvāma 13) getürüp birer dirhemlik 

ḥablar ide deminde aġızda duta tā acayib göre 14) şöyle kim fāil leẕẕetden 

bī-hūş ola bu ḥabba (…?...) cimā dirler 15) esrār-ı ḥükemādandur diger 

edviyye bu edviyye fāile ve mefūle key leẕẕet 16) virür bir dirhem dārçīn ve 

buçuḳ dirhem aḳırḳarḥā ve bir deng ḳāḳule’i ġubār 17) gibi cümlesin saḥḳ 

idüp ve rezzāḳı üzümi ṣuyı-y-la ḳarıştura ve deminde 18) ẕekere dürte ve bir 

sāat  dura  ılıcaḳ  ṣuyı-y-la  yuya ve buçuḳ dirhem 19) dārçīni aġzında duta ve  

135b çiyneye ḥall ide  andan nıṣfını ẕekere süre 1) ve işe meşġūl ola fāile ve 

mefūle bir lezzet vire kim ve ṣafa gelmez 2) diger edviyye tüylenmiş serçe 

yavrusını bal ḳovanı ḳapusında asa 3) ve aruyı üşendüre yavruyı ol arılar ṣoḳa 

biraz ṣoḳduḳdan ṣoñra 4) boġazlaya ve ḳanın yabāna atmaya ḳanı-y-la bir 

küçürek çölmege ḳoya ve biraz 5) üzerine fesligen yaġından ḳoya tā cezb ola 

ve aġzın orta ve od 6) üzerine ḳoya arḳun arḳun ḳaynada ol yaġda muḥarrā 

pişe ve ezile bade 7) çıḳara ve bezden süze tā kim ḳuvvet yaġa çıḳup sizile ve 

bir deng 8) ferfiyūn ġubārını ol yaġ üzerine döge ve ḳarıştura ve şişeye ḳoya 9) 

ve aġzın mūm-ıla berkide ve üç gün aġustos ıssısında güneşe 10) ḳoya ve 

deminde bir yara yanuġı ol yaġa baturup daḫı el ve ayaḳ parmaḳları 11) arasına 

ve bölügine dürteler ve cimāa meşġūl olalar acāyib göreler 12) şöyle ḳādir 

ola kim ve ṣafa gelmez ve ṣovuḳ suyı-y-la birḳaç kerre yuyınca 13) yatmaya 

diger edviyye cimāa ġāyet ḳuvvet virür ḳar ve şaḳāḳul ve zencebīl 14) ve aḳ 

ṣoġan toḫmı ve günlük ve serçe beyni ve ḥūlincān dögeler eleyeler 15) ılıcaḳ 

ṣuyı-y-la yoġuralar fınduḳ ḳadarı ḥablar eyleyeler ḥācet vaḳtında 16) yidi ḥab 

yiyeler üzerine bir ḳadeḥ tāze inek südin içeler yāḫūd bir ḳadeḥ 17) müẟelleẟ 

veyā bal şerbetin içeler ġāyet ḳuvvet vire diger edviyye aġızda 18) ṭutalar 
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cimāa ḳuvvet vire şöyle kim bir ḥabb aġızda ṭutıcaḳ ne ḳadar gerekse 19) 

cimā  ideler maṣṭakī bir dirhem  müşk-i  ḫāliṣ  buçuḳ  dirhem  ḳaranfil  buçuḳ 

136a dirhem anber 1) buçuḳ dirhem dögeler eleyeler zencebīli bal-ıla ḳarışturup 

ḥablar ideler noḫūd 2) ḳadarı aġızda ṭutalar nāfi ola diger meẕī ve vedī çoḳ 

olduġına 3) ve define ilāc ve bir kimesne ile oynamaḳdan ve görüp 

imrenmekden 4) ẕekerden inzāl olına mezī dirler ve bevlinden ṣoñra yelmeşik 

nesneye 5) vedī dirler ilācı ferfiyūn ve ḳunduz ṭaşaġı ve aḳırḳarḥā ve ṭopalak 

ve ḳusṭ 6) ve dār-ı fülfül dögeler eleyeler her birinden berāber ve iki deng 

müşk ḳatalar sezāb 7) yaġı-y-la ḳarıştura ılıcaḳ idüp ḳaṣuġa dürteler ve 

bögürlere bile dürteler 8) ve kemnūn macūnı ve devā’ü’l-misk daḫı yiyeler 

nāfidür bāb ḫāssa’-yı 9) müfredāt-ı edviyyāt beyānındadur imdi her kim dār-ı 

fülfül yiseler ıssıdur 10) ḳurıdur lakin baġrı ṣovuḳ ḫılṭlardan pāk ider ve daḫı 

fālice ve laḳve 11) ve endām-ı süstlıġına nāfidür ve yilleri sürer çıḳarur ammā 

çoḳ yiseler 12) başuñ aġrıdur zaferān müferriḥdür madeye ḳuvvet virür ve 

misk 13) ıssıdur ḳurıdur lakin ḫāliṣ dimāġı ḳavī idüp göze ḳuvvet virüp 14) 

göñli şād eyler ve yürek ditremesin def idüp ve sevdādan olan 15) marīżlara 

nāfidür günlük ıssıdur ve ḳurıdur lakin ḥıfẓa fā’ide idüp 16) fehmi ve zihni 

ziyāde idüp sā’iri fā’idesi bī-nihāyedür eger biş dirhemine 17) berāberi şeker 

ḳatup andan bādem yaġı-y-la cezb idüp ılıcaḳ ṣu ile 18) içseler gözi 

nūrlandurur ve  żaafın giderür ve daḫı ḳavun yimek çoḳ  19)  ṣıtma getürür ve  

136b ḳarpuz geç hażm olur ammı cigeri tāzeler şāhtere yimek 1) ṣafrāyı ve sevdā’ı 

ishāl idüp uyuzı ve gicigi def idüp ve bevl 2) yolın açar demür hindi ṣovuḳdur 

lakin ṣıtma ṭutan ādemlere nāfidür 3) ve daḫı ishāl eyler ve ḳusmaġı def idüp 

ṣusuzlıġı keser ve daḫı ḥūlincān 4) ıssıdur ḳurıdur lakin yürek aġrısına ve 

ḳulınca nāfidür ve daḫı 5) maṣṭakī ṣaḳızı ḳurıdur madeye ḳuvvet virüp ve 

zihni pāk idüp ishāl 6) olmaġa yardım idüp balġamı sevdāyı dimāġdan indürüp 

ḫalāṣ eyler 7) nāfidür eftīmūn ıssıdur ḳurıdur lakin ḳavī balġamları gövdeden 

arıdup 8) fālice ve laḳva ve ṣara ve sevdā māliḫūlyā nāfidür tecribe 

olınmışdur 9) diger rāstuḥ bu ḥacer ḳısmındandur rāstuḳ ṭaşı dirler ıssıdur ve 

ḳurudur 10) tūtiyā idüp göze çekseler gözin nūrın arturur diger asārūn 11) kedi 

otıdur süddeleri açar usrü’l-bevle fā’ide ider bil aġrısına 12) ziyāde fā’ide ider 

bal ile istimāl itseler şehveti ziyāde ider 13) ve gövdeyi ısıdur diger angūr 
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ṭatlu üzümdür şīrāsı menī’i ziyāde 14) ider diger ısırġan toḫmını bal-ıla 

ḳarışturup ẕekere sürseler büyük 15) ide ve macūnuñ yapup yiseler şehveti 

arturup muḥkem ḳıvāma getürür 16) diger pīrūze naẓar olınsa ḳara’ı aynı 

füzūn ider ve andan tūtiyā daḫı 17) olur ve nigīn-i ḫātime ḳosalar seḥer (…?...) 

ve meger cāzūvān eşer eylemeye 18) ḥāmiline diger bevvā ıssıdur ve ḳurudur   

cimāuñ  şehvetini   getürür  ve  ṣovuḳdan   19)  olan  şişleri  açar   ve   öykeni   

137a balġamdan arıdur ve içinden yilleri sürer 1) ve āvāzı ṣāfī eyler ve ṭoġurmayan 

avrata yidürseler ṭoġura ve ḥayżı 2) sürer ve bunı çoḳ yimek baş aġrıdur ve 

sidügi yürüdür ve ādem tenini 3) yavuz ḳoḳudur ve eger bunuñ yaġını yüze 

dürtseler yüzin rengini 4) gökçek eyler ve avrat ṣarplansa bunı ıṣladup fercine 

dürteler ammā āsānlıġla 5) ṭoġura ve ḳasuḳ aġrısına dürtseler aġrısın giderür 

diger peyġamber 6) çiçegi köki ve çiçegi ve cemī ażāsı nāfidür ḳan 

ḳuṣmaġa ve ḳan tükürmege7) ve ḥayż ḳanına ve bevāṣır ḳanına ve baġırsaḳ 

ḳanına fā’ide ider aş ile 8) yimek ve bal-ıla macūn idüp yimek bu ḳanlaruñ 

cemīine üç dört 9) defa yimekle veyā artucaḳ yimekle mecāl virmez bāb 

insāna nāfi 10) eşribeler beyānındadur imdi insāna her nesne şerbeti ṭabīatı 

11) hemān yine kendü gibidür imdi her dürlü eşribeleri pişirmekde kāide 12) 

budur ki meẟelā alma gibi cīvā gibi nār gibi şāhtere gibi ve līmūn ve ḫummāṣ 

13) ve ḳoruḳ ve ot gibi olan şeyleri cümle muḳaddim saḥḳ idüp ve ṣıḳup 14) 

ṣuyın olup ḳaynadup kefin olduḳdan ṣoñra bade şeker ile yāḫūd 15) bal ile 

yine ḳaynadup kemāli-y-le ḳıvāma getürmek gerekdür ammā dipler 16) gibi ve 

toḫumlar gibi ve benevşe nīlūfer ve gül ve ḫaşḫāş ve cırcır ve unnāb ve demür 

17) hindi gibi olan şeyleri muḳaddim ṣu ile ḳaynadup ḳuvveti ṣuya 18) 

çıḳdıḳda bal  ile  yāḫūd şeker ile ḳıvāma  getüreler ammā gerekdür ki  19)  ıssı   

137b marīżlara  şerbetin sükker ile pişirüp ve ḳabz idecek şerbetleri 1) bal ile pişirüp 

lakin her zamān şerbet pişirdükleri vaḳt balı ol ḳadar 2) ḳatmayalar ki ol şerbet 

pişirdükleri nesnenüñ ṭamı ve ḳoḳusı 3) bellü ola ve dükeli şerbetleri ṣudan 

çalḳanmış yumurṭa aġı-y-la arıtmaḳ 4) gerekdür ki ziyāde ṭatlu olmayup 

ḳararınca ola diger şarāb-ı uṣūl balġamı 5) ḳaṭ ider ḫılṭları pişürür ve süddeleri 

açar ve yilleri taḫlīl ider 6) kāsnī dibi ḳabı ve rāziyāne gibi ḳabı ve kerefes dibi 

ḳabı her birinden otuzar 7) dirhem ve kebere dibi on biş dirhem ve çekirdegi 

çıḳmış ḳızıl üzüm ḳırḳ 8) dirhem ve rāziyāne toḫmı ve kerefes toḫmı ve anīsōn 
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ve kāsnī toḫumları her birinden 9) yigirmişer dirhem ḳaynadalar ve süzeler biş 

yüz dirhem bal-ıla yā şeker ile 10) ḳıvām virile diger şarāb-ı ḳoruḳ ḳoruḳ ṣuyın 

ṣıḳup ve ḳaynadalar 11) rub ḳala bade nıṣfı ḳadar şeker ile ḳıvāma gele 

bade ḥıfẓ ideler 12) iştihāya ḳuvvet virür diger şarāb-ı benefşe ṭarīḳı budur ki 

yüz elli 13) dirhem benefşe’i alalar ve altı yüz dirhem ṣu içinde ḳaynadalar 

yanī ṣuyı 14) evvelā ḳaynadup ol ṣu ḳaynarken benefşe’i içine ḳoyalar 

bozarınca 15) ḳaynaya andan indüreler ve ṣıḳalar ve ṣıḳılan ṣu miḳdārı şeker 

16) ḳatalar ve ḳıvāma getüreler ve gül şarābı ve cemīı çiçekler şarābı bu ve 

cümle 17) çıḳar ġaflet olınmaya diger şarāb-ı rummān ḳusmaġı ve ṣusuzlıġı 

18)  giderür  ve   madeye  ḳuvvet   virüp  baş   aġrısın   giderür  yimege  iştihā   

138a 19)virür ṣafrādan olan emrāża fā’ide ider ayva nārı alup dāne 1) ayırtlayalar 

çekirdeğin yabāna atalar iki vaḳıyye süzülmiş enār ṣuyına bir 2) vaḳıyye şeker 

ḳatup ḳaynadup köpügin alup ḳıvāma gele indürüp vaḳt-ı 3) ḥācetde istimāl 

ideler diger şarāb-ı tuffāḥ ṣovuḳ madeye ve yürege 4) ve nefese ḳuvvet virür 

ve göñli feraḥ ider ve ṣafrādan olan ḳusmaġı 5) ishāli giderür sanatı budur ki 

alma’ı alup ayırtlayup çekirdegin çıḳarup 6) ve andan bir ṭaş dibege ḳoyup 

dögeler ḥall olınca andan ṣıḳup 7) ṣuyın süzüp ḳaynadup tā kim nıṣfı gide bir 

vaḳıyye sükkere bu ṣudan 8) buçuḳ vaḳıyye ḳoyup tamām ḳoyu olınca 

ḳaynadup andan indürüp ṣaḳlayup 9) istimāl ideler şarāb-ı ayva daḫı böyledür 

diger şarāb-ı muḳavvī 10) yüz dirhem (…?...) köki ki (…?...) ola alup (…?...) 

dāne erkek 11) ḳuşın dutup ve boġazlayup ayaḳlarından ġayrı yirini cemī 

bedenin 12) yolup pāk idüp ol (…?...) köki ile bir ḥavān içinde muḥkem dögüp 

13) bir yirde saḥḳ ve mülemmā ola bade dört aġrı ṣu ile bir pāk çölmek 14) 

içinde ḳaynadup ol ṣuyuñ rubı ḳalduḳda bir bezden süzüp ol 15) ḳalan 

müzaḫrefātı yābāna atup ve ṣuyı ḥıfẓ ve başḳaca bir çölmek 16) içine ḳoyup 

dura andan biş yüz dirhem asel alup ol aseli ḳırḳ 17) biş dirhem miḳdārı ṣu 

ile ezüp andan ol aseli bir başḳa çölmege 18) ḳoyup āteş yanında muḥkem 

ḳaynadup   kefi  geldükde  kefin   alup   andan 19)  aseli  muḳaddim  key āḫiz   

138b olınan ṣu ile ḳarışturup cem ide ve çölmek 1) aġzını muḥkem baġlayup ḳırḳ 

gün hīç incitmeyüp bir yirde dursun taaffün 2) idüp ḳaynasın ammā ḳırḳ 

günden eksik durmaya tamām dura bade 3) biş dirhem miḳdārı bundan bir 

ḳaba ḳoyup āḫir tāze ṣu ile şerbet idüp 4) ḥīn-i ḥācetde istimāl ide eger aç 
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ḳarnına eger toḳ ḳarnına olsun cā’izdür 5) içe bade iki sāat ḳadar serḫūş gibi 

ola def olduḳdan ṣoñra 6) ẕekere şöyle keremmiyyet gelür kim tabīr olınmaz 

ne ḳadar cimā iderse 7) fāil ve mefūl küllī zevḳ ide bir kerre içmek bir hefte 

kifāyet ider 8) ve bedene daḫı fā’idesi vardur olur olmaz nā-ehl naḳl olınmaya 

bāb 9) insāna nāfi şiyāflar aḥvālin bildürür imdi ishāl içün ziyāde 10) nāfidür 

kelb boḳın beyāzın bulup muḥkem saḥḳ idüp ince bezden geçürüp 11) bir 

miḳdārın yine bir beze baġlayup aşaġıda şāf gibi idüp üç 12) defa götürseler 

ishāli ḳat idüp ḫalāṣ ide mücerrebdür ve daḫı 13) istiridye ḳabuġın muḥkem 

yaḳup ve elekden geçürüp anı daḫı şāf gibi 14) eyleseler ishāli ḳaṭ ider eger 

nār ḳabuġın pişirüp maḳadı 15) ṭaşra çıḳan ādemler ṣuyına otursalar ishālin 

ḳabż ide eger 16) marṣama’ı dögüp ṣuyın çıḳarup üç gün bir ḳaşuḳ içseler 

nāfidür 17) ġaflet olınmaya diger şāf bilde olan burūdeti ve ażādaki ruṭūbet-i  

18)  zā’ideyi  ve  madedeki  ṣafrā’ı  ve  sevdā’ı ve balġamı  ceẕb  idüp  

cimāa 19) ḳuvvet  virür  terkībi  budur  ṣu  kerdemesi  biş dirhem zencebīl  iki 

139a dirhem 1) aḳırḳarḥā bir deng mezkūr eczāları bal-ıla ḳarışturup ḳıvāma 

getürüp 2) yatacaḳ vaḳt şāf eyleye diger şāf kulunca ve balġamı ve sevdā’ı 3) 

ve ṣafrā’ı ceẕb ider sanatı budur tere toḫmı biş dirhem aḳ zencebīl 4) iki 

dirhem ūdü’l-ḳahr bir deng ḳıvāmlu bal-ıla şāf düzüp istimāl 5) ideler ammā 

ḳulunç içün ḥammāmda götüreler diger şāf bu bir şāfdur ki 6) bildeki burūdeti 

ażādaki ruṭūbeti zā’il ider ve madeden ṣafrā 7) ve sevdā ve balġamı ceẕb 

idüp def ider ve cimāı key ḳavī ider bir deng 8) aḳırḳarḥā döge ve ince 

bezden geçüre ve üç sene beynin ḳata ve ḳıvāmlu 9) bāl ile şāf ide yatacaḳ 

vaḳtda getüre acāyib göre diger 10) şāf panbuḳ çekirdegi içi ve aḳırḳarḥā’ı 

berāber key ḥall olınca dögeler 11) bal ile şāf ideler yatacaḳ vaḳtda  getüre 

maḳṣūd ne ayıra cimāa nāfidür 12) diger ḥuḳne bu bir ḥuḳnedir kim veca-ı 

mafāṣıl ve ẕillet ırḳu’n-nisā’ı 13) ve bil aġrılaruñ ve fāsid yilleri ve ḳulunç 

defi ve bili muḥkem ve efāl-i aẕīm ḳavī 14) ider evvelā ḳuzı ḫāya arı ve 

tāze ḳuyruḳ ve bir avuc nīm küft noḫūd ve dögülmiş 15) ḳızıl buġday ve bir 

ḳabża şalġam toḫmı ṭaşdan çölmege ḳoyup miḳdārınca ṣu ḳoya 16) ve aġzını 

perkide ve key ḳızmış tenevvürde bir gice ḳoya ve muḥarrā pişe ve irte çıḳara 

17) otuz dirhem bu ḳaynayan ṣudan ve iki dirhem ḳoz yaġın ḳarıştura ve ṣıġır 
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18) ḳavuġına ḳoyup ve bir maṣra  aġzına  baġlayup  ve  daḫı  bili  altına  

yüksek  19)  yasdıḳlar  ḳoya  tā başı  aşaġa ve ayaḳları yuḳaru ola ve ol maṣra’ı 

139b dübürine 1) ṣoḳalar ol ḳavuḳdaki nesne’i ḳalduralar tā baġra ṣoḳalar yürüye 

ammā 2) ṣabāḥ ve içi arınmış ola ve yılda iki kerre ideler bir yazda ve bir 

güzde itse 3) cemī ḥastalıḳdan emīn ola bāb insāna nāfi ve żarar olan 4) 

cimā aḥvālin ve tedbīrüñ beyān ider gerekdür kim cimā ṭaām madede 5) ve 

cigerde hażm olduġından ṣoñra ola beden mutedil olıcaḳ ideler 6) mādāmki 

şehvet key ḳavī ve menī key çoḳ olmayınca itmeyeler ve çoḳ 7) cimā eylemek 

ṭaāmı siñdürmez Buḳrāṭ hekīm der ki dört nesneden 8) ġāyet ṣaḳınmaḳ 

gerekdür biri çoḳ ṣoyulmaya ve biri çoḳ yimeye yirse madesi 9) yaramaz olur 

cigeri żaīf olur ve ḳarnı aġrır ve biri çoḳ cimā itmeye 10) ve biri daḫı çoḳ 

ḥammāmda oturmaya şürūṭ-ı cimā imdi ne vechle ola 11) beden-i insāna żarar 

olup żaaf ve tīz ḳocalıḳ olmaya dinelürse pes 12) malūm ol ki ayaḳ üzre 

cimā eylemek żarardur bu minvāl üzre olan cimāda 13) dört dürlü maraż 

ḥāṣıl olur beden-i insāna elem virür evvel marīżuñ 14) biri ḥafaḳān ve ẕātü’l-

cenb ve ẕāt ırḳu’n-nisā ve nıḳrīṣ ve ṣudā 15) bu marıżlar ayaḳ üzre cimā 

iden ādemde ḥāṣıl olur ḥaẕer ideler ve daḫı 16) eyegü üzerine yaturken cimā 

idenüñ żararı budur ki yürek ve bu bögrek 17) ve ciger aġrılarına uġradup ve 

ḳulunç ve selesü’l-bevle mübtelā ider ḫuṣūṣā ki 18)  ṣaġ yanı üzerine yatup  

cimā eylemek  ġāyetle żarardur  ve  daḫı  avrat 19)  er üzerine  çıḳmaḳ ġāyet 

140a mużırrdur meẟāne rencin getürüp ve bevli daḫı ṭutulı 1) ṭutulı ve kesile kesile 

ve ṭamla ṭamla ve bura bura ve yaḳa yaḳa gelür ve südde 2) renci getürür kim 

sidük yolından ḳan ve irin gelüp olmaz dertlere mübtelâ 3) eyler imdi böyle 

olınca bu minvāl üzre olan cimādan ḥaẕer idüp 4) hemān ādet-i ḳānūn üzre 

cimā eylemeden ġāfil olmayalar tā ki ẕikr olınan 5) marīżlara mübtelā 

olmaḳdan ḫalāṣ bulalar zīrā beden-i insāna żarar gelmeyüp 6) ve ṣafāsı daḫı 

ziyāde olur ve ādet olan şeylerden ġaflet olınmaya 7) egerçi bu diñilen 

ḥareketler ḫaṭā’ı vāḳi olmış olursa ilācı key 8) olmış it üzümini ṣıḳa elekden 

geçürüp ṣāfī ide ve ḳand sükkeri 9) döge ve resīde olmış ardıç ṣuyı ile ḳaynada 

ve şerbet ide ve ol 10) üzümi ṣu ile berāber idüp ḳıvāma getüre ammā sükker 

şol ḳadar ola kim 11) dükelinüñ leẕẕetinden kendüñüñ leẕẕeti ziyāde olup 

kendü leẕẕetine döndüre 12) ve ṭatlu ide andan ṣabāḥ ve yatsu vaḳtında bir 
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ḳaşuḳ yiyeler şifā bula 13) şürūṭ pes cimāuñ eyleyecek şarṭları budur avrat 

arḳası üstine 14) rāst yata bili altına ince yaṣduḳ ḳoya iñen yufḳa olmaya ve 

ayaḳlaruñ 15) getürmeye kim bār-keş olup zaḥmet çeke er daḫı iki ayaġı burnı 

üzerine 16) dura şöyle kim menī atar ola ol dem iki dizin aşaġa ḳoya ve 

kendüyi 17) avratın üzerine bıraġa tamām menī inzāl olup ve munḳatı olup 

raḥme 18) ṭoġru  vara  kim  munḥarif  düşüp  żāyi olmaya  ve  tevellüd-i nesli 

ḥāṣıl ola 19)  ve kendüye żarar olmaya ḳaçan bu diñilen  vech  üzerine  olsa  ol  

140b 1) fā’ideler kim diñledi cümle ḥāṣıl olur ve zaḥmetlerden emīn olur 2) 

temmetü’l-kitāb bi-avnillāhü’l-mülk (…?...) 3) mā’-i nīsān üzerine oḳunıcaḳ 

āyet-i kerīme ve ediyye’i me’ẟūreler 4) beyān bildürür sūre’i fātiha 

muavvezeteyn iḫlāṣ-ı şerīf 5) ḳulyā eyyühe’l-ḳāfirūn sebbiḥ-i ism sūresi sūre’i 

elem neşraḥ leke 6) sūre’i innā enzelnā āyete’l-kürsī Lā ilahe illāllah  

7) (………………………………………………………………………...) 

8) (………………………………………….……………………………..) 

9) (…………………………………………….…………………………..) 

10)(………………………………………………………………………..) 

         11)(………………………………………………………..………………)                    

işbu ẕikr olınan āyāt-ı kerīmeyi 12) ve ediyye-i me’ẟūre (…?...) nīsānda yaġan 

bārān-ı raḥmetden yire doḳınmadın 13) alınup bir pāk bardaḳ ve-yāḫūd pāk 

şişe içine ḳoyup pāk 14) ṭahāret ile abdest eyle bir tenhāda oturup ḳırā’at 

eyleyeler 15) ve bade yidi gün ṣabāḥ ve aḫşam içüp bad tamām şurb-ı alma 

1) Ḥażret-i imām Ḥüseyn raḍya’llahu anh ḥażretlerinüñ rūḥ-ı şerīflerine 2) 

taḫṣīṣen iki kerre innā enzelnā sūresin oḳuyup bade bu duā’i 3) şerīfeyi 

oḳıya (…………..), 4) (…………………….), 5) (……….……………) 6) 

Ḥażret-i Ḥabīb-i Ekrem ṣalla’llahu aleyhi ve sellem buyurmışlardur ki ol 7) 

ṣudan içen aṣlā ḥekīme muḥtāc olmaya 8) bāb ümmü’ṣ-ṣıbyān ki küçük 

maṣūmlarda olur anuñ 9) ilācın bildürür imdi her kim küçük maṣūmların 

ḳarnınuñ 10) etrāfına bir miḳdār ṣandal yāḫūd kāfūrī ṣuyın ziyādece sürüp 11) 

ḳurṣ-ı günlük içürseler nāfidür eger oġlaḳ māyasın vālidesi 12) südi-y-le 

ḳarışdurup içürseler nāfidür eger göz degmek içün ṭoñuz 13) dişin 

maṣūmlara olsun büyük ādem olsun boynında getürseler 14) naẓardan ve 

cāzūlıḳ şerrinden emīn ola eger bir maṣūmuñ ḳaṣıġında 15) ṭaş peydā olsa 
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avrat südin bal-la ḳarışdurup içürseler ḫalāṣ 16) ide eger küçük ma’ṣūmlarda 

uçuḳ dirler bir illet peydā olup darılur 17) ve ḥarāreti olur  aḳlı zā’il olur 

beñzi ve gözi ṣarı olup istifrāġ 18) idicek ṣafrā ḳuṣar ilācı budur ki 

oġlancıḳlarda  olursa   aña  evvel  19)  bir  miḳdār  līmūn  şarābın  ısıcaḳ   idüp 

141b  içüreler bade lisānü’ẟ-ẟevrī 1) ṣuyı birle buyan dibin ḳaynadup ve bir pāce 

terencübīn ḳarışdurup içüreler 2) bi-iẕni’llāh şifā bula eger rāvendiñ dişisin bir 

pāre ṣu ile ezüp 3) içürseler nāfidür (…?...) 4) diger nāzleden olan göz 

aġrısına ġāyetle mücerrebdür devā 5) yidi dāne ḳuduz böceğini alup ḳanatların 

ḳuyruḳlarını ḳoparup 6) atduḳdan ṣoñra yaluñuz cismini muḥkem saḥḳ idüp 

bade mūm yaġı-y-la merhem 7) idüp rub miḳdārı bir dāne bez üzerine yaḳu 

idüp başka (…?...) 8) üstini tırāş idüp meẕkūr yaḳıyı ol maḥalle ura ṣarı ṣarı 

ṣular 9) aḳıda ne ḳadar gözi görmezse bi-iẕni’llāh gözi ḫōş ola 10) nāzle içün 

ṣufūfdur rāvend (…?...) bunları muḥkem saḥḳ 11) idüp iki aġrı ḳadar sükker ile 

sufūf idüp her gün istimāl 12) ideler diger naḳl (…?...) ġāyetü’l-beyān baş 

aġrısı-çun ve nāzle ve dimāġa 13) ḳuvvet virür ṣıfat budur cevz-i bevvā 

besbāse ve sirke ile terbiye olınmış 14) kişnic ve rāziyāne ve günlük ve dārçīn 

her birinden ikişer dirhem kehrübā nıṣf 15) dirhem şeker ḳırḳ dirhem bu 

eczāları dögüp sufūf eyleyüp üçer dirhem 16) istimāl ideler ḥunnāḳ (…?...) 

boġaz ki (…?...) bir dirhem nişādur 17) tamāmü’l-vezn ola üç dāne ḳarabiber 

ḳoyup muḥkem saḥḳ idüp bir ṣafça 18) dülbendi iki üç ḳat idüp içine ḳoyup 

depesine  ḳoya  19)  bi-iẕni’llāh  yigirmi  dört  sāatde  çeküp  ala mücerrebdür  

142a (………………………………………………………………..) 

142b (………………………………………………………………..) 

143a (………………………………………………………………..) 
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6. METİNDEKİ EKLER 

74a’da sayfanın sol tarafında 

 1)(…?...) içün 2) bir iki ḫıyārı ḳabuġı-y-la (…?...) havānda dögüp 3) ṣıġup 

ṣuyına şeker 4) ḳatup (…?...) arıḳ 5) istimāl ide bir günde 6) (…?...) 7) zā’il 

on dirhem 8) dārçīn (…?...) 9) daḫı (…?...) (…?...) 

 

78a’da sayfanın sol tarafında 

 1) çilegi eritmek içerisini dögüp 2) çilegi nār ince vaż ve (…?...) ḳızdurup 3) 

ḳalem-i kükürd sürüp bade ḥavāna ḳoyup 4) saḥḳ ide (…?...) daḫı böyle idüp  

 

79a’da sayfanın sol tarafında 

 1) bevāṣır içün (...?...) 2) on iki dirhem sināmekī on iki dirhem içi (…?...) 3) 

altı dirhem çörek otı altı dirhem yüzerlik 4) iki dirhem rāvend-i hindī 5) yüz 

dirhem çiġ asel 6) çig asel ile 7) macūn idüp 8) aḫşam ṣabāḥ 9) kifāyet 

miḳdārı 10) istimāl ide 

 

101b’de sayfanın sağ tarafında: 

 1) et yarası didükleri 2) illet içün 3) bir dirhem afyūn 4) yarım fincān sirkeyi 

5) ıṣladup parmaġını 6) içine ṣoḳar 7) fi’l-ḥal ve vecaı sākin (…?...) yarım 

sāat 8) ṭurduḳda bir astarı 9) afyūnlı sirkede 10) ıṣladup 11) üzerine ṣarar 12) 

ḫavārıḳdandur  

 

102a’da sayfanın sol tarafında: 

 1) āteş yanıġı içün 2) sirke ile (…?...) ḫılṭ ide 3) ve süre fil-ḥal 4) ḫōş eridür  

 

104b’de sayfanın sağ tarafında: 

 1) ḳan çıbanına 2) ḳara saḳız 3) bal mūmı 4) berāberce eridüp 5) bir bez 

üzerine 6) yaya yaḳu ide 7)  çıbana uralar 8) çıban eyü olıduḳça 9) ḳopmaz 

 

137b’de sayfanın sağ tarafından: 
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 1)sürat (…?...) defi içün 2) biş dirhem besbāse 3) biş dirhem aḳ günlük 4) 

berāber saḥḳ idüp 5) yatur (…?...) bir dirhem 6) ḳadar (…?...) yire 7) ḳutlu alā 

(…?...) 

 

143b’de yukarıdan aşağı 

 1)ziyāde (…?...) saḥḳ 2) bir aded yumurṭa daḫı aḳını bir miḳdār keskin sirke 

ile (…?...) (…?...)(…?...) 3) (…?...) altından yurḳaru tepesine ḳadar jīve sürüp 

4) ura selmen (…?...) şifā (…?...) 5) (…?...) nāzlesi-çün (…?...) (…?...) biş 

dirhem ḫardāl toḫmı biş dirhem ḳanbih 7) sırāca içün 8) dirhem kāfūr iki 

dirhem beyāż şāb bir dirhem ḳaranfil işbu üç edviyye ḳızġın ṭuġla üstünde 

pişirüp 9) ġubār olup dögüp tuz ola 10) pāre (…?...) (…?...) eke 10) 

mücerrebdür  

 

143b’de sayfanın sol orta tarafında: 

 1)ḫall idüp (…?...)(…?...)(…?...) saḥḳ idüp 2) kettān bezi ile yaḳu ide 39 

ṭayanabilücek ḳadar ṭona 4) tāze ṣumaḳ çig göze 5) ḳarası vardur 

 

144a’da yukarıdan aşağı: 

 1)bu güne yara içün 2) bir dirhem Jibaḳ biş dirhem sumaġa kimyōnı biş dirhem 

kükürt çabuḳ ḳaynar yile oldıra 3) bundan dögüp zeyt yaġı ile bade idüp her 

gün yara üzerine 4) süre (…?...) ḳan (…?...) 

 

144b’de yukarıdan aşağı: 

 1)insānuñ boynında ḥūd (…?...) nevında bir şiş şeydā olsa 2) beyāż ṣoġanı 

ṣoyuh bade ḥavānda ġāyet saḥḳ idüp 3) (…?...) gibi ola kara bir bez üzerine 

sürüp üzerine ḳandīlden yaḳı ḳılmış 4) zeyt yaġından bir miḳdār sürüp aḫşam 

yatacaḳ vaḳtda şiş üzerine 5) ura ṣabāḥa degin ṭura çıḳarup ikinci aḫşam yine 

minvāl üzre 6) üç ṣabāḥ böyle ide şāf ṭaġılup ḫalāṣ olınur mücerrebdür  

 

144b’de sayfanın sağ tarafında: 

 1)līnet içün 2) sekiz dirhem alā temür hindī balı 3) sekiz dirhem ḫıyārşenbe 

balı 4) sekiz dirhem (…?...) 5) sekiz dirhem rāvend-i (…?...) 



 104 

 

144b’de sayfanın sol tarafında: 

 1)her gün bevāṣır içün 2) şeftālū çig ve kettān içi (…?...) dirhem 3) çörek otı 

yigirmi dirhem şeker yigirmi 4) biş dirhem saḥḳ idüp aḫşam 5) ṣabāḥ birer 

raşuḳ süfūf 6) istimāl ider  

 

144b’de sayfanın alt tarafında: 

 1)bu zırnıḥ ḥall idüp yimek ḳaşuġı-y-la aḫşam 29 ṣabāḥ birer ḳaşuḳ istimāl 

ola  

 

145a’da yukarıdan aşağı: 

 1)bevāṣır içün macūn 2) ḥūlincān rāziyān zencebīl egir otı 3) behmenden 

veznde bāb olup saḥḳ ola çig asel ile macūn idüp 4) aḫşam ṣabāḥ istimāl 

olına 

 

145b’de yukarıdan aşağı: 

 1)faṣl 2) ḳıl bitürmemek içün (…?...) zernīḫi dögüp (…?...) 3) daḫı ıṣladup 

bade ṣuyun ṣıḳup ol ṣu üzerine 4) ḳarışdırup her ne maḥale sürer ḳıl bitürür 5) 

faṣl 6) nişādurı keçi ödi-y-le ḳarışdırup 7) ḳıl tırāş olınduḳda tırāş olan maḥale 

sürseler 8) bir (…?...) ḳıl biten 9) (…?...)(…?...) def itmedi 9) biş dirhem 

besbāse biş dirhem aḳ günlük 10) berāber saḥḳ idüp yā turşı bir dirhem ḳadar 

11) süfūf olına bu illet bir ḳutlu mücerrebdür 

 

 

145b’de sayfanın tersinden yukarıdan aşağı: 

 1)bal mūmı yaġı 2) üç (…?...)(…?...) dögülmiş 3) tuz bir (…?...) bal mūmı 4) 

ḳaz ḳoyun ṣerçe enik 5) çig lakin ṭīn ile ḳoz 6) perkide ol ṣonlu 7) ṣoñra yaġ 

gelür 8) alā olur 9) abide öldürmek (…?...) ṣuyı alā 10) dirhem abid gün 

her fincānına 11) ḳoyun (…?...)(…?...) 12) ḳayna kef olup 13) ṭuz olur  
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146a’da yukarıdan aşağı: 

 1) nezle içün nişādur iki dirhem bir aded yumurṭa aġı ḥall idüp kettān bezi ile 

alnına yaḳı ide 29 (…?...) bevāṣır içün 3) gendāne dirhem biş bir dirhem 

rāvend-i çīnī asel ile maḫlūṭ idüp (…?...) 4) günde üçer dirhem istimāl ide 5) 

diger bevāṣır içün 6) (…?...)(…?...) gül yaġı ile maḫlūṭ idüp maḳada (…?...) 

ide yāḫūd yalıñuz 7) (…?...)(…?...) maḳada tütsi virseler şifādur (…?...) 

böcegi 8) altı aded ḳaranfüle zeyt yaġı ile ḳaynadup (…?...) ide maḳada 9) 

ḥunāḳ içün 10) ismarit balıġını saḥḳ idüp bir pāre beze sürüp ve üzerine buçuḳ 

11) dārçīn eküp boġazına baġlaya diger ḥunāḳ içün līmūnı yaş beze ṣarup 12) 

ısıcaḳ kül içinde pişirüp iki şāf ide boġazınuñ iki cānına baġlaya 13) şifādur 

(…?...) 

 

147a’da yukarıdan aşağı: 

 1)(…?...) içinde taḥarrī eyle ṣaḳın aldanma teserrī eyle 2) ḫaṭmī güc reddi daḫı 

müşkil (…?...)(…?...)(…?...)(…?...) 

 

147b’de yukarıdan aşağı: 

 1) bāb avratuñ (…?...) ḳanı ṭurmasa bir ṭutam kerefes ve bir ṭutam 2) 

madenūsı ṣuda ḳaynadup süze bir gice ayaza ḳoyup ṣabāḥ 3) aç ḳarnı ile üç 

gün birer kab içe ḳanı kesilmez ise ḥammāma gidüp 4) el avuçlarına (…?...) ve 

biline bal sürüp üzerine sönmek tuz kirec 5) bir sāat ḳadar ṭurup bade yuya 

6) bāb avratuñ raḥm (…?...) içün fercine veyā dübürine inüp 7) ḳanı gelse 

veyā ayaḳları aġrısa deve dikeni toḫmı otuz dirhem asmaġa 8) yigirmi dirhem 

sükkeri (…?...) toḫmı yigirmi dirhem kişniş yigirmi dirhem lādeni altı dirhem 

9) alā asel iki yüz dirhem meẕkūr eczāları dögüp (…?...) ṭura 10) bal ile 

lādeni berāber bir ḳaşuḳ kadar eridüp meẕkūr eczāları ḳatup 11) ḳarışdıra 

macūn olur istimāl ide ve üzerine bir miḳdār ḫalāṣ 12) gele müşk üzerine 

rāvend-i çīnī ṣaçup parmaġla yine ve illetden ḫalāṣ 13) olınmaya (…?...) 

dārçīn ḫōş içe ve-yāḫud (…?...) ṣu’ı içe 14) ġayrı ṣu’ı içeyim ammā līnet 

virecek şeyler istimāl olsa 15) mücerrebdür  
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148a’da yukarıdan aşağı: 

  1)(…?...) ḳabuñ yürütmek içün gelincik çiçeğini dögüp ṭozuna 2) bāb sızı 

içün üç (…?...) mücerrebdür (…?...) köstebek yuyup içeri inüp 3) eski ḫınzīr 

yaġı-y-la ṭoldurup şişe içine ḳoyup pişüre tā ki 4) yanup ṭoz ola bade eski zeyt 

yaġı-y-la ḳarışturup yaġlaya mücerrebdür 5) bāb 6) sızı içün sarımsaḳa yigirmi 

dirhem biber biş dirhem afyūn biş dirhem 7) bunları zeyt yaġı-y-la ḳaynadup 

bez ile süzüp (…?...) yaġlaya mücerrebdür 8) diger içün 9) günlük maṣṭakī 

saḳızı ḳardaş ḳanı zamġ-ı arabī on dirhem ola 10) āteş görmedük bal ile 

ḥamūr idüp (…?...) ḥabb ide günde bir dānesin 11) istimāl ide mücerrebdür 

diger sızı içün 12) elde ayaḳda sızı olsa ṭırnaḳları güzel kesüp baḳla unı ile bir 

aded yumurṭa 13) süd ile ḳarışdurup bulamaç gibi idüp aġız ele maḥale ura 

14) mücerrebdür 

 

148b’de yukarıdan aşağı: 

 1)bāb bil ṣovuḳlıġına 2) yüzerlik toḫmı bir dirhem dārçīn bir dirhem aḳ günlük 

bir dirhem bādem içi on iki dirhem 3) çörek otı bir dirhem çig bal on dört 

dirhem cümlesini dögüp meẟkūr 4)asel ile macūn idüp aḫşam ṣabāh üçer 

dirhem yiye mücerrebdür 5) diger bil ṣovuḳlıġına 6) ḳaranfil on iki dirhem 

ḳaḳūle on iki dirhem zencebīl on iki dirhem bunları muḥkem dögüp 7) bir 

aded küçürek ḳarpuzuñ (…?...) küp iş bu eczāları ḳarpuzuñ 8) içine ḳoyup 

ḳabaġını ḫamūrlayup furında pişüre bade ẕekerini 9) ḳarpuzuñ içe ṣoḳup iki 

sāat ḳadar ṭura 10) bāb 11) bil aġrısına (…?...) geçirüp eflāḳ ṭuzı ile dögüp 

12) üzerine üçer unı eke biline yaġlaya bir gice dura 13) bāb 14) bil aġrısına 

zeyt yaġı bir yigirmi dirhem mūmıyā ṭura içinde cimā ide 15) inzāl vaḳtında 

yaġı içe cimā daḫı temāsı ola  

 

149a’da yukarıdan aşağı: 

 1)bāb 2) bir kimesnenüñ cümle endāmı şiş olsa parmaḳ ile baṣduḳça biri çuḳur 

ḳalur 3) ḳurbaġa (…?...) zeyt yaġında pişürüp bedenine süre ve gizliçe etini 

daḫı 4) (…?...) nāfidür memesi bāsūr içün tütsidür 5) on bis dirhem sarımsaḳ 

ṣapını toġrayup ṭuz ide on dirhem çubuḳ kükükürt 6) on bis dirhem gülbeşekeri 

on dirhem (…?...) ṭaşı bunları cümlesi dögüp 7) birbirine ḥall idüp ḳarışdıra 



 107

aḫşam ṣabāḥ altından tütsi vire 8) tütsiden ṣoñra ḳabunuñ aḳ cigerini bāsīlıġı 

üzre örte senden küp 9) āteşi üzerinde azça pişirüp köpürdükden ṣoñra ṣıçaḳ 

ṣıçaḳ memesi maḥaline 10) vaż ide şifā olur  

 

 

149b’de yukarıdan aşağı: 

   (………………………………………………………………..) 

 

150 a’da yukarıdan aşağı: 

1) (………………………………………………………………..) 

2) (………………………………………………………………..) 

3) (………………………………………………………………..) 

4) (………………………………………………………………..) 

5) bāb 6) bir gicenüñ sidigi ṭutmaz olsa ṭavuḳ yumurṭasınuñ ḳabuġını āteşde 

güzelce pişürdükden 7) ṣoñra eyüce dögüp aḥşam ve ṣabāḥ birer miḳdār içe et 

(…?...) şifāsı sā’ir olur 8) bāb 9) (…?...) bāṣūr içün (…?...) ḳabuġını āteşde 

yaḳup bade ince döge maḳada 10) sürüp ġāyetle şifā bula 11) bāb 12) göze 

düşen beyāż aḳ içün ayva yā (…?...) āteşe degmez (…?...) aḳdan 13) ḳavurup 

bade ovalayup (…?...) gibi gözine süre  

 

150b (………………………………………………………………..) 

151a (………………………………………………………………..) 

151b (………………………………………………………………..) 

 

152a’da yuḳarıdan aşağı: 

 1) on dirhem şeftāli çekirdegi için 2) hindistān cevzi 3) afyūn 

 

152a’da sayfanın sol tarafında: 

 1) (…?...) içün alā (…?...) 2) dögülme biş dirhem ḫardal biş dirhem 3) iblīs 

(…?...) ḳarışdırup 4) kettān bezi yāḫūd (…?...) ile 5) başınuñ alnı ṭarafına yaḳu 

idüp 6) yigirmi (…?...) sāate ḳura  
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152a’da sayfanın alt tarafında: 

 1) iki dirhem besbāse iki dirhem sünbül-i hindī bir aded hindistān cevzi bir 

dirhem afyūn iki incir çekirdek 2) iki misk-i çekirdek cevz-i bevvā süri ile 

geçüre cehd idüp 3) aḫşam ṣabāḥ birer  

 

152b’de yukarıdan aşağı 

 1)ana raḥminde olan (…?...) üç aydan ṣoñra babası ba 2) anası ṣaġ elini 

anasınuñ ḳarnınuñ ṣaġ ṭarafına ḳoyup 3) (……………………..) 4) 

(…………………….…) erkek olur 5) ṭoġdığı vaḳt ismini Muḥammed dirler 

ṣoñra (…?...) olur 6) küçük çocuḳ (…?...) 7) saḳız günlük bir deng (…?...) iki 

dirhem (…?...) kimyon 8) bir aded cevz-i hindī on nebāt şekeri (…?...) 9) oraḳ 

içün 10) iki dirhem (…?...) gögsi iki dirhem (…?...) gögsi iki dirhem ḳuş 

ḳonmaz gögsi iki dirhem 11) (…?...) bir deng 
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7. SÖZLÜK 

  

A 
 
āb-ı līmūn (Far.+Yun.): limon suyu.  
 a.86b/5 
acı bādem yaġı: acı badem yağı.  
 a.130a/1 
acı boynuz : acı boynuz.  
 a.83b/4 
acı çekirdek yaġı: acı çekirdek yağı.  
 a.130a/2 
acı ṭatlı ġalīẓ ṭaāmlar: acı, tatlı, koyu 

kıvamda olan gıdalar.  
 a.92b/2 
açlıḳ : açlık, aç olma hâli.  
 a.72b/1 
ādem (Ar.)) : insan.  
 a.74a/16 
afyūn (Yun.) : afyon, haşhaş 

bitkisinden elde edilen 
uyuşturucu bir madde 
(Papaver somniferum).  

 a.81a/15 
afyūn mıṣırı : afyon mısırı.  
 a.122a/19 
aġaç ḳap : ağaçtan yapılmış kap.  
 a.96b/4 
aġaç ḳavunu çekirdegi: turunç 

çekirdeği.  
 a.87b/16 
aġaç ḳavunu : bkz. ṭurunç  
 a.87b/16 
aġır basmaḳ : karabasan, kabus. krş. 

kābūs  
 a.113a/16 
aġız : ağız; yüzde, avurtlarla 

iki çene arasında, ses 
çıkarmaya, soluk  

 alıp vermeye ve 
besinleri almaya 
yarayan boşluk.  

 a.95b/12 
aġız ḳoẝusı : ağız kokusu.  
 a.120a-120b/19-1 
 
 

 
 
aġız ḳoẝusın gider-: ağız kokusunu 

gidermek.  
 a.120a-120b/19-1 
aġız yarı : salya, ağız suyu. krş. 

luāb  
 a.115a/7 
aġrı : ağrı.  
 a.76b/4 
aġrı arḳaya çıḳ-: ağrı(hastalık) sırta 

çıkmak.  
 a.73b/4-5 
aġu aġacı:  : zakkum ağacı 

(Nerium oleander).  
 a.78a/14 
aġu aġacı yapraġı: zakkum ağacı 

yaprağı.  
 a.78a/14 
aġulu cānavar : zehirli hayvan.  
 a.103a/14 
aġulu oḳ : zehirli ok.  
 a.103a/9 
aġzı köpürmek: ağzı köpürmek.  
 a.113b/3 
aġzın pekit- : ağzını  
 sağlamlaştırmak.  
 a.77a-77b/19-1 
aẝlāṭ (Ar.) : salgılar, vücut sıvıları, 

insan vücudunda 
olduğu farz edilen dört 
unsur veya ûsare: kan, 
balgam, safra, sevda.  

 a.85a/3 
aḳ behaḳ : ak behak hastalığı.  
 b.89b/1 
aḳ behmen : ak behmen (Centaura 

behen). krş. behmen  
 a.121a/6 
aḳ ferfiyūn (Ar.): ak sütleğen otu. krş. 

ferfiyūn  
 a.129b/17 
aḳ günlük aġacı: ak günlük ağacı. bkz. 

günlük   
 a.131b/12 
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aḳ ẝaşẝāş : ak haşhaş.  
 a.75b/3 
aḳ mūm : beyaz mum.  
 a.84a/1 
aḳ neft : beyaz yağ. 
 a.77b/16-17 
aḳ olmış ṣaç ve ṣaḳal: beyazlamış saç.  
 a.103b/2-3 
aḳ selmen : ak selmen.  
 a.95b/8-9 
aḳ ṣoġan : beyaz soğan.  
 a.76b/7 
aḳ ṣoġan toẝmı: ak soğan tohumuç  
 a.135b/14 
aḳ sögüt köki : ak söğüt ağcı kökü.  
 a.77a/18 
aḳ sūrencān : beyaz sorıncan ağacı.  
 a.83a/14 
aḳ ṣūṣam : beyaz susam.  
 a.123a/3 
aḳ şeker : beyaz şeker.  
 a.76a/17 
āḳırḳarḥā (Ar.): pire otu, nezle otu 

(Anacyclus pyrethrum). 
krş. ūdü’l-ḳahr  

 a.106b/9 
ākile (Ar.) : yenirce hastalığı; bir 

tür cilt hastalığı.  
 a.99a/8 
aḳl (Ar.) : akıl; insana özgü olan 

düşünme ve anlama 
yetisi, us.  

 a.72b/6 
aḳlı ve fehmi ziyāde it-: aklı ve 

anlayışı artırmak.  
 a.72b/19 
aḳlı ziyāde ol-: aklı, zihni artırmak.  
 a.72b/17 
aḳreb (Ar.) : sıcak yerlerde 

yaşayan, kuyruğunda 
zehirli iğnesi bulunan 
hayvan.  

 a.92b/7 
alāmet (Ar.) : (hastalık için) belirti, 

nişan, iz.  
 a.114b/5 
ale’r-rīḳ (Ar.) : aç karnına.  
 a.124b/19 

alīl (Ar.) : hasta, illetli  
 krş. marīż.  
 a.74b/7 
alma : elma.  
 a.92a/4 
amrūd(Far.) : armut  
 (Pirus communis).  
 a.77b/10 
anber (Ar.) : amber çiçeği, bir tür 

mimoza (Geum 
urbanum).  

 a.127a/6 
anber rāyiḥāsı (Ar.): amber çiçeği 

kokusu.  
 a.128b/19 
anduz : kökü ilaç olarak 

kullanılan bir bitki 
raziyane.  

 a.121a/19 
anīsōn(Far.<Yun.):anason (Pimpinella 

anisum).  
 a.106a/3 
anzurūt (Far.) : gözotu (Astragalus 

sarcocolla).  
 a.82a/18 
araḳ (Ar.) : rakı.  
 a.127b/7 
araḳ rāyiḥāsı (Ar.): rakı kokusu.  
 a.128b/19 
arāḳī ṣabunı : bir sabun çeşidi.  
 a.74a/4 
arıḳ ol- : zayıf olmak.  
 a.87a/4-5 
arıḳ ve żaīf ol-: zayıf ve güçsüz 

olmak.  
 a.87a/7 
arḳun arḳun ḳaynat-: yavaş yavaş 

kaynatmak.  
 a.135b/6 
arpa : arpa.  
 a.81a/13 
arpa unu : arpa unu.  
 a.74a/7 
aru : bal yapan sinek cinsi 

hayvan.  
 a.135b/3 
ās (Ar.) : mersin ağacı ve 

yemişi  
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 (Myrtica communis).  
 a.132a/13 
asārūn (Yun.) : kedi otu, oğlan otu, 

melisa (Asarum 
evropeum). krş. kedi otı   

 a.119a/8 
asel (Ar.) : bkz. bal.  
 a.75b/8 
asel-i muṣaffā(Ar.):saf ve süzme bal.  
 a.121b/6 
āsiyāb sinegi : su değirmeni sineği.  
 a.109b/8 
aṣṭaḥmiḳūn (Ar.): bir tür hap.  
 a.90b/1 
at yaġı : attan çıkarılan yağ.  
 a.94a/6 
atdan veya yüksekden düşen ādemler: 

attan veya yüksek 
yerden düşen insanlar.  

 a.110b/11 
ateş yanıġı : ateş yanığı.  
 a.102a/7 
ateş yanıġı ilācı: yanık tedavisinde 

uygulanan ilaç.  
 a.102a/1 
avrat (Ar.) : kadın.  
 a.91b/11 
avrat ḥāmile ḳalması ve ḳalmaması: 

hamile, gebe kalmak ve 
kalmamak.  

 a.108a/13 
avrat ḳıṣır ḳalmaġı: kısır kalmak, 

çocuk doğuramamak.  
 a.91b/11-12 
avrat saçı : kadın saçı.  
 a.91b/19 
avrat südi : anne südü.  
 a.74a/14 
avrat südi az ve çoḳ olmaġı: annenin 

sütünün az ve çok 
olması.  

 a.91b/11-12 
avrat ṭoġurmaġı: doğum; çocuk 

doğurma.  
 a.91b/11 
avratuñ bikri zā’il ol-: kadının kızlığı 

bozulmak.  
 a.108b/5 

avratuñ oġlı ḳızı olma-: kadının oğlu 
kızı olmamak.  

 a.108b/10 
avret (Ar.) : insanın gösterilmesi 

ayıp olan yeri.  
 a.97a/15 
ayaḳ : ayak, bacağın son 

kısmı.  
 a.83a/16 
ayaḳ aġrısı : ayak ağrısı.  
 a.84b/13 
ayaḳ ṭırnaḳları : ayak tırnakları.  
 a.83a/16-17 
ayāric (Yun.) : ilaç olarak kullanılan 

bir tür macuna verilen 
ad.  

 a.90b/2 
ayāric-i fayḳara (Ar.): bitki özleriyle 

yoğurulmuş ilaç, bitki 
şerbeti.  

 a.106a/1 
ayaza ḳoy- : soğuğa bırakmak.  
 a.73a/4 
ayran : ayran, yoğurdu 

sulandırarak yapılan 
içecek.  

 a.92a/7 
ayu ödi : ayı ödü.  
 a.73a/17 
ayu yaġı : ayıdan çıkarılan yağ.  
 a.85a/7 
ayva : gülgillerden, çiçekleri 

iri ve pembe, 
yapraklarının altı tüylü, 
orta yükseklikte bir 
ağaç ve bu ağacın sarı 
renkte tüylü, mayhoş, 
dokusu sertçe, ufak 
çekirdekli meyvesi 
(Cyonia ablonga). krş. 
sefercel  

 a.89b/6 
ayva aġacı : ayva ağacı.  
 a.89b/6-7 
ayva aġacı dibi: ayva ağacının kökü.  
 a.89b/6-7 
ayva çekirdegi : ayva çekirdeği.  
 a.76a/18 
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ażā (Ar.) : organlar, uzuvlar.  
 a.79b/4 
ażā ditremesi : el ayak titremesi.  
 a.84b/9 
 
  

B 
 
bābūnec (Far.) : papatya (Matricaria 

chamomilla).  
 b.84a/2 
bābūnec yaġı : papatya yağı.  
 b.106a/6 
bādem (Far.) : badem.(amygladus 

communis)  
 b.73b/11 
bādem yaġı : badem yağı.  
 b.73b/7-8 
bādıncān : bkz. pātıncān  
 b.91b/7 
baḳla (Ar.) : bakla (Vicia faba).  
 b.132b/4 
baḳla ḳabuġı : bakla bitkisinin 

kabuğu.  
 b.81b/2 
baḳla otı : bakla otu.  
 b.73a/10 
bal : bal, özellikle bal 

arılarının bitki ve 
çiçeklerden topladıkları 
bal özünden yapıp, 
kovanlardaki petek 
gözlerine oldurdukları, 
rengi beyazdan esmere 
kadar değişen tatlı, 
koyu, sıvı madde. krş. 
asel.  

 b.73a/3 
bal şerbeti : baldan yapılmış 

şerbet.  
 b.109b/13 
baldır :  bacağın dizden ayak 

bileğine kadar olan 
bölümü, incik.  

 b.84a/6 
 
 
 

ażā żaīf ol- : uzuvlar, organlar 
güçsüz olmak.  

 a.79b/12 
 
 
 
 
 
baldırıḳara : baldırıkara otu. krş. 

persiyāvşān  
 b.75a/3 
balġam (Ar.) : balgam; eski tıp 

anlayışına göre bünyeyi 
meydana getiren dört 
ana öğeden biri. Eski 
tıbba göre bünye kan, 
safra, sevda, ve balgam 
olmak üzere dört 
öğeden oluşur. Bu 
öğelerin birbirine 
oranları mizaç 
özelliğini ortaya 
çıkarır. Dengenin 
bozulması durumunda 
çeşitli hastalıklar 
meydana gelir. krş. 
balġamī  

 b.73b/4 
balġamī (Ar.) : bkz. balġam  
 b.90a/18 
balıḳcıl yaġı : balıkçıl denen kuşun 

yağı.  
 b.130a/8 
bāliġ olmaduḳ oġlan sidügi: ergen 

olmamış oğlan sidiği.  
 b.74a/18 
bal mūmı : bal mumu, bal elde 

etmek için kovana 
yerleştirilen madde.  

 b.87a/8 
baraṣ (Ar.) : abraşlık, tedavisi 

mümkün olmayan bir 
hastalık. krş. maraż-ı 
baraṣ   

 b.90a/9 
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bārid (Ar.) : soğuk, soğuk özelliğe 
sahip nesne.  

 b.100b/13 
baṣdırma : tuz, çemen, kırmızı 

biber karışımının et 
üzerine sürülerek 
güneşte veya iste 
kurutulması yoluyla 
yapılan yiyecek.  

 b.100b/8 
bāsīlıḳ ṭamarı: şah damarı, akciğer 

damarı; bileğin iç 
yanında hacamat 
yapılan üç damardan en 
aşağıda olanı, aşağı 
damar, başlama damarı.  

 b.73b/16 
bāsīlıḳ ṭamarından ḳan al-: şah 

damarından kan almak.  
 b.73b/16 
baş : kafa, vücudun yüz ve 

beyni kapsayan kısmı.  
 b.97a/14 
baş aġrısı : baş ağrısı.  
 b.100b/19 
baş çigrin- : başı dönmek. krş. baş 

dönmek  
 b.79b/14 
baş dön- : başı dönmek. krş. baş 

çigrinmek.  
 b.122a/5 
bed rāyiḥā vir-: kötü koku vermek.  
 b.114b/16 
beden (Ar.) : beden, insan vücudu.  
 b.104b/17 
beden süstlıġı : bedenin gevşek, 

güçsüz olması.  
 b.79a/18 
bedenos : bir kuş türü.  
 b.81a/8 
bed-rāyiḥā (Far.+Ar.): kötü koku.  
 b.95a/12 
behaḳ (Ar.) : abraşlık hastalığı; 

ciltte alaca renkli 
beneklerle kendini 
gösteren bir çeşit deri 
hastalığı. Kara ve ak 

olmak üzere iki 
türlüdür.  

 b.89a/11 
behmen (Ar.) : kuduzotu, kırmızı 

türüne (Statice 
limonium) kızıl 
behmen, behmen-i 
ahmer; beyaz türüne 
(Centaura behen) ak 
behmen adı verilir.. krş. 
behmen-i aḥmer, ḳızıl 
behmen, aḳ behmen  

 b.121a/6 
behmen-i aḥmer (Ar.): kızıl behmen 

(Statice limonium). krş. 
behmen, ḳızıl behmen  

 b.120b/17 
belīle (Far.) : belile otu (Bellerica 

myrobalan).  
 b.124b/6 
bellūṭ (Ar.) : pelit, meşe ağacı 

(quercus).  
 b.121a/18 
bendükşeler aġrısı: eklemler ağrısı. 

krş. mafāṣıl aġrısı  
 b.85a/11 
benefşe : bkz. benevşe.  
 b.75b/14 
benefşe köki : menekşe çiçeği kökü.  
 b.81a/15 
benevşe : menekşe (viola 

tricolor); 
menekşegillerden bir 
veya çok yıllık otsu 
bitki ve bu bitkinin mor 
renkli güzel kokulu 
çiçeği (Viola tricolor). 
krş. benefşe.  

 b.74b/17 
beñiz ṣarılıġı : (hastalık belirtisi) yüz 

sarı bir renk almak.  
 b.77a/17 
beñzi dili ḳızıl ol-: yüzü, dili kızıl 

olmak.  
 b.116a/7 
beñzi ẝūb ve ḳırmızı it-: yüzü güzel ve 

kırmızı yapmak.  
 b.117a/19 
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beñzi ẝūb ve mücellā eyle-: yüzü 
güzel ve parlak 
yapmak.  

 b.96b-97a/19-1 
beñzi ṣaru ol- : benzi sararmak.  
  b.80a/8 
beñzi ve gözi ṣarı ol-: yüzü ve gözü 

sararmak.  
 b.116a/10 
bere  : bere, çürük.  
 b.101b/16 
bere ol- : çürümek.  
 b.101b/14 
berelenmiş kemükler: zedelenmiş 

kemikler.  
 b.101b/11 
berk baġla- : sağlam bağlamak.  
 b.110b/18 
berş (Ar.) : afyon şurubu veya 

keten yaprağından 
yapılan keyif verici 
içki.  

 b.122b/5 
berşaīsā : bir tür macun.  
 b.73b/17 
besbāse (Ar.) : küçük Hindistan 

cevizi (Myristica 
fragrans). krş. cevz-i 
bevvā  

 b.118a/19 
besfāyic (Ar.) : bespaye, çiyan otu 

(Polypodium vulgare).  
 b.100b/7 
bevāṣır (Ar.) : basurlar, anüs 

çevresinde genişlemiş 
toplardamarların 
meydana getirdiği 
oluşumlar, basur 
memeleri, hemoroidler.  

 b.78a/8 
bevāṣır zaḥmeti: basur hastalığı.  
 b.78a/8 
bevāṣır zaḥmeti ilācı: basur hastalığı 

ilacı.  
 b.78a/8 
bevl (Ar.) : idrar, sidik.  
 b.81a/4 
 

bevl ḳızıl ol- : idrar kızıl olmak.  
 b.115a/3 
bevli acı acı gel-: idrar, sidik yaka 

yaka gelmek.  
 b.81a/4 
beyān(Ar.) : açıklama, izah; bir 

hastalığın, ilacın ya da 
terkibin açıklaması.  

 b.72b/3 
beyāz günlük : beyaz günlük otu.  
 b.73b/17-18 
beyāz ṭurp : beyaz turp.  
 b.73a/2-3 
beyni ḳavī ḳıl- : beyni güçlü yapmak.  
 b.79b/19 
bezr-i benc (A): ban otu tohumu, 

bengilik otu tohumu.  
 b.122b/6 
bıçaḳ oḳ ve ḳılıc yarası: bıçak, ok ve 

kılıç yarası.  
 b.130b/15 
bıldırcın eti : bıldırcın eti.  
 b.72b/12 
bī-ḥalāvet ol- : (cima için) zevksiz 

olmak.  
 b.80a/10 
bil aġrıları ilācı: bel ağrılarının ilacı.  
 b.81a/19 
bil aġrısı ve ṣovuḳlıġı: bel ağrısı ve 

soğukluğu hastalığı.  
 b.118a/10 
bil ṣızıları : bel ağrıları.  
 b.85a/5 
bil ṣovuḳlıġı : bel soğukluğu 

hastalığı.  
 b.121b/2 
bil ve arḳa aġrısı: bel ve sırt ağrısı.  
 b.82b/12 
bilek :  kol ile el arasında 

bulunan oynak yer.  
 b.95a/19 
bit : bit; insan ve memeli 

hayvanlara musallat 
olan asalak bir hayvan.  

 b.87b/7 
boġaz rīşi : boğaz yarası.  
 b.113a/10 
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boynuz : bazı hayvanların 
başlarında bulunan 
tırnaksı bir maddeden 
oluşan kıvrık veya 
çatallı nesne. b.107a/10 

bögürtlen : böğürtlen (Rubus 
caesus).  

bögürtlen budaḳları: böğürtlen dalları.  
 b.103b/8 
 b.76b/15 
böğürtlen yapraġı: böğürtlen yaprağı.  
 b.102b/2 
buġday : buğday.  
 b.86b/5 
buḥrān (Ar.) : ateşli hastalıklarda 

ağırlaşma dönemi, kriz 
dönemi. krş. buḥrān 
nevbeti  

 b.116b/1 
buḥrān nevbeti (Ar.): bkz. buḥrān  
 b.132a/3 
 

 
C 

 
cānavar (Far.) : canlı, hayvan.  
 c.103a/14 
cem it- : toplamak.  
 c.77a/4 
cenṭiyane (Yun.): centiyane, büyük 

kantaron (Gentiane 
lutea).  

 c.93a/17 
cevāriş (Far.) : macun biçiminde 

hazırlanmış, 
hazmettirici ilaçlar.  

 c.118a/17 
cevz (Ar.) : ceviz.  
 c.74b/11 
cevz otı : ceviz otu.  
 c.101a/19 
cevz-i bevvā (Ar.): küçük hindistan 

cevizi (myristica 
fragrans). krş. besbāse  

 c.75a/9 
 
 
 

buẝūr-ı Meryem (Ar.): devetabanı 
bitkisi  

 (Cylclamen coum).  
 b.74a/9 
bulamaç : un, şeker, yağ ile 

pişirilir bir tür yemek.  
 b.74a/7 
buṭ : bacağın yukarı doğru 

kalın tarafı.  
 b.95a/10 
buyan : meyan (Glycyrrhiza 

glabra).  
 b.106a/4 
buyan balı : meyan balı. krş. 

ırḳu’s-sūs   
 b.76a/16 
buyan dibi : meyan kökü.  
 b.112b/4 
büber : biber.  
 74a/5 
 
 
 
 
 
cevz-i bevvā ḳabuġı: Hindistan cevizi 

kabuğu.  
 c.106b/7 
cevz-i hindistān (Ar):Hindistan cevizi.  
 c.120b/6 
cırcır : su teresi tohumu, 

hardal tohumu. krş. 
toẝm-ı ẝardal  

 c.137a/16 
cīvā : cıva. krş. jīve  
 c.137a/12 
ciger : ciğer.  
 c.101a/7 
ciger żaafı : ciğer zayıflığı.  
 c.80a/8 
cimā (A) : cinsel birleşme.  
 c.79a/8 
cimā it- : cinsel ilişkiye girmek.  
 c.79b/17 
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cimā ḳuvvetüñ żaīf eyle-: cinsel güç 
zayıf olmak.  

 c.79a/8 
cimā süst ol- : cinsel güç zayıf, 

güçsüz olmak.  
 c.79b/12 
cüẕām renci (Ar.):bkz. cüzām zaḥmeti  
 c.88a/12 
 
 

Ç 
 
çam ṣaḳızı : çam ağacından 

çıkarılan reçine.  
 ç.74b/13 
çanaḳ : çanak.  
 ç.85a/14 
çavdar unı : çavdar unu.  
 ç.82b/3 
çāvşīr (Far.) : oğlan aşı denilen bir 

ot ve bundan elde 
edilen tıbbi bir zamk.  

 ç.83b/9 
çekirdek : çekirdek.  
 ç.86b/18 
çekirge ayaḳları: çekirge ayakları.  
 ç.91b/10 
çekirge : çekirge.  
 ç.87b/3 
çeñe : ağzın altında enek 

kemiklerinin 
birleştikleri yer. krş. 
çine  

 ç.106a/18 
çıban : vücudun herhangi bir 

yerinde oluşan, etrafı 
sınırlı ve çoğu, deride 
şişkinlik, kızartı, ağrı 
ve ateş ile kendini 
gösteren irin birikimi, 
apse.  

 ç.104b/17 
çıyan : büyük ve derisi sert 

kısa ayaklı ve tüyü 
renkli bir cins kırkayak.  

 ç.111b/3 
 
 

cüẕām zaḥmeti (Ar.): cüzam; Hansen  
basilinin sebep olduğu 
deri hastalığı.  

 c.88a/10 
cüẕām zaḥmetleri ilācı: cüzam 

hastalığı ilacı.  
 c.88a/10 
 
 
 
 
 
çiçek : bir bitkinin üreme 

organlarını taşıyan 
çoğu güzel kokulu, 
renkli bölümü.  

 ç.107a/4 
çig asel : çiğ, ham, işlenmemiş 

bal.  
 ç.74b/8 
çine : bkz. çeñe  
 ç.110b/13 
çirīş : çiriş otu 
  (Asphodelus).  
 ç.108b/13 
çoġan : çöven otu, sabun otu, 

hakiki sabun otunun 
kökleri (Gypsophila 
struthium).  

 ç.94a/14 
çölmek : bkz. çömlek.  
 ç.77a/16 
çömlek : çömlek krş. çölmek.  
 ç.75a/4 
çöp çīnī : Çin saparnası, kına 

ağacı; birçok 
hastalıklara iyi gelir.  

 ç.97b/15-16 
çörek otı : çörek otu, düğün 

çiçeğigillerden bir bitki 
ve bunun çöreklere 
çeşni katmak için 
ekilen, susam 
iriliğindeki siyah 
tohumu (nigella 
damascena). krş. şūnīz  

 ç.74a/14 
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çügündür (Far.) : pancar (Beta 
vulgaris-folliora).  

 ç.108a/5 
 
 

D 
 
daġla- : dağlamak; akan kanı 

dindirmek veya hasta 
bölümleri ortadan 
kaldırmak için vücudun 
bir yerini kızdırılmış 
metal araçla yakmak.  

 d.91a/19 
dārçīn (Far.) : tarçın (cinnamomum).  
 d.76a/2 
dār-ı fülfül(Far.+Ar.): baş biberi, uzun 

biber (Piper longum).  
 d.109b/17 
dā’ü’l-ẝayye (Ar.): deri soyulması 

biçiminde görülen bir 
hastalık.  

 d.114a/6 
dā’ü’ẟ-ẟaleb (Ar.): saç kıran hastalığı. 

krş. ṣaç ve ṣaḳal 
dökilmesi  

 d.114a/5 
def it- : herhangi bir maddeyi 

vücuttan boşaltmak, 
atmak, atılmasını 
sağlamak.  

 d.72b/7 
defne (Yun.) : defne ağacı.  
 d.81b/17 
defne yapraġı : defne ağacı yaprağı.  
 d.81b/17 
demü’l-aẝaveyn (Ar.): iki kardeş kanı 

ağacı (Calamus draco).  
 d.104b/16 
demürhindī : bir çeşit bitki.  
 d.100a/14 
demürdikeni : demir dikeni, toprak 

üzerinde yatık olarak 
bulunan çiçekleri küçük 
ve açık sarı renkli, 
meyvesi 10 mm 
çapında, boynuz 
şeklinde sivri uçlara  

  
 
 
 
 
 
 
 sahip bir bitki (Tribulus 

terrestris).  
 d.111b/4 
deng (Far.) : dirhemin altıda biri.  
 d.102b/17 
deñiz köpügi : deniz köpüğü.  
 d.76b/3 
derde devā ol-: hastalığa çare olmak.  
 d.97a/8-9 
derle- : terlemek.  
 d.111a/3 
dert (Far.) : ağrı, hastalık.  
 d.93b/6 
deryā ṣuyı : deniz suyu.  
 d.84a/18 
devā (Ar.) : ilaç, bir hastalığı 

tedavide kullanılan 
herhangi bir madde 
veya terkip; tedavi, 
çare.  

 d.75b/9 
devā eyle- : çare olmak.  
 d.98b/2 
deve dikeni : deve dikeni bitkisi.  
 d.78b/13 
deve dikeni toẝmı: deve dikeni bitkisi 

tohumu.  
 d.78b/13 
deve ḳıġı : deve tersi.  
 d.105a/13-14 
deve ḳuyruġı : deve kuyruğu.  
 d.107b/7 
dibek : kahve benzeri 

maddelerin dövüldügü 
taş ve ağaçtan yapılan 
havan.  

 d.83b/5 
dilcük : bademcik hastalığı.  
 d.113a/9 
dimāġ (Ar.) : beyin; akıl, şuur.  
 d.73a/6 
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dirhem (Ar.) : okkanın dört yüzde 
biri değerinde bir 
ağırlık ölçüsü (14 
kırat)(3,086 gramlık 
ağırlık ölçüsü).  

 d.84b/19 
diş diblerü : diş kökleri.  
 d.97b/7 
diz aġrısı : diz ağrısı.  
 d.84b/13 
diz ve ayaḳ aġrıları: diz ve ayak 

ağrıları.  
 d.84b/12 
 

 
E 

 
ebemgümeci köki: ebegümeci bitkisi 

kökü.  
 e.77a/4 
ebemgümeci : ebegümeci,  
 ebegümecigillerden 

çiçekleri ilaç, 
yaprakları sebze olarak 
kullanılan, 
kendiliğinden yetişen 
çok yıllık ve mor 
çiçekli bir bitki (Malva 
siylvestris).  

 e.74b/15 
eczā (Ar.) : bitkilerden veya 

hayvanlardan elde 
edilen ve ilaç 
yapımında kullanılan 
maddeler.  

 e.77b/5 
edviyye (Ar.) : ilaçlar.  
 e.76a/1 
efā (Ar.) : engerek yılanı.  
 e.88a/17 
eflāḳ ṭuzı : eflak tuzu.  
 e.86a/3 
eftimūn(Yun.) : bağboğan,  serent 

(Custuca epythimum).  
 e.86a/15 
 
 
 

dizleri aġrı- : dizleri ağrımak.  
 d.79a/6 
dizleri ve elleri ditre-: dizleri ve elleri 

titremek.  
 d.80a/4 
dudaḳ yarılması: dudak yarılması, 

çatlaması.  
 d.132b/18 
dut : dut.  
 d.126a/9 
dutulmaduḳ çömlek: kullanılmamış, 

yeni çömlek.  
 d.77a/19 
 
 
 
 
egir : eğir otu, kasıkotu, 

azakeğeri, hazambel; 
dere ve durgun su 
kenarlarında yetişen, 
50-125 cm  

 yüksekliğinde, çok 
yıllık ve otsu bitki 
(Acarus calamus).  

 e.90b/7 
ekẝel (Ar.) : ortadamar, kolun iç 

tarafındaki ana damar.  
 e.92b/17 
ekşi : sirke veya limon 

tadında olan, bu tadı 
veren şey.  

 e.75b/7 
ekşi alma ṣuyı : ekşi elma suyu.  
 e.92a/4 
ekşi ve ġalīẓ ṭaām: ekşi ve ağır 

yiyecek.  
 e.106a/2 
ekşili ve ṭatlu nār: ekşi ve tatlı nar.  
 e.100a/15 
el ve ayaḳ çatlaması: el ve ayak 

çatlaması.  
 e.86a/13 
el ve baş ditre-: bkz. raşa  
 e.106a/15 
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elde ve ayaḳda olan sigiller: deride 
özellikle ellerde ve 
ayaklarda oluşan 
zararsız pürtüklü küçük 
ur.  

 e.91a/15-16 
elekden geçür-: elekten geçirmek; 

taneli veya un gibi toz 
durumda olan şeyleri 
yabancı maddelerden 
ayıklamak, incesini 
kabasından ayırmak.  

 e.78b/18 
elem çek- : acı çekmek.  
 e.91b/13 
eli ayaġı ṣovuḳ ol-: eli ayağı soğuk 

olmak.  
 e.80a/10-11 
emlec (Far.<amūla): amlacotu.  
 e.118a/1 
emrāż (Ar.) : hastalıklar.  
 e.76a/12 
enār (Far.) : bkz. nār  
 e.92a/18 
enār ṣuyı : nar suyu.  
 e.92a/18 
eñse : boynun arkası, ense.  
 e.110b/17 
envā-ı emrāż (Ar.): hastalık çeşitleri.  
 e.77b/6 
envā-i eşribeler pişür-: çeşitli 

şerbetler, şuruplar 
pişirmek.  

 e.125a/6 
envā-i müferriḥ ḥap (Ar.): ferahlatıcı, 

rahatlatıcı hap türleri; 
hamur kıvamına 
getirilmiş muhtelif 
karışımların, küçük 
yuvarlak taneler 
halinde hazırlanmasıyla 
elde edilen ilaçların 
genel adı.  

 e.123b/6 
 
 
 
 

er : er, erkek.  
 e.96b/9 
erişte (Far.) : erişte, ev makarnası.  
 e.117a/8 
erişte aşı : erişte yemeği.  
 e.75b/7 
erişte şōrbāsı : erişte çorbası.  
 e.83a/5 
erkek sıġır ödi : erkek sığır ödü.  
 e.96b/9-10 
erkek şişek eti : erkek koyun eti.  
 e.92a/17-18 
esbāb giy- : elbiseler giymek.  
 e.84b/6 
eski ısıtma : eski sıtma.  
 e.73a/6 
eski öksürük : eski, önceden beri 

olan öksürük.  
 e.117b/13 
eşcār (Ar.) : ağaçlar.  
 e.129a/3 
eşek eti : eşek eti.  
 e.89a/9 
eşribe (Ar.) : şerbetler, şuruplar.  
 e.79b/19 
etmek : ekmek.  
 e.99a/11 
evlād olma- : çocuk sahibi 

olamamak.  
 e.108b/15 
eyü alāmet : (hastalık için) iyi 

belirti.  
 e.114b/6 
eyü ve yavuz alāmetler: (hastalık 

için) iyi ve kötü 
belirtiler.  

 e.114b/5 
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F 
 
fālic (Ar.) : felç.  
 f.85b/18 
fālic ilācı : felç hastalığının ilacı.  
 f.106a/17 
fālice (Ar.) : felç geçiren kimse.  
 f.79b/8 
fāre yavrusu : fare yavrusu.  
 f.102b/13 
fāriġ ol- : vazgeçmek.  
 f.97b/13 
ferc (Ar.) : kadın cinsel organı.  
 f.92b/11 
ferfiyūn (Ar.) : sütleğen otu ve 

bundan elde edilen 
tıbbî bir zamk 
(Euphorbia 
ficinarum).krş. aḳ 
ferfiyūn  

 f.129a/5 
fesligen yaġı : fesleğen yağı.  
 f.134b/19 
fetīl (Ar.) : tampon; herhangi bir 

organdan gelen kan  
 veya irin gibi bir  
 
 

G 
 
ġalīẓ (Ar.) : yoğun, kesif, 

yapışkan.  
 g.100b/13 
ġalīẓ ṭaāmlar (Ar.): yoğun, ağır 

gıdalar.  
 g.86b/7-8 
ġalīẓ ṭaāmlardan perhīz it-:  yoğun, 

ağır gıdalardan perhiz 
etmek.  

 g.86b/7-8 
ġarġara it : gargara, ilacı ağızda 

çalkalamak.  
 g.98a/4 
ġarīḳūn (Ar.) : katran köpüğü, çayır 

mantarı.  
 g.100b/6 
gāvzubān (Far.) : sığırdili otu 

(Anchusa officinalis).  

 
 
 akıntıyı silmek veya 

durdurmak amacıyla 
kullanılan bez yumağı.  

 f.78a/16 
fınduḳ (Ar.) : fındık (corylus 

maxima)  
 f.74a/4 
fıstuḳ ṣuyı : fıstık suyu.  
 f.91a/13-14 
fīl bevli : fil idrarı.  
 f.108b/4 
fīl boḳı : fil dışkısı.  
 f.108b/3 
frenk ḥabbı : bir çeşit hap.  
 f.88b/8 
frenk zaḥmeti (Ar.): bir tür hastalık.  
 f.88b/7 
fuçı (Yun.) : fıçı.  
 f.84a/17 
fülfül (Ar.) : kara biber (Piper).  
 f.111b/13 
fülfül-i ebyaż (Ar.): bir çeşit biber.  
 f.118a/3 
 
 
 
 
 
 g.125a/14 
gāvzubān ṣuyı : sığırdili otu suyu.  
 g.125a/14 
geç ḳocal- : geç yaşlanmak.  
 g.118b/6 
gelincik çiçegi : gelincik çiçeği 

(Papaver rhoeas).  
 g.89a/18 
gendāne (Far.) : bkz. pırasa  
 g.133a/12 
ġıdā (Ar.) : besin, gıda.  
 g.73b/10 
gicik : kaşıntı, kaşıntı 

oluşmak, uyuz 
hastalığı.  

 g.84b/9 
gögercin yavrusı: güvercin yavrusu.  
 g.1323a/8 
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gögsi aġru- : göğsü ağrımak.  
 g.73b/4 
gögüs : vücudun boyunla 

karın arasında bulunan  
 
 
 ve yürek, akciğer gibi 

organları içine alan 
bölümü, sine.  

 g.73b/4 
gögüs ṭutul- : göğsü tıkanmak, 

göğsü daralmak.  
 g.76a/8-9 
gök ṣūṣām yaġı: gök susam yağı.  
 g.134b/17-18 
gökçek eyle- : güzelleştirmek.  
 g.137a/4 
göñül darlıġı : kalp darlığı.  
 g.81a/11 
göñül dön- : mide bulunmak.  
 g.116a/10 
gövde : gövde, insan vücudu.  
 g.73b/4 
gövde ṭamarı : insan vücudundaki 

damar.  
 g.80b/9 
gövdede olan isilik ve ṣusuzlıḳ: insan 

vücudunda olan 
sıcaklık ve susuzluk.  

 g.112b/17 
göz degme ilācı: göz değmesi, nazar 

oluşması ilacı.  
 g.112a/12 
göz ḳızarması : göz kızarması 

hastalığı.  
 g.121b/17-18 
göz ṭaşı : göz taşı otu.  
 g.95b/16 
göz yaşar- : gözü yaşarmak.  
 g.121a/12 
gözleri bulan- : gözleri kararmak.  
 g.79b/15 
ġubār (Ar.) : toz.  
 g.123a/4 
ġusl it- : cünup olduktan sonra 

arınmak için bütün 
bedeni abdest alarak  
yıkamak, gusletmek.  

 g.85b/17 
ġuṣṣa (Ar.) : keder, kaygı, tasa.  

 g.72b/1 
ġuṣṣa ve ḳasāvet def ol-: kederi, 

kaygıyı, tasayı atmak.  
 g.81a/9 
ġuṣṣa ve ḳasāvet zā’il ol-: keder, 

kaygı, tasa ortadan 
kalkmak.  

 g.81a/7 
gül (Far.) : gülgillerin örnek 

bitkisi ve bu bitkinin 
katmerli, genellikle 
kokulu olan çiçeği 
(Rosa canina).  

 g.129a/19 
gül ṣuyu : gül suyu. krş. güllāb  
 g.72b/6 
gül yaġı : gül yağı.  
 g.72b/19 
gül-be-şeker (Far.): gülle yapılan bir 

tür macun.  
 g.78a/5 
gülengübīn (Far.): gül ve baldan 

yapılan bir tür macun.  
 g.106a/4 
gül-i surẝ (Far.) : kırmızı gül.  
 g.124a/14 
güllāb (Far.) : gül suyu. krş. gül ṣuyı  
 g.87b/11 
günlük : günlük ağacı; kışın 

yapraklarını döken, 
çınar görünüşünde bir 
ağaçtır. Gövdenin 
yaralanması ile elde 
edilen reçineye buhur 
yağı, günlük sakızı, 
kara günlük yağı veya 
sığala yağı, geri kalan 
kabuklara ise buhur 
veya yaprak buhur 
denir. Bu ürünler 
tedavide ve tütsü olarak 
kullanılır. krş. kara 
günlük , aḳ günlük 
(liquidambar 
orientalis).  

 g.73a/1 
günlük yaġı : günlük yağı.  
 g.128b/3 
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güve : yünlü kumaşlara ve 
kürklere musallat olan 
ve bunları delen küçük 
bir böcek.  

 g.108a/10 
 
 

H 
 
ḥabb (Ar.) :yutulacak ilaç, hap.  
 h.95b/11 
ḥabb eyle- : hap yapmak.  
 h.83a/15 
ḥabb it- : hap yapmak.  
 h.76a/19 
ḥabb-ı ayāric-i fayḳara (Ar.): baş 

ağrısı için kullanılan 
bitki özleriyle 
yoğrulmuş  ilaç, kurs.  

 h.124a/10 
ḥabb-ı belesān (Ar.): pelesenk 

ağacının yağından 
yapılmış bir çeşit hap.  

 h.124a/13 
ḥabb-ı cüẕām (Ar.): cüzam hastalığı 

hapı.  
 h.89a/2 
ḥabb-ı eftimūn (Ar.+Yun.): bağboğan 

hapı.  
 h.101a/3-4 
ḥabb-ı jībāk (Ar.+Far.): bir çeşit hap.  
 h.114a/11 
ḥabb-ı kōkıyā (Ar.): baş ağrısı için 

kullanılan bir çeşit hap, 
kurs.  

 h.124a/3 
ḥabb-ı lāciverd (Ar.):lacivert taşı hapı.  
 h.101a/3 
ḥabb-ı şebyār : baş ağrısı için 

kullanılan bir çeşit hap, 
kurs.  

 h.123b/6 
ḥabbü’l-fār (Ar.): sıçan otu.  
 h.90b/8 
ḥabbü’l-mülūk (Ar.): sütleğen; içinde 

süt gibi beyaz bir sıvı 
dolaşan bitki.  

 h.101b/4-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ḥabbü’l-mülūk yapraġı: sütleğen 

yaprağı.  
 h.101b/4-5 
ḥabbü’n-nīl (Ar.): çivit otu tohumu, 

mavi su zambağı 
(İndigoferia tinctoria).  

 h.90b/3 
ḥacāmat (Ar.) : bedenin herhangi bir 

yerini çizerek veya 
yararak buradan 
boynuz ya da şişe ile 
kan çekmek.  

 h.114a/2 
ḥacāmat it- : hacamat yapmak, 

bedenin herhangi bir 
yerini çizerek veya 
yararak buradan 
boynuz ya da şişe ile 
kan çekmek.  

 h.114a/1 
ḥafaḳān (Ar.) : kalp sıkışması, 

çarpıntı, yürek 
oynaması. krş. yürek 
oynamaḳ  

 h.101a/6 
ẝalāṣ it- : (hasatalığı) 

iyileştirmek.  
 h.76b/16 
ḥalfü’l-üẕn (Ar.): kulak arkasındaki 

damar.  
 h.99b/11 
ḥall it- : (hastalık için) sorunu 

gidermek, iyileştirmek.  
 h.76b/9 
ẝām (Ar.) : ham, olgunlaşmamış, 

işlenmemiş, pişmemiş.  
 h.96a/11 
ẝām incir : ham, olgunlaşmamış 

incir.  
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 h.102b/15 
ẝammām (Ar.) : hamam, banyo (L. 

balneum). Banyo, çoğu 
zaman tedavinin 
destekleyicisi veya 
tamamlayıcısıdır. 
Banyoların doğal etkisi, 
sıcak havanın vücudu 
ısıtması ve suyun neme 
ilave edilmesidir. Bir 
hamamın ilk odası 
soğuk ve nemli, ikincisi 
sıcak ve nemli, 
üçüncüsü sıcak ve 
kurudur. Dördüncü oda 
banyoda bekleme 
odasıdır. Hamamın dört 
odası dört mevsimi 
gösterir: sonbahar, yaz, 
kış, ilkbahar.  

 h.73b/14 
ḥāmile avrat (Ar.): gebe, yüklü kadın.  
 h.92a/1-2 
ẝamīr (Ar.) : hamur.  
 h.75b/11 
ḥaml (Ar.) : 1.anne karnındaki 

çocuk. h.91b/13 2. 
gebelik h.91b/15  

ḥanṭal (Ar.) : ebucehil karpuzu 
(Citrullus colocynthis).  

 h.124a/7 
ẝār u yābis olan ġıdālar: sıcak ve kuru 

özellikte olan gıdalar.  
 h.90b/14 
ḥarāret (Ar.) : sıcaklık; eski tıp 

anlayışına göre 
maddelerin taşıdıkları 
varsayılan dört 
özellikten biri; 
(hastalıklarda) iltihabın 
dört klasik belirtisinden 
biri, ateş; vücut 
sıcaklığı.  

 h.98a/2 
ḥarāret ġālib ol-: ateş fazla olmak.  
 h.113a/1 
ḥarāret-i ġarīze (Ar.): vücut ısısı, 

doğal ısı.  

 h.80a/12 
ḥarāza (Ar.) : sığırın öd kesesinden 

çıkan ve kül düşürme 
ilacı olarak kullanılan 
bir taş.  

 h.86b/18 
ẝardal (Ar.) : hardal otu, ak hardal 

(snapis alba) ve yabani 
hardal (snapis arvensis) 
olmak üzere başlıca iki 
türü vardır.  

 h.73a/1 
ḥarīre (Ar.) : şeker, su, un veya 

nişastadan yapılan bir 
tür tatlı.  

 h.73b/11 
ḥāṣıl ol- : (hastalık için) 

meydana gelmek, 
olmak.  

 h.76a/6 
ḥasta (Far.) : hasta.  
 h.114b/5 
ḥastalıḳ (Far.) : hastalık, hastalık olma 

hali, vücutta genel ya 
da belirli bir doku veya 
organla sınırlı olarak 
ortaya çıkabilen, yapı 
ve/veya işlev 
bozukluğu ile belirgin 
doğal olmayan durum.  

 h.72b/1 
ẝaşla- (Ar.+T.): haşlamak.  
 h.96a/12 
ẝaṭme (Ar.) : ebegümecine 

benzeyen, ondan daha 
büyük bir çiçek olup 
kök ve çiçekleri 
hekimlikte kullanılır 
(athaea officinalis). krş. 
ẝaṭmī  

 h.77b/13 
ẝaṭme yapraġı : hatme yaprağı.  
 h.86a/16 
ẝaṭme toẝmı : hatme tohumu.  
 h.89a/12 
ḥātūn : kadın.  
 h.78b/2 
ḥātūn ḥayżı : kadının aybaşı hali.  
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 h.88b/2 
ḥavlān (Ar.) : hint sürmesi.  
 h.83b/19 
ḥavlān-ı hindī (Ar.): hint sürmesi.  
 h.92b/19 
ḥayā (Far.) : er bezi, testis.  
 h.80b/6 
ḥayvān (Ar.) : hayvan.  
 h.105b/2 
ẝayyü’l-alem (Ar.): sinir otu, bağa 

yaprağı (Plantago 
major).  

 h.83b/8 
ḥayż ḳanı : kadının ādet kanı.  
 h.92a/6 
ḥaẕer (Ar.) : sakınma, kaçınma, 

korunma, çekinme. 
h.72b/13  

 ḥ. it-     “  kaçınmak  ” 
72b/13 

helīle (Far.) : Doğu Hindistan’da 
yetişen bir bitkinin 
olgunlaşmadan önce 
toplanan ve kurutulan, 
müshil olarak 
kullanılan taneleri, 
helile otu (terminelia). 
Sert ve kokusuz olan 
bu taneler, 1-3 cm 
uzunluğunda, iğ 
biçiminde, siyah 
renkliyse kara helile; 3-
5 cm uzunluğunda, erik 
biçiminde, sarımtırak 
esmer renkliyse sarı 
helile adıyla anılır. krş. 
kara helīle, ṣarı helīle, 
helīlec-i esved  

 h.90b/7 
helīlec-i esved (Far.+Ar.): kara helile. 

bkz. helīlec  
 h.118a/6 
helyūn (Ar.) : kuşkonmaz 
  (Asparagus 

officinalis). krş. helyūn 
toẝmı  

 h.120b/17 

helyūn toẝmı : helyun tohumu. bkz. 
helyūn  

 h.120b/17 
herīse (Far.) : döğme buğday ve etin 

uzun süre kaynatılıp 
ezilmesiyle yapılan, 
macun kıvamında bir 
yemek.  

 h.117a/8 
hevic (F) : havuç.  
 h.81a/6 
hevic toẝmı : havuç tohumu. krş. 

toẝm-ı ẝavuc  
 h.81a/6 
ḥıfẓ it-  : saklamak.  
 h.97a/7 
ḥımār ṭırnaġı : eşek tırnağı.  
 h.93a/11 
ḥınnā (Ar.) : kına. krş. ḳına   
 h.77b/17 
ẝınzīr incigi : domuzun bacağı ile 

diz kapağı arasındaki 
kısmı.  

 h.83b/6 
ẝınzīr ödi : domuz ödü. bkz. öd  
 h.93b/7-8 
ḥırzıma (Far.) : sıçan otu, zırnık.  
 h.85b/15 
ẝıyār çekirdegi: salatalık çekirdeği.  
 h.127b/5 
ẝıyārcıḳ (Far.) : hıyarcık; kasık 

bezlerinin 
iltihaplanmasıyla 
ortaya çıkan bir tür 
çıban.  

 h.104b/2 
ẝıyārşenbe (Ar.): hıyarçember, 

hıyarşenbe, Hint hıyarı; 
baklagillerden, siyah 
renkte olan 
meyvelerinin içinde 
çekirdeklerden başka, 
hekimlikte kullanılan 
bir öz bulunan bitki.  

 h.74a/13 
hindistān ḳozı : hindistan cevizi.  
 h.134a/16 
ḥīn-i iḥtiyāc (Ar.): ihtiyaç zamanı.  
 h.131b/8 
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ẝorūs (Far.) : horoz, tavuk cinsinin 
erkeği.  

 h.77b/12 
ẝorūs ḳanı : horoz kanı.  
 h.112b/5 
ẝūd it-  : küçük parçalar 

haline getirmek.  
 h.77a/13 
ḥuḳne (Ar.) : şırınga, makattan ilaç 

şırınga etme.  
 h.73b/7 
 ḥ. eyle- “lavman 

yapmak, makattan ilaç 
veya su şırınga etme; 
kalın bağırsağın içinden 
su geçirerek yıkamak”  

 h.101b/8 
 ḥ. it- “lavman yapmak, 

makattan ilaç veya su 
şırınga etme; kalın 
bağırsağın içinden su 
geçirerek yıkamak”  

 h.84a/5 
ḥūlincān (Far.) : havlican otu (Galanga 

officinalis).  
 h.132b/8 
ḥummā (Ar.) : başta sıtma olmak 

üzere, yüksek ateşle 
seyreden hastalıklar 
için kullanılan genel 
terim,  beden  ısısının 

 
  

I 
 
ılıca : tabi’î sıcak su, sıcak 

maden suyu, kudret 
hamamı.  

 ı.84b/8 
ınçḳıruḳ : hıçkırık.  
 ı.126a/4 
ırḳu’n-nisā (Ar.):siyatik. krş. yan başı  
 ı.82b/13-14 
ırku’s-sūs (Ar.): meyan balı. krş. 

buyan balı  
 ı.76a/10 
ısıcaḳ : sıcak.  
 ı.78a/9 

 yükselmesi, ateş, 
yüksek ateş.  

 h.83b/17 
ẝummāṣ (Ar.) : kuzukulağı otu 

(Rumex acetosella).  
 h.132a/11 
ḥunnāḳ (Ar.) : boğmaca, nefes 

alamama, boğulmayla 
belirgin, çeşitli 
sebeplerle ortaya çıkan 
boğaz ve gırtlak 
iltihabı.  

 h.113a/9 
ḥunnām (Ar.) : bir tür yara.  
 h.131a/8 
ẝurmā (Far.) : hurma ağacı ve yemişi 

(Phonix dactylifera).  
 h.76b/12 
ẝuşk it- : kurutmak.  
 h.78a/5 
hüdhüd beyni : hüthüt, çavuş kuşunun 

beyni.  
 h.73a/1-2 
hüdhüd burnı : hüthüt, çavuş kuşunun 

burnu. h.73a/1-2 
hüdhüd eti : hüthüt, çavuş kuşunun 

eti.  
 h.77b78 
hüdhüd tırnaġı : hüthüt, çavuş kuşunun 

tırnağı.  
 h.73a/1 
 
 
 
 
ısıcaḳ it- : sıcak yapmak.  
 ı.72b/19 
ısıcaḳ ṣu : sıcak su.  
 ı.84b/6 
ıṣırġan  : ısırgan otu.  
 ı.110a/6 
ıṣırġan dikeni : ısırgan otu dikeni 

(Urtica).  
 ı.110a/4 
ıṣırġı aḥvāli : kırmızılık, kızıllık 

hastalığı durumu..  
 ı.110a/3 
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ıṣırġu : kırmızılık, kızıllık 
hastalığı.  

 ı.110a/6 
ısıtma illeti : sıtma hastalığı.  
 i.87b/10 
ıssı ġıdālar : sıcak gıdalar.  
 ı.115a/11 
ıssı ḳuzı kebābı: sıcak kuzu kebabı.  
 ı.90a/4 
 

 
İ 

 
ibrīşim (Far.) : kalınca bükülmüş ipek 

iplik.  
 i.129b/18 
ifrāṭ (Ar.) : aşırı gitme, ölçüyü 

kaçırma, aşırı 
davranma.  

 i.80a/11 
ifrāṭla cimā it : cinsel ilişkide aşırıya 

gitmek.  
 i.80a/11 
ilāc (Ar.) : ilaç, deva; tedavi.  
 i.72b/17 
ilāc-ı fınduḳ : fındık ilacı.  
 i.114a/13 
ilāc-ı ıṣırġan : ısırgan ilacı.  
 i.86b/13 
ilāc-ı incir : incir ilacı.  
 i.103a/10-11 
ilāc-ı ḳavun : kavun ilacı.  
 i.75b/2 
ilāc-ı şarāb (Ar.): şurup ilacı.  
 i.80a/7 
ilāc-ı şarāb-ı sükker (Ar.): şeker 

şarabının ilacı.  
 i.79b/19 
illet (Ar.) : hastalık. krş. maraż  
 i.73b/2 
imtilā (Ar.) : peklik, hazımsızlık.  
 i.118b/19 
ince elekden geçür-: taneli veya un 

gibi toz durumda olan 
şeyleri yabancı 
maddelerden 
ayıklamak, incesini  

 

ıssı ṣıġır boḳı: sıcak sığır boku.  
 ı.84a/2-3 
ıṭrıfīl-i kebīr (Ar.): hazmettirici, 

sinirleri, mideyi ve 
gözü kuvvetlendirici bir 
tür macun.  

 ı.121a/2 
 
 
 
 
 
 
 kabasından ayırmak, 

elemek.  
 i.74b/6 
ince ḳınnāb : kenevirden kaba 

şeyler dikmeye veya 
bağlamaya yarayan 
ince sicim iplik.  

 i.128b/10 
incik : bacağın diz 

kapağından topuğa 
kadar olan bölümü.  

 i.83b/6 
incir (Far.) : incir, dutgillerden asıl 

yurdu Akdeniz kıyıları 
olan, yaprakları geniş 
dikimli bir ağaç ve 
onun tatlı yemişi. krş. 
tīn (ficus caria). 

  i.74b13 
inek südi : inek südü.  
 i.75b/16 
irin : irin; organizmanın 

herhangi bir yerinde 
iltihaplanma sonunda 
ölmüş hücre 
artıklarından bozulmuş 
akyuvarlardan oluşan, 
mikroplu veya 
mikropsuz, genellikle 
sarımtırak renkte 
koyuca sıvı, cerahat.  

 i.75a/3 
isfenāḥ (Yun.) : ıspanak (Spinacia 

oleracea).  
 i.82a/1 
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isfenāḥ müzevveresi (Yun-A): ıspanak 
çorbası.  

 i.106a/2 
ishāl (Ar.) : hafifleme, azalma, 

sehl olma; ishal.  
 i.73b/9 
 i. ol- “ishal olmak”  
 i.73b/9 
istifrā (Ar.) : kusma; boşaltma, 

vücutta fazla olan 
herhangi bir maddeyi 
azaltma.  

 i.83a/6 
 istifrā it- “kusmak; 

vücutta fazla olan bir 
maddeyi ağız yoluyla 
boşaltmak”  

 i.83a/6 
istifrā merhemi: istifra merhemi.  
 i.102a/11 
istimāl eyle-: (ilaç için) kullanmak.  
 i.79a/9 
istimāl it- : kullanmak, ilaç 

kullanmak, uygulamak.  
 i.72b/11 
istiridye (Yun.): yassı solungaçlılar 

sınıfından, güçlü  
 
 
 

 
J 
 

jengār (Far.) : tıpta kullanılan bir tür 
pas.  

 j.130b/13 
jībaḳ (Far.) : bkz. jīve  
 j.88b/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kaslarla birbiri üzerine  
 kapanan iki çeneti olan, 

eti beğenilen bir deniz 
yumuşakçası.  

 i.78b/17 
istiridye ḳabuġı: istiridye kabuğu.  
 i.78b/17 
istisḳā (Ar.) : vücutta su toplanması 

hastalığı, siroz.  
 i.76b/19 
istisḳā ilācı : siroz hastalığı ilacı.  
 i.76b-77a/19-1 
iştihā(Ar.) : istek, herhangi bir 

şeye (yemek, cinsel 
ilişki vb.) istek 
duymak.  

 i.114b/7 
it : köpek krş. kelb. 
  i.74a/16 
it üzümü : itüzümü. (Solanum 

nigrum)  
 i.74a/15 
izāle it- : yok etmek, ortadan 

kaldırmak.  
 i.100a/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
jīve (Far.) : cıva; bayağı sıcaklıkta 

sıvı olarak bulunan, -
38.8 derecede donan, 
gümüş renginde bir 
element. krş. zībaḳ, 
jībaḳ, cīvā  

 j.95a/14 
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K 

 
ḳabaḳ çekirdegi: kabak çekirdeği.  
 k.112b/10 
ḳabaḳ toẝmı : kabak tohumu.  
 k.75b/3 
ḳabaḳ yaġı : kabak yağı.  
 k.85a/4 
ḳabarcuḳ : sivilce.  
 k.103b/19 
kābilī (Far.) : helile otu türlerinden 

biri; kara helile.  
 k.73a/5 
kābūs (Ar.) : karabasan, kabus. krş. 

aġır baṣmaḳ  
 k.113a/16 
ḳabż ol- : kabız olmak.  
 k.79a/6 
ḳadın tuzluġı : diken üzümü 

(Berberis crataegina).  
 k.92b/18 
kāfūr ṣuyı : kafur otu suyu.  
 k.112a/13 
kāfūrī(Ar.) : kafurotu  
 (Camphorosma 

monspeliaca) ve 
bundan elde edilen, 
hekimlikte kullanılan, 
beyaz ve yarı saydam, 
kolaylıkla parçalanan, 
çok ıtırlı bir madde.  

 k.87a/7 
ḳahve (Ar.) : kahve.  
 k.75b/17 
ḳalbe ṣafā vir- : kalbe huzur vermek.  
 k.72b/10-11 
ḳalem-i cengār (Far.): bakır pasından 

yapılan yeşil boya.  
 k.95b/16 
ḳalye (Ar.) : patlıcan, kabak gibi 

yemeklerin sade yağda 
kavrularak pişirilmiş 
biçimi, kızartma.  

 k.131a/5 
ḳalye ṭaşı : kalye taşı.  
  
 

 
 
 
 k.131a/5 
ḳan : kan; atardamar ve 

toplardamarların içinde 
dolaşarak hücrelerde 
özümleme, yadımlama 
görevlerini sağlayan 
plazma ve yuvarlardan 
oluşmuş kırmızı renkli 
sıvı; eski tıp 
anlayışında humoral 
patoloji teorisinin 
temelini teşkil eden 
dört vücut sıvısından 
biri. bkz. ẝılṭ  

 k.73b/3 
ḳan al- : kan almak; vücuttaki 

kan çokluğunu 
gidermek veya vücudu 
arıtmak, hıltları dışarı 
atmak amacıyla 
damardan kesit yaparak 
kan çekmek.  

 k.99b/13 
ḳan ġalebesi : kan çokluğu.  
 k.101a/5 
ḳan ġālib ol- : tüm vücutta veya 

vücudun herhangi bir 
bölgesinde dört hıltan 
kanın daha çok olması, 
diğerlerine göre daha 
ağır basması. Bu 
durumda kan 
çokluğundan 
kaynaklanan 
rahatsızlıklar ortaya 
çıkmaktadır.  

 k.116a/4 
ḳan istifrāġ it- : kan kusmak.  
 k.111b/19 
ḳan tükürmek : kan tükürmek; 

kusmuk muhtevasında 
kan bulunması, 
hematemez (L. 
hematemesis).  

 k.111b/19 
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ḳanbil (Ar.) : güveyi feneri, kanbil 
otu (Physalis 
alkekengi).  

 k.118a/5 
ḳanı ṣāfi eyle- : kanı temizlemek.  
 k.100b/11 
ḳanṭariyūn (Yun.): kantaron çiçeği 

(Erythraea centaurium).  
 k.87b/13 
ḳaplubġa : bkz. ḳaplumbaġa  
 k.97a/2 
ḳaplumbaġa : kaplumbağa. krş. 

ḳablubġa  
 k.85b/19 
ḳaplumbaġa yaġı: kaplumbağa yağı.  
 k.85b-86a/19-1 
ḳara aġaç : kara ağaç (Ulmus).  
 k.101b/9 
ḳara aġaç köki : kara ağaç kökü.  
 k.101b/9 
ḳara behaḳ : kara behak hastalığı.  
 k.89b/17 
ḳara boya : kara boya, kükürtle 

demir bileşimlerinden 
biri, demir sülfat. krş. 
ẕāc  

 k.93b/16 
ḳara çörek otı : kara çörek otu.  
 k.82a/2 
ḳara günlük : kara günlük ağacı. 

bkz. günlük  
 k.112a/14 
ḳara helīle : kara helile. bkz. helīle  
 k.90b/7 
ḳara ẝorūs : siyah horoz.  
 k.91a/9 
ḳara kelebek başı: siyah kelebek başı.  
 k.107a/19 
ḳara ṣab : bir tür merhem.  
 k.130b/14 
ḳara sinek : kara sinek.  
 k.102a/4 
ḳara ṭavuḳ ödi : kara tavuk ödü. bkz. 

öd  
 k.134a/4 
ḳara üzüm : siyah üzüm.  
 k.89b/2 

ḳaraca otu : çöreotu (Nigella 
damascena).  

 k.85b/3 
ḳaranfil (Ar.) : karanfil (eugenia 

caryophyllata).  
 k.75a/9 
ḳarġabüken : ceviz; kusturucu bir 

ceviz türü.  
 k.122b/13 
ḳarınca : karınca; toprağın 

içinde toplu yaşayan, 
küçücük ve incecik 
siyah böcek.  

 k.107b/5 
ḳarınca yaġı : karınca yağı.  
 k.135a/3 
ḳarpuz ṣuyı : karpuz suyu.  
 k.87b/1 
ḳārūre (Ar.) : idrar tahlili için 

kullanılan kap, sidik 
kabı.  

 k.115b/9 
ḳasāvet (Ar.) : tasa, keder, sıkıntı.  
 k.79a/19 
ḳasıḳ : vücudun karın ile 

uyluk arasındaki 
bölümü, kasık.  

 k.104b/12 
ḳaṣnı : kadı ağacı, 

şeytanboku otu ve 
bundan elde edilen 
zamk (Ferula 
assofoetida).  

 k.99a/10 
kāsnī (Far.) : yaban marulu, 

hindiba. (Cichorium 
endiva)  

 k.74a/12 
kāsnī dibi : yaban marulu kökü.  
 k.137b/6 
ḳasuḳ yaruġı : kasık yarığı.  
 k.73a/6-7 
ḳaş : gözün üzerindeki 

siyah ve kalın kemerli 
kıllar.  

 k.103b/16 
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ḳaşı kirpügi dökülmiş alīller: kaşı ve 
kirpiği dökülmüş 
hastalar.  

 k.88b/6 
ḳaṭ it- : (ağrı için) kesmek, 

sonlandırmak.  
 k.79b/5 
ḳaṭ ol- : (ağrı için) kesilmek, 

son bulmak.  
 k.78a/7 
ḳaṭrān (Ar.) : çam ağacından veya 

maden kömüründen 
çıkarılan koyu, ağır 
kokulu sıvı.  

 k.94b/13 
ḳavaz (Ar.) : bkz. şaḳāḳul  
 k.121a/19 
ḳavī it- : güçlendirmek.  
 k.109a/8 
ḳavuġında olan ṭaşı erit-: idrar 

kesesinde olan taşı 
eritmek.  

 k.123b/4 
ḳavuḳ : idrar kesesi, sidik 

torbası. krş. mesāne  
 k.123b/3 
ḳavun çekirdegi: kavun çekirdeği.  
 k.87a/19 
ḳavun toẝmı : kavun tohumu.  
 k.75b/2 
ḳavurma : yağda kavrulmuş et 

yemeği.  
 k.73b/19 
ḳay’ eyle- : kusmak.  
 k.116b/18-19 
ḳayġana : çalkanıp ekmek içiyle 

yağda pişirilen yumurta 
tatlısı.  

 k.73a/12 
ḳaz boḳı : kaz dışkısı.  
 k.110a/10 
ḳaz ödi : kaz ödü bkz. öd.  
 k.74b/4 
ḳaz yumurtası : kaz yumurtası.  
 k.132b/10 
kebāb : kebap.  
 k.117a/8 

kebābe (Ar.) : kebabe, kebabiye, 
kuyruklu biber (Piper 
cubeba).  

 k.118a/2 
kebe : çobanların ve 

köylülerin giydikleri ve 
yere serdikleri yünden 
kaba, aba.  

 k.111a/16 
kebere (Ar.) : gebre otu, keditırnağı 

(Capparis spinosa).  
 k.78a/18 
kebere köki : gebre otu kökü.  
 k.81b/4-5 
kebere otı : gebre otu, keditırnağı.  
 k.78b/2 
kebūter eti : güvercin eti.  
 k.105b/9 
keçi südü : keçi südü.  
 k.75a/18 
kedi otı : kedi otu, oğlan otu, 

melisa. krş. āsārūn  
 k.136b/11 
kefi alınmış bal: köpüğü alınmış bal.  
 k.79b/3 
keklik beyni : keklik beyni.  
 k.74a/17 
keklik eti : keklik eti.  
 k.105b/6 
keklik ödi : kekilk ödü. bkz. öd  
 k.113b/18 
kel : bulaşıcı ve zor geçer 

bir mantar 
hastalığından dolayı 
başının saçı dökülmüş 
veya bu hastalığa 
yakalanan kimse.  

 k.93b/1 
kel baş : kel, saçsız baş.  
 k.94a/1 
kelb derisi : köpek derisi.  
 k.94b/3 
kelb ṭala- : köpek ısırmak.  
 k.103a/3 
kelb ṭırnaġı : köpek tırnağı.  
 k.108a/7 
kelb yavrucaḳları: köpek yavruları.  
 k.104a/11 
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kelem (Far.) : lahana, kapuska 
(Brassica oleracea).  

 k.100b/8 
kemik : insanın ve omurgalı 

hayvanların çatısını 
oluşturan türlü 
biçimdeki sert 
organların genel adı.  

 k.97a/8 
kemnūn (Ar.) : kimyon, 

maydanozgillerden 50 
cm yükseklikte beyaz 
ve penbe çiçekli, bir 
yıllık ıtırlı ve otsu bitki.  

 k.73b/17 
kemük ḳırılması: kemik kırılması.  
 k.101b/8 
kendene (Far.) : bkz. pıraṣa  
 k.88a/19 
kene toẝmı yaġı: kene tohumu yağı.  
 k.90b/2 
kene toẝmı : kene otu tohunu.  
 k.90b/2 
kepek : buğday ve benzeri 

tahılın öğütülmüş 
kabuklarından olup un 
elendikten sonra  eleğin 
üstünde kalan kabuk 
kırıntıları.  

 k.86a/16 
kerefes (Ar.) : kereviz. krş. körefes  
 k.89b/14 
kerefes dibi : kereviz kökü.  
 k.137b/6 
kesret-i cimā (Ar.): cinsel ilişkinin 

sık olması.  
 k.80a/16 
keşūr (Far.) : havuç.  
 k.93a/6 
keşūr toẝmı : havuç tohumu.  
 k.93a/6 
keşūr yapraġı : havuç yaprağı.  
 k.94b/8 
kettān (Ar.) : ketengillerden, 

çiçekleri mavi renkte 
ve beş taç yapraklı, 
lifleri dokumacılıkta 

kullanılan bir bitki 
(linum sitatissimum).  

 k.74b/19 
kettān bezi : keten bezi, kumaşı.  
 k.127a/7 
kettān toẝmı : keten tohumı.  
 k.74b/19 
keven çiçegi : geven çiçeği 

(Astragalus).  
 k.106b/19   
key ḳuvvet vir-: (cinsel arzu için) çok 

kuvvet vermek.  
 k.126a/13 
ḳıl bit- : kıl çıkmak.  
 k.94a/4 
ḳıl : bazı hayvanların 

derisinde, insan 
vücudunun belli 
yerlerinde çıkan, üst 
deri ürünü olan ipliksi 
uzantı.  

 k.94a/4 
ḳına (Ar.) : kına. krş. ḥınnā  
 k.84a/13 
ḳırfa (Ar.) : amber kabuğu, tarçın 

ağacına benzer bir 
ağacın kabuğu (Croton 
eluteria).  

 k.118a/18 
ḳırlanġıç ḳanı : kırlangıç kuşunun 

kanı.  
 k.92a/11 
ḳırlanġıç ödi : kırlangıç ödü. bkz. öd  
 k.103b/12 
ḳıṣraḳ südi : dişi at sütü.  
 k.109a/11 
ḳıvāma gel- : kıvama gelmek.  
 k.79b/16 
ḳıvāma getür- : (ilaç için) kıvama 

getirmek.  
 k.97b/18 
ḳıyma : kıyılmış ve ince 

doğranmış et.  
 k.134b/10 
ḳıyye (Ar.) : dört yüz dirhemlik 

ölçü, okka.  
 k.102a/17 
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ḳızıl behmen : kızıl behmen (Statice 
limonium).  krş. 
behmen-i aḥmer, 
behmen  

 k.121a/6 
ḳızıl boya : kızıl boya kökü 

(Rubai tinctorum).  
 k.74b/9 
ḳızıl büber : kızıl biber.  
 k.96a/10 
ḳızıl gül yapraġı: kırmızı gül yaprağı.  
 k.123b/10 
ḳızıl keçi südi : kızıl keçi südü.  
 k.75b/16 
ḳızıl kiremid : kızıl kiremit.  
 k.101b/14 
ḳızıl ḳurı üzüm: kızıl kuru üzüm.  
 k.96a/13-14 
ḳızıl şeker : kızıl şeker.  
 k.109a/14 
ḳızıl üzüm ṣuyı: kızıl üzüm suyu.  
 k.74a/13 
ḳızıl üzüm : kızıl üzüm.  
 k.80b/7 
ḳızılcıḳ aġacı : kızılcık ağacı.  
 k.76a/6 
ḳīfāl ṭamarı : şah damarı; boynun 

iki yanında, kanı başa 
ve yüze götüren aort 
dallarından her biri.  

 k.73b/6 
kifāyet miḳdārı: yeterince, yeterli 

kadar.  
 k.107a/11 
kil-i ermenī (Far.):kil, tıbbî kil; ermeni 

kili adı verilen bir tür 
kil. krş. ṭīn-i ermenī  

 k.104b/12 
kirec (Far.) : kireç, mermer, tebeşir, 

alçı taşı gibi birçok 
taşın maddesini 
oluşturan kalsiyum 
oksit türü beyaz madde.  

 k.90b/11 
kirec ṣuyı : kireç suyu.  
 k.102b/4 
kiremid (Yun.): kiremit.  
 k.101b/15 

kirpi derisi : kirpi derisi.  
 k.94b/2 
kirpük : kirpik.  
 k.88b/6 
kişnic (Far.) : kişniş, kara kimyon 

(Coriandrum sativum).  
 k.91b/15 
ḳoca ḥoroz : büyük horoz.  
 k.100b/6 
ḳoḳar otı : bir çeşit ot türü.  
 k.84b/3 
ḳol ḳırılmasına devā ol-: kol kırılması 

hastalığına çare olmak.  
 k.97a/5-6 
ḳonaḳ : saç kepeği.  
 k.113b/17 
ḳorḳuyı def it-: korkuyu gidermek.  
 k.72b/10 
ḳoruḳ : koruk, olgunlaşmamış 

meyve.  
 k.92a/3 
ḳoruḳ şarāb : ham, olgunlaşmamış 

şarap.  
 k.92a/2 
ḳoyun : koyun.  
 k.78a/9 
ḳoyun ḳafası : koyun kafası.  
 k.94a/16 
ḳoz aġacı : koz ağacı.  
 k.80b/14 
ḳoz aġacı yapraġı: koz ağacını 

yaprağı.  
 k.80b/14-15 
ḳoz içi : ceviz içi.  
 k.93b/12 
köpük : köpük.  
 k.98a/19 
körefes (Ar.) : kereviz. krş. kerefes  
 k.87a/13 
körefes toẝmı : kereviz tohumu.  
 k.87a/13 
kötürüm : ihtiyarlıktan, felç ve 

benzeri hastalıktan 
dolayı ayağa 
kalkamayan ve 
yürüyemeyen, sakat.  

 k.81b/10 
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kötürüm ol- : yürüyemez olmak, 
sakat olmak.  

 k.81b/10 
ḳuduz ṭala- : kuduz ısırmak.  
 k.102b/16 
ḳuduz ṭalayanuñ ilācı: kuduz 

ısırığının ilacı.  
 k.102a/14-15 
ḳulaḳ : kulak, işitme organı.  
 k.124b/4 
ḳulunç (Ar.) : bağırsak ağrısı, 

bağırsaklarda peyda 
olup, omuz başlarına ve 
vücuda gelen bir ağrı.  

 k.73a/6 
ḳulunç renci : kulunç hastalığı. bkz. 

ḳulunç  
 k.77b/15-16 
ḳundus (Ar.) : kunduz otu, aksırık 

otu.  
 k.89b/11 
ḳunduz ṭaşaġı : cavşir otu ve bundan 

elde edilen zamk.  
 k.136a/5 
ḳurd : köpekgillerden 

memeli hayvan.  
 k.77b/7 
ḳurdaşanı : kurdeşen, ciltte çeşitli 

sebeplerle oluşan, 
kaşıntılı, alerjik bir tür 
hastalık.  

 k.89a/11 
ḳurdaşanı ilācı: kurdeşen, ciltte çeşitli 

sebeplerle oluşan,  
 
 
 

L 
 
labāda : labada otu.   
 l.75a/6 
labāda köki : labada otu kökü.  
 l.89a/16 
labāda yapraġı: labada otu yaprağı.  
 l.75a/6 
 
 
 

kaşıntılı, alerjik bir tür hastalığın ilacı.  
 k.89a/11 
ḳurı incir : kuru incir.  
 k.74a/12 
ḳurı öksürük : kuru öksürük.  
 k.74b/15 
ḳurı ṣıġır tezegi: kurumuş sığır tezeği.  
 k.111a/12-13 
ḳurlaġan : dolama hastalığı.  
 k.86a/5 
ḳurṣ-ı telẝ (Ar.+Far.): yakıcı ilaçlar.  
 k.89a/4 
ḳurşun : kurşun.  
 k.77b/6 
ḳurt ödi : kurt ödü. bkz. öd  
 k.109a/19 
ḳusṭ (Ar.) : kıst otu ve bu otun 

kökünden elde edilen 
ilaç (Costus). krş. 
ṭopalaḳ  

 k.129b/16 
ḳuvvet żaīf ol-: gücü zayıflamak.  
 k.73b/12 
ḳuyruḳ yaġı : hayvanın kuyruk yağı.  
 k.93b/13 
küçük maṣūmlar: küçük çocuklar.  
 k.112a/11 
kül  : kül.  
 k.94b/4 
külḥān (Far.) : hamam ateşliği.  
 k.107a/19 
kündür (Yun.) : günlük, buhur 

(Boswellia thurifera).  
 k.118a/3 
 
 
 
 
 
lāden (Far.) : laden otu, 

ladengillerden, Akdeniz 
ülkelerinde yetişen 
tüylü ve genlikle 
Yapışkan yapraklı, 
beyaz veya pembe 
çiçekli, reçinesi 
hekimlikte kullanılan 
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bir bitki (Cistus 
reticus).  

 l.91b/18 
laḳlaḳ eti : leylek eti.  
 l.88a/13 
laḳva (Ar.) : yüz felci.  
 l.79b/8 
leblāb (Ar.) : bir sarmaşık çeşididir; 

bağ ve ekinler arasında 
biter.  

 l.76a/10 
līmūn (Yun.) : limon (Citrus 

limonum).  
 l.89b/9 
līmūn şarābı (Yun.+Ar.): limon şarabı.  
 l.101a/4 
līnet it- : ishal yapmak.  
 l.94b/19 
 

 
M 

 
maācīn (Ar.) : bkz. macūn  
 m.79a/9 
macūn (Ar.) : macun; öğütülmüş ya 

da toz haline getirilmiş 
otların şurup, bal veya 
bir öz ile karıştırılması 
suretiyle hazırlanan 
hamur kıvamındaki 
ilaçların genel adı. krş. 
maācīn  

 m.78b/15 
 m. it- “macun yapmak”  
 m.78b/15 
macūn-ı anduz: bir tür macun; anduz 

bitkisinden yapılan 
macun.  

 m.122a/3 
macūn-ı bedliyye (Ar.):bir tür macun.  
 m.122a/13 
macūn-ı çöp çīnī: bir tür macun.  
 m.121b/11 
macūn-ı çörek: çörekten yapılmış 

macun.  
 m.121b/4 
macūn-ı ekber (Ar.): bir tür macun.  
 m.120b/12 

lisān-ı uṣfūr (Ar.): kuşdili bitkisi 
(Rosmarinus 
officinalis). krş. 
lisānü’l-uṣfūr   

 l.120b/6-7 
lisānü’l-uṣfūr (Ar.):bkz. lisān-ı uṣfūr  
 l.121a/5 
lisānü’ẟ-ẟevrī (Ar.): sığırdili bitkisi.  
 l.72b/9 
lisānü’ẟ-ẟevrī ṣuyı: sığırdili bitkisi 

suyu.  
 l.100b/9 
lisānü’ẟ-ẟevrī ṣuyı: sığırdili bitkisi 

suyu.  
 l.72b/9 
luāb (Ar.) : salya, ağız suyu. krş. 

aġız yarı  
 l.115a/5 
 
 
 
 
macūn-ı levzi (Ar.): bir tür macun.  
 m.114a/10 
macūn-ı misk (Ar.): misk macunu.  
 m.80b/5 
macūn-ı sināmekī (Ar.): bir tür 

macun; sinameki 
bitkisinden yapılmış 
macun.  

 m.121b/8 
macūn-ı sünbül (Ar.+Far.): bir tür 

macun; sümbülden 
yapılmış macun.  

 m.123a/1 
macūnu’l-ḥak (Ar.): bir tür macun.  
 m.123a/6 
mādde (Ar.) : hastalık yapıcı etken; 

bir şeyin yapısını 
oluşturan ana unsur, 
öğe; iltihap sonucu 
oluşan akıntı, irin.  

 m.116b/2 
made (Ar.) : mide; omurgalılarda 

sindirim sisteminin, 
yemek borusu ile on iki 
parmak bağırsağı 
arasında besinlerin 
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sindirime hazır duruma 
getirildiği bölgesi.  

 m.74a/3 
made aġrısı : mide ağrısı.  
 m.122a/6 
madenūs(Yun.):maydanoz 

(Petroselinum 
crispum).  

 m.87a/12 
madenūs toẝmı: maydanoz tohumu. 

krş. toẝm-ı madenūz  
 m.87a/12 
madenūs yapraġı: maydanoz yaprağı.  
 m.103a/13 
mafāṣıl (Ar.) : mafsallar, eklemler.  
 m.79a/6 
mafāṣıl aġrısı : eklemler ağrısı. krş. 

bendükşeler aġrısı  
 m.86a/8 
maẝlūṭ it- : karıştırmak.  
 m.72b/4 
maḥmūde (Ar.):mahmudiye otu, çit 

sarmaşığıgillerden, 
yaprakları ok ucu 
biçiminde, çiçekleri 
soluk sarı renkte, çok 
yıllık ve otsu bir bitki 
(convolvulus 
scammonia) ve bu 
bitkinin köklerinden 
çıkarılan, hekimlikte 
kullanılan, reçineye 
benzer bir madde. krş. 
saḳmūniyā  

 m.100a/16 
maḥv eyle- : yok etmek, ortadan 

kaldırmak.  
 m.76b/18 
maḥv it- : yok etmek, ortadan 

kaldırmak.  
 m.76b/15 
maḳat (Ar.) : oturak yeri; anüs.  
 m.78a/7 
māliḥūlyā (Ar.<Yun.<melankholia): 

kara sevda, melankoli, 
kuruntu hastalığı.  

 m.103a/1 

maraż (Ar.) : hastalık, illet krş. 
illet.  

 m.74b/7 
maraż-ı baraṣ : baras hastalığı. krş. 

baraṣ  
 m.90b/15 
marīż (Ar.) : hasta, hastalıklı, sayrı.  
 m.73b/5 
marṣama toẝmı: barsama otu tohumu.  
 m.78b/12 
marṣama : barsama otu, nane 

kokusuna benzer 
kokusu olan bir ot.  

 m.78b/12 
mārūl (Yun.<marouli): marul; geniş 

ve uzun olan yeşil 
yaprakları taze olarak 
yenilen bir bitki 
(Lactuca sativa).  

 m.132b/3 
maṣṭakī (Yun.< mastikhe):sakız; sakız 

ağacından çıkarılan 
reçine. krş. ṣaḳız   

 m.77b/4 
māş (Ar.) : mürdümük (Lathyrus 

sativus).  
 m.101b/17 
ma’ül-asel (Ar.): bal suyu.  
 m.125b/11 
māya (Far.) : maya, öz.  
 m.127b/18 
mayāṣıl : vücutta birdenbire 

birtakım sıvılar 
çıkararak kaşıntı ve 
çatlakların oluşmasına 
sebep olan bir tür deri 
hastalığı.  

 m.86b/9 
māyıs ayında ota girmek: mayıs 

ayında ota girmek; bir 
tür tedavi yöntemi.  

 m.11a/4 
mażarrat (Ar.) : ziyan, zarar getiren.  
 m.103a/12 
mażmaża eyle-: gargara yapmak.  
 m.112b/8 
meflūc (Ar.) : felç gelmiş, inmeli.  
 m.80a/12 
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mehlem (Ar.) : bkz. merhem  
 m.77a/9 
meme aġrısı : meme ağrısı.  
 m.93a/13 
memzūc it- : karıştırmak.  
 m.127a/9 
menī (Ar.) : döl suyu, bel suyu, 

içinde erkek cinsiyet 
hücrelerinin bulunduğu 
sıvı, sperma.  

 m.78a/3 
mercimek (Far.) :mercimek, 

baklagillerden, beyaz 
çiçekli bir tarım bitkisi 
(lens culinaris) ve bu 
bitkinin ufak, yeşil 
veya kahverenkli, 
yuvarlak ve yassıca 
tohumu.  

 m.92b/19 
merhem (Ar.) : yaralara ve ağrıyan 

yerlere sürülmek üzere 
hazırlanmış, yağlı 
maddeler ve reçineden 
mürekkep, haricen 
kullanılan kıvamlı ilaç. 
krş. melhem   

 m.80b/8 
merhem-i kāfūrī (Ar.): kāfurdan 

yapılmış merhem.  
 m.86a/18 
merkeb südü : eşek sütü.  
 m.107b/15 
merkeb ṭırnaġı : eşek tırnağı. krş. 

ḥımār tırnaġı  
 m.94a/1 
mermer(Yun.<marmaron): 
  bileşiminde %75 

kalsiyum karbonat 
bulunan, genellikle 
beyaz, renkli ve 
damarlısı da olan, 
cilalanabilen 
billurlaşmış kireç taşı. 
krş. memer ṭaşı  

 m.110b/7 
mermer ṭaşı :mermer taşı. bkz. 

mermer  

 m.110b/8 
mersīn budaġı : mersin agacı dalı.  
 m.73a/9 
mersīn şarābı : mersin bitkisi şarabı.  
 m.74b/14 
merṭūb (Ar.) : nemli, rutubetli.  
 m.125b/11 
merzencūş :mercanköşkçiçeği 

(Origanum majorana).  
 m.114b/3 
meẟāne (Ar.) : sidik yolu, idrar yolu. 

krş. ḳavuḳ  
 m.79a/7 
mevizec (Ar.) : yaban üzümü, mevzek 

otu (Delphinium 
staphisagria).  

 m.106b/9 
mevt-i müfācāt (Ar.): beklenmedik 

ölüm.  
 m.80a/13 
mezī (Ar.) : cinsel ilişkiye 

girmeden önce erkeklik 
organından akan, gelen 
koyu sıvı.  

 m.78a/6 
mıḳnaṭıs ṭaşu : mıknatıs taşı.  
 m.92b/12 
miḳdār (Ar.) : miktar, ölçü.  
 m.85b/1 
misk (Far.) : Asya’nın yüksek 

dağların yaşayan bir tür 
erkek ceylanın karın 
derisi altındaki bir 
bezden çıkarılan güzel 
kokulu madde.  

 m.89a/8 
miẟḳāl (Ar.) : yirmi dör kırat 

(dirhemin üçte biri) 
değerinde bir ağırlık 
ölçüsü birimi.  

 m.77a/7 
mizāc (Ar.) : bünye özelliği, tabiat. 

Mizaç, dört ana unsur 
olan kan, safra, sevda 
ve balgam 
maddelerinden oluşur; 
bu maddelerin oranları 
mizaç özelliklerini 
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oluşturur. Bütün 
mevcutlar dört 
unsurdan (ateş, hava, 
su, toprak) yapılmıştır. 
insan bünyesi de 
öyledir. Bunlar bütün 
cisimlerin terkibine 
girerler. Ateş sıcak ve 
kurudur; hava sıcak ve 
rutubetlidir; su soğuk 
ve rutubetlidir; toprak 
soğuk ve rutubetlidir. 
Yaradılışta ateş, 
olgunlaşmayı, hafifliği, 
nüfuz edilebilirliği 
sağlar. Hava, nüfuz 
edilebilirliğini, 
hafifliğini ve inceliğini 
maddeye verir ve 
cisimlere yukarıya 
doğru yükselebilme 
kabiliyetini sağlar. Su, 
bileşiklerin 
şekillenmesinde ve 
kısımların kendi zıt 
karakterlerine uygun 
olarak kalıplanmasında  
ve yayılmasında 
gereklidir. Toprak ise 
nesnenin sağlam, 
dingin ve dayanıklı 
olmasını sağlar.  

 m.88b/10 
mizācı żaīf ol-: mizacı zayıf olmak.  
 m.100a/19 
muālece (Ar.): ilaç kullanma, tedavi, 

medikasyon.  
 m.73a/16 
muālece it- : ilaç yapmak ve 

kullanmak.  
 m.109a/3 
muḥarrā pişür-: pişerek püre haline 

getirmek. 
 m.77b/13 
muḥkem dög- : iyice, kuvvetlice 

dövmek.  
 m.76b/4 
muḥkem ḳaynat-: iyice kaynatmak.  

 m.75a/5 
muḥkem örtün-: iyice örtünmek.  
 m.75a/13 
muḥkem saḥḳ it-: iyice ezmek, toz 

haline getirmek.  
 m.73b/18 
muḥkem ṣar- : iyice sarmak.  
 m.77a/14 
muḥkem ṭut- : iyice, sağlam tutmak.  
 m.92a/3 
muḥkem yaḳ- : iyice yakmak.  
 m.78b/18 
muḳl (Ar.) : kızıl zamk, günlük 

ağacı reçinesi.  
 m.131b/13 
mūm (Far.) : mum.  
 m.76b/3 
mūm yaġı : mum yağı.  
 m.73b/8 
mūmıyā (Far.) : mumya denilen bir tür 

ilaç.  
 m.101b/8 
muşamma (Ar.): bal mumu veya 

kauçukla kaplanmış bez 
veya dokuma.  

 m.131b/8 
mübtelā ol- : (hastalığa) mübtela 

olmak, tutulmak.  
 m.103a/1 
mücāmaat eyle-: cinsel ilişkide 

bulunmak.  
 m.109b/1 
müdāvemet eyle-: sürekli kullanmak.  
 m.120b/13 
müferriḥu’l-ḳalb (Ar.): gönül ferahlığı.  
 m.81a/11-12 
müfīd (Ar.) : yararlı, faydalı.  
 m.80b/19 
mürd yapraġı : mersin yaprağı.  
 m.108a/14 
mürdeseng (Far.) : doğal kurşun 

oksidi (litharge).  
 m.90a/6 
mürr (Ar.) : mira adı verilen ve 

Arabistan’da yetişen bir 
ağacın zamkı, usaresi 
(Comiphora myrrha).  

 m.131b/13 
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mürr-i mekkī(Ar.):mirra adı verilen ve 
Arabistan’da yetişen bir 
ağacın zamkı, usaresi 
(Comiphora myrrha).  

 m.119b/13 
müshil (Ar.) : müshil, bünyedeki 

herhangi bir maddeyi 
hafifletici veya 
bünyeden atılmasına 
yardımcı ilaç, terkip 
veya ot.  

 m.77b/19 
müshil olan şerbet: müshil 

özelliğindeki şerbet, 
 
 

N 
 
nabıż (Ar.) : nabız, atardamar; kalp 

vuruşunun sağladığı 
kan basıncından dolayı 
atardamarlara ve 
özellikle bilekteki 
atardamara parmakla 
basıldığında duyulan 
kımıldama.  

 n.115a/2 
nāfi (Ar.) : (hastalığa) faydalı 

yararlı.  
 bünyedeki herhangi bir 

maddeyi hafifletici 
veya bünyeden 
atılmasına yardımcı 
ilaç, terkip veya ot.  

 m.77b/19 
müshilāt (Ar.) : ishal edici ilaçlar, sehl 

ediciler.  
 m.114a/9 
müshil-i şerbet (Ar.): şerbet müshili; 

müshil özelliğindeki 
şerbet, bünyedeki 
herhangi bir maddeyi 
hafifletici veya 
bünyeden atılmasına 
yardımcı ilaç, terkip 
veya ot.  

 m.92b/3 

müşk-i ẝāliṣ (Far.+Ar.): saf misk. 
(Asya’nın yüksek 
dağlarında yaşayan bir 
tür erkek ceylanın karın 
derisi altındaki bir 
bezden çıkarılan güzel 
kokulu madde.)  

 m.135b/19 
mütevellid ol- : ortaya çıkmak.  
 m.78b/4 
müzevvere (Ar.): çeşitli sebze ve 

meyvelerden yapılan 
çorbalar.  

 m.106a/2 
 
 
 
 
 n.76b/10 
nāfi ol- : faydalı olmak.  
 n.77b/2 
nanā (Ar.) : bkz. nane.  
 n.77a/17 
nane (Ar.) : nane,  
 ballıbabagillerden 

yaprakları sapsız, 
çiçekleri beyaz veya 
menekşe renginde ıtırlı 
çok yıllık ve otsu bir 
kültür bitkisi. krş. 
nanā   

 n.72b/13 
nār (Far.) : nar ağacı ve meyvesi 

(punica granatum). krş. 
enār  

 n.75b/9 
nār çekirdegi : nar çekirdeği.  
 n.112a/3-4 
nār ḳabuġı : nar kabuğu.  
 n.78b/7 
naṣırlu et : nasırlı et.  
 n.105a/4 
nāṣūr (Ar.) : basur, hemeroid.  
 n.105b/1 
nāzle (Ar.) : nezle, soğuk almaktan 

ileri gelen, burun 
akması, aksırma ile 
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beliren hastalık. krş. 
zükkām  

 n.117a/16 
nebāt (Ar.) : bitki anlamına 

gelmekle birlikte, 
eserde nöbet şekeri, 
şeker kamışı şekeri 
anlamındadır.  

 bkz. nebāt şekeri.  
 n.75b/5 
nebāt şekeri : nöbet şekeri, kızıl 

şeker. krş. nebāt.  
 n.75b/5 
nebātāt (Ar.) : bitkiler.  
 n.129a/3 
nebāt-ı mısrī (Ar.): bir tür şeker.  
 n.120a/5 
nefes duṭuḳlıġı: nefes darlığı.  
 n.76a/9 
neft yaġı : çam gibi bazı 

ağaçlardan çıkarılan 
yağ.  

 n.84a/13-14 
nergis (Far.) :nergis, nergisgillerden, 

çiçekleri ayrı veya bir  
 kök sap üzerinde 

şemsiye durumunda, 
açılmadan önce bir 
yerle örtülü bulunan ve 
bazı türlerinde beyaz, 
bazılarında sarı renkte  

 20-80 cm yükseklikte, 
soğanlı bir süs bitkisi 
(Narcissus).  

 n.129a/5 
 

O 
 
od : ateş.  
 o.102a/13 
od görmedük asel: ateş görmemiş bal.  
 o.81a/2-3 
oġlaḳ eti : oğlak eti.  
 o.92a/17 
oġlaḳ māyası : oğlak mayası.  
 o.112a/14 
 
 

nergis yapraġı : nergis yaprağı.  
 n.110a/17 
nıḳrīṣ (Ar.) : gut hastalığı, ayak 

şişi.  
 n.82b/14 
nıḳrīṣ zaḥmeti ilācı: ayak şişi 

hastalığı ilacı.  
 n.82b/14 
nıḳrīṣ zaḥmeti : ayak şişi hastalığı.  
 n.82b/14 
nīlūfer yaġı : nilüfer yağı.  
 n.128a/13 
nisyān (Ar.) : unutkanlık hastalığı. 

krş. unutsaḳlıḳ  
 n.118b/19 
nişādur (Far.) : amonyak; azot ve 

hidrojen birleşimi olan 
keskin bir gaz ve içinde 
bu gazı eritilmiş 
bulunduğu su, nişadır 
ruhu.  

nişasta (Far.) : tahıl tanelerinden, 
baklagillerden veya 
patates gibi birtakım 
yumrulardan çıkarılan 
una benzer bir madde.  

 n.76a/16 
noẝūd suyı : nohud suyu.  
 n.74a/19 
nūrı az ol- : (göz için) ışığı az 

olmak.  
 n.79b/15 
 
 
 
 
 
 
oġlan : küçük erkek çocuğu.  
 o.90b/11 
oġlan sidügi : küçük erkek çocuğu 

sidiği.  
 o.90b/11 
oġlancıḳ : küçük erkek çocuğu.  
 k.75b/12 
oġul otı : oğlan otu, ballı 

baklagillerden 20-150 
cm yükseklikte, tıpta 
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yapraklarından 
yararlanılan çok yıllık 
ve otsu bir bitki, kovan 
otu, melisa (Melisa 
officinalis).  

 o.111b/10  
 

 
Ö 

 
öd : karaciğerin salgıladığı 

yeşil, sarı renkte acı 
sıvı, safra. bkz. ayu 
ödü, sıġır ödi, ḳoyun 
ödi, ẝınzīr ödi , 
ḳırlanġıç ödi, ḳurt ödi, 
keklik ödi, ḳara ṭavuḳ 
ödi, ẝılṭ  

 ö.114a//17 
ökçe : topuğun arkası.  
 ö.131a/14 
ökçe ve ṭaban yarıġı: ökçe ve taban 

yarılması.  
 ö.131a/14 
 ö.93b/6 
 
 
 

P 
 
pāk it- : temizlemek.  
 p.97a/4 
panbuḳ (Far.) : pamuk. krş. penbe  
 p.129b/6 
pancar : pancar.  
 p.77b/11 
pāpādya (Yun.<papadia): papatya 

(Matricaria hamomilla).  
 p.120b/5 
parmaḳ : parmak.  
 p.83a/19 
pātıncān (Ar.) :patlıcan; 

patlıcangillerden kalın 
saplı, etli ve uzunca bir 
tür sebze krş. bādıncān  

 p.77a/2 
 
 

ot : ot, bitki.  
 o.134a/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
öksürük : öksürük.  
 ö.74b/12 
örs : üzerinde demir ve 

benzeri madenlerin 
dövüldüğü demirden 
kalın ve bir tarafı sivri 
alet.  

 ö.96a/4 
örümcek : örümcek.  
 ö.87b/6 
öyken : akciğer, göğüs 

kafesinin büyük bir 
bölümünü dolduran ve 
solunum organının 
temeli olan, sağlı sollu 
iki parçalı organ.  

 ö.78a/9 
 
 
 
pekmez : kaynatılıp koyulaşmış 

ve oldukça tatlılaşmış 
üzüm şırası.  

 p.73a/11 
penbe (Far.) : bkz. panbuḳ   
 p.91a/19 
perhīz (Far.) :sağlığı korumak veya 

düzeltmek amacıyla 
uygulanan beslenme 
düzeni.  

 p.95b/13 
perhīz it- : perhiz etmek; sağlığı 

korumak veya 
düzeltmek amacıyla 
uygulanan beslenme 
düzenini uygulamak.  

 p.75b/7 
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persiyāvşān (Far.): baldırıkara otu 
(Aspelinum 
adianthhum). krş. 
baldırıḳara  

 p.75a/3 
peydā ol- : (hastalık için) ortaya 

çıkmak.  
p.103b/19 

peyġamber çiçegi: peygamber çiçeği.  
 p.137a/5-6 
peyġamber çiçegi köki: peygamber 

çiçeği kökü.  
 p.137a/5-6 
peynir (Far.) : peynir.  
 p.100b/9 
sapından yararlanılan çok yıllık bir kış 

sebzesi (Allium 
porrum). krş. kendene, 
gendāne  

 p.83b/12 
piliç şōrbāsı : piliç çorbası.  
 p.90a/4 
 
 

R 
 
raḥim (Ar.) : döl yatağı, rahim.  
 r.93a/19 
raḳı (Ar.) : üzüm, erik, incir gibi 

meyvelerin alkolle 
mayalandırılarak 
damıtılması sonucu 
elde edilen içki.  

 r.85b/3 
raḳīḳ (Ar.) : berrak, saydam.  
  r.115b/16 
rāsen (Far.) : andız otu (inula).  
 r.81a/9 
rāsen şarābı(Far.+Ar.):andız otu 

şarabı.  
 r.81a/9 
rāstıḳ ṭaşı : rastık taşı, antimon 

denilen madde.  
 r.85a/13 
raşa (Ar.) : titreme, kısmi felç, 

çeşitli organların 
 
 

peyñir (Far.) : peynir.  
 p.80b/19 
pıraṣa (Yun.<prason): pırasa, 

zambakgillerden,  
pīr ve iẝtiyār ādemler ne vech üzre 

amel eyle-: yaşlı 
adamların hastalıklara 
karşı ne tür şeyler 
uygulaması gerektiği.  

 p.117b/1 
pīre (Far.) : ısırıcı ve sıçrayıcı 

olarak bilinen küçük 
hayvan, bergus.  

 p.107b/5 
pirinç (Far.) : pirinç, çeltik (Oryza 

sativa).  
 p.84a/4 
pirinç çōrbāsı : pirinç çorbası.  
 p.88a/2 
piryān it- : bir yiyeceği tandırda 

pişirmek, kavurmak.  
 p.85b/1 
 
 
 
 
titremesi şeklinde belirir. krş. el ve baş 

ditremek  
 r.106a/9 
raṭb (Ar.) : rutubetli, nemli 

özelliğe sahip.  
 r.101b/3 
rāvend (Far.) : kökleri ve sapları ilaç 

olarak kullanılan 
arabuğdaygillerden bir 
bitki (Rehum). krş. 
rāvendī  

 r.97b/18 
rāvendī (Far.) : bkz. rāvend  
 r.97b/19 
rāvend-i çīnī (Far.): kökleri ve sapları 

ilaç olarak kullanılan 
arabuğdaygillerden bir 
bitki (rehum). krş. 
rāvendī  

 r.73a/5 
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rāvend-i ṭavīl (Far.+Ar.): kökleri ve 
sapları ilaç olarak 
kullanılan 
karabuğdaygillerden bir 
bitki.  

 r.76b/11 
rāziyāne (Far.) :rezene, 

maydanozgillerden, sarı 
çiçekli, yaprakları iplik 
biçiminde parçalı hoş 
kokulu, baharlı 
meyveleri bulunan bir 
bitki (Foenicolum 
vulgare).  

 r.85b/7 
rāziyāne toẝmı: rezene bitkisi tohumu. 

krş. toẝm-ı rāziyāne  
 r.85b/7 
reyḥān (Ar.) : fesleğen (Ocimum 

basilicum). krş. 
fesligen, reyḥānī   
r.80b/10 

reyḥān dög- : fesleğen dövmek.  
 r.80b/10 
reyḥān toẝmı (Ar.): fesleğen tohumu.  
 r.120b/17 
reyḥānī (Ar.) : reyhanla ilgili, 

reyhana ait. bkz. reyḥān  
 
 

 S 
 
sa yaġı : bkz. tere yaġı  
 s.94a/8 
ṣabır (Ar.) : sabırlık otu, sarısabır, 

çok yıllık, etli yapraklı 
ve sarı çiçekli bir bitki 
(Aloe vera) ve bundan  

 elde edilen tıbbî bir 
zamk.  

 s.85a/11 
ṣabır-ı usḳūṭūrī (Ar.-Yun.): sabır 

otunun bir türü; sabırlık 
otu, sarısabır, çok 
yıllık, etli yapraklı ve 
sarı çiçekli bir bitki 
(aloe vera) ve bundan 

 

 r.103b/10 
rıb (Ar.) : sıtma, nöbet.  
 r.87a/14 
rıṭıl (Far.) : 2564 gramlık ağırlık 

ölçüsü.  
 r.126a/9 
rīḥ (Ar.) : vücudun bazı 

yerlerinde adale 
mafsallarda meydana 
gelen ağrı veya sızı, 
romatizma.  

 r.86a/2 
rīḥ-i bevāṣır (Ar.): basur ağrısı, basur 

romatizması.  
 r.79a/2 
rūfıdān yumurṭa: rafadan yumurta; 

kabuğuyla beraber suda 
az pişmiş yumurta. 

rūġan (Far.) : sütten ve ot 
tohumlarından çıkarılan 
yağ.  

 r.82a/9 
rūġan-ı sāde (Far.): sade, saf yağ. krş. 

sade rūġan  
 r.95a/13 
ruṭūbet (Ar.) : nem, nemli özellikte. 

r.79b/18 
 
 
 
 
 
 elde edilen tıbbī bir 

zamk.  
s.74b/5 

ṣabī (Ar.) : ergenlik çağına 
ermemiş erkek çocuk.  

 s.112a/6 
sabun (Yun.) : sabun.  
 s.94a/8 
ṣaç : saç; insanın başındaki 

kıllar, saç tüyleri.  
 s.103b/10 
ṣaç ve ṣaḳal aġar-: saç ve sakal 

beyazlamak.  
 s.103b/6-7 
ṣaç ve ṣaḳal boyama: saç ve sakal 

boyama.  
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 s.103a/18-19 
ṣaç ve ṣaḳal dökilmesi: saç kıran 

hastalığı. krş. dā’üẟ-
ẟaleb  

 s.113b/10 
ṣaçı çok bitür- : saçı çok çıkarmak.  
 s.103b/14 
sāde rūġan (Far.) : sade yağ. krş. 

rūġan-ı sāde  
 s.75a/14 
sādec-i hindī (Ar.): hint sümbülü 

(Nardustachys 
jatamansi).  

 s.119b/11 
safa (Ar.) : genellikle çocukların 

başında ve yüzünde 
beliren kaşıntılı bir cilt 
hastalığı türü.  

 s.94a/13 
ṣafrā (Ar.) : sarı safra, öd; 

karaciğerin salgıladığı 
yeşil, sarı renkte acı 
sıvı, humoral patoloji 
teorisinin temelini 
teşkil eden dört vücut 
sıvısından biri. bkz. 
ṣafrā  

 s.100a/11 
ṣafrā ġālib ol- : tüm vücutta veya 

vücudun herhangi bir 
bölgesinde dört hıltan 
safranın daha çok 
olması, diğerlerine göre 
daha ağır basması. Bu 
durumda safra 
çokluğundan 
kaynaklanan 
rahatsızlıklar ortaya 
çıkmaktadır.  

 s.116a/9 
saḥḳ it- : bir bitkiyi veya ilacı 

dövmek,  ezmek, toz 
haline getirmek.  

 s.74b/6 
saḥḳ ve macūn it-: bir bitkiyi veya 

ilacı dövmek ve macun 
yapmak.  

 s.77b/5 

ṣaḳa ḳuşı yaġı : saka kuşu yağı.  
 s.85a/7-8 
ṣaḳal : sakal; insanın 

yüzündeki kıllar.  
 s.103b/10 
ṣaḳız : sakız ağacı denilen bir 

ağaçtan çıkan ve 
çekildikçe uzamak 
özelliğini gösteren 
madde. krş. maṣṭaḳī  

 s.79a/13 
saḳmūniyā (Yun.): bingöz otu, 

mahmudiye otu, çit 
sarmaşığıgillerden, 
yaprakları ok ucu 
biçiminde, çiçekleri 
soluk sarı renkte, çok 
yıllık ve otsu bir bitki 
(Convolvulus 
scammonia). krş. 
maḥmūde  

 s.109b/10 
sancu : vücutta veya iç 

organlarda batar veya 
saplanır gibi duyulan, 
nöbetlerle azalıp 
çoğalan ağrı.  

 s.73b/15 
ṣandal (Ar.) : sandal ağacı; ak, kızıl, 

sarı olmak üzere üç 
türü ünlüdür (Sandalum 
album).  

 s.112a/13 
ṣandal yaġı : sandal yağı.  
 s.128b/6 
ṣaparına : saparna; eskiden kökü 

hekimlikte kullanılmış 
olan, zambakgillerden, 
yeşilimsi çiçekli, 
dikenli ve tırmanıcı, 
çok yıllık bir bitki 
(Smilax).  

 s.97b/15 
ṣara (Ar.) : sara hastalığı.  
 s.113b/2 
ṣararmış ẝıyār toẝmı: sararmış 

salatalık tohumu.  
 s.108b/13 
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ṣarı helīle : sarı helile otu bkz. 
helīle.  

 s.74b/5 
ṣarı keçi yaġı : sarı keçi yağı.  
 s.98a/13-14 
ṣarı kükürd : sarı kükürt.  
 s.109a/7 
ṣarılıḳ : sarılık hastalığı. krş. 

yaraḳān  
 s.120a/14 
ṣarımsaḳ : sarımsak,  
 zambakgillerden, 25-

100 cm yükseklikte, 
yapraklarında,  
saplarında ve toprak 
altındaki soğan biçimli 
sürgünlerinde kokulu 
yağ bulunan bir kültür 
bitkisi (Allium 
sativum).  

 s.75a/19 
ṣarmaşıḳ toẝmı: sarmaşık tohumu.  
 s.96b/15 
ṣarp sirke : keskin, sert sirke.  
 s.76b/8 
ṣayrulıḳ : hastalık.  
 s.114b/6 
sefercel (Ar.) : ayva. krş. ayva  
 s.132a/13 
sefūf eyle- : ilaç, macun yapmak.  
 s.80b/17 
segirt- : koşmak.  
 s.92b/6 
sekte (Ar.) : felç, inme.  
 s.105b/3 
selesü’l-bevl (Ar.): idrarını tutamama, 

prostat hastalığı.  
 s.118a/10 
seliẝe (Ar.) : asalbent sakızı; bir tür 

pelesenk ağacından ve 
katırkuyruğu otundan 
elde edilen ve birkaç 
türü olan tıbbî bir 
zamk.  

 s.119b/11 
selmen : bkz. süleymānī  
 s.86b/3 
selmen ṭaşı : selmen taşı.  

 s.131a/5 
semiz it- : şişmanlaştırmak.  
 s.87a/3 
semiz ve arıḳ olmaḳ devāsı: besili, 

şişman ve zayıf, cılız 
olmanın ilacı.  

 s.86b/16-17 
serçe boḳı : serçe kuşunun dışkısı.  
 s.91a/17 
serçe eti : serçe kuşunun eti.  
 s.79b/7 
sereṭān : yengeç. krş. yengeç  
 s.93a/15 
sevdā (Ar.) : kara safra; eski tıp 

anlayışında insan 
mizacında bulunduğu 
kabul edilen dört vücut 
sıvısından biri. 
krş.sevdāvī  

 s.76b/19 
sevdāvī (Ar.) : bkz. sevdā  
 s.90a/18 
sezāb (Ar.) : sedefotu (Ruta 

graveolens).  
 s.129b/19 
sezāb yaġı : sedefotu yağı.  
 s.129b/19 
ṣıçan : fare; sıçangillerden 

kemirici hayvan.  
 s.107b/5 
ṣıçan eti : sıçan eti.  
 s.89b/1 
ṣıġır eti : sığır eti.  
 s.77a/2 
ṣıġır māyası : sığır mayası.  
 s.85b/13 
ṣıġır ödi : sığır ödü. bkz. öd  
 s.77b/11 
ṣıġır tezegi : sığır tezeği.  
 s.84a/16 
ṣıġır yoġurdı : sığır sütünden 

yapılmış yoğurt.  
 s.106/14 
ṣırāca (Ar.) : boğazda ur çıkmasına 

ve yaralar oluşmasına 
sebep olan ırsi bir 
hastalık.  

 s.98b/3 



 145

ṣırāca aḥvāli : deride ve daha çok 
boyunda görülen 
değişiklik; lenf 
düğümlenmelerinin 
şişkinliğiyle beliren 
tüberküloz türü.  

 s.106b/18-19 
ṣırça  : cam, camdan 

yapılmış eşya; ham 
elmas.  

 s.102b/10 
ṣırça ḳap : camdan yapılmış kab.  
 s.103b/1 
ṣırlu ṭopraḳ kab: vernikli toprak kap.  
 s.96a/13 
ṣıtma alāmeti ve ilācı: sıtma 

hastalığı belirtisi ve 
ilacı.  

 s.87a/9 
ṣızı : sızı, ağrı.  
 s.86a/4 
sidük yolu : idrar yolu.  
 s.81a/4 
sigil : siğil, elde ve 

ayaklarda veya 
memede çıkan ufak 
kabarcık.  

 s.91a/16 
sināmekī(Ar.<senā-mekkī): 

baklagillerden, sıcak 
bölgelerde yetişen, 
birçok türü bulunan bir 
bitki ve bunun 
meyvesi. (Cassia 
officinalis).  

 s.77b/4 
sinek : ağaç kovuklarına ve 

yer deliklerine sinen 
uçar böcek.  

 s.107b/14 
siñir büzülmek ahvali: sinirin 

büzülmesi durumu.  
 s.109b/14 
siñirli yapraḳ : sinirli otu, bağa 

yaprağı.  
 s.102a/5 
sirencübīn (Far.) : bkz. 

sirkencübīn.  

 s.87a/10 
sirke (Far.) : sirke, ekşimiş üzüm 

suyu.  
 s.72b/3 
sirkencübīn (Far.): sirke, bal ve çeşitli 

eczalardan yapılan bir 
tür şurup. krş. 
sirencübīn  

 s.109b/15 
sivri sinek : sivri sinek.  
 s.107b/9 
siyāh eylemek : (saç ve sakal için) 

siyah renk olmak.  
 s.103b/12 
siyāh it- : (saç ve sakal için) 

siyahlaştırmak.  
 s.103b/9 
siyāh noẝūd ṣuyı: siyah nohut suyu.  
 s.76b/10 
ṣoġan : soğan; 

zambakgillerden, 
yemeklere tat vermek 
için kullanılan yakıcı 
sebze (allium cepa).  

 s.75a/7 
ṣoġan toẝmı : soğan tohumu. krş. 

toẝm-ı ṣoġan  
 s.120b/18 
ṣoġulcan : solucan, solucan 

şeklindeki bağırsak 
parazitlerinin genel adı, 
tenya (Vermis).  

 s.110a/2 
ṣovuḳ : soğuk.  
 s.79a/10 
ṣovuḳ ṣu : soğuk su.  
 s.79a/10 
ṣovuḳdan ṣaḳın-: soğuktan sakınmak.  
 s.73b/14-15 
sögüt aġacı : genellikle sulak 

yerlerde yetişen yaprağı 
uzun ve acı olan, 
kabuğu kolay soyulur 
bir ağaç.  

 s.99a/14-15 
sögüt aġacı kökü: söğüt ağacı kökü.  
 s.100a/3-4 
sögüt yapraġı : söğüt ağacı yaprağı.  
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 s.76b/4 
ṣu ṣıġırı yaġı : su sığırı yağı.  
 s.100a/1 
ṣumāḳ (Ar.) : sumak;  
 antepfıstığıgillerden, 

genç dalları 
kırmızımtırak tüylü, 
bileşik yapraklı, çalı 
görünüşünde bir 
ağaççıktır. meyvesi 
küremsi şekilli, tüylü, 
olgunlukta kırmızı 
renkli ve ekşi 
lezzetlidir (Rhus 
oriaria).  

 s.101b/19 
ṣumāḳ yapraġı : sumak yaprağı.  
 s.101b/19 
sūrencān (Far.) : sorıncan ağacı 

(Colchicum 
autumnale).  

 .82a/17 
sūsen yaġı : susam yağı.  
 s.113b/5 
ṣusuzlıḳ : susuzluk, susuz olma 

hali.  
 s.72b/1 
süd : süt.  
 s.77a/6 
südde (Ar.) : çeşitli organlarda  
 görülen peklik, 
 tıkanıklık, tıkanma, 

tutukluk.  
 s.108b/1 
südde aç- : çeşitli organlarda 

görülen pekliği, 
tıkanıklığı, tıkanmayı, 
tutukluğu açmak.  

 s.108b/1 
süddeleri aç- : çeşitli organlarda 

görülen pekliği, 
tıkanıklığı, tıkanmayı,  

 
 
 
 
 
 

tutukluğu açmak.  
 s.123b/2 
süfūf (Ar.) : toz, ilaç.  
 s.124b/19 
süfūf it- : toz ilaç haline 

getirmek.  
 s.124b/19 
sükker (Ar.) : bkz. şeker.  
 s.75b/8 
süleymānī (Ar.): bir tür macun; 

cıvayla sıçan     otunun 
karışımıdır,  halk 
arasında  selmen   diye 
adlandırılmıştır.  krş. 
selmen   

 s.89a/2 
sümükli böcek : sümüklü böcek.  
 s.88a/3 
sünbül (Far.) : sümbül;  
 zambakgillerden, 

soğanla üretilen,  
 15-20 cm yükseklikte, 

çiçekleri kuvvetli 
kokulu ve türlü renkli, 
çok yıllık bir bitki 
(hyacinthus orientalis).  

 s.111b/13 
süst olmaḳ : gevşek, güçsüz, 

işlevini yapamaz 
olmak.  

 s.79b/12 
süst-ı endām (Far.): vücudun veya 

belirli organların 
gücünün azalması, 
güçsüzlük, erkekte 
cinsel gücün 
yetersizliği, 
iktidarsızlık.  

 s.79a/16-17 
süstlıḳ (Far.) : gevşeklik, güçsüzlük.  
 s.79a/19 
süzme yoġurt : süzme yoğurt.  
 s.110a/18 
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Ş 

 
şāb (Ar.) : şap; alüminyum ve 

potasyum sülfatından 
veya amonyum 
alüminyum sülfatından 
oluşan, sıcak suda 
eriyen, tadı buruk, 
antiseptik bir madde.  

 ş.74b/19 
şāb ṣuyı : şap suyu.  
 ş.90b/17 
şāb-ı yemenī (Ar.): bir tür şap.  
 ş.131a/3 
şāf (Far.) : fitil, çeşitli 

hastalıklarda, makattan 
kullanılmak üzere 
hazırlanmış fitil. krş. 
şiyāf ş.78a/10 

 ş. it- “fitil, çeşitli 
hastalıklarda makattan 
kullanılmak üzere 
hazırlanmış, vücut 
sıcaklığı ile erimeye 
müsait, küçük koni 
şeklindeki ilaç 
uygulamak” ş.109b/10 

şāh-dāne (Far.) : kenevir 
tohumu. 

 ş.85a/13 
şaẝm-ı ḥanṭal (Ar.): ebucehil karpuzu 

içi.  
 ş.90b/4 
şāhtere (Far.) : şahtere otu (Fumaria 

officinalis). ş.112b/8 
şaḳaḳ : göz ile kulak 

arkasındaki yer.  
 ş.110b/17 
şaḳāḳul (Ar.) : yabani havuç, karakök 

(Pastinaca sativa). krş. 
ḳavaz  

 ş.93a/7 
şaḳāyık (Ar.) : düğün çiçeğigillerden, 

çiçekleri türlü renkte, 
çok yıllık güzel bir süs 
bitkisi (Paeonia  

 

 
 
  
 mascula). krş. şaḳāyıḳ 

çiçegi, ūdu’ṣ-ṣalīb  
 ş.103b/3 
şaḳāyıḳ çiçegi : bkz. şaḳāyıḳ  
 ş.103b/3 
şalġam (Far.) : şeklen soğana 

benzeyen yumru köklü 
sebze türü bir bitki 
(Brassica rapa).  

 ş.117a/8 
şarāb (Ar.) : şurup, şerbet; içilecek 

şey, bitkilerin veya 
meyvelerin 
kaynatılmasıyla 
hazırlanan koyu sıvı 
kıvamda ilaç. krş. 
şerbet.  

 ş.73a/18 
şarāb-ı ās (Ar.): mersin yemişinden 

yapılan şarap.  
 ş.132a/13 
şarāb-ı ayva  : ayva şarabı.  
 ş.138a/9 
şarāb-ı benefşe (Ar.): menekşe şarabı.  
 ş.84a/4-5 
şarāb-ı demürhindī (Ar.): demir hindi 

bitkisinden yapılan 
şarap.  

 ş.132a/12 
şarāb-ı dūt : dut şarabı.  
 ş.126a/8 
şarāb-ı ẝaşẝāş (Ar.): haşhaş şarabı.  
 ş.73b/9-10 
 
şarāb-ı ẝummāṣ (Ar.): kuzukulağı 

otundan yapılan şarap.  
 ş.132a/11 
şarāb-ı ma’ir-rummān (Ar.): nar 

suyundan yapılan 
şarap.  

 ş.127b/18 
şarāb-ı müẟelleẟ (Ar.): üç kere 

kaynatılmış veya 
çekilmiş şarap.  

 ş.123a/13-14 
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şarāb-ı nane (Ar.): nane şarabı.  
 ş.126a/3 
şarāb-ı rummān (Ar.): nar şarabı.  
 ş.137b/17 
şarāb-ı ṣandal (Ar.): sandal şarabı.  
 ş.73b/10 
şarāb-ı sefercel (Ar.): ayva şarabı.  
 ş.132a/13 
şarāb-ı sünbül (Ar.-Far.): sümbül 

şarabı.  
 ş.126b/15 
şarāb-ı tuffāḥ (Ar.): elma şarabı.  
 ş.138a/3 
şarāb-ı unnāb (Ar.): kızıl iğde şarabı.  
 ş.75a/18 
şarāb-ı zūfā (Ar.): çördükotu, zufaotu 

şarabı.  
 ş.75a/17-18 
şeftālū (Far.) : şeftali.  
 ş.75b/17 
şehvet (Ar.) : cinsel istek, arzu.  
 ş.108b/17 
şeker (Far.) : şeker kamışı, şeker 

pancarı, patates gibi 
birçok bitkilerin sap ve 
köklerinin öz suyundan 
veya nişastasından 
çıkarılan, birleşiminde 
karbon, oksijen ve 
hidrojen bulunan, 
genellikle beyaz renkli, 
suda eriyen, çoğu tatlı 

 olan maddelerin genel 
adı. krş. sükker.  

 ş.73b/11 
şerbet (Ar.) : şurup, içilecek tatlı 

şey; sıvı halinde olup 
bardakla içilen,  

 genellikle müshil 
olarak kullanılan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ilaçlara verilen ad. krş. 

şarāb  
 ş.77b/19 
şeyṭarec (Ar.) : serkile otu ve 

kökünden elde edilen 
bir ilaç.  

 ş.90a/5 
şeyṭarec-i hindī (Ar.): bir tür ilaç.  
 ş.89b/10 
şifā (Ar.) : hastalıktan kurtulma, 

iyi olma.  
 ş.127a/18 
şifā bul- : şifa bulmak, 

iyileşmek.  
 ş.73b/2 
şiḳāḳ (Ar.) : yarık, çatalak.  
 ş.86a/13 
şīrā (Far.) : şıra.  
 ş.136b/13 
şīrūġan (Far.) : şırlığan, susam yağı 

(Oleum sesami). krş. 
şīrūġan yaġı  

 ş.102a/12 
şīrūġan yaġı : susam yağı. krş. 

şīrūġan  
 ş.102a/12 
şiş : şiş; organ veya 

dokuda çeşitli 
sebeplerle ortaya çıkan 
şiş. kabartı, şişkinlik, 
kabarıklık.  

 ş.85b/6 
şiyāf (Ar.) : bkz. şāf  
 ş.138b/9 
şōrbā : çorba.  
 ş.73b/12 
şūnīz (Ar.) : çörek otu. krş. çörek 

otı  
 ş.118a/1 
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T 

 
ṭaām (Ar.) : yemek, yiyecek, aş.  
 t.72b/13 
ṭaām hazm ol-: yiyecek sindirmek.  
 t.105b/7 
ṭaām iştihāsı az ol-: yemek iştahı az 

olmak.  
 t.80a/9 
ṭaāmı hażm it-: yiyeceği hazmetmek.  
 t.118b/4 
ṭaban : ayağın altı.  
 t.131a/14 
ṭabanda ṣızı ve rīḥ ol-:  ayak tabanında 

sızı ve ağrı olmak.  
 t.86a/1-2 
ṭabīat (Ar.) : tabiat, mizaç, 

yaradılış.  
 t.73b/7 
taẝlīl it- : (hastalık için) 

halletmek, dağıtmak; 
gidermek, boşaltmak.  

 t.79a/9 
ṭala- : ısırmak, dalamak.  
 t.103a/7 
ṭalaḳ : dalak.  
 t.76b/2 
ṭalaḳ renci : dalak hastalığı.  
 t.77a/7 
ṭalaḳ ṣançusı : dalak ağrısı.  
 t.76b/6 
ṭalaḳ şişi : dalak şişi.  
 t.73a/7 
ṭamla ṭamla gel-: damla damla 

gelmek.  
 t.81a/2 
ṭamzur- : (ilaç için) damlatmak.  
 t.72b/4 
ṭarẝūn (Ar.) : tarhun otu (Artemisia 

dracunculus).  
 t.92a/18 
ṭarẝūn ṣuyı : tarhun otu suyu.  
 t.104a/15 
ṭarı : darı.  
 t.81a/14 
ṭaş ḥavān : taş havan.  
 t.77a/9 

 
 
 
tatar ḳurdı : sinir gerilmesi, sinir 

spazmı, tetanoz.  
 t.121b/3 
taṭhīr it- : temizlemek.  
 t.105a/16 
ṭatlu bādem yaġı: tatlı badem yağı.  
 t.130a/1 
ṭatlu erik ṣuyı : tatlı erik suyu.  
 t.111b/1 
ṭāūn (Ar.) : veba; etkeni Yersinia 

pestis bakterisi olan ve 
lenf bezlerinin 
tutulduğu, bulaşıcı ve 
öldürücü bir hastalık. 
krş. vebā t. 

 104a/14 
ṭavşan baġırsaġı: tavşan bağırsağı.  
 t.76b/9 
ṭavşan başı : tavşan kafası.  
 t.77a/8 
ṭavşan eti : tavşan eti.  
 t.73b/19 
ṭavşan māyası : tavşan mayası.  
 t.112a/1 
ṭavşan yaġı : tavşan yağı.  
 t.73b/19 
ṭavuḳ : tavuk, sülüngillerden 

olup eti ve yumurtası 
için beslenen kümes 
hayvanı.  

 t.84a/3 
ṭavuḳ etli şōrbā: tavuk çorbası.  
 t..86b/19 
ṭavuḳ yaġı : tavuk yağı.  
 t.99b/5 
tāze et bitür- : (vücut için) yeni deri 

oluşmak.  
 t.105a/4 
tāze yaġ : taze yağ.  
 t.103b/11 
tebevvül it- : işemek.  
 t.108b/2 
tecribe olın- : (ilaç için) tecrübe 

etmek.  
 t.108b/2 
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te’ẝīr eyle- : geciktirmek.  
 t.127a/13 
telyīn it- : yumuşatmak,  
 gevşetmek.  
 t.73b/7 
temir : demir.  
 t.102b/10 
temregü : temriye hastalığı.  
 t.99a/10 
tenḳıye it- : vücudun herhangi bir 

yerinde birikmiş olan 
hıltı veya maddeyi 
müshil ilaçlar 
(laxative), lavman veya 
kusma yoluyla 
temizleme, vücuttan 
atmak.  

 t.106a/1 
tere (Far.) : tere otu (Lepidium 

sativum).  
 t.120b/17-18 
tere toẝmı : tere otu tohumu.  
 t.120b/17-18 
tere yaġı : tere yağı. krş. sa yaġı  
 t.84a/3 
terementi(Far.): neft yağı, 

kozalaklılardan ve bazı 
çam ağaçlarından ya 
kendi kendine veya 
ağacın çizilmesiyle 
akan, yağlı boya, yağlı 
vernik üretiminde veya 
inceltilmesinde 
kullanılan, ince, 
renksiz, kokulu reçine, 
terementi.  

 t.130b/17 
terencübīn (Far.) : Basra balı, bir 

tür kudret helvası 
(Lecanora esculenta). 
krş. terengübīn  

 t.112b/4 
terengübīn (Far.) : Basra balı, bir 

tür kudret helvası 
(Lecanora esculenta). 
krş. terencübīn  

 t.128a/5 

terkīb (Ar.) : birden çok maddenin, 
bitkinin bir araya 
getirilmesi ile 
hazırlanan ilaçlar; 
çeşitli unsurları 
birleştirerek bütün 
haline getirme, sentez; 
bir şeyin birleşimi.  

 t.76a/2 
terkīb-i güllāb (Ar.+Far.): güllabın 

yapılış yöntemi.  
 t.125b/16 
terkīb-i ḥabb (Ar.): çeşitli bitkilerden 

hap yapma yöntemi.  
 t.81a/14 
terkīb-i ḥabb-ı müferriḥ (Ar.): 

ferahlatıcı hapın yapılış 
yöntemi.  

 t.81a/14-15 
terkīb-i macūn-ı misk: misk 

macununun yapılış 
yöntemi.  

 t.119b/8-9 
terkib-i macūn-ı cevāriş: cevariş 

macununun yapılış 
yöntemi.  

 t.118a/16 
terkīb-i merhem (Ar.): çeşitli 

bitkilerden merhem 
yapma yöntemi.  

 t.130b/9 
terkīb-i şarāb-ı sükker (Ar.+Far.): 

şeker şarabının yapılış 
yöntemi.  

 t.126a/14 
terkīb-i yaġ : yağın yapılış yöntemi.  
 t.128a/18 
terkīb-i yaḳı : yakı ilacının yapılış 

yöntemi.  
 t.131a/17 
terleme ḥastalıġı: sıtma hastalığı.  
 t.88a/1 
teskīn it- : rahatlandırmak, 

yatıştırmak.  
 t.112a/11 
teşennüc (Ar.) : spazm. sinirlerin 

çekilip büzülmesi.  
 t.101a/11 
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tez uyan- : çabuk uyanmak.  
 t.113b/1 
ṭılā (Ar.) : sürülerek kullanılan 

ilaç, merhem.  
 t.90a/5 
tırāş (Far.) : ustura denilen kesici 

aletle sakalların ve 
başın dipten kazınması.  

 t.94a/3 
tırāş it-  : tıraş etmek.  
 t.93b/9 
tırāş ol- : tıraş olmak.  
 t.94a/2 
ṭırnaḳ : tırnak.  
 t.86a/3 
tilki ṭalaġı : tilki dalağı.  
 t.76b/14 
tilki yaġı : tilki yağı.  
 t.107b/17 
ṭīn-i ermenī (Ar.): kil, tıbbî kil; ermeni 

kili adı verilen bir tür 
kil. krş. kil-i ermenī  

 t.101b/17 
ṭīn-i maẝtūm (Ar.): kil, tıbbî kil.  
 t.104a/16 
tiryāk (Ar.) : genellikle zehirli 

hayvan sokmasına, 
ısırmasına karşı 
kullanılan, panzehir 
niteliğinde olan bir 
grup ilaç ve macun.  

 t.73b/16 
tiryāḳ-ı fārūḳ (Ar.): genellikle zehirli 

hayvan sokmasına, 
ısırmasına karşı 
kullanılan, panzehir 
niteliğinde olan bir 
gurup ilaç ve macun.  

 t.92b/4 
tiryāḳ-ı ẝamse (Ar.): beş çeşit ot 

karıştırılarak hazırlanan 
bir tür ilaç.  

 t.111b/13 
tiryāk-ı ṭīn (Ar.): genellikle panzehir 

niteliğinde olan bir 
grup macun.  

 t.77a/7 

ṭoġan tersi : doğan kuşunun 
dışkısı.  

 t.109b/12 
toẝme (Far.) : peklik, hazımsızlık.  
 t.132b/1 
toẝme ol- : peklik, hazımsızlık 

çekmek.  
 t.132b/1-2 
toẝm-ı edviyye (Far.+Ar.): ilaçların 

tohumu.  
 t.128a/7 
toẝm-ı ḥanṭal (Far.+Ar.): ebucehil 

karpuzu tohumu.  
 t.124a/7 
toẝm-ı ẝardal (Far.+Ar.): hardal otu 

tohumu. krş. cırcır  
 t.123a/16 
toẝm-ı ẝavuc (Far.): havuç tohumu. 

krş. hevic toẝmı  
 t.123a/15 
toẝm-ı madenūz (Far.+Yun.): 

maydanoz tohumu. krş. 
madenūs toẝmı  

 t.123a/15 
toẝm-ı rāziyāne (Far.): rezene bitkisi 

tohumu.  
 t.123a/16 
toẝm-ı ṣoġan : soğan tohumu. krş. 

ṣoġan toẝmı  
 t.123a/15 
toẝm-ı şalġam (Far.): şalgam tohumu.  
 t.123a/15 
toẝm-ı ṭuraḳ : dereotu tohumu.  
 t.123a/15 
tohum (Far.) : tohum, bitkilerde 

döllenme sonunda 
yumurtacıktan oluşan 
ve yeni bir bitki 
oluşmasını sağlayan 
tane.  

 t.137a/16 
toñuz dişi : domuz dişi.  
 t.112a/15 
ṭopalaḳ : kırkboğum, suut kökü 

(Cyperus rotundus). 
krş. ḳusṭ  

 t.78b/13 
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ṭopuḳ : ayağın baldıra 
bağlandığı yerdeki 
mafsalın oluşturduğu 
yumru.  

 t.84a/8 
ṭoz şeker : toz şeker.  
 t.87b/11 
töşek : yatak.  
 t.83b/15 
ṭuraḳ otı köki : dere otunun kökü.  
 t.77b/9 
ṭuraḳ otı : dereotu; bir yıllık, sarı 

çiçekli ve otsu bir bitki 
(Anethum graveolens).  

 t.77b/9 
ṭurp (Far.) : turp (Raphanus 

sativus).  
 t.78a/1 
ṭurp ṣuyı : turp suyu.  
 t.91a/14 
ṭurşu (Far.) : turşu.  
 t.96a/15 
ṭurunç (Far.) :turunç; 

turunçgillerden, 
Akdeniz ülkelerinde 
yetişen, kışın yaprağını 
dökmeyen, portakala 
benzer        ekşimsi 
meyveleri olan bir 
ağaç(citrus aurantium). 
krş. aġac ḳavunı 

 t.72b/9 
ṭurunç ḳabuġı : turunç kabuğu.  
 t.96b/14 
  

 
 
 

U 
 
uçuḳ : yüzde ve dudaklarda 

oluşan kabarcık.  
 u.101a/12 
ūd (Ar.) : öd ağacı; dulaptol 

otugillerden, odunu ve 
kabuğu hoş kokulu bir 

  ağaç (Aquilaria  
 agallocha).  

 u.92a/16 
ūd-ı belesān (Ar.): bkz. ūd-ı pelesān  
 u.129b/16 
ūd-ı hindī (Ar.): hint öd ağacı.   
ṭurunç ḳabuġı macunı: turunç 

kabuğundan yapılmış 
macun.  

 t.92b/1 
tūtiyā (Ar.) : göz hastalıklarında 

kullanılan, çinkodan 
yapılan bir ilaç.  

 t.136b/16 
ṭuzlı balġam : tuzlu balgam. 
 t.95b/19 
ṭuzlu ṣu : tuzlu su.  
 t.99a/11-12 
ṭuzlu ṭaām : tuzlu yemek.  
 t.77a/3 
tükür- : tükürmek.  
 t.106b/8 
tükürük : tükürük; ağız yoluyla 

dışarı çıkarma.  
 t.106b/8 
türbid (Ar.) : türbit otu  
 (Convolvulus 

turpethum).  
 t.90b/3 
türbid-i beyāz (Ar.): beyaz türbit otu.  
 t.121b/12 
tütsi it- : tütsü yapmak.  
 t.93a/12 
tütsi vir- : tütsülemek.  
 t.91b/16-17 
tütün : duman.  
 t.75b/19 
tütüzdür- : tütsülemek.  
 t.93b/1 
 
  
 
 u.108a/14 
ūd-ı pelesān (Ar.): pelesenk ağacı.  
 u.119a/7 
ūdu’ṣ-ṣalīb (Ar.): ayıgülü, şakayık. 

krş. şaḳāyıḳ  
 u.120b/16 
ūdü’l-ḳahr (Ar.): pireotu, nezle otu. 

krş. āḳırḳarhā  
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 u.86b/4 
ufūnet (Ar.) : iltihap, yangı.  
 u.99a/6 
 
un : un.  
 u.81b/5 
unnāb (Ar.) : kızıl iğde, üvez ağacı 

ve meyvesi (Sorbus 
aucuparis).  

 u.137a/16 
unutsaḳlıḳ : unutkanlık hastalığı. 

krş. nisyān  
 u.118b/5 
uṣfūr (Ar.) : yalancı safran, uspur.  
 u.88a/14 
uṣfūr toẝmı : yalancı safran, uspur 

tohumu.  
  
 
 

Ü 
 
üstübec (Far.) : üstübec, boyacılıkta 

kullanılan zehirli, bazik 
kurşun karbonat.  

 ü.97a/17 
üstüpü (Yun.) : ince iplik benzeri 

kaba keten ve kenevir 
parçası.  

  
 
 

V 
 
vāfir ḳaynat- : çok, bol kaynatmak.  
 v.75a/10 
vaḳıyye (Ar.) : okka, dört yüz 

dirhemlik tartı.  
 v.83a/17 
vaḳt-ı ḥācet (Ar.): ihtiyaç anı, ilacın 

gerektiği durum.  
 v.78b/9 
vebā (Ar.) : veba hastalığı. krş. 

ṭāūn  
 v.103b/17 
vecā-i mafāṣıl (Ar.): eklem ağrısı.  
 v.82a/14 
 

 
 
 
 
 u.88a/14 
usrü’l-bevl (Ar.): idrar güçlüğü, 

zorluğu.  
 u.136b/11 
usṭuhudūs (Yun.): karabaşotu 

(Lavandula stoechas).  
 u.106a/3 
uyẝu : uyku.  
 u.101a/1 
uyuz : uyuz hastalığı.  
 u.84b/9 
 
 
 
 
 
 
 
 ü.73a/13 
üzerlik : üzerlik, yabani sedef 

tohumu ve bitkisi. krş. 
yüzerlik  

 ü.82a/11 
 
 
 
 
 
 
 
vedī (Ar.) : küçük abdest 

bozulduktan sonra 
çıkan beyazımsı su.  

 v.136a/2 
vişn-āb (Sl.+Far.) : vişne şurubu, 

vişne şerbeti.  
 v.127b/11 
vişne (Sl.) :mayhoşça ve koyu 

renkli bir tür kiraz.  
 v.127b/12 
vücūd (Ar.) : insan gövdesi, beden.  
 v.100a/12 
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    Y 
 
yabān kirpisi : yaban kirpisi.  
 y.87b/9 
yaġ : yağ.  
 y.95a/1 
yaġır : sırt.  
 y.79a/4 
yaġmur ṣuyı : yağmur suyu.  
 y.112a/4 
yaġmur : yağmur.  
 y.108a/12 
yaḳı : yakı; deri üzerine 

uygulanan, genellikle 
bir beze emdirilerek 
sürülen yakıcı ve tahriş 
edici ilaç.  

 y.131a/17 
yaḳu it-  : yakı yapmak; deri 

üzerine uygulanan, 
genellikle bir beze 
emdirilerek sürülen 
yakıcı ve tahriş edici 
ilaç.  

 y.73b/1 
yāḳūt (Ar.) : yakut taşı.  
 y.103b/18 
yan aġrısı : siyatik.  
 y.121b/19 
yan başı : siyatik. krş. ırḳu’n-

nisā  
 y.83a/2 
yanı ḳara : yanı kara hastalığı.  
 y.104a/10 
yanı ḳara ilācı: yanı kara hastalığı 

ilacı.  
 y.103b/15 
yap yap yidür- : yavaş yavaş 

yedirmek.  
 y.125b/3 
yap yap yürü- : yavaş yavaş, yavaşça 

yürümek.  
 y.92b/6 
yapraḳ : bitkilerde solunum, 

karbon özümlenmesi, 
terleme gibi olayların 
oluşturduğu, çoğu 
klorofilli, yeşil ve her  

 
 
 türlü biçimdeki 

bölümler.  
 y.104b/1 
yara : yara.  
 y.94a/18 
yaraḳān (Ar.) : sarılık hastalığı. krş. 

ṣarılıḳ  
 y.120a/4 
yarpuz : yarpuz; su nanesi.  
 y.72b/3 
yāsemīn (Far.) : yasemin (Jasminum 

officinale).  
 y.129b/9 
yāsemīn yaġı : yasemin yağı.  
 y.129b/9 
yaş bez : ıslak bez.  
 y.96b/3 
yaş ḳoz ḳabuġı: yaş ceviz kabuğu.  
 y.99a/14 
yavuz alāmet : (hastalık için) kötü 

belirti.  
 y.114b/9 
yelpük : nefes darlığı. krş. 

żıyyuḳu’n-nefs   
 y.76a/5 
yengeç gözi : yengeç gözü.  
 y.87b/11 
yengeç : yengeç. krş. sereṭān  
 y.87b/11 
yılan derisi : yılan derisi.  
 y.108a/9 
yılan ḳabuġı : yılan derisi.  
 y.91b/16 
yılan ve çıyan ve aḳreb ṣoḳanuñ 

ilācı: yılan ve 
kırkayak ve akrep 
sokmasının ilacı.  

 y.111b/3 
yılan : yılan,  
 sürüngengillerden 

ayakları ince ve uzun, 
zehirli ve zehirsiz 
olanı.  

 y.111b/4 
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yil : mide ve bağırsak gazı; 
romatizma, hastalık 
etkenlerinden.  

 y.77a/4 
yoġurd : yoğurt.  
 y.74b/2 
yu- : yıkamak, yıkayıp 

temizlemek.  
 y.82a/5 
yubūset (Ar.) : kuruluk; dört 

özellikten kuru 
özellikte olmak.  

 y.95b/4 
yumurṭa aḳı : yumurtanın beyazı.  
 y80b/12 
yumurṭa ṣarusu: yumurtanın sarısı.  
 y.81b/3 
yüklü ol- : gebe olmak.  
 y.109a/13 
yüklü : gebe.  
 y.109a/15 
yüksek yirden düş-: yüksek yerden 

düşmek.  
 y.110b/1-2 
yürege feraḥ vir-: yüreğe huzur 

vermek.  
 y.72b/9 
yüregi bur- : yüreği sancılanmak.  
 y.79a/5 
yürek : yürek, kalp; göğüs 

boşluğunda, iki 
akciğerin arasında, 
vücudun her yanından 
gelen kanı akciğerlere 
ve oradan gelen temiz 
kanı da vücuda dağıtan 

 
 

Z 
 

żaaf (Ar.) : güçsüzlük, zayıflık.  
 z.79b/13 
żaaf-ı dimāġ : beyin güçsüzlüğü, 

zayıflığı.  
 z.79b/14 
żaafü’l-ḳalb (Ar.): kalp yetmezliği.  
 z.80a/1 
zāc (Ar.) : kara boya, kükürtle 

 organ.  
 y.79a/5 
yürek aġrısı : kalp ağrısı.  
 y.121b/18 
yürek oynaması: kalp sıkışması, 

çarpıntı. krş. ẝafaḳān  
 y.72b/7 
yürek żaafı : kap yetmezliği.  
 y.80a/1 
yürekde olan ḥarāreti def it-: yürekte 

olan sıcaklığı 
uzaklaştırmak; (eski tıp 
anlayışına göre 
maddelerin taşıdıkları 
varsayılan dört 
özellikten biri; 
(hastalıklarda) iltihabın 
dört klasik belirtisinden 
biri, ateş; vücut 
sıcaklığı.)  

 y.113a/9 
yürekde olan yilleri daġıt-: yürekteki 

yelleri dağıtmak.  
 y.79b/5-6 
yüze renk vir-: yüze renk, canlılık 

vermek.  
 y.123b/1 
yüzerlik : üzerlik, yabani sedef 

tohumu ve bitkisi 
(Peganum harmala). 
krş. üzerlik  

 y.81b/1 
yüzerlik toẝmı : üzerlik tohumu.  
 y.82b/15 
yüzi ḳoyun yat-: yüzüstü yatmak.  
 y.82a/4 
 

 
 
 
 demir birleşimlerinden  

biri, demir sülfat. krş. 
ḳara boya  

 z.90a/6 
zaferān (Ar.) : safran; süsengillerden, 

sonbaharda mor renkli 
ve büyük çiçekler açan, 
yumrulu bir bitki 
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(crocus sativus) ve bu 
bitkinin tepeciklerinin 
kurutulmasıyla elde 
edilen, sarı renk 
vermekte kullanılan 
toz.  

 z.72b/10 
zā’il ol- : yok olmak.  
 z.72b/2 
żamġ-ı arabī (Ar.): Arap zamkı.  
 z.76a/16 
żamḳ (Ar.) : akasya, kitre, sütleğen 

gibi bazı ağaçların 
kabuklarından sızarak 
donan, renksiz veya 
sarı kırmızımtırak 
renkte amorf madde; 
eriyiği yapıştırıcı olarak 
kullanılır.  

 z.99b/6 
zanbaḳ (Far.) : zambak (Lilium    

kandium).  
 z.79a/17 
zanbaḳ yaġı : zambak yağı.  
 z.79a/17 
żarar (Ar.) : bir şeyin yol açtığı 

kötü sonuç, ziyan.  
 z.76b/12 
ẕātü’l-cenb (Ar.): akciğer zarı iltihabı, 

satlıcan, plörezi.  
 z.73a/8 
ẕātü’r-ri’e (Ar.): zatürre, akciğer 

iltihabı.  
 z.73b/2 
ẕeker (Ar.) : erkeklik organı, 

erkeğin cinsel organı.  
 z.109a/3 
ẕeker kıyāma gel-: cinsel organı 

uyanmak.  
 z.80a/17 
ẕeker süst ol- : cinsel organı gevşek 

olmak.  
 z.79b/16 
ẕekerde olan illet: cinsel organda 

meydana gelen 
hastalık.  

 z.80b/6 

zenbīl (Ar.) :  günlük veya basit 
eşya taşımak için hasır 
gibi örülmüş yukarısı 
geniş ve aşağısı dar 
kap.  

 z.103b/1 
zencebīl (Ar.) : zencefil;  
 zencefilgillerden, kamış 

görünüşünde, çok 
yıllık, otsu bir bitki 
(zingiber officinale ) ve 
bu bitkiden elde edilip, 
baharat olarak 
kullanılan toz.  

 z.73a/1 
zencefre (F) : zincifre denilen 

kırmızı boya, sülüğen 
boyası.  

 z.98a/12 
zer eyle- : ekmek, serpmek.  
 z.82b/10 
zerāvend (Ar.) : zeravend  
 (Aristolochia), zeravent 

iki kısımdır; biri uzun, 
biri değirmidir ki ona 
müdahrac derler.  

 z.90b/8 
zerdecūb (Far.) : bkz. zerdeçāv  
 z.94b/10 
zerdeçāv (Far.) : zerdeçal,  
 zencefilgillerden boya 

gibi kullanılan ve 
safran yerine zerdeye 
konulan bir cins sarı 
gül. krş. zerdecūb  

 z.74a/6 
zernīẝ (Far.) : zırnık, arsenik, sıçan 

otu; maden filizlerinde 
çok yaygın bulunan, 
metal görünümünde 
basit element.  

 z.89b/10 
zeyt yaġı : zeytin yağı.  
 z.78a/1 
zeytūn (Ar.) : zeytin (Olea europea).  
 z.95a/5 
żıyyuḳu’n-nefs (Ar.): nefes darlığı. 

krş. yelpük  
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 z.76a/6 
żıyyuḳu’ṣ-ṣadr (Ar.): göğüs darlığı.  
 z.76a/2 
zībā süzülmiş yoġurt: güzel süzülmüş 

yoğurt.  
 z.97a/10 
zībaḳ (Ar.) : cıva.  
 z.86b/4 
zift (Ar.) : zift; katran ve diğer 

organik maddelerin 
buharlaşmasından ve 
damıtılmasından elde 
edilen, kolay kırılan, az 

ısı ile eriyen, katı, 
siyah, parlak madde, 
kara sakız.  

 z.83b/1 
ziyān it- : zarar vermek.  
 z.79a/12 
zükkām (Ar.) : nezle, soğuk algınlığı. 

krş. nāzle  
 z.117a/16 
zürünbāt (Far.) : yabani zencefil 

(Curcuma zedoaria).  
 z.100b/5 
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