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SÖZ BAŞI 

  Eski Anadolu Türkçesi döneminde, çeşitli bilim dallarında yazılmış eserler arasında 

tıp yazmaları önemli bir yer tutar. Fakat bugüne kadar araştırmaların çoğu dinî ve edebî 

metinler üzerine yoğunlaşmış, tıp yazmaları üzerindeki çalışmalar ise sınırlı kalmıştır. Bir 

dilin gerek söz varlığının gerekse yapı ve işleyişinin tam anlamıyla ortaya çıkarılabilmesi, 

değişik konularda yazılmış metinlerin incelenmesiyle mümkündür. Bu nedenle tıp yazmaları 

üzerindeki çalışmalar Türk dili açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar modern 

tıbba kaynaklık edebileceği gibi o dönemdeki tıp, eczacılık ve botanik terimlerinin gün ışığına 

çıkmasını sağlar. Buradan yola çıkarak hazırladığımız tezin amacı da, bu alandaki eksikliğe 

dikkat çekmek ve bu alana katkı sağlayabilmektir. 

 Yaptığımız çalışmada Eski Anadolu Türkçesi ile kaleme alınan tıp eserlerimizden biri 

olan Kitâb-ı Tıbb-ı Latîf’in 1a-72a varakları arası incelenmiştir. Ancak bu eserin müellifi ve 

müstensihi tespit edilememiştir. Eserin 14.yüzyıl sonu ve 15.yüzyıl başlarında yazıldığı 

tahmin edilmektedir. Döneminin dilini güzel bir şekilde yansıtan bu eser Türkçenin o 

dönemdeki söz varlığını ortaya koymaktadır. Müellif Türkçeye büyük önem vermiş; eserinde 

Arapça, Farsça ya da Yunanca olarak verdiği hastalık, ilaç ve bitki adlarının Türkçe 

karşılıklarını belirtmiştir. 

 Çalışmamız giriş, inceleme, metin, sözlük ve tıpkıbasım bölümlerinden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde, kısaca Türklerde tıp ve Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış tıp kitaplarının 

önemine değinildikten sonra, tıp kitaplarının niçin Türkçe yazıldığı üzerinde durulmuştur. 

Dönemin tıp anlayışıyla ilgili açıklamaların ardından üzerinde çalıştığımız eser hakkında 

bilgiler verilmiştir. 

 İnceleme bölümünde eserde geçen hastalık adları, ilaç adları ve ecza adları çizelge 

hâlinde gösterilmiştir. Çizelgeler düzenlenirken eserin 3a-9a varakları arasında ve 64a’da 

müellif tarafından alfabetik olarak sıralanmış olan hastalık, ilaç ve ecza adları esas alınmıştır. 
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Bitki adları da ilaç adları başlığı altında verilmiştir. İlaç çizelgesinde sırasıyla Türkçe, Arapça, 

Farsça, Yunanca adları yazılmış, bunların Latinceleri verilmiş, en son sütunda da ilk geçtikleri 

sayfa numaraları verilmiştir. Hastalık adları çizelgesinde hastalıkların sırasıyla Türkçe, 

Arapça, Farsça, Yunanca adları yazılmış ve en son sütunda ilk geçtikleri sayfa numaraları 

verilmiştir. Ecza adları çizelgesinde ilaç yapımında kullanılan ve müellifin ecza olarak 

adlandırdığı maddeler eserdeki simgeleriyle, sırasıyla Türkçe, Arapça, Farsça adları yazılmış 

ve yine en son sütunda ilk geçtikleri sayfa numaraları verilmiştir. Çizelgeler, sadece eserde 

geçen adlara göre sıralandığından, eğer hastalık, ilaç veya eczanın herhangi bir dilde karşılığı 

bulunmuyorsa, bu sütun boş bırakılmıştır. Bunlar sayfa numaraları esas alınarak sıralanmıştır. 

Çizelgelerde yer alan kelimeler tezimizin sözlük kısmında açıklamalarıyla verilmiştir. 

İnceleme bölümünün son kısmını eserde kullanılan ölçüler oluşturmaktadır. 

 Metin bölümünde Kitâb-ı Tıbb-ı Latîf, transkripsiyon alfabesiyle Latin harflerine 

aktarılmıştır. Ancak Batman’da 2007 yılında meydana gelen sel felaketinde 21 gün su içinde 

kalan kitaplar arasından seçilerek Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine getirilen bu 

eser çok hasar görmüştür. Bazı sayfalar ve yerler okunamaz hâle gelmiştir. Okunamayan bu 

yerler (..?..) bu şekilde boş bırakılmıştır. Yine anlamını belirleyemediğimiz yerlere * işareti 

koyulmuştur. Metin bölümünün ardına metindeki ekler verilmiştir. Asıl metin dışında esere 

sonradan eklendiğini düşündüğümüz bu bölümler 1a-3a varakları arasını içermektedir. Asıl 

metin 9b-72a varakları arasıdır.3a sonuyla 9a varakları arası inceleme bölümünde çizelge 

şeklinde verilmiştir. 

            Metinden hareketle hazırladığımız sözlük tıp ve eczacılık terimleri ile ilaç ve bitki 

adlarından oluşturulmuştur. Bunların metinde ilk geçtiği sayfa ve satır numaraları verilmiştir. 

Terimlere anlam verilirken metin esas tutulmuştur.  Metinde görülen farklı yazımlar (dirhem, 

direm; benefşec, benevşe ;çömlek, çölmek ; taġla-, daġla gibi ) sözlükte ayrı başlıklarla 

alınmış , açıklamaları metinde en çok geçen şeklin karşısında verilmiş , diğerleri “bk.” 
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notuyla bu başlığa gönderilmiştir. Bunun yanında "�a�mūniyā, ma�mūde; �a�ız, "ilk, 

ma�#a�ī; salyār, aġız yarı”  gibi anlamdaş kelimelerin rahatça karşılaştırılabilmesi için, bu 

özellikteki kelimelere “krş.” notu düşülmüştür. 

            Çalışmamızın son kısmına ise incelediğimiz eserin tıpkıbasımı eklenmiştir. 

Yaptığımız çalışmayı büyük bir zevkle ve tatlı bir yorgunlukla, bakir bir saha olan tıp 

yazmaları araştırmalarına katkı sağlayabilmek ümidiyle hazırladık. Tezimizi hazırlarken 

elimizden geldiğince titiz davranmaya çalıştık. Zor bir saha olan ve fazla çalışma olmayan bu 

alanda ortaya koyduğumuz tezimizde görülebilecek kusurlar ve eksiklerin bu hususlar göz 

önüne alınarak değerlendirilmesini ve yapılacak katkılarla bu alana yarar sağlamasını 

umuyoruz. 

Çalışmamdaki birçok hususla ilgili olarak bilgisine başvurduğum, Yrd. Doç. Dr. 

Orhan Yavuz’a, tezimi inceleyerek fark edemediğim eksiklikleri bana hatırlatan Yrd. Doç. Dr. 

Fatih Erbay’a, en içten teşekkürlerimi sunarım. 

Bu çalışmamız sırasında, yardımlarına sürekli başvurduğum danışman hocam Prof. Dr. 

Yakup Karasoy’a en içten şükranlarımı sunmak, benim için büyük bir mutluluktur. 
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KISALTMALAR 

 

A. : Arapça 

bk. : bakınız 

F. : Farsça 

krş. : karşılaştırınız 

s. : sayfa 

TDK : Türk Dil Kurumu 

vb. : ve benzeri , ve benzerleri 

vd. : ve diğerleri 

vs. : vesaire 

Yun. : Yunanca 
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TRANSKRİPSİYON ALFABESİ  

 

� a, ā ط # 

 ' ظ a, e ا

� b, p ع ‘ 

 ġ غ p پ

 t ت f 

 � ق * ث
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1.GİRİŞ 

XIV. yüzyıldan itibaren Anadolu’da edebî eserlerin yanında tıp, tarih, astronomi gibi 

farklı bilim dallarıyla ilgili eserler verilmeye başlanmıştır. Bunlar arasında tıp eserleri önemli 

bir yere sahiptir. Türkler Anadolu’da, Arap, Fars ve Yunan tıbbını da öğrenmişler ve bunları 

anayurtları olan Orta Asya’dan beraberlerinde getirdikleri tıbbî birikimleriyle birleştirerek 

yeni bir Türk tıp bilgisi oluşturmayı başarmışlardır (Kaya, 2008: 11). Eski Anadolu Türkçesi 

döneminde yazılan tıp eserlerinden çok daha önce İslam öncesi Orta Asya bilimsel Türk 

tababetini ortaya koyan Uygur dönemi tıp eserleri vardır.1  Ayrıca, 1073 yılında Kaşgarlı 

Mahmut tarafından yazılan Divânü Lugâti’t-Türk’te tıp terimleri vardır. Kaşgarlı’nın eserinde 

yer alan tıp terimlerinin büyük çoğunluğu Anadolu’da kaleme alınmış tıp eserlerinde 

kullanılmaya devam etmiştir. 2  

Anadolu dışındaki Türk coğrafyalarında,  Anadolu’daki kadar olmasa da tıp eserleri 

kaleme alınmıştır. Kıpçak sahasına ait olan Baytaratu’l-Vazıh hayvan hastalıklarını ve bu 

hastalıkların tedavi yöntemlerini anlatması yönünden önem taşır.(Kaya, 2008:13) Bunun yanı 

sıra Çağatay Türkçesiyle yazılmış tıp eserleri de vardır. İlk defa M. Bedizel Zülfikar Aydın ve 

Hatice Tören’in tanıttıkları Çağatayca tıp kitabı (Zülfikar Aydın-Tören, 1996), Önal Kaya’nın 

üzerinde çalıştığı, telif ve istinsah tarihi bilinmeyen Risâle-i Tıbb’ı (Kaya, 2006) ve Károly 

László tarafından incelenen 17. yüzyıla ait Çağatayca tıp eseri (László, 2007)  mevcuttur. 

 

  
                                                
1 Geniş bilgi için bakınız: Sertkaya, Osman Fikri (2008); “Uygur Tıp Metinlerine Toplu Bir Bakış”, 
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/9.php; Ölmez, Mehmet (2008); “Süryanî Harfli Eski 
Uygurca Bir Tıp Metni”, http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/mehmet_olmez_suryani 
_harfli_eski_uygurca_tip_metni.pdf. 
2 Divânü Lûgati’t-Türk’teki tıp terimleri için bakınız: Koşay, Hâmit Z. (1975); “Divanü Lûgati’t-Türk’teki 
Terimlerden Örnekler”, Bilimsel Bildiriler 1972, (I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına Sunulan Bildiriler), Ankara: 
Türk Dil Kurumu Yayınları,  s.479-496 ; Altıntaş, Ayten (1988); “Divânü Lûgati’t-Türk’teki Tıp Terimleri”, Tıp 
Tarihi Araştırmaları, Sayı: 2, İstanbul, s.65-73; Bayat, Ali Haydar (2003); “Konularına Göre Divânü Lûgati’t-
Türk’te Tıbbî Terminoloji”, Tıp Tarihi, İzmir: Sade Matbaa, s. 220-223; Önler, Zafer (2006); “Divânü Lûgati’t-
Türk ve Kutadgu Bilig’de Tıp Terimleri”, Kebikeç, S. 22.    
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1.1. Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Tıp Kitaplarının Önemi 
 
 Eski Anadolu Türkçesi XIII-XV. yüzyıllar arasında Anadolu ve Rumeli’de kullanılan, 

Oğuz temelindeki Türkçe olup Batı Türkçesinin ilk dönemini oluşturur. Bu dönem 

Anadolu’daki siyasi ve sosyal gelişmelere bağlı olarak, Selçuklu Dönemi Türkçesi, Beylikler 

Dönemi Türkçesi ve Osmanlı Türkçesine Geçiş Dönemi Türkçesi olmak üzere üç döneme 

ayrılır (Karasoy vd., 2008: 49). 

 Bilindiği üzere 1071 Malazgirt Zaferiyle, Türkler Anadolu’ya kesin olarak yerleşmiş 

ve birkaç yüzyıl içinde burası bir Türk yurdu hâline gelmiştir. Anadolu’ya gelip yerleşen 

Türklerin büyük çoğunluğu Oğuzlara dayandığı için, Anadolu’da kurulup gelişen yazı dilinin 

temelini de Oğuzca oluşturmaktadır (Korkmaz, 1995: 432). 

 Ancak Anadolu’da Türkçenin müstakil bir yazı dili olarak teşekkülü kolay olmamıştır. 

Oğuz Türkçesi Selçuklu Devleti döneminde Arapça ve Farsçanın yoğun etkisi altındaydı. 

Selçuklu Devletinin parçalanmasıyla ortaya çıkan Anadolu Beylikleri döneminde Türk dili 

açısından önemli gelişmeler oldu. Bu dönemin temel özelliklerinden biri, Arapçaya ve 

Farsçaya karşı Türkçeyi hâkim kılma mücadelesinin yürütülmüş olmasıdır. Anadolu 

Beyliklerinin şuurlu beyleri, millî geleneklere ve Türkçeye hak ettiği değeri vermiş, o 

dönemde ilim adamlarını,  şair ve edipleri korumuş ve onları Türkçeyle eser yazmaya teşvik 

için birbirleriyle yarışmışlardır. Böylece Türk dili ve edebiyatı açısından verimli bir dönem 

oluşmuştur. Selçuklu döneminde çok az sayıda Türkçe esere karşılık bu dönemde yüzlerce 

eser yazılmıştır (Korkmaz, 1995: 432).   

 Eski Anadolu Türkçesi Döneminde telif ve tercüme birçok tıp eseri yazılmıştır. 

Anadolu’da ilk Türkçe tıp eseri XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Hekim Bereket’in Lübâbu’n 

Nühâb adlı Arapça eserden çevirdiği Tuhfe-i Mübârizî adlı eseridir. Tıp dilinin Türkçeleşmesi 

asıl XIV. yüzyılın ikinci yarısında oluşmaya başlamıştır. İslam dünyasında Arapçanın, 

Hıristiyan Avrupa’da Latincenin egemen olduğu Ortaçağ’da, Anadolu’da Türkçe tıp eserleri 
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yazma akımı önemlidir. Çünkü Avrupa’da tıp eserlerinin millî dillerle yazımı ancak XVI. 

yüzyılda başlayabilmiştir. Oysa Anadolu’da Türkçe tıp eserlerinin yazımı XIII. yüzyılın ilk 

çeyreğinde başlamış, başta Osmanoğulları olmak üzere Germiyan, Aydın, Menteşe beylikleri 

döneminde bu akım hızlanarak, birçok tıp eseri Türkçeye kazandırılmıştır (Bayat, 2008: 62–

63). 

 Türkçe tıp kitapları, dinî ve edebi eserlere göre daha sade bir dille, sanat endişesi 

taşımadan,  sadece öğretmek,  halka hizmet etmek ve faydalı olmak gayesiyle yazılmıştır.   

Tıp kitaplarında yer alan organ ve hastalık adları, çeşitli hastalıkların tedavilerinde kullanılan 

ilaçlar, bu ilaçların terkiplerinde yer alan bitkilerin Arapça, Farsça, Yunanca adları yanında 

Türkçesi de bulunmaktadır. Eserlerde tıbbî terimlerin Türkçe karşılıkları açıklanmaktadır. Bu 

nedenle tıp kitapları, döneminin söz varlığını ortaya koyması ve Türkçenin tıp bilimi 

karşısındaki durumunu yansıtması açısından çok önemlidir. (Bayat, 2008: 66)   

 

1.2 Tıp Kitaplarının Türkçeyle Yazılma Sebepleri  
 
 Tıp kitaplarının Türkçeyle yazılış sebepleri altı maddede toplanabilir: 

1. Padişah ve devlet adamlarının Türkçe eserler yazımını desteklemeleri ve yazarları 

teşvik etmeleri. 

2. Yazarların Türkçecilik şuuruyla hareket etme gayreti. 

3. Türk uyruklu halk, yazarları Türkçe yazmaya zorluyor, müellifler de mensubu 

oldukları millete hizmet etme, böylece hayır dua ile anılma ve unutulmama 

düşüncesiyle hareket ediyordu. 

4. Müellifler eselerinin kolaylıkla anlaşılması ve geniş kitlelere yayılması için ana 

dili tercih ediyorlardı.  

5. Türkçeden başka dil bilmeyen, muhtemelen usta-çırak usulüyle yetişmiş tabip ve 

cerrahların tıbbî bilgilere doğrudan kitaplardan ulaşabilmeleri ve mesleki 
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konularda bilgilenerek doğru teşhis ve tedavi uygulamalarını sağlamak için tıp 

eserleri Türkçe yazılmıştır.   

6. Osmanlılarda halk hekimliği, kendi kendine tedavi uygulama geleneği çok 

yaygındı. Geniş topraklar üzerinde bulunan Osmanlı, ülkesinin her köşesine hekim 

ulaştıramıyordu. Böylelikle usta-çırak ilişkisiyle yetişmiş gezici tabip ve cerrahlara 

ve kendini, ailesini tedavi edecek kişilere yol gösterecek bir rehbere ihtiyaç 

duyuluyordu. Bu ihtiyacın farkında olan müellifler de eserlerini Türkçe yazmayı 

tercih ediyorlardı (Kaya, 2008:18; Yavuz, 1983: 54–55). 

Sonuç olarak, tıp bilimi doğrudan insan hayatını etkileyen bir bilimdir. Bunun farkında 

olan müellifler de halka faydalı olabilmek amacıyla tıp eserlerinde sade anlaşılır bir Türkçe 

kullanmışlardır. Türkçe tıp eserleri, tıp dilinin büyük oranda Türkçeleşmesine ve dolayısıyla 

ciddi bir Türkçe tıp terminolojisinin oluşmasını sağlamıştır.  Bu eserler sağlık gibi geniş 

kapsamlı bir alanı konu edindiği için söz varlığı yönünden Türk dili araştırmaları için zengin 

bir kaynak niteliğindedir.  

 

2. DÖNEMİN TIP ANLAYIŞI 

 Dönemin tıp anlayışı, 19. yüzyıla kadar geçerliliğini koruyan, Eski Yunan’da hastalık 

nedenlerinin açıklanmasında kullanılan Humoral Patoloji ve Dört Unsur teorisine 

dayanmaktadır. Eski Yunan’dan İslam bilim dünyasına ve oradan da Batı dünyasına geçen bu 

inanışa göre, insan Makrokozmos denilen evrende bir Mikrokozmos, yani evrenin bir 

yansımasıdır.  Buna göre, yeryüzü evrenin ortasında hareketsiz durmakta, bunu sırayla yedi 

gezegen kuşatmaktadır ki, bunlardan yeryüzüne en yakın olan Ay’dır. Ay ile yeryüzü arasında 

sırayla; 

- Ateş  

- Hava 
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- Su 

- Toprak 

tabakaları vardır ve bütün mevcutlar da bu dört unsurdan yapılmıştır. Bunlar, isimlerinin ifade 

ettiği ve herkesçe malum olan şeyler değildir. Bunlar, bütün cisimlerin terkibine girerler; lakin 

bu cisimler de ilk oldukları hâlde bulunmazlar (Kaya, 2008: 20).  

 Ateş, sıcak ve kurudur; hava, sıcak ve rutubetlidir; su, soğuk ve rutubetlidir; toprak, 

soğuk ve kurudur. Bu tarzda düşünce ile, dört unsura ikişer ikişer birbirine zıt özellikler 

verilmiş olur. Örnek olarak, ateş ile hava sıcaktır; ancak biri kuru, biri rutubetlidir.  

 Mikrokozmos’taki bu dört unsura karşılık, insanda da Dört Humor (Dört Hılt =Ahlât-ı 

Erbaa) bulunur:  

- Kan (Dem)   (sıcak, nemli / har, ratb)  

- Balgam (Muhat)   (soğuk, nemli/ barid, ratb) 

- Sarı Safra (Safra)   (sıcak, kuru/ har, yabis) 

- Kara Safra (Sevda)  (soğuk, kuru/ barid, yabis) 

İnsanda yenilen içilen gıdalar bu dört ana maddeye dönüşür. Sağlık, bu sıvılar arasında 

kurulmuş olan bir denge durumudur. Hastalıklar ise bunlar arasındaki dengenin çeşitli 

şekillerde bozulmasının sonucu oluşur. Bunun yanında topraktan çıkarak çevreye yayılan gaz, 

ışın, koku gibi etkenlerin çeşitli hastalıkları oluşturduğunu savunan görüş (Yun. tellurism) de 

tıp kitaplarında fazlasıyla yer almıştır (Kaya, 2008: 21).  

 Yine bu inanca göre, ilkbahar kanı, yaz safrayı, sonbahar sevdayı, kış ise balgamı 

harekete geçirir.  

 Mizaçlar, bu dört sıvının o insandaki oranına bağlı olarak değişir. Bünyede hangi sıvı 

baskınsa, mizaç o adla anılır: Kanlı mizaç = demevî (temperament sanguin), balgamlı mizaç 

= balgamî (temperament lymphatic/phlegmatic), safralı mizaç = safravî (temperament 
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bilieux/choleric), kara safralı mizaç, sinirli mizaç = sevdavî (temperament 

nerveux/melancholic).  

 Tıp ilmi, sağlıkta ve hastalıkta insan bünyesinin hâlini öğretir. Sağlıklı olanların bu 

durumunu muhafaza etmek ve hastaların sağlıklarını geri getirmek bu ilim sayesinde 

mümkündür. 

 Eski tıpta mikroplar bilinmediğinden, sağlık ve hastalığın dört sınıf sebepten ileri 

geldiği düşünülür: 

1. Maddî Sebepler: Organlar ve organlarda dolaşan yeller ile yukarıda anlattığımız 

dört vücut sıvısı (kan, balgam, safra, sevda) arasındaki denge veya dengesizlik bu 

ilk sebebi teşkil eder. 

2. Fail (Yapıcı) Sebepler: Yiyecek, içecekler, bunların vücuttaki değişiklikleri; hava, 

havadaki zararlı buharlar, dumanlar, gazlar, bunların vücutta toplanmaları ve 

çıkmaları; iklim, meskenler, şehirler, istirahat ve hareket, erkeklik ve dişilik…vb. 

gibi daha birçok etken ikinci sınıf sebeplerdendir. 

3. Surî (Görünür) Sebepler:  Bunlar şekle ait sebeplerdir. Bir uzvun fazla küçük 

veya büyük olması veya olmaması bu sınıf sebeplerdendir. 

4. Tamamlayan Sebepler: Bunlar, bedende vücut sıvılarının (humor = hılt) ve 

organların etkinliklerine ait olan sebeplerdir. Bunların kendilerinde bir bozukluk 

olmasa da faaliyetlerinin bozuk olması hastalık meydana getirir. 

 Tedavi, yukarıda saydığımız sebeplerden herhangi biri veya birkaçı dolayısıyla vücutta 

bozulmuş olan dengenin yeniden kurulması amacına dayanır. Bu sebeple, tedavilerde, 

özellikle ve öncelikle vücuttaki fazlalığı boşaltıcı metoda çok yer verilmiştir. Bu amaçla,  

- Kan alınır (Fasd) 

- Hacamat yapılır, sülük vurulur 

- Lavman (Hukne) yapılır 
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- Kusturucu ilaçlar verilir (İstifrağ) 

- İshal yapıcı ilaçlar verilir (Müshil) 

- İdrar söktürücü ilaçlar verilir  

Bunların yanında, ayrıca 

- Dağlama 

- Şişe çekme  

suretiyle hastalık zararsız bölgelere aktarılır.  

Eski tıpta kullanılan ilaçlar da, 

- Sıcak-Soğuk (Hâr – Bârid) 

- Yaş-Kuru (Râtib – Yâbis) 

olarak sınıflandırılmıştır. Bu niteliklerden yalnız birine sahip olan ilaçlara basit ilaçlar 

(edviye-i müfrede); birden fazlasına sahip olanına birleşik ilaçlar (edviye-i mürekkebe) denir 

(Kaya, 2008: 21-22). 

3.KİTÂB-I TIBB-I LATÎF 

Kitâb-ı Tıbb-ı Latîf’in müellifi ve yazılış tarihi belli değildir. Eski Anadolu Türkçesi 

dönemi özelliklerini yansıtan bu eserin 14.yüzyıl sonu ve 15.yüzyıl başlarında yazıldığı 

tahmin edilmektedir. Eserde “ma"cūn Ya"�ūp Paşa Sul#ān Mu�ammed <ān içün terkīb 

eylemişdür” (55b/15) ibaresi vardır. Bahsedilen Sultan Germiyan beylerinden II. Yakup Bey 

(1388-1390)-  (1402-1428)’dir. Ayrıca “ma"cūn-ı dīger bir ay Sul#ān Murād <ān” (55b/11) 

ibaresi vardır. Bahsedilen Sultan II. Murat (1421-1451)’tır. Eserin orijinal nüshası bu asırlarda 

yazılmış olabilir; fakat biz çalıştığımız nüshanın harekesiz olması nedeniyle istinsah tarihinin 

17. yüzyıldan önce olamayacağını düşünüyoruz. Yazmanın elimizde tek nüshası 

bulunmaktadır. 

Yazma eser, Batman’da 2007 yılında meydana gelen sel felaketinde 21 gün su içinde 

kalan kitaplar arasından seçilmiş, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ne getirilerek 
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burada bakıma alınmıştır. Eserin Cildi 197×145–mm ebadındadır. Cildi kullanılamaz hâle 

geldiğinden çeharkuşe kahverengi deri kapakları değiştirilerek, ebru kâğıt kaplı mukavva cilt 

ile kaplanmıştır. Sel nedeniyle yazma zarar görmüş, bazı yerler okunamaz hâle gelmiştir. 

Suyolu filigranlı kağıda nesih yazıyla mensur yazılmıştır. Sınırlı sayıda kelime dışında metin 

harekesizdir. Bâb adlarında ve metin içerisinde dikkat çekilmek istenen yerlerde kırmızı 

mürekkep kullanılmıştır. Yazmanın tamamı 152 varaktır. Yazı alanı 160×100 cm’dir. Her 

sayfada 19 satır mevcuttur. Fakat yazmanın bazı yerlerinde satır sayısı değişmektedir. 

Eserin asıl metni 9b varağından itibaren başlamaktadır. Yazmanın 1a-3a sayfaları 

arasında sonradan eklenmiş yazılar vardır. 3a-9a varakları arasında ise eserde yer alan hastalık 

ve ilaç adları farklı dillerdeki (Arapça, Farsça, Yunanca) adlarıyla ““““Hazā Kitāb-ı Tıbb ki 

�astaya müte"alli� "ilācları ve sāFir marażları beyāndur” (3a-9a) başlığı altında alfabetik 

olarak verilmiştir. 9b-12a varakları arasında eserin içindekiler kısmı yer almaktadır.  

Eser 107 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şu şekildedir:  

 “Hā2ā fihrist Kitāb-ı Tıbb-ı Latīf budur” 

  1. bāb Baş aġrısına müte"alli� devālar ve başda olan marażları beyān 

  2. bāb İnsānda peydā olan māli.ūlyā marīżinüñ "ilācın beyān 

  3. bāb İnsānda 'āhir olmış �ar"a "ilācın beyān ider 

  4. bāb Dīvāne olan ādemlerüñ kendüye münāsib "ilācın beyān 

  5. bāb Sevdāya ve ba"żı sersem olan ādemüñ ilācın beyān ider 

  6. bāb Nisyān ki unutsa�lı�dur anuñ "ilācın beyān ider 

  7. bāb Başda peydā olan bu.ār ve sāFir çıbanları beyān ider 

  8. bāb İnsānuñ cemālün .ūb ve mücellā olmasın beyān ider 

  9. bāb İnsānuñ yüzinde peydā olan çı�mı� "ilācın beyān ider 

  10. bāb Ādemüñ yüzine güneş żarar eylememek "ilācın beyān 

  11. bāb Ādemüñ burnı içinde peydā olan marażlar "ilācın beyān 

  12. bāb Ādemüñ burun �anın sākin iden devāları beyānındadur 
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  13. bāb Aġızda olan bed-rāyi�aları def" itmegi beyān ider 

  14. bāb Aġızda dil duda� �uruma� aġızdan �an gelmesini beyān 

  15. bāb İnsānda olan diş aġrısın "ilācın beyān ider 

  16. bāb Aġızda olan diş etleri mu�kem olmasınuñ "ilācın beyān 

  17. bāb Vovu� urmış a"żayı ve yayan yürilmesinüñ "ilācın beyān 

  18. bāb <unnā� ve boġaz aġrısınuñ ve çeñe �a�ılmasınuñ "ilācın beyān 

  19. bāb Boġazda kemik ve şi�ā� ve yılan çıyan girmek beyānıdur 

  20. bāb Eñsede olan siñirler  ve sāFir "illetler "ilācın beyān ider 

  21. bāb İnsānuñ boynında ve eñsesinde 'āhir olan çıbanlar beyānı 

  22. bāb İnsānda gögüs aġrısınuñ "ilācın beyān ider 

  23. bāb İnsānda 'āhir olan ınç�ırı� ve �urluġan "ilācın beyān 

  24. bāb Żıyyı�u’n-nefes marīżinüñ "ilācın beyān ider 

  25. bāb Öyken ve ciger aġrılarınuñ "ilācın beyān ider 

  26. bāb Nefes açılup .ūb olmasınuñ "ilācın beyān ider 

  27. bāb Mi"de aġrısın ve �uvvetde ve ża"īf "ilācın beyān ider 

  28. bāb Za"ām hażm olmasınuñ ve olmamasınuñ "ilācın beyān ider 

  29. bāb İstifrāġ itmegi ve itmemegi "ilācın beyān ider 

  30. bāb Göz aġrılarınuñ "ilācın ve sāFir a�vāllerin beyān ider 

  31. bāb Uyuma� ve uyumama� a�vāllerin beyān ider 

  32. bāb ]ula� aġrısınuñ ve �aġırlıġuñ devāsın beyān 

  33. bāb Yürek aġrısınuñ ve burmasınuñ "ilācın beyān 

  34. bāb <afa�ān ki yürek oynama�dur "ilācuñ beyān ider 

  35. bāb Yürege �uvvet vireñ ve ża"īf .astaları beyānıdur 

  36. bāb İnsānuñ "a�lı zāFil olmasınuñ "ilācuñ beyānı 

  37. bāb ^ātü’l-cenb ve sāFir �ancular "ilācuñ beyān ider 

        38. bāb ]an ki �arılu�dur anuñ devāsuñ beyān ider 
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  39. bāb Öksürük olanlaruñ devāsuñ beyān ider 

  40. bāb Zalaġı olanlaruñ devāsuñ beyān ider 

  41. bāb ]uluncı olanlaruñ "ilācuñ beyān ider 

  42. bāb Müshil olan şerbetleri devāsın beyān ider 

  43. bāb ]abż iden şeyleri devāsın beyān ider 

  44. bāb ]arında olan �urt ve soġulcan ve yılan devāsın beyān 

  45. bāb Tatar �urdınuñ "ilācuñ ve devāsın beyānıdur 

  46. bāb Göbege müte"alli� aġrıların ve "ilācların beyān 

  47. bāb İç aġrısın ve �arın aġrısın ilācların beyān 

  48. bāb Bevl dutılmasınuñ ve bil �ovu�luġuñ "ilācların beyān 

  49. bāb <ayāda #aş duranuñ "ilācuñ beyān ider 

  50. bāb Ma�"atda olan bevā�ır za�metin "ilācuñ beyān 

  51 bāb Süst-endām olanlaruñ "ilācuñ beyān ider 

  52. bāb <ayāda ve 2ekerde olan "illetler "ilācuñ beyānıdur 

  53. bāb Ġu��a ve �asāvet zāFil olmasını beyān ider 

  54. bāb Bil aġrılarınuñ "ilācların beyān ider 

  55. bāb "Irku’n-nisā ve nı�rī� "ilācların beyān ider 

  56. bāb Diz ve aya� aġrılarınuñ "ilācların beyān ider 

        57. bāb Veca"-i mefā�ıl ve bil aġrılarınuñ "ilācların beyān 

  58. bāb Zırna�lar içinde çı�an �urlaġan "ilācın beyān 

  59. bāb Semiz ve arı� olmasınuñ "ilācuñ beyān ider 

  60. bāb Sıtma "alāmetlerin ve "ilācın beyān ider 

  61. bāb Cü22ām za�metüñ "ilācuñ ve devāsın beyānıdur 

  62. bāb Baha� ve �urdeşeni devāsın ve "ilācuñ beyānı 

  63. bāb Elde ve aya�da olan sigilleri beyān ider 

  64. bāb "Avrat #oġurmaġı �ısır �almaġı ve südi azucu� olmasını 
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  65. bāb Meçik ve çiçek ve �ızamu� "alāmetlerin beyānıdur 

  66. bāb Uyuz ve kel ve efreng uyuzı "ilācların beyānıdur 

  67. bāb Yüzinde ve a"żāsında olan temregüyi beyān 

  68. bāb VafrāFı def" iden mu"āleceFi beyān ider 

  69. bāb SevdāFi def" iden mu"āleceFi beyān ider 

  70. bāb Balġamı def" iden mu"āleceFi beyān ider 

  71. bāb Kesilmesi ve yırtılması "ilācuñ beyān ider 

  72. bāb Āteş yanıġı "ilācuñ beyān ider 

  73. bāb ]uduz #alayanuñ "ilācuñ beyān ider 

  74. bāb Vaça ve �a�alı boyamanuñ "ilācuñ beyānı 

  75. bāb Çıbanlar ve bedende olan şişleri beyān ider 

        76. bāb Zā"ūn ve �abarcu� ve yanı �ara "ilācların beyān 

  77. bāb FāliceFi ve sekteFi beyān ider 

  78. bāb La�vaFı ve ra"şeFi beyān ider 

  79. bāb Vıraca a�vālin beyān ider 

  80. bāb Sülük �arınca ve çekirge pīre bit �ıçan dolu yaġmur def" 

  81. bāb Teşennüş ve siñirler büzilmek a�vālin beyānıdur 

  82. bāb "Avratlar �āmile �alması ve �almaması beyān ider 

  83. bāb I�ırġu a�vālin beyān ider 

  84. bāb İnsān yüksek yirden düşmegi beyān ider 

  85. bāb Dirilmek ve mayıs ayında ota girmek a�vālin beyān 

  86. bāb ]an tükürmek ve �an istifrāġ itmek "ilācın beyān 

  87. bāb Küçük ma"�ūmlara göz degmegi "ilācuñ beyānıdur 

  88. bāb Yürekde olan �arāreti def" itmegi beyān ider 

  89. bāb Dilcik ve .unnā� ve boġaz "ilācların beyān ider 

  90. bāb ]ābūs ki aġır basma�dır anuñ "ilācuñ beyān 
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  91. bāb Vaç ve �a�al dökülmesi ve yigidden �ıl bitürmenüñ beyānı 

  92. bāb ]abż ve �ārūre ve .astanuñ ve yavuz "alāmetlerin beyān 

  93. bāb castalı� neden �ā�ıl olduġı sebebin beyān 

  94. bāb Bu�rān tedbīrüñ beyān ider 

        95. bāb Yaz ve �ış günlerinde isti"māl idecek beyān    

  96. bāb Pīr ve i.tiyār adamlar ne vechle "amel eylemek beyān 

  97. bāb Müferri� ma"cūnları beyān ider 

  98. bāb Envā"-yı müferri� �ablar beyānındadur 

  99. bāb Envā"-yı eşribeler bişürmek beyānındadur 

  100. bāb Envā"-yı edviyyelerden yaġlar çı�armak beyānındadur 

  101. bāb Envā"-yı merhemler terkībi beyānındadur 

  102. bāb Envā"-yı mu"ālece tedbīri beyānındadır 

  103. bāb Mu�avviyatdan olan şeyleri ve yaġlu ādemleri beyān 

  104. bāb <ā��aF-yı müfredāt-ı edviyyāt beyānındadur 

  105. bāb İnsāna nāfi" eşribeler ve şükūfeler beyānındadur 

  106. bāb İnsāna nāfi" şiyāflar a�vāli beyānındadur 

  107. bāb İnsāna żarar olan cimā" a�vāllerin beyānındadur 

 Eser çeşitli hastalıkları, bu hastalıkların ilaçlarını ve ilaçların yapılış yöntemlerini 

içermektedir. Kafadan başlayarak vücudun aşağısına doğru bölge bölge, organ organ görülen 

hastalıklar, bu hastalıkların sebepleri, belirtileri ve tedavileri birlikte tek tek anlatılmıştır. 

Ancak müellif fihristteki sıraya uymamış, zaman zaman bölümlerin sırası değişmiştir. 

3.1.Kitâb-ı Tıbb-ı Latîf’in Önemi 

Kitâb-ı Tıbb-ı Latîf’ diğer tıp eserleri gibi, tıp, botanik, eczacılık tarihi ve halk 

hekimliği açısından büyük önem taşımaktadır. 

Ancak şunu vurgulamak gerekir ki Türk dili araştırmaları açısından bu metinlerin ayrı 

bir önemi vardır. Bir dilin söz dağarcığını, yapı ve işleyişini tam olarak belirleyebilmek için o 
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dilin çeşitli dallarında yazılmış eserlerin incelenmesi gerekir. Bu bakımdan Eski Anadolu 

Türkçesiyle kaleme alınan eserler üzerinde yapılacak çalışmaların değeri bir kat daha 

artmaktadır. 

XIV. yüzyılda, Osmanlı Türklerinde tıp biliminin büyük bir gelişme gösterdiği 

bilinmektedir. Bir yandan doğulu bilginlerin eserleri Türkçeye çevrilirken, bir yandan da yarı 

telif, yarı toplama sayılabilecek eserler yazılmıştır. (Canpolat, 1973:21) Bu eserlerde 

Arapçanın ağırlığı görülmektedir. 

Ancak tıp kitaplarının birçoğunun Arapça yazılması, zaman zaman bazı şuurlu 

hekimleri rahatsız etmiş ve eserlerini Türkçe olarak yazmalarına sebep olmuştur. İşte bu 

yüzden Türkçe tıp eserleri Türkçenin o dönemdeki tıp bilimi karşısındaki durumunu ortaya 

koyması açısından önemlidir. Kitâb-ı Tıbb-ı Latîf’ çok temiz ve akıcı bir Anadolu Türkçesiyle  

yazılmıştır. Eserdeki Arapça, Farsça ve Yunanca kelime ve terimlerin Türkçe açıklamaları 

belirtilmektedir:  

        “tatranbūya kedi otı oġul otı dirler” (4a/4); “�abbüFr-reşād .ardal to.mı cırcır da.ı 

dirler” (4b/2) ;  “sere#ān yengec macnāsına” (4b/6) ; “ma�#akī �a�ız ki çeynerler” (6a/6); 

“fālic insānuñ eli ayaġı yā bir yanı tutulması” (8a/4) ; “dāFüF*-*aleb �aç ve �a�al dökilmesi 

ya"ni  dilkü �astalıġı dimek” (8a/5) ; “nisyān ki unutsa�lı�dur”(9b/7); “.afa�ān ki yürek 

oynama�dur” (10a/16); “öküz "Arabça *evr dirler” (52b/8); “kerdeme ya"nī tere to.mı” 

(57b/6) 

 Ayrıca bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde Türk tıp tarihi ile İslam ve 

Batı medeniyetlerinin tıp tarihleri arasındaki ilişkinin ne olduğunun yanı sıra halk 

hekimliğinin bilimsel tıpla hangi ölçüde uyum içinde olduğu ve ayrılan yönlerinin neler 

olduğu da tespit edilebilir. 
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4. ÇİZELGELER 
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4.1.İLAÇ ADLARI ÇİZELGESİ: 

Kitâb-ı Tıbb-ı Latîf  adlı tıp eseri çeşitli hastalıkları ve bu hastalıkların ilaçlarını 

anlatmaktadır. Eserde güzel bir Türkçe kullanılmıştır. Eserde bazı kavramlar (ilaç ,ecza vs.) 

farklı dillerdeki karşılıklarıyla verilmiştir. Müellif, eserin girişine içindekiler bölümü eklemiş 

ve eserde geçen ilaç ve hastalık adlarını alfabetik sırayla vermiştir. Bu bölüm, “hazā Kitāb-ı 

Tıbb ki �astaya müte"alli� "ilācları ve sāFir marażları beyāndur” şeklinde başlamaktadır ve 

3a-9a varakları arasını içermektedir. Aşağıdaki çizelgede metinde geçen hastalık ve ilaç 

adları yer almaktadır. Bu hastalık ve ilaç adları eserin giriş bölümündeki içindekiler bölümü 

esas alınarak hazırlanmış ve sayfa numaralarına göre sıralanmıştır. 

 

TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE ARAPÇAARAPÇAARAPÇAARAPÇA FARSÇAFARSÇAFARSÇAFARSÇA YUNANCAYUNANCAYUNANCAYUNANCA LATİNCE            LATİNCE            LATİNCE            LATİNCE            SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA 

NUMARASI          NUMARASI          NUMARASI          NUMARASI          

örümcek aġı     3b/1?∗ 

kömür fa�m engişt   3b/1 

 �abr  aloeF aloe vera 3b/1 

�ızıl boya  ısrınc   3b/2 

turunc utrunc   citrus medica 3b/2                               

çoġan uşnān   gypsophila 

struthium 

3b/2                                          

çiriş  āhār  asphodelus 3b/2 

�a�nı  engüjed  ferula 

assofoetida 

3b/3 

�amış boġunı unbūb    3b/3 

 burūcuF�sanem, 

a�luFl-felā� 

   3b/3 

 acıvar kirec   3b/3 

  isperġam feslegen ocimum 

basilucum 

3b/4 

kedi otı   āsārūn asarum 

evropeum 

3b/4 

                                                
∗ Soru işaretleri hareke yanlışlığı veya kelimelerin yanlış yazılması nedeniyle bu sayfada okunamayan kelimeleri 
göstermektedir. 
 



 

 

23 

 
aġaç �avunu atrac   citrus medica 3b/4 

�adun #uzluġı   aşmārbās berberis 

crataegina 

3b/4 

�oç boynuzı iklilüFl-melik   melibtus 

officinalis 

3b/5 

�aruca żamġ  enzevrūt   3b/5 

aġaç balġamı 

balı� 

 incibār  tormentilla 

officinalis 

3b/5 

baldıran    conium 

maculatum 

3b/5 

arduç  ebher   juniperus 3b/6 

arduç yimişi ebhel   juniperus 3b/6. 

bülbül otı ebū �elecān    3b/6 

�aru kerefes  āzeryūn  peonia 

officinalis 

3b/6 

 e#fāruF#-tıbb    3b/7? 

�asnı  engüjed  ferula 

assofoetida 

3b/7 

�ıçan otı   is�īl urginea 

maritima 

3b/7 

 besbāse   myristica 

fragrans 

3b/7? 

aġaç �urdı ārāża    3b/7 

�oġan ba�al   allium cepa 4a/1 

üzerlik büyūd   peganum 

harmala 

4a/1 

 bezr-i �a#ūnā, 

sūsen 

  plantago 

psyllium 

4a/1 

siñirli otı  bend-i nūd  plantago 

major 

4a/1 

bañ to.mı be2rüFl-benc   hyosciamus 

niger 

4a/2 

panbū� �ozası     4a/2? 
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 balūr sāric-i 

hindī 

 sturnus 

vulgaris 

4a/2 

çam aġacı    picea 4a/3? 

�ara �a�ız     4a/3 

kene to.mı to.m-ı .aru"   ricinus 

communis 

4a/3 

 tīn incīr  ficus carica 4a/4 

 

oġul otı, 

kedi otı 

tatranbūya   melisa 

officinalis 

4a/4 

�arım�ak *ūm   allium 

sativum 

4a/5 

�ar *ellāc    4a/5 

dilkü *a"leb   vulpes 4a/5 

bögrülce *āmim   vigna sinensis 4a/5 

boġnuz to.mı sāniyā    4a/5 

�uru kişnīc culculān   coriandrum 

sativum 

4a/6 

 rummān-nār cülnār  punica 

granatum 

4a/6 

�ara #arı cāvres   panicum 4a/6 

 cevz-i būvā, 

besbāse 

  myristica 

fragrans 

4a/7 

 şa�ā�ul-ı ġāvez camcam  pastinaca 

sativa 

4a/7 

 cāfūf �arpuz  citrullus 

vulgaris 

4a/7 

yılan otı çıntıyānā    4a/7 

çörek otı �abbüFs-sevdā, 

şūniz 

  nigella 

damascena 

4b/1 

ebū cehil �arpuzı �an'al   citrullus 

colocynthis 

4b/1 
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 �imma� no.ūd  cicer 

arientinum 

4b/1 

çivid to.mı �abbüFn-nīl   indigoferia 

tinctoria 

4b/2 

.ardal to.mı 

cırcır 

�abbüFr-reşād    4b/2 

�aba�çekirdegi �abbüFl-�ar"    4b/2 

çam �ozalaġı içi �abbüFn-nūber    4b/2 

nār dānesi �abbuFr-

rummān 

   4b/3 

 �acerüFl-

eşrüverd 

lājüverd   4b/3 

 �acerüFl-yehūd, 

zeytūn-ı benī 

isrāFīl 

   4b/3 

�a�nı �ıltīt   ferula assa-

foetida 

4b/3 

 �elbah būy  frigonella 

Foerum-

graecum 

4b/3 

güyegi otı �āşā   origanum 

vulgare 

4b/4 

bu#ra� otı, 

demürdikeni 

�asek   tribulus 

terrestris 

4b/4 

yüzerlik �armal   peganum 

harmala 

4b/4 

defne yimişi, 

emānet aġacınuñ 

to.mı 

�abbüFl-ġār   lourus nobilis 4b/4 

�uzı �ulaġı �ummāż   rumex 

acetosella 

4b/4 

hind sürmesi �avlān    4b/5 

 .ass  mārūl lactuca sativa 4b/5 
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keçiboynuzı .arnūb   ceratonia 

siliqua 

4b/5 

ebemgömeci .ūd-perest   malva 

siylvestris 

4b/6 

 za"ferān, 

.alū� 

  crocus sativus 4b/6 

yengec sere#ān .arceng   4b/6 

gündöndü çiçegi .ūd-perest   helianthus 

annuus 

4b/6 

kene .ırva"   ricinusc 

communis 

4b/6 

.urmā şırası .ar�ā�    4b/7 

#atlu şeftālū .ū.   persica 

vulgaris 

4b/7 

misvā� aġacı .am#   salvadora 

persica 

4b/7 

.urmā yapraġı .ū�    4b/7 

�unduz .ayāsı .azmiyān    4b/7 

göz #aşı .aşnī    5a/1 

çavdar    secale cereale 5a/1 ? 

arduç aġacı    juniperus 5a/1 ? 

göyünmiş #aru du.ne    5a/2 

 dīk .orōs   5a/2 

#avu� decāc    5a/2 

beyin dimāġ    5a/2 

�ardaş �anı demüFl-

a.aveyn 

  calamus draco 5a/2 

�ara aġaç derdār   ulmus 5a/3 

aġu aġacı dıflī   nerium 

oleander 

5a/3 

defne yimişi da�andıs   lourus nobilis 5a/3 

 

�ava� aġacı dāvār 

 

  populus nigra 5a/3 
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yaban havucı 

to.mı 

du�uv    5a/3 

çig �ayma� devāya    5a/4 

sülük 2ülü    5a/4 

�ara boya 2āc    5a/4 

�arı aġaç  zerdeçūb  cucurmalonga 5a/5 

 kimyon A< 

kemmūn<Yun 

2īre kimyon cuminum 

cyminum 

5a/5 

tere yaġı 2ubd    5a/5 

deñiz köpügi 2ubduFl-ba�r    5a/5 

 zība� jīve   5a/5 

 zencār �alem-i 

çengār 

  5a/6 

anduz otı  rāsen  inula 5a/6 

hindistān �ozı rānic   cocus nucifera 5a/6 

 rey�ān  feslegen ocimum 

basilicum 

5a/6 

çam �a�ızı  rātiyā   5a/7 

yoġurt rāyib    5a/7 

�uzı �ulaġı  ribās  rumex 

acetosella 

5a/7 

çam �a�ızı rātīnec    5a/7 

çörek otu rehl   nigella 

damascena 

5a/7 

buyan balı rabbüFs-sūs    5b/1 

a� sūsam rāzinī   sesamum 

indicum 

5b/1 

süci rā�    5b/1 

�āfī süci ra�ī�    5b/1 

�alay rı#ā�    5b/1 

yengec sere#ān    5b/2 

kepek  sepüs   5b/2 

baldır otı sā�    5b/2 
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�ava� aġacı  sepīdār  populus nigra 5b/2 

 kemā semārūġ, mantar  fungil 5b/3 

soġulcan  sind   5b/3 

igde  sincid  eleganus 

orientalis 

5b/3 

 ma�mūde, 

 

 �a�mūniyā convolvulus 

scammonia 

5b/3 

güyegi otı sa"ter   origanum 

vulgare 

5b/3 

�ızıl boya  sirinc  rubai 

tinctorum 

5b/4 

�ıcı serm    5b/4 

 sıl� çükündür  beta vulgaris-

folliora 

5b/4 

�arımsa�  sīr  allium 

sativum 

5b/4 

    ma"denos 

 

petroselinum 

crispum 

5b/4 ? 

�aynamış alcu     5b/5? 

üzerlik  sipendān  peganum 

harmala 

5b/5 

 bezr-i �a#ūnā, 

simsim, sūsen 

  sesamum 

indicum 

5b/5 

elma  sīb  pirus malus 5b/5 

ayva sefercel   cydonia 

vulgaris 

5b/5 

hindistān �ozı 

yapraġı 

sārıc-ı hindī    5b/6 

 şelcem şalġam  brassica rapa 5b/6 

 şerūf kirec   5b/6 

 

çörek otı şūniz   nigella 

damascena 

5b/7 
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�aramu� şeylem ü 

zevān, lifac 

  lolium 

temulentum 

5b/7 

 şa�ar lāle  tulipa 

gesneriana 

5b/7 

 şırac şīrūġan 

 

  5b/7 

 şa�ā�ul, 

behmen 

cümcüm  pastinaca 

sativa 

5b/7 

peyġamber aġacı �al�afra   guaiacum of 

cicinale 

6a/1 

güyegi otı sa"ter   origanum 

vulgare 

6a/1 

  çükündür  beta vulgaris-

folliora 

6a/1 

 �ance tebāşīr   6a/1 

baldıran żamġı żamġuFş-

şükrān 

   6a/2 

keler żab    6a/2 

emīr-i "aşi�ān 

çiçegi 

żamīrān    6a/2 

ödin yolı, 

#ala� 

    6a/3 

 #īn-i ermenī kil-i 

ermenī 

  6a/3 

yıl�un #arfā   tamarix 6a/3 

deve dikeni #avāşīt   silyum 

marianum 

6a/3 

oġıl otı #ā#ranbū   melisa 

oficinalis 

6a/3 

parma� şekeri  #aberzed   6a/4 

yaban yāsemini 'ıyān    6a/4 

yaban �oġanı "un�ul    6a/4 

göz otı "anzerūt   astragalus 

sarcolla 

6a/5 
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serv aġacı "ar"ar   cupressus 

sempenvirens 

6a/5 

nebāt şekeri "a�abet    6a/5 

�ızıl igde yimişi "unnāb   sorbus 

aucuparis 

6a/5 

çekirdeksiz üzüm     6a/5 

�a�ız "ilk,   ma�#akī  6a/6 

 "ades mercimek  lens culinaris 6a/6 

�aru boya "ır�uFs-sā"ayn zerde-çūb  curcuma 

longa 

6a/6 

 "ūduFl-�ahr, 

"ā�ır�ar�ā 

  anacyclus 

pyrethrum 

6a/6 

�ara arduç     6a/6 

buyān balı "ır�uFs-sūs    6a/7 

ebū cehil �arpuzı "al�am   citrullus 

colocynthis 

6a/7 

deve #abanı "arām   Phlodentron 6a/7 

südlügen "uşer   euphorbia 

peplis 

6a/7 

�aru boya "andem    6a/7 

#atlu �a�ız "ilk-i rūmī    6a/7 

igde ġabeyrā   elaeagnus 6b/1 

�atrān köpügi ġarī�ūn    6b/1 

 ġāliye,  

�alye-i misk 

   6b/1 

�ara aġaç ġarb   ulmus 6b/1 

#ut�al ġara"    6b/2? 

demür bo�ı     6b/2 

baldıran to.mı ferfec    6b/2 

�ara büber fülfül   piper 6b/3 

 fıstu� köknār  pistacia vera 6b/3 

 fühl turb  raphanus 

sativus 

6b/3 
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#opala� �us#   costus 6b/3 

�uru kişnīc �ıfde    6b/4 

 �a#ūnā, 

sūsen 

  plantago 

psyllium 

6b/4 

�amış �ażīb    6b/4 

 

 �ara"ayn kerefes  apium 

graveolens 

6b/4 

tetre yapraġı �ara'    6b/4 

 kils kirec   6b/5 

 kürnüb kelem la.ana brassica 

oleracea 

6b/5 

künk  kāsnī  cichorium 

endiva 

6b/5 

 kürā* kendene pıra�a allium porrum 6b/6 

odun pulı kevkebüFl-arż    6b/6 

yaş peynir kerya�    6b/6 

 fıstı� köknār   6b/6 

  gülnār, 

enār 

 punica 

granatum 

6b/6 

 

�ara #arı ġāvers    6b/7 

gün başı ke*īr    6b/7  

 kemā semārūġ mantar fungil 6b/7 

gelincik çiçegi  lāle-i 

nu"mān 

 Papaver 

rhoeas 

7a/1 

�aramu� lifā"   lolium 

temulentum 

7a/1 

bögrülce lūbiyā   vigna sinensis 7a/1 

süd leben şīr   7a/1 

siñirlü yapra� lisān-ı ekmel   plantago 

major 

7a/1 

öd merāre     7a/2 
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 küme*ra∗∗ amrūd  pyrus 

communis 

7a/2 

yılan  mār   7a/2 

  mürdeseg   7a/2 ? 

sıġır �uyruġı  māhizec  convolvurus 

scammonia 

7a/3 

.urmā �abı mesd    7a/3 

a� üzüm melācı    7a/3 

ayran ma.īż    7a/3 

keçi mā"ız   capra hircus 7a/3 

kedi �uyruġı merd   valeriana 7a/4 

�ızıl żamġ mu�l    7a/4 

ādem eti 

perverdesi 

 mūmıyā   7a/4 

#aġ üzümi mevizec   delphinum 

staphisagria 

7a/4 

sūsen şarābı miysūs    7a/4 

gelincik çicegi- 

nüñ bir nev"i 

māmīşā   glaucium 

phoenicium 

7a/5 

serv yapraġı  mermā.ūr   7a/5 

�ızılcı� çicegi     7a/5 ? 

çörek otı     7a/6 ? 

süpürge düzülen 

ot 

nec   erica Arbocea 7a/6 

�u içinde biter 

�aru çiçek 

 nīlüfer  nymphea 7a/6 

 nercīs nergis  narcissus 7a/6 

.urmā şarābı nebī2    7a/6 

 na.il .urmā  phonix 

dactylifera 

7a/6 

çivid  nīl  indigofera 7a/7 

 nūre .ırzıma   7a/7 

                                                
∗∗metinde  ��&رى  şeklindedir. 
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mar�ama nemām   mentha 

aquatica 

7a/7 

kepek nu.ale    7a/7 

deve �uşı na"ām    7a/7 

a� çörek otı  nān.āh   7a/7 

hindistān �ozı nārcīl 

 

  cocus nucifera 7b/1 

  nārinc, 

nārdeng 

 citrus 

aurantium 

7b/1 

çılbır pişmüş 

yumurta 

 nīm-perest   7b/1 

rāstı� #aşı nu.ās-ı mu�rī�    7b/1 

rāstı� #aşı vesme    7b/2 

egir vec   acorus 

calamus 

7b/2 

üzüm �apı vāric    7b/2 

çivid yapraġı vara�uFn-nīl    7b/2 

a� gül vetīre    7b/3 

�aru gül va"ā'    7b/3 

 vara� kāġıd   7b/3 

aġaç yapraġı vara�a    7b/3 

�ara üzüm     7b/3 

  hinduvāne 

�arpuz 

 citrullus 

vulgaris 

7b/4 

�ıçan otı henc, 

şem-fār 

   7b/4 

künk çiçegi hindubā   cichorium 

endiva 

7b/4 

  helīlec  terminalia 7b/4 

çigdem  hezye  calchicum 7b/5 

 �ā�ūla heyl  eletteris 

cardamomum 

7b/5 
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�uş�onmaz helyūn, 

rūmī-i �abr 

  asparagus 

officinalis 

7b/5 

oġul otı yavuz-ı 

nebeviye 

  melisa 

officinalis 

7b/5 

yarpuz nā"nā   mentha 

piperita 

7b/6 

kene    ricinus 

communis 

7b/6 ? 

�aba� aġacı  ya�#īn   7b/6 

 

 yebrū� ebrū-yı 

żam 

  7b/6 

südli ot yatū"    7b/6 

"arab #avşanı yerbū"    7b/7 

�ızıl üzüm yā�ūnī    7b/7 

yarpuz, 

�u na"nāsı 

   water mint 7b/7 

baldırı �ara    aspelinum 

adianthum 

7b/7 ? 

 
 
 
 
4.2. HASTALIK ADLARI ÇİZELGESİ 
 
 
TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE    ARAPÇAARAPÇAARAPÇAARAPÇA    FARSÇAFARSÇAFARSÇAFARSÇA    YUNANCAYUNANCAYUNANCAYUNANCA    SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA 

NUMARASINUMARASINUMARASINUMARASI    

ciger aġrısı  2ātüFr-riFe   8a/2 

ar�a aġrısı, oñurga    8a/2 

aya� şişi nı�rīs   8a/2 

�ıracaya beñzer ur .anāzīr   8a/2 

�as�atı olmak teşennüc   8a/3 

yan za�meti "ır�uFn-nisā   8a/3 

bil aġrısı bend-küsā   8a/3 

boġaz dürtüleri .unnā�   8a/4 
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insānuñ eli ayaġı 

tutılması 

fālic   8a/4 

nā�ūr za�meti    8a/4 

�arıluk ve yüz şişleri yere�ān    8a/4 

�aç ve �a�al 

dökülmesi, 

dilkü �astalıġı 

dāFüF*-*aleb   8a/5 

gizli tutan  isteme  rib"   8a/5 

aġız egriligi la�va   8a/5 

yürek aġrısı za.īre   8a/5 

�arġu 

�ovu� urma� 

   8a/6 

�oña�, 

başda kepek 

   8a/6 

ço� ef�ār māli.ūlyā   8a/6 

 �ar"a   8a/6 

çatla� şa�ī�a   8a/7 

a"żā ditremek ra"şe   8a/7 

�urıġan, 

�urı �arāret 

   8a/7 

çig,  yüzde çil    8a/7 

aġız yarı   salyār 8b/1 

�arın aġrısı    8b/1 ? 

�aş ve kirpik 

dökülmek 

2atü"l-�ayye   8b/1 

yürek oynama� .afa�ān   8b/1 

�ancu 2atüFl-cenb   8b/2 

küçükler �ar"ası ümmüFs-sübyān   8b/2 

her gün tutan isteme    ġıbb   8b/2 

göz aġrılıġı a�vel   8b/2 

 imtilā to.me  8a/3 

yüzde ve elde 

�ovu�dan yaru� 

�afede   8b/3 

ākile za�meti  .ōre  8b/3 
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.āye şişi #alūk   8b/4 

gövdede �arınca gibi 

göz 

nemle   8b/4 

sivilce, 

�abarcu� 

   8b/4 

boġazda şiş sere#ān   8b/4 

�arın şişi nefhā   8b/5 

bütün gövde aġrısı sekte   8b/b 

siñir aġrısı    8b/5 ? 

baldır şişi dāFüFl-fīl   8b/5 

cehresi �ızıl olmak bādşanām   8b/6 

 

baldırda gök ve 

yoġun dolaşu� #amar 

devālī   8b/6 

 

 �ulunc    8b/6 

zükkām marażı vec"-i sin   8b/6 

ur semle   8b/7 

dil altında bir baġ ribāt   

 

8b/7 

şiş verem, 

żıyyı�-i nefs 

  8b/7 

 ġarab, nā�ūr   8b/7 

diş aġrısı veca"-i .ars   9a/1 

 şi�ā�    9a/1 ? 

dilcik şişi ġabiye   9a/1 

sigil mismārī   9a/1 

boġaz şişi �ableFl-.ul�ūm   9a/2 

 maraż-ı yaġma, 

.unna� 

  9a/2 
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4.3. ECZA ADLARI  ÇİZELGESİ :   
Müellif  64a ‘da eserde geçen ecza, yani ilaç yapımında kullanılan maddeleri gök 

cisimleriyle sembolize ederek vermiştir.  

Kitâb-ı Tıbb-ı Latîf’in bu bölümünde yer alan maddeler şunlardır: 

 

 
TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE    ARAPÇA ARAPÇA ARAPÇA ARAPÇA     FARSÇAFARSÇAFARSÇAFARSÇA    SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA 

NUMARASINUMARASINUMARASINUMARASI    

altun şems  64a/6 

gümiş �amer  64a/6 

ba�ır zühre  64a/6 

�alay müşterī  64a/6 

demür merī.  64a/6 

�urşun zü�al  64a/7 

 "u#ārid jīve 64a/7 

  jīve 64a/7? 

 u�āb nişādur 64a/7 

  zernī. 64a/7? 

 "akreb, kibrīt  64a/8 

ba�ır nu�ās  64a/8 

 bürāde  64a/8 

 "īd jīve 64a/8 

ba�ır "u#ārid  64a/10 

 zühre jīve 64a/10 

 ervāh,.ayāt  64a/10 

kükürt �acer-i felek  64a/10 

 �acer-i şems zernī. 64a/10 
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4.4.ESERDE KULLANILAN ÖLÇÜLER: 

Eserde çeşitli hastalıklar için önerilen tedavi yöntemlerinde, ilaç yapımında kullanılan 

maddeler için belirli ölçüler verilmiştir.  

Bu ölçüler şunlardır: 

 

astār (A) : Bir ağırlık ölçüsü.(metne göre 67 dirhem)  

avuç    : Avuç, metinde ölçü olarak kullanılmış. “bir avuç sümüklü böcek (38b/11), bir 

     �aç avuç �ıca� �u (54a/15)” 

ba#man  : 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 (10 dirhem) 

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

  (3,086  gramlık ağırlık ölçüsü)  

kāse (F) : kase, metinde ölçü olarak kullanılmış “bir kāse mi�dārı ( 48a/12)” 

kesr (A) : Bir ağırlık ölçüsü (metne göre 70.048.800 dirhem )  

�ırāt (A ) : Bir ağırlık ölçüsü.(metne göre 5 şa"ire ağırlığı)  

mekük (F) : Bir ağırlık ölçüsü.(metne göre 1460 dirhem )  

men (A) : Bir ağırlık ölçüsü.(metne göre 260 dirhem)  

mi*�āl (A)        : : : : Yirmi dört kırat (dirhemin üçte biri, 4.81 gram) değerinde bir ağırlık ölçüsü 

birimi. 

rı#ıl (F)  : 2564 gramlık ağırlık ölçüsü. (metne göre 130 dirhem)  

�a"(A)  : Bir ağırlık ölçüsü.(metne göre 1040 dirhem ) 

şa"ire (A) :  Bir ağırlık ölçüsü (arpa tanesi ağırlığı.)  

va�ıyye (A) : Okka, dört yüz dirhemlik tartı. 

ves� (A)  : Bir ağırlık ölçüsü. ( metne göre 62400 dirhem )  
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9b9b9b9b    1) Hā2ā fihrist Kitāb-ı Tıbb-ı Latīf budur 

  2) 1. bāb baş aġrısına müte"alli� devālar ve başda olan marażları beyān 

  3) 2. bāb insānda peydā olan māli.ūlyā marīżinüñ "ilācın beyān 

  4) 3. bāb insānda 'āhir olmış �ar"a "ilācın beyān ider 

  5) 4. bāb dīvāne olan ādemlerüñ kendüye münāsib "ilācın beyān 

  6) 5. bāb sevdāya ve ba"żı sersem olan ādemüñ ilācın beyān ider 

  7) 6. bāb nisyān ki unutsa�lı�dur anuñ "ilācın beyān ider 

  8) 7. bāb başda peydā olan bu.ār ve sāFir çıbanları beyān ider 

  9) 8. bāb insānuñ cemālün .ūb ve mücellā olmasın beyān ider 

  10) 9. bāb insānuñ yüzinde peydā olan çı�mı� "ilācın beyān ider 

  11) 10. bāb ādemüñ yüzine güneş żarar eylememek "ilācın beyān 

  12) 11. bāb ādemüñ burnı içinde peydā olan marażlar "ilācın beyān 

  13) 12. bāb ādemüñ burun �anın sākin iden devāları beyānındadur 

  14) 13. bāb aġızda olan bed-rāyi�aları def" itmegi beyān ider 

  15) 14. bāb aġızda dil duda� �uruma� aġızdan �an gelmesini beyān 

  16) 15. bāb insānda olan diş aġrısın "ilācın beyān ider 

  17) 16. bāb aġızda olan diş etleri mu�kem olmasınuñ "ilācın beyān 

  18) 17. bāb �ovu� urmış a"żayı ve yayan yürilmesinüñ "ilācın beyān 

  19) 18. bāb .unnā� ve boġaz aġrısınuñ ve çeñe �a�ılmasınuñ "ilācın beyān 

10a10a10a10a  1) 19. bāb boġazda kemik ve şi�ā� ve yılan çıyan girmek beyānıdur 

  2) 20. bāb eñsede olan siñirler ve sāFir "illetler "ilācın beyān ider 

  3) 21. bāb insānuñ boynında ve eñsesinde 'āhir olan çıbanlar beyānı 

  4) 22. bāb insānda gögüs aġrısınuñ "ilācın beyān ider 

  5) 23. bāb insānda 'āhir olan ınç�ırı�∗ ve �urluġan "ilācın beyān 

  6) 24. bāb żıyyı�u’n-nefes marīżinüñ "ilācın beyān ider 

  7) 25. bāb öyken ve ciger aġrılarınuñ "ilācın beyān ider 

  8) 26. bāb nefes açılup .ūb olmasınuñ "ilācın beyān ider 

  9) 27. bāb mi"de aġrısın ve �uvvetde ve ża"if "ilācın beyān ider 

  10) 28. bāb #a"ām hażm olmasınuñ ve olmamasınuñ "ilācın beyān ider 

  11) 29. bāb istifrāġ itmegi ve itmemegi "ilācın beyān ider 

                                                
∗ metinde ����	ا  şeklindedir. 
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  12) 30. bāb göz aġrılarınuñ "ilācın ve sāFir a�vāllerin beyān ider 

  13) 31. bāb uyuma� ve uyumama� a�vāllerin beyān ider 

  14) 32. bāb �ula� aġrısınuñ ve �aġırlıġuñ devāsın beyān 

  15) 33. bāb yürek aġrısınuñ ve burmasınuñ "ilācın beyān 

  16) 34. bāb .afa�ān ki yürek oynama�dur "ilācuñ beyān ider 

  17) 35. bāb yürege �uvvet vireñ ve ża"īf .astaları beyānıdur 

  18) 36. bāb insānuñ "a�lı zāFil olmasınuñ "ilācuñ beyānı 

  19) 37. bāb 2ātü’l-cenb ve sāFir �ancular "ilācuñ beyān ider 

10b10b10b10b        1) 38. bāb �an ki �arılu�dur anuñ devāsuñ beyān ider    

  2) 39. bāb öksürük olanlaruñ devāsuñ beyān ider 

  3) 40. bāb #alaġı olanlaruñ devāsuñ beyān ider 

  4) 41. bāb �uluncı olanlaruñ "ilācuñ beyān ider 

  5) 42. bāb müshil olan şerbetleri devāsın beyān ider 

  6) 43. bāb �abż iden şeyleri devāsın beyān ider 

  7) 44. bāb �arında olan �urt ve soġulcan ve yılan devāsın beyān 

  8) 45. bāb tatar �urdınuñ "ilācuñ ve devāsın beyānıdur 

  9) 46. bāb göbege müte"alli� aġrıların ve "ilācların beyān 

  10) 47. bāb iç aġrısın ve �arın aġrısın ilācların beyān 

  11) 48. bāb bevl dutılmasınuñ ve bil �ovu�luġuñ "ilācların beyān 

  12) 49. bāb .ayāda #aş duranuñ "ilācuñ beyān ider 

  13) 50. bāb ma�"atda olan bevā�ır za�metin "ilācuñ beyān 

  14) 51 bāb süst-i endām olanlaruñ "ilācuñ beyān ider 

  15) 52. bāb .ayāda ve 2ekerde olan "illetler "ilācuñ beyānıdur 

  16) 53. bāb ġu��a ve �asāvet zāFil olmasını beyān ider 

  17) 54. bāb bil aġrılarınuñ "ilācların beyān ider 

  18) 55. bāb "ırku’n-nisā ve nı�rī� "ilācların beyān ider 

  19) 56. bāb diz ve aya� aġrılarınuñ "ilācların beyān ider 

11a11a11a11a        1) 57. bāb veca"-i mefā�ıl ve bil aġrılarınuñ "ilācların beyān 

  2) 58. bāb #ırna�lar içinde çı�an �urlaġan "ilācın beyān 

  3) 59. bāb semiz ve arı� olmasınuñ "ilācuñ beyān ider 

  4) 60. bāb sıtma "alāmetlerin ve "ilācın beyān ider 
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  5) 61. bāb cü22ām za�metüñ "ilācuñ ve devāsın beyānıdur 

  6) 62. bāb baha� ve �urdeşeni devāsın ve "ilācuñ beyānı 

  7) 63. bāb elde ve aya�da olan sigilleri beyān ider 

  8) 64. bāb "avrat #oġurmaġı �ısır �almaġı ve südi azucu� olmasını 

  9) 65. bāb meçik ve çiçek ve �ızamu� "alāmetlerin beyānıdur 

  10) 66. bāb uyuz ve kel ve efreng uyuzı "ilācların beyānıdur 

  11) 67. bāb yüzinde ve a"żāsında olan temregüyi beyān 

  12) 68. bāb �afrāFı def" iden mu"āleceFi beyān ider 

  13) 69. bāb sevdāFı def" iden mu"āleceFi beyān ider 

  14) 70. bāb balġamı def" iden mu"āleceFi beyān ider 

  15) 71. bāb kesilmesi ve yırtılması "ilācuñ beyān ider 

  16) 72. bāb āteş yanıġı "ilācuñ beyān ider 

  17) 73. bāb �uduz #alayanuñ "ilācuñ beyān ider 

  18) 74. bāb �aça ve �a�alı boyamanuñ "ilācuñ beyānı 

  19) 75. bāb çıbanlar ve bedende olan şişleri beyān ider 

11b11b11b11b        1) 76. bāb #ā"ūn ve �abarcu� ve yanı �ara "ilācların beyān    

  2) 77. bāb fāliceFi ve sekteFi beyān ider 

  3) 78. bāb la�vaFı ve ra"şeFi beyān ider 

  4) 79. bāb �ıraca a�vālin beyān ider 

  5) 80. bāb sülük �arınca ve çekirge pīre bit �ıçan dolu yaġmur def" 

  6) 81. bāb teşennüş ve siñirler büzilmek a�vālin beyānıdur 

  7) 82. bāb "avratlar �āmile �alması ve �almaması beyān ider 

  8) 83. bāb ı�ırġu a�vālin beyān ider 

  9) 84. bāb insān yüksek yirden düşmegi beyān ider 

  10) 85. bāb dirilmek ve mayıs ayında ota girmek a�vālin beyān 

  11) 86. bāb �an tükürmek ve �an istifrāġ itmek "ilācın beyān 

  12) 87. bāb küçük ma"�ūmlara göz degmegi "ilācuñ beyānıdur 

  13) 88. bāb yürekde olan �arāreti def" itmegi beyān ider 

  14) 89. bāb dilcik ve .unnā� ve boġaz "ilācların beyān ider 

  15) 90. bāb �ābūs ki aġır basma�dır anuñ "ilācuñ beyān 

  16) 91. bāb �aç ve �a�al dökülmesi ve yigidden �ıl bitürmenüñ beyānı 
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  17) 92. bāb �abż ve �ārūre ve .astanuñ ve yavuz "alāmetlerin beyān 

  18) 93. bāb �astalı� neden �ā�ıl olduġı sebebin beyān 

  19) 94. bāb bu�rān tedbīrüñ beyān ider 

12a12a12a12a        1) 95. bāb yaz ve �ış günlerinde isti"māl idecek beyān    

  2) 96. bāb pīr ve i.tiyār adamlar ne vechle "amel eylemek beyān 

  3) 97. bāb müferri� ma"cūnları beyān ider 

  4) 98. bāb envā"-yı müferri� �ablar beyānındadur 

  5) 99. bāb envā"-yı eşribeler bişürmek beyānındadur 

  6) 100. bāb envā"-yı edviyyelerden yaġlar çı�armak beyānındadur 

  7) 101. bāb envā"-yı merhemler terkībi beyānındadur 

  8) 102. bāb envā"-yı mu"ālece tedbīri beyānındadır 

  9) 103. bāb mu�avviyatdan olan şeyleri ve yaġlu ādemleri beyān 

  10) 104. bāb .ā��aF-yı müfredāt-ı edviyyāt beyānındadur 

  11) 105. bāb insāna nāfi" eşribeler ve şükūfeler beyānındadur 

  12) 106. bāb insāna nāfi" şiyāflar a�vāli beyānındadur 

  13) 107. bāb insāna żarar olan cimā" a�vāllerin beyānındadur 

    14) Evvelki bāb ba Evvelki bāb ba Evvelki bāb ba Evvelki bāb baş aş aş aş aġġġġrısırısırısırısı----çunçunçunçun gül �uyın �arāretden olan baş aġrısına 15)15)15)15) 

sürseler def" ide eger bu.ārdan olan baş aġrısına deryā �uyı sürseler 16) 16) 16) 16) 

def" ide eger balġamdan ve sevdādan olan baş aġrısına yasemīn �o�lama� 

17) 17) 17) 17) ve rüzgārdan olan baş aġrısın def" ide eger benefşe yaġı da.ı ıssıdan 

18) 18) 18) 18) ve �afrādan olan  baş  aġrısına nāfi"dür ve eger mārūl �uyı sirke ile 19)19)19)19)    

12b 12b 12b 12b     ma.lū# idüp sürseler �afrādan ise da.ı def" ide nev"-i dīger ana südi 1) 1) 1) 1) 

burnına tütsi virseler dürlü baş aġrılarına nāfi"dür eger baş aġrısı 2)  2)  2)  2) 

alnından yaña ise �an ço�luġındandur "ilācı da.ı oldur ki �an aldırup 3) 3) 3) 3) ve 

yā.ūd �acāmat idüp bir mi�dār afyōn-ı mı�rī �o�lasalar der.āl sākin 4) 4) 4) 4) ola 

ve eger baş aġrısına bir mi�dār çörek otın sa�� idüp ve bir mikdār 5) 5) 5) 5) çig 

bal-ıla  yoġurup ba"de �ammāma vara bir ıssıca� yirde oturup başın 6) 6) 6) 6) 

şa�a�larından mu�kem baġlayup ve yine mu�kem tırāş olup bu eczāFı 

tamām depesine 7) 7) 7) 7) sürüp ve ziyāde terleyince oturup ba"de çı�salar bi-

i2ni’llāh her ne �adar 8) 8) 8) 8) eskiden baş aġrısı olursa .alā� mücerrebdür ve 

eger �aba� yaġı ve zeytūn 9) 9) 9) 9) yaġı sürseler def" ide ve eger mersin yapraġı 
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bir mi�dār şarāb ile �aynadup 10) 10) 10) 10) aġrıyan başa ursalar def" ola ve eger 

benefşe yaġı ıssıdan ve �afrādan 11) 11) 11) 11) olan baş aġrısına nāfi"dür nev"-i dīger 

her kim gelincik çiçeginüñ dibin 12) 12) 12) 12) çeynese başında olan nezleFi çeküp 

indüre nāfi"dür ve da.ı meşāyı� * 13) 13) 13) 13) kibārdan * men�ūldür ki her �açan 

başuñuz aġrup ve dimāġuñuza bir sustlı� 14) 14) 14) 14) vā�ı" olsa gerekdür ki 

�ammāma varup ve iki aya�larıñuzı �urnaya �okup 15)15)15)15) bir iki sā"at mi�dārı 

durdu�da başdan ayaġa degin her ne �adar za�metler 16) 16) 16) 16) var ise aşaġa 

indürüp ve ta�līl ide ziyāde mücerrebdür nev"i dīger her kim 17) 17) 17) 17) gelincik 

çiçeginüñ �uyın burnına #amzırsalar dimāġda olan balġamı indürüp 18) 18) 18) 18) ve 

başı çürükden pā� ide nāfi"dür ve eger bir kişüñün ziyādesiyle  başında 

19) 19) 19) 19) balġamı olsa bir �aç def"a   bir mi�dār "ā�ır �ar�ā ile ma"ān  bir pāre �a�ız 

13a13a13a13a yā.ūd 1) 1) 1) 1) zift çeyneseler cümle balġamı dimāġdan indürüp genzi da.ı pāk 

ider eger baş 2) 2) 2) 2) aġrısı �afrādan ise "alāmeti budur ki başı ġāyeti-y-le 

ıssıca� olur "ilācı 3) 3) 3) 3) budur ki bir pāre kettān bīzin bir mikdār gül yaġı-y-la 

ı�ladup aġrıyan yanına 4) 4) 4) 4) uralar ve yā.ūd #abanına benefşe yaġı-y-la bir 

pāre #uzı �oşup süreler ve  yāhūd 5) 5) 5) 5) nīlüfer �o�layup �afrā def" idici 

şeyleri isti"māl ideler nāfi"dür ve eger 6)  6)  6)  6) baş aġrısı �afadan ise ol da.ı 

balġamdandur ve anuñ da.ı "ilācı bir mi�dār 7) 7) 7) 7) sirkencübīn ve yāhūd #urb 

�uyın içüp istifrāġ eyleye ve ba"de #ura� 8) 8) 8) 8) otı �uyın içüp tekrār istifrāġ 

eyleye velākin ıssıca� �u içinde oturup 9) 9) 9) 9) �u�masına cehd ide tamām 

�usdu�dan �oñra bir mi�dār ayāric-i fay�ara ile ġarġara 10) 10) 10) 10) ideler bi-

i2ni’llāh cümle baş aġrısından .alā� ola nev"-i dīger eger başınuñ 11) 11) 11) 11) 

dölekleri aġrırsa geyik derisinden yā.ūd at derisinden bir parçasından 12) 12) 12) 12) 

tütsi virseler def" ola ve eger gelincik çiçegin havāna �oyup dögüp ba"de 

13) 13) 13) 13) zeyt yaġı-y-la �oşup üç güne degin #ura ba"de bir mi�dār kaynadup 

14) 14) 14) 14) ıssıca�la depesine ursalar bir da.ı baş aġrısın görmeye nāfi"dür eger 

15) 15) 15) 15) gelincik şükūfesinüñ �uyın alup bir mikdār sirke ile ālūde idüp 16) 16) 16) 16) baş 

aġrısına ve şa�a� aġrısına da.ı nāfi"dür eger baş aġrısı ıssıdan 17) 17) 17) 17) yā 

�ovu�dan "ārıż oldıysa yā.ūd �andan olmış olursa "alāmeti oldur ki 18) 18) 18) 18) 

başı ıssıca� olup şa�a�ları da.ı ma"ān aġrır ve gözlerinüñ �apa�larını 19) 19) 19) 19) 

açamaz   olup  �ol  #amarları  da.ı  tiz  tiz  a#ar  imdi  "ilācı budur ki evvel 
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13b13b13b13b �ifālden 1) 1) 1) 1) �an alup yā.ūd eñseden �acāmat idüp ba"de nīlüfer yā.ūd 

demür hindī 2) 2) 2) 2) şarābı virüp yā.ūd benefşe yā "unnāb yā.ūd erik şerbeti 

içüreler yā.ūd 3) 3) 3) 3) on biş dirhem �arı helīle mu�kem dögüp da.ı yüz �ır� 

dirhem erik �uyı 4) 4) 4) 4) birle ol �adar ezeler ki tā kim helīlenüñ �uvveti �uya 

çı�du�da yine on 5) 5) 5) 5) biş dirhem terengübīn da.ı ezüp içüreler ba"de bir 

mikdār sıġır yoġurdı 6) 6) 6) 6) bīzden süzüp altına baġlayalar bi-i2ni’llāh şifā bula 

mücerrebdür eger sovu�dan 7) 7) 7) 7) olanuñ "ilācı oldur ki �ifāl #amarından �an 

alup ba"de �abb-ı 8) 8) 8) 8) āyāric yā.ud �abb-ı şebyār yā.ūd �abb-ı �ū�iyā ile 

dimāġı arıdalar yā.ūd 9) 9) 9) 9) on dirhem kerefes to.ımınuñ içi ve yigirmi 

dirhem çekirdegi çı�mış �ızıl üzüm 10) 10) 10) 10) bunları "adedince alup da.ı �u ile 

mu�kem �aynadup üç ba.şında birisi 11) 11) 11) 11) �aldu�da süzüp içüre ba"de bir 

mi�dār pāpādya yaġı süreler bi-i2ni’llāh 12) 12) 12) 12) şifā bula mücerrebdür nev"-i 

dīger ziyāde eski baş aġrısı-çun dügüm urma� 13) 13) 13) 13) lāzım geldikde depesine 

urup her �anġı cānibde �ızı olup çāre olmazsa 14) 14) 14) 14) anuñ da.ı üzerine 

dügüm uralar nāfi" ve mücerrebdür eger afyōn gül yaġı-y-la 15) 15) 15) 15) �oşup 

aġrıyan başa ursalar sākin ide eger mar�amaFı alnına döleklerine 16) 16) 16) 16) 

ursalar baş aġrısın sākin ide ammā bir mi�dār çörek otı ve bir mi�dār 17) 17) 17) 17) 

sirke içinde ı�ladup ba"de �abā� sa�� idüp yüzine #amzıralar ziyāde 18) 18) 18) 18) 

eski baş aġrısın def" ider ammā mu"ālece �ış  günlerinde  itmeyüp 19) 19) 19) 19) yaz 

14a14a14a14a  günü şerbet zamānları ideler kim menfa"ātin göreler nāfi"dür ve da.ı 1) 1) 1) 1) 

birer mi�dār  �andal ve gül yaġı ve sirke cümlesin sirke ile ma"ān koşup 2) 2) 2) 2) 

başına sürseler aġrıyı def" ide eger daġ üzümi ki mevīzec dirler bir 

mi�dārın 3) 3) 3) 3) �a�� idüp da.ı zeyt yaġı-y-la ma�lū# idüp başına ursalar aġrıyı 

def" 4)4)4)4) ide eger #atlu bādem yaġın başına ursalar aġrıyı def" ide eger baş 

5) 5) 5) 5) aġrısı eñseden cānibe olursa ziyāde �asāvetden yā.ūd �an yürümekden 

6) 6) 6) 6) dür imdi "ilācı sabā� ve a�şām bir �aç gün üstū.#us ma"cūnı yiyeler 7) 7) 7) 7) 

mücerrebdür eger bir dāne yumur#a �arusın ayırup beyāżuñ bir pāre bīzin 

8) 8) 8) 8) üzerine �ıvayup ba"de bir pāre günlügi da.ı �a�� idüp yumur#a üzerine 

9) 9) 9) 9) eküp alnına yapışdura baş aġrısı sākin ola eger bir ādemüñ başı dāFim 

10) 10) 10) 10) üşüyüp "ilācı budur ki bir mi�dār şalġamuñ �abuġın �oyup da.ı 

kifāyet 11) 11) 11) 11)    �adar sāfī �u ile ziyāde mü�errā �aynadup ve indürüp mu�kem 

ezüp merhem gibi 12) 12) 12) 12) oldu�da başına sürüp ve üzerine bir pāre üstüpüyi 
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yapışdırup 13) 13) 13) 13) bir gün bir gice #urup ba"de �ammāma varup yunalar bi-

i2ni’llāh bir da.ı üşümeye 14) 14) 14) 14) eger #avu� yaġını dört biş kerre ıssıca� iki 

başa süreler māli.ūlyā ve sevdādan 15) 15) 15) 15) olan baş aġrısını giderür dīger ve 

�aranfili yumşa� dögeler ve �u ile ı�ladalar 16) 16) 16) 16) tā kim �uvveti �uya çı�a 

anı �ı�up �uyına şeker �atup şerbet idüp içeler 17)17)17)17)    nāfi"dür dīger 

za"ferānı güllāb ile ezüp başa süreler ve bir mi�dār afyōnı 18)18)18)18)    filori 

�adar idüp depesine yapışduralar aġrısı sākin olınca dura dīger 19) 19) 19) 19) 

sirke ile güllābı başa sürmek aġrısın giderür dīger  hüdhüd tacuñ getürmek 

14b14b14b14b    1) 1) 1) 1) baş aġrısına bi’l-.a��a nāfi"dür dīger anā�ōnı aġrıyan başa sürseler 

aġrısın 2) 2) 2) 2) def" ider dīger tiryāk-ı #īn baş aġrıdu�da başa sürseler aġrısı 

sākin 3) 3) 3) 3) olur ġaflet olınmaya �a��a�ı ço�dur dīger baş aġrısı içün uraca� 4) 4) 4) 4) 

ya�ı beyhūde da.ı olsa def" ide bi-emri’llāh Ta"ālā mārūl to.mı biş 

dirhem .aş.āş 5) 5) 5) 5) ve fıstu� çekirdegi ve nīlüfer ve benefşe varsama üçer 

dirhem luffā� ve bañ to.mı ikişer 6) 6) 6) 6) dirhem bu mecmū"ın dögeler ince 

elekden geçüreler sa�layalar va�t-ı hācetinde üç 7) 7) 7) 7) �aşu� gül yaġı biş 

dirhem mūm ocaġa �oyalar eriye da.ı �oyalar #oña 8) 8) 8) 8) ve bu dögülmiş 

edviyeden kifāyet �adarı üzerine ekeler ve iki yumur#a �arusı 9) 9) 9) 9) bir �aşu� 

�ız emdügi südle dögeler dögüleni bir yire �arışdurup mu�kem yoġuralar 

10) 10) 10) 10) bir pāre bīze ya�ı gibi süreler da.ı başa uralar �uruyınca dura anı 

giderüp 11) 11) 11) 11) girü tāzesin uralar def" ide dīger sināmeki yigirmi dirhem 

şeker otuz 12) 12) 12) 12) dirhem anā�ōn on dirhem dārçīnī on dirhem ma�#akī on 

dirhem rāzyāne 13) 13) 13) 13) on dirhem me2kūr eczāları mu�kem sa�� idüp va�t-ı 

hācetde bir dirhem isti"māl 14) 14) 14) 14) ide mizācı yalın idüp baş aġrısın giderür 

dīger baş agrısı 15) 15) 15) 15) vardur kim buña �ona� dirler "alāmeti oldur ki ço� 

yiyüp yatma�dan 16)16)16)16)    (..?..) irini başa çı�arur �ızarur derisi de geyik gibi 

olur buña "ilāc ço�ça 17) 17) 17) 17) �ammāma girüp bir�aç da�"a başını sıġır 

ödiyle ovalar veyā �oyun ödi-y-le 18) 18) 18) 18) veyā keçi ödi-y-le �anġısı elime girse devādur 

ve bu bābda müshil içmek  da.ı 19) 19) 19) 19) nāfi"dür ammā yarım baş aġrısı olursa 

15a15a15a15a  hemān �arımsa� dögüp 1) 1) 1) 1) �uyın yüzine #amzıralar menfī" "ilācdur bu 

"ilāclardan baş aġrısı 2) 2) 2) 2) āzād yād olursa hemān başına �ovu� �u �oyalar 

der�āl sākin olur 3) 3) 3) 3) dīger �avrulmış mes�ū� �ahve ve mes�ū� büber bişer 
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dirhem olup gül 4) 4) 4) 4) �uyı ile nerm āteşde �all idüp yeñi #ırāşla ıssı iki başa 

#ılā 5) 5) 5) 5) idüp �alınca bīz ile �aralar mücerrebdür ve yāhūd �ammāmda 

büberiye yaġı ile 6) 6) 6) 6) başı oġuşduralar nāfi"dür dīger deve tezegin başa 

ursalar aġrısın 7) 7) 7) 7) giderür dīger çörek otunı başa ya�ı eyleseler aġrısın 

giderür dīger 8) 8) 8) 8) rey�ān yiseler aġrısın giderür eger mersin �uyın başa 

sürseler 9) 9) 9) 9) aġrısın giderür dīger �afrādan olan baş aġrısına �oġan yiseler 

10) 10) 10) 10) aġrısın giderür bāb mālibāb mālibāb mālibāb māli....ūlūlūlūlyyyyā "ilācā "ilācā "ilācā "ilācını beyını beyını beyını beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi māli.ūlyā 11) 11) 11) 11) 

didikleri oldur kim dimāġa mürtefi" olur ve ma"nāsı sevdāvī .ılt dimekdür 

12) 12) 12) 12) bu maraż iki nev" üzeredür biri �afrāvīdür veyā �anuñ ıssı .ıl#ı 

göyündügünden 13) 13) 13) 13) olur ve bir nev"i balġam veyā sevdavī bu.ārdur kim 

dimāġa mürtefi" olur dimāġı 14) 14) 14) 14) �arardur pes dimāġ �arañlu� olur ve 

�arañlu� içinde �alur nitekim �āfī havāya 15) 15) 15) 15) #umān çöker imdi bu "illete 

"ilāc oldur kim #avu� yaġını dört biş 16) 16) 16) 16) kerre ıssıca�la başa sürseler 

māli.ūlyāyı def" ider eger �aba� yaġın  da.ı 17) 17) 17) 17) burnına #amzırsalar 

māli.ūlyāyı def" ider ammā (..?..) şarāb (..?..) ma"ān 18) 18) 18) 18) ma�lū# idüp 

başına sürseler nāfi"dür eger gül yaġı  ıssıca�la başına  sürseler 19)19)19)19)        "a�lı 

ve   fehmi   ziyāde  ola eger   māli.ūlyādan  �an  ġalebe  idüp simāsı siyāh 

15b15b15b15b    1) 1) 1) 1) reng olursa "ilācı budur ki baş #amarından �an alup ba"de sovu� �u- 2) 2) 2) 2) 

ıla şeker şerbeti içürüp yā.ūd nīlüfer şerbeti virüp şāhtere ile līmūn 3) 3) 3) 3) 

şarābı da.ı .al# idüp içüreler ammā isti"māl idecek #a"āmına da.ı 4) 4) 4) 4) 

mā"ī.ōş nār �uyın �oyup ve yā.ūd ġayri ekşi-y-le ālūde idüp 5)5)5)5)    yidüreler 

ammā mu.ālif ve �urı ġalī' ve ziyāde #uzlu şeylerden ha2er 6) 6) 6) 6) ideler 

nedāmetdür ve da.ı �ı�ça �ı�ça �ammāma �oyalar fāsid fikirleri ta�dīk 7) 7) 7) 7) 

olunup ve ba"żı müferri�āt ile göñlüni tefrī� idüp ammā .ılt fasīh 8) 8) 8) 8) 

oldu�da bir mi�dār eftīmūn ve ma#būh içürmek lāzımdur ammā gerekdür 

ki 9) 9) 9) 9) eger bunuñla .alās olmazsa bir mi�dār �aba� yaġına bir mi�dār �ız 

oġlan 10) 10) 10) 10) emzüren "avrat südi �oşup ziyādesiyle başına sürüp 11) 11) 11) 11) yāhūd 

bal pālūzesin süreler ve da.ı sakızı pālūzeFi bādem yaġı-y-la yidürüp 12) 12) 12) 12) 

ba"de bir tenhā odaya �oyup ve yanına kimse varmayup söylemeyeler ve 

ba"żı 13) 13) 13) 13) ma�alde da.ı bir çubu� ile �or�udalar ba"de yine �āhīce bir la#īf 

avāz ile 14) 14) 14) 14) yanında saz çalalar mücerrebdür ve eger bir kimse çörek otunı 
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mercimek ile 15) 15) 15) 15) bişürüp şu debesin yiseler �ar"aya ve fāliceye da.ı 

māli.ūlyāya ve mecnūnlara 16) 16) 16) 16) ve mefā�ıl aġrısına ziyāde nāfi"dür eger 

�ızıl kişnic sa�� idüp #a"ām üzerine 17)17)17)17)eküp yiseler bu.ārı def" ide 

nāfi"dür ve da.ı ıssıca� �u içmek ġāyeti-y-le 11118) 8) 8) 8) nāfi"dür zīrā �ūluncı �al ider 

ve  bedende  olan yilleri daġıdur ve da.ı  uçu� 19) 19) 19) 19) #utanı ve māli.ūlyāFı ve 

16a16a16a16a    nice fāsid fikirleri def" ider la#īf mu�āhibte 1) 1) 1) 1) meşġūl ider mücerrebdür 

dīger her kim māli.ūlyādan uyumasa iki besfāyic bir 2) 2) 2) 2) Üsküdar .ıyār 

şenbeFi �u ile içseler māli.ūlyāya ve cü22ām za�metine ziyāde nāfi"3) 3) 3) 3) 

olup ve sevdāvī teşvīşleri da.ı def" ider mücerrebdür ve da.ı sögülin etin 

4) 4) 4) 4) kebāb idüp yiseler sevdāFī .ayālleri def" idüp "a�lı ve fehmi ziyāde ider 

5) 5) 5) 5) zīrā sāFiri �uşlardan sögülin eti insāna nāfi"dür ve da.ı bir kök vardur 

ki 6) 6) 6) 6) aña sirācüF#-#urāb dirler ve ru�Fu'-'amīrā dirler ve da.ı Süleymān 

peyġamber aġacı 7) 7) 7) 7) dimekle meşhūrdur �a'ret-i Süleymān "aleyhiFs-selām 

.ātem �aşında bu aġacdan 8) 8) 8) 8) var-ıdı añun içün ins ü cinne hükm eyledi 

züFl-�arneyn da.ı ke2ālik 9) 9) 9) 9) ins ü cinne Maşrı�a ve Maġribe hükm itdügi 

yine bu kök sebebdür dirler imdi 10) 10) 10) 10) bu kök yir altında �ıfāt-ı ādem gibi 

biter ve cemī" endāmı yine ādem gibidür ve aya� 11) 11) 11) 11) üzerine ve da.ı 

yapraġı yir üstünde it burnı yapraġına beñzer ve �ızılca 12) 12) 12) 12) yimişleri olur 

�o�usı da.ı bal �o�usına beñzer taġlarda olur ammā çı�armasınuñ 13) 13) 13) 13) 

va�tı oldur ki Merīh yılduzı �amel burcında iken yā.ūd cedī burcınuñ 14) 14) 14) 14) 

yigirmi dördinci derecesinde olup yā.ūd ay Merīhe mu�ārin olduġı 15) 15) 15) 15) 

va�ıt veyā.ūd ikisi da.ı yine bir burcda olmış ola velākin çı�armasınuñ 

16) 16) 16) 16) şar#ı budur ki şenbe güni evvel otı bulup ve cevāniblerine 17) 17) 17) 17) �azıyup 

mu"la� �oyup ba"de bir dāne iti bir �aç gün aç koyup ba"de mu�kem 

18) 18) 18) 18) ip ile kelbüñ boynına baġlayup ve bir ucın ol ota baġlayalar ve 

bir uzacı�  19) 19) 19) 19) yirden  ol  kelbe  etmek  göstereler  çıġıralar  ol kelb da.ı 

16b16b16b16b    çekinüp ol otı 1) 1) 1) 1) �oyarsa gerekdür �orparduġu gibi ol kelb düşüp helāk 

olur her kim 2) 2) 2) 2) ol otı alup yanında getürse ziyāde nef"üñ bula cin #utana 

ve māli�ūlyā 3333) ) ) ) ve nice dürlü �afrāvī ve sevdāvī fikirlere ve �ulunca ve 

la�va ve cü22ām za�metine 4) 4) 4) 4) ve "a�ıl �arışıġına ve �ar"a ve unutsa�lıġa 

ġāyetle nāfi"dür eger ol 5) 5) 5) 5) kökden bir pāresin oda tütsi virseler ol oda a�lā 
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cin ve şey#ān 6) 6) 6) 6) olmaya ve eger bir dīvāne kimseye da.ı tütsi virseler ol 

dertden .alā� 7) 7) 7) 7) olup şifā bula ve eger bu 2ikr olunan otun bir "uzuvsuñ 

yā.ūd cümlesin 8) 8) 8) 8) bir kimsene bir yirin yarup içine �oyup yā ikiside 

yā.ūd bāzūsında 9) 9) 9) 9) ma"ān getürse ol ādem �uya ġar� olmaya ve āteşte 

yanmaya ve yıldırum 10) 10) 10) 10) urmaya o� �ılınç kār itmeye ve sāFirī dürlü 

"illetlerden ve marīżlerden 11) 11) 11) 11) .alā� olup şifā bula ve da.ı �ükemā aydur 

ki bu köküñ bir "alāmeti 12) 12) 12) 12) budur ki gice olıca� aġacuñ �abuġı āteş gibi 

şu"le virür ve eger �urı ise 13)13)13)13) şu"le virmez bir pāre ı�ladup ve bir bīze 

�arup �osalar yine 14) 14) 14) 14) şu"le virür zīrā �ükemā aydur ki eger bu köki 

ı�ladup eviñ bucaġına 15) 15) 15) 15) �osalar nısfüFl-leylde şu"le virür ammā �urı 

olursa virmez velākin 16)  16)  16)  16) insāna fāFide bī-nihāyedür ġaflet olınmaya ve 

da.ı turunc isti"māl 17)17)17)17)eylemek ziyāde nāfi"dür ol da.ı māli.ūlyādan olan 

teşvīşleri def" ider 18) 18) 18) 18) ve ıssı mizāclu kişilerüñ �albin ferec ider �afraFyı 

ve �afa�ānı def"ider ve 19) 19) 19) 19) sāFirī  nice  dürlü  nef"ī bī-nihāyedür ammā ve 

17a17a17a17a    aceb budur ki �abāh aç 1) 1) 1) 1) �arnına bu 2ikr olan şeyFi isti"māl idüp ġayri 

mu�addem ve muFa..ar 2) 2) 2) 2) #a"ām yimeyeler bal ile murabbacuñ yimek 

da.ı nāfi"dür dīger māli.ūlyā 3) 3) 3) 3) ve sevdā def" içün �aranfil yumşa� 

dögeler ve �uya ı�ladalar tā kim �uvveti �uya 4) 4) 4) 4) çı�a ve anı �ı�up ve süzüp 

�uyına şeker �atup ve şerbet idüp içeler 5) 5) 5) 5) dīger māli.ūlyā ġalebe eylese 

lāciverdden yüzük #aşıyalar māli.ūlyāya 6) 6) 6) 6) nāfi" devādur dīger "a�lı 'ayi" 

olına ister �ayvān ister insānuñ ister 7) 7) 7) 7) �astelikden ve ister māli.ūlyādan 

olsun yarpuz �uyını içürseler 8) 8) 8) 8) "a�lı gelür dīger "a�lı az ziyāde idüp 

balġamı keser a� .ardal ve kendir her birinden 9) 9) 9) 9) berāber alasın ayru ayru 

dögesin ve bunlar �adar çekirdegi çı�mış �ızıl 10) 10) 10) 10) üzüm ile �arışdurup 

da.ı tāze yaġ-ıla �al idesün ve aç �arnına 11) 11) 11) 11) yiyesün sınanmışdur dīger 

māli.ūlyā def" içün ola bir �aç def"a 12) 12) 12) 12) muġlāb ile şerbet idüp ve başa 

tavu� yaġını dört biş kerre 13) 13) 13) 13) #ılā idüp ve �aranfili ı�ladup �a��a �uya 

çı�du�da sı�up 14) 14) 14) 14) ol suyı şeker ile #ab� idüp ba"de şerbet idüp istimāl 

ideler 15) 15) 15) 15) dīger �urı na"nāFyi şeker ile yiseler göñülden ġamı giderür ve 

na"nāFı 16) 16) 16) 16) etmek ile yiseler mi"deyi �avī idüp balġamı giderür bāb bāb bāb bāb 

����arararar"aya 17) mütealli"aya 17) mütealli"aya 17) mütealli"aya 17) mütealli���� olan  olan  olan  olan "il"il"il"ilāclarāclarāclarāclarını beyını beyını beyını beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi her kim uçu� 

za�metine  mübtelā  olsa  #avşān mayasın sirke ile ı�ladup üç 19) 19) 19) 19) güne dek 
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17b17b17b17b  içseler ol "illetlerden .alās ola ve eger ayu �anın yalasa nāfi"dür 1) 1) 1) 1) eger 

�urd gözin getürse nāfi"dür eger bir mi�dār sināmeki içse nāfi"dür 2) 2) 2) 2) eger 

.ınzīr ödin içse nāfi"dür eger büyük ve eger küçük bu "illete mübtelā 3) 3) 3) 3) 

olan kimsene gerekdür ki yatup uyuduġı �atın bir ġayrı kimsene 4) 4) 4) 4) 

delüksiz igne bulup ve yāhūd mu�addem tedārik itmiş ola ignenüñ 5) 5) 5) 5) uçuk 

dutan kimsenenüñ uyurken başı ucında #opraġa �ablayup 6) 6) 6) 6) ve �a�up 

belürsiz eyleyeler ba"de bir eşek pālānını da.ı bulup ba"de bir delüksiz 7) 7) 7) 7) 

igneFi da.ı ayaġı ucuna �a�up anı da.ı belürsiz eyleye yine ol �ar"a 8) 8) 8) 8) 

dutan kimsenenüñ üzerine yaturken uzunluġınca �oyup üç kez bir cānibe 

9) 9) 9) 9) ve üç kere da.ı bir cānibe atlayup giceler ba"de bu işleri idüp ādem 

der�āl 10) 10) 10) 10) ol ādemüñ üzerine çı�up ide kim beni yılan so�dı dermānuñ 

buldum 11) 11) 11) 11) diye ol mecelde yanında    �ā'ır bulunup oturan ādemler da.ı 

ideler kim kefāret 12) 12) 12) 12) ola ve mübārek ola diyeler ammā mu�addim bu 

cevābları ol oturan ādemlere 13) 13) 13) 13) örgedeler tā kim yeni yılān �o�dı 

dermānuñ buldum didikde anlar da.ı kefāret 14) 14) 14) 14) ola ve mübārek ola diye 

bi-i2ni’llāh bir da.ı ol "illeti görmeyüp .ala� 15) 15) 15) 15) bula ve nice kere 

mücerrebe olınmışdır nev"-i dīger bir mi�dār "a�ır�ar�ā ile 16)  16)  16)  16) bir mi�dār 

afyōn ve mi�dār üstū.#ūs bir mi�dār besfāyic da.ı bunları 17) 17) 17) 17) alup 

mu�kem sa�� idüp eleyeler ve ba"de meviyiz #ayıġı ile yoġurup 18) 18) 18) 18) cüz 

�adarın �ar"a dutan ādeme yidirseler bi-i2ni’llāh  .alā� ola 19) 19) 19) 19) eger bayaġı 

18a18a18a18a    �ıçan #utup boynuna a�alar def" ola eger bir �ırā# mayaFı 1) 1) 1) 1) kişnic �uFyı 

birle ezüp içürseler def" ola velākin bu marīż ço�dan ise 2) 2) 2) 2) bu "ilāclar 

sebebiyle bu marażlar bir mi�dār eksülür ve da.ı "illet balġamdan 3) 3) 3) 3) �ā�ıl 

olur aña "ilāc kār itmez ve �abūl da.ı itmez bu "illetlü kişinüñ onda 4) 4) 4) 4) 

a�lā kerefes to.mı �omayalar zīrā kerefes �ar"aFı debredicidür ve da.ı bu 

"illet 6) 6) 6) 6) ve da.ı müferri� devāF misk vireler zīrā bu �ar"a yavuz dimāġa 

bu.ār irmeyince 7) 7) 7) 7) �ar"a düşmez imdi bunuñ "alāmeti oldur ki mübtelā 

olan ādemüñ dili 8) 8) 8) 8) �arı olur ve dili altında olan #amarları yeşil reng olur 

ve māli.ūlyāFyı 9) 9) 9) 9) "alāmetlerinden �āli olmaya imdi bu ahvāle "ārıż olan 

ādem gerekdür ki kendüFyi 10) 10) 10) 10) ıssıdan ve �ovu�dan �a�ınup her nerde 

sovuk rüzgār olursa anda #urmayup 11) 11) 11) 11) ve �ammāma da.ı ço� varup 

oturmaya yüksek yirlerde ba�ıcı olmayup ve aya� 12) 12) 12) 12) �oşmayup ve ġalīz 
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olan #a"āmları yiyüp #atlu şeyleri ve et �ısmuñ 13) 13) 13) 13) ve    fülfül ve .ardal ve 

sāFir bunlar gibi olan nesnelerden yiyüp ve kerefes 14) 14) 14) 14) da.ı �o�lamayup 

ve oda �omayalar nedāmetdür velākin iki üç gicede bir yiye bir 15) 15) 15) 15) buçu� 

mi*�āl ayāric virüp vesāFir edviyyelerden yine ol �adar 16) 16) 16) 16) ma#bū. 

eftīmūn ve tiryāk-ı arba"a ve yirler mücerrebdür ammā bu "illet cinlerden 

17) 17) 17) 17) veyā.ud perīlerden olmış olursa aña #ılsımāt yazup getürmek 

lāzımındandur 18) 18) 18) 18) ġaflet olınmaya ve da.ı ġarī�ūn sirkencübīn ile içseler 

ol �ar"aya  nāfi"dür  19)  19)  19)  19)  velākin  şerbeti  bir deng buçu� dirhemdür ammā 

18b18b18b18b    añun da.ı (..?..) yimeyeler ki ādemi 1) 1) 1) 1) helāk eyler ve ı�lā�ı ıssıca� �u içüp 

istifrāġ eylemek yā.ūd süd içmek 2) 2) 2) 2) gerekdür kim .alā� ola nev"-i dīger 

�ırlanġıç yavrusın bulup ve iki dāne 3) 3) 3) 3) .ayāsını çı�arup göreler kim 

.ayāsınuñ biri bir dürlü alaca olup 4) 4) 4) 4) ve ol biri da.ı bir �aç dürlü alaca 

olur imdi alacası azacık 5) 5) 5) 5) olanı yabana atup ve ol alacası ço� olanı alup 

ba"de bir parça 6) 6) 6) 6) buzaġu derisine �aplayup ve ol uçu� #utan ādemüñ 

boynuna yā.ūd 7) 7) 7) 7) �ulaġına baġsalar bi-i2ni’llāh .alā� ola lākin şar#ı budur 

ki ol 8) 8) 8) 8) .ayāFyı yire degürmeden ol deriyi �aplayup boynına a�alar 

mücerrebdür 9) 9) 9) 9) ve eger merkebüñ saġ ayaġuñ #ırmaġından yüzük idüp 

ma�rū"uñ 10) 10) 10) 10) parmaġına geçürseler nāfi"dür zīrā bu mu"ālece-i cümle 

tecrübe olunup 11) 11) 11) 11) nef"üñ da.ı görmişlerdür ġaflet olınmaya dīger �ar"a 

za�metine ki 12) 12) 12) 12) cinn #utar olsa ol kimseye gerekdür bir �ızuñ �ayżı 

�anından bir def"a 13) 13) 13) 13) içüreler def" ola dīger başda olan bu.ārı ve 

sevdāFyı eridür 14) 14) 14) 14) �abr bir dirhem za"ferān iki dirhem (..?..) üç dirhem 

11115) 5) 5) 5) bunları sa�� idüp kerefes suyı-y-la ta.mīr ve no.ūd mi�dārı �abb 16) 16) 16) 16) 

idüp bişür dāne gice isti"māl idüp yatalar mücerrebdür dīger nev" 17) 17) 17) 17) 

seder ile devvār içün "ilāc sedrüñ "alāmeti �ıyām indinde ba�rī 18) 18) 18) 18) 'ulmet 

�ıla mu�adder ammā devvāruñ "alāmeti insān  cemī"eşyāFyı degirmen 19) 19) 19) 19) gibi 

19a19a19a19a    döner .ayāl itmekdür ya"nī marīżüñ e#rāf ve havālisinde her şey’ 1) 1) 1) 1) döner 

'ann ider .atta kendünde de �udret �almayup düşer bu iki 2) 2) 2) 2) maraża bir 

kimse devām üzere mübtelā ola �a�� olursa ibtidā’-yı �ar"adur 3) 3) 3) 3) 

ma"ā2allāh Te"āla bu maraża "ilāc-ı �anun şifā şöyledür ki eger 4) 4) 4) 4) dem 

ziyādeligi olur ise "alāmeti ve cehüñ �umreti ve #amarlaruñ #olu 5)  5)  5)  5) olması 
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ve aġız #atlu olma� ve ke*retüFn-nevm ve eşyāF-yı �umret üzere ruFyet 6) 6) 6) 6) 

itmek gibi bu "alāmetlerüñ cümlesi �anuñ ġalebe ve azdıyadlıġından* 7) 7) 7) 7) 

olduġına delīldür bunuñ "ilācı �uvvet ve �at ve zamān sinīn 8) 8) 8) 8) ve al"ade 

mi�dārınca    fāsid    ve �acāmāt ile "ilāca mübāderet olunma�dur 9)9)9)9) ba"de 

şarābü’t temür hindī ve şarābu’t-tuffā� veyā.ūd şarābü’l-līm 10) 10) 10) 10) tenāvül 

ideler bu şarābü’l-līm didügimiz temür hindī ma"hūddan 11) 11) 11) 11) mesnū" �a#" 

ve istifrāġ �afrāya ma��ūsdur ve eger marīżde balġam 12) 12) 12) 12) ziyāde olursa 

"alāmeti oldur ki kesel "ārıż olur levni beyā' 13) 13) 13) 13) olur ve ke*ret-i rīkdür ve 

"ataşınuñ �ılleti ve eşyā’-yı bārdeden eger āh 14141414) ) ) ) ve .ār olan eşyālardan 

tele22ü2 eylemekdür ol zamān balġam i.rācına 15) 15) 15) 15) mübāderet ideler ve 

eger �afrā ġālib-ise "alāmeti "ataşınuñ şiddeti 16) 16) 16) 16) ġālib olup aġız 

�uruma�dur ve cemī" bedende �arāreti �uvvetde olma�dur 17) 17) 17) 17) .ār olan 

eşyādan eger āh ve bārdan �a'' eylemekdür ve levn ve bevli 18) 18) 18) 18) �aru 

olma�dur �afrā  i.rācına  mübāderet  eyleyeler  dīger  �ar"aya  19) 19) 19) 19) mübtelā 

19b19b19b19b    olan kişi bir meyyiti �abre ildürken ol meyyitüñ altından geçe 1) 1) 1) 1) def" ola 

bir aya dek incinmeye �oñra yine incidürse tekrār cenāze altından 2) 2) 2) 2) geçe 

def" olur bir da.ı "ömri oldu�ça va�ı" olmaya diyü mübtelā olan 

kimseneden 3) 3) 3) 3) men�ūldur bāb dīvāne olan  bāb dīvāne olan  bāb dīvāne olan  bāb dīvāne olan kimsenekimsenekimsenekimsenelere mütelere mütelere mütelere müte"alli"alli"alli"alli���� devālar devālar devālar devāları ı ı ı 

beyān ider 4) beyān ider 4) beyān ider 4) beyān ider 4) imdi her kim dīvāne olursa bir mi�dār ayu �anın içürseler 

.alā� ola 5) 5) 5) 5) eger "avdü’�-�alībī mu�kem dögüp tütsi virseler .alā� ola eger 

hüdhüd 6) 6) 6) 6) beyüñin da.ı tütsi virseler    .alā� ola nev"-i dīger eger bir 

kişinüñ iyi 7) 7) 7) 7) evvelinde yāhūd ā.irinde tutar aġı olsa "a�lı zā’il oldu�ça 

bir baş 8) 8) 8) 8) �arım�aġı kendüsine yidürüp ve �abuġın da.ı tütsi virseler .alā� 

9) 9) 9) 9) ola mücerrebdür bāb sersem ve sevdāya müte"allibāb sersem ve sevdāya müte"allibāb sersem ve sevdāya müte"allibāb sersem ve sevdāya müte"alli���� olan devālar olan devālar olan devālar olan devāları ı ı ı 

beyāndbeyāndbeyāndbeyāndır 10) ır 10) ır 10) ır 10) imdi her kim �aba� yaġın sersem olanuñ başına sürseler 

sersemligi def" 11) 11) 11) 11) olup ve baş aġrısına da.ı nāfi"dür eger bir ādem 

sevdāya mübtelā olsa 12) 12) 12) 12) "alāmeti oldur ki dā’imā tefekkürden ve 

ġu��adan �āli olmayup ve beñzi 13) 13) 13) 13) da.ı #onu� olup revna�ı olmaz ve 

beñzi gāh mor gāh yeşil ve gāh �araya 14) 14) 14) 14) mā’il olur imdi aña elbette "ilāc 

lāzımdur zīrā her �açan bir ādeme bu "illetler 15) 15) 15) 15) "ārıż olsa yüzi gözi 

egilür ve çirkin şekil alur ve da.ı sevdādan 16) 16) 16) 16) olan �adaġuñ* "alāmeti 

oldur ki burnuñ rengi siyāhra� olup gözleri 17) 17) 17) 17) içeriye batmış olur imdi 
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anuñ "alāmeti budur ki içeri işletdürüp 18) 18) 18) 18) ve ba"de bir mi�dār gārī�ūndan 

ve �ara helīle ve üs�u#ūs bunları isti"māl  19) 19) 19) 19) idüp ve bādem yaġın ıssıca� 

20a20a20a20a    idüp başına sürseler nāfi"dür ve da.ı 1) 1) 1) 1) dā’imā �abb-ı āyāric veyā.ūd 

�abb-ı .ıyār ile cilā virüp yā.ūd sevdāyı ishāl 2) 2) 2) 2) ider ziyān itmeyen 

edviyyelerden kim me*elā birer mi�dār eftīmūn ve ġarī�ūn 3) 3) 3) 3) ve da.ı 

rendeden geçmiş #urup ve besfāyic da.ı üstu.#ūs bunları alup 4) 4) 4) 4) ve yine 

cümlesüñ sa�� idüp ve elekden geçürüp ba"de bir mi�dār rāzyāne 5)5)5)5) �uyı 

ile yoġurup �ablar idüp yidüreler zīrā bu 2ikr olınan edviyyeler ki 6) 6) 6) 6) 

şerbetleri yeksān olduġı ecelden menfa"ati ziyādedür ġaflet olunmaya 7) 7) 7) 7) 

nev"-i dīger sersem olanuñ #abī"atüñ şād eyleye da.ı �ukne-i mutavassı# 8) 8) 8) 8) 

ıla telyīn idüp �ab' olunmaġa �omayalar ve ba"de ellerin ve aya�ların 9) 9) 9) 9) 

.ammāmda olan aya� #aşı-y-la ovdurup ve ıssıca� �u �oyalar da.ı 

a.şamdan 10) 10) 10) 10) bir mi�dār südi �aynadup ve iki damla sirke �atup süd 

kesile ve ol kesilen 11) 11) 11) 11) �uyı alup bir çömlege �oyup ba"de bir a�çalı� 

efītimūn ve bir a�çalı� bādem 12) 12) 12) 12) yaġı-y-la mu�kem ālūde idüp ol kesilen 

�u ile bir çömlekde �abā�dan 13) 13) 13) 13) ikindiye dek durup ba"de yine �aynadup 

da.ı indürüp ve bir parça bīzden 14) 14) 14) 14) eftīmūn �abā� aç �arnına 2iyādece 

içeler bi-i2ni’llāh sevdāyı def" ider 15) 15) 15) 15) gāh gāh bu a�vālleri itmek a"lādır 

zīrā sevdāya ziyāde fā*idesi 'āhir 16) 16) 16) 16) olur ve da.ı sevdāyı olan ādemler 

bir�aç gün uyumaya bu 2ikr olınan 17)17)17)17)    muġlab içmek lāzımdur ki 

sevdādan �alās ola ol muġlāb budur ki 18) 18) 18) 18) anasōn incīr rāzyāne �ızıl üzüm 

buyān köki imdi bunları her birinden 19)19)19)19)birer mi�dār alup cümlesüñ mu�kem 

20b20b20b20b    �aynadup on biş gün �abā� a�şām 1) 1) 1) 1) �uyından içeler velākin peynīr ve 

keçi eti ve �ıġır etin yiyeler �a2er ideler 2) 2) 2) 2) ve da.ı müshil-i sevdāyı vardur 

lāciverd ile anı içeler me*elā bir dirhem sa�� 3) 3) 3) 3) idüp lāciverdī ve bir 

dirhem ma�mūde ve bir dirhem ma�#a�i bu cümlesinden birer 4) 4) 4) 4) mi�dār 

"adedī üzere alup ve sa�� idüp biri birine �oşup cümlesin 5) 5) 5) 5) bir gezden �u 

ile içeler ammā eger az sürerse bir pāre şeker �atup bir �aç def"a 6) 6) 6) 6) da.ı 

bu minvāl üzere içeler ve eger mizācı berk olup ol �adar sürmedi 7) 7) 7) 7) ise 

nihāyet bir iki kök ma�mūde da.ı �oyup içeler ammā ma�mūde ziyāde 8) 8) 8) 8) 

�atmayalar ve eger �an ġalebe eylese mizācında gözi #amarında #amarı 
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�ızıl 9) 9) 9) 9) olup düşende kendüsin �an içinde görürse ziyāde sevdādandur 10) 10) 10) 10) 

imdi ol ma�alde baş #amarından �an alup bir dirhem türbüd ve üç kök 11) 11) 11) 11) 

ma�mūde buçu� mi*�āl lāciverd cümlesüñ bir mi�dār �u ile içeler ammā 

12) 12) 12) 12) �ammāma girüp ba"de irtesi gün içeler zīrā içerüde .ılt bişer 13) 13) 13) 13) āsān 

olur ve da.ı sersemlı� bir "illetdür ki dimāġuñ perdesinde olur 14) 14) 14) 14) ammā 

�afrādan yā.ūd �andan olup mālā ya"nī sevīler imdi bu "illete 15) 15) 15) 15) da.ı 

�īfāl #amarından �an alalar ve eger bu "illet mu�kem-ise alın #amarından 

16) 16) 16) 16) �an alup ba"de baş mu�kem tıraş idüp ve gül yaġıñ sirke ile çalkayup 

17) 17) 17) 17) tā kim mu.at oldu�da başına sürseler nāfi"dür ve da.ı bir mi�dār 

�aba� 18) 18) 18) 18) yaġın ve benefşe yaġın içüreler velākin bir mi�dār .atmī kepek 

ve tuz da.ı  19)  19)  19)  19)  �atup  ve �aynadup �āhīce aya�ların yuyup ve ba"de yine 

21a21a21a21a    başına bādem yaġın 1) 1) 1) 1) süreler ammā eger safrādan ise la#īf ġıdālar virüp 

ġalīz #a"āmlardan 2) 2) 2) 2) �a2er ideler yine bir �aranlı� odaya �oyup her-bār 

yanına kimse varmayup 3) 3) 3) 3) söylenmeyeler ve kendüsi söylemek istedügi 

ma�alde da.ı söyletmeyüp 4) 4) 4) 4) bir agac ile �or�udalar velākin bir mi�dār 

.ūb-ı āvāz ile yanında sāz çalalar 5) 5) 5) 5) nāfi"dür ve bu �afrādan olanuñ 

"alāmeti oldur ki beñzi �arı olur 6) 6) 6) 6) gözlerinüñ yaşı da.ı aşaġı dutar imdi 

"ilācı 2ikr olınduġı üzere 7) 7) 7) 7) ideler bāb bāb bāb bāb unutsaunutsaunutsaunutsa����lılılılı����    "il"il"il"ilācācācācın beyın beyın beyın beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi 

unutsa�lı� 8) 8) 8) 8) içün hüdhüd gözin getürseler nāfi"dür eger fāti�aF-ı şerīfi bir 

�ırça çanaġa 9) yazup şeker ve gül �uyı birle ezüp içürseler ġāyet nāfi"dür 

ve eger 10) 10) 10) 10) her kim bir mi*�āl kimyōnu �uda ı�ladup her gün içseler 

içerüde olan 11) 11) 11) 11) balġamı def" idüp ve zihni ziyāde ola ve hem �ıf'ı ziyāde 

idüp �afa�āna 12) 12) 12) 12) nāfi" olup ve #a"amı .a'm itdürüp ve hem mu�avvīdür 

ve da.ı yürekde olan 13) 13) 13) 13) yilleri daġıdup ve ı�ınmaya da.ı nāfi"dür ammā 

bir mi*kālden ziyāde yirlerse 14) 14) 14) 14) baş aġrısın getürüp ziyāde yiseler baha� 

ve cü22ām za�meti "ārıż olur 15) 15) 15) 15) �ā2ır ideler bāb babāb babāb babāb başda olan buşda olan buşda olan buşda olan bu....ārārārārı ve ı ve ı ve ı ve 

sāFirī sāFirī sāFirī sāFirī çıbanları beyçıbanları beyçıbanları beyçıbanları beyān iderān iderān iderān ider  16) 16) 16) 16)     imdi  her kim mersin yaġın başda 

olan çıbanlara sürseler eyü ola 17) 17) 17) 17) ve eger bögürtlen yapraġı sa�� idüp 

çıbanlara sürseler .alā� ide ve da.ı başda 18) 18) 18) 18) olan bu.ārı def" itmek içün 

gerekdür ki  gül benefşe nīlüfer  .atme  to.ımı 19) 19) 19) 19) bunlardan istedügi �adarı 
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21b21b21b21b    berāberce alup ve bir mi�dār arpa unı ile 1) 1) 1) 1) birāz gül yaġın müheyyā idüp 

ve edviyyeleri mu�addem sa�� idüp ve elekden 2) 2) 2) 2) geçürüp ba"de yine bir 

mi�dār gül �uyı birle yoġurup arpa ununı ve 3) 3) 3) 3) gül yaġın ma"ān .al# idüp 

ve ya�ı idüp başına uralar ba"de �uru- 4) 4) 4) 4) duktan �oñra üstün �oparup yine 

gül suyın tekrār yogurup def"a 5) 5) 5) 5) başına uralar bi-i2ni’llāh cümle bu.ārı 

def" idüp .alā� ola nev"-i dīger 6) 6) 6) 6) başda ve gözde çıbanlar gibi şeyler 

çı�ar olsa velākin küçük oġlancu�larda 7) 7) 7) 7) ço� olur eger büyük ādemde 

olsa gerekdür ki evvel kīfāl #amarından �an 8) 8) 8) 8) alup veyā.ūd �acāmat idüp 

yā.ūd başınuñ �anġı #amarı büyük-ise �an 9) 9) 9) 9) alup ve ba"de ishāl idecek 

meyveler yidüreler ve başında bu.ārı def" itmek- 10) 10) 10) 10) içün #abi"atın telyīn 

idüp da.ı #a"ām yir-ise #a"ām üzerine bir dāne 11) 11) 11) 11) ayva ve yāhūd amrūd 

isti"māl itmek lāzımdur ve da.ı her ne #a"ām yirse bir mi�dār 12) 12) 12) 12) kişnīc 

�atup yiyeler ve elin ve aya�ların tuz ve    köpük ile ve ıssıca� �u ile yuyalar 

13) 13) 13) 13) ve bir sā"at �adarı ıssıda �uda dura ve da.ı gice ile ıtrıfīl-i �aġīr 

yidüreler 14) 14) 14) 14) ve da.ı gögercin palazın ço� yidürmeyeler zīrā �anı i�rā� 

idüp cü22āma 15) 15) 15) 15) dönderür ha2er ide ve dimāġı �urı olan ādeme başuñ 

mu�kem tırāş idüp 16) 16) 16) 16) ve güne �arşu bādem yaġın sürüp mu�kem ovalar 

tā kim yaġ başına teFsīr ide 17) 17) 17) 17) ziyāde nāfi"dür bāb insānubāb insānubāb insānubāb insānuñ yüzinde ñ yüzinde ñ yüzinde ñ yüzinde 

olan çıolan çıolan çıolan çı����mımımımı���� ve sāFir marażlar ve sāFir marażlar ve sāFir marażlar ve sāFir marażları 18) beyı 18) beyı 18) beyı 18) beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi er kişinüñ şehvetin 

yüzde  olan  çı�mıġa  sürseler  19) 19) 19) 19) .alā� ide ve da.ı insānuñ yüzinde ba"żı 

22a22a22a22a    �ızılca ve yumruca şeyler peydā 1) 1) 1) 1) olur tamāmiyyet üzere cü22āma 

dönderür imdi aña pādşa-nāme dimişlerdür 2) 2) 2) 2) bu �anuñ fesādından olur ve 

bu marīżuñ "ilācı budur ki evvel burnından 3) 3) 3) 3) üç yirden �an ala ve 

�acāmat da.ı idüp ziyāde �an a�ıdalar ba"de birer 4) 4) 4) 4) mi�dār zernī. .ardal 

ve şeb-#urunc �ızıl boya da.ı �adarınca imdi bunları 5) 5) 5) 5) alup mu�kem sa�� 

idüp da.ı �aġ yaġı-y-la .alt idüp merhem gibi oldu�da 6) 6) 6) 6) evvel ādemüñ 

yüzin ıssıca� �u ile yuyup ve mu�kem yaşın alalar ve bu eczāları 7) 7) 7) 7) .ınnā 

gibi yüzine süreler ammā gözinden ve gözin çevresinden .azer ideler 8) 8) 8) 8) ve 

da.ı gice yataca� va�tın eczāları yüzinden �oparup yirine merhem-i kāfūrī 

9) 9) 9) 9) veyā.ūd sirke merhemin süreler eger gitmezse her yanaġına ikişer dāne 

sülük 10) 10) 10) 10) uralar tā kim �anın içe ba"de bir mi�dār ba�la unı ve no.ūd ve 



 

 

56 

benefşe �ızıl 11) 11) 11) 11) gül arpa unı ve yaş turunc �abuġı bunlaruñ cümlesinden 

bir mi�dār alup 12) 12) 12) 12) mu�kem sa�� idüp kifāyet �adar �oru� �uFyı ve sirke 

ile ma.lū# idüp 13) 13) 13) 13) gice ile yataca� va�tın birer mi�dār yudalar ba"de �aç 

ve �a�alın bir mi�dār 14) 14) 14) 14) köpük �uyı birle yuyup ve gice ile ı#rıfīl yā.ūd 

ayāric-i çinī  isti"māl ideler ki 15) 15) 15) 15) dimāġı ten�ıyye eyleye bi-i2ni’llāh şifā 

bula ve eger yüz göz şişüp yā.ūd 16) 16) 16) 16) �aşınursa ol da.ı bir "illetdür ki 

başdan inüp yüz göz şişer ve �ızıl olup 17) 17) 17) 17) �ancır da.ı ıssı olur imdi anuñ 

"ilācı budur ki evvel �īfāl #amarından 18) 18) 18) 18) �an alup yüzüne �ūd 

gidermeyeler �azer  ideler  ba"de  bir  mi�dār  dura  19) 19) 19) 19) yün-ile gelir menī 

22b22b22b22b    sed ile ezüp yüzine süreler deve #abanı kökin 1) 1) 1) 1) �aralar yā.ūd yapışduralar 

eger bu "ilācla gitmezse bir mi�dār cevelān-ı hindī 2) 2) 2) 2) �ız oġlan emzüren 

"avrat südi-y-le ezüp da.ı buçu� mi*�āl kāfūrī ke2ālik 3) 3) 3) 3) ezüp gül yaġın 

ve yumur#a yaġın yavanlar ile ma"ān .al# idüp bir �aç gün süreler 4) 4) 4) 4) 

ammā eger cevelān-ı hindī bulunmazsa �abr-ı üs�utūrī bulup ve ezüp 

süreler 5) 5) 5) 5) ol marīz bir yire cemi" olup deşilür �ı��at bulur dīger yazma 

didükleri 6) 6) 6) 6) şişige ek*erī ādemüñ yüzinde ve �ulaġı ardında olur �atı 

ı'#ırāb virür 7) 7) 7) 7) "ilācı dögülmiş büberi yumur#a �arusı-y-la �all idüp üzerine 

uralar dīger 8) 8) 8) 8) yazma içün şiş üzerine işbu şekli yazalar mücerrebdür 

[22b/8-9’da şekil var] 9) bāb insānu9) bāb insānu9) bāb insānu9) bāb insānuñ cemñ cemñ cemñ cemāli āli āli āli ....ūb ve mücellā olmasūb ve mücellā olmasūb ve mücellā olmasūb ve mücellā olmasın ın ın ın 

beyāndur 10) beyāndur 10) beyāndur 10) beyāndur 10) imdi her kim rāvendī (..?..) buçu� dirhem şerbet ile içseler 

yüzi 11) 11) 11) 11) gökçek ola ve eger turuncı şeker ile yiseler beñzi .ūb idüp 

�ızarda 12) 12) 12) 12) ve eger büber yiseler da.ı a"lādır ve za"ferān içmek ol da.ı 

a"lādur velākin bir mi*�ālden 13) 13) 13) 13) ziyāde içmeyeler ve hem şerbet idüp 

ma"ān içeler ki müferri�dür ve beñzi 14) 14) 14) 14) da.ı .ūb ve mücellā ider ve da.ı 

dārçīn yimek nāfi"dür ki yüzüñ �arılıġuñ 15) 15) 15) 15) def" ider ve da.ı oġul otunuñ 

bir dürlüsi olur ki turunc gibi �o�usı 16) 16) 16) 16) olur imdi anuñ kökinden ve 

yapraġından yā.ūd to.mından alup ve �urıdup 17) 17) 17) 17) ve bir bīze baġlayup berāber 

yeşim ile �arup ba"de anı her kim kendüde getürse 18) 18) 18) 18) .al� içinde ġāyet ma�būb 

ola ve   hürmetlü   olup   her  nereye  bir �ācet  19) 19) 19) 19) içün varurlarsa �āceti revā 

23a23a23a23a    ola bu devālar anda oldu�ça dāFimā şā2-ı 1) 1) 1) 1) �ürrem ola ferru�nāk olalar 

ziyāde mücerrebdür ve da.ı her kim fülfül yise yüzi 2) 2) 2) 2) .ūb ve mücellā ola 
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ve eger kābilī didikleri edviyyeFi yiseler beñzi ziyāde gökçek idüp 3) 3) 3) 3) ve 

�ıf' idüci olup giç �ocaya bāb ādemübāb ādemübāb ādemübāb ādemüññññ yüzine güneş żarar eylemek 4) ve  yüzine güneş żarar eylemek 4) ve  yüzine güneş żarar eylemek 4) ve  yüzine güneş żarar eylemek 4) ve 

yüzde olan marażlayüzde olan marażlayüzde olan marażlayüzde olan marażlara devālar beyānra devālar beyānra devālar beyānra devālar beyānındadurındadurındadurındadur imdi eger bir kimse yaz 

günlerinde 5) 5) 5) 5) yola gidüp güneş kendüye żarar eylememek içün bir iki 

yumur#a aġuñ 6) 6) 6) 6) yüzine sürüp �uruyınca �abr idüp ba"de ne �adar 

ıssıca�da giderse a�lā 7) 7) 7) 7) güneş yüzüni ya�maya ve eger bir mi�dār �atūnā 

lu"ābın sürseler da.ı a"lādur 8) 8) 8) 8) eger yüzde çıġıt olsa aña işbu #ılā süreler 

terkībi budur yumur#a �abı ve çoġan 9) 9) 9) 9) ve arpa unı ve mercimek �abı ve 

ba�la unı dögeler ve eleyeler yā �ız oġlan veyā 10) 10) 10) 10) incīr südi-y-le 

yoġuralar gice yüze dürteler ve �abā� köpük ile yuyalar 11111111) ) ) ) ve bunlardan 

baş�a deñiz köpügi ve no.ūd unı ve acı bādem cümle berāber dögeler 12) 12) 12) 12) 

nāfi"dür dīger bu da.ı bir "illetdür ki yüzde olur ıssı virmedür yüzdeki 13) 13) 13) 13) 

�afravī �andan olur yüzi bir uġurdan dutar gāh olur ki gözlerün 14) 14) 14) 14) örter 

ve gāh olur ki baş da.ı bile şişer yüz �ızıl olur ve gövde �ızarur 15) 15) 15) 15) "ilācı 

�an alma� ve baldurdan �acāmat itmek ve �afrāyı ishāl eyler ve başa 16) 16) 16) 16) 

yüze gül �uyı-y-la birāz kāfūr urma�dur dīger ve biri da.ı yüzi ve elleri 

17) 17) 17) 17) yarılur yā �ovu�dan veyā ıssıca�dan veyā �ovu� �u do�anmakdan olur 

18) 18) 18) 18) anuñ "ilācı işbu yaġdur kim yüzi yumışdur keçinüñ böbreg yaġın alup 19)19)19)19)    

23b23b23b23b    bir #ās içine �oyalar ve ol yaġı �ovu� �u ile biş def"a yuyalar tā kim 1) 1) 1) 1) �u 

a� olınca ba"de elli dirhem yaġa on dirhem gül �uyı �oyalar ve isfidāc 2) 2) 2) 2) 

gül �uyına �atılmış ola ve andan günlük ve ma�#akī bişer dirhem ve 

a�lında on 3) 3) 3) 3) dirhem ve müşg iki çekirdek �oyup tekrār azasuñ tā bu eczā 

mü�errā ola da.ı 4) 4) 4) 4) bir �alaylı �aba on dirhem kāfūrī balmumı ve yigirmi 

bişer dirhem şīrūġan �atup 5) 5) 5) 5) �aynada tā kim köpük olınca çal�ayasın 

ġāyet ma�būl ve �o.ulu yaġ olur 6) 6) 6) 6) dīger yüzde olan çıġıd çün eger 

dārçīnī sa�� idüp bal ile �arışturup 7) 7) 7) 7) yüze süreler ol "illeti zāFil eyleye 

dīger acı bādem yaġını bir �aç def"a süreler 8) 8) 8) 8) çıġıdı giderür dīger ve 

peynīr �uyın bir �aç def"a çıġıda sürseler 9) 9) 9) 9) giderür dīger ve za"ferān ile 

nişastaFı ezüp yüze sürseler çıġıdı 10) 10) 10) 10) giderür dīger yüzde kim sa"fe olsa 

ya"nī ufacu� başcu� ġazlardan bu 11) 11) 11) 11) "illet belürür yüze "ilāc oldur kim 

�īfāl #amarından �an alalar andan 12121212) ) ) ) �ula� ardındaġı #amardan ve başuñ 
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ba"żı āşikāre #amarlarından ve "ırkuFl 13) 13) 13) 13) enfden �an alup eñseden �acāmat 

itmek gerekdür �oñra bir müshil 14) virüp perhīz itdüreler dīger ve "illetüñ 

biri da.ı bādşa-nāmedür bu yābis 15) 15) 15) 15) #uzlu balġamdan olur veyā balġamla 

�anın ru#ūbetinden olur aña evvel beyān 16) 16) 16) 16) itdigimüz "ilācla tedbīr idesün 

ammā bir mücerreb kim görülmişdür bir pāre bīzi 17) 17) 17) 17) .ayż �anına 

bulaşdurup ve �urudalar bu �o.usın ve rengin bilinmemek içün 18) 18) 18) 18) tarz-ı ā.ir 

taġyīr ideler "alīl bu bīzi üç gice ni�āb gibi  yüzinde  getüre  19)19)19)19)  mücerrebdür    

24a24a24a24a    bāb ādemübāb ādemübāb ādemübāb ādemüñ burnı içinde olan marñ burnı içinde olan marñ burnı içinde olan marñ burnı içinde olan marīżlarīżlarīżlarīżları beı beı beı beyyyyān ider 1) ān ider 1) ān ider 1) ān ider 1) imdi her kim 

burnınuñ içi �urusa benefşe yaġın sürseler nāfi"dür eger 2) 2) 2) 2) serçe �anın 

burnı aġrıyan ādeme burnına sürseler .alā� ola eger 3) 3) 3) 3) gelincik çiçegin 

�uyın da.ı burnına sürseler cümle burnı içinde olan 4) 4) 4) 4) "illetleri çeküp 

.alā� ola ve eger �ara çörek otuñ bir pāre �u ile sa�� 5) 5) 5) 5) idüp ba"de bir 

parça bīz içinde �oyup yumak gibi idüp bir �aç gün �o�lasa 6) 6) 6) 6) burnından 

yaş gelen kimsenüñ yaşın def" ide mücerrebdür ve eger er kişi nār 

çekirdegin 7) 7) 7) 7) bal ile pişürüp burnına olan çıbanlarına sürseler nāfi"dür ve 

da.ı başdan 8) 8) 8) 8) burnına irişüñ  "illetüñ "alāmeti budur ki burnı şişüp �ızıl olup 

da.ı 9)9)9)9) ıssıca� olur imdi "ilācı budur ki evvel burnından �an alup ba"de 

şarāb-ı 10) 10) 10) 10) nīlüfer ya.ūd şarāb-ı "unnāb içürüp mekūlāt �ısmından et 

yidürmeyüp 11) 11) 11) 11) rafadan yumur#a yidüreler ve eger burın içinde üzüm dānesi 

gibi bir "illet 12) 12) 12) 12) peydā olup deşilmese ve eger ele da.ı gelürse gerekdür ki 

bir dāne at �ılı-y-la veyā.ūd 13) 13) 13) 13) bir tel ebrişīm ile berk baġlayup çeküp 

�oparalar ve da.ı burın içinde bir dürlü 14) 14) 14) 14) "illet da.ı �ā�ıl olur ki 

dimāgdan anup sigil gibi olup ve ziyādesiyle 15) 15) 15) 15) acır ve aġırur imdi anuñ 

"ilācı budur ki benevse’i dimāġ idüp ve ba"de �abb-ı 16) 16) 16) 16) ayāric ve �abb-ı şebyār 

ile mu"alece idüp yidüreler velākin perhīz üzere olup 17) 17) 17) 17) ġalī' 

#a"āmlardan ve �urı şeylerden �a2er ide emlerine bir fitil düzüp 18) 18) 18) 18) üzerine 

tiryāk sürüp yaranuñ üzerine baġlayalar bir gün   #urdu�da  fitili  çı�arup  19) 19) 19) 19) 2ikr 

24b24b24b24b    olunan minvāl üzere içinde olan "illet kendü kendüden düşüp 1) 1) 1) 1) zencār 

merhemi ile (..?..)şeker ile merhemi idüp günde iki kez degişdüre ve eger 

2) 2) 2) 2) göz görür yirde-ise cınbız ile deleler da.ı bir fitīl idüp �o�alar ba"de 3) 3) 3) 3) 

merhemi rüsül idüp günde iki kerre değişdüreler veyā.ūd ma�l uralar 
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bişüreler 4) 4) 4) 4) bi-i2ni’llāh Ta"ālā �ı��at bulalar dīger ammā burun içinde 

yara ve uyuz olsa 5) 5) 5) 5) burun ucından �an alalar dīger burundan �arı �u gelse 

göz pıñarı 6) 6) 6) 6) yanında olan #amardan �an alup bir mi�dār a�ınca ta�ammül 

ideler dīger ve burun 7) 7) 7) 7) rāyi�ā almasa #ut�un olsa çörek otı dögüp ve 

eleyüp ve �u ile ı�ladup 8) 8) 8) 8) ve da.ı �ı�up bīzden süzeler ve bir iki def"a 

yüzine bu çörek otı �uyından 9) 9) 9) 9) #amzıra geñzi açıla nāfi"dür dīger terkīb-i 

enfiyye büber enfiyyedür ki buruna 10) 10) 10) 10) çekmekle ço� emrāżı def" ider 

veFlhā�ıl yarum baş aġrısına nevāzile ve zükkām 11) 11) 11) 11) ve başda olan cemī" 

emrāż-ı mu.telife devādur terkībi budur "ūd-ı māverd yarum 12) 12) 12) 12) dirhem 

.āli� bir dirhem a� zencebīl yarum dirhem merzen.ūş yapraġı yarum 13) 13) 13) 13) 

dirhem tütün tozu üç dirhem �and u siyyāh ki (.?.) dirler bir dirhem turunc 

14) 14) 14) 14) �abı bir dirhem bu cümle yidi eczādur baş�a sa��-ı balīġ olınup ve 

tülbendden 15) 15) 15) 15) eleyüp ba"de birbirine �arışturup ve �aranfil damlasıyla 

.alt ideler ve �īn-i 16) 16) 16) 16) i�tiżāda isti"māl ideler mücerrebdür enfiyyedür 

ġaflet olınmaya bāb ādemübāb ādemübāb ādemübāb ādemüñ 17) burnı ñ 17) burnı ñ 17) burnı ñ 17) burnı ����anın sanın sanın sanın sākin olākin olākin olākin olınması ve buruna ınması ve buruna ınması ve buruna ınması ve buruna 

""""ārārārārııııż olan "illetlerüż olan "illetlerüż olan "illetlerüż olan "illetlerüñ  devñ  devñ  devñ  devālarālarālarāları 18) beyı 18) beyı 18) beyı 18) beyānānānānındadur ındadur ındadur ındadur imdi her  kim  

burnı   �anı  #urmasa   gögercin   �anın   burnına   #amzırsalar  19) 19) 19) 19) sākin ide 

25a25a25a25a    ve eger üzüm çubuġı ya�up külin ma�ara ile burnına üfürseler 1) 1) 1) 1) sākin ide 

ve eger ziyāde �arp sirkeFi bir çanaġa �oyup da.ı mayaların içinde bir 2) 2) 2) 2) 

mi�dār tutsalar burnından a�an �anı def" ide ve eger māżı-i mu�kem 

dögüp 3) 3) 3) 3) burnına üfürseler sākin ide ve eger �ız oġlan ka�ıġından bir �aç 

dāne 4) 4) 4) 4) �ıl alup burnına tütsi virseler �anı sākin ide "ömrinde burnı 

�anaması 5) 5) 5) 5) görmeye ve eger gelincik çiçegin sa�� idüp �uyın çı�arup 

alnına sürseler 6) 6) 6) 6) sākin ide ve eger olbürinden a�mış yāhūd hālā a�anı 

cemi" idüp oda ya�up 7) 7) 7) 7) siyāh kül oldu�da ol küli ma�ara ile yine �an 

a�an burnına ursalar sākin 8) 8) 8) 8) ide ve eger incīr aġacı tozını da.ı �azıyup 

üfürselar nāfi"dür sa�� idüp 9) 9) 9) 9) �abuġı burnına �o�salar sākin ide ve eger 

bir mi�dār buġdayı sa�� idüp 10) 10) 10) 10) �arp sirke ile ı�ladup alnına yā.ūd 

depesine ya�ı itseler sākin ide 11) 11) 11) 11) ve eger kimnūnı mu�kem sa�� idüp 

ma�ara ile burnı içine üfürseler sākin ide ve eger 12) 12) 12) 12) ayġır etüñ terisini 

�arp sirke ile depesine baġlasalar sākin ide ve bunlardan 13) 13) 13) 13) mā"ade bu 
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isimleri yazup ba"de alnına a�alar bi-i2ni’llāh derhāl sākin ide 14) 14) 14) 14) isimleri 

budur cehīr cehīr cehīrin* mücerrebdür ve eger kāfūrī �o�salar 15) 15) 15) 15) �anın 

sākin ide ve eger mar�ama burnınuñ delüklerine �o�salar bi-i2ni’llāh 16) 16) 16) 16) 

sākin ide ziyāde mücerrebdür ġaflet olınmaya dīger burnından �an ço� 

a�sa "ilācı oldur ki 17) 17) 17) 17) örümcek evinüñ sa"yfī ya"nī yumşaġı birāz bundan 

alalar ve biraz degirmen tuzın 18) 18) 18) 18) alalar ve mürekkeb içine �arışturup burun 

içine  �oyalar  dīger  ve  kāġıd külüñ  burnına        19)19)19)19)  dolduralar  dīger ve eşek 

25b25b25b25b    tezegin burnına dolduralar nāfi"dür dīger ve alnına afyōn 1) 1) 1) 1) yapışduralar 

mücerrebdür diger ve degirmen tuzını birāz māzū yumşa� dögüp ma�ara- 

2) 2) 2) 2) ıla burnına üfüreler mücerrebdür dīger ve bunlardan a"lā bir dirhem 

żanbaġ-ı "arabī 3) 3) 3) 3) ġāyet dögeler da.ı bir pāre panbūġdan fitīl eyleyüp ve 

ol fitīli sirkeye bulayup 4) 4) 4) 4) ve ol dögülmiş un gibi olmış żanbaġa bulayup 

burnı içinde �oyalar fīFl �āl 5) 5) 5) 5) �anı #ura eger �uvveti ża"īf oldıysa yaġı 

alınmış ayran içüreler mücerrebdür 6) 6) 6) 6) dīger burunda kemik baş olsa bir 

fitīl idüp sirkeye bulayalar andan 7777) ) ) ) yumşa� #uza bulayup buruna �o�alar 

burun içindegi nesneFi �uruda 8) 8) 8) 8) mücerrebdür dīger ve günlük otını 

burnına �oysa �anı #ura mücerrebātdandur 9) 9) 9) 9) dīger ve peyġamber 

çiçeginüñ kökini dögüp yimekle burun �anın #utar tecribemüz 10) 10) 10) 10) 

geçmişdür dīger zükkām ve nezle bir .ıl# kim dimāġdan inüp eger burun 

11) 11) 11) 11) delüklerine inerse zükkām dirler eger boġaza gögse inerse nezle dirler 

bu me*ele 12) 12) 12) 12) .ıl#lar ıssı olursa "alāmeti oldur ki güyenmek ve yüz göz 

�ızıl olma�dur "ilācı 13) 13) 13) 13) �an alma� ve �acāmat itmek ve şarāb-ı .aş.aş ve 

şarāb-ı benefşe ve şarāb-ı līmūn 14) 14) 14) 14) içmek ve mu"tedil �ammāma girmek 

ve rişte ve �aba� ve isfenāc ve semüz otı 15) 15) 15) 15) yaġla yimekdür ammā sovu� 

olursa "alāmeti inen nesne �ovu� ve ġalīz olmak 16) 16) 16) 16) ve burun ve alın 

gicimekdür ve "ilācı şarāb-ı üs#ū.dūs şarāb-ı līmūn veyâ şarāb-ı17) 17) 17) 17) 

benefşecle yā mu�lı munżıcla içmek ve balġamı ishāl itmek ve baş 

ıssıca� dutma� 18) 18) 18) 18)     ve  şekerle  veyā bal ile ve (..?..) müzevveresin  

yimek veyā şalġam  müzevveresin yimek ve gice 19)19)19)19)benefşecle  gülbeşeker 

ve   gülengübīn   yimekdür   ve  misk  ve  "anber   ve  lāden   ve   �avrulmış 
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26a26a26a26a    çörek 1) 1) 1) 1) otı ki gök kettān bīzine baġlayup �o�layalar ve �ammām 

evvelinde yaramaz ā.irinde 2) 2) 2) 2) iyüdür ve �ovu� �u içmekden i�tirāz ideler 

dīger ve şekeri za"ferān ile tütsi 3) 3) 3) 3) itseler zükkāmı def" ider dīger zükkām 

mücerrebdür çörek otını sa�� idüp ve 4) 4) 4) 4) zeyt yaġı-y-la .alt ideler ba"de 

bīz aşurı ol yaġı süzüp zükkām olmış 5) 5) 5) 5) kimsenenüñ burnına #amzıralar 

dīger ve zükkām oldu�da �ammāma girüp bir nice #as 6) 6) 6) 6) ıssıca� �uyı 

tırāşdan �oñra dayanca� mi�dārı başa döke ve birāz ta�ammül ide diger 7) 7) 7) 7) 

burun �anın döndürmek içün kim hīç çāresi olmasa gerekdür ki bir mi�dār 

8) 8) 8) 8) yumur#a �abın bir çölmege �oyup aġzın berk ideler yā.ūd kül oldu�da 

çı�arup 9) 9) 9) 9) bīzden eleyeler da.ı buruna üfüreler bi-i2ni’llah Ta"ālā dura 

dīger dimāġdan 10) 10) 10) 10) inen burun �anın döndürmek içün egerçe .orōs ve 

#avu� �anın �urudup 11) 11) 11) 11) ve dögüp tuz idüp �ıf' eyleseler va�t-ı �ācetde 

buruna üfüreler bi-i2ni’llāh 12) 12) 12) 12) diñe mücerrebdür dīger burun �anına 

mücerrebdür (..?..).avāsındandur bunı 13) 13) 13) 13) bir direge yazup mīmün gözine 

bir ekser mı.laya durmazsa bir de "aynuñ gözine 14) 14) 14) 14) mı.laya yine 

durmazsa bir de vāvuñ gözine mı.laya fe (..?..) mīm ve "ayn ve vāv    15)15)15)15) 

gözlerüñ kör yazmayalar açu� yazalar dīger bunı da.ı kendi �ayınla alnına 

yazalar 11116) 6) 6) 6) inşāallah Ta"āla burın �anı dine şah taşı bu �adar yazalar ve 

da.ı 17) 17) 17) 17) zinhār ve zinhār zükkām oldum diyü a�an nāzileFi ġaflet idüp tizcek 

#utma� 18) 18) 18) 18) sevdāsında olmayalar ki nevāzil a�up .alā� bula ve bilki zükkām 

baña geldi diyü teferrü.    19) itmek ve şekerāne  �ıd�a  virmek  gerekdür bābbābbābbāb    

26b26b26b26b    aaaaġġġġızdan gelen bed rızdan gelen bed rızdan gelen bed rızdan gelen bed rāyiāyiāyiāyi����a defa defa defa def" 1) itmek bey" 1) itmek bey" 1) itmek bey" 1) itmek beyānānānānındadır ındadır ındadır ındadır imdi her kimüñ 

aġzından bed rāyi�a olsa bir �aç gün 2) 2) 2) 2) cevz-i buvā yiseler def" ide ve 

eger bir �aç gün #opalak yiseler ol da.ı rāyi�aFı 3) 3) 3) 3) def" ide eger ayuñ 

yigirmisinde �an aldırsalar aġızda olan çirkin 4) 4) 4) 4) rāyi�aFı defc ider ve eger 

#ar.ūn çeyneseler ol da.ı rāyi�aFı def" ider ve mi"deye 5) 5) 5) 5) �uvvet virür 

balġamı �all ider ve eger �abbü’l mülk aġızda dutsalar bed rāyi�aFı def" 6) 6) 6) 6) 

ide ve eger ma�#akī çeyneseler �o�uyı def" ide her kim ebem gömecin bir 

�aç gün 7) 7) 7) 7) �abā�dan aç �arnına çeyneyüp tükürse aġızda olan bed rāyi�aFı 

def" ide 8) 8) 8) 8) ziyāde mücerrebdür dīger aġızda olan yara iki dürlüdür biri a� 

ve biri �ızıl olur 9)9)9)9) ammā ol a� olan yaraya biraz zeytūn yapraġı çeyneyüp 
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�oñra aġzını sirke ile yuyalar 10) 10) 10) 10) ve eger bunuñla gitmiyor ise �urs-ı (..?..) 

dirler aġzında duta dişin diplerine süreler 11) 11) 11) 11) �ızıl gül (..?..)ve göyünmiş 

kāġıd küli her birinden yigirmi dirhem ve kirec ve şāb ve �alye 12) 12) 12) 12) #aşı bir 

dirhem ve 2ikr olınan edviyyeleri dögeler ve eleyeler lisānü’l �amel ya"nī �uzı 

13) 13) 13) 13) dili didikleri otun �uyı ile �ar�alar ideler ve gölgede �urudup va�t-ı 14) 14) 14) 14) 

�ācetde isti"māl ideler ammā ol maraż eger �ızıl olursa evvelā dili altından 15) 15) 15) 15) 

�an alalar ve "unnāb ve mercimek yiyeler anuñla da olmazsa gülnār-ı mı�rī ve 

çivid 16) 16) 16) 16) ve nebāt ve �umā� ve to.mekān ve bezr-i �a#ūna ve ayva çekirdegi 

�amusın berāber dögeler ve aġza 17) 17) 17) 17) ekeler inşāallah Ta"āla nāfi" ola 

dīger �a�nı’ı tuz ile yiseler aġızdan 18) 18) 18) 18) a�an �uyı giderür dīger aġız 

aġrısına  ve   freng   za�metine   ġubārdur  "ūdu’l  19) 19) 19) 19)         �ahr  ve  zer-nebāt ve 

27a27a27a27a    zencebīl ve #opala� ve kebābe ve �umā� ve �alem cengār ve geyik 1) 1) 1) 1) 

boynuzı ve zeytūn çekirdegi ve yanmış şāb ve �aranfil bu cümlesinden 

dögülmüş 2) 2) 2) 2) ve elenmiş birer dirhem olma� gerek ve iş bu ġubārı aġza ve 

boġaza üfüreler ve bir 3) 3) 3) 3) mi�dār aġızda #utalar her gün bu "amel ideler tā 

ki onulınca dīger aġız aġrısına 4) 4) 4) 4) lisāsü’*-*evrī �urudup dögeler ve 

eleyeler ve aġızda ba�a gerek oġlancu�lara ve 5) 5) 5) 5) gerek büyük kişilere 

nāfi"dür dīger aġız �o.usın gidermek içün kerefes 6) 6) 6) 6) yapraġuñ ço�ça 

yiyeler mücerrebdür dīger bu terkīb dükelisine fā’ide ider to.mekān 7) 7) 7) 7) ve 

nebāt şekeri ve tebāşīr ve cılġar* ve zerāverd ya"nī �ızıl gül dügmecügi 

yapraġı ve �uru 8) 8) 8) 8) benefşe ve ayva çekirdegi her birinden birer dirhem 

alalar ve yumşa� dögeler aġıran yire �açalar 9) 9) 9) 9) nāfi"dür dīger 

oġlancu�laruñ aġzı aġrısına şeker ile tebāşīri dögüp 10) 10) 10) 10) aġzına parma� ile 

süreler bāb abāb abāb abāb aġġġġızda dil dudaızda dil dudaızda dil dudaızda dil duda����    "il"il"il"ilācācācācı beyı beyı beyı beyānānānānındadur 11) ındadur 11) ındadur 11) ındadur 11) imdi aġızda duda� 

yarulduġında #avu� yaġın şırūġan yaġı içinde erideler 12) 12) 12) 12) ve nişāsta ve 

ke*īre ve māzū bunları dögeler ve eleyeler yaġlar ile havānda �aruşduralar 

13) 13) 13) 13) ġāyet nerm ola andan �oñra dürteler ve #avu� yumur#asınuñ içindegi 

sarusı 14) 14) 14) 14) dudaġa yapışdura ve gice ile benefşe yaġı ile cerb ideler nef" ide 

dīger 15) 15) 15) 15) aġızda ve dilde �abarcu� �ızıl olursa demevīdür �ifāl #amarından 

16) 16) 16) 16) �an alalar ve eñseden �acāmat ideler ve �umā� ve cılġar sirkede 

�aynadup mażmaża 17) 17) 17) 17) itmek gerekdür ve eger �atı ıssı olup �arura� 
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olursa �afrāyı ishāl eylemek 18) 18) 18) 18) gerekdür ve eger a� olup aġrısı az 

olursa balġamı ishāl itmek gerek  #uzlu 19) 19) 19) 19)     zeytūn �aynadup �u ile mażmaża 

27b27b27b27b    itmek gerek ve eger �ara olup aġrısı �atı 1) 1) 1) 1) olursa sevdāyı ishāl eylemek 

gerekdür dīger duda�da yalama ve yaru� olsa 2) 2) 2) 2) ve aġızda veyā #aşrasında 

yaralar olsa buña mücerreb devā oldur ki bir mi�dār 3) 3) 3) 3) şāb alup iki �i��e 

idesin bir �i��esin ya�asuñ ve bir �i��esüñ öyle 4) 4) 4) 4) çig dögesin bu ikisin 

da.ı havānda döge ve bunlaruñ nı�fı �adar beyāz tuz 5) 5) 5) 5) sa�� idüp �atasın 

ba"de ol tuz gibi olmış eczādan iki parma� arası ne �adar 6) 6) 6) 6) �oparsa ya"nī 

nı�f dirhem mi�dārı ola alup aġıran yirlere parma� ile süreler 7) 7) 7) 7) lu"ābı 

�ā�ıl olur o lu"ābı tükürmeyüp aġzın çal�aya ba"de tüküreler bir 8) 8) 8) 8) �aç 

gün böyle isti"māl olına nāfi"dür mücerrebdür ammā oġlancu�lara bal ile 

süreler 9) 9) 9) 9) bu maraża tebāşīr da.ı sürmek nāfi"dür dīger aġzı aġrıyan ādem 

demür dikeni- 10) 10) 10) 10) nüñ bal ile .al# idüp aġzında dutsa def" ola ve eger 

bögürtlen yapraġı 11) 11) 11) 11) çeyneseler def" ola ve da.ı dil yarılma� damaġında 

yubūset olma�dan ve �urı 12) 12) 12) 12) olma�dan �ā�ıl olur imdi yarılup #a"ām 

yidikde ekşiden ve #uzludan 13) 13) 13) 13) incürse "ilācı oldur ki bir mi�dār �atūnā 

alup ve bir pāre şeker birle aġızda duta 14) 14) 14) 14) nāfi"dür ve da.ı .ıyārı kesüp 

üzerine gelen �u ile dili ovup ba"de 15) 15) 15) 15) benefşe yaġı sürseler nāfi"dür ve 

eger bir ādem dilcik olsa a.lā# başdan 16) 16) 16) 16) itmekden olur "alāmeti da.ı 

budur ki dil �ızıl olup ve dişleri da.ı #ā�āti 17) 17) 17) 17) olmayup velīkin ıssıca�dan 

�ı�a ider "ilācı budur ki bedenüñ müshil ile ten�ıyye 18) 18) 18) 18) idüp ve ıssıca� �u 

ile  mażmaża  itdüreler ba"de bir  mi�dār  süd  ile şeker ve 19) 19) 19) 19) sirke ve gül 

28a28a28a28a    yaġı-y-la bir da.ı bundan 1) 1) 1) 1) ġayrī yine dil altında bir yumruca ve �atı 

nesne olur bādem gibi anuñ "ilācı budur ki 2) 2) 2) 2) evvel �an alup ba"de 

#abī"atın ishāl idüp da.ı keskīn edviyyelerden nişadır 3) 3) 3) 3) ve zāc vesā’ir 

yine bunlar gibi edviyyeler urup .alā� ideler ve da.ı bunlar ile 4) 4) 4) 4) gitmezse 

yarup çı�aralar ammā eger mizācı ıssı olursa (..?..)�a"leb �uyuñ 5) 5) 5) 5) içüp 

yā.ūd enār ve �umā� �uyuñ içüreler yā.ūd birer mi�dār gül ve nār �abuġı 

6) 6) 6) 6) ve #ar.ūn ve mersin kerefes bunları cem"an bir yirde �aynadup da.ı 

mażmaża ideler 7) 7) 7) 7) ve da.ı bir mi�dār gülnārı yumşa� sa�� idüp ekeler ve 

yine bundan ma"adā bir dürlü 8) 8) 8) 8) "ilāc da.ı budur ki gülnār sekiz dirhem 
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şāb yumn* dört dirhem za"ferān iki 9) 9) 9) 9) dirhem kāfūrī bir dirhem nişādır bir 

dirhem imdi bunları "adedince alup mu�kem sa�� 10) 10) 10) 10) idüp elekden 

geçürüp üzerine ekeler bi-i2ni’llāh şifā bula ziyāde mücerrebdür 11) bāb 11) bāb 11) bāb 11) bāb 

insānda olan diinsānda olan diinsānda olan diinsānda olan diş aş aş aş aġrġrġrġrısı ısı ısı ısı "il"il"il"ilācācācācı ve nevı ve nevı ve nevı ve nevāzile devālarāzile devālarāzile devālarāzile devāları beyı beyı beyı beyānānānānındadur 12) ındadur 12) ındadur 12) ındadur 12) imdi her 

kim ki dişi aġrısa bir mi�dār .ardālı beyāz bal ile sa�� idüp 13) 13) 13) 13) �atı 

oldu�da no.ūd �adarcasın ezüp aġrıyan dişin üzerine ursalar def" ola 14) 14) 14) 14) 

ve eger çınar aġacı yapraġın sirke ile bişürüp ve ol sirke aġrıyan dişe 15) 15) 15) 15) 

ursalar nāfi"dür eger bir parça "ā�ır�ar�ā’ı sa�� idüp sirke �oşup diş 16) 16) 16) 16) 

etine sürseler nāfi"dür ve eger biri aġrıyan diş üzerine ursalar nāfi"dür 17) 17) 17) 17) 

eger fındu� aġacuñ ya�up ba"de aġacdan çı�an �uyuñ penbe ile alup da.ı 

18) 18) 18) 18) ıssıca�la aġrıyan dişe ursalar sākin ide velākin ġayrī dişlerine 

do�undurmayalar 19) 19) 19) 19) �a2er ideler dişleri çı�ar ve da.ı ziyādesi-y-le sızlayan 

28b28b28b28b    dişe ġāyetle nāfi"dür 1) 1) 1) 1) bu edviyyelerden alalar (..?..) on dirhem 

"ā�ır�ar�ā onbiş dirhem yanmış şāb on 2) 2) 2) 2) biş dirhem cülnār imdi bunları 

"adedince alup mu�kem sa�� idüp ba"de bir dāne 3) 3) 3) 3) yeni çömlege �oyup 

ziyādesiyle yaġlı çöregi ufa� doġrayup çömlek nı�fına 4) 4) 4) 4) degin çöreg ile 

#oldurup ve çöregin üzerine da.ı keskīn sirke ile #opala� 5) 5) 5) 5) idüp aġzın 

.amır ile �ıvayup mu�kem �aynadup şöyle kim sirkenüñ nı�fī 6) 6) 6) 6) da.ı 

�almayup �oñra indürüp ve gice ile ayaza �oyup ve üzerine bir siyāh �ablu 

7) 7) 7) 7) bıça� �oyalar ba"de ol �udan bir �aç gün �aba� ve a�şām bir mi�dār 

aġzına 8) 8) 8) 8) alup ve üfür #u#alar ba"de tükürüp yabana gideler bi-i2ni’llāh 

.alā� ola ve da.ı 9) 9) 9) 9) ba"żı ādemüñ dişi sovu� ve ba"żınınuñ ıssıca� sür 

imdi anı tecribe idüp 10) 10) 10) 10) aña göre "amel ideler ve hem sāFir dişleri da.ı 

perkişdürür ġaflet olınmaya velākin 11) 11) 11) 11) cemī" mu"alecelerden dişi 

daġılmak yegdür imdi dişüñ dört yanuñ .amır- 12) 12) 12) 12) ıla perkişdürüp şöyle 

ola ki ıssıca� ġayrī yiri da.ı incitmeye ve ba"de çuvalduz- 13)  13)  13)  13) ıla 

taġlaya ammā bir dāne mı�ır kökine bir �aç def"a �o�alar bi-i2ni’llāh 

şifā bula 14) 14) 14) 14) bir da.ı görmeye ve eger bayaġı çörek için ya�up bir 

çubuġa saplayup bir �aç def"a 15) 15) 15) 15) daġlayalar bu da.ı a"lādur ve eger 

kendene to.mın sa�� idüp ve bir pāre �a#rān ile 16) 16) 16) 16) .alt idüp �urdı olan 
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dişe sürseler �urdın düşüre ve eger bir pāre �atranı 17) 17) 17) 17) bīz üzerine sürüp 

da.ı diş üzerine sürseler aġrısın def" ide ammā dişi 18) 18) 18) 18) aġrıyan ādem a�lā et 

yimemek gerekdür ve eger aġrıyandişi çı�arma� dilesüñ  19) 19) 19) 19) bir pāre "ā�ır- 

�ar�a’ı bir  mi�dār  şarāb  sirkesi  içinde ı�ladup .amr oldu�da ol dişüñ 

29a29a29a29a    1) 1) 1) 1) üzerine �osalar der�āl çı�ar .alās bulur ve eger �arım�a� pişürüp 

aġrıyan 2) 2) 2) 2) dişe sürseler nāfi"dür ve eger .atme kökin aġrıyan dişe sürseler 

�urdunı 3) 3) 3) 3) giderür ve eger iki dirhem .ā� zencebīl ve iki dirhem Eflāk tuzı 

mu�kem sa�� idüp 4) 4) 4) 4) elekden geçürüp ba"de ıssıca� �ammāma vara 

mu�kem tırāş ola ba"de bir bīz ile başınuñ 5) 5) 5) 5) alnından çepeçevre baġlayup 

ve �ammāmuñ ıssı �alvetinde girüp merbūd eczāyı birbirine 6) 6) 6) 6) �oşup 

cümlesin başına egüp ve dayana bildügi �adar �abr ide ba"de bütün 7) 7) 7) 7) 

çı�aralar ammā bir iki def"a bu minvāl üzerine ideler i2ni’llāh Ta"ālā bir 

da.ı görmeye 8) 8) 8) 8) ve eger boġa dikenin �u ile �aynadup mażmaża itseler 

dişüñ aġrısın 9) 9) 9) 9) sākin ide ve eger (..?..) aġacuñ yā.ūd �abuġın �u ile 

�aynadup  mażmaża eyleseler 10) 10) 10) 10) nāfi"dür ve eger no.ūdı ı�ladup �uyuñ 

aġzında tutsalar aġrı’ı def" ide 11) 11) 11) 11) ve eger dār-ı fülfül sirke ile ı�ladup ve 

süzüp aġızda dutsalar diş aġrısın 12) 12) 12) 12) def" ide eger çörek otuñ sirke ile 

bişürüp mażmaża eyleseler def" ide eger 13) 13) 13) 13) �arp sirke ile bir �aç gün 

mażmaża itseler dişi mu�kem ide eger bal mūmına ziyādesi 15) 15) 15) 15) üzerine 

örtseler sākin ide eger bütün �aranfilüñ başın sehelce çeyneyüp 16) 16) 16) 16) üzerine 

ursalar sākin ide eger dişi içinde �urdı olsa çı�arma� içün 17) 17) 17) 17) bañ 

to.mınuñ bir �aç dānesin bir pāre bal mūmına fitil idüp ya�up ba"de 18) 18) 18) 18) 

bir çanaġa bir mi�dār �u �oyup ol mūmı �u üzerine #utup ve dişi aġrıyan 

19) 19) 19) 19)     ādem  azġını  açup mūmuñ üzerine #utup tütünüñ  dişlerine ve dişlerin 

29b29b29b29b    1) 1) 1) 1) deligine girdikde cümle �urdı �uyın içine dökülüp .alās ola ve eger diş 

2) 2) 2) 2) etleri dā’im �anar olsa bir mi�dār bögürtlen kökini su ile �aynadup ol 

�u birle 3) 3) 3) 3) mażmaża eyleseler �anaması ve oynaması def" ola dīger diş 

aġrısı-çun südlügen 4) 4) 4) 4) süd ile nişāstaFı �amr gibi yoġuralar ve ol aġıran 

dişüñ içine �oyalar hem 5) 5) 5) 5) aġrısın keser ve hem pāre eyleyüp döge baş ve 

diş nāzilesi-çün bir cüz �adar 6) 6) 6) 6) lādeni bir �aşu� zeyt yaġında eridesin ve 

ıssıca� depesine urup ya�u ideler ve yatup 7) 7) 7) 7) uyalar def" ola dīger dişde 



 

 

66 

olan �urdı çı�armak içün tā#ūla to.mıyla 8) 8) 8) 8) bal mūmını �arışdurup fitīl 

eyleyesin ve mūm gibi yapup ya�asın aġrıta ol 9) 9) 9) 9) mūmı dutasın bir yeşil 

çana�da �u �ażırlayasın ve aġzını ol �u üzerine #utasın 10) 10) 10) 10) dişde olan 

�urdlar �uya döküldigi müşāhede olınur dīger diş aġrısı-çun 11) 11) 11) 11) 

mücerrebdür ezüp �uyın içeler bismillahirra�manirra�im lekel mā (Arapça 

ibāre) 12) 12) 12) 12) dīger diş nāzilesine mücerrebdür nār �abuġı ve (..?..) ve "ūduFl 

�ahr ve şāb ve �aranfil birer 13) 13) 13) 13) dirhem alup süfūf ideler ve dişlere süreler 

dīger eşek südini ıssıca� aġızda 14) 14) 14) 14) tutsalar diş aġrısın sākin ider dīger 

iki üç va�ıyye ġāyet keskīn şarābı 15) 15) 15) 15) bir #encereye �oyup ve vāfirce 

ı�ırġan otı yuyup berāber �oyalar ve �abuġını �ıvayup 16) 16) 16) 16) �aynadalar 

şöyle kim yarusı �alınca ba"de süzüp bir şīşede hıf' eyleyeler ve dişleri 

17) 17) 17) 17) aġıran bundan bir fincān alup ayazladup ve üç kerre besmele diye 

ve üzerine bir pāk 18) 18) 18) 18) bīz örte ve �abā� aġzında bir mi�dār dutā ve 

çal�ayup döke bir �aç def"a böyle itmekle  19) 19) 19) 19)     dişlerde ne �adar elem var ise 

30a30a30a30a def" olur mücerrebdür dīger (..?..) didikleri diş "ilācı 1) 1) 1) 1) �arp sirke ile ezüp 

�ınnā gibi avucuñ ortasına baġlayalar eger aġıran diş 2) 2) 2) 2) �aġ #arafında ise 

�ol ucına �olda ise �aġ ucına eger öninde-ise 3) 3) 3) 3) iki ucına da.ı baġlayalar 

dişin aġrısı sākin olur esrārdandur dīger dişe 4) 4) 4) 4) aynen nezle içün bir 

devādur ki mücerrebdür şāb üç dirhem �aranfil bir dirhem göz #aşı 5) 5) 5) 5) bir 

dirhem şābı bişürüp cümlesin dökeler bir yire �arışduralar ve dişleri dibine 

6) 6) 6) 6) süreler dīger bu da.ı nevāzileden yüz göz �ızarup �an ve şiş olsa ve 

dişleri 7) 7) 7) 7) �anasa evvelā baş tırāş idüp ol tırāş olan yirlere şiş olan yirlere 

bal süre 8) 8) 8) 8) ve bir mi�dār �urı na"ne dögülmiş ve ġubār olmış �āżır dura 

ba"de ol bal sürülen 9) 9) 9) 9) yirlere bu na"ne tozından ekeler mücerrebdür ve 

üzerine bir bīz baglayup iki gün turma� gerekdür ki 10) 10) 10) 10) bir da.ı nezle ne 

idügin bilmeye ve görmeye dīger diş çı�arma� murād olına edviyye- 11) 11) 11) 11) 

ile çı�aralar nāfi"dür şöyle kim "uduFl �ahrı �ır� gün sirkede #utup şöyle 

12) 12) 12) 12) �amīre duta �īn-i i�tiyācda diş üzerine �osalar fi’l�āl çı�ara 

"acāyibdendür 13) 13) 13) 13) dīger diş etleri nāzilesine nāfi"dür mı�nā#ıs #aşı bir 

dirhem za"ferān bir dirhem 14) 14) 14) 14) afyōn bir dirhem bu cümle dögüp ve �adar 

bal mūmı ile yoġurup ġaruş 15) 15) 15) 15) mi�dārı ide ve bir ince �ırmızı muva��ıl 

bīz ile rāst depesinde gele püşte dike 16)16)16)16) ve dā’im #aşıya esrār-ı 
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"acāyibdendür dīger başa ve dişe ve aġıza ve boġaza inen 17) 17) 17) 17) nāzile içün 

mücerrebdür yarpuzı döge ve �uyın alalar ve bu yarpuz �uyı mi�dārı 18) 18) 18) 18) 

sirke ile �ınnā .alt idüp ve tırāş olup �ammāmda ol �ınnā başa ya�u ideler 

19)19)19)19)    ve �ammāmda çıkup ve bürünüp yatalar  cümle  nāzile’i  başa çeker ve 

30b30b30b30b (..?..) gibi �evāb olur 1) 1) 1) 1) ve ba"de �acāmat idüp şīşe ile çekeler def" olur 

dīger başda olan nāzileye 2) 2) 2) 2) bu �a#"ī devādur māzū ve çerīşi sıġır ödiyle 

yoġurup baş tırāş oldu�dan �oñra 3) 3) 3) 3) ya�u ideler ve üç gün dura artu� 

nāzile görmeye dīger bu da.ı nāzileye mücerrebdür 4) 4) 4) 4) depe’i filori gibi 

tırāş idüp da.ı #alyūn didükleri nesne’i yapışduralar mücerrebdür 5) 5) 5) 5) 

i2ni’llāh Ta"ālā dīger nāzile içün mücerrebdür sekiz yumur#a ve otuz iki 

no.ūd ve yüz dirhem 6) 6) 6) 6) üzerlik to.ımı sa�� idüp bir dutulmadı� bīze ya�u 

idüp başına gele pūş idüp 7) 7) 7) 7) yigirmi dört sā"at dura mücerrebdür dīger 

nāzile içün ya�ıdur bir #avşan başını 8) 8) 8) 8) derisiyle kemük ile mu�kem dögüp 

ba"de iri kemiklerüñ çı�arup bir mi�dār üstübi 9999) ) ) ) üzerine urup ya�ı ideler 

�attā çeküp nāzile’i yumar ve ider deşeler ve işledeler 10) 10) 10) 10) dīger nāzile içün 

başa ya�ıdur ve mücerrebimüzdür bir "adet yumur#a �arusını bir çana� 11) 11) 11) 11) 

içine �oyup ve bir �aşu� ġāyet ince tuz �oyup �arışduralar �atta merhem 

gibi ola 12) 12) 12) 12) ba"de kettān (..?..) üzerine depeyi �aplayaca� �adar �ıvayup 

eker erkek 13) 13) 13) 13) ise depeyi tırāş eyleye ve bir hindistān cevzüñ yumşa� 

dögüp ya�ı 14) 14) 14) 14) üzerine �aça ve başa ya�ı ide eger duta bilürse üç gün dura 

zīrā ba"żısını 15) 15) 15) 15) pek ya�ar dutamazsa yarı yigirmi dört sā"at dura nāzile’i 

çeker ve başda 16) 16) 16) 16) cerā�at peydā idüp ufūneti def"olur ammā nisā’ī içün 

�ammāmdan çı�dı�da 17) 17) 17) 17) �açları üzerine uralar dīger ammā diş dibi �anasa 

duda� içinde iki18)18)18)18)    #amar vardur aña "ırkuFş-şaftīn dirler anlardan �an alalar 

diş  eti  �anaduġın  ve 19) 19) 19) 19) duda����ları yarılduġın def"ider dīger  diş  aġrısına 

31a31a31a31a    �ovu� zifti bir mi�dār 1) 1) 1) 1) kireç ve kāfūrī ve "ā�ır�ar�ā ve kişnīc ile bezm-i 

ateşde emzāc idüp lāden gibi 2) 2) 2) 2) ideler ve aġıran dişe yapışduralar be-şar#ān 

ki etine #o�undurmayalar yā.ūd bal 3) 3) 3) 3) mūmı ile żarf ideler a.vāl-i nāzile 

nāzile’i ço� #a"ām yimekden olur ki bī-çāre 4) 4) 4) 4) başa su"ūd ider göze inerse 

göz "illetli olur ve ar�aya inerse �ulunç olur 5) 5) 5) 5) ve �ulaġa inerse saġır olur 

ve aġıza inerse dişler helāk olur ve boġaza 6)6)6)6)    inerse mādde olur ve �ollara 
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inerse meflūc olur bile inerse iki �at ider 7) 7) 7) 7) yana inerse nı�rī� olur ve bu 

nāzileye evvelce "ilāc tedāriki lāzımdur ve 8) 8) 8) 8) "ilācı budur māzū iki buçu� 

dirhem arduç żamġı üç dirhem bādem yaġı ve üç dirhem çerīş 9) 9) 9) 9) iki 

dirhem eczā"-ı mezkūrlar sıġır ödiyle ta.ammür olınup başa ya�ı ideler üç 

def"a 10) 10) 10) 10) her biri üçer gün dura ammā bādem yaġı-y-la żanbaġı erideler ve 

�arışduralar bi-i2ni’llāh 11) 11) 11) 11) def" olur bāb di bāb di bāb di bāb diş etleri muş etleri muş etleri muş etleri mu����kem olup ve beyāż kem olup ve beyāż kem olup ve beyāż kem olup ve beyāż 

olması beyolması beyolması beyolması beyānānānānındadurındadurındadurındadur 12) 12) 12) 12) imdi her kim bir pāre "a�ī� ya�up ve sa�� idüp 

dişüñ diplerine sürseler 13) 13) 13) 13) �anaması def" ola eger siñirli yapraġı suyın 

çı�arup dişe sürseler nāfi"dür 14) 14) 14) 14) eger #ar.ūnı çeyneyüp diş etlerine 

sürseler �anamasın def" idüp pas 15151515))))    gidere nev"-i dīger peyġamber 

çiçeginüñ kökin sa�� idüp ba"de dişi aġrır 16) 16) 16) 16) yā.ūd etleri çürümiş 

ādemüñ on güne dek gice ve gündüz aġzına ekseler cümlesinden 17) 17) 17) 17) .alā� 

ola ve da.ı diş etleri çüriyüp �o�usı ve �anaması olmanuñ sebebi 18) 18) 18) 18) 

cümle nāziledendür imdi 2ikr olınan mu"āleceleri itseler bi-i2ni’llāh şifā 

bula 19) 19) 19) 19) nev"-i dīger bir  mi�dār  ma�#akī sa�� idüp diş etlerine yapışduralar 

31b31b31b31b    gice erimeyüp 1) 1) 1) 1) bile yatup bir �aç def"a böyle etseler diş etlerini mu�kem 

eyleye ziyāde mücerrebdür eger 2) 2) 2) 2) bir parça �ırça’ı sa�� idüp dişlerine 

sürseler beyāż ola ve eger deñiz köpügi dişe 3) 3) 3) 3) sürseler fi’l�āl çı�a ammā 

çı�an dişün yirine a�lā �u degirmeyeler eger �u 4) 4) 4) 4) içmek lāzım gelürse 

ıbrı�dan içeler ar�ası üzerine yatup içeler diger 5) 5) 5) 5) bir ādemüñ diş etleri 

şişüp cümle dişleri gevşese �atta cemi"ası oynayup 6) 6) 6) 6) çı�ma mertebesine 

irse üç dört dirhem göverçile’i ve yüz dirhem keskīn sirke içine 7)7)7)7) �oyup 

bir mi�dār aġzın çal�ayasın "a'īm nef"üñ görüp kemāfi’levvel alır ġaflet 

8) 8) 8) 8) olınmaya ve’s selām bāb bāb bāb bāb ����ovuovuovuovu���� urmış a urmış a urmış a urmış a""""żā’żā’żā’żā’ı ve yayan yürüyeı ve yayan yürüyeı ve yayan yürüyeı ve yayan yürüyenüñ 9) ve nüñ 9) ve nüñ 9) ve nüñ 9) ve 

sefīnede gösefīnede gösefīnede gösefīnede göñlñlñlñli bulanmai bulanmai bulanmai bulanma����    "il"il"il"ilāclarāclarāclarāclarını beyını beyını beyını beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi bir ādemüñ a"żāsın 10) 10) 10) 10) 

�ovu� urmış olsa bir mi�dār şalġamı pişürüp ıssıca�la ursalar ziyāde 

nāfi"dür 11) 11) 11) 11) ve da.ı bir ādem yolda sovuġa uġrayup menzileye vardu�da 

der�āl kendüsin 12) 12) 12) 12) ıssıca� itmemeñüz gibidir ve ol sā"at ıssıca� yire 

girmemek gerekdür ve eger ateş kenārına varmama� 13) 13) 13) 13) gerek ve gene 

ateşden �ovuġa tizce çı�mama� gerekdür ve eger bir ādemüñ aya�ları 14) 14) 14) 14) 

üşüse bir mi�dār şalġamı �u ile mu�kem �aynadup ba"de aya�larını 

şalġamuñ 15) 15) 15) 15) içine �o�alar ziyāde fā’ide ider eger şalġamı bir mi�dar 
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�aman ile bile �aynatsalar 16) 16) 16) 16) ziyāde menfa"atin bulalar eger şalġam 

bulunmazsa hemān yalñuz �aman �uyı 17) 17) 17) 17) kifāyet ider bu �u�ū�da 

şalġamdan yeg nesne yo�dur ġaflet olınmaya 18) 18) 18) 18) ve da.ı �ovu� urmış 

ayaġa �ar içine �oyup urmak gerekdür velākin zinhār 19) 19) 19) 19) ateşe göstermeyeler 

32a32a32a32a    ammā �ovu� urmış ayaġın rengi ġayrī dürlü olur 1) 1) 1) 1) �acāmat idüp da.ı 

ıssıca� �u içine �o�alar tā kim a�up .alā� ola ve eger 2) 2) 2) 2) et çürimek 

başladıysa aña "ilāc kār eylemez hemān çürüyen etleri kesüp 3) 3) 3) 3) çı�arup 

merhem birle "ilāc ideler yo.sa ġayrī çāre olmaz eger bir kimsene 4) 4) 4) 4) 

yayan yürüyüp bu#ları yā.ūd otura�ları sürtünmekden za�met virse 5) 5) 5) 5) 

gerekdür ki �ovu� �u urup ve açı� �oyalar tā kim rüzgār do�ana ve her 

sā"at 6) 6) 6) 6) bir pāre bīzi gülāb ile ı�ladup üzerine �oyalar şifā bula dīger 

sefīnede 7) 7) 7) 7) göñli bulanup istifrāġ eylese men" itmeyeler yā kendi ferāġat 

idüp sākin 8) 8) 8) 8) olınca ve eger �addinden ziyāde olursa bir mi�dār ayva 

şarābun yā.ūd enār şarābuñ 9) 9) 9) 9) vireler eger bulunmazsa mercimek şorbasın 

pişürüp yiyeler tā kim mi"de’i �uvvetlü 10) 10) 10) 10) eyleye ve eger bir mi�dār 

na"ne (..?..) gül-be-şeker ile yiseler ziyāde nāfi"dür 11) 11) 11) 11) eger bir mi�dār 

"udu’l �ahrī mu�kem sa�� idüp ba"de bir mi�dār zeytūn yaġı-y-la 12) 12) 12) 12) 

ālūde idüp ba"de �ammāma varup ve bir ıssıca� �alvetde oturup �ovu� 13) 13) 13) 13) 

geçmiş a"żāsına sürseler ziyāde nāfi"dür bāb bāb bāb bāb ....unnāunnāunnāunnā���� ve bo ve bo ve bo ve boġaz ve daġaz ve daġaz ve daġaz ve da....ı çene ı çene ı çene ı çene 

14) 14) 14) 14) ����asılmasınuñ asılmasınuñ asılmasınuñ asılmasınuñ "il"il"il"ilācācācācın beyın beyın beyın beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi bir ādem dut yapraġın �aynadup 

15) 15) 15) 15) ġarġara itseler boġazda olan şişi def" ide ve eger #atlu bādem yaġın 

16) 16) 16) 16) boġazı aġrıyan ādem #a"am ile yidirseler yā.ūd şöyle içürseler 

ziyāde nāfi"dür 17) 17) 17) 17) eger kāsnī’i da.ı bir mi�dār bal �oşup dimāġa 

sürseler şişin def" ide 18) 18) 18) 18) .unnā� olan ādem bir pāre zifti bal ile 

ma"ān yalasa nāfi"dür  eger  bir  pāre şāb- 19) 19) 19) 19) ıla bir pāre tuzı sa�� dimāġı 

32b32b32b32b    şişene ursalar nāfi"dür eger �āfī bal ile ġarġara 1) 1) 1) 1) eyleseler �ovu� �ā�ıl 

olan .unnā�ı def" ide eger bir pāre biri bal ile �oşup dimāġa 2) 2) 2) 2) sürseler 

münāfı�a nāfi"dür ve eger .unnā� olan ādemüñ �anı ġālib-ise dil altında 

3) 3) 3) 3) �an alup ve baldırdan �acāmat ideler ve da.ı boġazı şiş olan ādem bir 4)  4)  4)  4) 

mi�dār ekşi nār �abuġın mu�kem sa�� idüp ve elekden geçürüp ba"de bir 

mi�dār �arp 5) 5) 5) 5) sirke’i mu�kem �aynadup ve ol nār ile bir dāne cevz-i 



 

 

70 

buvā’ı da.ı sirke ile ma"ān alūde 6) 6) 6) 6) idüp ba"de ol ādemüñ başına ve 

aya�larına urup bir sā"at içinde 7) 7) 7) 7) bi-i2ni’llāh şifā bula eger bu "illet 

balġamdan peydā olmış ise "alāmeti oldur ki 8) 8) 8) 8) aġzı tuzlu gibi olup tiz tiz 

�u�ayup ve da.ı az az aġrımakdur imdi 9) 9) 9) 9) "ilācı budur ki baş #amarından 

�an alup ba"de bir mi�dār mercümegi �aynadup bir 10) 10) 10) 10) mi�dār gülāb ile 

ve bir mi�dār dut şarābı ile �atup yine ol gün ve ikinci 11) 11) 11) 11) gün ġarġara 

itdirüp ve iki üç gün ġıda virmeyüp hemān bir mi�dār benefşe 12) 12) 12) 12) şarābı 

yā.ūd (..?..) şarābuñ virüp ve benefşe yaġuñ ve #atlu bādem yaġın 13) 13) 13) 13) 

içüreler ve eger �u isterse şeker ile lisānü’* *evrī �uyın virüp ve �anġı 14) 14) 14) 14) 

.ılt ġālib-ise ishāl idüp ve ekşi şeylerden �a2er ide ve üç günden �oñra 15) 15) 15) 15) 

bir mi�dār kepek �arīresin bādem yaġıyla ve şeker ile ma.lūt idüp içüreler 

16) 16) 16) 16) ve ba"de yarum yumur#a virüp yidüreler ammā �an almadan ötürü 

ise eñseden 17) 17) 17) 17) �urı �acāmat idüp şişe ile çeküp yarma� gerek ve bu 

da.ı nāfi"dür velikin şiş 18) 18) 18) 18) içerüden deşilürse aña cüllāb ile ve gül 

yaġıyla  ġarġara itdüreler  ve  da.ı 19) 19) 19) 19) marīżden ādem #abī"atın �abż üzere 

33a33a33a33a    �omayup belki hemşāf ile yā.ūd �u�ne’-i 1) 1) 1) 1) leyyinet ile yā.ūd mutavassı# 

ile dā’im telyīn üzere dutma� lāzımdur ve her kim 2) 2) 2) 2) içmek i�tizā iderse 

cümle ġarġara ile ve hem ıssıca� ola bi-i2ni’llāh .alā� ola 3) 3) 3) 3) ve eger 

boġaza rīş olmanuñ "ilācı budur ki aña göre "amel idüp ve bu mu"alece 

ide 4)4)4)4) ġaflet eylemeye eger bir ādemüñ boġazı düşüp yā.ūd dilcik olsa bir 

mi�dār 5) 5) 5) 5) nişāsta’ı sirke ile bir mi�dār �aynadup ba"de bir pāre üstübünüñ 

üzerine 6) 6) 6) 6) ya�up ve bir dāne cevzi sa�� idüp üzerine eküp ıssıca�la 

alnından yu�arı 7) 7) 7) 7) depesine ve azınca urup iki üç gün durdu�dan �oñra 

gidereler nāfi"dür ve da.ı 8)8)8)8) çene �asılmasınuñ "ilācı budur ki bir mi�dār 

.urmā alup ve çekirdegin çı�arup 9) 9) 9) 9) ve bir mi�dār �urumış mersin 

yapraġın sa�� idüp elekden geçürüp ba"de bir �aşu� 10)10)10)10)    �uyruk yaġı-y-la 

.urmā’ı sa�� idüp mersin yapraġın yine �uyruk yaġı-y-la �oşup 11) 11) 11) 11) ve bir 

pāre üstübünüñ üzerine �ıvayup çeñesinden eñsesine varınca mu�kem 12) 12) 12) 12) 

�arup ve a.şama dek #ura ba"de a.şām çözüp birin da.ı yeñiden tāze 13) 13) 13) 13) 

urdu�da bi-i2ni’llāh .alā� ola mücerrebdür velākin mu.ālif ġıdālardan ve 

ekşili ve tuzlu 14) 14) 14) 14) şeylerden ve �ovu�dan ve eger �ammāma girüp gene 
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�ovuġa çı�aca� olursa helāk olur 15) 15) 15) 15) imdi �ovu�dan ziyāde �a2er idüp bir 

mi�dār pāpādya yaġın çı�arup gāh gāh eñsesine 16) 16) 16) 16) ve çeñe başlarına 

sürüp yaġlayalar ve da.ı yüñini ya�up bir parça bīz ile üzerine baġlayup 

17) 17) 17) 17) bu .u�ū�da ne ziyāde ıssıca� ve ne ziyāde �ovu� #utup ve mu"ālece bir 

.ōşca 2ikr 18) 18) 18) 18) olınan menvāl üzere idiler zīrā defa"ātle tecrībe olınmışdır 

ve eger ve eger bir ādemüñ 19)19)19)19)    boġazı şiş olsa bunuñ "ilācı budur ki .a#minün 

33b33b33b33b    aġacuñ ufacu� #oġrayup 1) 1) 1) 1) ve bir çömlek �oyup ve üzerine bir �aç dāne 

mercimek �oyup mu�kem �aynadup 2) 2) 2) 2) ba"de indürüp süreler ve ol �udan 

�aşu� alup üç gün boġazına ġarġara 3) 3) 3) 3) itseler şifā bula ve da.ı çeñe 

�a�ılması ve #opu� çı�ma� cümle segirtmeden olur 4) 4) 4) 4) çene’i aşaġa düşürür 

imdi "ilācı budur ki bir kimsene ardınca iki parmaġı-y-la 5) 5) 5) 5) çeküp ve 

eyüce ya�du�da yirine gele ba"de bir zamān bīz ile baġlayalar şifā bula 6) 6) 6) 6) 

ve eger #opu� çı�sa yiri çu�ur olsa gerekdür �oñra #apanı altından eti virüp 

7) 7) 7) 7) bir kişi da.ı ayaġına perk yapışup ve ol yumruca olan bu #araġı aşaġa 

ba�up 8) 8) 8) 8) gerd eyleyüp çı�ı� da.ı yirine gele .alā� ola eger boġaz aġrısı-

çun bir mi�dār 9) 9) 9) 9) mercimek bişürüp ıssıca�la tekrār tekrār ġarġara 

eyleseler ziyāde nāfi"dür ve da.ı boġaza 10) 10) 10) 10) şiş inse yā.ūd .unnā� 

za�metine mübtelā olsa üç dāne ekşi enār göbegin biş 11) 11) 11) 11) dāne māżı ve bir 

dāne cevz-i hindī ve bir parça Eflāk tuzı cümle baş�a baş�a dögüp 12) 12) 12) 12) ve 

bir pāre üstüpi yā.ud üstüpüyi bīzin bir mi�dār bezir yaġı içinde �aynadup 

�ı�alar 13) 13) 13) 13) ve ba"de bu dögülmiş edviyyeleri evvelā üstüpünüñ üzerine 

eküp ve hem cevz-i buvā’ı 14) 14) 14) 14) da.ı eküp ba"de �aplayalar bir gün ve bir 

gice dura bi-i2ni’llāh şifā bula ve da.ı 15) 15) 15) 15) boġazı döşine bir dāne cevz-i 

buva"ı dögüp ve bir iki yumur#a �arusı-y-la ma.lū# 16) 16) 16) 16) idüp ıssıca�la 

depesine ursalar .alā� ola eger bir �oz �adar lādeni bir �aşu� 17) 17) 17) 17) 

zeytūn yaġı-y-la ezidüp ıssıca�la başına ya�ı eyleseler şifā bula dīger 

ammā  boġazda  18) 18) 18) 18)     şiş  olma�  ve  #a"āmı  za�metle  yimek  belki  hīç 

yutamama� "ilācı  evvel  baş 19191919))))#amarından  �an alma� gerek ba"de dut  

34a34a34a34a şarābuñ ġarġara itmek ve mercimek �aynadalar ve �uyın 1) 1) 1) 1) ıssıca� ġarġara 

ideler inşāallah Ta"āla def" olur dīger avāz #utulma� yā ıssıdan 2) 2) 2) 2) olan 

yā.ūd �ovu�dan ola "ilāc eger ıssıdan olursa "alāmeti yürek ıssı olup 3) 3) 3) 3) 
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göyünmek ve ço� �u�ma�dur "ilācı buzdan ve #urşılardan ve ekşilerden 

�a�ınma� 4) 4) 4) 4) gerek ġıdālardan bādem veyā cig incīr �uyın içmek ve #avu� 

etin yimek veyā 5)5)5)5) rafadan pişmiş yumur#a ve her �abāh birer deng �a�nı 

yimek ve yutma�dur ve �atı 6)  6)  6)  6) çıġırma�dan �a�ınma� gerekdür dīger bu 

da.ı boġazda şiş olur ki aña beze dirler "ilācı 7) 7) 7) 7) zer-nebāt kökini dögüp 

"asel ile yidüreler def" ola dīger boġaz #utulsa 8) 8) 8) 8) ve avāzı çı�maz olsa 

�āvūcı bişürüp ve vireler boġazı açıla mücerrebdür dīger 9) 9) 9) 9) ve gül �uyın 

�aynadup neşādır ile �ı�a aġzına ġarġara eyleye dutılmış avāzı 10) 10) 10) 10) aça 

mücerrebdür dīger pişmiş �oġanı nişāsta ile �arışdurup yiseler avāzı 11) 11) 11) 11) 

açıla ve öksürüge da.ı nāfi" ve mücerrebdür dīger ammā boġazda 

nāzileden madde inse dehen 12) 12) 12) 12) ferfīyūnı merhem gibi bīz üzerine ya�u 

idüp üzerine baġlayalar tā kim yumşa� idüp pişüre 13) 13) 13) 13) andan �oñra neşter 

ile deşeler veyā.ūd kendi deşeleyüp a�a �oñra üzerine merhem urup 14) 14) 14) 14) 

onuldalar dīger boġazı düşük ādeme başını tırāş idüp dışı �ara zifti bir 15) 15) 15) 15) 

bīz ile büzbütün başına ya�u idüp urasın iki gün dura bi’i2nillah def" ola 

16) 16) 16) 16) dīġer aġız ve çeñe �a�ıldıġına "ilāc a� soġanı çendeleyüp biraz yaġ 

ile bişüreler 17) 17) 17) 17) ve ıssı iken çeñeye uralar bir �aç def"a böyle ideler .ōş 

ola ammā �ovu�da tekrār ıssıca� 18) 18) 18) 18) idüp uralar mücerrebdür def" olur 

bāb bobāb bobāb bobāb boġazda  olan  kemik  ve  ġazda  olan  kemik  ve  ġazda  olan  kemik  ve  ġazda  olan  kemik  ve      şişişişi����āāāā����    ve çıyan 19) ve yılan beyve çıyan 19) ve yılan beyve çıyan 19) ve yılan beyve çıyan 19) ve yılan beyānānānānındadurındadurındadurındadur    

34b34b34b34b    imdi eger bir ādemüñ boġazına sülük sürse bir mi�dār �arp 1) 1) 1) 1) sirke’i 

içseler sülügi düşürür eger bir pāre �atrānı tırāş olup depesine sürseler 2) 2) 2) 2) 

düşürür dīger ammā insanuñ bir yirine sülük yapışdurup ayrılmasa ol 

sülüge dögilmiş 3) 3) 3) 3) #aş kirecinden üzerine �açalar �opar �ayvāna da.ı 

ölürse böylece "amel ideler 4) 4) 4) 4) ve eger sülük mi"deye inmiş olsa �oġulcan 

düşüren otlardan yiseler sülügi 5) 5) 5) 5) düşürür eger bir diş �arımsaġı dögüp bir 

mi�dār sirke ile ġarġara yāhūd içseler 6) 6) 6) 6) boġaza duran sülügi düşürür ve 

da.ı burunda yā duda�da şi�ā� olsa sebebi 7) 7) 7) 7) dimāġuñ yubūsetinden olup 

"alāmeti duda�larınuñ e#rāfı ve burunınuñ keñārları 8) 8) 8) 8) yarılup va�t olur ki 

�anar "ilācı burnından �an alup �acāmat ideler eger �an siyāh 9) 9) 9) 9) gelürse 

ço� a�ıdup ba"de dirhem jīve’i tükürük ile öldürüp ve bir mi�dār tere 

yaġından 10) 10) 10) 10) ve gül yaġından �az yaġından ve tavu� yaġından cemi" idüp 
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bir mi�dār beyāż mūmı 11) 11) 11) 11) eridüp ve ol olmış jīve’i anlar ile �oşup 

ıssıca�la cümlesin birbirine �arışdurup 12) 12) 12) 12) ve ba"de ol mi�dār köpük 

�uyın ıssıca� idüp burnı ve dudaġı yuyup ba’de bu 2ikr 13) 13) 13) 13) olınan yaġları 

ıssıca� idüp ol berelerüñ üzerine sürseler bi-i2ni’llāh şifā bula 14) 14) 14) 14) da.ı 

bunuñla gitmezse bir mi�dār bögürtlen yapraġı cemi" idüp dögüp ba"de 

bir mi�dār 15) 15) 15) 15) a�ma yapraġı çubuġı-y-la birbirine 16) 16) 16) 16) �arışdurup merhem 

ola ba"de gice oldu�da yaraya sürüp �abā�a dek dura ve da.ı 17) 17) 17) 17) yaranuñ 

yarı�ları büyük-ise gāh gāh bir mi�dār sirke ile yuyup üzerine merhem-i 18) 18) 18) 18) 

kāfūrī yā.ūd sirke merhemin günde iki def"a urup bitüre .alā� ola ve eger 

bir  ādemüñ  19) 19) 19) 19) boġazına yılan yā sülük veyā kertenkele girmiş olsa aña bir 

35a35a35a35a    mi�dār .ardālı dögüp 1) 1) 1) 1) ve bir mi�dār sirke’i da.ı ālūde idüp ġarġara 

itseler .alā� ola eger mi"deye inmiş 2) 2) 2) 2) ise aña bir deng (..?..) ile da.ı (..?..) 

ve bir dāne ayva bir mi�dār anāsōn bunları dögüp 3) 3) 3) 3) ba"de bir mi�dār süd 

ile içüreler .alā� ola eger yılan girmiş-ise süd buġısına 4) 4) 4) 4) başuñ aşaġa duta 

eger anuñla çı�mazsa bir mi�dār keskīn şarāb içürüp ve ba"de 5) 5) 5) 5) çürümiş 

ve vāfir durmış elmaFı yidüre ve �arnuñ mu�kem baġlayup ba"de ol �adar 

ırġayalar ki 6) 6) 6) 6) tā kim gerek gerekmez istifrāġitdürüp gelüp çı�a ammā eger 

anuñla da.ı çı�mazsa 7) 7) 7) 7) bir mi�dār #urub to.mı ve tura� otı ve buyan 

bunları bir yire �aynadup süzeler 8) 8) 8) 8) ba"de bir mi�dār tuz ve bal �atup ve 

�ammāma varup ıssıca� su ile yunup tamām bayılmaġa 9) 9) 9) 9) gelinceye degin 

durup ba"de bunları içürüp ve mu�kem çal�ayup bi-i2ni’llāh istifrāġ 10) 10) 10) 10) 

idüp gelüp çı�up .alā� ola da.ı ba�lanuñ içinde �ā�ıl olan �urdı 11) 11) 11) 11) cemi" 

idüp ve dögüp elekden geçürüp ba"de bir mi�dār �arp sirke ile �oşup 

ġarġara 12) 12) 12) 12) itseler fi’l�āl sülügi ve yılanı düşürür mücerrebdür ve da.ı 

aġzına yılan giren ādemüñ 13) 13) 13) 13) da.ı bir dāne sıġır ödi-y-le bir mi�dār 

soġan �oşup �abā� aç �arnına içürseler 14) 14) 14) 14) yılanı pāreleyüp #aşra bıraġa 

mücerrebdür dīger boġaza kemük gitse el-ıyāzubillāh 15) 15) 15) 15) ba�la dögüp un 

oldu�dan �oñra eleyüp ba"de sirke ile �arışdurup ġarġara ideler 16) 16) 16) 16) 

kemük girüye çı�a i2ni’llāh Ta"ālā mücerrebdür bāb ebāb ebāb ebāb eñse ñse ñse ñse 

siñirlerinüñsiñirlerinüñsiñirlerinüñsiñirlerinüñ    "il"il"il"ilācācācācı ı ı ı beyānbeyānbeyānbeyānındadur 17) ındadur 17) ındadur 17) ındadur 17) imdi her kim #ura� otuñ isti"māl 

itseler siñir aġrılarına ziyāde nāfi"dür eger beyāż 18) 18) 18) 18) �oġan yaġın 
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da.ı sürseler nāfi"dür ve (..?..) yaġı sürünmek da.ı nāfi"dür ammā bu 

19) 19) 19) 19) marīżda olan  ādem   ot içmekden .azer  ideler  ve da.ı bir mi�dār 

35b35b35b35b    .atme �az yaġı-y-la 1) 1) 1) 1) ve ördek yaġı-y-la �oşup siñir aġrılarına sürseler 

ziyāde nāfi"dür eger (..?..) yaġın 2) 2) 2) 2) sürseler nāfi"dür ammā ekşi 

#a"āmlardan .azer ideler ve da.ı pāpādya yaġın 3) 3) 3) 3) benefşe yaġın ve nīlüfer 

yaġı sürseler nāfi"dür ve da.ı mı�nā#ıs elde tutsalar siñir bozılmasına 4) 4) 4) 4) 

nāfi"dür bādem yaġı da.ı a"lādur ve da.ı eñsede yā.ūd ġayrī yirde peydā 

olur ki "illetdür ki 5) 5) 5) 5) aña (..?..) dirler evvel �oz �adarca olup gitdikçe 

büyür ve yumşa� olur imdi anuñ 6) 6) 6) 6) "ilācı eger tilinde peydā olursa bir tel 

ince kendir ile perk baġlayup ve cānib-i erba"ası 7) 7) 7) 7) dört şā. idüp yarup 

deri’i �oyalar eger anuñ başı a� ise anı yarup 8) 8) 8) 8) bütün çı�aralar ve yirine 

tuz �oyalar ve eger �an çok a�arsa .un-bend �oyalar 9999) ) ) ) eski penbe �oyalar 

ve #olduralar tā kim irin olınca dura ba"de açup merhem-i mı�rī 10) 10) 10) 10) ve 

yāhūd merhem-i bāselīk veyā.ūd merhem-i rüsül urup .alā� ola 

mücerrebdür ve her kim defne 11) 11) 11) 11) yapraġın zeyt yaġı-y-la �aynadup 

aġrıyan siñirlere sürüp bir mi�dār ursalar 12) 12) 12) 12) şifā bula bāb boynbāb boynbāb boynbāb boynında ve ında ve ında ve ında ve 

eñsede eñsede eñsede eñsede żāhir olan żāhir olan żāhir olan żāhir olan ....anāzīr yaralaranāzīr yaralaranāzīr yaralaranāzīr yaraları 13) beyı 13) beyı 13) beyı 13) beyānānānānındadur ındadur ındadur ındadur imdi her kim .atmenüñ 

to.mın dögüp .anāzīr çıbanı üzerine ursalar 14) 14) 14) 14) def"i de yā.ūd .atmenüñ 

kendüsin dögüp bir mi�dār �az yaġı-y-la yā.ūd ördek 15) 15) 15) 15) yaġı-y-la �oşup 

.anāzīr üzerine ursalar .alā� ide ve eger begsiz �ızıl sıġır 16) 16) 16) 16) südin biş altı 

ba#mān alup ve mu�kem �aynadup tamām bir ba#mān �adar �aldı�da ol 

17) 17) 17) 17) .anāzīr ki #oñuz başı dirler añun üzerine ursalar bi-i2ni’llāh öñledüp 

.alā� 18) 18) 18) 18) ola ve da.ı marīż bir "illetdür ki ek*er başdan peydā olup 

gelüp  boġaza  dökülür  19) 19) 19) 19) ve  nişānı  olur ki  cevz �adar yā.ūd fındu� 

36a36a36a36a    �adar olur ilācı budur ki bir pāre bīzi 1) 1) 1) 1) üç �at idüp delüp da.ı çıbanuñ 

üzerine �oyup ve �amīr ile yā.ūd çerīş 2) 2) 2) 2) �oyup ba"de ol bīzi giderüp 

dügün gibi siyāh olur ba"de üzerine �oyunuñ 3) 3) 3) 3) murdar iligini bir pāre 

ekşili �amīr ile urup tā kim siyāh olan yir �al�ınca �ara 4) 4) 4) 4) zirnī. ekeler 

altı yidi günde açılup ba"de çevire yanın bir mi�dār eski penbe ile 5) 5) 5) 5) 

#oldurup yumur#a gibi çı�sa gerekdür ol ma�alde yirin iki üç gün eski 

penbe ile 6) 6) 6) 6) doldurup ve merhem ile tīmār idüp bişüreler .alās ola ve da.ı 
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bundan ġayrī 7) 7) 7) 7) bir "illet da.ı vardur bādşānām dirler ādemüñ başından 

yüzine inüp çıkar ve yüzin 8) 8) 8) 8) rengin bozup çīrkīn eyler imdi anuñ "ilācıdur 

ki �an alalar ba"de ayāric-i fay�ara 9) 9) 9) 9) ile ten�ıyye ideler ammā ġalīz 

#a"āmlardan �a2er idüp lākin bir mi�dār acı bādem yaġı ıssıca� idüp ve 

gice ile süreler ve bir mi�dār 11) 11) 11) 11) arpaFı �aynadup süzüp ıssıca�la elin ve 

yüzin yuyalar bi-i2ni’llāh men ola 12) 12) 12) 12) ve da.ı bundan mā"adā bir "illet 

da.ı vardur aña da.ı beyżā dirler bir māddedür ki dimāġdan 13) 13) 13) 13) inüp 

�ula� ardına dökülür ve yumur#a gibi olur ve �ancup �ıtma gibi ditredüp 

14) 14) 14) 14) ve gövdesi de yanar imdi anda da.ı evvel kīfāl #amarından �añ alup ve 

ba"de mu�allil 15) 15) 15) 15) ya�ı urup bir �aç kere da.ı şīşe uralar ammā bā"de 

da.ı tiz tiz açmayalar tā kim bāde 16) 16) 16) 16) gelüp fa�ī� ol andan �oñra altından 

�u yürüse gerekdür ki ol �alde bir neşter ile 17) 17) 17) 17) delüp a�ıdalar lākin ziyāde 

a�ıtmayup ba"de merhem-i bāselīkun ile fitil urup dimāġa 18) 18) 18) 18) da.ı ıssıca� 

rafadan yumur#a yā.ūd yaġlı pirinç şorbası vireler ve eger mādde boġazın 19) 19) 19) 19) 

#aşrasından  dökülürse  "ilācı  hemān bu menvāl üzeredür ki ya�ı urdu�larında 

36b36b36b36b    deşilür 1) 1) 1) 1) .alā� olur ve lākin bu "illet ek*erī küçük oġlancı�larda 'āhir olur 

ammā bir bütünce 2) 2) 2) 2) delinmedük māżīFı esbābına diküp her-bār ma"ān 

getürseler ġayrī çıban �ısmuñ 3) 3) 3) 3) görmeyeler dīger .anāzīr ve sırācaya bu 

merhemi vireler nāfi"dür yigirmi dirhem mürdeseng 4) 4) 4) 4) ve on dirhem 

simmü’l fārū* biş dirhem zencefre yumur#a aġıyla merhem ideler ve 

isti"māl 5) 5) 5) 5) olına dīger .anāzīr ve sā’ir şişlere ve �atı şöyle ki �alb olmış 

ola hīç bir merhem 6) 6) 6) 6) ile ve ya�u ile pişmeyen ve açılmayan ne �adar 

�aluñ ve �atı olursa işbu otdan dögeler 7) 7) 7) 7) ve eleyeler ve bal ile �arışdurup 

ya�u ideler birinci da�"ada pişüre ve �atılıġuñ yumuşada 8) 8) 8) 8) ve deşe ve 

aġrısın giderüp rāst ide ba"de yaz oldu�da mezkūr otı 9) 9) 9) 9) bal ile veyā 

yumur#a �arusıyla �arışdurup ya�u ideler ve �urdı da.ı var ise �urduñ 10) 10) 10) 10) 

çı�arup oñulda ve bişüre hīç bir merheme da.ı �ācet olmaya bu ota Türkçe 

11)11)11)11) a�çe otı dirler ve ba"żılar �alīme dirler ve ba"żılar �ul#ān otı dirler ve 

bir yirde 12) 12) 12) 12) kim delük ola bu otı �urudup dögeler ve eleyeler ve yumur#a 

�arusı-y-la yoġuralar ve ince 13) 13) 13) 13) çig fitīl gibi ideler delüge girecek �adar 

birinci def"a böyle ideler inşāallah 14) 14) 14) 14) devā ola bir merheme �acet 
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�almaya bu bābda bir yaranuñ aġzı dutulsa ve şişi 15) 15) 15) 15) artsa ve aġrısı �atı 

olsa bir kerre ya�u itmekle ve iki ya�uda elbette aġrıyan 16) 16) 16) 16) giderür ve 

rāst idüp yaranuñ aġzın aça ve �alā�a getüre bu bābda acāyib 17) 17) 17) 17) 

mücerreb otdur dīger ve .anāzīrüñ �urdın çı�armaġa ġāyet mücerrebdür 

ve  asildür  18) 18) 18) 18)     �anda  gerek-ise ele girer tāze peynir kim tāzece 

�a�lamış  ola  ve  aġzı  açılmış  hanāzīrüñ  19) 19) 19) 19)     üzerine  peynīri  uralar ve 

37a37a37a37a    bir sā"at �adar üzerinde dura ve andan gidereler ve bir da.ı ideler 1) 1) 1) 1) bir 

�aç def"a ideler tā �urdı döküldügi andan ma"lūm olur ki peynir üzerinde 

2) 2) 2) 2) �urd çı�maz olur ve eger tāze peynir giceden irteye degin baġlarlarsa 

revādur dīger bir dürlü 3) 3) 3) 3) da.ı bu bābda mücerrebdür kim peyġamber 

çiçegi didikleri otı dögeler bal ile yā.ūd #a"āmla veya 4) 4) 4) 4) yumur#a ile 

günde üç dirhem veyā da.ı ziyāde yiyeler iki ay �adar veyā üç ay bu 

menvāl 5) 5) 5) 5) üzere yiseler yigirmi yıllı� ve otuz yıllı� .anāzīri giderür dīger 

bu da.ı mücerrebdür dīger 6) 6) 6) 6) hīç ta.allüf itmez ādem �afasından azacu� 

mercimek �adar yidüreler üç def"a birbiri 7) 7) 7) 7) ardınca ideler inşāallah şifā 

ola anca� müsliman �afasından itmeyeler kefre 8) 8) 8) 8) �abrinden çı�arup 

yidüreler ve azacu� yidürmek gerek zīrā bengī ider ve �atı dutar 9999) ) ) ) "a�la 

ziyān eyler ve bozacılar bozaya �atarmış ziyāde tutma� içün ta�a��īkdür 

10) 10) 10) 10) bāb insānda peydā olan gögübāb insānda peydā olan gögübāb insānda peydā olan gögübāb insānda peydā olan gögüs as as as aġrġrġrġrısınuñ ısınuñ ısınuñ ısınuñ "il"il"il"ilācuācuācuācuñ beyñ beyñ beyñ beyān ider 11) ān ider 11) ān ider 11) ān ider 11) imdi her 

kim mersin şarābuñ gögüs aġrısı-çun içseler nāfi"dür eger fındu� yaġuñ 

12) 12) 12) 12) gögüs aġrısına sürseler nāfi"dür ve bir �aç gün �ızıl üzüm yimek da.ı 

nāfi"dür 13) 13) 13) 13) ve da.ı şarāb-ı "unnāb içmek nāfi"dür eger yüzerlik 

to.mından bir buçu� mi*�āl 14) 14) 14) 14) tamām yudarlarsa gögsinde olan aġrı’ı ve 

sā’ir marażları da.ı def" ider nāfi"dür 15) 15) 15) 15) ve da.ı bal şerbetin içmek da.ı 

nāfi"dür ki gögüsde olan balġamı eridüp ve dārçīn 16) 16) 16) 16) yimek da.ı balġamı 

def" ider ve da.ı Bu�rā# Hekīmden menkūldür ki her kim �ırmızı pancarı 

17) 17) 17) 17) bişürüp yise ziyāde menfa"at bula gögsi ġāyetle yumşadur ve �afrā’ı 

ve balġamı 18) 18) 18) 18) �all idüp �ulunca ziyāde nāfi"dür da.ı bādem yimek ol 

da.ı  gögsi  yumşa�  dutup  19)  19)  19)  19)  ve öksürügi def" idüp ve insānı semīz eyler 

37b37b37b37b    da.ı #ura� unından dört dirhem 1) 1) 1) 1) ve iki dirhem anāsōn �aruşdurup yiseler 

gögüs aġrısına nāfi"dür ve �uyı da.ı 2) 2) 2) 2) �u�durıcıdur ve da.ı şeker yaşdur 
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lākin ıssıca�dur ammā isti"māli nāfi"dür gögsi yumşadur 3) 3) 3) 3) ve da.ı 

şalġam ve �aba� yimek ziyāde nāfi"dür eger �urı öksürükden bir kişinüñ 

4) 4) 4) 4) gögsi aġrısa deve örgüci yaġın �urudup ve sa�� idüp yiseler bi-i2ni’llāh 

5) 5) 5) 5) .alā� ola bāb bāb bāb bāb ıııınnnnçççç����ırıırıırıırı���� ve  ve  ve  ve ����urlaurlaurlaurlaġġġġan an an an """"ilācilācilācilācı beyı beyı beyı beyānānānānındadurındadurındadurındadur imdi her kim 6)6)6)6) 

ınç�ırı� içün rāvende içseler def" ide eger ayva ve nīlüfer şarābın içseler 

def" ide eger 7) 7) 7) 7) bir �abbe mumıyāyı bir mi�dār kerefes �uyı ile içseler 

def" ide eger �urlaġan içün 8) 8) 8) 8) baş māzı’ı sirkeye ı�ladup ursalar def" ide 

yā�ūd parmaġını �ar içine ya sovu� 9) 9) 9) 9) içine �o�alar ve da.ı ınç�ırı� olan 

sebebi aç olma�dan yā.ūd ziyāde #a"ām 10) 10) 10) 10) yimekden veyā �usma�dan yā 

�ovu�dan �ā�ıl olur eger bu ma�alde bir mi�dār na"ne’i 11) 11) 11) 11) ma"cūnuñ 

yiseler def" ide bādem yaġı-y-la şeker içmek nāfi"dür ve anāsōn 

gülengübīn- 12) 12) 12) 12) ile ezüp içürseler def" ide eger ınç�ırı� �astalı� �oñda 

olursa 13) 13) 13) 13) mu�ā#aradur �a2er ideler lākin her-bār bir mi�dār #ura� otın 

da.ı bişürüp �uyuñ 14) 14) 14) 14) içürseler def" ide ve da.ı müdāvemet eylemeyeler 

ki göze ve menīye da.ı żarardır ve da.ı 15) 15) 15) 15) bir mi�dār na"ne’i bir mi�dār 

ma�#akī birle içürseler ınç�ırıġı def" ide mücerrebdür bāb 16) żbāb 16) żbāb 16) żbāb 16) żıyyuıyyuıyyuıyyu����u’n u’n u’n u’n 

nefnefnefnefeeees s s s "il"il"il"ilācuācuācuācuñ beyñ beyñ beyñ beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi her kim dülengeç �anın bir mi�dār 17) 17) 17) 17) gül 

suyına �atup içürseler müfīddür eger eşek südin bir �aç gün aç �arnına 18) 18) 18) 18) 

her �abā� içseler nāfi"dür żıyyu�u’n-nefes bir marīzdur kim nefesi 

darlıġındandur ve ekşi  19) 19) 19) 19) yidüginden  ve ġalī' balġamdan �ā�ıl olur anuñ 

38a38a38a38a    bir dürlü "ilācı budur ki bir mi�dār 1) 1) 1) 1) .atme ve �urı üzüm ve incīr (.?..) ve 

….ve rāzyāne to.mın ve gök �u�an dibi benefşe 2) 2) 2) 2) ve buyan dibi bunlardan 

bir mi�dār alup ba"de şeker ile yā.ud bal ile �aynadup 3) 3) 3) 3) ve süzüp 

içürseler ve müshil ile balġamı giderüp bal �uyın yā cüllāb �uyın yā.ūd 4) 4) 4) 4) 

.atmenüñ �abuġı çı�arup ve �aynadup �uyuñ içüreler ve da.ı bu "illet 5) 5) 5) 5) 

yubūsetden yā sevdādan oldıysa aña da.ı şeker şerbetiyle olmış şarābı 

demmān 6)6)6)6) ya.ūd lisānü’* sevrī �uyı yā nīlüfer şarābı içüreler ve hem 

sevdāyı ishāl ideler 7)7)7)7) ve eger şiş peydā olursa def"ane mu"ālece ideler ve 

da.ı bu marīża mübtelā olan 8) 8) 8) 8) ādem ekşi şeylerden ve #uzludan ve 

rüzgārdan perhīz ideler zīrā żıyyu�uFn nefes 9) 9) 9) 9) bir ġalīz balġamdur ki gice 

yürüyecek �olur nefes alamaz eger öksürügi var 10) 10) 10) 10) ise "ilācı da.ı �ābildür 
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ve her-bār şarāb-ı żūfā ve şarāb-ı benefşe içmek nāfi"dür 11111) 1) 1) 1) eger üç 

günde bir �ammāma girüp ve boynına bādem yaġın sürseler eger �ızıl 

ayınuñ 12) 12) 12) 12) südin yire �omadan �aġduġı gibi içeler nāfi"dür da.ı ża"īf 

degil-ise 13) 13) 13) 13) himmetin vireler ve da.ı bāliġ olmadu� oġlan sidügi içüreler 

eger otuz güne 14) 14) 14) 14) degin her gün iki dirhem şeker dögüp ılıca� �u ile 

içürseler müfīddür eger 15) 15) 15) 15) bir mi�dār kimmūnı sa�� idüp sirke ile yā �u 

ile �arışdurup �abā� aç �arnına 16) 16) 16) 16) içseler nāfi"dür eger �oġan dikenin 

�aynadup bir mi�dār bal �atup yiseler 17) 17) 17) 17) nā"fidür eger yılan yasduġınuñ 

kökin bal ile �aynadup ma"cūn idüp 18) 18) 18) 18) ba"de birer bādem �adar aç �arna 

yiseler żıyyu�uFn-nefes ve öksürügi def" ider da.ı19)19)19)19)her �abā� iki  dirhem 

38b38b38b38b burça� to.mı aġzında tām ı�ladınca #uta ba"de çeyneyüp 1) 1) 1) 1) yutsalar 

nā"fidür  ve da.ı her kim boġa dikenin �amışını mu�kem dögüp �uyın 

çı�arup 2)2)2)2) ve bir mi�dār gül �uyı �atup içseler şifā bula dīger bu bābda 

tiryāk-ı #īnüñ 3)  3)  3)  3) .a��ası ço�dur günde bir mi*�āl isti"māl olına nefes 

darlıġına ġāyet nāfi"dür 4) 4) 4) 4) nev"-i dīger żıyyu�uFn-nefes içün �urduñ 

öykenini �urudup dögüp süd ile 5) 5) 5) 5) içeler bir �aç def"a ideler def" olur 

dīger żıyyu�uF�-�adr içün mermer didükleri 6) 6) 6) 6) seng-i meclādan bir mi�dār 

sa�� idüp ve geregi gibi ince dülbentden geçürüp ve her 7) 7) 7) 7) �abāh ol 

ġubārdan süfūf gibi �u ile isti"māl ideler bezm tecribemüz giçmişdür 8) 8) 8) 8) 

yigirmi yıllu� żıyyu�uFn nefesi giderür ġaflet olınmaya dīger żıyyu�uFn 

nefes içün 9)9)9)9) terkībdür şeker elli dirhem kettān to.mı elli dirhem bādem 

elli dirhem baş�a baş�a cümleFi 10) 10) 10) 10) sa�� idüp gülābla �aynadup .alt ve 

ma"cūn eyledikden �oñra �abā� ve a�şām 11) 11) 11) 11) kestāne mi�dārı isti"māl 

olına dīger bir avuç sümüklü böcek �avānda dögüp 12) 12) 12) 12) ve �ı�up �uyın 

alalar ve fincānla gice ayaza �oyup �abā� içeler dīger 13) 13) 13) 13) bu da.ı tecrībe 

olınmışdur �ır� "aded sümükli böcegi dögüp ve bir çömlek içinde �u- 14)14)14)14)    

ıla �aynadalar ki kemüginden ġayrī şeyFi �almayup mü�errā pişe ba"de bir 

bīzden �ı�alar 15) 15) 15) 15) ve ol �uyı ayaza �oyup bir �aç def"a içeler nāfi"dür 

dīger ammā żıyyu�uFn 16) 16) 16) 16) nefes ki tı�nefes olan ādeme bu mücerreb 

devādur eger erkek-ise erkek dilkü 17) 17) 17) 17) cigeri ve eger dişi-ise dilkü cigerüñ 
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alup ve �urudup �īn-i i�tiżāda �avānda 18) 18) 18) 18) dögüp ba"de her �abā� bir 

mi�dār tuz alup fincān içine �oyup a�şām  19) 19) 19) 19) bir kerre ve �abā�  bir kerre 

39a39a39a39a    �ahve ile içeler ve ba"de on dirhem zencebīl ve on dāne 1) 1) 1) 1) freng büberin 

mu�kem dögüp ba"de mu�kem �aynadup bir ince bīzden geçürüp ba"de 

yarum 2) 2) 2) 2) va�ıyye üzüm betmezi  getürüp �alaylı tencere içine �oyup 

kömür ile �aynadup yaluñ 3) 3) 3) 3) olmaya ma"cūna döner �o��a içine �oyup 

birer mi�dār andan da.ı isti"māl olına mücerrebdür 4) 4) 4) 4) dīger verem 

balġamı "alāmeti verem a� olma� ve �arāret az yā hīç �arāret olmama� 

olursa 5) 5) 5) 5) gice ziyāde verem yumşa� olma� ve mürūr-ı eyyām eyyāmla 

müte�accir ola "ilācı ol balġamı pişürüp 6) 6) 6) 6) �oñra müshille ten�ıyye itmek 

ve �aftada iki gün birbiri ardınca �u�mak ve balġam 7) 7) 7) 7) arturur nesnelerden 

ve çok �ovu� �u içmekden ve to.me olma�dan �a�ınmak ve 8) 8) 8) 8) #abī"ati 

telyīn eylemek ve her gün şarāb-ı benefseç ve şarāb-ı līmūn veyā şarāb-ı 

u�ulliyye-y-le 9) 9) 9) 9) içmek ve sıġır �uyruġını ve sūsen yapraġın �aynadup ve 

�afravī ve demevī veremde 10) 10) 10) 10) didügimiz munżıc edviyye urma�dur dīger 

verem-i sevdāvī "alāmeti rengi (..?..) 11) 11) 11) 11) ve �atı olmakdur "ilācı müshille 

istifrāġ itmek sevdāyı haftada iki gün birbiri 12) 12) 12) 12) ardınca �usma� ve 

müre##ib ġıdālar ve şerbetler içmek ve sevdā arttırur nesnelerden perhīz 13) 13) 13) 13) 

eylemek ve müre##ib �ammāma girmek ve yumşadur yaġlar dürtmekdür 

sūsen yaġı ve .ınnā yaġı 14) 14) 14) 14) ve eski zeyt yaġı ve şīrūġān ve tavu� ve �az 

yaġı ve saġ yaġı gibi fiFl cümle dükeli 15) 15) 15) 15) ve demlerüñ mu"alecesi oldur ki 

verem �anġı .ıl#dandur nedür bileler evvel .ıl#ı istifrāġ eyleyeler 16) 16) 16) 16) 

münāsib şerbetler ve ġıdālar yisün diyü emr ideler dīger bu bir no.ūddur 

ki żıyyu�uFn-nefese 17) 17) 17) 17) fāyide ider nefesi açar öykeni fet� ider �arı 

zernī. fülfül şeker mūm yumur#a 18) 18) 18) 18) �arusı ve bir pāre kök boyalu 

bīz  cümlesin  yumşak  dögeler ve  sıġıruñ  bögregi yaġı-  19) 19) 19) 19) ıla fındu� 

39b39b39b39b �adar �ablar idüp gölgede �urudalar ve va�t-ı �ācetde birin yā.ūd 1) 1) 1) 1) ikisin 

tütüzdüreler ve ol tütüni yuda "azīm fāFide ider inşāallah Ta"āla 2) bāb 2) bāb 2) bāb 2) bāb 

öyken ve ciger aöyken ve ciger aöyken ve ciger aöyken ve ciger aġġġġrıları brıları brıları brıları bābābābābındadırındadırındadırındadır imdi her kim mersin şarābuñ 3) 3) 3) 3) içseler 

öyken aġrısını ve öksürügi def" ider nāfi"dür eger lisānüF*-*evrī 4) 4) 4) 4) bal 

şerbeti-y-le içseler def" ide ve dārçīn yimek ve māu’l u�ūl da.ı süddeleri 
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5) 5) 5) 5) aça eger siyāh no.ūduñ �uyuñ içseler yaġrıdaki süddeFi açar ve 

sirkengübīn da.ı 6) 6) 6) 6) nāfi"dür ve da.ı zencebīl fındu� bādem nā"fidür da.ı 

kerefes yaşın pişürüp yiseler 7) 7) 7) 7) nāfi"dür dīger mi"de ve ciger aġrısına 

devādur mi"de ża"īf olma� #a"ām yimek 8) 8) 8) 8) yā.ūd mi"dede yil olma� 

bunlaruñ envā"ına fāFide ider ve bu devāya süfūf-ı 9) 9) 9) 9) "ūd dirler terkībī 

budur ma�#a�ī kebābe �aranfil her birinden bişer dirhem "ūd-ı hindī 10) 10) 10) 10) 

yigirmi dirhem müşg-i .āli� üç mi*�āl ve şeker (..?..) otuz dirhem bu 

eczāları 11) 11) 11) 11) yumşa� dögeler ve birbirine �arışturalar va�t-ı �ācetde üç 

dirhem süfūf 12) 12) 12) 12) yiyeler mücerrebdür dīger oġlancu�laruñ �arnı südde ile 

dolsa ve #avul 13) 13) 13) 13) gibi şişse kili sirke ile ı�ladup yaş �abun ile melhem 

idüp ya�ı 14) 14) 14) 14) ideler �urudu�ça degiştüreler def" ola dīger oġlancu�laruñ 

yüregi 15) 15) 15) 15) şişse turbı rendeden geçürüp zeyt yaġı-y-la �aynada ba"de 

�arnına 16161616))))    ya�ı ideler bāb nefes abāb nefes abāb nefes abāb nefes açılup çılup çılup çılup ....ūb olmasūb olmasūb olmasūb olması beyı beyı beyı beyānānānānındadur 17) ındadur 17) ındadur 17) ındadur 17) imdi 

her kim kelem to.mını bir mi�dār alup çeyneyüp �uyın yutsalar āvāzı 18) 18) 18) 18) 

açıla ve eger bişmiş soġanı nişāstaya yatırup yiseler āvāzı açılup 19) 19) 19) 19) ve 

öksürügi def" ola ve  da.ı āvāzuñ  #utulması �arāretden yā.ūd  yubūsetden 

40a40a40a40a    1) 1) 1) 1) olmış ise anuñ-çun benefşe ve nīlüfer şarābuñ içseler nāfi"dür 

(..?..)"ırk-ı sūs �uyı- 2) 2) 2) 2) ıla bir mi�dār �a#ūna ve bir mi�dār �ayvānüFl 

"ābın* içüreler ve ġıdāsı da.ı nīm-sirişte yumur#a 3) 3) 3) 3) ve rişteFi semüz ot ile 

bādem ile ve şeker ile #avu� şōrbāsın yidüreler eger bu "illet 4) 4) 4) 4) bir dertden 

yā.ūd balġamdan ise aña şarāb-ı zūfāyı bir mi�dār bal �uyı birle içürüp 5) 5) 5) 5) 

ve yine bir mi�dār incīr ve �urı üzüm ve bal kök-nār içi yidüreler balġamı 

ishāl ide ve ziyāde 6) 6) 6) 6) çıġırma�dan ve tuzdan ve tütünden .azer ideler ve 

ekşiden ve #uzludan ve da.ı .azer ide 7) 7) 7) 7) eger bir mi�dar kerefes �uyı birle 

bir pāre nişādırı �arışdurup ġarġara eyleseler āvāz 8) 8) 8) 8) açılup .ūb ola ve 

da.ı bir mi�dār kettān to.mın sa�� idüp elekden geçürüp 9) 9) 9) 9) bir mi�dār 

çekirdegi çı�mış �ızıl üzüm ve bir mi�dār köknār içi kim �urumış ola ve 

bir 10) 10) 10) 10) mi�dār fındu� �abuġı çı�mış ola ve beyāz ola bunları cümle dögüp 

ve kifāyet �adar bal ile 11) 11) 11) 11) ma"cūn idüp her �abā� bir �aç gün aç �arnına 

yiseler āvāz açılup .ūb ola 12) 12) 12) 12) ve eger �abā�da aç �arnına #urb yiseler 

āvāzı açılur ve keşūr yimek nāfi"dür pişmiş 13) 13) 13) 13) ola eger bir ādemüñ 
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boġazı ziyāde #utılmış olsa gerekdür ki biş dirhem �avlincān 14) 14) 14) 14) ve biş 

dirhem dārçīn da.ı anāsōn bunları mu�kem dögüp bir mi�dār �u ile 

�aynadup 15) 15) 15) 15) ba"de kefi alınmuş bal ile ma.lūt idüp bir �aç gün aç 

�arnına içseler nāfi"dür 16) bāb mi"de a16) bāb mi"de a16) bāb mi"de a16) bāb mi"de aġrġrġrġrısın ve ısın ve ısın ve ısın ve ����uvvetde ve ża"ifuuvvetde ve ża"ifuuvvetde ve ża"ifuuvvetde ve ża"ifuñ ñ ñ ñ 

beyān ider beyān ider beyān ider beyān ider imdi kim 17) 17) 17) 17) bir mi�dār dārçīn dögüp mi"de üzerine ursalar 

aġrısın def" ide eger 18) 18) 18) 18) na"neFi bir mi�dār sirke ile dögüp ba"de mi"deye 

ursalar def"ide eger gül 19) 19) 19) 19) şarābuñ #a"āmdan  �oñra içseler  aġrısın def" ide  

40b40b40b40b eger bögürtlen yapraġın dögüp 1) 1) 1) 1) mi"de üzerine ursalar �avī ide eger 

limūn şarābuñ içseler nāfi"dür da.ı gül 2) 2) 2) 2) �uyuñ içseler mi"deye �uvvet 

vire eger mi"de aġrısınuñ sebebi �arāret ġālib 3) 3) 3) 3) olma�dan ise zīrā ek*er 

andan �ā�ıl olur "alāmeti oldur ki tiz tiz �u�ama� ve mi"dede #a"ām 

göyünmek 4) 4) 4) 4) ve mi"de ıssı olma�dur imdi "ilācı budur ki eşribe- 5) 5) 5) 5) lerden 

tuffā� şarābı ve �ummāż şarābı ve hindibā şarābı içüp ve #a"āmlardan ekşi 

6) 6) 6) 6) �oru� ve nār-deng ve �umā�lu şōrbā yiyüp ve meyvelerden elma ve 

amrūd ve ayva mārūl 7) 7) 7) 7) ve kişnic isti"māl idüp ve ba"de yine mi"de 

üzerine bir mi�dār kāsnī-i gülāb ile 8) 8) 8) 8) ezüp ve bir mi�dār sirke da.ı �atup 

urma� lāzımdur ve eger bu "illet burūdet 9) 9) 9) 9) ġālib olma�dan ise "alāmeti 

oldur ki ziyādeler ile gelür ve #a"āmı gic hażm ider ve 10) 10) 10) 10) da.ı az �u�ayup 

ve imtilā olma�dan eger mi"dede yil olup �uruldayup ve ınç�ırı� 11) 11) 11) 11) da.ı 

dutar ise devāsı budur ki insāna nāfi" ma"cūn yiyüp ve bir mi�dār anāsōn- 

12) 12) 12) 12) ıla rāzyāne to.mın ve gülbeşeker isti"māl ve eşribelerden şarāb-ı u�ūl 

ile turunc 13) 13) 13) 13) �abuġı şarābuñ içüp ve ġıdālardan #avu� ve piliç ve serçe ve 

gögercin palazın 14) 14) 14) 14) yiyüp yā.ūd oġlak etüñ piryān idüp da.ı fülfül ve 

zencebīl ve �aranfil 15) 15) 15) 15) isti"māl ideler ve da.ı mi"de üzere �urı gül "ūd-ı 

anāsōn bunları cümle dögüp 16) 16) 16) 16) kifāyet �adarı zeyt yaġı-y-la �arışdurup 

ıssıca�la uralar velākin �ovu� �udan 17) 17) 17) 17) .azer idüp ve bir mi�dār rāzyāne 

to.mı �aynadup �u yirine anı içürüp ve sāFir 18)18)18)18) �ovu� şeylerden perhīz 

üzere olalar ve eger  bu "illet �afrā ġālib  olma�dan  19) 19) 19) 19) ise ānuñ  "alāmeti  

41a41a41a41a    budur ki aġzı acı olup ve göñli bulanup da.ı istifrāġ eyledükde 1) 1) 1) 1) �afrā 

�usma�dur velākin bu "illet sevdādan olursa anuñ da.ı "alāmeti hażm 2) 2) 2) 2) 

ża"īf ve iştihā ġālib olup ve istifrāġ eyledükde sevdā �usma�dur imdi eger 
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�afrā 3) 3) 3) 3) ve eger sevdā ikisin da.ı ishāl ile istifrāġ itdürüp içerüsin pāk 

eylemek lāzımdur 4) 4) 4) 4) ammā �arāretden ve bürūdetden olan aġrılara 

yu�aruda 2ikr olınmış mu"āleceF eyleyüp 5) 5) 5) 5) ve balġamdan olana bu 

tedbīri eylemek lāzumdur me*elā rāzyāne to.mı ve kerefes to.mı 6) 6) 6) 6) #urunc 

�abuġı �urı fülfül ma�#akī zencebīl bu 2ikr olınan edviyyeler şarābuñ 

ayırup 7) 7) 7) 7) ve ıssıca� �u ile içüp ve ma"cūnuñ da.ı terkīb idüp gice ile 

isti"māl ideler 8) 8) 8) 8) ziyāde nāfi"dür ve sāFir dükeli �ovu�dan ve balġamdan 

ve yilden olan marīżlara ve �anculara 9) 9) 9) 9) yine bu mu"ālece eylemek 

gerekdür ve eger mi"de aġrısı fāsid #a"āmdan ise ıssıca� 10) 10) 10) 10) �u ile tiz tiz 

istifrāġ itdürüp ve yine aña göre tedbīr ve mu"ālece eylemek gerekdür 11)  11)  11)  11) 

ve da.ı her kim turp to.muñ yiseler mi"deFi �avī ve mu�telif yilleri 

bedenden çı�arur 12) 12) 12) 12) Bu�rā# cekīmden men�ūl dür ki bir ādem �arımsaġı 

mu"tād idüp yise mi"desin 13) 13) 13) 13) pāk ide ve el ve aya� ditremesin def" ide 

fālice ve süst-i endāma ziyāde menfa"ati 14) 14) 14) 14) 'āhir ola ve eger mi"de ża"ifi 

içün zencebīl perverdesi ve kimnōn ma"cūnuñ yiseler 15) 15) 15) 15) nāfi"dür lākin 

evvel mi"deFi istifrāġ ile pāk idüp ve ekşi ġalīz #a"āmlardan �a2er 16) 16) 16) 16) idüp 

2ikr olınan ma"cūn ile la#īf ġıdālar yiseler ve ba"de #a"āmuñ üzerine 17) 17) 17) 17) 

bir �aç fincān şarāb-ı rey�ān içeler ġāyetle nāfi"dür ve da.ı mi"de 

ża"īf olup 18) 18) 18) 18) yidügi #a"āmı hażm idemeyüp �ay eylese gerekdür ki bir 

mi�dār na"neFi sa�� idüp  19) 19) 19) 19) ve �aranfili  da.ı  sa��  idüp  şōrbā  üzerine 

41b41b41b41b    eküp yiseler ziyāde �uvvet bula 1) 1) 1) 1) na"neF yimek ża"ifüñ giderüp ve 

iştihāFı getürür imdi her-bār #a"ām üzerine 2) 2) 2) 2) �açup yiseler mi"de �avī ve 

hażmı ziyāde idüp da.ı ekşi getirmekden .alā� 3) 3) 3) 3) ider ve da.ı mi"de 

istifrāġ eylemeden ża"īf olmış ise bir parça bīzi bir mi�dār 4) 4) 4) 4) gülāb ile 

ı�ladup mi"denüñ üzerine ursalar nāfi"dür da.ı �ayva şarābı 5) 5) 5) 5) içmek 

nāfi"dür zīrā istifrāġı men" ider ve �usızlıġı �at" ider ve mi"deye �uvvet 6) 6) 6) 6) 

virüp göñül dutmasuñ def" ider żanbā� yimek da.ı dimaġa a"lādur iştihāFı 

ġālib 7)7)7)7)    idüp ve �afrādan olan göñli dutmasın def" ider bāb bāb bāb bāb ####aaaa""""ām ām ām ām ....ażm ażm ażm ażm 

olması 8) ve olmaması beyolması 8) ve olmaması beyolması 8) ve olmaması beyolması 8) ve olmaması beyānānānānındadur ındadur ındadur ındadur imdi her kim oġul otunuñ yapraġın 

çeyneseler yidügi 9) 9) 9) 9) #a"āmı .azm itdüre ve da.ı dārçīn yimek ve �a�ız 

çeynemek .ażm itdürür ammā 10) 10) 10) 10) na"ne yimek ve #ar.ūnı aġızda #utma� 
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iştihā’ getürür ve da.ı �avlincānı #a"ām üzerine 11) 11) 11) 11) �açup yiseler �u 

mi"deye fāFide olup �albe ferru. ve mi"deFi �avī idüp 12) 12) 12) 12) ziyāde işmegi 

men" ider ve bunuñ bedeli da.ı dārçīndür ġaflet olınmaya ve da.ı 13) 13) 13) 13) 

za"ferānı #a"ām üzerine eküp yiseler rū�a ferru. ve �albi �avī idüp 

#a"āmı 14) 14) 14) 14) da.ı .ażm itdüre ve perdeFi da.ı def" idüp yüregde olan 

süddeFi açup niçe 15) 15) 15) 15) nef"ī ve fāFidesi 'āhir olur velākin buçu� dirhemden 

ziyāde yimeyeler 16) bāb istifrā16) bāb istifrā16) bāb istifrā16) bāb istifrāġ itmegi ve itmemegi beyġ itmegi ve itmemegi beyġ itmegi ve itmemegi beyġ itmegi ve itmemegi beyānānānān ider  ider  ider  ider imdi her 

kim ziyāde istifrāġ 17) 17) 17) 17) iderse ba�laFı yiseler def" ider ve da.ı mi"de 

ekşiyüp ekşi ekşi istifrāġ eylese 18) 18) 18) 18) �ummā� �u ile bir mi�dār kimnōnı 

sa�� idüp  �ummā� �uyı birle içseler  istifrāġ   19) 19) 19) 19) eylemegi  def" ide  eger  

42a42a42a42a    �u�ma� murād idüp eylemese bir mi�dār turb to.mın dögüp 1) 1) 1) 1) �u ile yā 

bal şerbeti-y-le yā süd şerbeti-y-le yā süd ile �arışdurup içseler nāfi"dür ne 

�adar mi"desi 2) 2) 2) 2) perk olursa da �u�ar eger bal ile tuzu yiyüp üzerine ılıca�  

�u içseler 3) 3) 3) 3) �u�durur eger bir mi�dār südi �aynadup ve bir mi�dār çörek 

�atup ba"de �abā� 4) 4) 4) 4) aç �arnına içeler �u�durur balġamdan .alā� ola 

ammā südi bir pāre �oġıdup 5) 5) 5) 5) içeler ıssıca� içmeyeler nāfi"dür eger bir 

mi�dār turb to.mın �oyup süd ile yā.ūd 6) 6) 6) 6) sirke ile .al# idüp ba"de 

�abā�dan .ammāma varup ıssıca� yirde aç �arnına 7) 7) 7) 7) içseler fiFl�āl 

�u�dura eger bir mi�dār #ura� otın siyāh üzümle �aynadup 8) 8) 8) 8) ba"de �uyın 

�ammāmda ziyādece içseler istifrāġ (..?..) eyledikden �oñra on yıllı� 9) 9) 9) 9) 

baha� za�metin def" ide velākin �u�du�dan �oñra bir mi�dār �ovu� �uya 

sirke 10) 10) 10) 10) �atup ve anuñla aġzın burnuñ yuyalar bu.ārı başa çı�maġa 

�omaya mücerrebdür 11) 11) 11) 11) ve her kim bir mi�dār turbı mu�kem dögüp 

�uyuñ alup ba"de �ammāma varup 12) 12) 12) 12) #urb �uyından bir �aç fincān içseler 

fiFl�al �ay itdürüp ve balġamı ve aġzından 13) 13) 13) 13) a�an �ara �uyı def" ide ve 

da.ı ol #a"ām yiyüp �oñra �ay eylemek murād ider 14) 14) 14) 14) ādem gerekdür ki 

tuzsız rişte çorbasını ve yine tuzsuz baş paçası gibi şeylerden 15) 15) 15) 15) yiyüp ve 

üzerine ziyāde ılıca� �u içdügde der�āl �ay ide ammā la#īf ġıdālar 16) 16) 16) 16) ve 

ferrū� kebere yiyüp iki üç güne dek ekşi şeylerden mezr ide bāb göz 17) bāb göz 17) bāb göz 17) bāb göz 17) 

aaaaġrġrġrġrılarınuñ ve marıılarınuñ ve marıılarınuñ ve marıılarınuñ ve marıżlarżlarżlarżlarınuñ ınuñ ınuñ ınuñ "il"il"il"ilāclarāclarāclarācları ve sı ve sı ve sı ve sāFir aāFir aāFir aāFir a����vālleri beyānvālleri beyānvālleri beyānvālleri beyānındadur 18) ındadur 18) ındadur 18) ındadur 18) 
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imdi her kimüñ gözi aġrısa bir pāre �ummāk ve bir mi�dār gül �uyı ezüp 

ba"de  19) 19) 19) 19) sürme  göze çekseler  aġrısın def" ide  eger �ızıl aġaç  yapraġuñ  

42b42b42b42b    yaş iken 1) 1) 1) 1) bir �aç kerre göze çekseler .oş ola ve da.ı kerefes ve benefşe 

dögüp gözi üzerine ursalar 2) 2) 2) 2) şifā bula eger bir mi�dār ba�laFı mu�kem 

dögüp ve elekden geçürüp sürme gibi göze çekseler 3) 3) 3) 3) nāfi"dür bir mi�dār 

.ardālı bir mi�dār bal-ıla ve �u ile �arışdurup sürseler �apa� �alunlıġı 4) 4) 4) 4) 

ve �anın def" ide eger bir mi�dār kişnic �uyı birle gül �uyuñ ma"ān �oşup 

göze 5) 5) 5) 5) çekseler gözde olan �abarcıġı def" ide eger la�la� terisi mu�kem 

dögüp a� inen 6)6)6)6) göze çekseler a�ın gidere eger kendene yapraġın ve 

çiçegin mu�kem dögüp şişmiş 7)  7)  7)  7) göze ursalar def" ide eger �ırlanġıç 

beynin bir mi�dār bal ile .al# idüp göze çekseler 8) 8) 8) 8) a�lıġın def ide eger 

gelincik çiçegin dögüp �uyın göze çekseler a�lıġın def" 9) 9) 9) 9) ide eger a� 

�ū�en mu�kem dögüp �uyın bīzden süzüp ba"de ol �u berāberī 10) 10) 10) 10) gül �uyı 

�oşup a� düşmiş göze çekseler ġāyetle nāfi"dür eger keklik 11) 11) 11) 11) ödin bulup 

ve berāberī misg ile ve bir dāne delüksiz incüyi da.ı �a�� idüp 12) 12) 12) 12) 

cümlesin �oşup göze çekseler a�lıġı def" idüp .alā� ola eger no.ūd-ı 

meryem dögüp 13) 13) 13) 13) göze çekseler a�lıġı def" idüp .alā� ola ve ża"īf olmış 

göziñ nūrın ziyāde 14) 14) 14) 14)     ide keklik ödin ve saġ gözin  süd ile �aynadup 

göze çekse gice 15) 15) 15) 15) gündüz gibi göre ziyāde nāfi"dür eger nergis �uyın 

çı�arup �aranlıġı olan 16) 16) 16) 16) göze çekseler def" ide eger yaş a�an göze 

nişāstaF-ı sürme gibi çekseler def" 17) 17) 17) 17) ide eger bir parça zifti ya�up 

gözlerin ol tütüne #utsalar yaş �a#" ider 18) 18) 18) 18) ammā göze a� güneşden olur 

ise  afyōn mı�rī  �o�layup  bir pāre  gözine  19)19)19)19) çekseler  def" ide eger  bir 

43a43a43a43a    mi�dār rāzyāneFi mu�kem �aynadup ve �uyın çı�arup 1) 1) 1) 1) ba"de �urudup 

da.ı va�t va�t yiseler bā2en .alā� ola dīger bil �ovu�luġı 2) 2) 2) 2) içün ve �ovu� 

olma� içün ve bevā�ır içün üç dirhem "ā�ır�ar�ā üç dirhem 3) 3) 3) 3) büber on 

dirhem eflā� #uzı mu�kem dögüp �ammāmda eñseden �uyruġa 4) 4) 4) 4) varınca 

eke ve ova tā ādemüñ gövdesi ürperince andan ıssıca� �u 5) 5) 5) 5) dökünüp 

çı�alar nāfi"dür dīger dört buçu� dirhem (..?..) to.mını üç 6) 6) 6) 6) gün isti"māl 

ideler bil �ovukluġını giderür dīger bil �ovu�luġına fāFide- 7)  7)  7)  7) üFl .ayāt 

ma"cūnuñ bişer dirhem günde isti"māl itdüreler na"fidür dīger 8) 8) 8) 8) 
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�avlincān on dirhem �aranfil biş dirhem dārçīn biş dirhem dār-ı fülfül 9) 9) 9) 9) 

on dirhem firengī terementi yigirmi dirhem kifāyet mi�dārınca "asel birle 

10) 10) 10) 10) ma"cūn idüp isti"māl olına mücerrebdür dīger bil �ovu�lıġına ki �an 

11) 11) 11) 11) gelmesine def" ola nice kimseneler şifā bulmışdur nebāt-ı .amūy ve a� 

günlük 12) 12) 12) 12) ve to.m-ı vec ve cevz-i buvā bu cümleden bişer dirhem 

eczāları dögüp ve elekden 13) 13) 13) 13) geçürüp kifāyet mi�dārı bal ile ma"cūn idüp 

�abā� ve a�şām birer 14) 14) 14) 14) dirhem isti"māl ideler mücerrebdür dīger bil 

�ovu�lıġına sefūf rāzyāne 15) 15) 15) 15) biş dirhem kāfūr bir dirhem benī isrāFil 

zeytūnı dört dirhem �ablubġa 16) 16) 16) 16) yumur#ası üç dirhem tesbī. boncuġı üç 

dirhem �a��aġan beyni üç 17) 17) 17) 17) dirhem to.m-ı hāvuc üç dirhem to.m-ı 

.aş.āş bir dirhem nebāt elli dirhem çig 18) 18) 18) 18) bal �ır� dirhem keskīn şarāb 

yigirmi   dirhem  eczāları  sa�� ve  .alt  19) 19) 19) 19) ve  ferāce göre  sub� ve  mesā  

43b43b43b43b    isti"māl ideler bāb bāb bāb bāb ....ayāayāayāayāsında sında sında sında ####aş 1) olanuñ aş 1) olanuñ aş 1) olanuñ aş 1) olanuñ "il"il"il"ilācācācācın beyın beyın beyın beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi her kim 

bir mi�dār na"neFi dögüp 2) 2) 2) 2) bir mi�dār �ızıl üzüm ile �oşup merhem gibi 

oldu�da .ayāda eger �ızıl 3) 3) 3) 3) reng var ise gövde #arafından �an alup ba"de 

bu merhemi da.ı şiş üzerine 4) 4) 4) 4) ursalar bi-i2ni’llāh şifā bula eger bir 

mi�dār rey�ānı dögüp ba"de .ayāda 5)5)5)5) olan şiş üzerine ursalar def" ide 

eger ve da.ı 2ekerde şiş olup 6) 6) 6) 6) ıssı olursa bāselī� #amarından �an alup 

ba"de ile ı�lanmış yumur#a 7) 7) 7) 7) aġın ve gül yaġın ve bir pāre nişāstaFı dögüp 

merhem gibi oldu�da bir parça 8) 8) 8) 8) bīz üzerine sürüp �asıġa baġsalar .alā� 

ola mücerrebdür eger bir ādemüñ 9)9)9)9) 2ekerine mūrdārlı� ulaşırsa sebebi 

"avratdan yā.ūd mūrdārlı�dan �ā�ıl 10)10)10)10) olur "ilācı budur ki ibtidā me2kūr 

eyledügi gibi hemān kendinüñ sidügi (11)  (11)  (11)  (11) ile yuyup sirke merhemīn 

ursalar .alā� ola eger bir ādemüñ 2ekerinde 12) 12) 12) 12) şiş olup "ilācından "āciz 

�alsalar bir mi�dār .urmā çekirdegi-y-le 13) 13) 13) 13) ve .atme to.muñ berāberce 

alup dögüp yumşa� oldu�da bir pāre sirke- 14) 14) 14) 14) ile �arışdurup ve ya�u 

eyleyüp şiş olan yire sürseler veyā.ūd 15) 15) 15) 15) ursalar bi-i2ni’llāh .alā� ola 

eger .ayāda ve eger sāFir yirde olan 16) 16) 16) 16) şiş mu"ālecesi budur ki vāfir 

ziyādesi-y-le �u teresi cem" idüp 17) 17) 17) 17) ba"de bir dāne büyük �azanuñ içine 

vāfir �u �oyup �aynadup ba"de 18) 18) 18) 18) ıssıca�la içine girüp �uşaġına deg yā.ūd 

boġazına  deg girüp 19) 19) 19) 19) otursalar bi-i2ni’llāh cümle a"żāsında olan şişlerden  
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44a44a44a44a    ve sāFir 1) 1) 1) 1) "illetlerden da.ı müberrā olup şifā bula nev"-i dīger zeytūn 

yaġı-y-la �aluta 2) 2) 2) 2) idüp yidürseler ġāyet nāfi"dür ve da.ı �uya girdikde 

yine ot- 3) 3) 3) 3) ıla �ūyı bir fuçuya #oldurup ba"de girüp ve �oñında �ovu�dan 4) 4) 4) 4) 

ve �ovu� �u içmeden ziyāde �a2er idüp ziyāde mücerrebdür dīger rey�ānı 

5) 5) 5) 5) dögüp �uyın şiş .āya üstine ursalar şişleri def" ve aġrısı 6) 6) 6) 6) giderür dīger 

servi aġacı yapraġın ve budaġın ve �uzulaġın dögüp cümlesin 7) 7) 7) 7) bir yire 

�arışturalar ve �asıġı yarılan kimsenenüñ �asıġına ursalar 8) 8) 8) 8) "ażīm fāFide 

ider dīger �arım�aġı bişürüp yiseler göbek ve �ası� aġrısın 9) 9) 9) 9) giderür dīger 

ebem gömecini �uyın şarāba �atub içseler �ası�da za�meti 10) 10) 10) 10) olanı def" 

ider dīger #urb to.muñ bal ile �aynadup yiseler göbekde 11) 11) 11) 11) ve �ası�da ne 

�adar yil var ise giderür dīger �ūsen kökini gül 12) 12) 12) 12) yaġı-y-la mu�kem ezüp 

.ayā şişine ursalar "a'īm fāFide ider dīger 13) 13) 13) 13) �aplubġayı �u ile pişürseler 

ve �asıġı yarılan oġlancıġı ol 14) 14) 14) 14) �u içinde o#urda �osalar yaruġı def" ola 

dīger na"neFi dögüp 15) 15) 15) 15) �ızıl üzümle birbirine �arışturup melhem gibi 

ideler .ayāda olan şişe 16) 16) 16) 16) ursalar nāfi"dür aġrısın giderür dīger kerefes 

to.mını "asel ile 17) 17) 17) 17) ma"cūn idüp yiseler �avu�daki �umı #aşra çı�arur ve 

�ası�dan 18) 18) 18) 18) �ovu�luġı giderür dīger oġlancu�laruñ bevl yolından �an 

gelse 19) 19) 19) 19) biş  dirhem .āvuc  to.mını dögüp  mi�dārınca  "asel şeker  �atup  

44b44b44b44b    yidüreler nāfi"dür 1) 1) 1) 1) dīger bir mi*�āl günligi dögüp bala �atup döşege 

işeyen oġlana yidüreler 2) 2) 2) 2) işemez ola dīger �ası� yaruġına nāfi"dür #atlu 

�a�ız ve günlük �a�ızı ve .ām 3) 3) 3) 3) �a�ızı ve �a�nı bunlardan ikişer dirhem 

�arġa dölegi bir dirhem bunları dögüp 4) 4) 4) 4) ve benefşe yapraġı ile melhem 

ideler ve sünger üzerine vurup ba"de �ası� yarıġı 5) 5) 5) 5) üzerine ya�u ideler ve 

bu ya�u �ır� gün dura ve her gün sirkesüz paça �uyın 6) 6) 6) 6) içeler bi-i2ni’llāh 

oñuldur dīger ve �ış güninde sidik yolında sidik 7) 7) 7) 7) �ovıyup donar "ilācı bir 

mi*�āl teryak-ı #īn yidüreler nāfi"dür dīger 8) 8) 8) 8) bir kimsenenüñ .āyası şişse 

iki dirhem rey�ān döge ve �uyını .āyasına 9) 9) 9) 9) #ılā ideler şişi giderür ve 

aġrısın def" ider dīger �an işemege "acāyib 10)10)10)10)    nesnedür tamām �anı keser 

ammā içerüde cerā�at olmayup hemān yalñuz za�met 11) 11) 11) 11) virüp �an işer 

olsa tāze yeşil .ıyārı fırunda kebāb idüp yiyeler 12) 12) 12) 12) �anı keser 

mücerrebdür dīger ço� işemegi giderir .orōsuñ ibigini pişürüp 13) 13) 13) 13) yiyeler 
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ve yā.ūd ya�up bal ile �arışturup yiyeler nāfi"dür dīger demür dikeni 14) 14) 14) 14) 

#aş ufadup çı�armada "acāyibdür işbu dikeni-y-le dögeler ve kaynadalar 

15) 15) 15) 15) tekrār tekrār çokça içüreler az içmekde faFide belürmez ta��īk taşı 

ufadur 16) 16) 16) 16) ve çı�arur gerek büyük ādemden gerek oġlancu�lardan 

ziyānsuz nesnedür 17) 17) 17) 17) .ā�iyyet dikendedür cem" idüp ve ço�ça dögüp 

�aynadup içüreler 18) 18) 18) 18) mi�dāra �ācet bu �adar ve da.ı nice fāFideleri 

vardur bil  aġrısına 19) 19) 19) 19)     ve cimā"a �atı  �uvvet   virür dīger  .āya şişi  içün 

45a45a45a45a    büyük olsun oġlan 1)1)1)1)    imdi müshil-i la#īf ziyāde nāfi"dür zīra insanda olan 

cümle safrāyı 2) 2) 2) 2) balġamı sürüp pāk eyleye sināmeki biş dirhem gül-i sur. 

biş dirhem (..?..) 3) 3) 3) 3) biş dirhem bu me2kūr eczāları kifāyet �adar alup bir 

mi�dār �āf �u ile �aynadup 4) 4) 4) 4) ve ol �aynamış �uyuñ içine yidi dirhem 

eftīmūn �atup ba"de mu�kem �aynadup 5)  5)  5)  5) �ıkup yabana atalar ve ol �uyın 

içine yigirmi dirhem narencībīn ile yigirmi 6) 6) 6) 6) dirhem hindī �oyup ve 

mu�kem ezüp ve bir bīzden süzüp ba"de ac �arnına cümleFi 7) 7) 7) 7) bir yirden 

içüp öyleye deg bir nesne yimeyeler tā "acāyib göreler nev"-i dīger 8)  8)  8)  8) 

leyyinet içün ziyāde nāfi"dür gül-i sur. iki dirhem revend bir dirhem 

"unnāb üç dirhem 9) 9) 9) 9) zencebīl biş dirhem bu mezkūr edviyyeleri revend ile 

zencebīl dögüp ve "unnāb- 10) 10) 10) 10) ıla güli dögmeyüp ba"de bir tencereFi 

yarusına deg �u ile doldurup 11) 11) 11) 11) ve iki dirhem �adarı sevdāb didikleri 

eczādan alup �atalar ba"de ol �adar 12) 12) 12) 12) �aynadalar ki eczāların �uvveti 

�uya çı�a ba"de fincān ile �abā� ve a�şām 13) 13) 13) 13) birer ikişer fincān �ahve 

yirine içdüklerinde fāFide bulalar ve da.ı �azret-i 14) 14) 14) 14) resūl �allallahu 

"aleyhi ve sellem �ażretlerinden men�ūldur ki bir ādem ishāl olma� 15) 15) 15) 15) 

murād eylese biş dirhem sināmeki biş dirhem nebāt şekeri bir dirhem 

rāzyāna 16) 16) 16) 16) bu mezkūrları mu�kem dögüp yine cümlesüñ bir yire �oşup 

büyücek �āplar idüp 17) 17) 17) 17) her �abā� birer mi*�āl isti"māl ideler ziyāde 

nāfi"dür ve bir mi�dār ishāl 18) 18) 18) 18) da.ı ider eger müshil içün iki dirhem 

ġārī�ūn dögüp ve bir  mi�dār  līmūn  19) 19) 19) 19) �u ile .ab gibi  yutsalar on  kerre 

45b45b45b45b    �adar sürer eger �afrāyı ve eger sevdā"ı ve eger 1) 1) 1) 1) balġamı olsun sürüp 

pāk ider ve hem ġārī�ūnı yalñuz içmek �or�usızdur 2) 2) 2) 2) bil aġrısına ve diz 

aġrısına ve sāFir "illetlere ziyāde nāfiFdür ve da.ı ziyāde 3) 3) 3) 3) ishāl olma� 
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isterse bir mi�dār .ıyār şenbeFi ve demür hindī ile içseler 4) 4) 4) 4) �afrāyı da.ı 

ishāl ider ziyāde nāfi"dür ve da.ı ziyāde �abż olan ādeme 5) 5) 5) 5) müshil 

virmeden .azer ideler zīrā baġır�aġın çatladır helāk eyleseler 6) 6) 6) 6) bā-.u�ū� 

eyyām bā.ūrda şol ādemüñ ġu��ası ve �a�āveti ziyāde olup 7) 7) 7) 7) yā.ūd 

şā2lıġı ziyāde olup yā.ūd bir mühim işinüñ endīşesi olmış 8) 8) 8) 8) ola ol �alde 

müshil içürmeyeler nedāmetidür ammā eger müshil içüp kendüye 9) 9) 9) 9) ża"if 

müstevli olursa bāzūların ve baldırlarıñ ve dizlerin da.ı 10) 10) 10) 10) baġlayup 

ba"de şarāb-ı �andāl ve şarāb-ı sefercel virüp 11) 11) 11) 11) ba"de bir mi�dār 

�urumış �a#ūna ile bir mi�dār rey�ān to.muñ eşrebeler- 12) 12) 12) 12) ile �arışdurup 

içüreler ziyāde nāfi"dür eger bu 2ikr olınan menvāl üzere 13) 13) 13) 13) "amel 

eyleseler ziyāde fāFidesin göreler velākin her şeyF yazulduġı üzere "amel 

14) 14) 14) 14) eylemeden ġāfil olmayalar her şeyF sebeb viren .ālıkdur terkib-i �abb 

15) 15) 15) 15) müshīl-i latīf bī na'ırdur �arı sabr on dirhem sa�� olınup müheyyā 16) 16) 16) 16) 

#ura on dirhem (..?..) sa�� olınup müheyyā #ura çalāpā* on dirhem rāvend-i 

17) 17) 17) 17) çīnī sekiz dirhem bu ikisini sa�k olınup gülāb ile .amır olınup bir 

çīnī sırçaya 18) 18) 18) 18) �ıvanup güneşde �uruya üç def"a bu menvāl üzere 

güneşde �urudu�dan  �oñra  19) 19) 19) 19) sa�� olınup  müheyyā #ura ma�mūdiyye biş 

46a46a46a46a    dirhem ba"düFs sa�� ellişer dirhem �u ile 1) 1) 1) 1) üç def"a �aynada müheyyā 

#ura �abbü’s selā#īn üç dirhem ibtidā �abın 2) 2) 2) 2) gide bādem gibi �uda ı�lada 

üzerindeki zārın ala iki şa� olur 3) 3) 3) 3) ortasındaki özin çı�arup ata andan bir 

dirhemine bir dirhem keskīn 4) 4) 4) 4) sirke �oyup �aynadup �urudup sa�� eyleye 

müheyyā #ura ba"de bu cümleFi 5)5)5)5)toz idüp bir mi�dār beyāż kitre’* dögüp 

ı�ladup anınla .amīr eyleyüp 6)6)6)6)    no.ūddan �aġīr �ablar eyleye leyyinet 

içün bir iki şerbet içün biş altı 7) 7) 7) 7) #abī"ate göre ża"īf �astaya ve żıyyı�-ı 

�adrı olana virmeyeler besbāse 8) 8) 8) 8) bir dirhem ka"be �amanı bir dirhem 

bunlar da.ı sa�� olup .amīr eyleye berāber .al# 9) 9) 9) 9) olına dīger evvel 

bahārda şerbet-i müshildür �afrāyı ve balġamı ishāl ider üç 10) 10) 10) 10) dirhem 

çālāpāFı bir dirhem şeker ile �arışturup bir mi�dārın a.şāmdan muġlāb  

11) 11) 11) 11) yirine ılıca� �u ile içeler ve �u��adan da.ı �abāh aç �arnına isti"māl  

12) 12) 12) 12) ideler a"lā şerbetdür dīger şerbet-i müshil bir dirhem çün çīnīF alup 

a.şāmdan 13) 13) 13) 13) ıssıca� �u ile ı�ladup �abā� aç �arnına içeler bundan özge 

şerbet 14) 14) 14) 14) olmaz .ū�ū�a sıtmaya dīger şerbet-i müshil on biş dirhem 
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anīsōn 15) 15) 15) 15) elli dirhem sināmeki yüz dirhem �āfī �u sināmeki ile anīsōnı 

yumur#a pişimi 16) 16) 16) 16) mi�dārı �uda �aynadup ba"de pāk bīzden süzüp ve 

�uyın alup 17) 17) 17) 17) yigirmi dört dāne pujġa erigi ol �uya �oyup otuz dirhem 

"asel- 18) 18) 18) 18) ile erik pişince �aynadup ba"de üç dāne erigi aç �arnına ekel 

eyleye 19) 19) 19) 19) ba"de üç dört  �aşu�  �uyından  da.ı içeler bī-mu'īr müleyyindür  

44446b6b6b6b    ve içecegi 1) 1) 1) 1) gice sināmeki ma"cūnından isti"māl eyleye dīger ma"cūn-ı 

müshil yürekde olan 2) 2) 2) 2) "illetlere ve yitmiş iki dürlü derde devādur beher 

gün on dirhem vezn idüp 3) 3) 3) 3) her �abā� aç �arnına ekel ideler bişinci ve 

altıncı gün baş�a yire o#uralar göreler 4) 4) 4) 4) kim insān içinde neler çı�armış 

ġaflet olınmaya terkībi budur egeden 5) 5) 5) 5) geçmiş �urşun ve çöpi çı�mış 

sināmeki ve ma�#akī ve nebāt şekeri bu eczālardan 6) 6) 6) 6) otuz dirhem ve yüz 

yigirmi dirhem "asel-i mu�affāFı bir �alaylı #as içine �oyup 7) 7) 7) 7) e#rāfına 

kömüri dizüp dört e#rāfından �aynamaġa başladuġı gibi indürüp 8) 8) 8) 8) parma� 

dayanca� �adar �ovudup evvel şekeri ba"de �urşunı ve sāFir eczāları 9) 9) 9) 9) 

�oyup �arıştura tā kim ma"cūn dökinince �abżı �atı ise on dirhem 

müleyyin-ise 10) 10) 10) 10) bişer dirhem ekel ideler inşāallah Ta"āla ziyāde nef"in 

müşāhede iderler 11) 11) 11) 11) dīger ve da.ı lāzımdur ki �āFideFi müshili bileler 

evvelā pek arı� kişi içmesin 12) 12) 12) 12) *āniya �atı semüz kişi içmesin *āli*ān 

bāliġ olmaduk oġlan içmesin rābi"an 13) 13) 13) 13) �ayż görmiş "avratlar ve ço� �an 

a�ıtmış kimseler ve �atı ża"īf olmış 14) 14) 14) 14) �ayrular ve �ayrulıġuñ evvelinde 

ve üçinci bişinci ve yidinci ve #o�uzıncı gününde 15) 15) 15) 15) içmeyeler ve �ovu� 

günde gün #oġınca� ve ıssı günde gice ile içeler ve eger 16) 16) 16) 16) içdügi ot �oy 

olursa içdügi dem hemān uyuya kim ot eyü 17) 17) 17) 17) işleye ve ammā ot ża"īf 

olur ise uyumaya kim gövdesine sinmeye 18) 18) 18) 18) ve eger ot işlemez-ise üzerine 

ıssıca� �u  iyice  kim  �usa ve bir  günde 19) 19) 19) 19) ot  işlemez-ise üzerine  tekrār 

47a47a47a47a    ot içmek cāFiz degüldür bir iki günden �oñra 1) 1) 1) 1) içmek gerek eger �afrā 

ġālib olursa "alāmeti budur ki beñzi �aru olur ve 2) 2) 2) 2) aġzı acı olup sidügi 

yaġlı ola ve eger balġam ġālib olursa "alāmeti 3) 3) 3) 3) budur ki aġzı #atsuz ola 

ve beñzi a� ola ve öküş �u�amaya gövdesi 4) 4) 4) 4) süst ola aġzı �ulana ve sidügi 

a�çıl ola ve eger sevdā ġālib olursa 5) 5) 5) 5) "alāmeti budur ki �or�unç düşler 

göre arı� ve �ara yaġız ola gövdede küçücük 6) 6) 6) 6) ola ve burnı içi �uru ola 
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sümügi gey az gele ve eger �an ġālib olursa 7) 7) 7) 7) "alāmeti budur ki göz 

#amarları �ızıl ola ve düşinde kendüzini �an içinde 8) 8) 8) 8) göre ve �ızıl 

nesnelerde göre ve aġzı #atlu ola ve gülec ola ve göñli 9) 9) 9) 9) açu� ola bāb bāb bāb bāb 

müshil müshil müshil müshil ����abż iden şeyleri beyabż iden şeyleri beyabż iden şeyleri beyabż iden şeyleri beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi 10) 10) 10) 10) her kim �abż olma� içün 

�oyunuñ cigerinden piryān idüp yiseler �abż eyleye 11) 11) 11) 11) eger bir ādem 

ziyāde ishāl olsa bir mi�dār incīr yapraġın mu�kem �aynadup ba"de 12) 12) 12) 12) 

ıssıca� iken aya�ların topu�larına dek ol �uya �o�up tamām �ovınca 13) 13) 13) 13) 

dursalar bi-i2ni’llāh sākin ola ve eger iki aya�ların dizlerine dek �o�aca�    

14) 14) 14) 14) olursa otuz �ır� gün �abż ider ve da.ı ishāl olan ādem tavu� 15) 15) 15) 15) 

kebābı ve gögercin etüñ ve serçe etin ve �atı pişmiş yumur#a ve �ummā� 

�uyı 16) 16) 16) 16) birle pişmiş paça yiyüp vesāFir yaġlıdan ve �ovu� �ulı yimesinden 

ve #a"āmlardan 17)17)17)17)�a2er ideler ve da.ı her #a"ām yidüginden �oñra üzerine 

�abż şerbetlerden ki 18) 18) 18) 18) şarāb-ı sefercel-i .ām ve şarāb-ı �andal ve şarāb-ı 

lisānüFl �amel ve şarāb-ı verd-i 19) 19) 19) 19) #arī ve şarāb-ı  tuffā� ve şarāb-ı ās ve 

47b47b47b47b    şarāb-ı "ūd ve şarāb-ı .ummāż içüp 1) 1) 1) 1) 2ikr olınduġı üzere isti"māl ideler 

eger bir ādemüñ ishāli olup gezer 2) 2) 2) 2) �ancusı yo� ise aña yoġurt ayranı 

içüreler ve eger sancusı var ise 3) 3) 3) 3) dāne demüri mu�kem �ızdurup ve 

yoġurdı ayran idüp daġlayup ve çal�ayup 4) 4) 4) 4) içüreler def" ola ve da.ı 

pirinc şorbasını �umma� ile pişürüp yiseler ol da.ı �abż 5) 5) 5) 5) ider dīger çam 

�a�ızını dögüp sıġır yaġı-y-la �aynadup aç �arnına içseler 6) 6) 6) 6) hemān sā"at 

ishāli def" ider dīger .aş.āş �abını buçuġar    dirhem �abā� a�şām 7) 7) 7) 7) �u ile 

içseler ishāl �abż ider mücerrebātdandur dīger temürciler temür �u arıdġı 

8) 8) 8) 8) �udan içseler ishāli def" ider dīger eger �an gider ishāl olsa bir mi*�āl 

9) 9) 9) 9) tiryāk-ı #īni "asel ile veyā �u ile içüreler nāfi"dür dīger ishāli def" içün 

10) 10) 10) 10) mücerrebdür beyāż şāb yidi dirhem keremīd unı yidi dirhem iki �ardāş 

�anı 11) 11) 11) 11) yidi dirhem örümcek yuvası yidi dirhem me2kūr eczāları ba"düFs 

sa�� üç aġrı 12) 12) 12) 12) bal ile ma"cūn idüp a�şām ve �abā� birer mi*�āl veyā 

ziyāde isti"māl ideler 13) 13) 13) 13) ishāli def" ider dīger ishāli def" içün 

mücerrebdür evvelā bir hindistān cevzüñ 14) 14) 14) 14) getürüp başı #arafından bir 

�apa� açup ba"de cevzüñ içīnī bıça� ile oyup 15) 15) 15) 15) ve no.ūd mi�dārı içine 



 

 

91 

afyōn doldurup ba"de �amır ile cevzüñ #aşrasını 16) 16) 16) 16) �aplayup ve ateş 

kenārında ıssıca� kül ile arıtup kemāl-i mürettebe pişüreler 17) 17) 17) 17) 

ammā ya�mayalar ve çı�arup �ovudu�dan �oñra havān içinde 

mu�kem sa�� eyledikden �oñra 18) 18) 18) 18) iyüce �ahve pişürüp ve fincān içine 

birer  mi�dār  �oyup  �ahve ile  19) 19) 19) 19) ma"ān içeler  mücerreb  revādur  dīger 

48a48a48a48a    yürek aġrısı-çun �abż devālardur cevz-i buvā 1) 1) 1) 1) dört dirhem māzī bir 

dirhem afyōn bir dirhem 2ikr olınan eczā sa�� ve �ıvāmlu 2) 2) 2) 2) "asel ile 

ma"cūn idüp no.ūd mi�dārı �abā� ve a.şām isti"māl olına mücerrebdür  

3) 3) 3) 3) dīger bir kimsene zōra mübtelā olsa māżıFı dört pāre idüp �abā�da 4) 4) 4) 4) ve 

a.şāmda yu#a def" olur mücerrebdür dīger ma"�ūmlar ishāli içün        

oġla�    5) 5) 5) 5) mayasın süd ile .al# idüp içürseler der�āl .oş ola anası südi-y-le 

6) 6) 6) 6) dīger ma"�ūm ishāline �ızıl gül ve anīsōn ve kerefes berāber dögüp ve 

elekden 7) 7) 7) 7) güçürüp şarābla yā.ūd �u ile pişürüp köpügi üzerine ya�u ideler 

8) 8) 8) 8) dīger ma"�ūmlaruñ zōrı olsa pirinci yaġsız yalñuz �u ile pişürüp 

�aymaġı 9)9)9)9) alınmış yoġurdı süzüp içine �oyalar ve yidüreler iyice dura 

ammā eger 10) 10) 10) 10) bed-rāyi�ā var ise #utmayalar belki sürdüreler dīger eger 

mi"de nevāz yapraġın 11) 11) 11) 11) devirine ya�u itseler ishāli giderür dīger yaban 

gülinüñ ki gülāb çı�arurlar 12) 12) 12) 12) kökini ve gügüm kökini pāk yı�ayup ba"de 

�aynadup bir kāse mi�dārı içseler 13) 13) 13) 13) ishāli �at" itmek içün kibrit-i 

a�merdür dīger mura��afī żamġ-ı "arabī egir ve günlük 14)14)14)14) ve za"ferān ve 

afyōn me2kūr eczāları berāberince sa�� balīġ idüp bir dāne yumur#a �arusı 

15) 15) 15) 15) ile ta.mīr idüp no.ūddan �abaca �ablar idüp no.ūddan gölgede 

�urudup �a�laya 16) 16) 16) 16) �īn-i �ācetde    ishāle bir dānesin virüp tenbīh ide 

sanki yatıca� va�t 17)  17)  17)  17) yuda üzerine �u içmeye �abā�a dek keser eger 

kifāyet itmese birin 18) 18) 18) 18) �abā� yuda öyleye dek �u içmeye ve yimek 

yimeye ammā ekşilerden ve yaġlılardan 19) 19) 19) 19) �a�ına bu �abbenüñ hīç me*elī  

48b48b48b48b    yo�dur degmede üç �abbe mu�tāc eylemez bi-i2ni’llāh Ta"ālā 1) 1) 1) 1) ka"be 

yollarında bu �abbı sebīl eyledüm üçer dāne ölüm �addine ve azanlar şifā 

buldı 2) 2) 2) 2) ġaflet olınmaya seyr-i "acebdür bāb insān ibāb insān ibāb insān ibāb insān içinde çinde çinde çinde ����urdı ve urdı ve urdı ve urdı ve ����ooooġulġulġulġulcan can can can 

3) ilāc3) ilāc3) ilāc3) ilācın beyın beyın beyın beyān iān iān iān ider der der der imdi zūfāyı bir mi�dār bal ile yiseler insānuñ 4) 4) 4) 4) 

�arnında olan �urdı düşüre eger #o�san dirhem zeytūnı bir mi�dār 5) 5) 5) 5) şarāb 
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ile içseler yürekde olan �urdı cümle �ıra eger bir mikdār çörek 6) 6) 6) 6) otın 

yiseler yā.ūd ya�ı idüp �arnına ursalar cümle �urdı helāk ide 7) 7) 7) 7) eger 

�arımsaġı pişürüp yiseler �urdı �ıra eger şeftālū yapraġın dögüp 8) 8) 8) 8) 

göbegine ursalar �urdı �ıra eger şeftālū yapraġın yā.ūd çiçegin dögüp 9) 9) 9) 9) 

�ı�up �uyın içseler içerüde olan �urdı ve yılanı ve �oġulcanı da.ı 10) 10) 10) 10) �ırup 

helāk ider eger küçük ma"�ūmuñ �oġulcanı olsa "ilācı 11) 11) 11) 11) yine �oġulcan 

otunı bal ile yidirseler düşürüp def"ide eger yigirmi dirhem 12) 12) 12) 12) çörek otı-

y-la yidi dirhem �abrı baş�a dögüp    elekden geçürüp 13)  13)  13)  13) ba"de bir dāne 

�ıġır ödi-y-le yoġurup göbegine ursalar cümle �oġulcanları 14) 14) 14) 14) düşürüp 

.alās ide ve da.ı ādemüñ içinde �urd ve �oġulcan olma� 15) 15) 15) 15) (..?..) 

balġamdan olup "alāmeti oldur ki �alyası akup yüregi �aynama� 16) 16) 16) 16) ve 

uy.uda beleñmek ve #a"ām yidükde göñli dönmekdür imdi bu 2ikr olınan 17) 17) 17) 17) 

mu"āleceleri idüp bi-i2ni’llāh .alās olalar dīger �oġulcanı düşürmek 18) 18) 18) 18) 

içün pelini .ārsānī* içüreler nāfi"dür düşürür dīger encübār köküni dögüp 

19) 19) 19) 19) �u  ile  içseler �oġulcanı ne �adar olursa olsun düşürür dīger  �oġulcanı 

49a49a49a49a    1) 1) 1) 1)  düşürmek içün kerefes to.mı iki dirhem rāzyāne to.mı bir dirhem 

cevz-i buvā bir dirhem 2) 2) 2) 2) penc-i encübār üç dirhem "asel yigirmi biş 

dirhem pelini .arsānī üç dirhem acı ba�la 3) 3) 3) 3) iki dirhem (..?..) yapraġı iki 

dirhem ekşi enār �uyı on dirhem şarāb biş 4) 4) 4) 4) dirhem evvelā şarāb ile ekşi 

enār �uyını �aynadup ba"de "asel ile tab. 5) 5) 5) 5) ve sāFir eczāFı mes�ū� içine 

�oyup �ıvāma getürüp isti"māl ideler dīger �arnından 6) 6) 6) 6) yılan çı�arma� 

içün MaFa2-Allah fındu� çicegin yidüreler fiFl�āl �arnından  7) 7) 7) 7) yılanı 

çıkarup şifā bulur dīger oġlancu�lar namāz-boz olsa delüce 8) 8) 8) 8) ba�la otı ile 

bal �arışturup yidüreler düşürür dīger ve günlük kerdemeF-i belīle           

9)9)9)9) yidürseler �oġulcanı düşürür dīger ve no.ūdı bir gün bir gice sirkede 

ı�ladup 10) 10) 10) 10) yiyeler �ōġulcanı düşürür büyük kimsenenüñ da.ı anca� 

�abā�dan öyleye 11) 11) 11) 11) degin nesne yimeyeler bāb göbek dübāb göbek dübāb göbek dübāb göbek düşmesi ve sşmesi ve sşmesi ve sşmesi ve sāFir āFir āFir āFir 

aaaaġrġrġrġrılar devılar devılar devılar devāsuāsuāsuāsuñ 12) beyñ 12) beyñ 12) beyñ 12) beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi her kim on dirhem şekeri yigirmi 

dirhem �arı yaġı-y-la ezüp 13) 13) 13) 13) içseler göbegi düşene ziyāde nāfi"dür 

eger göbekde cem"i olsa "uşşa� çadırından 14)14)14)14)    fındu�  �adarın aç 

�arnına üç �abā� yiseler def" ide eger bir mi�dār anīsōn 15) 15) 15) 15) dögüp ve bir 
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mi�dār yanmış şāb �atup ve sirke ile yoġurup göbek  16)  16)  16)  16)  üzerine ya�ı 

idüp ursalar �uyın çeküp alur nāfi"dür     eger  bir  mi�dār 17)17)17)17)  domalanı  

alup ve  �urudup  da.ı  dögüp bir pāre mūm ile  göbek  çı�duġına 18) 18) 18) 18) 

ideler nāfi"dür dīger göbek aġrısı-çun iki dirhem üzerlik ve  iki dirhem 

çörek  19) 19) 19) 19)     otı   dögeler  ve  üç  aġrı  nişāsta ile  yiye göbek aġrısın giderür 

49b49b49b49b    1) 1) 1) 1) dīger �araca otunı yuyalar ve yumuşa� dögeler  ve  elekden geçürüp bir 

�aşu� 2) 2) 2) 2) bal-ıla �arışdura a�şām �abā� su-y ile ezüp içeler göbek burusına 

3) 3) 3) 3) ġāyet nāfi"dür bāb ibāb ibāb ibāb iç aç aç aç aġrġrġrġrısı ve ısı ve ısı ve ısı ve ����arın aarın aarın aarın aġrġrġrġrısı ısı ısı ısı "il"il"il"ilācācācācın 4) beyın 4) beyın 4) beyın 4) beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi her 

kim �arım�aġı dögüp ve bir mi�dār bezīr 5) 5) 5) 5) yaġı içine �oyup üç dāne 

yumur#aFı çal�ayup üzerine �oyup 6) 6) 6) 6) �ayġana gibi pişürüp yiseler 

bi2nillah iç aġrısı def" ola eger bir mi�dār 7) 7) 7) 7) �ızıl behmeni dögüp bir �aç 

gün rufadan yumur#a üzerine eküp yiseler 8) 8) 8) 8) nāfi"dür velākin bir �aç gün 

et yiyüp yaġlıdan perhīz ideler eger dest-i 9) 9) 9) 9) meryem ile İki �arındaş �anın 

mu�kem dögüp ba"de rufadan yumur#a üzerine 10) 10) 10) 10) eküp içseler def" ide 

eger siñirlü yapraġın kökin ve yapraġuñ pāk yuyup 11) 11) 11) 11) ve dögüp �uyın 

çı�arup ba"de bir �aç gün her �abā� üçer �aşu� içseler 12) 12) 12) 12) yürekden �an 

gide ne nihāyetle a"lādur eger bir mi�dār çam �a�ızın dögüp 13)13)13)13)    ba"de bir 

mi�dār sıġır yaġı-y-la �aynadup �abā�dan aç �arnına içseler 14)14)14)14) ziyādesi-

y-le nāfi"dür eger mersin to.mın ziyāde ishāl olan ādeme 15) 15) 15) 15) yidirseler 

.alā� ola eger bir mi�dār ba�laFı �u ile ve sirke ile pişürüp 16) 16) 16) 16) ba"de 

kābuġı-y-la yiseler �abż ide eger keçi boynızın  dögüp bir mi�dār beyāż 

17171717) ) ) ) günlük ile  ve bir mi�dār �umma� ve ıssıca� �u ile �arışdurup 

içseler ziyāde 18) 18) 18) 18) zōrı olan ādemin zōrını def" ide ve da.ı siñirlü  

yapraġın to.muñ 19) 19) 19) 19) ishāli �abż itmesine ġayetle nāfi"dür zīrā  bir ādemden 

55550a0a0a0a    mürevvīdür gicede 1) 1) 1) 1) ve gündüzde �ır� elli def"a #aşra çı�dum velākin bir 

�aç gün �abā�dan 2) 2) 2) 2) 2ikr olınan to.ımı rufadan yumur#a ile iki def"a içdim 

üçünci def"ada 3) 3) 3) 3) bi-i2ni’llāh şifā bula dimişlerdür bu mu"ālece ile "amel 

eylemeden ġaflet olınmaya 4) 4) 4) 4) ve her kim #urp to.muñ bir mi�dār bal ile 

�aynadup yiseler göbekden 5) 5) 5) 5) �asıġa varınca degin her ne renci var ise 

.alā� ide eger pirinci 6) 6) 6) 6) yumadan ve tozsız �ummāk ile pişürüp yiseler iç 

aġrısın def"ide 7)  7)  7)  7) eger peksimedi yoġurt ayranına toġrayup yiseler 
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nāfi"dür velākin 8) 8) 8) 8) bu "illete mübtelā olan ādem her ne �adar "ilāc itseler 

çāre olmaz tā kim 9) 9) 9) 9) perhīz olmadu�ça ve sāFir marīżlara da.ı perhīz 

lāzımdur eger bir mikdār ma�#a�ī 10) 10) 10) 10) �a�ızın �u ile �aynadup bir �aç gün 

içseler iç aġrısına nāfi"dür 11) 11) 11) 11) eger bir elma �adarı dişi zifti gül yaġı-y-la 

ve bir mi�dār esrār ile ocaġa 12) 12) 12) 12) �arşu mu�kem yoġurup .amūr gibi 

oldu�da ya�ılayup iki kürek arasına 13) 13) 13) 13) yapışdurup baġsalar ve bir �aç gün 

öyle baġlu dursa bi-i2nillāh 14) 14) 14) 14) iç aġrısın def" ide dīger bādemi aç �arnına 

yiseler �an geldigin 15) 15) 15) 15) def" ider bāb sidük dutbāb sidük dutbāb sidük dutbāb sidük dutılması ve dutıılması ve dutıılması ve dutıılması ve dutılmamasınuñ lmamasınuñ lmamasınuñ lmamasınuñ 

ve bil ve bil ve bil ve bil ����ovuovuovuovu����lılılılıġuñ 16) "ilġuñ 16) "ilġuñ 16) "ilġuñ 16) "ilāclaruāclaruāclaruāclaruñ beyñ beyñ beyñ beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi her kim bo�ın �u ile 

�aynadup sidügi 17) 17) 17) 17) dutılan ādem içine girüp otursa sidügi 17) 17) 17) 17) dutılan 

ādem içine girüp otursa sidügi bevli açıla eger .atmenüñ 18) 18) 18) 18) to.muñ bir 

mi�dār şarāb ile pişürüp aç �arnına içseler sidügi bevli 19) 19) 19) 19) açıla acı bādem 

50b50b50b50b yaġın bir mi�dār bal ile ve bir mi�dār gül yaġın �atup sürseler 1) 1) 1) 1) bevli 

açıla eger sögüt aġacı çürügünden çı�an �urdı iki pāre idüp 2) 2) 2) 2) bir iki �aşu� 

�u ile ezüp içüreler fiF�āl açıla ammā eger cümlesin 3) 3) 3) 3) bir uġurdan içecek 

olursa iki üç gün a�la sidügi durmaya 4) 4) 4) 4) ve da.ı daFima selesüFl bevl olan 

ādeme gerekdür ki ıssı otlar ma"cūnuñ 5) 5) 5) 5) yiyüp da.ı gül-be-şeker isti"māl 

idüp vesāFir #a"āmına da.ı �ummā� ile 6) 6) 6) 6) �oru� �uyın �atup yiyeler ve 

ekşilerden ve #uzlu şeylerden ve �uyı 7) 7) 7) 7) ziyāde içmekden perhīz ideler eger 

.orōsuñ �ur�aġın döşege 8)8)8)8) işeyen oġlana yidürseler bir da.ı işemeye bā-

.u�ū� ki �afī beyāż 9) 9) 9) 9) olan .orōs ziyāde nafi"dür eger rey�ān �uyuñ māżı 

ile ma.lū# 10) 10) 10) 10) idüp üç gice içseler bir da.ı döşege işemeye eger bir mi*�āl 

11) 11) 11) 11) #ura� otı �uyın oġlanuñ #a"āmına �atup yidirseler bir dā.ı 12) 12) 12) 12) döşege 

işemeye eger bevli #utılan ādem bir pāre miski 2ekerine �o�salar 13) 13) 13) 13) fiFl�āl 

açıla eger ādem tiz tiz �üdügi olsa bir pārça mūmıyā ki üç 14) 14) 14) 14) arpa aġrı ola 

ezüp içürseler ziyāde na"fidür ve da.ı bil �ovu�luġına 15) 15) 15) 15) uġrayan ādem 

zencebīl ma"cūnuñ �abā� ve a�şām yiseler .alā� ola eger 16) 16) 16) 16) bevli 

yolından �um olup ve bevli acı acı gelse ve bir bir #amlasa bir 17) 17) 17) 17) �aç 

dāne #urbı bir mi�dār süd ile pişürüp ba"de üç def"a 18) 18) 18) 18) yidirseler 

bi2nillah   açılup  .alās  ola  ve  eger  yine  sidügi  durmayup   19)  19)  19)  19)  her-bar 
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51a51a51a51a #amlasa bir mi�dār buġdayı �u ile üç gün üç gice ı�ladup 1) 1) 1) 1) ba"de yigirmi 

gün    güneşde dura andan �ıf' ideler dīger feslegen ve benefşe 2) 2) 2) 2) ve na"ne 

ve ayva ve gül çiçekleri mürebbāsı �an"atı oldur ki me*elā gül mürebbāsı 

3) 3) 3) 3) murād olınsa �ızıl gül yapraġın �alburdan geçürüp yapra� arasında 

�alan 4) 4) 4) 4) to.ımlar gide bir rı#ıl gül yapraġına iki rı#ıl şeker �oyup �uvvetle 

çal�ana ve bir �ırlu 5) 5) 5) 5) �aba �oyup üstine �ıl elek �oyup otuz bir gün 

güneşe �oyalar kim elekden 6) 6) 6) 6) güneş içerüye pertev ide günde üç def"a el 

ile yoġurup    tā ki �all 7) 7) 7) 7) ola eger şeker bu e*nāda �urur ise azacu� �u ile 

şekeri nemlendürüp 8888) ) ) ) yoġuralar dīger elma ve ayva ve armūd ve şalġam 

ve çükündür mürebbālarıdur her �anġısından 9) 9) 9) 9) murād olınsa dört pare 

idüp çekirdegini ve çekirdek yirini arıdalar birāz 10) 10) 10) 10) �uya �oyup ateşde 

yumşa� olınca dura ba"de ezüp ve süzüp ol 11) 11) 11) 11) �u içine şeker �atup 

�aynadalar ve �ıvāma geldikde indürüp ıssıca� iken 12) 12) 12) 12) ol pişmiş elmanuñ 

üzerine dökeler �oġıyınca dura yine süzüp 13) 13) 13) 13) �aynadup elma üzerine 

döküp �oġıyınca dura .atta ki ol �u �oyulana 14) 14) 14) 14) elmaya �arışturalar ve 

eger güllāb ile �all olmış za"ferān ve misk ve �aranfil 15) 15) 15) 15) �onur ise a"lā 

olur dīger terkīb sıġır dili bu otun çiçegin düşürüp 16) 16) 16) 16) bundan yüz dirhem 

çiçege iki yüz elli dirhem şeker �atup ikisin bile dögeler 17) 17) 17) 17) da.ı bir 

sırçalu �aba �oyalar güneşde on biş yigirmi gün dura günde 18) 18) 18) 18) bir kerre 

öyle va�tında �arışturalar ve aġzın pekideler yil ısımaya �ācet 19) 19) 19) 19) va�tında 

51b51b51b51b iki dirhem mi�dārı isti"māl ideler her �astalıġa .ōşdur 1) 1) 1) 1) bir mi*�āl .ām 

"anber ve buçu� mi*�āl .ām misk �atma� da.ı yegdür ta�avvīyye 2) 2) 2) 2) �alb 

içün ve .afa�ān rencine ve göñül ġu��asına sevdālar marażına ve 3) 3) 3) 3) yābis 

öksürüge ve żıyyu�uFn nefese da.ı müfīddür dīger �an"at-ı sa�mūniya      

4) 4) 4) 4) sa�mūniyaFı pişürmek #arī�ı oldur ki ayvayı oyalar ve sa�mūniyaFı 

içine 5) 5) 5) 5) �oyalar girü �apaġın pekideler ve furun veyā tennūr içinde 

pişüreler dīger 6) 6) 6) 6) terkīb-i ġarabiyye evvelā bir tencere içere �u �oyup 

üzerine bir mi�dār .ākister 7) 7) 7) 7) �oyup tamām #oldurdu�da ba"de üç "aded 

yumur#a �arusına mu�kem 8) 8) 8) 8) çal�ayup üzerine ol �u dolan .ā�ister 

�uyından buçu� ölçü�ü 9) 9) 9) 9) �oyup tekrār çalkayup ve içine erimiş .āli� 

rūġan-ı sāde �oyup 10) 10) 10) 10) yine çal�aya ba"de mi�dārınca un �oyup ve .amīr 
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idüp içine 11) 11) 11) 11) mi�dārınca şeker �atup ve yoġurup degirmi �ur�lar ideler ve 

tepsi içre 12) 12) 12) 12) furunda pişüreler eger da�ī� yirine �āfī şeker �atup cüzFi un 

ile 13) 13) 13) 13) ta.mīr olınsa şeker ġarabetiyyesi olur ortasına sa�� olmış bādem 

vażı" 14) 14) 14) 14) olınsa da.ı a"lā olur dīger terkīb �elvā-yı sa"ādet tecrībe 

olınmışdur 15)15)15)15) ziyāde müferri�dür ve beşerriye �umret virür ve "a�la 

zekāvet virür ve cimā"a 16) 16) 16) 16) ziyāde le22et virir tāze şa�ā�ul yarum va�ıyye 

pāk yuyup ufa� toġraya 17) 17) 17) 17) ve aġaç havānda döge ba"de zencebīl ve �aranfīl 

birer direm ve dārçīn ve 18) 18) 18) 18) ma�#akī üçer direm hāvlencān iki direm cevz-i 

buvā bir  dāne  bu  cümle   .alt idüp   19) 19) 19) 19) "asele  da.ı  tamām  �ıvām  vire  ve  

52a52a52a52a    ateşden indürüp şa�ā�ulı �oyup �arışdurup 1) 1) 1) 1) alışdıra �oñra eczāları �oyup 

mu�kem �arışdıra çīnī �o��ada �ıf' idüp 2) 2) 2) 2) deminde üç gün üç gice bir 

elma �adar isti"māl eyleye andan �oñra (..?..) 3) 3) 3) 3) mübāşeret eyleye bu 

cümleye yarum direm ġubār �avursa da.ı latīf olur begin 4) 4) 4) 4) ġubārı şīrūġın 

ile cerb ide ba"de �oya tā kim �o�usı �almaya gide 5) ba5) ba5) ba5) ba""""żżżżı esrı esrı esrı esrārārārār----ı ı ı ı "ac"ac"ac"acāyib āyib āyib āyib 

6) 6) 6) 6) bay�uşuñ gözleri biri uy�u biri uyanu�lu� içündür �anġısı olduġı 7) 7) 7) 7) 

ma"lūm olma� içün �uya bıraġa aşaġa batanı uy�u içündür batmayanı 8) 8) 8) 8) 

uyanu�lu� içündür her kimüñ başı altına �osalar teF*īr ider gerek uyutma� 

9) 9) 9) 9) içün ve gerek uyutmamak içün mücerrebdür dīger ve bay�uşuñ yüregini 

bir uyur 10) 10) 10) 10) kimsenenüñ gögsi üzerine �oysalar cümle esrārını söyleye 

anca� 11) 11) 11) 11) #utmayalar dīger hüdhüd lisānını saġ yarusına baġlayan kimsene 

12) 12) 12) 12) dāFimā .asmına ġālib dīger hüdhüdüñ bir pāre etini evde tütsi 13) 13) 13) 13) 

itseler se�er var ise ba#ıl ola dīger yarasanuñ gözini �urudup 14) 14) 14) 14) ve sa�� 

idüp bir pāre misk ile �arışturup her �anġıya �o�uldırsın 15) 15) 15) 15) senden 

ayrılmaya mu�abbet ide ve me2kūruñ gözini kurudup �ummālı olan 

kimseye 16) 16) 16) 16) bu.ūr itseler def" ola .ava�-ı ādem ādem şehvetüñ baha�a 

sürseler giderür 17)17)17)17) ve igde çiçegini dögüp ādem şehveti-y-le �arıştursalar 

ve "avrata yidürseler 18) 18) 18) 18) ol kişiye mu�abbet ider ve ādem dişüñ kemiş 

�a�īfe üzerine yapışdursalar 19) 19) 19) 19) �anġı "avrat kim getürse gebe ola    ve ādem 

52b52b52b52b    dişi aġrıyup çı�arsalar ve ol 1) 1) 1) 1) dişi uy�usı arasında �ayı�layan ādemüñ 

başı altına �osalar 2) 2) 2) 2) def" ola ve .ayża-yı "avrat aynaya ba�sa #onu� ola 

eger bostana 3) 3) 3) 3) girse acı ola ve �ovan �atına varsa ziyāde ola ayu ayu ayu ayu ayunuñ 
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ödüni 4) 4) 4) 4) bir ādem �aġ uyluġına baġlasa cimā" �uvveti ziyāde ola ve 

beynini öküz 5) 5) 5) 5) yaġı-y-la �arışturup ve ma"cūn idüp her �abā� ve a�şām 

birer mi*�āl yiseler 6) 6) 6) 6) ġāyet ile semüz ola ve da.ı iç yaġını ve �arġanuñ 

da.ı iç yaġını 7) 7) 7) 7) �arışturup �akalda a� �ıl çı�dıġı yire sürseler �ara eyleye 

aġrıtmaya 8) öküz 8) öküz 8) öküz 8) öküz "Arabça *evr dirler yüregi içinde olan �anı "avratuñ 

buduna 9) 9) 9) 9) sürseler cimā"a le22et vire ve öküz dilini örümcek ço� olan 10) 10) 10) 10) 

yirde ya�salar cümlesi daġıla �almaya ve sürisinüñ da.ı �almaya eşekeşekeşekeşek 11) 11) 11) 11) 

beyni ile zeyt yaġın �arışturup başa ursalar �açı ço� 12) 12) 12) 12) bitüre ve siyāh 

eyleye ezüp eyleye arslanarslanarslanarslan derisi üzerine otursalar 13) 13) 13) 13) bevā�ırı def" eyleye 

ve ol kişiye ulaşmaya ve bir kimse baġlu olsa 14) 14) 14) 14) erkek arslan ödine nīm 

pişmiş yumur#a ile yise çözüle ılan 15) ılan 15) ılan 15) ılan 15) ve �uyruġından kesüp ma"cūn idüp 

cüzām yidirseler .oş ola ve "avrat 16) 16) 16) 16) #oġururken za�met çekse yılana 

yapışa tizcek #oġura ve diri 17) 17) 17) 17) yılanuñ dişini çı�arup dört günde bir dutan 

istemlü ādem getürse 18) 18) 18) 18) istemesi def" ola elmās dendāne do�undursalar 

i.rāc ider 19) 19) 19) 19) dīger sidigi #utılan ādeme pāpādya çiçeginüñ kökini dögüp ve 

53a53a53a53a    �ı�up 1) 1) 1) 1) �uyın içürseler bi-i2ni’llāh sidigi açıla buruşuburuşuburuşuburuşu���� yüzi düz eylemek yüzi düz eylemek yüzi düz eylemek yüzi düz eylemek 

2)2)2)2) gerçi bu �īledür �oca esīrleri �atma� içün her kim bunı ta"alīm 3) 3) 3) 3) iderse 

la"net olsun ve evvelā şol .atunlaruñ erleri yüzi güzellere 4) 4) 4) 4) māFil olmaġla 

kendüye cefā sūretin gösterürler-ise bunı "amel itsün 5) 5) 5) 5) evvelā bir dāne yā 

iki dāne turbı rendeden geçürüp ba"de �avānda 6) 6) 6) 6) mu�kem dögüp �all 

idesün andan bir ol �adar "ır�ı �abunı .urdesin 7) 7) 7) 7) aña �atup ve anlar nı�fī 

mi�dārı çörek otın bile �atup yine dögesin 8) 8) 8) 8) tāmir hem gibi ola ve andan 

�oñra bir mi�dār duva� bal �atasın girü �avānda 9) 9) 9) 9) mu�kem dögesin şöyle 

kim cümlesi tamām �all ola ba"de bir �o��a içine 10) 10) 10) 10) �oyup �a�layasın 

�ācet va�tında "avratuñ yüzini evvelā kepek ile 11) 11) 11) 11) ve �abun ile mu�kem 

yudurasın andan �oñra ol nesneFi yüzine ve ellerine 12) 12) 12) 12) süresin dört biş 

sa"at dura andan ılıca� �u ile yuyasın 13) 13) 13) 13) ba"de bādem ve yāsemīn yaġı-y-

la ve bunlar ele girmezse tāze tere yaġı-y-la ki 14) 14) 14) 14) #uzsuz ola süresin bir 

�aç kerre böyle idesin şar#ı üzere 15) 15) 15) 15) şöyle kim otuz �ır� yaşında "avratuñ 

ne �adar yüzi buruşu� 16)   16)   16)   16)  ise  buruşu�larını  açup  on  dört yaşında �ız 

oġlan 17) 17) 17) 17) gibi görüne yumuşa� ide mücerrebdür dīger �ılları zāFil 
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itmek içün18)18)18)18)�arı zernī. ve berāberince şābı alup kifāyet mi�dārı �uyı-y-la 

baş�a  19) 19) 19) 19)     baş�a  çölmegde �aynadup ve şābın �uyın alup  zernī.  üzerine  

53b53b53b53b    1) 1) 1) 1) vażı" eyleyüp tekar �aynada ba"de hıf' idüp �ammāma gidüp ol 2) 2) 2) 2) 

�udan i�tiżā iden mā�ale süreler �ılları zāil ider 3) 3) 3) 3) "avratlar bikr"avratlar bikr"avratlar bikr"avratlar bikr----i mānendi mānendi mānendi mānendi i i i 

olması olması olması olması "il"il"il"ilāclarāclarāclarācları 4) ı 4) ı 4) ı 4) bikrden far� olınmaz ve mübālaġa �ār olur "a�ır�ar�ā 

iki dirhem teke 5) 5) 5) 5) �a�alı biş dirhem ve �ırf şarāb on altı dirhem ve murd 

yimişi buçu� 6) 6) 6) 6) dirhem bir çömlege �oya ve mi�dārınca �u �oya ve 

�aynada kim şarābuñ birāzı 7) 7) 7) 7) gide ve �aynadurken "avrat yidi kerre 

buġuna dura ve andan andura 8) 8) 8) 8) ve ol �udan bir pāre yün ile ı�lada ve 

"avrat götüre ve �atlana bir 9) 9) 9) 9) sā"atden �onra bikr ola ve ol �uyı �a�laya 

deminde yine böyle 10) 10) 10) 10) eyleye dīger .ām murd yimişi "a�ır�ar�ā ve nār 

�abı ve �aranfil berāber sa�� 11) 11) 11) 11) idüp ve şarābda �aynada ve �a�laya ve 

deminde bir pāre yüni ı�lada 12) 12) 12) 12) ve götüre bir sā"atden �oñra bikr gibi ola 

dīger "usfūr to.mı ve güyegi otı 13) 13) 13) 13) ve #opala� ve eñlik yapraġı berāber 

�aynadalar ve �āfī oldu�da üzerine 14) 14) 14) 14) biş dirhem "a�ır�ar�ā �āki dögüp 

�aça ve va�tında bir �aç kez aşa aşa 15) 15) 15) 15) andan ol �uyı �a�layalar ve 

deminde "avrat bu �u ile iki kez 16) 16) 16) 16) #aharet ide bikr gibi olur ve ki ıssı olur 

dīger siyāh fülfül ve enzerūt 17) 17) 17) 17) ve "ūd-ı hindī buçu�ar dirhem "anber iki 

deng #opala� ve .ām .urmā ve �ā�ūla 18) 18) 18) 18) birer buçu� deng sa�� olınup 

eski şarābla �aynada ve süzüp evvelki gibi  19) 19) 19) 19) ide  ya"nī  sa��  idüp  ince  

54a54a54a54a    bīzden geçürüp ve bīze baġlaya ve çömlekde 1) 1) 1) 1) �aynayan şarāba bıraġa tā 

�uvveti şarāba çı�a ve süzüp şīşeye �oya 2) 2) 2) 2) ve deminde bir türlü kile süre 

bikr gibi olur ve der�āl �āmile olur 3) şerbet3) şerbet3) şerbet3) şerbet----i müshildür i müshildür i müshildür i müshildür cümle 

şerbeterden a"lādur bunda olan .a��a 4) 4) 4) 4) ve �udret birinde yo�dur evvelā 

ki*ret dögüp elekden geçürüp �u ile 5) 5) 5) 5) ı�ladasın ba"de �abbüFs-selā#īni 

�abından çı�ara da.ı havānda 6) 6) 6) 6) mu�kem döge irisi �almaya çerīşe döne 

ve mu�aşşer bādemi da.ı dögüp 7) 7) 7) 7) �all oldı�dan �oñra �abbüFs-selā#inle 

ma"ān .alt idüp döge cümlesi 8) 8) 8) 8) (..?:.)  ve a�d ola ba"de nişāstaFı �oyup 

tekrār döge ve bir �aşu� şirūġın 9) 9) 9) 9) �ata şīrūġından mā"adā olanlar cümlesi 

ellişer dirhem berāber ola 10) 10) 10) 10) ve el�ā�ıl cümleFi cem" idüp tamām 

yoġurup alışdurdu�da dilersen 11) 11) 11) 11) on dirhem kömüri toz ile dilersen kīl-i 
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ermenīFi toz idüp no.ūddan 12) 12) 12) 12) irice �ablar idüp gölgede �uruda elli 

dirhem �abbüFs-selā#īnden 13) 13) 13) 13) ikiyüz elli şerbet olur �abları aña göre 

ta�sīm ideler eger içimi on 14) 14) 14) 14) dāne olursa üçin a.şām yidiyseñ �abā� 

dögüp cevz-i buvā 15) 15) 15) 15) �adarsa yaġ-ıla �arışdurup yuda bir �aç avuç �ıca� 

�u içine gāh 16) 16) 16) 16) otura gāh gezine icābete başlarına �adar ziyāde olur 

ol �adar fāFidedür 17) 17) 17) 17) öyle va�tı ya ikindü ekşili şorbaya her ne murād 

iderse isti"māl 18)  18)  18)  18) ide  ve kendüyi ıssıcak #uta mamamama"c"c"c"cūnūnūnūn----ı müshildür 19) ı müshildür 19) ı müshildür 19) ı müshildür 19) ebū 

cehil  �arpuzı  dört dirhem a�bur  to.ımı bişer dirhem bādem bişer  dirhem 

54b54b54b54b    1) 1) 1) 1) ma�#akī bir dirhem �ā�ula bir dirhem ke*īr iki dirhem pişmiş ma�mūde 

iki dirhem 2) 2) 2) 2) üç aġrı "asel ile ma"cūn ideler terkībterkībterkībterkīb----i mai mai mai ma"c"c"c"cūnūnūnūn----ı müshil 3) ı müshil 3) ı müshil 3) ı müshil 3) 

şerbed biş dirhem helīle üç dirhem belīle üç dirhem �aranfil üç 4) 4) 4) 4) dirhem 

ma�#akī üç dirhem ma�mūde üç dirhem sināmeki bişer dirhem 5) 5) 5) 5) .ıyār-

şenbe balı on bişer dirhem revġan-ı bādem on biş dirhem mezkūr 6) 6) 6) 6) 

eczāları sa�� ve üç aġrı "asel ile ma"cūn ideler mamamama"c"c"c"cūnūnūnūn----ı muı muı muı mu����avvī 7) avvī 7) avvī 7) avvī 7) 

nüsnüsnüsnüs....au’l au’l au’l au’l ccccācācācācı ı ı ı "AbdüFl"AbdüFl"AbdüFl"AbdüFl----ġġġġafafafaffāfāfāfār Ar Ar Ar Aġa Elmerġa Elmerġa Elmerġa Elmer����ūm ūm ūm ūm cevz-i buvā dirhem 5 8) 8) 8) 8) 

cevz-i hindī dirhem 5 dārçīn dirhem 3 �aranfil dirhem 3 za"ferān dirhem 3 

dār-ı fülfül dirhem 10 zencebīl dirhem 10 9) 9) 9) 9) fülfül-i ebyaż dirhem 10 

günlük dirhem 3 �avlincān dirhem 4 besbāse dirhem 4 kebābe dirhem 5 

ma�#akī dirhem 3 rāzyāne to.mı dirhem 5 10) 10) 10) 10) ı�ırġan to.mı dirhem 15 

kişniş dirhem 15 çörek otı dirhem 5 misk-i çekirdek dirhem 3"anber-i 

çekirdek 3 anīsōn dirhem 5 11) 11) 11) 11) bālāda 2ikr olınan eczāları mu�kem sa�� 

idüp üç edviyye aġrı "asel-i 12) 12) 12) 12) mu�affa ile ma"cūn idüp beher yevm birer 

mi*�āl isti"māl ideler yigirmi 13) 13) 13) 13) gün isti"māl idüp ġāyet mu�āvvīdür ve 

evlādı olmayan yigirmi güne dek 14) 14) 14) 14) evlādı 'uhūra gelür emrullah Ta"ālā 

niçe kerre tecrībe olınmışdur 15) ma15) ma15) ma15) ma"c"c"c"cūnūnūnūn----ı ıı ıı ıı ı####rāfīlrāfīlrāfīlrāfīl----ı ı ı ı ����aaaaġġġġīīīīr r r r kābili otuz dirhem 

emlec otuz dirhem belilec otuz 16) 16) 16) 16) dirhem revġan-ı bādām on biş dirhem 

şeker  yüz  dirhem "asel-i  �afā üç  yüz 17) 17) 17) 17) dirhem bālāda me2kūr  eczāları 

55a55a55a55a    baş�a baş�a sa�� idüp ba"de bā"dem yaġı-y-la 1) 1) 1) 1)  �all eyleyüp "asel 

�ıvāma getürdükden �oñra parmak yanaca� mi�dārı eczā" 2) 2) 2) 2) me2kūrī 

�arışdurup ma"cūn ideler ba"de şekeri da.ı ıssıca� iken üzerine 3) 3) 3) 3) döküp 

�arışduralar .o�kaya �oyup ba"düF##a"ām her-bār cevz �adarı ekel 4) 4) 4) 4) 
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eyleyeler dimāġa bu.ār çı�maġa men" ider mamamama"c"c"c"cūnūnūnūn----ı muı muı muı mu����avvī 5) zencebīl avvī 5) zencebīl avvī 5) zencebīl avvī 5) zencebīl 

on iki dirhem fülfül-i ebyaż on iki dirhem "ūduFl �ahr 6) 6) 6) 6) on iki dirhem 

me2kūr eczāları mu�kem sa�� idüp yüz yigirmi dirhem 7) 7) 7) 7) "asel-i mu��affī 

ile ve yigirmi biş yumur#a �arusı-y-la zikr olınan 8) 8) 8) 8) eczāları �elvā idüp aç 

ve #o� �arınına ekel ideler no.ūd �adar 9) 9) 9) 9) mücerrebdür evlādı olmayan 

a.şām *abā� üçer dirhem yiyeler bi-i2ni’llāh 10) 10) 10) 10) Ta"ālā evlādı ola 

mücerrebdür dīger ma"cūndur sināmeki üç dirhem 11) 11) 11) 11) üzerlik to.mı on iki 

dirhem çörek otı sekiz dirhem kabuġı 12) 12) 12) 12) çı�mış bādem on iki dirhem 

cümlesin sa�� idüp berāberi çig 13) 13) 13) 13) bal-ıla �arışdurup ma"cūn idüp 

isti"māl eylediklerinde niçe fāFideler 14) 14) 14) 14) göreler mamamama"c"c"c"cūnūnūnūn----ı muı muı muı mu����avvīavvīavvīavvī demür 

dikeni #o.mı bir dirhem isfenāc to.mı 15) 15) 15) 15) iki dirhem sünbül bir dirhem 

cevz-i hindī içi bir dirhem dārçīn dört 16)16)16)16) dirhem bu eczāları cümle 

yumşa� sa�� ideler ve şeker ile yā.ūd a� bal-ıla 17) 17) 17) 17) ma"cūn idüp �ıfz 

ideler ba"de deminde bir dirhem rāvend çeyneye 18) 18) 18) 18) aġzına alup 

çeyneyeler  ve  �uyını  yudup  ba"de  bir  dirhem   me2kūr  19) 19) 19) 19) ma"cūndan 

55b55b55b55b    isti"māl olına şol �adar �āFim ola kim �ıyāsa gelmez meger 2ekeri 1) 1) 1) 1) 

�ovu� �u ile yuya "acāFib ma"cūndur ġaflet olınmaya dīger mamamama"c"c"c"cūnūnūnūn----ı ı ı ı 

mumumumu����avvī 2) avvī 2) avvī 2) avvī 2) """"a�ır�ar�ā ve �aranfil ve zencebīl bu üçünden da.ı on ikişer 

dirhem alup 3) 3) 3) 3) ve ba"düFssa�� yigirmi yumur#a �arusı-yla .alt idüp ve yüz 

yigirmi dirhem 4) 4) 4) 4) bal-ıla pişürüp bir mi�dār #a"āmdan mu�addimce 

isti"māl olına "acayibdür 5) 5) 5) 5) ve mücerrebdür mamamama"c"c"c"cūnūnūnūn----ı muı muı muı mu����avvī avvī avvī avvī bu bir 

ma"cūndur ki ġāyet ile bedene �uvvet virür 6) 6) 6) 6) �u�ūsa "ilmden �almış ola 

ya.ūd süst-i endām olmış ola sināmeki 7) 7) 7) 7) on iki dirhem üzerlik to.mı altı 

dirhem çörek otı dört dirhem 8) 8) 8) 8) bādem içi altı dirhem cevz-i buvā üç 

dirhem dārçīn biş dirhem 9) 9) 9) 9) �aranfil ve zencebīl da.ı bişer dirhem olup 

2ikr olınan eczālar 10) 10) 10) 10) ba"düFs-sa�� �adar kifāyecik bal ile ma"cūn idüp 

a.şām �abā� 11) 11) 11) 11) altışar dirhem isti"māl olına mamamama"c"c"c"cūnūnūnūn----ı dı dı dı dīger īger īger īger bir ay Sul#ān 

Murād <ān 12) 12) 12) 12) günlük otuz üç dirhem zeytūn yāġı otuz üç dirhem "asel üç 

yüz  13) 13) 13) 13) otuz  dirhem bu eczāları bir yire cemi" idüp "asel me2kūrī 

nīm-�ıvāma 14) 14) 14) 14) getürüp ma"cūn ideler ve cimā" murād olıca� cümlesin 

yiyeler ve "acāyib göreler 15)  15)  15)  15) mücerrebātdandur mamamama"c"c"c"cūn Ya"ūn Ya"ūn Ya"ūn Ya"����ūp Paūp Paūp Paūp Paşa şa şa şa 
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SulSulSulSul####ān Muān Muān Muān Mu����ammed ammed ammed ammed <<<<ān iān iān iān içün 16) terkçün 16) terkçün 16) terkçün 16) terkīb eylemiīb eylemiīb eylemiīb eylemişdür şdür şdür şdür ġāyet müferrih ve 

mu�avvīdür cimā"a �uvvet virür ve on 17) 17) 17) 17) cāriyesi olsa cümlesinüñ 

�ā#uruñ teselli eyler giç inzāl ider ve 18) 18) 18) 18) beñze �umret virür ve bedene �uvvet 

virür ve cigeri  tāzeler  ve #a"āmı  hażm ider  19)19)19)19) ve  yaramaz yilleri  ta.līl  

56a56a56a56a    ider ve bil aġrılarını giderür ve bevā�ır yillerüñ �at" 1) 1) 1) 1) ider �an"atı budur 

(..?..) yüz dirhem zencebīl cevz-i buvā anīsōn "ūd-ı 2) 2) 2) 2) belesān āsārūn 

bunlardan onar dirhem dārçīn ve besbāse sekizer dirhem 3) 3) 3) 3) �aranfil ve 

ma�#akī bişer dirhem ve misk bir çekirdek evvelā (..?..) 4) 4) 4) 4) sıġır südi-y-le 

kaynadalar tā kim �abı ayrıla andan �abuġın �oyup ince 5) 5) 5) 5) #oġrayalar ve 

�urudup ba"de ince dögeler ve 2ikr olınan eczāları da.ı 6) 6) 6) 6) baş�a baş�a 

dögüp üç eczā aġrı "asel �ıvāma getürüp ma"cūn ideler 7) 7) 7) 7) ve mizāca göre 

isti"māl ideler eger afyōna da.ı mübtelā ise bu ma"cūn ile 8) 8) 8) 8) kesile bi-

i2ni’llāh Ta"ālā mamamama"c"c"c"cūnūnūnūn----ı cı cı cı cāvidānī āvidānī āvidānī āvidānī ġġġġāyet mübārek ma"cūndur 9) āyet mübārek ma"cūndur 9) āyet mübārek ma"cūndur 9) āyet mübārek ma"cūndur 9) cemi" 

derde devādur �abīlere da.ı virülür şifā bulınca a.şām �abā� birer 10) 10) 10) 10) 

mi*�āl isti"māl eyleyeler cevz-i buvā �aranfil �ā�ūla dārçīn su"d 11) 11) 11) 11) 

emlec sünbül cümleden bişer dirhem ola üç aġrı bal ile parma� #ayanca� 

12) 12) 12) 12) �adar �ovudu�da �arışdura .a��iyyeti beyān lo�mandan rivāyet yidi 

derde 13) 13) 13) 13) devādur biri fālic-i nīm-ten ikinci bevā�ır "illeti üçünci selesü’l 

14) 14) 14) 14) bevl dördinci �ulunç yili bişinci bevā�ır "illeti altıncı nevāzile başda 

15) 15) 15) 15) ve gövdede olan "illetlerüñ cümlesi nevāzildendür yidinci cümle yilleri 

ta.līl 16) 16) 16) 16) ider ve göñülden ġamı giderür ġaflet olınmaya tiryāktiryāktiryāktiryāk----ı ı ı ı 

mumumumu����ammedammedammedammedī ī ī ī cemi" derde 17) 17) 17) 17) devādur isti"māli buçu� dirhemden mi*�āle 

varuncadur �abbuFl-ġār (..?..)18) 18) 18) 18) zerāvend #avīl mura��āfī berāber dögüp üç 

aġrı bal ile ma"cūn ideler dīger 19) 19) 19) 19) buyān köki ki meyān balı dirler bir kişi  

56b56b56b56b    on birer dirhem yise pīri tāze civān eyler 1) 1) 1) 1) ġāyet mu�avvīdür dögüp 

ma"cūn eyleyüp yimek gerek ammā birāz turb to.mı �atma� 2) 2) 2) 2) gerek 

ziyāde nāfi"dür dīger süst-i endām içün bütün teke ödi ve dögilmiş 3) 3) 3) 3) 

"a�ır�ar�ā bir dirhem #opala� veyā feslegen yaġı-y-la �arışdura üç gün 

güneşde 4) 4) 4) 4) dura biri biri-y-le perveriş bula ve bir buçu� dirhem cevz-i 

hindī içi dögilmiş ola 5) 5) 5) 5) .alt idüp �a�laya sin deminde �ammāma varup 

ıssı �u ile ovup 6)  6)  6)  6) andan #ılā ide �alā�iyyete gelince her gün böyle ideler 
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rivāyet iderler ki 7) 7) 7) 7) on gün böyle itse yigirmi yıllı� sustlıġı zāFil �ılup 

kemā-yenbaġı ġalī' 8) 8) 8) 8) ve �āFim ola mücerrebdür dīger ıssıca� �u ile ya.ūd 

āteş ile barut- 9) 9) 9) 9) ıla mu.terı� olan yaralara kibrit-i a.mer devādur evvelā 

tere yaġı bulınmazsa 10) 10) 10) 10) sa yaġını bir va�ıyye alup yidi def"a �u ile çırpup 

ta#hīr ideler 11) 11) 11) 11) ol da.ı tere gibi olur ve seksen dirhem �arı balmūmı ve 

�ır� dirhem 12) 12) 12) 12) #atlı �a�ız revġanı āteşe �oyup balmūmı ve �a�ızı içine 

vażı" idüp  13) 13) 13) 13) �arıştura tamām �all olınca ba"de  �abda  �ıf'  idüp  

�īn-i �ācetde 14) 14) 14) 14) kettān bīzi üzerine sürüp muşammaya gibi oldu�da 

yaraya �aralar üzerine  15) 15) 15) 15) ġayrī  sarıġı istemez  a.şām �abā� tebdīl 

ideler ve gün aşurı �ammāma  16) 16) 16) 16)     gide aġrısı  teskīn olup tiz şifā bulur 

57a57a57a57a    1) sabīlere i1) sabīlere i1) sabīlere i1) sabīlere i����tiżā iden ba"żtiżā iden ba"żtiżā iden ba"żtiżā iden ba"żı devı devı devı devālar ālar ālar ālar oġlancı�lar �astalıġına 2) 2) 2) 2) �antariyūn 

çicegini ve otunı tütüzdüre def" olur dīger bu �an#ariyūn 3) 3) 3) 3) fiFlcümle 

�ovu� �astalı�larınuñ envā"ına bu.ūr ideler mücerrebdür .u�ū�ān 4) 4) 4) 4) sıtma 

ve buna beñzer �astalı�laruñ cümlesine nāfi"dür bu otda ço� 5) 5) 5) 5) .a��a 2ikr 

itmişlerdür ġaflet olınmaya dīger �aġīr ma"�ūmuñ 6) 6) 6) 6) sidügi du#ulup bir 

dürlü "ilāc �abūl eylemese gerekdür ki beyāż 7)  7)  7)  7) �oġanuñ ince zarını alup 

ve �aġīr uşaġuñ 2ekerinüñ perdesin 8) 8) 8) 8) �ıyırup ol zarı 2ekerinüñ başına 

�aralar ve üstüne bir dülbend 9) 9) 9) 9) �aralar inşallah nīm-sā"at mürūr itmeden 

işeyüp �ı��at bula 10) 10) 10) 10) dīger oġlancu� aġlaġan olsa �imār südini içürseler 

aġlamaz ola 11) 11) 11) 11) dīger �ırlanġıç yuvasında iki #aş olur biri �ırmızı ve 

biri a� a� 12) 12) 12) 12) #aşı oġlancı�lara #a�salar hergiz �or�maya ve eger �ızıl 

#aşı delüye 13) 13) 13) 13) #a�salar ve ma�rū"a yine "a�lı gele dīger .orōsın saġ 

gözini 14) 14) 14) 14) oġlancı�lar boynuna #a�salar �or�maya dīger def"üF�-�ar"a 

uşbu 15) 15) 15) 15) isme yazup eger ma�rū" olan nā-bāliġ-ise �aġ bāzūsına 

baġlaya 16) 16) 16) 16) eger bāliġ-ise �ol bāzūsına mu�kem baġlayalar tā ki 

düşmeye inşāallah 17) 17) 17) 17) def" ola  (Arapça ibāre) 11118) 8) 8) 8) ve bu āyet-i kerīme 

dört pāre �aġıda yazup  oñ  dört dīvārına  19) 19) 19) 19) yapışduralar  ol oda  nö"bete 

57b57b57b57b    .astalıġı olmaya āyet bu (Arapça ibāre) 1)1)1)1) (Arapça ibāre) yapışdursalar 

devādur teF*īridür "u�b 'uhūr ider 2) Hażret2) Hażret2) Hażret2) Hażret----i i i i "Ali "Ali "Ali "Ali ra6iyallahü "anhdan 

men�ūldür bir kimsene bal ile sa�� olmış 3) 3) 3) 3) çörek otını yise ne deñlü renci 

var ise giderür dīger bir kişi on 4) 4) 4) 4) dirhem �arımsaġı yigirmi dirhem �oz 
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içini bir yirde mu�kem dögüp mü�errā eylese 5) 5) 5) 5) ve üç bölük eyleyüp her 

bölügini gice yatdıġı va�t yise bil aġrısına 6) 6) 6) 6) ve bevā�ıra nāfi"dür dīger 

kerdeme ya"nī tere to.mı zencebīl bir dirhem "ūdu’l �ahr 7) 7) 7) 7) bir deng irüce 

dögüp �ıvāmlu bal ile şāf ideler mu�avvīdür dīger 8) 8) 8) 8) �aranfil yābānī kökin 

yunup şāf gibi idüp 2eker delügine �o�a �ovu� 9) 9) 9) 9) şerrinden ża"if ve süst 

olduġın gidere "acāyib mu�avvīdür ġaflet 10) 10) 10) 10) olınmana dīger kel baş içün 

bu merhem ġāyet mücerrebdür gögercin bo�ını bir 11) 11) 11) 11) pāre kettān bīzine 

�arup ya�alar kül ola ba"de dögüp un gibi ola 12) 12) 12) 12) bir az şīr-i rūġan yaġı-y-

la mehlem gibi ideler başa (..?..) urup ba"de süreler 13) 13) 13) 13) yā.ūd her 

sürdükçe başı yuyalar dīger jīve oldurmanuñ #arī�ı budur 14) 14) 14) 14) bir va�ıyye 

�urşun erideler #oñmaġa başlayınca or#asını çu�urca eyleyeler 15) 15) 15) 15) ıssı iken 

jīve �urşunuñ üzerine �oyalar jīve küle #öñe andan �oñra 16) 16) 16) 16) dögüp .arca 

süreler dīger �arılu� içün ki hīç dermān bulınmazsa 17) 17) 17) 17) a� gühercile ki 

.ām ola üç dirhemini ayru ayru dartalar ve dögeler �abā� 18) 18) 18) 18) aç �arnına 

bir dirhemini bir rufadan yumur#a �arışdurup yiye bir dirhem yimez- 19) 19) 19) 19) 

ise  bir deng yiye on iki günde tamām  olur  yaraduġınuñ "alāmeti budur ki  

58a58a58a58a    1) 1) 1) 1) yidügi gibi bir mi�dār (..?..) veyā.ūd bir dirhemine veyā bir dengine 

şeker �atup süfūf 2) 2) 2) 2) idüp yiyeler ġāyet nāfi"dür dīger öksürük içün ġāyet 

nāfi"dür bir ve senede 3) 3) 3) 3) �āce ço� �ardaşı virdigi meşhūr �abdur afyōn 

żamġ-ı "arabī beyān balı 4)4)4)4) nişāsta cümlesi berāber ola evvelā afyōn ve 

beyān balını �u ile birbirine �arışdurup 5) 5) 5) 5) ve cümle eczā bir yirde yoġurup 

no.ūddan küçürek �ablar ideler dīger her kim 6) 6) 6) 6) kendene ya"nī pıra�a 

yaġı-y-la �avurup yise bevā�īr �anını kesüp gidere 7) 7) 7) 7) dīger ve  bir  

.ātūnuñ �ayżı baġlansa bir direm sezāb �uyını ve bir mi*�āl 8) 8) 8) 8) gül    

yaġını �arışdurup ıssıca� içseler hemān sā"at �ayżı açıla dīger 9)9)9)9) #uzlı 

balġam içün nice biñ kerre tecrībe olınmışdur �atta benüm başuma gelüp   

10) 10) 10) 10) frengistān #abībleri "ilācında "āciz olmışlar idi āhirü’l-emr üç aya    

11) 11) 11) 11) varmaz helāk olur dimişler idi andan �oñra cazret-i cıżır "aleyhiFs-

selāmı 12)  12)  12)  12) düşümde görüp tizüñe virmişdür ol Hüdāya Allah olan nüs.ā 

budur 13) 13) 13) 13) egeden giçmiş �urşun direm 30 ma�#akī direm 30 sināmeki 
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direm 14) 14) 14) 14) 30 "asel-i mu�affī direm 30 sükker-i mükerrer direm 30 bu 

cümle eczāları ayru ayru 15) 15) 15) 15) sa�� idüp ince elekden eleyüp bir yire cem" 

idüp .alt ide bālā �ıvām 16) 16) 16) 16) virüp aşaġa indürdükde "aselüñ �arāreti 

gitdükden �oñra cümle 17) 17) 17) 17) eczā �arışdurup bir yire ma"cūn eyleye latīf 

olur �aba� ve a�şām yatdıġı 18) 18) 18) 18) va�ıtda ekel idüp a�lā perhīz yo�dur  

ammā  ço�lu�  ekşi  ve  #uzlı  19)  19)  19)  19)  yimeye  on  günde  anadan  #oġma  olup  

58b58b58b58b    �ı��at bulur mücerrebimüzder dīger 1) 1) 1) 1) freng uyuzı yidi dürlü olur 

cümlesine bundan ġayri ilāc yo�dur 2) 2) 2) 2) tecribe olınmışdur yigirmi senelik 

da.ı olursa giderür eczā bunlardur 3) 3) 3) 3) �ara çalı köki ve yılġın köki #atlu 

meyan köki cümle idüp �azana �oyup 4) 4) 4) 4) �aynadalar ve süzeler ve da.ı bir 

üsküregi üç �ade� ala yaru ol �udan 5555)))) yaru da.ı bāliġ olmadu� oġlan 

sidügi �atalar �abā� aç �arnına a�şām 6) 6) 6) 6) yataca� va�ıtda içeler bi-i2ni’llāh 

şifā bula dīger bir ma"cūn da.ı vardur 7) 7) 7) 7) �abā� içile a�şām yataca� va�t 

yidüreler günlük direm 5 8) 8) 8) 8) ma�#akī dirhem 5 üzerlik to.mı direm 30 

çörek otı direm 5 9) 9) 9) 9) #urp to.mı direm 1 zencebīl direm 1 dārçīn direm 1 

nişādur 10) 10) 10) 10) direm 1 köpegüñ a� bokı direm 30 dīger freng içün bir mi�dār 

11) 11) 11) 11) isfidāc ve bir mi�dār şīr-i rūġanı birbirine .al# eyleye andan �oñra bir 

12) 12) 12) 12) mi�dār penbe bīzinüñ üzerine sürüp ba"de bir mi�dār çam �a�ızı      

13) 13) 13) 13) mu�kem sa�� idüp elekden geçürdükden �oñra ol merhem üzerine 

serpüp 14) 14) 14) 14) ol marażuñ üzerine �oyalar bi-i2ni’llāh Ta"ālā def" olur dīger 

bütün 15) 15) 15) 15) vücūd gicisse "ilācı mümkin olmasa aġaç �avunı çekirdegi 

direm 3 16) 16) 16) 16) dārçīn direm 3 ma�#akī direm 3 �and-ı nebāt direm 3 bir 

'arfda 11117777) ) ) ) �aynadup .ā��ası �uya çı�a ba"de içüp yatup derleye hemān   

18) 18) 18) 18) def" olur  dīger bu da.ı sıtma içün ġāyet mücerrebdür �ına �ına  direm 1 

59a59a59a59a    19) 19) 19) 19) pelek #uzı direm 2 yengec gözi direm 2 toz şekeri direm 2 1) 1) 1) 1) güllāb ile 

ma"cūn idüp    üç gün a�şām ve �abā� isti"māl ide 2) 2) 2) 2) tamām olınca dīger 

göz "illetine mücerrebdür şāb-ı mu�rı� direm 7 çörek 3) 3) 3) 3) otı direm 7 

�aranfil direm 7 kişnīş direm 7 bir yumur#a �arusını 4) 4) 4) 4) hāmīr idüp yanmış 

şāb ile bu dört dürlü eczāFı sa�� idüp 5) 5) 5) 5) yumur#a sarusı-y-la �arışdurup 

.amīra döne ba"de bir kettān bīzi üzerine 6) 6) 6) 6) sürüp ya�ı idüp başında 

bın�ılda� yirine yapışdura yigirmi dört 7) 7) 7) 7) sā"at olunca bir da.ı ideler ġāyet 
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nāfi"dür dīger �ummā içün ġāyet 8) 8) 8) 8) mücerrebdür çay direm 2 pāpādya 

direm 2 �avun aġaç çekirdegi 9) 9) 9) 9) direm 2 nebāt direm 10 güllāb bir mikdār 

āb-ı �āfī fincān 9 10) 10) 10) 10) evvelā pāpādya ile aġaç �avunı çekirdegi ol �u ile iki 

#aşım �aynaya 11) 11) 11) 11) ba"de çay nebāt güllāb vażı" olına ikisi evvel �aynayup 

andan �oñra 12) 12) 12) 12) üçīnī da.ı �oya a�şām �abā� isti"māl olına dīger 

müleyyen (..?..) 13) 13) 13) 13) bādem direm 6 üzerlik direm 6 çörek otı 6 sināmeki 

14) 14) 14) 14) direm 12 çig "asel-i mu�affī direm 90 evvelā bādem �abuġını �u ile 

15) 15) 15) 15) çı�arup cemī" eczāFı sa�� idüp çig bala �atup ceviz mi�dārı 16)  16)  16)  16) 

isti"māl olına  yataca�  vā�ıtda  da.ı eyüdür dīger bil aġrısı-çun 

mücerrebdür 17) 17) 17) 17) �ara büber direm 10 keskin sirke direm 50 yeñi çömlek 

içinde 18) 18) 18) 18) lapa olınca �aynaya ba"de bīz üzerine sürüp biline �oyalar 

yigirmi dört 19) 19) 19) 19) sā"at müdām dura bil aġrısı def"  olur dīger bedliyyebedliyyebedliyyebedliyye----i berş*i berş*i berş*i berş*    

59b59b59b59b    bībībībī----nananana''''īrdür 1) īrdür 1) īrdür 1) īrdür 1) ġaflet olınmaya za"ferān iki direm ma�#akī biş günlük biş 

"a�ır�ar�ā biş 2) 2) 2) 2) ferfiyūn iki �aranfil bir nan�āh on üzerlik to.mı yüz 

"asel dörtyüz berş 3) 3) 3) 3) �ıvāmuñ virüp çinī �o��a ile bir ay arpa içinde 

�a�laya deminde ġıdāsı 4) 4) 4) 4) mi�dārı isti"māl eyleye ziyāde mu�avvīdür 

bedene nef"ī ço�dur 2ikr olunsa 5) 5) 5) 5) ta#vīl-i kelām olur biş on gün yiye 

dilerse kese dilerse bir gün yisün 6) 6) 6) 6) bir gün yimesün ma"nī degül ġayri 

bedliyyelere* �ıyās olunmaya afyōna da.ı 7) 7) 7) 7) bedel olur dīger öksürük içün 

nebāt iki vezn �a�ız bir vezn 8) 8) 8) 8) ba"dü’s-sa.� süfūf idüp yataca� va�tın bir 

�aşu� ekel ideler bāb 9) fi’l "ilmü’lbāb 9) fi’l "ilmü’lbāb 9) fi’l "ilmü’lbāb 9) fi’l "ilmü’l----....ayāletayāletayāletayālet eger dişi kelebek memesini 

kesüp bir gözgünüñ 10) 10) 10) 10) ardına yapıdursun ol gözgüye ba�an kendüyi it 

sūretinden göre 11)11)11)11)    ferci da.ı böyledür dīger eger nişādurı ve 

"a�ır�ar�āyı berāber idüp döge 12) 12) 12) 12) ve yumur#a aġı-y-la �arışdurup diline 

#ılā eylese aġzına od alsa ziyān 13) 13) 13) 13) görmeye dīger #avşan �anın gül yaġı-

y-la çerāġda ya�salar o içi #olu 14) 14) 14) 14) �u görine dīger evveli kefeninden 

bir pāre alıp yılan �avī birle fitīl 15) 15) 15) 15) eyleyüp zeyt yaġı-y-la çerāġda 

ya�salar o içi #olu yılan görinür dīger 16) 16) 16) 16) #avşān ödin şarābla bir 

kimseneye içürseler "a�lı zāFil ola burnına 17) 17) 17) 17) sirke #amzırmayınca "a�lı 

gelmeye dīger �ayye dehenin penbe ile fitīl idüp 18) 18) 18) 18) çerāġda ihrā� itseler 

ādemīler arasında #olu �ayye görine dīger 19) 19) 19) 19) balı�ları bir yire cem" itmek 
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60a60a60a60a    dilesen bir şīşeye şīrūġan yaġın doldurup 1) 1) 1) 1) aġzın mūmlaya ve �uya 

bıraġalar neyirde balı� var ise cümle ol yire 2) 2) 2) 2) cem" olur ve gice �uyuñ 

için aydın ider dīger eger dilersen yumur#a 3) 3) 3) 3) havāya uçurasın bir 

yumur#anuñ �abın azacu� delüp ve içini boşaldasın 4) 4) 4) 4) ve yaz güni 

sabā�larda sebze üzerine düşen çıġı düşürüp ol 5) 5) 5) 5) yumur#a �abına 

doldurup ve delücegini mūmlayasın ve güneşe �arşu �oyasın 6) 6) 6) 6) güneş 

çeküp havāya gider dīger �o��a-bāzlar "amelidür .ıyār to.mınuñ 7) 7) 7) 7) 

veyā.ūd �avun to.mınuñ için �ır� gün ılıca� �u ile ve ādem �ayınla 8) 8) 8) 8) 

ı�ladup da.ı gölgede �urudasın ve ba"de üzerine bir mi�dār 9) 9) 9) 9) topra� 

ekesüñ fi’l�āl bütün yapra� vire dīger #avşan �anını zeyt 10) 10) 10) 10) yaġı-y-la fitīl 

idüp kettān bīzi ile yeñi çıra�da ya�salar içinde 11) 11) 11) 11) oturanlar birbirüñ 

oynar göreler dīger dilersen kim yazuyı kāġıddan 12) 12) 12) 12) ma�v idesin 

�azanmaġa �ācet �almaya mu�l-ı azra� ve kibrīt ve a�far ve 13) 13) 13) 13) üstübec 

her birinden berāber alup mu�kem sa�� ideler ve �arp sirke ile ta.mīr 14) 14) 14) 14) 

idüp fındu� deñlü dāneler idüp �urudalar va�t-ı �ācetde tedrīc ile 15) 15) 15) 15) yazu 

üzerine parma� ile ovalar .a# zā’il ola bellü olmaya dīger 16) 16) 16) 16) üç yengeci 

dutup öldüreler güneşe �arşu �urudalar ba"de �avānda 17) 17) 17) 17) dögeler ve zeyt 

yaġı-y-la �arışturup kettān bīzi ile fitīl ideler ve çerāġa  18)  18)  18)  18)  ya�alar  evüñ 

içi  #op#olu  yengeç  görine  dīger  eger   dilersen  bir  cemā"ati  19)  19)  19)  19)  başsız 

60b60b60b60b gösteresin gerekdür ki üç günlük oġlan başından �aç 1) 1) 1) 1) alasın ve penbe ve 

zeyt yaġı-y-la fitīl idüp çıra�da ya�asın başsız 2) 2) 2) 2) görinürler dīger .amrī-yı 

sirke ve sirke’i .amr itmek �an"atı egerçe kendir 3) 3) 3) 3) yapraġı �o�up .amra 

�oysalar iki sā"atden �oñra sirke olur sirkeye 4) 4) 4) 4) �oysalar dört sa"atden 

�onra .amr olur dīger kem.ā ve a#lasda 5) 5) 5) 5) ve cev�ada olan yaġ lekesini 

gidermek �an"atı şöyledür ki evvelā 6) 6) 6) 6) bir yumur#anuñ �arusını çigle ol 

yaġ lekesine mu�kem süreler 7) 7) 7) 7) her ne �adar lekesi var ise giderür dīger 

�an"at āb-ı kibrīt evvelā 8) 8) 8) 8) serçe parma� �adar bir fitīli kibrīt yapup ba"de 

#op gögercin sa�� 9) 9) 9) 9) idüp bir fincān içine �oyup ve �ım�ı�ı ba�durup 

mezbūr fitīli or#asına 10) 10) 10) 10) �o�up ve fincāndan dört parma� yu�āru olsun 

ba"de fitīli ya�up 11) 11) 11) 11) ve üzerine bir tepe cāmı a�up fincāndan dört parma� 
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yu�aru ol ki 12) 12) 12) 12) nefes ala ve fincānı bir �a�ān içine oturda fitīl yandu�ça 

tepe cāmı 13) 13) 13) 13) derleyüp �a�ana #amlar alup hıf' ideler va�t-ı �ācetde birdür 

hem ne 14) 14) 14) 14) �ır� dirhem �u �oyup isti"māl ideler dīger �affet (..?..) bir 

yumur#a’ı 15) 15) 15) 15) igne ile delüp ve beyāżın a�ıdup �arusı �ala ve içine bir 

mi*�āl 16) 16) 16) 16) jīve �oyup #īn-i �ikmet ile delügi mu�kem �apayup ba#ın-ı feres 

göme �ır� 17171717))))    gün dura ba"de çı�arup a"lā (..?..) olur tecribe olınmışdur 

diger 18) 18) 18) 18) eger libāsa āteş ya�īn olmaġla �ararsa �oġan �uyın güneşe 19) 19) 19) 19) 

�arşu  #amzıralar  def" olur  dīger eger  �ırmızı  cev�aya (..?..) veyā  temür     

61a61a61a61a 1) 1) 1) 1) lekesi degse ġāyet ekşi yoġurd ile bir iki def"a süreler def" olur 2) 2) 2) 2) dīger 

eger libāsa āteş ya�īn olmaġla �ararsa a� �oġan �uyın 3) 3) 3) 3) güneşe �arşu 

#amzıralar def" olur dīger yazı çı�arma� içün 4) 4) 4) 4) bir mi�dār balmūmı ve bir 

mi�dār �ıġır südini berāber āteş üstine �ızdurup 5) 5) 5) 5) yazuya süresin yazuyı 

zāFil ider dīger dilersen kim odı 6) 6) 6) 6) elinde dutasın göyündürmeye kāfūrī 

yumşa�   dögüp   elüne   dürtesin   7)  7)  7)  7)  andan   odı   dutasın  göyündürmeye     

61b61b61b61b (...................................................................................................................) 

62a62a62a62a    (....................................................................................................................) 

62b62b62b62b    (.....................................................................................................................) 

63a63a63a63a 1) 1) 1) 1) bu da.ı bir �ahīh "ameldür bir mi�dār gümiş �all idüp berāberi �all 

olmış 2) 2) 2) 2) "abd ile malġama idesin eger ma�lūl bulınmazsa ma�"ad viresin 

tamām 3) 3) 3) 3) .al# idesin andan sāFir cevheri a�d #arī�i üzere "a�d idüp 4) 4) 4) 4) 

bunuñ bir dirhemini üç yüz dirheme #ar� idesin .āli� �amer olur eger 5) 5) 5) 5) 

da.ı a"lā olma� dilersen *ali*e �adar �all olmış #ala�ı da.ı �atup bunları 6) 6) 6) 6) 

bir �ade�e �oyup od ısıcaġında sa�� idesin tā ki "a�d olup #opra� 7) 7) 7) 7) ola 

andan bunuñ bir dirhemini  üç  yüz  direm  ten�ıyye  olmış  nu�ā�a  ya.ūd  

63b63b63b63b    8) 8) 8) 8) �al"aya #ar� idesin .ūb-ı �amer ola �alden gelüp 1) 1) 1) 1) ten�ıyye-i (..?..) 

.ardāl otuz dirhem �abun yigirmi bişer dirhem bir çömlek 2222) ) ) ) içine �oyup 

ziyāde sa�� idüp üç dört sā"at �aynadup andan 3) 3) 3) 3) �oñra ovup yı�aya ba"de 

süzüp "amel idesin "amel"amel"amel"amel----i i i i ####īīīīnnnn----ı ı ı ı ����ikmet 4) ikmet 4) ikmet 4) ikmet 4) tıraş �ılı buġday unı demür bo�ı 

�um çamurı pelid küli kettān 5) 5) 5) 5) cümle berāber olma� gerekdür ġaflet 

olınmaya dīger #īn-ı �ikmet bir mi�dār 6) 6) 6) 6) küli bir �aç yumur#a aġı-y-la .al# 

ideler ve hīn-i �ācetde isti"māl 7) 7) 7) 7) olına dīger #īn-ı �ikmet bir mi�dār kül 
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ve bir mi�dār #uz bunları �u ile 8) 8) 8) 8) .al# idüp isti"māl ideler "amel yumur#a 

yaġı alalar yumur#aFı ve bir sırçalu 9) 9) 9) 9) çanaġa a�ıdalar ve �aşu�la yumur#a 

ço�ça çal�ayalar andan bir legenüñ 10) 10) 10) 10) iç yüzinüñ yanlarına �ıvayup 

güneşe �arşu �oyalar tā yaġı legenüñ 11) 11) 11) 11) ortasına cem" ola pes anı alalar 

ve şīşe içine �oyup �a�layalar 12)12)12)12)    �açan ki iksīr-i "amelüñ eyleyeler ol 

yaġdan isti"māl idüp içüreler 13) 13) 13) 13) terkīb-i sīm-i yılduz pişmüş şāb iki 

dirhem sīm āfū* bir dirhem şarāb 14) 14) 14) 14) #or#usı bir dirhem ı�rā� olınmış iki 

dirhem şābı afū  gümişi-y-le ve bāde 15) 15) 15) 15) #or#ısı-y-la mermer üzerinde 

ġāyet �urı sa�� eyleyesin ki bir zamānı ġubār 16) 16) 16) 16) olur hemān �ıf' ile 

�alaysız nu�ās eşyāya �urı yıldızdur dīger 17) 17) 17) 17) tīn-i �ikmet elekden geçmiş 

.āk isterī ve bir ebrī eflā� #uzı bir mi�dār �u-y ile 18) 18) 18) 18) ta.mīr idüp isti"māl 

ideler dīger sīm bir dirhem #or#u iki  dirhem  19)  19)  19)  19)  #uz  bir  dirhem  tīzāb  üç 

64a64a64a64a dirhem bir frengi şīşe içine sīm ile tīzābı 1) 1) 1) 1) �oyup �aynada ve eride ba"de 

indürüp #or#uyı ve #ozı içine 2) 2) 2) 2) �oyup �arışdura bulamaç gibi nesne olur 

.ıf' idüp va�t-ı 3) 3) 3) 3) �ācetde pirinc üzerine #ılā idüp tebāşīr ile ovalar a"lā 

sīm yılduz olur bezm-i mücerrebimüzdür    5) ıs#ılā�āt-ı eczā (..?..) 6) 6) 6) 6) şems 

(altun) �amer  (gümiş)  zühre  (ba�ır) müşterī (�alay) merī. (demür) 

7) 7) 7) 7) zü�al (�urşun) "u#ārid (jīve) (..?..) (jīve) u�āb (nişādur) (..?..) 

(zernī.) 8)8)8)8)    "akreb (kibrīt) nu�ās (ba�ır) bürāde (..?..) "īd (jīve) 9) 9) 9) 9) ve 

inde’l-ba"ż 10) 10) 10) 10) u#ārid (ba�ır) zühre (jīve)   ervāh  (.ayāt ve �arar da.ı dirler)  

64b64b64b64b �acer-i felek (kükürt) �acer-i şems (zernī.) 1) Der1) Der1) Der1) Der----beyānbeyānbeyānbeyān----ı dirhem vaı dirhem vaı dirhem vaı dirhem va����ıyye ıyye ıyye ıyye 

derderderder----ıııı�#�#�#�#ılılılılāāāā����----ı ı ı ı ####ıb 2) ıb 2) ıb 2) ıb 2) 70048800 dirhem (kesr) 62400 dirhem (ves�) 2400 

dirhem (..?..) 3) 3) 3) 3) 1460 dirhem (mekük) 1040 dirhem (�a") 260 dirhem 

(men) 4) 4) 4) 4) 130 dirhem (rı#ıl) 67 dirhem (astār) 14 dirhem (�ırāt) 5) 5) 5) 5) 60 �ırāt 

(dirhem) (17 mis�āl) 10 dirhem (dīnār) 5 şa"ire  (�ırāt)  bir  �ırāt  biş  şa"īr 

65a65a65a65a    aġırlıġıdur 6) 6) 6) 6) ����attattattatt----ı Süryı Süryı Süryı Süryānī 7) ānī 7) ānī 7) ānī 7) …..…… 8) 8) 8) 8) ………… 1) 1) 1) 1) ����attattattatt----ı ı ı ı  Süleymānī  Süleymānī  Süleymānī  Süleymānī 

2) 2) 2) 2) …………..… 3) 3) 3) 3) …………..…… 4) 4) 4) 4) ….……..….… 5) 5) 5) 5) ………..……..… 

65b65b65b65b    (......................................................................................................................) 

66a66a66a66a    1) beden1) beden1) beden1) beden----i insāna nāfi" i insāna nāfi" i insāna nāfi" i insāna nāfi" ����urururur����lardur 2) lardur 2) lardur 2) lardur 2) �ur�-ı tebāşīr #abī"atı telyīn ider ve 

eyü işledir ve �afrāFı giderür 3) 3) 3) 3) ve �ovu�luġı keser ve yürek bayġınlıġını 

giderür �anc atı �ızıl gül biş 4) 4) 4) 4) dirhem terencübīn biş dirhem nişāsta iki 



 

 

109 

dirhem za"ferān bir dirhem 5) 5) 5) 5) ke*īre ve żamġ-ı "arabī ve tebāşīr-i hindi 

bunlardan ikişer dirhem ba"dü’s-sa�� 6) 6) 6) 6) terencübīn ile �ur�lar ideler ve 

her �ur� birer mi*�āl ola ve �uvveti iki 7) 7) 7) 7) yıldur ġaflet olınmaya dīger 

�ur�-ı tebāşīrüFl .ayāt �afrāya ve sıtmaya 8) 8) 8) 8) ve yürek yanmasına ve 

mu�ālif �andan olmış renclere �ur� ki baş aġrısı-çun 9) 9) 9) 9) ki ne sovu� ve ne 

ıssı seve nīlüfer yapraġı dört dirhem tuffā� köki dört 10) 10) 10) 10) dirhem a� gül ve 

�ızıl yapraġı dörder dirhem mārūl to.mı dört dirhem bañ 11) 11) 11) 11) to.mı dört 

dirhem �ızıl �andal on dirhem a� �andal yidi dirhem za"ferān 12) 12) 12) 12) dört 

dirhem māmişa üç dirhem afyōn altı dirhem bu mecmū"ın dögeler ince  

13)13)13)13) elekden geçüreler    gülāb ile yoġuralar ne sovu� �atı ola .amır gibi ola 

14) 14) 14) 14) �ur�lar ideler �ācet va�tında isti"māl ideler ve bir �aşu� �ız oġlan     

15) 15) 15) 15) südi-y-le ezeler başa dürteler nāfi"dür dīger �ur�-ı emberbārī-i 

rāvendī 16) 16) 16) 16) tiz ısıtmayalar fāFide ider ve cigeri �avī eyler ve �usızlıġı giderür 

emberbāris 17) 17) 17) 17) dört dirhem .ıyar to.mı ve �a�ız ve tebāşīr her birinden 

ikişer dirhem kök bir dirhem 18) 18) 18) 18) rāvend-i çīnī on dirhem �uru gül yapraġı 

yidi  dirhem  za"ferān  bir  dirhem  sünbül 19)  19)  19)  19)  ve "ır�uFs-sūs her birinden 

66b66b66b66b ikişer dirhem terengübīn biş dirhem bu otları 1) 1) 1) 1) dögeler kāsnī �uyı ile 

veyā.ūd emberbāris �uyı ile yoġuralar ikişer 2) 2) 2) 2) buçu� dirhem �ur�lar 

ideler deminde isti"māl olanı nāfi"dür 3) ma3) ma3) ma3) ma����būl cevāribūl cevāribūl cevāribūl cevārişleşleşleşlerdür ki istirdür ki istirdür ki istirdür ki isti"m"m"m"māli āli āli āli 

bedenbedenbedenbeden----i insāna nāfi"dür 4) i insāna nāfi"dür 4) i insāna nāfi"dür 4) i insāna nāfi"dür 4) cevāriş-i ma�#akī üç va�ıyye şeker bir dirhem 

misk elli dirhem ma�#a�ī 5) 5) 5) 5) miski ve ma�#a�īFi dögeler şekerle �ıvāma 

getüreler dīger cevāriş-i 6) 6) 6) 6) bāhī zencebīl �ā�ūla dār-ı fülfül za"ferān 

besbāse günlük ma�#a�ī 7) 7) 7) 7) sünbül "ūd-ı hindī her birinden berāber alup 

sa�� ideler ve �āfī bal-ıla 8) 8) 8) 8) �arışturalar dīger terkīb-i �elvā-yı latīf-i da�ī� 

pirinç elli dirhem nişasta’-ı 9) 9) 9) 9) .ā� elli dirhem da�ī� kendüm .ā� elli 

dirhem rūġan-ı pāk yitmiş biş 10) 10) 10) 10) dirhem "asel-i musāffa yüz elli dirhem 

süd yüz elli dirhem me2kūr helvā gāzīler 11) 11) 11) 11) �elvası gibi pişür anca� 

bunuñ meyānesi bulamaç gibi olur pişdükden �oñra 12) 12) 12) 12) evvelā süd ile 

.aşlanur ba"de "asel ile ammā "asele �u �atılmaz 13) 13) 13) 13) dīger �elvā-yı �ābūnī 

"asel  iki  va�ıyye  nişāsta  yüz  otuz  dirhem  14) 14) 14) 14) rūġan-ı pāk yüz dirhem 

nişāstaFı azacu� �u ile ezüp bal içine 15) 15) 15) 15) döke ba"de �oyulanmaġa 
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başladu�ça birer mi�dār rūġan �oyup tamām pişüreler 16) 16) 16) 16) dīger terkīb 

gülbeşeker-i şemsī bir va�ıyye gülüñ beyāzını çı�arup üç sā"at 17)17)17)17)    

güneşde dura ba"de bir va�ıyye şeker ile ovup güneşte �oyalar 18) 18) 18) 18) yigirmi 

dört sā"atde bir kerre yidi def"a ovup yine güneşte �oyalar 19) 19) 19) 19) ve 

aġzını  penbe ile  #ı�ayup  üzerine  bal   mūmı  �apayalar  �o�usı  çı�maya  

67a67a67a67a    1) 1) 1) 1) ba"de ol �uyı mu�kem �aynadup bal gibi oldu�da mildān ile göze 

çekseler ziyāde 2) 2) 2) 2) rūşen eyleye eger balı göze çekseler nūrın ziyāde eyleye 

eger bir mi�dār dārçīn 3)  3)  3)  3) mu�kem dögüp ve elekden geçürüp göze 

çekseler 'ulmetüñ def" ide eger şekeri dögüp 4) 4) 4) 4) göze çekseler �arasın def" 

ide eger göz aġrısınuñ �oñunda a� düşmek 5) 5) 5) 5) vā�ı" oldıysa dimāġı �an 

alma� birle ve müshil birle ten�ıyye idüp ve ba"żı mücerreb 6) 6) 6) 6) devā 

eyleyeler eger vā�ı" olan a� yuf�a ise bu 2ikr olunan mu"aleceFi cāizdür 

7) 7) 7) 7) velākin �alın ise aña ilāc kār eylemez hemān yo� yire za�met 

çekmeyeler ve da.ı 8) 8) 8) 8) göz aġrısınuñ sebebi �an ġālib olma�dan ise 

"alāmeti göz �ızarup 9) 9) 9) 9) ve şişüp #amarları #olu #olu olup �apa�ları yapışup 

ve �ancıma�dur, imdi 10) 10) 10) 10) "ilācı evvel �īfāl #amarından �an alup ba"de 

eñseden yā.ūd baldırdan 11) 11) 11) 11) �acāmat ideler eger �aġ gözi aġrusa �aġ 

elinden �an ala ve eger 12) 12) 12) 12) �ol gözi aġrırsa �ol elinden �an alalar bi-

i2ni’llāh şifā bula eger 13) 13) 13) 13) göz aġrısı �afrā ġālib olma�dan ise "alāmeti 

oldur ki göz �ızıl olup 14) 14) 14) 14) ve �arılıġa da.ı māFil olur ve hem ıssı olup 

�ancup ve �apa�ları birbirine 15) 15) 15) 15) yapışa imdi "ilācı budur ki evvel �afrāFı 

ishāl idüp aña göz mu"ālece 16) 16) 16) 16) ideler bi-i2ni’llāh .alā� ola eger göz aġrısı 

balġamdan ve balġam ġālib olma�dan 17) 17) 17) 17) ise "alāmeti oldur ki gözlerinüñ 

rengi a� olup ve aġrısı azalup lākin 18181818) ) ) ) �apa�ları birbirine yapışa imdi bunuñ 

da.ı "ilācı  balġamı  ishāl  idüp aña 19) 19) 19) 19) göre "ilāc eylemek gerek tā kim .alās ola 

67b67b67b67b    ve da.ı her kim �oġan �uyın göze 1) 1) 1) 1) çekseler neseb körlügi def" ide ve 

da.ı hüdhüd �anın göze �ıl biten göze çekseler 2) 2) 2) 2) ġayrı baturmaya velākin 

bażı göz aġrısı ıssıca�dan olmış ise aña da.ı bir �aç 3) 3) 3) 3) def"a sıġır etin tāze 

tāze ursalar gözüñ �arāretin ve �anın ve aġrısuñ 4) 4) 4) 4) def" ide ammā 

�ovu�dan yā yilden aġrımış göze bir �aç kez bal ursalar �anın 5) 5) 5) 5) ve şişüñ 
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ve aġrısuñ def" ide lākin �ıl biten göze ibtidādan �abb-ı �ū�ıyā ile 6) 6) 6) 6) 

ten�ıyeF-i dimāġ idüp ba"de gözüñ �apaġın çevirüp ve cımbız ile �ılların 

7) 7) 7) 7) yolup ve ba"de mu"alece ideler nef"üñ bulalar, imdi bir mi�dār �abr-ı 

us�u#ūrī 8) 8) 8) 8) ve keçi ödi ve gögercin �anın ma"ān ma.lū# idüp sürseler 

eger olmazsa 9)9)9)9) �ıluñ yirin çuvalduz ile daġlayup yā.ūd (..?..) ile (..?..) 

eyleyeler bi-i2ni’llāh 10) 10) 10) 10) .alās ola ve eger bir ādem pīr olup insān far� 

itmez olsa bir mi�dār erguvan 11) 11) 11) 11) çiçegin cem" idüp ve bir şīşe içine 

�oyup aġzını mu�kem �apayup ba"de 12) 12) 12) 12) bir �arıncası ço� olan ve 

�arınca ini üzerinde olan topraġuñ içine şīşeFi 13) 13) 13) 13) gömüp tamām iki ay 

olunca dura iki ay oldu�da çı�arup göreler cümle 14) 14) 14) 14) ol çiçek �u olmış 

ola imdi ol �uyı her kim mildān ile ile gözlerine 15) 15) 15) 15) çekseler öyle rūşen 

ide kim küçük ma"�ūm iki (..?..) üzere görürse 16) 16) 16) 16) yine öyle ola 

mücerrebdür dīger göz aġrısı-çun şābı ya�up un idüp ba"de 17) 17) 17) 17) bir 

yumur#a pişürüp yumur#anuñ beyāżuñ bıçaġla ufacu� #oġrayup #uz eker 

18) 18) 18) 18) gibi üzerine şābı ekeler ve bir mi�dār öylece dura ve bir bīz içine 

�oyup �ı�alar  19)19)19)19) �uyın  alalar  ve  ol �udan göze çekeler  nāfi"dür  dīger 

68a68a68a68a    �ıl biten göze .orōs 1) 1) 1) 1) �anını çekseler �alanı giderür dīger a"mā olan göze 

kirpi sidügi çekeler nāfi"dür 2) 2) 2) 2) dīger eger geyik ödüni �aġ olan göze 

çekseler lākin süd ile �aynadup 3)3)3)3) çekmek gerekdür gündüz nice görürse 

gice da.ı öyle görür ol dīger gözden yaş 4)  4)  4)  4) a�up aġrısı olana üzerlik ve 

�ızıl gül �urusı bişer dirhem olup 5) 5) 5) 5) bunları bir dutulmadu� bir daġa 

�oyup dört fincān �u ile dört sā"at 6) 6) 6) 6) mi�dārı āheste �aynadalar bir fincān 

�alınca ba"de süzüp göze çekeler 7) 7) 7) 7) nāfi"dür dīger göz geçmesine bir 

mi�dār sumā�ı gül �uyı ile ı�ladalar bir pāre 8) 8) 8) 8) panbū� birle göz üstüne 

uralar .ōş ola ve gicisin kese dīger göz �anına 9) 9) 9) 9) devādur ki �umā� ve 

biraz mercimek ve üç dört dāne "unnāb aġzında çeyneyüp 10) 10) 10) 10) yatıca� göze 

uralar ve bir pāre eski panbū� üstüne yaġlayup ya�dıġını 11) 11) 11) 11) uşa� idüp 

çal�oyun yatalar ammā #a"āmı gün var iken yiyeler dīger bu da.ı 12)  12)  12)  12) 

sürmedür ki gözüñ a�ını giderür ammā #āFimā 13) 13) 13) 13) isti"māl olınmaya 

hemān aġıran göze çekeler a� enzerūt biş dirhem nişāsta 14) 14) 14) 14) iki dirhem a� 
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şeker bir dirhem żamġ-ı "arabī bir dirhem bu eczāları ġāyet yumşa� 

dögeler 15) 15) 15) 15) ba"de na�l olındıġı va�ıtda isti"māl olına dīger bir da.ı #ılā 

kim göz nāzileden 16) 16) 16) 16) aġrısa afyōnı �ız oġlan südiyle ezeler başa ve 

şa�ī�aya ve eline ve gözüñ 17) 17) 17) 17) dört yanına dürteler gözüñ nāzilesi ve başuñ 

aġrısını giderür mücerrebdür 18) 18) 18) 18) dīger şāb kör olan göze .orōs �anını bir 

�aç  çekseler  giderür  dīger  19)  19)  19)  19)  �ıl  biten  göze  gögercin  �anını  çekeler  

68b68b68b68b    giderür dīger ma"cūn kim gözden gelen 1) 1) 1) 1) ifrā# yaşı sākin ider ve ço� 

fā’idesi vardur �a�nı ve rāzyāne ve zencebīl bu 2) 2) 2) 2) üçünden berāber idüp üç 

aġrı bal ile ma"cūn ideler �abā� ve a.şām 3)3)3)3) birer mi*�āl isti"māl olına 

ġāyet mücerrebdür ġaflet olınmaya dīger göze a� �u 4) 4) 4) 4) itmegi def" ider 

gerekdür ki ibtidā #oġuran �ızuñ südinden bir fincān içine alup 5) 5) 5) 5) ve bir 

tavu� yüni-y-le ol südi çal�aya tā kim üzerinde bir yaġ �ā�ıl olur 6) 6) 6) 6) ol yaġı 

göze çekeler def" ider mücerrebdür dīger gözüñ envā"-ı emrāżına 

mücerrebdür 7) 7) 7) 7) zencebīl ve �aranfil ve şūniz bunlar ikişer dirhem baş�a 

baş�a sa�� idüp 8)8)8)8) ve �ammāma girüp başını �urı tırāş eyleye ve ba"de 

revā� balı-y-la başını yaġlayup 9)9)9)9) uşbu eczāF üzerine saçalar tā kim #uta 

bildigi mi�dārı �ammāmda otura 10) 10) 10) 10) uşbu devā bir gün yā.ūd iki yā.ūd üç 

bu menvāl üzere ideler dīger göz �aradup 11) 11) 11) 11) yaş a�up giçişse bir dirhem 

zencebīl ve on dirhem merzī sa�� idüp göze sürme 12) 12) 12) 12) gibi çekeler dīger 

a� düşen göze devā oldur ki merzī ve nişādur çigide berāber olup 13) 13) 13) 13) 

eyüce sa�� ideler ve a�şām �abā� �avlaġıyla göze ekeler inşāallah 14) 14) 14) 14) 

Te"āla def" olur bir �aç def"ada göze düşen a�ı giderür dīger ammā göze 

15) 15) 15) 15) a� �u veyā �ara �u didükleri nesne inse bu maraża altı ay geçmeden 

"ilāc oldur ki 16) 16) 16) 16) yigirmi dirhem anduz ve altı dirhem ferfiyūn ve otuz 

dirhem .āli� .ınnā bu cümle mu�kem sa�� 17) 17) 17) 17) eyleyüp üç bölük ideler ve 

eger müzekker-ise başını �urı tırāş ideler ve .ammāma girüp 18) 18) 18) 18) bu 

edviyyenüñ bir bölügin �oyun ödi-y-le .al# idüp başa ya�u ideler ve ol 

ya�ı 19) 19) 19) 19) üç gün dura yine .ammāma gidüp bir bölügin da.ı   ya�u  ide   kezālik   

69a69a69a69a    üç  bölügin 1) 1) 1) 1) da.ı ya�u ide inşāallah Ta"āla ya�ular tamām oldu�da ol 

"illet da.ı gözinden 2) 2) 2) 2) giderür mücerrebdür dīger bir āsān devādur göze 

�ara su inse ve a� düşse ve ża"īf 3) 3) 3) 3) perde gelse mücerrebdür man#arı cem" 
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idüp ve içindeki �ırmızı nesneFi ayırtlayup 4) 4) 4) 4) ve �apın �oparup ve 

üzerindeki beyāż ince �abın �oyup ba"de ol man#arı 5) 5) 5) 5) �ovu� �u ile pāk 

ideler bir �aç dānesini bu gün pāk itdikden �oñra �ı�up 6) 6) 6) 6) �uyın bir şīşeye 

cem" ideler ve "alīl her �abā� ve a.şām belki günde üç 7) 7) 7) 7) dört def"a 

penbeFi ol �uya baturup gözlerine #amzıralar ve gözlerüñ ol 8)  8)  8)  8) penbe ile 

sileler ġāyet mücerrebdür üç dört gün böyle "amel olındu�da 9)9)9)9) inşāallah 

Ta"āla şifā bulur tecribe olınmışdur dīger a� düşen göze 10) 10) 10) 10) eşek südini 

yidi kerre gözine �oyalar a�ın giderür ammā gözi "illetli olan 11) 11) 11) 11) kimsene 

ekşilerden ve meyvelerden ve mu.ālif nesnelerden perhīz eylemek 

gerekdür 12) bāb uyuma12) bāb uyuma12) bāb uyuma12) bāb uyuma���� ve uyumama ve uyumama ve uyumama ve uyumama���� a a a a����vālin beyān idervālin beyān idervālin beyān idervālin beyān ider imdi her kim 

gice ile 13) 13) 13) 13) benefşe yaġın başına sürseler uy.u getüre eger gül yaġın da.ı 

kezālik 14) 14) 14) 14) uy.u getüre, Tebbet ve "Amme-i Şerīf sūresin o�uyup yatsa 

uy.usı gelüp 15) 15) 15) 15) uyuya ve da.ı .aş.āşı dögüp bir pāre �u ile ma.lū# idüp 

(..?..) 16) 16) 16) 16) toluñlarına sürseler uy.usı gele eger tayuñ yüregin bir bīze 

baġlayup ziyāde 17) 17) 17) 17) uy.usı olan ādemüñ boynuna baġlasalar uy.usı 

gelmez ola eger yengec gözin 18) 18) 18) 18) getürseler uyumaya, �ol gözin getürseler 

uyuya eger �urduñ  �aġ  gözin 19)  19)  19)  19)  getürseler  uyuya  �ol  gözin  getürseler 

69b69b69b69b    uyumaya, bülbülüñ tüyin getürseler uyumaya 1111) ) ) ) bay�uş �uşuñ öldürüp ve 

iki gözin çı�arup �uya bıraġalar 2) 2) 2) 2) biri �uya batup ve biri batmaya imdi ol 

ba#mayan gözin getüren 3) 3) 3) 3) a�lā uyumaya ve ol ba#an gözin getüren uy.ucı 

ola ve da.ı 4)4)4)4) sıġır �avuġın �oynuna �o�up getürse a�lā uy.usı gelmeye 5) 5) 5) 5) 

bāb bāb bāb bāb ����ulaulaulaula���� a a a aġġġġırlıırlıırlıırlıġġġġın ve ın ve ın ve ın ve ����aaaaġġġġırlıırlıırlıırlıġuñ "ġuñ "ġuñ "ġuñ "ilācilācilācilācı beyı beyı beyı beyānānānānınınınındadur 6) 6) 6) 6) imdi her kim gül 

yaġın �ulaġına #amzırsalar ıssıdan olan �ula� 7) 7) 7) 7) aġrısın def" ide, her kim 

sirkenüñ bu.ārına �ulaġın dutsa çıñıldusın 8) 8) 8) 8) def" ide eger acı bādem 

yaġın �ula� gürüldüsine #amzırsalar def" ide eger 9) 9) 9) 9) bir pāre afyōnı �uda 

ezüp �ulaġın gürleyen �ulaġına bir �aç #amla 10) 10) 10) 10) #amzırsalar nāfi"dür eger 

ekşi nār çekirdegin bal-ıla pişürüp �ula�da 11) 11) 11) 11) olan çıbana ursalar .ōş ola 

eger �ula�dan �an a�sa bir mi�dār 12) 12) 12) 12) �oru� �uyın beyāz bal mūmı ile 

ma.lū# idüp �ulaġına ursalar 13) 13) 13) 13) nāfi"dür eger #avşan yaġın bir pāre penbe 

ya�up �ulaġına �o�up 14) 14) 14) 14) bir sā"at �adarı #urdu�da çı�arsalar dutılması 

def" ola eger a� 15) 15) 15) 15) �oġan �uyın �ula� dutılmasına #amzırsalar nāfi"dür 
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eger �ula�dan 16) 16) 16) 16) irin gelürse üç dirhem gülāb ile bir  dirhem  #atlu  

bādem  yaġın  ma.lū#  17) 17) 17) 17) idüp  bir  pāre  eski  penbe ile  �ulaġına  

dutsalar  .ōş  ola  eger  18) 18) 18) 18) �a�saġan beynin bir pāre bal-ıla .al# idüp 

işitmez olan  �ulaġa  19)19)19)19) �osalar  açılup  işidür  ola  nāfi" dür  eger  buzaġı 

70a70a70a70a     bevlini �ula� �ancısına 1) 1) 1) 1) #amzırsalar .ōş ola nāfi"dür dīger bir �ula� 

aġrısı kim �adā virse #urubı 2) 2) 2) 2) �avuralar ve    bir bīz içine �oyalar �ula�    

üzerine ya�u gibi bir �aç def"a ıssıca� 3) 3) 3) 3) vuralar şifā bula dīger �ula� 

aġrısı kim başdan nesne inmiş ola irin 4) 4) 4) 4) ve �an gibi �ulaġa fitīl itmek 

i�tiżā ider öyle fitīl ki acı bādem yaġı-y-la fitīli işledeler 5)5)5)5) ba"de a� 

enzerūtı yumşa� dögüp fitīle buluşduralar ve �ulaġa �oyalar mücerrebdür 

6) 6) 6) 6) dīger �ula�dan cerā.at a�arsa ġāyet �arp sirke �aynadup el duymaz iken 

7777) ) ) ) �ulaġa #amzıra dīger �ula� aġrısı-çun dilkü ödi-y-le öküz ödin 

�arışdurup 8) 8) 8) 8) �ulaġa #amzıralar    iyi ola dīger işitmez aġır olan �ulaġa 

�arımsaġı �ı�up 9)  9)  9)  9) ve �oyun ödi-y-le �aynada veyā.ūd �arımsaġı �oyun 

ödi-y-le �aynadup �ulaġa 10) 10) 10) 10) bir �aç #amla #amzıralar nāfi"dür dīger �ula� 

aġrısı-çun .atunlar südini 11) 11) 11) 11) benefşe yaġı-y-la ılıca� idüp �ulaġa 

#amzıralar cemī" aġrıları sākin ider ve 12) 12) 12) 12) mar�ama yapraġınuñ �uyını 

�ātūnlar südi-y-le �arışturup yalñuz �ula� aġrısın 13) 13) 13) 13) giderür ve 

dutılmışlıġın açar �atta üç biş yıllı� aġrısın giderür ve gürüldüsin 14) 14) 14) 14) ve 

işitmezligin tekrār ideler mücerrebdür dīger �ula� altında şiş olup aġıran 

15) 15) 15) 15) bezelere ı�ırġan dikeni yapraġuñ �aynadup ya�u ideler aġrısın gidere 

16) 16) 16) 16) ve şişini daġıda gāh ola ki #aşradan ve içerüden düşe ve a�ıda ı�ırġan 

17) 17) 17) 17) dikeni �ula� yavrusında olan şişlere nāfi"dür ve me*eli yo�dur dīger 

bir mi�dār 18) 18) 18) 18) #uzı mu�kem sa�� eyleyeler ve bīzden eleyüp ol aġıran 

�ulaġın içine #uzı 19) 19) 19) 19) doldurup  ve  bir  ma�araya  yuma�  idüp  #ı�aç  gibi 

70b70b70b70b    üzerine �oyalar ve bir aġır bīz ile 1) 1) 1) 1) üzerinden baġlayup bir gice dura 

tecribemüz geçmişdür def" olur dīger �ula� aġrıyup 2) 2) 2) 2) sancısa #avu� 

terisinüñ beyāżı ve �arımsa� ve sirke mezbūr terisi �arımsa�- 3) 3) 3) 3) ıla sa�� 

idüp ba"de sirke ile �al ve iki �at bīzden geçürüp �ulaġa #amzıralar 4) 4) 4) 4) 

mücerrebdür dīger a�ar �ula� aġrısına .avānı ateşde �ızdurup keskin sirke 

ile 5) 5) 5) 5) süyündürüp buġusına �ulaġını #utalar mücerrebdür dīger �aġır �ulaġa 
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erkege 6) 6) 6) 6) erkek dişiye dişi �oyunuñ ödi ve bir �aşu� sirke ve bir baş tāze 

�arımsa� 7) 7) 7) 7) biş �aşu� �u-ıla mü�errā #ab. idüp tā kim �u gide ve geregi 

gibi �all ola ve �ulaġa 8) 8) 8) 8) #amzıralar mücerrebdür dīger siñirli yapra� �uyın 

�ulaġa #amzırsalar aġrısın giderür 9) 9) 9) 9) dīger yāsemīn yaġından fitīl idüp 

yandursalar da.ı �ulaġa �osalar aġrısın 10) 10) 10) 10) giderür dīger rey�ān �uyın 

�ulaġa #amzırsalar �aġırlıġın giderür dīger 11) 11) 11) 11) keçi südin �ulaġa �oysalar 

aġrısın giderür dīger �arımsa� �uyın 12) 12) 12) 12) �oyun ödi-y-le �aynadup �ulaġa 

�oysalar on yıllı� �aġırlıġı def" ider dīger 13) 13) 13) 13) �ıġır ödin panbuġla fitīl idüp 

�ulaġa �osalar hem aġrısın giderür hem 14) 14) 14) 14) açar dīger turb ile tuzı dögüp 

�ı�up �uyın alalar ve aġıran �ulaġa 15) 15) 15) 15) #amzıralar def" olur dīger 

mercimek �adar miski acı bādem yaġı-y-la ve sūs yaġı-y-la 16) 16) 16) 16) �ulaġa 

#amzırsalar aġrısın giderür mücerrebdür dīger ve bir #urbı oyup içine 17) 17) 17) 17) 

zeyt yaġı �oyalar ve �apayalar ve ocaġa gömeler mü�errā bişdükde 

içindeki yaġı 18) 18) 18) 18) bīzden süzüp ve yatdıġı va�tın ol yaġdan �ulaġa 

#amzıralar  �aġırlıġı  def" 19) 19) 19) 19)     ola  bāb bāb bāb bāb     yürek ayürek ayürek ayürek aġrġrġrġrısı ısı ısı ısı "il"il"il"ilācuācuācuācuñ beyñ beyñ beyñ beyān iderān iderān iderān ider imdi  

71a71a71a71a her kim yürek aġrısı-çun 1) 1) 1) 1) egir otı çeyneseler def" ide ammā fındu� 

ıssıdur �ovu�dan �ā�ıl olan 2) 2) 2) 2) yürek aġrısına devādur ve da.ı köpek burusı 

didükleri "illet baġırsa�dan 3) 3) 3) 3) yil eklenmeden olur imdi bunuñ "ilācı 

budur ki evvel �u�ne idüp ve 4) 4) 4) 4) �ovu� #a"āmlardan .azer idüp ve rafadan 

yumur#a yiyüp �alyeFi keşūr ve şalġam 5) 5) 5) 5) şorbasın bir mi�dār ıssı otlar 

isti"māl ideler nāfi"dür eger bu "illet �afrādan 6) 6) 6) 6) olup �afrā gelürse anuñ 

da.ı "alāmeti budur ki ziyādesi-y-le �ancıyup 7) 7) 7) 7) ve �uyı ço� içüp ve yine 

�afrā gelürse aña �ovu� #a"āmlar virüp 8) 8) 8) 8) lākin bir mi�dār �atūnā ve to.mı 

rey�ān ve lisānü’l .amel ve to.mekān bunları �u ile 9) 9) 9) 9) çal�ayup süzüp 

ba"de şeker birle �u yirine virüp içüreler velākin 10) 10) 10) 10) fi’l�amle şarāb-ı 

nīlüfer a"lādur ve da.ı her kim turp to.muñ yiseler yürek 11) 11) 11) 11) aġrısın def" 

ide eger bir kimsene gülengübīn bir mi�dār ziyāde �aynadup 12 12 12 12 ıssıca� ile 

içseler ziyāde nāfi"dür yürege �uvvet virüp ve içerüsin pāk 13) 13) 13) 13) eyleye ve 

da.ı aġaç �avın �ovu�dur yürek (.?..)ve �uruldamasına 14) 14) 14) 14) yiseler ziyāde 

nāfi"dür ve da.ı yürek yıllanması içün bir mi�dār rāzyāne 15) 15) 15) 15) ve bir 

mi�dār anīsōn da.ı dögüp �u ile �aynadup �ovu�dan �oñra bir 16) 16) 16) 16) mi�dār 
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şeker bir �aç �abā� içseler ziyāde nāfi"dür bāb bāb bāb bāb ����afaafaafaafa����ānki 17) yürek ānki 17) yürek ānki 17) yürek ānki 17) yürek 

oynamasıdur anuñ oynamasıdur anuñ oynamasıdur anuñ oynamasıdur anuñ "il"il"il"ilācācācācın beyın beyın beyın beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi her kim  oġul  18)  18)  18)  18)  otın  

yapraġın yaş iken isti"māl eylemek ve �o�lama� ve şarābuñ içmek 19) 19) 19) 19) 

yürek oynamasına nāfi"dür ve gül �uyın  içmek  ve  sürmek  ve  �o�lama�  

71b71b71b71b    1) 1) 1) 1) nāfi"dür ve da.ı �afa�ān didikleri bir "illetdür ki ża"iflikden �ā�ıl       

2) 2) 2) 2) olur tiz tiz �u�ama� ve �abż olma� nefesi seri" olup gögsi daralma�dur 

3) 3) 3) 3) ve da.ı ziyāde �a�āvet çekmekden olup ve �ovu� havālardan da.ı 

kendüye 4) 4) 4) 4) .ōş gelür imdi "ilācı budur ki şarāb-ı .ummāż şarab-ı tuffā� ve 

şarāb-ı 5) 5) 5) 5) nīlüfer ve şarāb-ı rummān ve şarāb-ı �andal içürüp da.ı sıġır dili 

ve gül �uyı 6) 6) 6) 6) ve to.mekān içürüp gök benefşe ve sögüt yapraġı .ıyār ve 

mersin gülāb 7) 7) 7) 7) kāfurī ve amrūd bu 2ikr olınanları �o�lama� a"lādur ve 

ġıdālardan nār 8) 8) 8) 8) denegli ve �oru�lı ve elmalı şorbalar isti"māl idüp ba"de 

gögsine bir mi�dār 9) 9) 9) 9) �a#ūnā lu"ābın urup ba"żı āb-ı revān �u kenārlarına 

oturalar gāh gāh 10) 10) 10) 10) teferrüc �ılup ve ġu�sa �a�āvetin def" ideler eger bu 

"illet �an gālib 11) 11) 11) 11) olma�dan ise (..?..) içüreler eger bu "illet bürūdetden 

olmış 12) 12) 12) 12) ise    "alāmeti oldur ki ıssı nesnelerden kendüye .ōş gelüp beñzi 

13) 13) 13) 13) bozılur imdi "ilācı (..?..) tuffā� şarābı bir mi�dār "ūd-ı rey�ān �aranfil 

14) 14) 14) 14) lisānü’*-*evrī �uyı birle �oşup ve bir mi�dār "ūd-ı rey�ān za"ferān 15) 15) 15) 15) 

�atup içüreler ve da.ı bir dirhem tiryāk yidürüp ve ba"de "ūd-ı rey�ān 

16) 16) 16) 16) "anber #urunc yapraġı ve kerefes �o�layup ve ġıdālar müferri� 

#avu� �avurması 17) 17) 17) 17) dārçīn �aranfil ve  za"ferān ile isti"māl idüp 

ve da.ı bal ile fındu� 18) 18) 18) 18) yidüreler ba"de gögsine �ū�en yaġın 

yā.ūd   yāsemīn  yaġın   süreler 19) 19) 19) 19)         şifā   bula  dīger  �afa�ān  içün  sır-ı 

72a72a72a72a "acayibdür hīç bir kitābda yo�dur aġaç 1) 1) 1) 1) aşıladu�larında topra� �orlar ol 

topra� �anġı aşılama bulunursa ki o aġaç 2) 2) 2) 2) tutmış ola ol topra�dan ki 

aġacda �uruyup �almış ola andan alalar 3)  3)  3)  3) ammā şar# budur ki #opraġı 

aldu�da yire �omayalar yüregi oynayan kişiye 4) 4) 4) 4) içüreler ammā 

içürmenüñ fā’idesi oldur ki bir dutılmadu� çömlege veyā bir daġa           

5) 5) 5) 5) �oyalar ve üzerine �u �oyup ayaza a�a �oyalar şar#ı yire degmemekdür 

üç 6) 6) 6) 6) �abā� böyle birer mi�dār içüreler lākin elma aġacı aşılamasından 

olsa 7) 7) 7) 7) ġayet müfīddür tecrībe olınmışdur dīger �afa�ān içün bu "illete   
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�ızıl 8) 8) 8) 8) behmen �uyın içüreler mücerrebdür bāb yürege bāb yürege bāb yürege bāb yürege ����uvvet virenleri ve uvvet virenleri ve uvvet virenleri ve uvvet virenleri ve 

ża"ża"ża"ża"īf   9) īf   9) īf   9) īf   9) ����aaaa����taların taların taların taların "il"il"il"ilācācācācın beyın beyın beyın beyān ider ān ider ān ider ān ider imdi her kim benevse perverdesini 

10) 10) 10) 10) veyā.ūd murabba"sını isti"māl itseler yürege �uvvet vire eger 

elmanuñ �abuġı 11) 11) 11) 11) �oyup ve için çı�arup dört parça idüp �uya �oyup 

ba"de bir mi�dār 12) 12) 12) 12) şekeri anuñ ile ma"ān �aynadup tā kim �ıvāma 

geldu�da mu�addem elmayı ı�ladu�ları 13) 13) 13) 13) �uyı da.ı �atup ve bir mi�dār 

misk da.ı �atup içdüklerinde ol mertebe yürege 14) 14) 14) 14) �uvvet vire ki va�f 

olınmaya �ayva şarābı ve "anber ve "ūd da.ı nāfi"dür eger 15) 15) 15) 15) Sūre-i 

FātihāFı bir dāne pāk ayna üzerine yazup pāk �u ile yuyup 16) 16) 16) 16) içseler 

�albinde a�lā ġam ve �a�āvet �omaya ve bir ġayrī "illet ve a"żā 17) 17) 17) 17) 

ditremesin da.ı def" ide nev"-i dīger bir �astanuñ uy.usı gelmese 18) 18) 18) 18) burnına 

bir pāre benefşe yaġın sürüp el ile burnın ovalar ammā yanında bir ādem 19) 19) 19) 19) 

#urmayup  ve  söyleşmeyeler  meger  kim a�ar �u üzerine ola nāfi"dür ve da.ı  
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6. METİNDEKİ EKLER 
 

    

 

 

 

 

 



 

 

119 

6. METİNDEKİ EKLER6. METİNDEKİ EKLER6. METİNDEKİ EKLER6. METİNDEKİ EKLER    

    

1a’da sol tarafta yukarıdan aşağı:1a’da sol tarafta yukarıdan aşağı:1a’da sol tarafta yukarıdan aşağı:1a’da sol tarafta yukarıdan aşağı:    

    1) bevā�ır içün mayāsıl otunı dögüp anı görmedük casel ile 2) �al idüp ceviz 

�adar �abā� a.şām isti"māl olınup 3) üzerine zencebīl direm 2 (..?..) ile dār-

ı fülfül direm 1 birbirine �al idüp 4) �ahve gibi bişirüp ekel ide żār-ı 

ma"cūnuñ üzerine (..?..) 5) içe "aynı şifādur 6) tertīb-i isti�ā� 7) ol pārelı� 

dökülmesin kettān to.mı bir bize baġlayup 8) ve bir mi�dār .ām şeker 

�atup bir �abda iyüce �aynadup 9) ilicek oldu�da #uluma �atup isti�ā idüp 

10) enfiye-i tertībi  11) �aranfil direm 2 dār-ı fülfül direm 2 eflāk #uzı direm 

2 üstüpü eczādur buçuk ider enfiye (..?..)  bac zen  isti"māl bula başında 

olan "illetlere şifādur 

1a’da yan olarak yukarıdan aşağı:1a’da yan olarak yukarıdan aşağı:1a’da yan olarak yukarıdan aşağı:1a’da yan olarak yukarıdan aşağı:    

 1) gicimek "illetine 2) �ara günlük yaġı 3) a� günlük yaġı  defne yaġı zeyt 

yaġı 

1b’de yukarıdan aşağı:1b’de yukarıdan aşağı:1b’de yukarıdan aşağı:1b’de yukarıdan aşağı:    

 1) ishāl �abż içün (..?..)  (..?..) 2) afyōn direm 1 �āsnī direm 1 iki �ardaş 

�anı direm 1 3) a.şām yataca� va�ıtda (..?..)  (..?..)  (..?..) �abā�a �adar �u 

içmeye (..?..) gelür 4) �abā�a �adar kesile iyi �abā�da da.ı (..?..)  (..?..) 

öyleye degin 5) �u içmeye ve bir şey yimeye 6) balġamı azala itmekde 

(..?..) bu �adar 7) to.m-ı (..?..) direm 1 �aynadup aç �arına öyle içe  

1b’de sayfanın sol üstünde yan olarak:1b’de sayfanın sol üstünde yan olarak:1b’de sayfanın sol üstünde yan olarak:1b’de sayfanın sol üstünde yan olarak:    

 1) bir (..?..) ve �abu� ile (..?..) derdi geçürüp �al ide 

2a’da sayfanın üst tarafında:2a’da sayfanın üst tarafında:2a’da sayfanın üst tarafında:2a’da sayfanın üst tarafında:    

 1) ta.ta biti içün �açıpdur 2) �ırmızı biz ile bir mikdār barudı ı�ladup ve bir 

yire �arışdura 3) ol oda tütsi ideler def" olur 

2a’da sayfanın solunda yan olarak:2a’da sayfanın solunda yan olarak:2a’da sayfanın solunda yan olarak:2a’da sayfanın solunda yan olarak:    

 1) (..?..) yara içün 2) keleb kökini dögüp ince (..?..) 3) eleyüp yara üzerine 

eküp yeñiden et bitüp 4) �alā� ola 
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2a’da sayfanın sağ orta tarafında:2a’da sayfanın sağ orta tarafında:2a’da sayfanın sağ orta tarafında:2a’da sayfanın sağ orta tarafında:    

 1) �abż olan �asta içün 2) bir direm sināmeki .avās olup 3) birer (..?..) içine 

�oyup (..?..)  (..?..) baġlayup 4) �oya �u içmek i�tiżā itdükçe andan içe 5) 

leyyinet virür şifā (..?..)  (..?..) 6) incibār didükleri köki �aynadup 7) �u 

yirene içe �usızlıġa mübtelā ola 8) ishāli keser ve �an tükürmeyi keser 9) ve 

�ovu� içe �usızlıġı keser  

2a’da sayfanın sol alt tarafında:2a’da sayfanın sol alt tarafında:2a’da sayfanın sol alt tarafında:2a’da sayfanın sol alt tarafında:    

 1) arpacu� didükleri göz �apaġında olur 2) (..?..)  (..?..)  (..?..) dışına 3) 

yatup göz �apaġında (..?..)  (..?..) 4) ya�ar ba"de def" ola 5) yılan �o�an 

ādem insān (..?..) 6) bir mi*�āl �adar �u ile ezüp içüreler 7) (..?..)  (..?..) 

mi"desine cem" olup 8) andan istifrāġ itdükde def" olur 

2b’de sayfanın üst tarafında:2b’de sayfanın üst tarafında:2b’de sayfanın üst tarafında:2b’de sayfanın üst tarafında:    

 1) ishāl �abż içün (..?..) 2) sirke iyü nişāsta bulamaç idüp bir (..?..) ile �ıca� 

od var 2) (..?..)  (..?..)  (..?..) �adar ya�u ideler fiFl-�āl �at" ider lakin (..?..) 

3) (..?..) lāzımdur (..?..) da.ı şifādur 4) (..?..)  (..?..) 5) on direm �aranfil 

sa�� idüp 6) �ır� direm �āli� dārçīn 7) .al# idüp (..?..) şerb ide  

2b’de say2b’de say2b’de say2b’de sayfanın sol orta tarafında:fanın sol orta tarafında:fanın sol orta tarafında:fanın sol orta tarafında:    

 1) (..?..)  (..?..)  (..?..) 2) otuz (..?..)  (..?..)  (..?..) yarum direm 3) igde çicegi 

yidirseler kāfidür 

2b’de sayfanın altında:2b’de sayfanın altında:2b’de sayfanın altında:2b’de sayfanın altında:    

    1) fa�l 2) baş aġrısına �aranfil sa�� idüp yaġı içürse hem �ancusı def" olur 

3) enfiye gibi çig enfiye �atup ve hem (..?..)  (..?..) çı�arur 4) kesile (..?..)  

(..?..) 5) fa�l 6) burun yarası (..?..)  (..?..)  zernīh-ı ahmer ile 7) �ıġıruñ yürek 

yaġını (..?..) idüp sürmek fa�l 8) (..?..) içün yarım (..?..) kāfidür 9) yaġı 

eridüp içmek gibi (..?..) olmaz lakin birāz mi"de ża"īf ider (..?..) def" olur 

3a3a3a3a    1) yılancu� içün bir mi�dār �abr (..?..) berāber ba#ıncānı �avānda dögüp 2) 

yarasınuñ üzerine ya�up ide (..?..) def" şifā bulur 3) rūyāda gördüm (..?..)  

(..?..) 4) dīk 5) bir ādem yılancu� olsa bir dāne beyāż çoġan (..?..) bir 

mi�dār fındu� (..?..) 6) ve bir mi�dār mar�amayı (..?..) �aynadup şīşenüñ 

üzerine #oġrı 7) tütsü vireler ve bir yandan (..?..)  (..?..) 8) ittifa�-ı e#ıbbā 

elFārisī ve elRūm ve elHindiyān cemī ālā marāż 9) (..?..) eşyāF �esretüFl-
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cimā" 1 ve �ılletüFn-nevm fiüFl-leyl 2 10) ke*retüFl-nevm fiüFn-nehār 3 ve 

�absuFl-bevl 4 ve şürbüFl-mā 11) fī cevfüFl-leyl 5 ve ed.āluF#-#a"ām "aleF#-

#a"ām 6 12) bu altı nesneden ġayet 13) ve gāyet i�tirāz olunsa 14) zīrā 

cümle maraż bunlardan 15) tevellüd ider 16) ha2ā Kitāb-ı Tıb ki �astaya 

müte"alli� "ilācları ve sāFir marażları beyāndur 

63a ‘da sayfanın altında:63a ‘da sayfanın altında:63a ‘da sayfanın altında:63a ‘da sayfanın altında:    

    1) c ud-ı �amer köküñ dirhem simmu’l-�ār dirhem (..?..) tūtīyā dirhem 

müşterī dirhem 2) bir mi�dār şīşe bir bota içine �oyup bacde eczāları �at �at 

döşeyüp aġzını 3) tire ile mürekkep idüp nār içine ve żam ider bir mi�dār 

i�rā� oldu�da çı�arup  (..?..) 4) (..?..) dura bir siyāh #aşı gibi (..?..) olur 

(..?..) buçu� idüp bir dirhemini biş dirhem 5) terbiyye olmış nu�āsa urasın 

�amer �ālis olur ġaflet olınmaya  
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AAAA

āb-ı kibrīt (F-A) : kibrit, kükürt suyu.  

 ā.60b/8 

āb-ı �āfī (F-A) : saf su. 

 ā.59a/9 

aç koy- :  aç koymak,aç bırakmak. 

 a.16a/17 

acı bādem : acı badem. 

 a.23a/11 

acı bādem yaġı : acı badem yağı.  

 a.23b/7 

acı ba�la : acı bakla. 

 a.49a/2 

acıvar (A) :  kireç. krş. kireç 

 a.3b/3 

aç- : açmak, tıkalı bir şeyi bu 

durumdan kurtarmak.  

 a.70a/13 

açı� �oy- : (organ için) açık bırakmak.  

 a.32a/5 

aç �arın :  aç karın. 

 a.16b/19-17a/1 

ādem (A) : insan.16b/9 

ādem eti perverdesi : mumya denilen bir 

ilaç. krş. mūmıyā 

  ā.7a/4 

"ades (A) :  mercimek. krş. mercimek 

 "a.6a/6 

afyōn    (Yun)        : : : : afyon,    haşhaş bitkisinden 

 elde edilen uyuşturucu bir 

madde (papaver somniferum). 

a.13b/14 

afyōn-ı mı�rī: Mısır afyonu. 

  a.12b/3 

aġaç  : ağaç. 

 a.71b/19 

aġaç balġamı balı� : bir tür ot. krş. incibār 

 a. 3b/5 

aġaç �abuġı  :  ağaç kabuğu. 

 a.16b/12 

aġaç �avunu : turunç. krş atrac, utruc, 

narencībīn, nārdeng ,turunc.  

 a. 3b/4 

aġaç �urdı :  ağaç kurdu. krş. arāża 

 a. 3b/7 

aġaç yapraġı : ağaç ve ot yaprağı, kağıt. 

krş. �aġıd, vara�, vara�a 

 a. 7b/3 

aġaç havān: ağaçtan yapılmış havan. 

 a.51b/17 

aġaç �avunı çekirdegi  : ağaç kavunu, 

turunç çekirdeği.  

 a.58b/15 

aġaç ile �or�ut-: (hastayı) ağaçla 

korkutmak. 

 a.21a/4 

aġır basma� : karabasan, kabus. krş. �ābūs 

 a. 11b/15 

aġır- : ağrımak. bk.aġrı- 

 a.25a/15 

aġıran yir : ağrıyan yer, bölge. 

 a.27a/8 

aġırlıġ :  ağırlık. 

 a.64b/5  

aġız : ağız yüzde, avurtlarla iki çene 

arasında, ses çıkarmağa, soluk 
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alıp vermeğe ve besinleri al-

mağa yarayan boşluk. 

 a. 27a/10 

aġız acı ol- : (hastalık belirtisi) ağızda acı tat 

olmak.  

 a.40b/19  

aġız aġrısı : ağız ağrısı. 

 a.26b/18 

aġıza in- : (hastalık) ağza inmek. 

 a.31a/5 

aġıza inen nāzile: ağza inen nezle. 

 a. 30a/16-17 

aġıza parma� ile sür- : ağza parmakla ilaç 

sürmek.  

 a.27a/10 

aġız çal�a- : ağız çalkalamak.  

 a.27b/7 

aġızda bed rāyi�a ol- : ağızda kötü koku 

 olmak. 

 a. 26b/1 

aġızda dil duda� �uru- : ağızda dil ve 

 dudak kurumak. 

 a.9b/15 

aġızda dut-: (ilacı) ağızda tutmak. 

 a.26b/5 

aġızda �abarcu� �ızıl ol- : ağızda kızıl 

 kabarcık olmak. 

 a.27a/15  

aġızda olan bed-rāyi�aları def" it- : ağızda 

olan kötü kokuyu gidermek. 

krş. aġızda olan çirkin rāyi�a 

Fı def" it- , aġızdan gelen bed 

rāyi�a def"it-  

  a.9b/14 

aġızda olan çirkin rāyi�a Fı def" it-: ağızda 

olan kötü kokuyu gidermek. 

krş. aġızda olan bed-rāyi�aları 

def" it-, aġızdan gelen bed 

rāyi�a def"it- 

 a.26b/3-4 

aġızda olan diş etleri : diş etleri. 

 a.9b/17 

aġızda olan yara : ağızda oluşan yara.  

 a.26b/8 

aġızda yara ol- : ağızda yara olmak. 

 a. 27b/2 

aġızdan a�an �ara �u: ağızdan akan kara su. 

 a. 42a/13-14 

aġızdan a�an �uyı gider- : ağızdan akan 

 suyu gidermek.  

 a. 26b/17-18 

aġızdan gelen bed rāyi�a def"it- :  ağızdan 

gelen kötü kokuları gidermek. 

  krş. aġızda olan çirkin rāyi�a 

Fı def" it-, aġızda olan bed-

rāyi�aları def" it-   

 a. 26a/19-26b/1 

aġızdan �an gel- : ağızdan kan gelmek.  

 a.9b/15 

aġız egriligi :  yüz felci. krş. la�va  

 a. 8a/5 

aġız �a�ıl- : ağız kasılmak. 

 a.34a/16 

aġız �o.usın gider- : ağız kokusunu 

 gidermek.  

 a.27a/5 

aġız �uru- : ağız kurumak. 

 a.19a/16 
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aġız �ulan- : (hastalık belirtisi) ağız 

sulanmak.  

 a.47a/4 

aġız #atlu ol- : (hastalık belirtisi)  ağızda 

tatlı bir tat olmak.  

 a.19a/5 

aġız #atsuz ol- : (hastalık belirtisi) ağız 

tatsız olmak. 

 a.47a/3 

aġız yarı :  ağız salyası. krş. saylār, 

 lucāb 

 a. 8b/1 

aġız tuzlu gibi ol- : (hastalık belirtisi 

 ağzı tuzlu gibi olmak. 

 a.32b/8 

aġlaġan ol-: sürekli ağlama hastalığı. 

 a. 57a/10 

aġlamaz ol-: ağlamamak. 

 a.57a/10 

aġrı : ağrı, iltihabın dört klasik 

belirtisinden biri (L. dolor). 

 a.49a/11 

aġrı- : ağrımak, ağrı olmak, vücudun 

bir yeri, üzerine ağırlık 

konulmuş gibi ağrılı olmak 

krş.aġru-, aġır- 

 a.28a/12 

aġrı az ol- : ağrısı az olmak. 

 a.27a/18 

aġrı azal- : ağrı azalmak. 

 a.67a/17 

aġrı defc it- : ağrıyı gidermek. 

 a.40a/19 

aġrı gider- : ağrıyı gidermek. 

 a.15a/6-7 

aġrı �atı ol- : ağrı çok olmak. 

 a.27a/19-27b/1 

aġrı kes- : ağrı kesmek. 

 a.29b/5 

aġrı ol- : ağrı olmak. 

 a.68a/4 

aġrı sākin ol-: ağrısı dinmek.  

 a.14a/18 

aġrıt- : ağrıtmak. 

 a.29b/8 

aġrıtma- : ağrıtmamak. 

 a.52b/7 

aġrı teskīn ol- : ağrı dinmek.  

 a. 56b/16 

aġrıyan başa ur-: ağrıyan başa ilaç sürmek. 

a.12b/10 

aġrıyan diş : ağrıyan diş. 

 a.28a/13 

aġrıyan siñir : ağrıyan sinir. 

 a.35b/11 

aġrıyan yanına ur-: ağrının olduğu bölüme 

ilaç uygulamak, sürmek. 

a.13a/3-4 

aġrıyı def"it- : ağrıyı savmak, gidermek. 

a.14a/3-4. 

aġru- : ağrımak.bk.aġrı- ,aġır-  

 a.67a/11 

aġu aġacı :  zakkum ağacı. (Nerium 

oleander) krş. dıflī  

 a. 5a/3 

aġza yılan gir- : ağza yılan girmek. 

 a.35a/12 

aġzı  sirke ile yu- : ağzı sirke ile yıkamak. 

a.26b/9 
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āh ve bārdan �a'' eyle-: keder ve yükten 

haz duymak. 

 ā.19a/17 

āhār (F) :  çiriş otu. (Asphodelus) 

 krş. çiriş  

 ā. 3b/2 

āheste �aynat- : yavaş kaynatmak. 

 ā.68a/6 

a.lā# (A)    ::::    salgılar, vücut sıvıları, insan 

vücudunda olduğu farz edilen 

dört unsur veya usâre: kan, 

balgam safra, sevda. 

 a.27b/15 

a.vāl-i nāzile (A) : nezle durumu. 

 a.31a/3 

a�vel (A) : göz hastalığı, gözün şaşı 

olması. krş. göz aġrılıġı 

a. 8b/2 

a�ar �ula� aġrısı : irin akan kulağın ağrısı. 

a.70b/4 

a�çe otı : akçe otu.sultan otu. krş. 

�alīme, �ul#ān otı.  

 a.36b/11 

a� çörek otı : beyaz çörek otu. krş. nān.āh 

 a. 7a/7 

a� düş- : (göze) ak düşmek. 

 a.68b/12 

a� düşmiş göz : ak düşmüş göz. 

 a.42b/10 

a� enzerūt  : beyaz göz otu. 

 a.68a/14 

a� gühercil: barut yapımında kullanılan bir 

tür maden,nitrum. 

 a.57b/17 

a� gül :  beyaz gül. krş. vetīre 

 a. 7b/3 

a� günlük : ak günlük otu. 

 a.43a/11 

a� .ardal : beyaz hardal. 

 a.17a/8 

a�ı gider- : (göze düşen ak için) akını 

gidermek, iyileştirmek. 

 a. 42b/6 

"a�ıl gel- : akıl gelmek. 

 "a.17a/8 

"a�ıl gelme- : akıl gelmemek. 

 "a.59b/17 

"a�ıl �arışıġı : akıl karışıklığı. 

 "a.16b/4 

"a�ıl zāFil ol- : akıl zarar görmek. 

 "a. 10a/181 

"a�ıl 'ayi" ol- : aklı gitmek. 

 "a. 17a/6 

"a�ıl ziyāde it- : aklı artırmak. 

 "a. 17a/8 

"a�ıl ziyāde ol-: aklı , zihini artmak. 

 "a.15a/19 

a�ın gider- : (göz için) akını iyileştirmek. 

a.42b/6 

"ā�ır�ar�ā (A) : pire otu, nezle otu. 

(Anacyclus pyrethrum) 

   krş. "ūduFl-�ahr  

 "ā. 6a/6 

"a�ī� (A) : akik, bir tür değerli taş.  

 "a .31a/12 

ākile za�meti : bir cilt hastalığı. krş. .ōre 

 ā.8b/3 
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a� inen göz : göze ak inmesi hastalığı. 

a.42b/5-6 

a� �ıl çı�- : beyaz kıl çıkmak. 

 a.52b/7 

"a�la zekāvet vir- : akla zeka vermek.  

 "a. 51b/15 

"a�la ziyān eyle- : akla zarar vermek.  

 "a.37a/9 

a� ol- : (hastalık belirtisi)beyaz renk 

olmak. 

 a.27a/18 

a� ol- : (yara için ) ak olmak. 

 a.26b/8  

"akreb (A) : gökte kuzey yarım kürede 

görülen büyük bir 

burç.(metinde kibritin simgesi 

anlamındadır) krş.kibrīt   

 "a .64a/8 

a� �andal : bk. �andal  

 a.66a/11 

a� soġan : ak soğan. 

 a.34a/16 

a� �oġan �uyı : beyaz soğan suyu. 

 a.61a/2 

a� �ū�en :bk. a� sūsam  

 a.42b/9 

a� sūsam :  ak susam, ak zambak. 

(sesamum indicum)  

  krş. a� �ū�en, rāzinī  

 a.5b/1 

a� şeker : beyaz şeker. 

 a.68a/14 

a� #aşı : beyaz taş. 

 a.57a/11-12 

a� üzüm :  beyaz üzüm. krş. melācı 

 a. 7a/3 

a� zencebīl : ak zencefil. 

 a.24b/12 

alaca ol- : alaca renk olmak. 

 a.18b/3 

"alāmet (A)  : (hastalık için)belirti, nişan.  

 "a. 13a/2 

alın : yüzün saçlarla kaşlar 

arasındaki bölümü.  

 a.12b/2 

alın gici- : alın kaşınmak. 

 a.25b/16 

alın #amarından �an al-: alın damarından 

kan almak. 

 a.20b/15-16 

"al�am (A) : acı dülek, acı hıyar, acı elma. 

krş. ebūl cehil �arpuzı 

(Citrullus colocynthis) 

 "a. 6a/7 

aloeF (Yun):  sabırlık otu ve zamkı. krş. 

sabr 

 a.3b/1 

altından �u yürü- : alttan, cinsel organdan 

su gelmek.  

 a.36a/16 

altun : altın (metinde altının simgesi 

şems olarak geçmektedir) 

krş.şems . 

 a. 64a/6 

ālūde it- : karıştırmak. 

 ā.13a/15 

a"mā ol- : kör olmak.68a/1 
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"amel-i #īn-ı �ikmet (A) : kil, tıbbî kilin 

uygulaması. 

 "a. 63b/3 

amrūd (F) :  armut. (pirus communis).  

krş.küme*ra  

 a.7a/2 

ana südi : anne sütü. 

 a.12a/19 

anadan #oġma ol- : anadan doğma gibi  

sağlıklı olmak. 

 a.58a/19 

anā�ōn (F < Yun)    : anason (pimpinella 

anisum)  

 a.14b/1 

"anber (A)    : amber çiçeği, bir tür mimoza 

(geum urbanum). 

 "a. 25b/19 

"anber-i çekirdek : : : : amber çiçeğinin tohumu 

"a. 54b/10 

"andem (A) : sarı boya, zerdeçal. krş. �aru 

boya 

 "a. 6a/7 

anduz : kökü ilaç olarak kullanılan bir 

bitki raziyane.  

 a.68b/16 

anduz otı :  andız otu, birleşikgillerden 

nemli yerlerde yetişen, sarı 

çiçekli, acı kokulu bir ot. krş. 

rāsen 

 a. 5a/6 

"anzerūt (A) : göz otu. (Astragalus sarcolla) 

krş.enzerūt, göz otı  

 "a. 6a/5 

"Arab #avşanı : arap tavşanı. krş. yerbū" 

 "A. 7b/7 

"arām (A) :  deve tabanı bitkisi. krş. deve 

#abanı 

 "a. 6a/7 

"ar"ar (A) :  servi ağacı, dağ servisi. krş. 

serv aġacı 

 "a. 6a/5 

arāża :  ağaç kurdı. krş. aġaç �urdı 

 a. 3b/7 

arduç :  ardıç ağacı ve yemişi. 

(juniperus)krş. ebher,ebhel, 

arduç yimişi  

 a. 3b/6 

arduç aġacı:  ardıç ağacı, servigillerden, 

güzel kokulu yapraklarını 

kışın da dökmeyen yuvarlak 

kara yemişleri ilaç olarak 

kullanılan bir ağaççık. 

(juniperus) 

 a. 5a/1 

arduç yimişi :bk.arduç  

 a.3b/6 

arduç żamġı : ardıç zamkı. 

 a.31a/8 

arı� kişi : zayıf kişi. 

 a.46b/11 

arı� ol- : (hastalık belirtisi) zayıf olmak. 

a.47a/5 

arıt- : arıtmak, temizlemek.  

 a.47b/16 

"ārıż ol- : (hastalık için) ortaya çıkmak. 

"ā. 13a/17 

ar�a aġrısı :  sırt ağrısı. krş. oñurġa 

 a. 8a/2 
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ar�ası üzerine yat- : sırt üstü yatmak. 

 a.31b/4 

ar�aya in- : (hastalık) sırta inmek.  

 a.31a/4 

arpa : arpa (Hordeum) 

 a. 36a/11 

arpa unı : arpa unu. 

 a.21a/19 

arslan derisi : aslan derisi. 

 a.52a/12 

"a�abet (A):  şeker kamışı şekeri, nöbet 

şekeri, kızıl şeker. krş. nebāt 

 "a. 6a/5 

āsārūn (Yun.) : kedi otu. (Asarum 

evropeum) krş. āsārūn, kedi 

otı, #ā#ranbū oġul otı 

#ā#ranbūyā ,yavuz-ı nebeviye  

 ā.3b/4 

a�bur to.ımı : yabani zağferan bitkisinin 

tohumu.  

 a.54a/19 

"asel (A) : bal. 

 "a. 34a/7 

"asel-i mu�affā (A) : saf  ve süzme bal.krş. 

 "asel-i mu��affī, "asel-i �afā 

"a.46b/6 

"asel-i mu��affī (A) : saf ve süzme bal.krş.    

"asel-ı mu�affā, "asel-i �afā  

 "a. 55a/7 

"asel-i �afā (A) : saf ve süzme bal.krş. 

"asel-ı mu�affā, "asel-i 

mu��affī. 

 "a. 54b/16 

a�lā uyuma- : hiçbir zaman uyumamak.  

 a.69b/3 

a�lā uy.usı gelme- : hiçbir zaman uykusu 

gelmemek.  

 a.69b/4 

a�luFl-felā� (A) : bir çeşit bitki. krş. 

burūcuF�-�anem 

 a. 3b/3 

a�ma yapraġı çubuġı : asma yaprağı 

çubuğu. 

 a. 34b/15 

astār (A) : bir ölçü birimi.(metine  göre 

67 dirhem)  

 a.64b/4  

aşaġa indür- : (hastalık için) aşağa 

indirmek, boşaltmak, 

gidermek.  

 a.12b/16  

aşmārbās (Yun.) : diken üzümü. (berberis 

crataegina)krş. �adun #uzluġı 

 a. 3b/4 

"ataş �ılleti : ateş, hararet azlığı. 

 "a. 19a/13 

"ataş  şiddeti ġālib ol-: harareti, ateşi fazla 

olmak.  

 "a. 19a/15-16 

at derisi : at derisi. 

 a.13a/11 

at �ılı  : at kılı. 

 a.24a/12 

ateş kenārına varma- : ateş kenarına 

varmamak. 

 a. 31b/12  

āteş yanıġı "ilācı : yanık teavisinde  

uygulanan ilaç. 
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 ā.11a/16 

ateşe gösterme- : ateşe yaklaştırmamak. 

 a. 31b/19 

āteşte yanma- : ateşte yanmamak.  

 ā.16b/9  

atrac (A) :  ağaç kavunu, turunç. krş. aġaç 

�avunı, utruc, narencībīn, 

nārdeng ,turunc 

 a. 3b/4 

avāz açıl- : ses açılmak. 

 a.34a/10-11 

avāz  çı�maz ol- : ses çıkmamak. 

 a.34a/8 

avāz #utul- : ses kısılmak. 

 a.34a/1 

"avdü’�-�alībī (A): bir çeşit ot. 

 "a. 19b/5 

"avrat (A)        : : : : kadın.  

 "a. 43b/9 

"avrat �ısır �almaġı : kısır olmak,çocuk 

 doğuramamak. 

 "a. 11a/8 

"avratlar    bikr-i mānendi ol- : kadınlar bakir 

kız gibi olmak. 

 "a 53b/3 

"avratlar �āmile �almaması : hamile, gebe 

kalmamak.  

 "a .11b/7 

"avratlar �āmile �alması : hamile, gebe 

kalmak.  

 "a .11b/7 

"avrat südi azucu� olması : annenin 

südünün az olması. 

 "a .11a/8 

"avrat #oġurmaġı : doğum; çocuk doğurma. 

 "a .11a/8 

avuç : avuç, metinde ölçü olarak 

kullanılmış.  

 a.38b/11 

avuc ortası : avuç ortası. 

 a.30a/1 

ayaġ : bk. aya� 

 a.12b/15 

ayaġ ucu : ayak ucu. 

 a.17b/7 

aya� : ayak, bacağın son kısmı .krş. 

ayaġ  

 a.16a/10 

aya� ditremesi  : ayak titremesi. 

 a. 41a/13 

aya� şişi :  gut hastalığı, ayak şişi. krş. 

nı�rīs  

 a. 8a/2 

aya� #aşı : ayak taşı, ayakları ovmada 

kullanılan bir tür taş. 

 a.20a/8 

aya� üşü- : ayak üşümek. 

 a.31b/13-14 

aya�ların topu�ları : ayak topukları. 

 a. 47a/12 

ayāric (Yun.): ilaç olarak kullanılan bir tür 

macuna verilen ad. 

 a.18a/15 

ayāric-i çīnī  : ilaç olarak kullanılan bir 

 grup macuna verilen ad. 

 a.22a/14 
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ayāric-i fay�ara (A): bitki özleriyle 

yoğurulmuş ilaç, bitki şerbeti. 

a.13a/9 

ayaza �oy- : soğuğa bırakmak. 

 a.28b/6 

ayazlad- : soğutmak. 

 a.29b/17  

ayġır eti terisi : aygır etinin derisi. 

 a.25a/12 

ayırtla- : ayırmak. 

 a.69a/3 

ayran :  ayran, yoğurdu sulandırarak 

yapılan içecek. krş. ma.īz 

 a. 7a/3 

ayran it- : ayran yapmak. 

 a.47b/3 

ayu : ayı. 

 a.52b/3  

ayu �anı  :ayı kanı. 

 a.17a/19 

ayu ödü : ayı ödü. bk.öd  

 a.52b/3 

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. krş. 

sefercel(cydonia ablonga). 

 a. 5b/5 

ayva çekirdegi : ayva çekirdeği. 

 a.26a/16 

ayva şarābı : ayva şarabı. 

 a.32a/8 

a"żā (A) : organlar,uzuvlar.  

 a.31b/9 

a"żā ditremesi : el ayak titremesi. 

 a.72a/16-17 

azan : azan, yoldan çıkan. 

 a.48b/1 

az az aġrı- : (hastalık belirtisi) az az 

ağrımak. 

 a.32b/8 

az �u�a- : az susamak. 

 a.40b/10 

āzeryūn (F):  sarı kereviz. (Peonia 

officinalis) krş. �aru kerefes 

 ā. 3b/6 

 

BBBB

bādem (F)        : : : : badem.(amygladus communis) 

 b.34a/4 

bādem içi : badem içi. 

 b.55b/8 

bādem �abuġı : bdem kabuğu. 

 b.59a/15 

bādem yaġı : badem yağı.krş.revġan-ı 

bādem 

 b.15b/11 

bādşanām (A) : bir tür cilt hastalığı. krş. 

çehresi �ızıl olmak 

 b. 8b/6 

baġır�aġ çatla- : bağırsak çatlamak. 

 b.45b/5 
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baġırsa�  : bağırsak, sindirim kanalının 

mide ile anüs arasındaki 

 bölümü. 

 b.71a/2 

baha� (A)        : : : : abraşlık hastalığı; ciltte alaca 

renkli beneklerle kendini 

gösteren bir çeşit deri hasta-

lığı. Kara ve ak olmak üzere 

iki türü bilinir. 

 b.52a/16 

baha� devāsı : abraşlık hastalığı; ciltte alaca 

renkli beneklerle kendini 

gösteren bir çeşit deri hastalı-

ının ilacı. 

 b.11a/6  

baha� za�meti : abraşlık hastalığı; ciltte 

alaca renkli beneklerle kendini 

gösteren bir çeşit deri 

hastalığı. Kara ve ak olmak 

üzere iki türü bilinir. 

 b.42a/9 

ba�ır : bakır krş. nu�ās, "u#ārid , zühre  

 b.64a/8 

ba�la (A)        : : : : bakla (vicia faba).  

 b.35a/15 

ba�la unı : bakla unu. 

 b.22a/10 

bal :  bal, özellikle bal arılarının 

bitki ve çiçeklerden topladık-

arı bal özünden yapıp, kovan-

arındaki petek gözlerine 

doldurdukları, rengi beyazdan 

esmere kadar değişen tatlı, 

koyu, sıvı madde. 

 b.17a/2 

baldır : bacağın dizden ayak bileğine 

kadar olan bölümü, incik.  

 b.8b/6 

baldıran :  ağu otu, baldıran otu. (conium 

maculatum) 

 b. 3b/5 

baldıran to.mı : baldıran otu tohumu. krş. 

ferfec 

 b. 6b/2 

baldıran żamġı : baldıran otu ve bundan 

elde edilen zamk. krş. 

żamġuFş-şükrān 

b.6a/2 

baldırda gök ve yoġun dolaşu� #amar : yeşil 

ve yoğun dolaşık damar. 

krş.devālī 

 g. 8b/6 

baldırdan �acāmat it- : baldırdan hacamat 

etmek.( bedenin herhangi bir 

yerini çizerek veya yararak 

buradan boynuz yada şişe ile 

kan çekmek.) 

 b.23a/15 

baldırı �ara:  baldırıkara otu. (Aspelinum 

adianthum) 

c. 7b/7 

baldır otı :  baldır otu. krş. sā� 

 b. 5b/2 

baldır şişi :  ayak ve baldır şişmesi. krş. 

dāFüFl-fīl 

 b. 8b/5 

balġam (A< Yun < flegma)    balgam; eski tıp 

anlayışına göre bünyeyi mey-
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dana getiren dört ana ögeden 

biri. Eski tıbba göre bünye kan, 

safra, sevda (kara safra) ve 

balgam olmak üzere dört öge-

den oluşur. Bu ögelerin bir 

birine oranları mizaç özelliğini 

ortaya çıkarır. Dengenin 

bozulması durumunda çeşitli 

hastalıklar meydana gelir.  

 b.13a/1 

balġam artur- : balgamı artırmak. 

 b.39a/6-7 

balġamdan olan baş aġrısı : balgamdan 

 kaynaklanan baş ağrısı. 

Balgamla ilgili hastalıklar ya 

vücutta balgamın çokluğu ya 

da balgamın yeterince olgun-

laşmamasından  kaynaklan-

maktadır. Eski tıp anlayışına 

göre vücuttaki dört sıvıdan 

herhangi birinin ya da ikisinin 

diğerlerine göre fazlalığı, 

bünyeye hakim oluşu veya 

 yeterince olgunlaşmadan 

vücuda  karışması çeşitli 

hastalıkların sebebini 

oluşturmaktadır.  

 b.12a/16 

balġam ġālib olma� : balgam çokluğu.  

 b.67a/16 

balġamı def" it- : vücudun herhangi  bir 

yerinde birikerek tıkanıklığa 

 sebep olan balgamı temiz-

lemek, vücuttan atmak. 

d. 11a/14 

balġamı gider- : balgamı gidermek, vücuttan 

atmak. 

 b. 17a/16 

balġamı ishāl it- : balgamı vücuttan 

 boşaltmak.  

 b.25b717 

balġamı kes- : balgamı kesmek, durdurmak. 

 b.17a/8 

balġamı pişür- : balgamı pişirmek. 

bk.balġam 

 b.39a/5 

balġam i.rācına mübāderet it-: balgamı 

vücuttan atmaya başlamak. 

b.19a/14 

balġam ziyāde ol-: balgam çok olmak. 

b.19a/11-12 

balı� : balık. 

 b.59b/19 

bāliġ olmaduk oġlan : ergen olmamış erkek 

çocuğu. 

 b. 46b/12 

bāliġ olmadu� oġlan sidügi : ergen olmamış 

oğlan sidiği.  

 b.38a/13 

bal �o�usı : bal kokusu. 

 b.16a/12 

bal mūmı  : bal mumu,bal elde etmek için 

kovana yerleştirilen madde. 

b.29a/17 

bal pālūzesin : bal peltesi. 

 b.15b/11 

bal �uyı : bal suyu. 

 b.40a/4 
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bal şerbeti : baldan yapılmış şerbet. 

 b. 39b/4 

balūr (A) : hindistan cevizi yaprağı. krş. 

sārec-i hindī, hindistān �ozı 

yapraġı. 

 b. 4a/2   

bañ to.mı : ban tohumu (ban otu, Asya, 

Kuzey Afrika ve Avrupa’nın 

sıcak bölgelerinde yetişen 

zehirli ve otsu bir bitki. 

(hyosciamus niger). krş. 

be2rüFl benc . 

 b. 4a/2 

ba�al (A) :  soğan. (allium cepa) krş. ba�al 

 b. 4a/1 

bāselī� #amarından �an al-: şah damarından 

 (şah damarı; akciğer damarı; 

bileğin iç yanında hacamat 

yapılan üç damardan en 

aşağıda olanı, aşağı damar, 

başlama damarı) kan almak. 

 b. 43b/6 

baş : kafa, vücudun yüz ve beyni 

kapsayan kısmı. krş. �afa 

 b. 12b/13 

baş aġrısı : baş ağrısı. 

 b. 9b/2 

baş aġrısı getür-: baş ağrısı oluşmak. 

 b.21a/14 

baş aġrısı gider-: baş ağrısını gidermek. 

 b.14b/14 

baş aġrısı görme-: baş ağrısı çekmemek.  

 b.13a/14 

başa inen nāzile : başa inen nezle. 

 b.30a/16-17 

baş altı : baş altı. 

 b.52a/8  

başa su"ūd it- : (hastalık) başa çıkmak.  

 b.31a/4 

başa sür- : bir merhemi, ilacı başa sürmek. 

 b. 14a/2 

başa ur- : başa ilaç uygulamak. 

 b.14a/3 

başa ya�ı eyle-: başa yakı yapmak.  

 b.15a/7 

başa ya�ı it- : başa yakı (deri üzerine 

 uygulanan, genellikle bir beze 

 emdirilerek sürülen yakıcı ve 

tahriş edici ilaç.) yapmak. 

 b. 30b/14 

başda balġam ol-: başta balgam olmak. 

 b.12b/18-19 

başda olan bu.ār : başta olan buhar (eski 

tıp anlayışına göre gıdaların 

hazmından sonra vücutta atık 

halde kalan ve gözeneklerden, 

deliklerden atılmasıgerekirken, 

atılamayıp azalarda serbest 

halde dolaşarak hastalıklara 

sebep olan yeller.) 

 b.21a/15 

başda olan çıban : başda olan çıban.  

 b.21a/16 

başda olan maraż : başta olan hastalık, dert.  

 b.9b/2 

başda olan nezleFi çeküp indür-: başta 

 olan nezleyi atmak, sökmek. 

 b.12b/12 
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başda peydā olan bu.ār : başta oluşan 

buhar.  

 b.9b/8 

başdan in- : (hastalık için) baştan inmek. 

 b. 22a/16 

başdan peydā ol- : (hastalık için)  başda 

oluşmak.  

 b.35b/18 

başı aşaġa dut- : başı aşağa tutmak. 

 b. 35a/4 

başı çürükden pā� it- : başı hastalıktan 

 temizlemek. 

 b.12b/18 

baş ıssıca� dut- : başı sıcak tutmak.  

 b.25b717 

baş ıssıca� ol- : baş sıcak olmak. 

 b.13a/18 

başı oġuşdur- : başı ovuşturmak. 

 b.15a/6 

baş nāzilesi : baş nezlesi. 

 b.29b/5  

baş  şa�a�ları: şakak. 

 b.12b/6 

baş #amarı  : baş damarı. 

 b.21b/8 

baş #amarından �an al-: baş damarından kan 

almak.  

 b.15b/1 

baş tırāş it- : baş tıraş etmek. 

 b.30a/7 

baş ucı : baş ucu. 

 b.17b/5 

ba#mān : iki okka ile sekiz okka  arasın-

da gelen, sıvı vetahıl ürünleri 

 için kullanılan bir ölçü birimi.  

 b.35b/16  

baturma- : batırmamak. 

 b.67b/2 

bayġınlıġı gider- : halsizliği gidermek.  

 b.66a/3 

bayılmaġa gel- : bayılmaya yaklaşmak. 

 b.35a/8-9 

bay�uş gözi  : baykuş gözü. 

 b.52a/6 

bay�uş �uşu : baykuş. 

 b.69b/1 

bay�uş yüregi : baykuş yüreği. 

 b.52a/9 

bāzū (F)    ::::    pazı, kolun üst bölümündeki 

kas.  

 b.45b/9 

beden (A) : beden, insan vücudu. 

 b.15b/18 

bedende olan şiş : vücutta meydana  gelen 

şiş. 

 b.11a/19 

bedene �uvvet vir- : vücudu kuvvetlendir-

mek.  

 b.55b/5 

beden-i insān (A) : insan bedeni. 

 b.66a/1  

bed-rāyi�ā (F-A) : kötü koku. 

 b.48a/10 

bed-rāyi�aFı def"it- : kötü kokuyu gider-

mek.  

 b.26b/5-6 
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begsiz �ızıl sıġır südi : erkeksiz kızıl sığır 

sütü. 

 b.35b/15 

behmen (A) : kuzuotu. krş. şa�ā�ul, 

cümcüm. 

 b. 5b/7 

belīle (F) :    belile otu (bellerica 

myrobalan). krş belilec  

 b.49a/8 

belilec (F)        : : : : bk.belile  

 b.54b/15 

bend-i nūd (F) : sinir otu, bağa yaprağı. krş. 

siñirli otı (plantago major) 

 b. 4a/1 

bend-küsā (A) : bel ağrısı. krş. bil aġrısı  

 b. 8a/3 

benefşe (F):bk. benevşe  

 b.14b/5 

benefşe yaġı :bk. benevşe yaġı. 

 b.27a/14 

benefşec (F) : bk.benevşe  

 b.25b/17 

benevse perverdesi : terbiye edilmiş 

menekşe.  

 b.72a/9 

benevşe : menekşe (viola tricolor), 

menekşe; menekşegillerden bir 

veya çok yıllık otsu bitki ve bu 

bitkinin mor renkli güzel 

kokulu çiçeği krş. benefşe, 

benefşec . 

 b.21a/18 

benevşe şerbeti : menekşe şerbeti.  

 b.13b/2 

benevşe yaġı : menekşe yağı.krş. benefşe 

yaġı. 

 b.  32b/12 

benevşe yapraġı : menekşe yaprağı.  

 b.44b/4 

bengī it- : uyuşturmak. 

 b.37a/8 

beñze �umret vir- : yüze kırmızıya yakın 

renk vermek. 

 b.55b/18 

beñzi a� ol- : yüz beyaza yakın bir renk 

 almak. 

 b.47a/3 

beñzi bozıl- : (hastalık belirtisi) yüzü 

bozulmak. 

 b. 71b/12-13 

beñzi .ūb it- : yüzü güzel etmek. 

 b.22b/11 

beñzi �araya ma’il ol-: yüz renginin  siyaha 

yakın renk almak. 

 b.19b/13-14 

beñzi �ızart- : yüzü kızartmak. 

 b.22b/11 

beñzi mor ol- : yüz renginin mora yakın 

renk almak. 

 b.19b/13  

beñzi mücellā it- : benzi parlak etmek.  

 b.22b/14 

beñzi �aru ol- : (hastalık belirtisi) yüz sarı 

bir renk almak.  

 b.47a/1 

beñzi #onu� ol-: yüzünün rengi donuk 

olmak. 

 b.19b/12-13  
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beñzi yeşil ol- : yüz renginin yeşile  yakın 

renk almak. 

 b.19b/13 

beñzi ziyāde gökçek it- : yüzü fazlasıyla 

yeşile yakın renk almak.  

 b.23a/2 

bere : bere, çürük. 

 b.34b/13 

berş (A) : afyon şurubu veya keten 

yaprağından yapılan keyif 

verici içki. 

 b.59b/2 

besbāse (A) :  küçük hindistan cevizi. krş. 

cevz-i būva (myristica 

fragrans) 

 b. 4a/7 

besfāyic    (A)  : : : : bespaye, çiyan otu 

(polypodium vulgare). 

 b.16a/1 

bevā�ır (A)    ::::    basurlar, anüs çevresinde 

genişlemiş toplardamarların 

meydana getirdiği oluşumlar, 

basur memeleri, hemoroidler. 

 b. 43a/2 

bevā�ır yili : basur gazı. 

 b.55b/19 

bevā�ır "illeti : basur hastalığı. (basurlar, 

anüs çevresinde genişlemiş 

toplardamarların meydana ge-

tirdiği oluşumlar, basur meme-

leri, hemoroidler.)  

 b.56a/14 

bevā�īr �anını kes- : basur kanını 

durdurmak.  

 b.58a/6 

bevl açıl- : sidik, idrar açılmak. 

 b.50b/1 

bevl dutılmasınuñ "ilācı: sidik tutulmasının 

 ilacı.  

 b.10b/11 

bevl �aru ol- : idrar sarı olmak. 

 b.19a/17-18 

bevl yolında �um ol- : idrar yolumda kum 

olmak. 

 b.50b/16 

bevl yolından �an gel- : idrar yolundan kan 

gelmek.  

 b.44a/18 

bevli acı acı gel- : sidik, idrar yaka yaka 

gelmek. 

 b.50b/16 

bevli #utıl- : sidik tutulmak. 

 b.50b/12 

beyān (A)    : : : : açıklama, izah; bir hastalığın, 

ilacın ya da terkibin 

açıklaması. 

 b. 9b/2 

beyān-ı dirhem (A) : dirhem açıklaması. 

 b.64b/1 

beyāz bal : beyaz bal. 

 b.28a/12 

beyāż günlük: beyaz günlük otu. 

 b.49b/16-17 

beyāż mūm: beyaz mum. 

 b.34b/10 

beyāż �oġan : beyaz soğan. 

 b.57a/6-7 

beyāż �oġan yaġı : beyaz soğan yağı. 
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 b.35a/17-18 

beyāż şāb : beyaz şap (şap; alüminyum ve 

potasyum sülfatından veya 

 amonyum alüminyum sülfa-

tından oluşan, sıcak suda eri-

yen, tadı buruk, antiseptik bir 

madde. 

 b.47b/10 

beyāz tuz : beyaz tuz. 

 b.27b/4 

beyin :  kafatasının üst bölümünde 

beyin zarı ile örtülü, iki yarım 

yuvar biçimindeki sinir 

kütlesinden oluşan, duyum ve 

bilinç merkezlerinin 

bulunduğu organ, dimağ. krş. 

dimāġ 

 b. 5a/2 

beyżā (A) : metinde kulak ardında yumurta 

büyüklüğünde olan bir tür illet 

anlamındadır. 

 b.36a/13 

beze  : beze, şişlik, gudde. 

 b.34a/6 

bezir yaġı : tohum yağı. 

 b.33b/12 

bezr-i �a#ūnā (A) : pireotu tohumu, 

karnıyarık otu tohumu. 

(plantago psyllium)krş. 

�a#ūnā, simsim, sūsen 

 b.4a/1 

be2rüFl-benc (A) : ban otu tohumu, 

bengilik otu tohumu.krş. bañ 

to.mı 

 b. 4a/2  

bıça�  : kesici ve delici alet. 

 b.28b/7 

bın�ılda� yiri : kafanın üst kısmı. 

 b.59b/6 

bikrden far� olınma- : bakir kız gibi olmak. 

 b.53b/4 

bikr gibi ol- : bakir ,kız oğlan gibi olmak. 

 b.53b/12 

bikr ol- : bakir, kız oğlan olmak.   

 b.53b/9 

bil : insan bedeninde göğüsle karın 

arasında daralmış bölüm ve bu 

bölümün, sırtın altına rastlayan 

bölgesi. 

 b.59a/18 

bil aġrısı :  bel ağrısı. krş. bend-ü küsā 

 b. 8a/3  

bil aġrılarınuñ "ilācı : bel ağrılarının 

 ilacı.  

 b.10b/17 

bil aġrılarını  gider- : bel ağrılarını   

gidermek.  

 b.55b/19 

bile in- : (hastalık) bele inmek. 

 b.31a/6 

bil �ovu�luġı : bel sovukluğu hastalığı.  

 b.43a/1 

bil �ovu�luġına uġra- : bel soğukluğuna 

tutulmak.  

 b.50b/15 

bil �ovu�luġuñ "ilācı: bel soğukluğu 

 hastalığının ilacı.  

 b.10b/11 
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bir bir #amla- : (idrar için) bir bir damla-

mak.  

 b.50b/16 

bişmiş soġan : pişmiş soğan. 

 b.39b/18  

bişür- : pişirmek. 

 b.15b/15 

bit def" :  bit olan yerden biti uzaklaş-

tırmak savmak. 

 b.11b/5 

bīz(A)        : : : : bez, kumaş. 

 b.14a/ 7 

bīzden ele- :  bezden elemek; taneli veya un 

gibi toz durumda olan şeyleri 

yabancı maddelerden 

ayıklamak, incesini kabasından 

ayırmak.  

 b.26a/8 

bīzden süz- : (çeşitli ilaç vs.için) bezden 

süzmek. 

 b.13b/6 

bīze �ar- : beze sarmak. 

 b.16b/13 

boġa dikeni : boğadikeni bitkisi. 

 b.29a/8 

boġa dikeni �amışı : boğa dikeni otu 

kamışı.  

 b.38b/1 

boġaz : boğaz, boynun ön bölümü ve 

bu bölümü oluşturan organlar. 

 b.32a/13  

boġaza dökül- : (hastalık için) boğaza  

dökülmek, inmek.  

   b.35b/18 

boġaza duran sülügi düşür- : boğaza duran 

sülüğü vücuttan atmak. 

 b.34b/6 

boġaz aġrı-: boğaz ağrımak. 

 b.32a/16 

boġaz aġrısı : boğaz ağrısı. 

 b.33b/8 

boġaz aġrısınuñ "ilācı  : boğaz ağrısının 

ilacı.  

 b.9b/19 

boġaza in- : (hastalık) boğaza inmek. 

 b.25b/11 

boġaza inen nāzile : boğaza inen nezle. 

 b.30a/16-17  

boġaza kemük git- : boğaza kemik gitmek. 

 b.35a/14 

boġaza sülük girmiş ol- : boğaza sülük 

girmek.  

 b.34b/19 

boġaza şiş in- : boğaz şişmek. 

 b.33b/9-10 

boġaza yılan çıyan gir- : boğaza yılan ve 

çıyan girmek. 

 b.10a/1 

boġaza yılan girmiş ol- : boğaza yılan 

girmek.  

 b.34b/19 

boġazda kemik : boğazda kemik oluşması 

hastalığı. 

 b.10a/1 

boġazda nāzileden madde in- : boğazda 

nezle sebebiyle madde (iltihap 

sonucu oluşan akıntı, irin.) 

gelmek. 34a/11 
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boġazda olan şiş : boğaz şişi. 

 b.32a/15 

boġazda şi�ā�  : boğazda çatlama biçiminde 

görülen hastalık. 

  b.10a/1 

boġazda şiş ol- :  çok bilinen yengeç 

şeklinde tehlikeli bir çıban, 

yenirce. krş. sere#ān 

 b. 8b/4 

boġaz döşi : sine göğüs. 

 b.33b/15 

boġaz dürtüleri : boğmaca. krş. .unnā� 

 b. 8a/4   

boġazı açıl- : boğazı açılmak. 

 b.34a/8 

boġazı düş-: (bir tür boğaz hastalığı)  boğazı 

düşmek. 

 b.33a/4 

boġazı şiş ol- : boğazı şişmek. 

 b.32b/3 

boġaz "ilācı : boğaz (boynun ön bölümü ve 

bu bölümü oluşturan organlar.) 

ilacı. 

 b.11b/14 

boġaz şişi :  boğaz şişi. krş. �ableFl-

.ul�ūm 

 b. 9a/2 

boġaz #utul- : boğaz tutulmak; bir çeşit 

boğaz hastalığı. 

 b.34a/7 

boġnuz to.mı : boynuz tohumu.  

 b.4a/5 

bo� : bok, dışkı. 

 b.50a/16 

boyun : boyun. 

 b.18b/6 

boyuna a�- : boyuna asmak. 

 b.17b/19 

boyunda ve eñsede 'āhir olan çıban : 

insanın boynunda ve ensesinde 

oluşan etrafı sınırlı ve çoğu, 

deride şişkinlik, kı-zartı, ağrı 

ve ateş ile kendini gösteren 

irin birikimi, apse. 

 b.10a/3 

boza : arpa, darı, mısır , buğday gibi 

tahılların hamurunun ekşilt-

mesiyle yapılan koyuca, tatlı 

veya mayhoş içecek. 

 b.37a/9  

bögrülce :  börülce, fasulyeye benzer bir 

bitki ve bunun göbeği koyu 

benekli tohumu. (Vigna 

sinensis)krş. *āmim , lūbiyā 

  b. 4a/5 

bögürtlen köki  : böğürtlen bitkisinin  kökü.  

 b.29b/2 

bögürtlen yapraġı: böğürtlen yaprağı. 

 b.21a/17 

bud : bacağın yukarı doğru kalın 

tarafı.krş.bu#  

 b.52b/8 

buġday  : buğday; buğdaygillerin örnek 

bitkisi (triticum) ve bu bitkinin 

başaktan ayrılmış tanesi. 25a/9 

buġday unı : buğday unu. 

 b.63b/4 

buġu : buğu, buhar. 

 b.70b/5 



 

 

141 

buġuna dur- : hazırlanan buğunun üzerine 

oturmak suretiyle vajinal ve 

rektal bölgeye buğu uygula-

mak.  

 b.53b/7 

bu.ār (A) : eski tıp anlayışına göre 

gıdaların hazmından sonra 

vücutta atık halde kalan ve 

gözeneklerden, deliklerden 

atılması gerekirken, atılamayıp 

azalarda serbest halde 

dolaşarak hastalıklara sebep 

olan yeller. 

 b.18b/13 

bu.ārdan olan baş aġrısı : vücuttan  atıla-

mamış buhardan kaynaklanan 

baş ağrısı. 

 b.12a/15 

bu.ārı def" it- : buharı savmak, vücuttan 

 atmak. 

 b.15b/17 

bu�rān tedbīri (A) : hastalığın en ağır ve  

tehlikeli döneminde alınacak 

önlem. 

 b.11b/19 

bu.ūr it- : tütsü yapmak. 

 b.52a/16 

bula- : bulamak. 

 b.25b/4 

bulamaç : un, şeker,yağ ile pişirilir 

 bir tür yemek. 

 b.64a/2  

burça� to.mı : burçak bitkisi tohumu. 

 b.38a/19 

burnına doldur- : (ilacı) buruna doldurmak.  

 b.25a/18-19 

burnına #amzır- : (ilaç için) buruna 

damlatmak. 

 b.15a/17 

burnına tütsi vir-: buruna tütsü vermek. 

 b.12b/1 

burnından �an ço� a�-: burun kanı çok 

akmak , kanı durduramamak. 

 b. 25a/16 

burūcuF�-sanem (A) : bir çeşit bitki. krş. 

a�luFl-felāh 

 b. 3b/3 

burūdet (A)    : : : : soğukluk, eski tıp anlayışına 

göre mizacın soğuk olma 

durumu. bk.mizāc 

 b.40b/8 

burūdet ġālib ol- : vücutta soğukluk  üstün 

olmak. 

 b.40b/8-9 

burun : alınla üst dudak arasında 

bulunan, çıkıntılı, iki delikli 

koklama ve solunum organı.  

 b.24b/6 

buruna "ārıż olan "illet : burunda oluşan 

illet.  

 b.24b/17 

buruna çek- : (ilaç için) buruna çekmek.  

 b.24b/9-10 

burun aġrı-: burun ağrımak. 

 b.24a/2 

buruna �o�- : (ilaç vs) buruna sokmak.  

 b.25a/9 

buruna sür- : buruna ilaç sürmek. 

 b.24a/3 
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buruna #amzır-: buruna ilaç  damlatmak. 

 b.12b/17 

buruna tütsi vir- : buruna tütsü vermek. 

 b.25a/4 

buruna üfür- : (ilacı)buruna üflemek.  

 b.24b/19 

burunda kemik baş ol- : burunda kemik 

oluşmak.  

 b.25b/6 

burundan �arı �u gel- : burundan sarı su 

gelmek.  

 b.24b/5 

burundan a�an �anı defc it- : burundan akan 

kanı durdurmak. 

 b.25a/2 

burundan �an al- : burundan kan almak. 

 b.24a/9 

burundan yaş gel- : burundan yaş gelmek.  

 b.24a/6 

burunda şi�ā� ol- : burunda çatlama 

 olmak. 

 b.34b/6 

burun delükleri : burun delikleri. 

 b. 25a/15 

burun delüklerine in- : (hılt) burun 

 deliklerne inmek. 

 b.25b/10-11 

burun gici- : burun kaşınmak. 

 b.25b/16 

burun içi : burun içi. 

 b.24a/11 

burun içine �oy- : (ilacı) burun içine 

koymak.  

 b.25a/18 

burun içi �uru- : burun içi kurumak.  

 b.24a/1 

burun içi �uru ol- : burun içi kuru olmak.  

 b.47a/6 

burun içinde olan marīż : insanın burnu 

içinde olan hastalık.  

 b.23b/19 

burun içinde peydā olan maraż: insanın  

burnu içinde oluşan hastalık,  

  illet. 

  b.9b/12 

burun içinde olan "illeti çek- : burun içinde 

 olan hastalığı gidermek.  

 b.24a/3-4 

burun �anaması görme- : burun kanaması 

oluşmamak. 

 b.25a/4-5 

burun �anı sākin ol- : burun kanamasını

 durdurmak. 

 b.24b/16-17 

burun �anın sākin iden devā: insanın 

burnundan akan kanı durduran 

ilaç. 

  b.9b/13 

burun �anı #urma- : burun kanaması 

durmamak.  

 b.24b/18  

burun �anın  döndür- : burun kanını  

 durdurmak.  

 b.26a/7 

burun �anın #ut- : burun kanını durdurmak. 

 b.25b/9 

burun keñārları yarıl- : burun kenarları 

yarılmak. 
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 b.34b/7-8 

burun �ızıl ol- : burun kızıl renk olmak. 

 b.24a/8  

burun rāyi�ā alma-: burun koku almamak. 

 b.24b/6-7 

burun şiş- : burun şişmek. 

 b.24a/8 

burun ucından �an al- : burun ucundan kan 

almak.  

 b.24b/5 

buruşu� aç- : (yüz için) buruşuk açmak. 

 b.53a/16 

buruşu� yüzi düz eyle- : kırışık yüzü 

düzeltmek.  

 b.53a/1 

bu# : bk.bud  

 b.32a/4 

bu#ra� otı :  demirdikeni bitkisi, pıtırak.  

 (Tribulus terrestris).krş. �asek, 

  demürdikeni  

 b. 4b/4 

būy (F) :  buy tohumu. (Trigonella 

Foerum-graecum) krş. �elbah 

 b.4b/3 

buyān balı :  meyan otu balı. krş. rabbüFs-

sūs, "ır�uFs-sūs 

 b. 5b/1 

buyān dibi : meyan kökü.krş. "ırk-ı sūs, 

"ır�uFs-sūs 

 b.20a/18 

buzaġı bevli : buzağı sidiği. 

 b.69b/19 

buzaġu derisi : buzağı derisi. 

 b.18b/6 

buzdan �a�ın- : buzdan uzak durmak. 

 b.4a/3 

büber : biber. 

 b.22b/12 

büberiye yaġı : biberiye yağı. 

 b.15a/ 5 

bülbül otı :  bülbül otu. krş. ebū �elecān 

 b. 3b/6 

bülbül tüyi : bülbül tüyü. 

 b.69a/19 

bürāde (A) : kimyevi bir madde. 

 b.64a/8 

bürünüp yat- : bürünüp yatmak. 

 b.30a/19 

bütün gövde aġrısı : felç, inme. krş. sekte 

 b. 8b/b  

büyūd (A) :  üzerlik otu. (peganum 

harmala)krş. üzerlik, yüzerlik, 

�armal  

 b. 4a/1 

büyü- : büyümek. 

 b. 35b/5 

büyük �azan : büyük kazan; çok miktarda 

yemek pişirmeye veya bir şey 

kaynatmaya yarar büyük, derin 

ve kulplu kap.  

 b.43b/17 

    

    

    

CCCC



 

 

144 

cāfūf (A) :  karpuz. krş. �arpuz 

 c. 4a/7 

camcam (F) :  yabani havuç. krş. şa�ā�ul-ı 

ġāvez 

 c. 4a/7 

cāvres (A) :  kara darı. (panicum) 

 krş. �ara #arı, ġavers    

 c. 4a/6 

cehresi �ızıl olmak : bir tür cilt hastalığı. 

krş. bādşanām  

 c. 8b/6 

cemālüñ .ūb ve mücellā olması: insanın 

yüzünün güzel ve parlak 

olması. 

 c.9b/9 

cemī" beden (A): bütün vücut, vücudun 

tamamı.  

 c.19a/16 

cemī"eşyāFyı degirmen gibi döner .ayāl it-: 

hastanın etrafındaki her şeyin 

döndüğünü zannetmek.  

 c.18b/18-19 

cenāze altından geç- : (sara hastasına 

 uygulanan bir tedavi yöntemi) 

 cenaze altından geçmek.krş. 

 meyyitüñ altından geç-  

 c. 19b/1-2 

cerā.at a�- : irin akmak. 

 c.70a/6 

cerā�at olma- : yara, irin olmamak. 

 c.44b/10 

cerā�at peydā it- : yara, irin oluşmak.  

 c.30b/16 

cerb it-  : yağlanmak. 

 c.27a/14 

cevāriş    (F)    : : : : macun biçiminde hazırlanmış, 

hazmettirici ilaçlar. 

 c.66b/3 

cevāriş-i bāhī (F) : bir çeşit macun biçimin-

de hazırlanmış ilaç.  

 c.66b/5-6 

cevāriş-i ma�#akī (F-A) : sakızdan yapılmış 

macun biçimindeki ilaç.  

 c.66b/4 

cevelān-ı hindī (A) : bir çeşit bitki. 

 c.22b/1 

cevher (A)    : : : : kıymetli taş. 

 c.63a/3 

cevz (A) : ceviz. 

 c.33a/6  

cevz-i būvā (A) : küçük hindistan cevizi. 

krş. besbāse (myristica 

fragrans) 

 c. 4a/7 

cevz-i hindī (A) : hindistan cevizi.  

 c.33b/11 

cımbız : cımbız. 

 c.67b/6 

cınbız ile del- : cımbızla delmek. 

 c.24b/2 

cırcır :  su teresi tohumu, hardal 

tohumu. krş. habbüFr-reşād, 

.ardal to.mı 

 c. 4b/2 

cig incīr �uyı : ham incir suyu. 

 c.34a/4 

ciger aġrısı :  zatürre, akciğer iltihabı. krş. 

2ātüFr-riFe  
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 c. 8a/2 

cigeri �avī eyle- : ciğeri güçlendirmek.  

 c.66a/16 

cigeri tāzele- : ciğeri tazelemek, daha iyi 

hale getirmek.  

 c.55b/18 

cimā"a le22et vir- : cimaya lezzet vermek. 

52b/9 

cimā" �uvveti ziyāde ol- : cinsel güç 

 fazla olmak.  

 c.52b/4 

cimā" murād ol- : cinsel ilişkide bulunmak.  

 c.55b/14 

cimā"a �uvvet vir- : cinsel gücü attırmak.  

 c.44b/19 

cimā"a ziyāde le22et vir- : cinsel birleşmeye 

fazlasıyla lezzet vermek.  

 c.51b/15-16 

cin #ut- :  cin musallat olmak. 

 c.16b/2 

cin ve şey#ān olma-: bulunulan mekanda 

cin ve şeytan bulunmamak. 

 c.16b/5-6 

culculan (A) : kişniş otu. (coriandrum 

sativum) krş.�urı kişnic 

 c. 4a/6 

cüllāb (A) : gül suyu. (punica granatum) 

 krş. güllāb, gül suyu. 

 c. 32b/18 

cülnār (F) :  nar ağacı ve meyvesi. krş. 

rummān-nār ,gülnār,enār, nār 

c. 4a/6 

cümcüm (F) : yabani havuç. krş. şa�ā�ul, 

behmen, ġāvez 

 c. 5b/7 

cü22ām za�meti (A) : cüzzam; Hansen 

basilinin sebeb olduğu deri 

hastalığı. 

 c.11a/5 

cü22āma dönder- : cüzam hastalığına  

döndermek.  

 c.21b/14-15 

    

ÇÇÇÇ

çal�a- : çalkalamak. 

 ç.23b/5 

çal�oyun yat- : sırtüstü yatmak. 

 ç.68a/11 

çam aġacı :  çam ağacı. (picea) 

  krş. teşg  

 ç. 4a/3 

çam �ozalaġı içi : çam kozalağının içi. krş. 

�abbüFn-nūber 

 ç. 4b/2 

çam �a�ızı :  çam ağacından çıkarılan 

reçine. krş. rātiyā, rātīnec 

 ç. 5a/7 

çanaġ : bk. çana�  

 ç.25a/1 

çana�  : çanak. krş.çanaġ  

 ç.30b/10 

çāre olma- : çare,deva olmamak. 

 ç.13b/13 

çatla� :  çatlak, yarık. krş. şakī�a 

 ç.8a/7 
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çavdar :  çavdar, buğdaygillerden, unlu 

tane veren bir bitki. (secale 

cereale) 

 ç. 5a/1 

çay  : çaygillerden bir ağaççık ve bu 

 ağacın özel işlemlerle 

kurutulan yaprağı. (Thea 

chinensis)  

 ç.59a/8 

çek- : çekmek. 

 ç.24a/13 

çekirdegi çı�mış �ızıl üzüm: çekirdeksiz 

kızıl üzüm. 

 ç.13b/9 

çekirdek : çekirdek.krş.çigid 

 ç. 51a/9 

çekirdeksiz üzüm : çekirdeksiz üzüm.  

 ç.6a/5 

çekirge def: çekirge olan yerden çekirgeyi 

uzaklaştırmak savmak. 

 ç.11b/5 

çendele- : ufak ufak doğramak.   

 ç.34a/16 

çeñe : çene. 

 ç.33a/ 11 

çeñe başı : çene başı. 

 ç.33a/16 

çene �asılması : çene kasılması. 

 ç.32a/13-14 

çeñe �a�ılmasınuñ "ilācı : çene 

kasılmasının ilacı. 

 ç. 9b/19 

çene’i aşaġa düşür-: çeneyi aşağa düşür-

mek; çene çıkmak. 

 ç.33b/4  

çerīşe dön- : bir şeyi toz haline getirmek. 

 ç.54a/6 

çeyne- : çiğnemek, bir şeyi ağza alıp 

ezmek, öğütmek. 

 ç.12b/12 

çıban : vücudun herhangi bir yerinde 

oluşan, etrafı sınırlı ve çoğu, 

deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve 

ateş ile kendini gösteren irin 

birikimi, apse.  

 ç.9b/8 

çıġıd : çil.krş.çig  

 ç.23b/8 

çıġıdı gider- : çili gidermek. 

 ç.23b/8 

çıġır- : bağırmak, haykırmak. 

 ç.40a/6 

çı�ı�  : yerinden oynamış kemik uzuv. 

 ç. 33b/8 

çı�mıġ : insanın yüzünde ortaya çıkan 

yumruca şişlik. 

 ç.21b/18 

çılbır pişmüş yumurta : çılbır, yoğurtlu 

yumurta. krş. nīm-perest 

 ç. 7b/1 

çınar aġacı yapraġı : çınar ağacı yaprağı. 

 ç. 28a/14 

çıntıgyānā (A) : yılanotu. krş. yılan otı 

 ç. 4a/7 

çıra� (F<çerāġ) :  :  :  : mum, kandil, lamba gibi 

ışık aracı, ışık; çıra. 

 ç.60b/1 
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çiçek ::::    bir bitkinin üreme organlarını 

taşıyan çoğu güzel kokulu, 

renkli bölümü. 

 ç.67b/14 

çiçek "alāmetleri: irinli kabarcıklar  döke-

rek, yüzde izler bırakan ateşli, 

ağır ve bulaşıcı bir hastalık 

olan çiçeğin belirtileri.  

 ç.11a/9 

çig :  çil. bk. çıġıd  

 ç.8a/7  

çig bal :  çiğ ,ham, işlenmemiş bal. 

 ç.12b/5 

çig �ayma�:  çiğ kaymak. krş. devāya 

 ç. 5a/4 

çig "asel-i mu�affī : çiğ, saf ve süzme bal. 

 ç. 59a/14 

çigdem :  çigdem, zambakgillerden, 

türlü renklerde çiçek açan, çok 

yıllık, yumrulu bir kır bitkisi, 

mahmur çiçeği. (Calchicum) 

  krş. hezye 

 ç. 7b/5 

çigid : çekirdek, etli meyvelerin 

içinde bir veya birden çok 

bulunan, çoğu sert bir kabukla 

kaplı tohum. krş. çekirdek. 

 ç. 68b/12 

çīnī : porselen. 

 ç.46a/12 

çīrkīn eyle-: çirkin hale gelmek. 

 ç.36a/8 

 çirkin şekil al-: (hastalık belirtisi) çirkin, 

kötü şekil almak.  

 ç.19b/15 

çivid :  çivit otu. krş. nīl 

 ç. 7a/7 

çivid to.mı : çivit otu ve tohumu, 

turpgillerden yapraklarından 

mavi boya çıkarılan bitki. 

(indigoferia tinctoria) 

  krş. habbüFn-nīl  

 ç. 4b/2 

çivid yapraġı : çivit otu yaprağı. krş. 

vara�uFn-nīl 

 ç. 7b/2 

çoġan :  çöven otu, sabun otu, hakiki 

sabun otunun kökleri 

(gypsophila struthium) krş. 

uşnān  

 ç. 3b/2 

ço� ef�ār :  malihülya, melankoli. krş. 

māli.ulyā  

 ç. 8a/6 

ço� işemegi gider- : çok işemeyi gidermek. 

 ç. 44b/12 

 ço� �u�ma�  : aşırı kusmak. 

 ç.34a/3 

ço� #a"ām yi- : çok yemek yemek.  

 ç.31a/3  

ço� yiyüp yat-: çok yemek yiyip uyumak. 

 ç. 14b/15 

çölmek : bk.çömlek. 

 ç.53a/19 

çömlege �oy- : çömleğe koymak. 

 ç.20a/9 

çömlek : çömlek krş.çölmek  

 ç.20a/12 
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çöpi çı�mış sināmeki : çöpü çıkmış sina-

meki otu.  

 ç.46b/5 

çörek otı :  çörek otu, düğün 

çiçeğigillerden bir bitki ve 

bunun çöreklere çeşni katmak 

için ekilen, susam iriliğindeki 

siyah tohumu. (Nigella 

damascena)krş. rehl, habbüFs-

sevdā , şūniz, çörek  

 ç. 4b/1 

çörek : bk. çörek otı  

 ç.42a/3 

çubu� ile �or�ut-: (hastayı) korkutmak. 

 ç. 15b/13 

çuvalduz : büyük iğne. 

 ç.28b/12 

çükündür (F) : pancar. (Beta vulgaris-

folliora) krş. sıl� 

 ç. 5b/4 

çürümiş vāfir durmış elma : çürümüş çok 

durmuş elma.  

 ç.35a/5 

çürüyen etleri kes- : (vücuttaki) çürüyen 

etleri kesmek.  

 ç.32a/2 

    

DDDD

daġla- : dağlamak; akan kanı dindirmek 

veya hasta bölümleri ortadan 

 kaldırmak için vücudun bir 

yerini kızdırılmış metal araçla 

yakmak.krş.#aġla-  

 d.28b/15 

daġ üzümi : dağ üzümü.krş. mevīzec  

 d.14a/2 

da�andıs (A) : defne yemişi. krş. defne 

yimişi 

 d. 5a/3 

damaġında yubūset ol- : damakta kuruluk 

olmak.  

 d.27b/11 

dāne (F) : herhangi bir sayıda olan şey, 

adet. 

 d.14a/6 

dārçīn(F)        : : : : tarçın bk.dārçīnī 

(cinnamomum).  

 d.24b/12 

dārçīnī (F)    : : : : tarçın (cinnamomum).krş. 

dārçīn  

 d.14b/12 

dār-ı fülfül (F-A) :  :  :  : baş biberi, uzun biber 

(piper longum). 

 d.29a/11 

dāFüF*-*aleb (A) : saç kıran hastalığı. krş. 

�aç ve �a�al dökülmesi, dilkü 

�astalıġı  

 d. 8a/5 

dāFüFl-fīl (A) : ayak ve baldır şişmesi. krş. 

baldır şişi 

e. 8b/5 

dāvār (A) : kavak ağacı. (populus nigra) 

  krş. �ava� aġacı  

 d. 5a/3 

decāc (A) : tavuk. krş. #avu� 

 d. 5a/2 
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defne yapraġı : defne yaprağı. 

 d.35b/10-11 

defne yimişi : defne ağacının yemişi. krş. 

�abbüFl-ġār, emānet aġacınuñ 

to.mı , da�andıs (Lourus 

Nobilis) 

 d. 4b/4 

def" it- : herhangi bir maddeyi vücuttan 

boşaltmak, atmak, atılmasını 

sağlamak. 

 d.9b/14 

def" ol- : herhangi bir maddenin  

vücuttan boşalması, atmak, 

atılmasını sağlamak. 

 d.12b/10 

def"üF�-�ar"a (A) : sara hastalığını gider-

me.  

 d.57a/14 

degirmen tuzı : değirmen tuzu. 

 d.25a/17 

dehen(F) : ağız. 

 d.34a/11 

del- : delmek. 

 d.60a/3 

delīl : (hastalık için) iz ,belirti.  

 d.19a/7 

delüce ba�la otı: yaban baklası otu. 

 d. 49a/7-8 

delüksiz igne : deliksiz iğne. 

 d.17b/4  

delüksiz incü : deliksiz ham inci. 

 d.42b/11 

dem : şarap. 

 d.39a/15 

demevī (A)    ::::    bünyesinde dört unsurdan 

biri olan kan maddesinin bas-

kın olması, kanlı mizaç; 

kandan kaynaklanan, kanla 

ilgili.  

 d.27a/15 

demür : demir.krş. merīh  

 d.64a/6 

demür bo�ı : demir boku, maden posası.  

 d.63b/4 

demür dikeni : demir dikeni, toprak  üzerin-

de yatık olarak bulunan çiçek-

leri küçük ve açık sarı renkli,

 meyvesi 10 mm çapında, boy-

nuz şeklinde sivri uçlara sahip 

bir bitki (tribulus terrestris). 

krş. �asek, demürdikeni, 

bu#ra� otı  

 d. 4b/4 

demür dikeni #o.mı : demir dikeni bitkisi 

otu.  

 d.55a/14 

demür hindī : bir çeşit bitki. 

 d. 45b/3 

demür hindī şarābı : demir hindi şarabı.  

 d.13b/1 

demüFl-a.aveyn (A) : iki kardeş kanı ağacı. 

(calamus draco)krş. �ardaş 

�anı  

 d. 5a/2 

dem ziyādeligi ol-: kan fazla olmak.  

 d.19a/4 

deneg  :  tane. 

 d.71b/8 
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deng (F)        : : : : dirhemin altıda biri. 

 d.57b/19 

deñiz köpügi : deniz köpüğü. krş. zubdul-

ba�r 

 d. 5a/5 

depesine sür-: başa bir ilacı sürmek.  

 d.12b/6-7 

depesine ur- : kafasına ilaç uygulamak. 

 d. 3a/14 

depesine yapışa vir-: başa bir ilacı merhemi 

yapıştırmak. 

 d.14a/18  

depeyi �apla- : kafayı kaplamak. 

 d.30b/12 

depeyi tırāş eyle-: kafayı tıraş etmek. 

 d.30b/13 

derdār (A) : kara ağaç. (ulmus) 

  krş. �ara aġaç  

 d. 5a/3 

deri : insan ve hayvan vücudunu 

kaplayan, tüy, kıl veya pulla 

kaplı örtü. 

 d.30b/8 

deri’i �oy- : deriyi soymak. 

 d.35b/7 

derisi geyik gibi ol-: derinin kızarması 

 d.14b/16 

derle- : terlemek. 

 d.58b/16 

dermān bul- : derman ,çare bulmak.  

 d.17b/10 

dermān bulınma- : çare bulunmamak. 

 d. 57b/16 

dert (F)        ::::    ağrı, hastalık. 

 d.16b/6. 

deryā �uyı : deniz suyu. 

 d.12a/15 

dest-i meryem (F): bir çeşit bitki. 

 d.49b/8-9 

deş- : oymak, içini açmak, içini 

boşaltmak.  

 d.36b/8 

deşele- : oymak, içini açmak, içini 

boşaltmak.  

 d.34a/13 

deşil- :  deşilmek, içi açılmak. 

 d.8a/4 

devā (A) : ilaç, bir hastalığı tedavide 

kullanılan herhangi bir madde 

veya terkip; tedavi, çare. 

 d.10b/1 

devā eyle- : çare olmak. 

 d.67a/6 

devā ol- : çare olmak. 

 d.36b/14 

devālī (A) :  varis, toplar damar 

hastalığı.krş. baldırda gök ve 

yoġun dolaşu� #amar  

 d.8b/6  

devāya (A) :  çiğ kaymak. krş. çig �ayma� 

 d. 5a/4 

deve dikeni : deve dikeni bitkisi. krş. 

#avāşīt 

 d. 6a/3 

deve �uşı :  deve kuşu. krş. na"ām 

 d. 7a/7 

deve örgüci yaġı : deve hörgücü yağı. 

 d. 37b/4 
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deve #abanı : birleşikgillerden, geniş 

yapraklı bir süs bitkisi. 

(Phlodentron)krş. "arām 

 d. 6a/7 

deve #abanı köki : deve tabanı kökü  bitkisi. 

 d.22a/19 

deve tezegi : deve tezeği. 

 d.15a/6 

devvār (A)    ::::    baş dönmesi, denge kusuru ve 

göz kararmasının eşlik ettiği 

sersemlik hali, vertigo.1 

 d.8b/17 

devvāruñ "alāmeti: baş dönmesinin 

belirtileri.  

 d.18b/18 

dıflī (A) :  ağu ağacı, zakkum ağacı. 

(Nerium oleander) krş. aġu 

aġacı 

 d. 5a/3 

dīk (A) :  horoz. krş. .orus 

 d. 5a/2 

dil     ::::    ağız boşluğunda tatmaya, 

yutkunmaya, sesleri boğumla-

maya yarayan etli, uzun, 

hareketli organ, tat alma 

organı. 

 d. 27b/16 

dil altı : dil altı. 

 d.28a/1 

dil altında baġ olmak : dil altında olan bir 

tür hastalık. krş. ribāt 

 d. 8b/7 

dil altından �an al- : dil altından kan almak. 

f. 26b/14-15 

dil altında olan #amarları yeşil reng ol-:  

 (hastalık belirtisi) dil  

 altındaki damarlar yeşil renk  

 olmak. 

 d.18a/8 

dilcik ol- : bademcik hastalığı olmak. 

 d. 27b/15 

dilcik şişi :  dilcik şişi. krş. ġabiye 

 d. 9a/1 

dilcik "ilācı : bademcik ilacı. 

 d.11b/14 

dilde �abarcu� �ızıl ol- : dilde kızıl 

 kabarcık olmak.  

 d.27a/15  

dili ov- : dili ovmak. 

 d.27b/14 

dil cilācı  : dil hastalıklarına iyi gelen 

ilaçlar.  

 d.27a/10 

dil �ızıl ol- : dil kırmızıya yakın bir renk 

almak. 

 d.27b/16 

dilkü :  tilki, köpekgillerden, uzunluğu 

90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, 

ırklarına göre çeşitli renklerde 

olan, ağız ve burnu sivri, 

kümes hayvanlarına zarar 

veren, kürkü beğenilen bir 

memeli türü. (vulpes) 

  krş. *a"leb  

 d. 4a/5 

dilkü cigeri : tilki ciğeri. 

 d.38b/17 
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dilkü �astalıġı : saç kıran hastalığı. krş. 

daFüF*-*aleb, �aç ve �a�al 

dökülmesi  

 d. 8a/5 

dilkü ödi : tilki ödü. bk.öd  

 d.70a/7 

dil �arı ol- : dili sarı olmak. 

 d.18a/7-8 

dil yarıl- : dil yarılmak. 

 d.27b/11 

dimāġ (A)        : : : : beyin;akıl, şuur. 

 d.5a/2  

dimāġa bu. ār irme-: beyine buhar 

ulaşmamak. 

 d.18a/6 

dimāġa sustlı� vā�ı" ol-: beyinde, akılda 

güçsüzlük zayıflık olmak. 

 d.12b/13-14 

dimāġda olan balġamı indür- : beyinde olan  

balgamı sökmek. 

 d.12b/17 

dimāġdan in- : (hılt) beyinden inmek. 

 d. 25b/10 

dimāġı arıt- : beyni kötü hıltlardan 

 temizlemek. 

 d.13b/8 

dimāġ �arañlu� ol- : şuuru kapalı olmak. 

 d.15a/14 

dimāġı �arart- : şuur kararmak, (malihülya 

belirtisi.) 

 d.15a/13-14 

dimāġı �urı ol- : beyni kuru olmak. 

 d. 21b/15 

dimāġı şiş- : beyni şişmek. 

 d.32a/19 

dimāġı ten�ıyye eyle- : beyni temizlemek, 

arıtmak; vücudun herhangi bir 

yerinde birikmiş olan hıltı 

veya maddeyi müshil ilaçlar 

(laxative), lavman veya kusma 

yoluyla temizleme, vücuttan 

atmak. 

 d.22a/15 

dimāġuñ perdesi : beynin perdesi.  

 d.20b/13 

dimāġ yubūset ol- : beyin kuru özellikte 

olmak.bk.yubūset 

 d.34b/7  

 dīnār (A) : bir ölçü birimi (10 dirhem) 

 d. 64b/5 

direm (A) : bk.dirhem. 

 d.58b/8 

dirhem (A): okkanın dörtyüzde biri 

değerinde bir ağırlık ölçüsü 

(14 kırat) (3,086 gramlık 

ağırlık ölçüsü) krş. direm  

 d.13b/3 

diri yılan : canlı yılan. 

 d.52b/16-17 

dirilmek : dirilmek,canlanmak. 

 d.11b/10 

diş : diş; çene kemiklerinin üstüne 

dizili, ısırıp koparmaya ve 

çiğnemeye yarayan sert, beyaz 

organlardan her biri. 

 d.27b/16 

diş aġrı- : diş ağrımak. 

 d.29b/3 
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diş aġrısı :  diş ağrısı. krş. veca"-i .ars 

 d. 9a/1 

diş aġrısı cilācı : diş ağrısı  ilacı. 

 d.28a/11 

diş beyāż ol- : diş beyaz renk olmak. 

 d.31b/2 

diş çı�- : diş çıkmak. 

 d.28a/19 

diş çı�ar- : diş çıkarmak. 

 d.30a/10 

diş daġıl- : diş dağılmak, dökülmek.  

 d.28b/11 

diş deligi : diş deliği. 

 d.29a/19-29b/1 

diş dibi : diş dibi. 

 d.30a/5 

diş  diplerine sür- : (ilacı)diş diplerine 

sürmek.  

 d.26b/10 

diş eti : diş eti. 

 d.28a/15-16 

diş eti çüri- : diş eti çürümek. 

 d.31a/17 

diş eti �ana- : diş eti kanamak. 

 d.30b/18 

diş eti nāzilesi : diş eti nezlesi hastalığı. 

 d.30a/13 

diş eti şiş- : diş eti şişmek. 

 d.31b/5 

diş etleri dā’im �anar ol- : sürekli diş 

 etleri kanamak. 

 d. 29b/2 

diş etleri mu�kem ol- : diş etleri sağlam 

olmak.  

 d.31a/11 

diş etlerini mu�kem eyle- : diş etlerini 

sağlamlaştırmak. 

 d.31b/1 

diş gevşe- : diş gevşemek. 

 d.31b/5 

diş �ana- : diş kanamak. 

 d.30b/17 

diş nāzilesi: diş nezlesi. 

 d.29b/5 

dişde olan �urdı çı�ar- : dişte olan  kurdu 

çıkartmak.  

 d.29b/7 

dişe inen nāzile : dişe inen nezle.  

 d.30a/16-17  

dişi : dişi,kadın . 

 d.38b/17 

dişi aġrı- : diş ağrımak. 

 d.52a/19 

dişi kelebek memesi : dişi kelebek memesi. 

 d.59b/9 

dişi �oyun ödi : dişi koyun ödü. bk.öd  

 d.70b/6 

dişi mu�kem it- : dişi kuvvetlendirmek. 

 d. 29a/13 

dişi perkişdür- : dişi kuvvetlendirmek. 

 d. 28b/10 

dişler helāk ol- : dişler kötü olmak. 

 d. 31a/5 

dīvāne (A) : deli. 

 d.16b/6 

dīvāne ol- : deli,meczup olmak. 

 d.19b/4 
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dīvāne olan kimsenelere müte"alli� devā: 

deli olan insanlara yönelik 

ilaç.  

 d.19b/3 

diz : diz. 

 d.45b/9 

diz aġrısı : diz ağrısı. 

 d.45b/2 

diz ve aya� aġrılarınuñ "ilācı : diz ve ayak 

ağrılarının ilacı. 

 d.10b/19 

dolu defc : çok dolu yağdığında onun 

etkisini azaltmak, savmak. 

 d.11b/5  

domalan : toprak içinde yumru 

 biçiminde yetişen yenilebilir 

bir bitki, yer mantarı, keme. 

(Tuber melanosporum) 

 d. 49a/17 

don- : donmak. 

 d.44b/7 

donmış �an : kan dolaşımının yavaşlaması. 

 d. 8b/6 

dög- : bir şeyi toz durumuna getirmek 

için ezmek. 

 d.14b/6 

dögilmiş #aş kireci : toz haline getirilmiş  

taş kireç. 

 d. 14b/8 

dögülmiş büber  : ezilmiş biber. 

 d.22b/7  

dögülmiş edviyye : toz haline getirilmiş 

ilaç. 

 d.33b/13 

dökül- : dört hılt, yani kan, safra, sevda 

ve balgam veya hastalık yapıcı 

bir  madde vücuda karışmak.  

 d.36a/19 

döşege işe-: (bir hastalık) yatağa işemek. 

 d.44b/1 

döşege işeme- : döşeğe işememek. 

 d.50b/10 

dudaġ : dudak. 

 d.34b/12  

dudaġa yapışdur- : (ilacı) dudağa yapıştır-

mak.  

 d.27a/14 

duda� içi : dudak içi. 

 d.30b/17  

duda� cilācı : dudak hastalıklarına iyi gelen 

ilac. 

 d.27a/10 

duda� yarul- : dudak yarılmak. 

 d.27a/11 

duda�da şi�ā� ol- : dudakda çatlama  

olmak.  

 d.34b/6  

duda�da yalama ol- : güneşten ya da 

hastalıktan dudakta yara 

olmak.  

 d.27b/1 

duda�da yaru� ol- :dudakda yaruk 

olmak. 

 d.27b/1 

duda�lar e#rāfı yarıl- : dudaklar etrafı 

yarılmak. 

 d.34b/7 
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du.ne (A) :  darı; tohum tanesi. krş. 

göyünmiş #aru 

 d. 5a/1 

dū�uv (A) :  yaban havucu tohumu. krş. 

yaban havucı to.mı 

 d. 5a/3 

dutıl- : kulağı tıkanmak. 

 d.69b/14 

dutılmış avāzı aç- : ses kısılmasını açmak. 

 d. 34a/9-10 

dutılmışlıġ : tıkanıklık. 

 d.70a/13 

dut şarābı- : dut şarabı. 

 d.32b/10 

dut yapraġı : dut yaprağı. 

 d.32a/14 

dügüm ur- : düğümlemek. 

 d.13b/12 

dülengeç �anı : tarla kuşu kanı. 

 d.37b/16 

dürt- : (ilaç için) sürmek. 

 d.27a/13 

düş : rüya. 

 d.47a/7 

düş gör- : düş görmek. (uyurken zihinde 

beliren olayların, düşüncelerin 

bütünü, rüya.)  

 d.58a/12 

düşür- : (solucanı) düşürmek ,vücuttan 

atmak.  

 d.48b/11 

    

EEEE

ebemgömeci : ebegümeci, ebegümecigil-

lerden çiçekleri ilaç, yaprak-

ları sebze olarak kullanılan, 

kendiliğinden yetişen çok 

yıllık ve mor çiçekli bir bitki. 

(Malva siylvestris) 

  krş. .ūd-perest  

 e. 4b/6 

ebhel (A) :  ardıç yemişi. krş. arduç yimişi 

 e. 3b/6 

ebher (A) :  ardıç ağacı ve yemişi. 

(juniperus) krş. arduç  

 e. 3b/6 

ebrişīm  : ipek iplik, ibrişim. 

 e.24a/13 

ebrū-yı żam (F) : “sirācüFl-kutrub” veya 

“lüfah” denilen büyük ve 

geniş yapraklı bir bitkinin 

“tüffahüFl-cinn” adındaki 

kökü ve meyvesi olup eskiden 

boyacılıkta kullanılırdı. krş. 

yebrū� 

 e. 7b/6 

ebū cehil �arpuzı : acı dülek, acı hıyar, acı 

elma. (Citrullus colocynthis) 

krş. "al�am, krş. �an'al  

 e. 4b/1 

ebū �elecān (A) : bülbül otu. krş. bülbül otı 

 e. 3b/6 

eczā (A) : bitkilerden veya hayvanlardan 

elde edilen ve ilaç yapımında 

kullanılan maddeler. 

 e.12b/6 

edviyye (A)        ilaçlar. 
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 e.18a/15 

Eflāk tuzı : Eflak tuzu. 

 E.29a/3  

efreng uyuzı "ilācı : freng uyuzu ilacı. 

 e.11a/10 

eftīmūn (Yun) :  :  :  : bağboğan, serent (custuca 

epythimum). 

 e.15b/8 

egeden geçmiş �urşun : kaburgadan  geçmiş 

kurşun.  

 e.46b/4-5 

egir :  eğir otu, kasıkotu, azakeğeri, 

hazambel; dere ve durgun su 

kenarlarında yetişen, 50-125 

cm yüksekliğinde, çok yıllık 

ve otsu bitki. (Acorus 

calamus) krş. vec  

 e. 7b/2 

ek- : serpmek, saçmak. 

 e.14b/8 

ekel eyle- : ilacı almak, yemek. 

 e.46a/18 

ekşi : sirke veya limon tadında olan, 

bu tadı veren şey. 

 e.15b/4 

ekşiden .azer it- : ekşi yiyeceklerden 

kaçınmak.  

 e.40a/6 

ekşi ekşi istifrāġ eyle-: ağızda ekşi 

hissederek kusmak. 

 e. 41b/17 

ekşi enār göbegi : ekşi nar. 

 e.33b/10 

ekşi enār �uyı : ekşi nar suyu. 

 e.49a/3 

ekşilerden �a�ın- : ekşi yiyecekleri 

yememek.  

 e.34a/3 

ekşili şey : ekşili yiyecek. 

 e.33a/13-14 

ekşili şorba : ekşili çorba. 

 e.54a/17 

ekşi nār çekirdegi : ekşi narın çekirdeği. 

 e. 69b/10 

ekşi nār �abuġı : ekşi nar kabuğu.  

 e.32b/4 

ekşi şeylerden �a2er it-: ekşi  yiyeceklerden 

kaçınmak. 

 e.32b/14 

ekşi şeylerden perhīz it- : ekşi yiyecekler-

den perhiz (sağlığı korumak 

veya düzeltmek amacıyla 

uygulanan beslenme düzeni.) 

etmek.  

 e.38a/8 

ekşi #a"āmlardan .azer it- : ekşi yiyecek-

lerden kaçınmak. 

 e.35b/2 

ekşi yi- : ekşi yiyecek yemek. 

 e. 37b/18-19 

ekşi yime- : ekşiden perhiz etmek. 

 e. 58a/18-19  

ekşi yoġurt: ekşi yoğurt. 

 e.61a/1 

el : el; kolun bilekten parmak 

uçlarına kadar olan, tutmaya 

ve iş yapmaya yarayan 

bölümü. 
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 e.14b/18 

elde ve aya�da olan sigiller : deride  özel-

likle ellerde ve ayaklarda 

oluşan zararsız pürtüklü küçük 

ur. 

 e.11a/7 

el ditremek :  el titremek. krş. ra"şe  

 e. 8a/7 

ele- : elemek, taneli veya un gibi toz 

durumunda olan şeyleriyabancı 

maddelerden ayıklamak veya 

incesini kabasından ayırmak 

için kullanılan tahta bir kasnak 

ve tek taraf gerilmiş gözenekli 

tel, kıl, bez vb. ile yapılan 

araç. 

 e.17b/17 

elek : elek. 

 e.51a/5 

elekden geçür-: elekten geçirmek; taneli 

veya un gibi toz durumda olan 

şeyleri yabancı maddelerden 

ayıklamak, incesini kabasından 

ayırmak. 

 e. 20a/4 

elma :  elma, gülgillerden, çiçekleri 

pembe ve beyaz bir ağaç ve 

onun meyvesi. (Pirus malus) 

  krş. sīb 

 e. 5b/5 

elma aġacı : elma ağacı. 

 e.72a/6 

elma �abuġı : elma kabuğu. 

 e.72a/10  

elmalı şorba : elmalı çorba. 

 e.71b/8 

elmās-ı dendāne (A-Yun) : elmas tanesi. 

g. 52b/18 

el yarıl- : el yarılmak. 

 e.23a/16-17 

em : ilaç, çare. 

 e.24a/17 

emānet aġacınuñ to.mı : defne ağacının 

tohumu. (Lourus Nobilis) krş. 

defne yimişi, habbüFl-ġār  

 e. 4b/4 

emberbāris (Yun) : diken üzümü, kadın 

tuzluğu. 

 e.66a/15 

emberbāris �uyı : diken üzümü suyu.  

 e.66b/1 

emīr-i "aşi�ān çiçegi : bir tür çiçek. krş. 

żamirān 

 e. 6a/2 

emlec (F< amūlā) :  :  :  : amlacotu. 

 e.54b/15 

emrāż defc it-: hastalıkları gidermek. 

 e. 24b/10 

emrāż-ı mu.telif (A) : çeşitli hastalıklar. 

 e. 24b/11 

enār (F) : nar ağacı ve meyvesi. 

krş.,cülnār, gülnār ,nār, 

rummān-nār 

 e.6b/6 

enār şarābı : nar şarabı. 

 e.32a/8 

encübār kökü : beşparmak otu ve kökü 

(potentilla erecta). 

 e.48b/18 
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endām (F) : vücut. 

 e.16a/10 

endīşe ol- : endişelenmek. 

 e.45b/7 

enfest :  örümcek ağı. krş. örümcek aġı 

 e. 3b/1 

enfiye (A) : buruna çekilen çürütülmüş 

tütün otu,burun otu. 

 e.24b/9 

engişt (F) :  odun kömürü, mangal kömürü. 

krş. fa�m, kömür 

 e. 3b/1 

engüjed (F) :  kasnı, kadı ağacı ve bundan 

elde edilen zamk. (ferula 

assofoetida)krş. �a�nı, �ıltīt 

 e. 3b/3 

eñlik yapraġı : enlik bitkisinin yaprağı. 

(Anchusa tinctoria)  

 e.53b/13 

eñse : boynun arkası, ense. 

 e.14a/5 

eñsede olan siñir : ensede sinir oluşması 

hastalığı. 

 e.10a/2 

eñseden �acāmat it-: enseden hacamat 

(bedenin herhangi bir yerini 

çizerek veya yararak buradan 

boynuz yada şişe ile kan 

çekmek.) yapmak. 

 e.13b/1 

eñseden �urı �acāmat it- : enseden kuru 

hacamat etmek. (bedenin 

 herhangi bir yerini çizerek 

veya yararak buradan boynuz 

yada şişe ile kan çekmek.)  

 e.32b/16-17 

eñse siñirleri cilācı : ense sinirleri ilacı. 

 e.35a/16 

envā"-ı emrāż (A): hastalık çeşitleri.  

 e.68b/6 

envā"-yı edviyyelerden yaġlar çı�ar-: çeşitli 

tohum ve bitkilerden yağlar 

elde etmek. 

 e.12a/6 

envā"-yı eşribeler bişür- : çeşitli  şerbet-

ler, şuruplar pişirmek. 

 e.12a/5 

envā"-yı merhemler terkībi : çeşitli 

 merhem terkibi. 

 e.12a/7 

envā"-yı mu"ālece tedbīri : çeşitli ilaçları 

yaparken ve uygularken 

 alınacak tedbirler. 

 e.12a/8 

envā"-yı müferri� �ab (A) : ferahlatıcı, 

 rahatlatıcı hap türleri; hamur 

 kıvamına getirilmiş muhtelif 

 karışımların, küçük yuvarlak 

 taneler halinde hazırlanmasıyla 

elde edilen ilaçların genel adı. 

 e.12a/4 

enzerūt (A) : göz otu.krş. "anzerūt  

 e.53b/16 

enzevrūt (F) :  sarı zamk. krş. �aruca żamġ 

 e. 3b/5 

er : er, erkek. 

 e.53a/3 
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erguvan çiçegi : erguvan çiçeği. 

 e.67b/10-11 

eri- : erimek, katı cisim sıvı içine 

           karışarak sıvı durumuna geçmek.  

 e.14b/7 

erik  :  erik ağacı ve meyvesi (prunus 

domestica). 

 e. 46a/18 

erik �uyı  :  erik suyu. 

 e.13b/3 

erik şerbeti : erik şerbeti.  

 e.13b/2 

erit- : eritmek, katı cisim sıvı içine 

karışarak sıvı durumuna 

geçmek. 

 e.18b/13 

erkek : erkek. 

 e.30b/12  

erkek arslan ödi : erkek arslan ödü. bk.öd  

 e.52a/14 

erkek dilkü cigeri : erkek dikli. 

 e.38b/16-17 

er kişinüñ şehveti : erkeğin cinsel arzusu. 

 e. 21b/18 

ervāh (A) : ruhlar.  

 e.64a/10 

eski baş aġrısı : eski, önceden beri olan baş 

ağrısı. 

 e.12b/8  

esrār (A) : 1111 (metinde hastalıklara uygula-

nan sırlar anlamındadır.) sırlar. 

 e. 52a/10 

 2222 uyuşturucu. 

    e.50a/11 

esrār-ı "acāyib (A)  : (metinde hastalıklara 

uygulan tuhaf sırlar anlamın-

dadır)  

 e.52a/5 

eşek beyni : eşek beyni. 

 e.52a/10-11 

eşek südi : eşek sütü. 

 e.29b/13 

eşek tezegi : eşek tezeği. 

 e.25a/19 

eşribe (A)        : : : : şerbetler, şuruplar. 

 e.40b/4-5 

et çüri- : (vücut için ) et çürümek. 

 e.31b/2 

et yidürme- : et yedirmemek; etten perhiz 

yapmak. 

 e. 24a/10 

et yime- : et yememek. 

 e.28b/18 

e#faruF#-tıbb (A) : bir tür ilaç.  

 e.3b/7 

etmek :  ekmek. 

 e.16a/19 

evlādı ol- : çocuk sahibi olmak. 

 e.55a/10 

evlādı olma- : çocuk sahibi olamamak. 

 e. 54b/13 

evlādı 'uhūra gel- : hamile kalmak. 

 e. 54b/14  

eyü ol- : iyileşmek. 

 e.21a/16 

eyyāmla müte�accir ol- (A) : (verem için)  

zamanla taşlaşmak. 

 e.39a/5 
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ez- : sıvı içinde bastırıp karıştırarak 

eritmek. 

 e.13b/4 

    

    

FFFF

fa�m (A) :  kömür. krş. engişt, kömür 

 f. 3b/1 

fā’ide it- : (hastalık için) fayda etmek. 

 f.31b/15 

fāFide ol- : (hastalık için) fayda olmak. 

 f.41b/11 

fā’ide-ü’l .ayāt ma"cūnu : bir tür macun 

 f.43a/6-7 

fālic (A) :  felç. krş. insānuñ eli ayaġı 

tutılması  

 f.8a/4 

fālice (A) : felç geçiren kimse. 

 f.11b/2 

fālic-i nīm-ten (A) : yarım inme vücudun 

bir kısmına gelen felç.  

 f.56a/13 

fāsid fikir (A): kötü fikir. 

 f.15b/6-7 

fāsid #a"ām : vücuda zararlı yiyecek. 

 f.41a/9 

fāti�aF-yı şerīfi �ırça çanaġa yaz-: (bir çeşit 

tedavi yöntemi)Fatiha suresini 

çanağa yazmak. 

 f.21a/8-9 

fehmi ziyāde ol-: anlama, kavrama artmak. 

 f. 15a/19 

ferāġat it- : ıstırahat etmek. 

 f.32a/7 

ferc (A)        ::::    kadın cinsel organı. 

 f.59b/11 

ferec it- :  tasalanmak,kederlenmek. 

 f. 6b/18 

ferfec (A) :  baldıran tohumu. krş. baldıran 

tohumu 

 f. 6b/2 

ferfīyūn (A) : sütleğen otu ve bundan elde 

 edilen tıbbî bir zamk (euphorbia 

fficinarum).  

 f.34a/12 

feslegen (Yun.) : fesleğen, reyhan, 

ballıbabagillerden; Akdeniz 

ülkelerinde yetişen, yaprakları 

güzel kokulu, beyaz ve pembe 

çiçekli bir yıllık ve otsu bir 

süs bitkisi. (ocimum 

basilicum) krş. rey�ān, 

isperġam 

 f. 3b/4 

feslegen yaġı : fesleğen tohumu yağı. 

 f. 56b/3 

fındu� (A<fundu�)  : fındık(corylus 

maxima)  

 f.39b/6 

fındu� �adar ol- : (çıban için) fındık  

büyüklüğünde olmak. 

 f.35b/19 

fındu� yaġı : fındık yağı. 

 f.37a/11 

fındu� aġacu : fındık ağacı. 

 f.28a/17 
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fındu� çicegi : fındık çiceği. 

 f.49a/6 

fırun : fırın. 

 f.44b/11 

fıstu� (A) :  fıstık. (Pistacia vera) krş. 

köknār 

 f. 6b/3 

fıstu� çekirdegi : fıstık çekirdeği.  

 f.14b/5 

fincān (A) : fincan. 

 f.29b/17 

fitīl (A) : tampon; herhangi bir organdan 

gelen kan veya irin gibi bir 

akıntıyı silmek veyadurdurmak 

amacıyla kullanılan bez 

yumağı.  

 f.25b/3 

fitīl düz- : fitil koymak;makata ilaç 

yerleştirmek.  

 f.24a/17 

fitīl eyle- : fitil yapmak. 

 f.25b/3 

fitīl it- : fitil yapmak. 

 f.24b/2 

fitīl ur- : fitil koymak. 

 f.36a/17 

fitīl ya�- : fitil yakmak. 

 f.60b/10 

fitili çı�ar- : fitili çıkarmak. 

 f.24a/18 

fitīli işlet- : fitili çalıştırmak, harekete 

geçirmek.  

 f.70a/4 

freng büberi : Frenk biberi. 

 f.39a/1 

freng uyuzı : frenk uyuzu, bir çeşit hastalık. 

 f. 58b/1 

freng za�meti : bir tür hastalık. 

 f.26b/18 

frengī terementi : frenk terementi (kokulu 

bir reçine)  

 f.43a/9 

frengistān #abībleri : Avrupa doktorları. 

 f. 58a/10 

fuçu : fıçı. 

 f.44a/3 

fühl (A) :  turp. krş. turb 

 f. 6b/3 

fülfül (A) :  kara biber. (piper) krş. �ara 

büber 

 f. 6b/3 

fülfül-i ebyaż (A) : bir çeşit biber. 

 f.54b/9 

    

GGGG

ġabeyrā (A) : iğde. krş. igde 

 ġ. 6b/1 

ġabiye (A) :  dilcik şişi. krş. dilcik şişi 

 ġ. 9a/1 

ġalebe eyle- : (hastalık için)üstün olmak. 

 ġ. 7a/5 

ġāliye (A) :  misk ile amberden yapılan, 

saça ve kaşa sürülen siyah 
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kokulu bir madde. krş. �alye-i 

misk 

 ġ. 6b/1 

ġalī' balġam : yoğun, koyu kıvamda olan, 

kesif, yapışkan balgam. 

 ġ.37b/19 

ġalīz ol- : yoğun olmak. 

 ġ.25b/15 

ġalīz olan #a"am : yoğun yiyecekler.  

 ġ.18a/12 

ġalīz #a"āmlardan �a2er it-: yoğun,ağır 

gıdalardan kaçınmak. 

 ġ.21a/1-2 

ġam �oma- : sıkıntı, keder gidermek. 

 ġ.72a/16 

ġarab (A) :  basur, hemoroid. krş. nā�ūr  

 ġ. 8b/7 

ġara" (A) :  tutkal. krş. #ut�al 

 ġ. 6b/2 

ġarb (A) :  kara ağaç. krş. �ara aġaç 

 ġ. 6b/1 

ġarġara (A): : : : gargara, ilacı ağızda çalkala-

ma; bu amaçla hazırlanan ilaç. 

 ġ. 33a/2  

ġarġara eyle-: gargara yapmak, ilacı  ağızda 

çalkalamak. 

 ġ.32a/19-32b/1 

ġarġara it- : gargara, ilacı ağızda 

çalkalamak.  

 ġ.13a/9-10  

ġarġara itdir- : gargara yaptırmak. 

 ġ.32b/11 

ġarī�ūn (A)        : : : : katran köpüğü, çayır mantarı 

krş. �a#rān köpügi 

 ġ. 6b/1    

ġāvers (A) :  kara darı. krş.cāvres,  �ara #arı 

 ġ. 6b/7 

gāzīler �elvası : bir çeşit helva. 

 g.66b/10-11 

gebe ol- : hamile kalmak. 

 g.52a/19 

gelincik çiçegi : gelincik çiçeği. (papaver 

rhoeas). krş. lāle-i nu"mān  

 g. 7a/1 

gelincik çiçeginüñ dibi: gelincik çiçeğinin 

kökü. 

 g.12b/11 

gelincik çiçeginüñ �uyı : gelincik çiçeğinin

 suyu.krş. gelincik şükūfesinüñ  

�uyı  

 g.12b/17 

gelincik çiceginüñ bir nev"i : kırmızı 

çiçekli kırlangıç otu, gelincik 

çiçeği-nin bir türü. krş. 

māmīşā (glaucium 

phoenicium) 

h.7a/5 

gelincik şükūfesinüñ  �uyı: bk. gelincik 

çiçeginüñ �uyı.  

 g.13a/15 

geñzi açıl- : genzi açılmak. 

 g.24b/9 

genzi pāk it- : genzi (ağız ve burun 

 boşluğunun arka bölümü ) 

 temizlemek. 

 g.13a/1 

gerd eyle- : tasalanmak, kederlenmek 

 g. 33b/8 
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geyik boynuzı : geyik boynuzu. 

 g.26b/19-27a/1 

geyik derisi : geyik derisi. 

 g.13a/11 

geyik ödü : geyik ödü. bk.öd  

 g.68a/2 

ġıbb (A) :  nöbeti aşırı tutan sıtma. krş. 

her gün tutan isteme  

 ġ. 8b/2 

ġıdā (A)        ::::    besin, gıda. 

 ġ. 39a/16 

ġıda virme- : gıda vermemek. 

 ġ.32b/11 

gicisin kes-: (göz için) kaşınmasını kesmek. 

 g.68a/8 

giç inzāl it- : cinsel organdan meni geç 

boşalmak.  

   g.55b/17 

giç �oca- : geç yaşlanmak. 

 g.23a/3 

giçiş- : kaşınmak. 

 g.68b/11  

gider- : gidermek, hastalığı ortadan 

kaldırmak. 

 g.14a/15 

gizli tutan isteme : nöbet, sıtma. krş. rib"  

 g. 8a/5 

göbege müte"alli� aġrı: göbekle ilgili ağrı. 

 g.10b/9 

göbek : göbek, insan ve memeli hay-

vanlarda göbek bağının düş-

mesinden sonra karnın orta-

sında bulunan çukurluk. 

 g.44a/10 

göbek aġrısı : göbek ağrısı. 

 g.44a/8 

göbek burusı : göbek sancısı. 

 g.49b/2 

göbek çı� - : göbek çıkmak. 

 g.49a/17 

göbek düşmesi  : göbek düşmesi.  

 g.49a/11 

gögercin bo�ı : güvercin boku. 

 g.57b/10 

gögercin eti : güvercin eti. 

 g.47a/15 

gögercin �anı : güvercinin kanı. 

 g.24b/18 

gögercin palazı : güvercin yavrusu.  

 g.21b/14 

gögüs : vücudun boyunla karın 

arasında  bulunan ve yürek, 

akciğer    gibi organları içine 

alan bölümü, sine. krş.�oyun  

 g.52a/10 

gögüs aġrısı   "ilācı  : gögüs ağrısına 

uygulanan ilaç.  

 g.10a/4 

gögüs aġrısı cilācı : göğüs ağrısı ilacı. 

 g.37a/10 

gögüsde olan aġrı: göğüste olan ağrı. 

 g.37a/14  

gögüsde olan balġamı erit- : göğüste olan 

balgamı eritmek, gidermek. 

 g.37a/15 

gögse in- : (hılt) göğse inmek.bk..ılt  

 g.25b/11 
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gögsi ġāyetle yumşat- : göğsü iyice 

yumuşatmak.(balgam sökmeyi 

kolaylaştırarak öksürüğü ve 

solunumu rahatlatmak.) 

 g. 37a/17 

gögsi yumşa� dut- : göğsü yumşak tutmak. 

 g.37a/18 

gögsi yumşat- : göğsü yumuşatmak,  balgam 

sökmeyi kolaylaştırarak öksü-

rüğü ve solunumu rahatlatmak. 

 g.37b/2 

gögüs aġrı- : göğüs ağrımak. 

 g.37b/4 

gögüs daral- : göğüs daralamak. 

 g.71b/2 

gök benevşe : yeşil menevşe. 

 g.71b/6 

gök �ū�en dibi : gök susam kökü. 

 g.38a/1 

göñlüni tefrī� it-: gönlü rahatlamak. 

 g.15b/7 

göñül bulan- : mide bulanmak.krş. göñül 

dön-, göñül dut- . 

 g.40b/19 

göñül dön- : mide bulanmak.krş. göñül 

bulan-, göñül dut-.  

 g.48b/16 

göñül dut- : mide bulanmak.krş. göñül dön- 

 göñül bulan-. 

 g.41b/6 

göñül ġu��ası : gönül sıkıntısı. 

 g.51b/2 

göñülden ġamı gider- : gönülden gamı 

gidermek. 

 g.17a/15 

gör- : görmek. 

 g.68a/3 

görin- : görünmek. 

 g.59b/18 

götür- : bir fitili veya akışkan olmayan 

herhangi bir ilacı vajinal ya da 

rektal yoldan uygulamak. 

 g.53b/8 

gövde : gövde, insan vücudu. 

 g.47a/3 

gövde �ızar- : (hastalık belirtisi) gövde 

 kızarmak.  

 g.23a/14 

gövde #arafından �an al- : gövdeden 

 kan almak. 

 g.43b/3 

gövde ürper- : gövde titremek. 

 g.43a/4 

gövdede �arınca gibi göz : nemle, 

karıncalanma biçiminde ortaya 

çıkan ve hızla yayılan sivilce 

şeklinde, ateşli ve yakıcı bir 

tür alerjik cilt hastalığı. krş. 

nemle  

 g. 8b/4 

gövdesi yan- : (hastalık belirtisi) gövdede 

yanıyormuş gibi bir his 

uyandırmak.  

 g.36a/14  

göyün- : kızarmak. 

 g.25b/12 

göyündür- : yakmak, hararetlendirmek.  

 g.61a/6  



 

 

165 

göyünmiş kāġıd küli : yanmış kağıt külü. 

 g. 26b/11 

göyünmiş #aru : yanmış,kızarmış darı. krş. 

du.ne 

 g. 5a/1 

göz : göz , görme organı. 

 g.21b/6 

göz aġrılarınuñ a�vālleri : göz ağrıları 

 durumları. 

 g.10a/12 

göz aġrılarınuñ "ilācı : göz ağrılarının ilacı. 

 g.10a/11 

göz aġrılıġı :  göz hastalığı, gözün şaşı 

olması. krş. a�vel 

 g. 8b/2 

göz aġrısı : göz ağrısı. 

 g.42a/16 

göz çevresi : göz çevresi. 

 g.22a/7 

gözde olan �abarcıġ : bir tür göz hastalığı. 

 g. 42b/5 

gözden gelen ifrā# yaşı : gözden çok yaş 

gelme. 

 g. 68b/1 

gözden yaş a�- : gözden yaş akmak . 

 g.68a/3-4 

göze a� düş- : (bir tür göz hastalığı) göze ak 

düşmek.  

 g.69a/2 

göze a� �u in-: (bir tür göz hastalığı) göze 

ak su inmek. 

 g.68b/15 

göze çek- : göze ilaç sürmek. 

 g.67a/1 

göze in- : (hastalık) göze inmek.  

 g.31a/4 

göze �ara �u in-: (bir tür göz hastalığı) göze 

kara su inmek. 

 g.68b/15 

 göze perde gel-: (bir tür göz hastalığı) göze 

perde inmek.  

 g.69a/2-3  

göz geçmesi : (bir tür göz hastalığı) göz 

geçmesi.  

 g.68a/7 

göz gör- : göz görmek. 

 g.24b/2 

göz "illeti : göz hastalığı. 

 g.59a/2 

göziñ nūrı : gözün görme yeteneği. 

 g.42b/13 

gözleri içeriye batmış ol-: (hastalık belirtisi) 

gözleri içeriye batmış olmak. 

 g.19b/16-17 

gözlerinüñ �apa�larını açamaz ol-: göz 

 kapaklarını açamamak. 

 g.13a/18-19 

göz �anı : göz kanı. 

 g.68a/8 

göz �arat- : (bir tür göz hastalığı) göz 

karartmak. 

 g.68b/10 

göz �ızar- : göz kızarmak. 

 g.30a/6 

göz �ızıl ol- : (hastalık belirtisi) göz 

renginin kırmızıya yakın renk. 

 g. 25b/12 

göz otı :  göz otu. krş. "anzerut, 

 enzerūt 

 g. 6a/5 
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göz pıñarı yanında olan #amardan �an al-: 

göz pınarının yanındaki 

damardan kan almak. 

 g.24b/5-6 

göz rengi a� ol- : göz rengi ak olmak. 

 g. 67a/17 

göz şiş- : göz şişmek. 

 g.67a/8-9 

göz #amarı : göz damarı. 

 g.20b/8 

göz #amarları �ızıl ol- : (hastalık belirtisi) 

göz damarları kızıl olmak. 

 g. 47a/ 7 

göz #aşı :  göz taşı otu. krş. .aşnī 

 g. 5a/1 

göz üstü : göz üstü. 

 g.68a/8 

gözüñ a�ını gider- : gözün akını gidermek. 

68a/12 

gözüñ �apaġın çevir- : göz kapağını 

 çevirmek.  

 g.67b/6 

göz yaşı : göz yaşı. 

 g.21a/6 

ġubār (A)    : : : : toz. 

 ġ.26b/18 

ġubār ol- : toz halinde olmak. 

 ġ.30a/8 

ġu��a (A)    : : : : keder, kaygı, tasa. 

 ġ.19b/12 

ġu��a ve �asāvet zāFil ol- : keder, kaygı, 

tasa ortadan kalkmak. 

 ġ.10b/16 

gügüm köki : güğüm bitkisi kökü. 

 g.48a/12 

gül (F)        : : : : gülgillerin örnek bitkisi ve bu 

bitkinin katmerli, genellikle 

kokulu olan çiçeği (rosa 

canina). 

 g.21a/18 

gülbeşeker (F) :  :  :  : gülle yapılan bir tür macun 

 g.25b/19 

gülbeşeker-i şemsī (F) : bir tür macun. 

 g.66b/16 

gülengübīn : (F)    gül ve baldan yapılan bir 

tür macun.  

 g.25b/19 

gül-i sur. (F) : kırmızı gül. 

 g.45a/2 

güllāb (F)  : gül suyu.krş.gül suyı,cüllāb 

 g. 14a/17 

gül mürebbāsı : terbiye edilmiş gül. 

 g.51a/ 2 

gülnār (F) : nar ağacı ve meyvesi. 

 krş.cülnār,enār,nār, rummān-nār 

 g. 6b/6 

gülnār-ı mı�rī (F-A) : Mısır narı. 

 g.26b/15 

gül �uyı : gül suyu.krş.güllāb, cüllāb 

 g. 12a/14 

gül şarābı : gül şarabı. 

 g.40a/18-19 

gül yaġı : gül yağı. 

 g.13a/3 

gül yapraġı : gül yaprağı.  

 g.51a/4 

gümiş : gümüş. krş.�amer  

 g.63a/1 
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gün başı :  gün başı denilen bitki. krş. 

ke*īr 

 g. 6b/7 

gündöndü çiçegi: ayçiçeği, günebakan, 

gündöndü. (Helianthus 

annuus) krş. .ūd-perest  

 g. 4b/6 

güneş kendüye żarar eyleme- : güneş  ışın-

ları insana zarar vermek.  

 g.23a/5 

güneş yüzüni ya�ma- : güneş yüzünü 

 yakmamak. 

 g.23a/7 

günlük : günlük ağacı; kışın yaprakları-

nı döken, çınar  görünüşünde 

bir ağaçtır. Gövdenin yaralan-

ması ile elde edilen reçineye 

 buhur yağı, günnük sakızı, 

kara günlük yağı veya sığala 

yağı, geri kalan kabuklara ise 

buhur veya yaprak buhur 

denir. Bu ürünler tedavide ve 

tütsü olarak kullanılır. 

(liquidambar orientalis). 

  krş. mu�l-ı azra�  

 g.14a/8 

günlük otı : günlük otu. 

 g.25b/8 

günlük �a�ızı : günlük otundan yapılmış 

sakız.  

 g.44b/2 

gürleyen �ulaġ : çınlayan kulak. 

 g. 69b/8 

güyegi otı :  güveği otu, zater, kekik otu.  

  (origanum vulgare) krş. �āşā,  

sa"ter 

 g. 4b/4 

    

HHHH

�abb (A) : hap, yuvarlak ilaç. 

 �.48b/1 

�abbe (A) : tane, tohum. 

 �.37b/5 

�abb it- : hab yapmak. 

 �.18b/15 

�abb-ı āyāric (A): baş ağrısı için kullanılan 

bitki özleriyle yoğurulmuş hap 

şeklinde  ilaç, kurs. 

 �.13b/7-8 

�abb-ı .ıyār (A): bir  çeşit hap, kurs. 

 �.20a/1 

�abb-ı �ū�iyā (A) : baş ağrısı için 

kullanılan bir çeşit hap, kurs. 

 �.13b/8 

�abb-ı şebyār : baş ağrısı için kullanılan

 bir çeşit hap, kurs. 

 �.13b/8 

�abbuFr-rummān (A) : nar ağacının 

meyvesi. krş. nār dānesi 

 �. 4b/3 

�abbüFl-ġār (A) : defne yemişi, emanet 

ağacının tohumu. (lourus 

nobilis) krş. defne yimişi, 

emānet aġacınuñ to.mı 
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 �. 4b/4 

�abbüFl-�ar" (A) : kabak çekirdeği. krş. 

�abak çekirdegi 

 �. 4b/2 

�abbü’l mülk (A) : bir çeşit hap,kurs.  

 �.26b/5 

�abbüFn-nīl (A) : çivit otu tohumu, mavi su 

zambağı. (indigoferia 

tinctoria) krş. çivid to.mı 

 �. 4b/2 

�abbüFn-nūber (A) : çam kozalağı içi. krş. 

çam �ozalaġı içi 

 �. 4b/2 

�abbüFr-reşād (A) : hardal tohumu, su 

teresi tohumu. krş. .ardal 

to.mı, cırcır 

 �. 4b/2 

�abbü’s selā#īn (A) : bir çeşit hap. 

 �. 46a/1 

�abbüFs-sevdā (A) : çörek otu. (nigella 

damascena) krş. çörek otı 

 �. 4b/1 

�acāmāt (A) : bedenin herhangi bir yerini 

çizerek veya yararak buradan 

boynuz yada şişe ile kan 

çekmek. 

 �.19a/8 

�acāmat it-: hacamat yapmak, bedenin 

herhangi bir yerini çizerek 

veya yararak buradan boynuz 

yada şişe ile kan çekmek. 

 �.12b/3  

�acer-i felek (A) : kükürt.krş. kükürt  

 �.64a/10  

�acer-i şems (A) : zırnık.krş. zernī.  

 �.64a/10 

�acerüFl-eşrüverd (A) : lacivert taşı, koyu 

mavi renkte değerli bir taş. 

krş. lajüverd 

 �. 4b/3 

�acerüFl-yehūd (A) : beni israil zeytini 

denen bir tür taş. krş. zeytūn-ı 

benī isrāFīl 

 �. 4b/3 

�ācetde isti"māl it-: ihtiyaç vaktinde  ilacı 

kullanmak. 

 �.26b/14 

.afa�ān (A) : kalp sıkışması, çarpıntı, 

yürek oynaması. krş. yürek 

oynama� 

 ..8b/1 

.afa�ān renci : kalp sıkışması, yürek 

oynaması, çarpıntı. 

 ..51b/2 

�afede (A) :  yüzün ve elin soğuktan 

yarılması. krş. yüzde ve elde 

�ovu�dan yaru� 

 �. 8b/3 

�āk (A) : toprak. 

 �.53b/14 

.ākister (F) : ateş külü. 

 51b/6 

�alime : bk.a�çe otu. 

 �.36b/11 

�āli olma- : gücü kuvveti olmamak. 

 �.19b/12 

.āli� .ınnā (A): saf kına.  

 ..69a/16 

.āli� rūġan-ı sāde (A) : saf sade yağı. 
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 ..51b/9 

�all it- : 1111(hastalık için)sorunu 

gidermek, iyileştirmek. 

 �.15b/18 

  2222 çözmek, bir sıvı içersinde  

 eritmek, çözündürmek . 

 �.15a/4 

�all ol- : çözülmek, bir sıvı içersinde 

eritmek, çözündürmek. 

 �.54a/7 

.al# it- : karıştırmak. 

 ..15b/3 

.al# olın- : karışmak. 

 ..46a/8-9 

.alū� (A) :  safran. krş. za"ferān (crocus 

sativus) 

 ..4b/6 

.ām "anber (A) : ham, islenmemiş, anber. 

(amber çiçeği, bir tür mimoza) 

(geum urbanum).  

 ..51b/1 

.ām misk : ham, işlenmemiş misk. 

(Asya’nın yüksek dağlarında 

yaşayan bir tür erkek ceylanın 

karın derisi altındaki bir 

bezden çıkarılan güzel kokulu 

madde. ) 

 ..51b/1 

.ām murd yimişi : ham ,olgunlaşmamış 

mersin yemişi. 

 ..53b/10 

.ām ol- : olgunlaşmamak. 

 ..57b/17 

.ām �a�ız : ham sakız. 

 ..44b/2-3  

.ām .urmā (F) : ham hurma. 

 ..53b/17 

.amır olın-: şarap haline gelmek.  

 ..45b/17 

�āmile ol- : hamile olmak. 

 �.54a/2 

.amīr (A) : hamur.  

 ..36a/1 

.amīr eyle- : hamur haline getirmek. 

 .. 46a/8 

.amīr it- : hamur yapmak. 

 ..51b/10 

.amīra dön- : hamur haline gelmek. 

 ..59a/5 

�ammām (A) : 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.  

 �.15a/5 

�ammāma gir- : hamama girmek. 

 �.14b/17 

�ammāma �oy-: hamama koymak. 

 �.15b/6 

�ammāma var-: hamama girmek.  
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 �.12b/5 

�ammāmda otur-  hamamda oturmak. 

 �.68b/9 

�ammāmdan çı�- : hamamdan çıkmak. 

 �. 30b/16 

.amr it- : şarap yapmak. 

 ..60b/2 

.amr ol- : şarap haline gelmek. 

 ..28b/19 

.amrī-yı sirke (A) : sirke şarabı. 

 ..60b/2 

.am# (A) :  misvak ağacı. (salvadora 

persica) krş. misvā� aġacı 

 ..4b/7 

.anāzīr (A) :  sıraca adı verilen bir tür 

çıban. krş. �ıracaya beñzer 

urdur, #oñuz başı 

 ..8a/2 

.anāzīr çıbanı : sıraca adı verilen bir tür 

çıban. 

 ..35b/13 

.anāzīr yaraları : çıban yaraları.  

 ..35b/12 

.anāzīri gider- : hanazir adlı çıbanı 

gidermek, savmak. 

 ..37a/5 

.anāzīrüñ �urdın çı�ar- : sıraca adı  verilen 

bir tür çıban olan hanazirin 

kurdunu çıkarmak. 

 ..36b/17 

�an'al (A) :  acı hıyar, acı elma. krş. ebu 

cehil �arpuzı (citrullus 

colocynthis) 

 �. 4b/1 

�ār ol- : yakıcı sıcak olmak. 

 �.53b/4 

�arāret (A)    ::::    sıcaklık; eski tıp anlayışına 

göre maddelerin taşıdıkları 

varsayılan dört özelikten biri; 

(hastalıklarda) iltihabın dört 

klasik belirtisinden biri, ateş; 

vücut sıcaklığı. 

 �.19a/16 

�arāret az ol- : ateş az olmak. 

 �.39a/4 

�arāret ġālib ol- : ateş fazla olmak.  

 �.40b/2-3 

�arāret olma- : ateş olmamak. 

 �.39a/4 

�arāretden olan baş aġrısı : sıcak 

 kaynaklı baş ağrısı; vücutta 

 sıcaklığın galip olmasından 

 kaynaklanan baş ağrısı. 

krş.ıssıdan olan baş aġrısı. 

 �.12a/14 

.arceng (F):  yengeç. krş. sere#ān, yengec 

 ..4b/6 

.ardal (A)        ::::    hardal otu, ak hardal (snapis 

alba) ve yabani hardal (snapis 

arvensis) olmak üzere başlıca 

iki türü vardır. 

 ..18a/13 

.ardal to.mı : hardal otu ve tohumu. krş. 

�abbüFr-reşād, cırcır 

 ..4b/2 

.ar�ā� (A) :  hurma şırası. krş. .urmā şırası 

 ..4b/7 
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�armal (A) :  üzerlik otu, yabani sedef 

tohumu bitkisi. krş. büyūd, 

üzerlik, yüzerlik (peganum 

harmala) 

 �. 4b/4 

.arnūb (A) :  keçiboynuzu. krş. keçiboynuzı 

 ..4b/5 

.ār olan eşyādan �a'' eyle- : yakıcı sıcak 

 olan şeylerden haz duymak. 

 ..19a/17 

.ār olan eşyālardan tele22ü2 eyle-: yakıcı 

sıcak olan şeylerden haz 

duymak. 

 ..19a/14 

�asek (A) :  demirdikeni bitkisi, pıtırak. 

(Tribulus terrestris) krş. 

demürdikeni, bu#ra� otı 

 �. 4b/4 

�ā�ıl ol- : (hastalık için) meydana 

gelmek, olmak. 

 �.11b/18  

.ass (A) :  marul. krş. mārūl (Lactuca 

sativa) 

 ..4b/5 

�a��a (A) : özellik. 

 �.14b/3 

.ā��aF-yı müfredāt-ı edviyyāt (A) : çeşitli 

bitki ve ilaçların özellikleri. 

 ..12a/10 

.asta (F)    : hasta.  

 ..11b/17 

.astalı� : hastalık, hasta 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. 

 ..11b/18 

.astalıġı olma- : hastalığı olmamak.  

 ..57a/19 

�āşā (A) :  güveği otu, zater, kekik otu. 

(origanum vulgare) krş. 

güyegi 

 �. 4b/4 

.aş.āş (A)    : haşhaş; kapsüllerinden afyon, 

tohumlarından da yağı çıkarı-

lan bir nebat. (papaver 

somniferum). 

 ..14b/4 

.aş.āş �abı : haşhaş kabuğu. 

 ..47b/6 

.aşlan-  : haşlanmak. 

 ..66b/12 

.aşnī (A) :  göz taşı. krş. göz #aşı 

 ..5a/1 

.atme (A) : ebegümecine benzeyen, ondan 

daha büyük bir çiçek olup kök 

ve çiçekleri hekimlikte kulla-

nılır (athaea officinalis). 

  krş. .atmī  

 ..35a/19 

.atme �abuġı: hatme kabuğu. 

 ..38a/4 

.atme köki: ebegümecine benzeyen, ondan 

daha büyük bir çiçek olup kök 

ve çiçekleri hekimlikte 

kullanılır. 

 ..29a/2 
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.atme to.ımı : hatme tohumu  

 ..21a/18 

.atmī (A)        : : : : bk..atme  

 ..20b/18 

.a#mī aġacı  : ebegümecine benzeyen, 

ondan daha büyük bir çiçeleri 

olan ağaç. 

 ..33a/19 

.atun : kadın. 

 ..53a/3 

.atun südi : kadın sütü. 

 ..70a/10 

.atunuñ �ayżı baġlan- : kadının aybaşı hali 

kesilmek.  

 ..58a/7 

havāna �oyup dög-: havanda bir şeyi toz 

durumuna getirmek için 

ezmek.  

 h.13a/12 

havānda dög- : (bitki,ot vs. için) havanda 

toz haline getirmek ezmek.  

 h.27b/4 

havānda �aruşdur- : (bitkiyi,ilacı vs) havan-

da karıştırmak. 

 h.27a/12 

.ava�-ı ādem (A) : insanın duyuları.  

 ..52a/16 

�avlān (A) :  hint sürmesi. krş. hind sürmesi 

 �. 4b/5 

�avlincān (F) : havlincan otu. 

 �.40a/13 

�āvūc (F< hevīc) : havuç.  

 �.34a/8 

.āvuc to.mı : havuç tohumu. 

 ..44a/19 

.ayā (F<wāye) :  :  :  : er bezi, testis. 

 ..18b/3 

.āye şişi :  haya şişmesi. krş. #alūk 

 ..8b/4 

.ayāda #aş duranuñ "ilācı : testiste olan 

hastalığın ilacı. 

 ..10b/12 

.ayāda ve 2ekerde olan "illetler "ilācı: 

erkeğin testisinde ve penisinde 

olan hastalıkların ilacı. 

 ..10b/15 

.ayāsında #aş ol-: hayada, testiste taş 

olmak.  

 ..43a/19-43b/1 

.ayāt (A) : dirilik, canlılık. 

 ..64a/10 

�ayva şarābı : ayva şarabı.  

 �.41b/4 

�ayvān (A) : hayvan. 

 �.17a/6  

�ayye (A) : yılan.krş mār,ılan yılan. 

 �.59b/17 

�ayż görmiş "avrat : adet, aybaşı olmuş 

kadın. 

 �.46b/13 

.ayż �anı : kadının ādet kanı. 

 �.23b/17 

.ayża-yı "avrat (A) : adetli kadın. 

 �.52b/2 

�ayżı açıl- : aybaşı, adet açılmak. 

 �.58a/8 

.azer it- : kaçınmak. 

 ..22a/7 
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hażm ideme- : hazm edememek, yiyeceği 

sindirememek. 

 h.41a/18 

hażm it- : hazm etmek,sindirmek.  

 h.55b/18 

hażm ża"īf ol- : hazım zayıf olmak. 

 h.41a/1-2 

hażmı ziyāde id- : hazmı arttırmak.  

 h.41b/2 

.azmiyān (A) : cavşir otu ve bundan elde 

edilen zamk. krş. �unduz 

.ayāsı 

 ..4b/7 

helāk ol- :  ölmek. 

 h.16b/1 

�elbah (A) :  buy tohumu. (trigonella 

foerum-graecum)krş būy 

 �. 4b/3 

helīle (F)  : Doğu Hindistan’da yetişen 

 bir bitkinin olgunlaşmadan 

önce toplanan ve kurutulan, 

müshil olarak kullanılan tane-

leri, helile otu (terminelia). 

Sert ve kokusuz olan bu tane-

ler, 1-3 cm uzunluğunda, iğ 

biçiminde, siyah renkliyse kara 

helile; 3-5 cm uzunluğunda, 

erik biçiminde, sarımtırak es-

mer renkliyse sarı helile adıyla 

anılır. krş.�ara helile, sarı 

helile, helīlec  

 h.13b/4 

helīlec (F) :  helile otu, sarı helile ve kara 

helile gibi türleri 

bulunur.bk.helīle 

 h.7b/4  

�elvā it- : helva yapmak. (un, yağ ve 

şekerle yapılan bir tatlı, helva. 

Helvanın ballı, şekerli gibi 

çeşitleri vardır.)  

 �.55a/8 

�elvā-yı �ābūnī (A) : bir çeşit helva. 

 �. 66b/13 

�elvā-yı sa"ādet (A): bir çeşit helva.  

 �.51b/14 

helyūn (A) :  kuşkonmaz bitkisi. (asparagus 

afficinalis) krş. �uş�onmaz, 

rūmī-i �abr 

 h. 7b/5 

henc (A) :  sıçan otu, arsenik. krş. �ıçan 

otı, şem-fār 

 h. 7b/4 

her gün tutan isteme : aşırı tutan sıtma 

nöbeti. krş. ġıbb 

 h. 8b/2 

her şey döner 'ann it- : (hastalık belirtisi) 

etrafındaki her şeyin döndü-

ğünü zannetmek. 

 h.19a/1 

heyl (F) :  hil otu, kakula otu. (Eletteris 

cardamomum) krş. �ā�ūla 

 h. 7b/5 

hezye (F) :  çiğdem. krş. çigdem 

 h. 7b/5 

�ıf' eyle- : saklamak, korumak. 

 �.26a/11 

�ıf' idüci  : (hastalıktan) koruyucu.  

 �.23a/3 

�ıf'ı ziyāde it- : hafızayı,akılda tutmayı 

artırmak. 



 

 

174 

 �.21a/11 

wıl# (A)        ::::    karışım; eski tıp anlayışına 

esas teşkil eden dört unsur- 

dört salgı teorisine (humoral 

patoloji) göre, insan vücudunda 

var oldukları kabul edilen, 

besinlerin midedesindirildikten 

sonra dönüşmeleriyle oluşan 

kan, balgam, safra, sevda (kara 

safra) sıvılarından her biri. 

Humoral patoloji teorisine 

göre hastalıklar, bu dört hıltın 

kompozisyonundaki bir 

dengesizliğin sonucu olarak 

ortaya çıkarlardı. Bozulan 

dengenin yeniden sağlanması 

da tedavilerin amacını 

oluştururdu.  

 ..25b/10 

.ılt biş- : hılt pişmek.bk..ılt 

 ..7b/5 

.ılt fasīh ol- : vücuttaki hılt dengesinin 

bozulması.bk..ılt  

 ..15b/7-8 

�ıltīt (A) :  kadı ağacı, şeytanboku otu ve 

bundan elde edilen zamk. krş. 

�a�nı, engüjed (Ferula assa-

foetida) 

 �. 4b/3 

.ınnā (A)        ::::    kına ağacı (lawsonia inermis). 

 .. 22a/7 

.ınnā yaġı : kına yağı. 

 ..39a/13 

.ınzīr ödi : domuz ödü. bk.öd  

 ..17b/2 

.ırva" (A) :  kene otu. (Ricinusc 

communis) krş. kene 

 ..4b/6 

.ırzıma (F):  sıçan otu, zırnık. krş. nūre 

 ..7a/7 

.ıyār (A)        : : : : hıyar, salatalık (cucumis 

sativus).  

 ..27b/14 

.ıyār şenbe  (A) : : : :hıyarçember, hıyarşembe, 

Hint hıyarı; baklagillerden, 

siyah renkte olan meyvelerinin 

içinde çekirdeklerden başka, 

hekimlikte kullanılan bir öz 

bulunan bitki. 

 ..45b/3 

.ıyār to.mı : salatalık tohumu. 

 ..60a/6 

.ıyār-şenbe balı : salatalık bitkisinin 

reçinesi. 

 ..54b/5 

�imār südi : eşek sütü. 

 �.57a/10 

�imma� (A) : nohut. (cicer arietinum) krş. 

no.ūd 

 �. 4b/1 

hind sürmesi : hint sürmesi. krş. �avlān 

 h. 4b/5 

hindī : bir helile çeşidi.bk.helīle  

 h.45a/6 

hindibā şarābı : yaban marulu şarabı.  

 h.40b/5 

hindistān cevzi : hindistan cevizi (cocus 

nucifera).  
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 h.30b/13 

hindistān �ozı : hindistan cevizi. krş. rānic, 

nārcīl 

 h. 5a/6 

hindistān �ozı yapraġı : hindistan cevizi  

yaprağı. krş. sārıc-ı hindī. 

 h. 5b/6 

hindubā (A):  hindiba, yaban marulu.  

  (cichorium endiva) krş. künk 

çiçegi, kāsnī, künk  

 h. 7b/4 

hinduvāne (F) : karpuz. krş. �arpuz 

 h. 7b/4 

�īn-i i�tiyāc (A) : (ilaç için) ihtiyaç vakti. 

 h.30a/12 

�īn-i i�tiżā (A) : (ilaç için) gerekli 

durumda.  

 h.24b/15-16 

�o��a (A) : küçük, yuvarlak kutu. 

 �.39a/3 

.ōre (F) :  bir cilt hastalığı. krş. ākile 

za�meti  

 ..8b/3 

.orōs (F) :  horoz, tavuk cinsinin erkeği. 

krş. dīk 

 ..5a/2 

.orōs ibigi : horozun ibiği. 

 ..44b/12 

.orōs gözi : horoz gözü. 

 ..57a/13 

.orōs �anı : horoz kanı. 

 ..68a/1 

.orōs �ur�aġı : horoz midesi. 

 ..50b/7 

.orōs kanı : horoz kanı. 

 ..26a/10 

.ōş ol- : iyileşmek. 

 ..34a/17 

.ūb-ı āvāz ile sāz çal- : (bir tedavi yöntemi) 

hastanın yanında güzel sesle 

saz çalmak.  

 ..21a/4 

.ūd-perest (A) :1111.... ebegümeci. krş. 

ebemgömeci 

 ..4b/6 

    2222.... gündöndü çiçeği, ayçiçeği. 

krş. gündöndü çiçegi 

 ..4b/6 

.ū. (A) :  şeftali. krş. #atlu şeftālū 

 ..4b/7 

�u�ne it- : lavman yapmak, makattan ilaç 

veya su şırınga etme; kalın 

bağırsağın içinden su geçirerek 

yıkamak. 

 �.71a/3 

�u�ne’-i leyyinet (A) : yumuşak hukne. 

(makattan ilaç veya su şırınga 

etme; kalın bağırsağın içinden 

su geçirerek yıkama, lavman.)  

 �.32b/19-33a/1 

�u�ne-i mutavassı# (A) : orta ,vasat hukne. 

(makattan ilaç veya su şırınga 

etme; kalın bağırsağın içinden 

su geçirerek yıkama, lavman.)  

 �.20a/7 

�ummā (A)        : : : : başta sıtma olmak üzere, 

yüksek ateşle seyreden 

hastalıklar için kullanılan 
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genel terim, beden ısısının 

yükselmesi, ateş, yüksek ateş. 

 �.59a/7  

�ummā ol- : beden ısısının yükselmek,  

yüksek ateş olmak. 

 �.52a/15 

�ummāż (A) :  kuzukulağı otu. (rumex 

acetosella)krş. �uzı �ulaġı 

 �. 4b/4 

�ummāż şarābı : kuzukulağı otu şarabı. 

 �. 40b/5 

�umret vir- : kırmızılık vermek. 

 �.51b/15 

.un-bend �oy- : kan engelleyici koymak. 

 ..35b/8 

.unnā� (A) :  boğmaca; nefes alamama, 

boğulmayla belirgin, çeşitli 

sebeplerle ortaya çıkan boğaz 

ve gırtlak iltihabı. krş. maraż-ı 

yaġma ,boġaz dürtüleri  

 ..8a/4 

.unnā� "ilācı : boğmaca  ilacı. 

 ..11b/4 

.unnā� ol- : nefes alamama, boğulmayla 

belirgin, çeşitli sebeplerle 

ortaya çıkan boğaz ve gırtlak 

iltihabı olmak. 

 ..32b/2  

.unnā� za�meti : boğmaca hastalığı. 

 ..33b/10 

.urmā (F) :  hurma ağacı ve yemişi. 

(Phonix dactylifera) krş. na.il 

 ..7a/6 

.urmā çekirdegi : hurma çekirdeği.  

 ..43b/12 

.urmā �abı :  hurma kabuğu. krş. mesd 

 ..7a/3 

.urmā şarābı : hurma şarabı. krş. nebī2 

 ..7a/6 

.urmā şırası : hurma şırası. krş. .ar�ā� 

 ..4b/7 

.urmā yapraġı : hurma yaprağı. krş. .ū� 

 ..4b/7 

.ū� (A) :  hurma yaprağı. krş. .urmā 

yapraġı 

 ..4b/7 

hüdhüd beyüñi: hüthüt kuşunun beyni. 

 h.19b/5-6 

hüdhüd eti : hüthüt, çavuş kuşu eti.  

 h.52a/12 

hüdhüd gözi : hüthüt kuşunun gözü. 

 h.21a/8 

hüdhüd �anı : hüthüt kuşunun kanı.  

 h.67b/1 

hüdhüd lisānı : hüthüt,çavuş kuşu dili. 

 h.52a/11 

hüdhüd tacı : bir çeşit bitki. 

 h.14a/19 

�ükemā (A) : hekimler.  

 �.16b/11 
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IIII    

    

ıbrı� : su dökmeye yarar kulplu ve 

emzikli kap.  

 ı.31b/4 

ılan  : bk.yılan  

 ı.52b/14 

ılan �uyruġı : yılan kuyruğu. 

 ı.52b/15 

ılıca� it- : ılık yapmak. 

 ı.70a/11 

ılıca� �u : ılık su . 

 ı.42a/2 

ınç�ırı� :hıçkırık  

 ı.37b/6 

ınç�ırı� "ilācı : hıçkırık ilacı. 

 ı.37b/5 

ırġa- : sallamak. 

 ı.35a/5 

"ırk-ı sūs (A)        : : : : meyan kökü. krş. buyān 

dibi , "ır�uFs-sūs 

 "ı. 40a/1 

"ırkuFl enfden �an al- : burun damarından 

 kan almak. 

 "ı.23b/12-13 

"ır�uFn-nisā (A) : siyatik. krş. yan za�meti  

 "ı. 8a/3 

"ır�uFs-sā"ayn (A) : zerdeçal. krş. zerde-

çūb, �aru boya (curcuma 

longa) 

 "ı. 6a/6 

"ır�uFs-sūs (A) : 1111.... meyan  balı. krş. buyān 

balı, rabbüFs-sūs. 

 "ı. 6a/7 

                2222.... susam bitkisi kökü. krş. 

buyān dibi.  

    "ı. 66a/19 

"ırkuFş-şaftīn (A) : dudak içindeki iki 

 damar. 

  "ı. 30b/18 

ı�ırġan dikeni : ısırgan otu dikeni.(Urtica)  

 ı.70a/16-17 

ı�ırġan dikeni yapraġı : ısırgan dikeni 

yaprağı. 

 ı.70a/15 

ı�ırġan otı : ısırgan otu. 

 ı.29b/15 

ı�ırġan to.mı : ısırgan otu tohumu. 

 ı.54b/10 

ı�ırġu a�vāli : isilik hararet kabarcığı  

 ı.11b/8 

ı�lat- : ıslatmak,bir bitkiyi,otu su 

içinde  bekletmek. 

 ı.13b/17 

ısrınc (F) :  kızıl boya. krş. �ızıl boya 

 ı. 3b/2 

ıssı mizāclu kişi : sıcak mizacın ağırlıklı 

olduğu kişi.bk.mizāc  

 ı.16b/18 

ıssı : sıcak. 

 ı.13a/16 

ıssıca�  : sıcak. 

 ı.14a/14 

ı��ı ol- : sıcak olmak. 

 ı.22a/17 

ıssı vir- : sıcaklık vermek. 
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 ı.23a/12 

ıssıca� �alvetde otur- : sıcak hamamda 

oturmak. 

 ı.32a/12 

ıssıca� �ammām : sıcak hamam. 

 ı.29a/4 

ıssıca� it- : sıcak yapmak. 

 ı.19b/19 

ıssıca� itme- : sıcak etmemek. 

 ı.31b/12 

ıssıca� kül : sıcak kül. 

 ı.47b/16 

ıssıca� ol- : sıcak olmak. 

 ı.13a/2 

ıssıca� rafadan yumur#a : sıcak rafadan 

yumurta. 

 ı.36a/18 

ıssıca� �u : sıcak su. 

 ı.20a/9 

ıssıca� �u dökün- : sıcak su dökünmek. 

 ı. 43a/4-5 

ıssıca� �u iç- : sıcak su içmek. 

 ı.15b/17 

ıssıca� �u içinde otur- : sıcak su içinde 

oturmak, bir tedavi yöntemi. 

 ı.13a/8 

ıssıca� yirde otur-: sıcak yerde oturmak. 

 ı.12b/5 

ıssıca� yire girme- : sıcak yere girmemek. 

 ı.31b/12 

ıssıdan ol- : (hastalık sebebi) 

sıcaktan,hararetten olmak. 

 ı.34a/1-2 

ıssıdan olan baş aġrısı : sıcak 

 kaynaklı baş ağrısı; vücutta 

sıcaklığın galip olmasından 

kaynaklanan baş ağrısı.(krş. 

�arāretden olan baş aġrısı).  

 ı.12a/17-18 

ıssıdan �a�ın- : sıcaktan sakınmak. 

 ı.18a/10 

ı�ınma- : ısınmamak. 

 ı.21a/13 

ıs#ılā�āt-ı eczā (A) : ilaç terimleri.  

 ı.64a/5 

ı�#ılā�-ı #ıb (A) : tıp terimleri. 

 ı.64b/1 

ı#rıfīl (A) : hazmettirici, sinirleri,  mideyi 

ve gözü kuvvetlendirici bir tür 

macun. 

 ı.22a/14 

ıtrıfīl-i �aġīr (A) :  :  :  : hazmettirici, sinirleri, 

mideyi ve gözü kuvvetlendirici 

bir tür macun.  

 ı.21b/13 

ı'#ırāb vir- .acı vermek. 

 ı.22b/6 

İİİİ    

ibtidā’-yı �ar"a (A): sara hastalığının baş-

angıç dönemi. 

 i.19a/2 

iç aġrısı : iç ağrısı, dizanteri. 

 i.49b/3 

iç aġrısı "ilācı : iç ağrısı, dizanteri ilacı. 

 i.10b/10 

iç yaġı : hayvanın iç yağı. 

 i.52b/6 
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iç- : içmek. 

 i.13a/7 

içecek : içecek. 

 i.46a/19 

içme- : içmemek. 

 i.46b/11 

içür- : içirmek. 

 i.13b/2. 

"īd (A) : (metinde cıvanın simgesi 

anlamındadır.) krş. jīve  

 "ī. 64a/8 

igde :  iğdegillerden örnek bitkisi 

olan bir ağaç ve bu ağacın 

meyvesi. (eleganus ) 

  krş. ġabeyrā, sincid  

 i. 5b/3 

igde çiçegi : iğde çiçeği. 

 i.52a/17 

igne : iğne. 

 i.17b/4 

iki aya�ları �urnaya �ok-: ayakları kurnaya 

sokmak. 

 i.12b/14 

iklilüFl-melik (A) : koç boynuzu bitkisi. 

krş. koç boyuzı (melibtus 

officinalis) 

 i. 3b/5 

i�tizā it- : gerekli olmak. 

 i.33a/2 

"ilāc (A)        : : : : ilaç, deva; tedavi. 

 "i. 9b/7 

"ilāc eyle- : ilaç yapmak. 

 "i. 67a/19 

"ilāc it- :  ilaç yapmak. 

 "i. 32a/3 

"ilāc �abūl eyleme- : ilaç kabul etmemek. 

 "i.57a/6 

"ilāc kār eyle- : ilaç fayda etmemek. 

 "i.32a/2 

"ilāc kār itme- : ilaç fayda etmemek. 

 "i.18a/3 

"ilāc tedāriki : ilaç elde etme. 

 "i.31a/7  

"ilāca mübāderet olun-: ilaca başlamak. 

 "i.9a/8 

"ilāc-ı �ānūn (A): ilaç yöntemi. 

 "i.19a/3 

"ilk (A) :  sakız. krş. ma�#akī, �a�ız 

 "i.6a/6 

"ilk-i rūmī (A) : tatlı sakız. krş. #atlu �a�ız 

 "i.6a/7 

"illet    (A)        :::: hastalık. (krş.maraż). 

 "i.15a/15 

"illet "ārıż ol- : hastalık ortaya çıkmak. 

 "i.19b/15-16 

"illet belür- : illet belirmek. 

 "i.23b/11 

"illetden müberrā ol- : hastalıktan 

kurtulrmak.  

 "i.44a/1 

"illete mübtelā olan kimsene : hastalığa 

tutulan kişi. 

 "i.17b/2-3 

"illet görme- : hastalık görmemek. 

 "i.17b/14 

"illeti zāFil eyle-: hastalığı yok etmek. 

 "i.23b/7 
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"illet kendü kendüden düş- : illet kendi 

kendisi düşmek.  

 "i.24a/19 

"illetler "ilācı  : çeşitli hastalıkların ilacı. 

 "i.10a/2 

"illetlerden .alās ol- : hastalıktan 

kurtulmak. 

 "i.17a/19 

"illetli ol- : hastalıklı olmak. 

 "i.31a/4 

"illetlü kişi: hastalıklı kişi. 

 "i.18a/3 

"ilmü’l-.ayālet (A) : hayalet ilmi. 

 "i.59b/9 

imtilā(A) :  peklik, hazımsızlık. krş. to.me 

 i.8a/3 

imtilā ol- : (mide için) dolu olmak.  

  i.40b/10  

ince bizden geçür- : ince bezden geçirmek; 

taneli veya un gibi toz 

durumda olan şeyleri 

 yabancı maddelerden 

ayıklamak, incesini kabasından 

ayırmak.  

 i.39a/1 

ince dülbentden geçür- :ince tülbentten 

geçirmek; taneli veya un gibi 

toz durumdaolan şeyleri 

yabancı maddelerden 

ayıklamak, incesini kabasından 

ayırmak.  

 i.38b/6 

ince elekden ele- :ince elekten elemek; 

taneli veya un gibi toz 

durumda olan şeyleri yabancı 

maddelerden ayıklamak, 

incesini  kabasından ayırmak, 

elemek. 

 i.58a/15 

ince elekden geçür-: ince elekten geçirmek; 

taneli veya un gibi toz 

durumda olan şeyleri yabancı 

maddelerden ayıklamak, ince-

sini kabasından ayırmak, 

elemek.  

 i.14b/6 

ince kendir: ince kenevir. 

 i.35b/6 

ince tuz : ince tuz. 

 i.30b/11 

incibār (F) :  ağaç balgamı otu. krş. aġaç 

balġamı balı� (tormentilla 

officinalis) 

 i. 3b/5 

incinme- : incinmemek. 

 i.19b/1 

incīr (F) : incir, dutgillerden asıl yurdu 

Akdeniz kıyıları olan, 

yaprakları geniş dikimli bir 

ağaç ve onun tatlı yemişi. krş. 

tīn (ficus carica) 

 i. 4a/4 

incīr aġacı  : incir ağacı. 

 i.25a/8 

incīr südi : incir sütü. 

 i.23a/10 

incīr yapraġı : incir yaprağı. 

 i.47a/11 
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incit- : incitmek, zahmet vermek, 

yormak.  

 i.19b/1 

incü- : incinmek, zahmet çekmek. 

 i.27b/13  

inek eti : inek eti. 

 i.31a/2 

ins ve cinne �ükm eyle-: insana ve cine 

hükm etmek. 

 i.16a8 

insān (A) : insan.  

 i.9b/3 

 insānuñ eli ayaġı tutılması: felç. krş. fālic  

 i. 8a/4 

 iri kemik : iri kemik. 

 i.30b/8 

irice �ab it- : büyükçe hap yapmak.  

 i.54a/12 

irin  : irin, organizmanın herhangi bir 

yerinde iltihaplanma sonunda 

ölmüş hücre artıklarından ve 

bozulmuş akyuvarlardan olu-

şan, mikroplu veya mikropsuz, 

genellikle sarımtırak renkte 

koyuca sıvı, cerahat. 

 i.70a/3 

irin ak- :  irin akmak. 

 i. 8a/4 

irini başa çı�ar-: irin başa çıkarmak.  

 i.14b/16 

irin ol- : irin olmak. 

 i.35b/8 

irüce dög- : (bitki,tohum vs) irice ezmek. 

 i. 57b/7 

isfenāc (F)    ::::    üstübeç, kurşun karbonatı. krş. 

isfidāc, üstübec  

 i.25b/14 

isfenāc to.mı : üstübeç tohumu.  

 i.55a/14 

isfidāc (A) : üstübeç.krş. isfenāc, üstübec. 

 i.23b/1 

ishāl (A)        : : : : hafifleme, azalma, sehl olma; 

ishal. 

 i.41a/3 

ishāl idecek meyve : ishal yapıcı özelliği 

 olan meyve. 

 i.21b/9 

ishāl it- : kara safrayı vücuttan 

boşaltmak, atmak. 

 i.32b/14 

ishāli gider- : ishali gidermek. 

 i.48a/11 

ishāli �at" it- : ishali kesmek. 

 i.48a/13 

ishāl ol- : ishal olmak. 

 i.45a/14 

is�īl (Yun.):  sıçan otu, ada soğanı, yaban 

soğanı. (urginea maritima) 

  krş. �ıçan otı  

 i. 3b/7 

isperġam (F) : fesleğen. krş. feslegen 

 reyhān 

 i. 3b/4 

istifrāġ (A)        : : : : kusma; boşaltma, vücutta 

fazla olan herhangi bir 

maddeyi azaltma. krş. �u�ma 

 i.19a/9 

istifrāġ eyle- : kusmak. krş. �us- 
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 i. 13a/7 

istifrāġ it- : kusmak; vücutta fazla olan 

 bir maddeyi ağız yoluyla 

 boşaltmak.(krş. �us-)  

 i.10a/11 

istifrāġ itdür- : kusturmak. 

 i.35a/6 

istifrāġ itme- : kusmamak vücutta fazla olan 

bir maddeyi ağız yoluyla

 boşaltmamak. 

 i.10a/11 

isti"māl eyle-: (ilaç için)kullanmak.  

 i.16b/16-17 

isti"māl it- : kullanmak, ilaç kullanmak, 

uygulamak.  

 i.13a/5 

isti"māl itdür- : (ilaç için) kullandırmak. 

 i. 43a/7 

isti"māl olın- : kullanmak.  

 i.38b/11 

işe- : işemek. 

 i.57a/9 

işeme- : işememek. 

 i.50b/8 

işemez ol- : işemez olmak. 

 i.44b/2 

işit- : işitmek.duymak. 

 i.69b/19 

işitme- : işitmemek. 

 i.70a/8 

işitmez ol- : duymamak. 

 i.69b/18 

işlet- : (beden için) çalıştırmak, 

harekete geçirmek. 

 i.66a/2 

işmegi men" it- : işemeyi durdurmak. 

 i.41b/12 

iştihā (A)        : : : : istek, herhangi bir şeye(yemek, 

cinsel ilişki vb.) istek duymak.  

 i.41a/2 

iştihā ġālib it- : iştah arttırmak. 

 i.41b/6-7 

iştihāFı getür- : iştah açmak. 

 i.41b/1 

it burnı yapraġı: it burnu yaprağı bitkisi. 

 i. 16a/11 

it :  köpek krş.kelb. 

 i. 16a/17 

iyi ol- : iyileşmek. 

 i.70a/8 

    

JJJJ

jīve (F)        : : : : cıva; bayağı sıcaklıkta sıvı 

olarak bulunan, -38.8 derecede 

donan, gümüş renginde bir 

element krş. "u#ārid , "īd 

zība�  

 j.5a/5 
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KKKK

�ab : 1111....kap,çanak  

 �.51a/5  

  2222.... kabuk 

    �. 22a/11 

�abaca �ablar it- : büyükçe haplar yapmak. 

 �. 48a/15 

�aba� : kabakgillerden, birçok türü 

olan bir bitki(cucurbita) 

 �.25b/14 

�aba� aġacı:  kabak ağacı. krş. ya�#īn 

 �. 7b/6 

�aba� çekirdegi : kabak çekirdeği. krş. 

�abbüFl-�ar" 

 �. 4b/2 

�aba� yaġı : kabak yağı.  

 �.12b/8  

�abarcu� :  sivilce. krş. sivilce 

 �. 8b/4 

�abarcu� "ilācı : vücudun çeşitli yerlerinde 

oluşan, sivilce gibi küçük 

şişkinliğin ilacı. 

 �.11b/1 

ka"be �amanı : kabe samanı,bir çeşit 

saman. 

 k.46a/8 

�abı çı�ar- : (bitki için) kabuğunu soymak. 

 �.54a/5 

kābilī (F) : helile otu türlerinden biri; kara 

helile. 

 k.23a/2 

�ableFl-.ul�ūm (A) : boğaz şişi. krş. boġaz 

şişi 

 �. 9a/2 

�ablubġa yumur#ası : kaplumbağa 

yumurtası.  

 �.43a/15-16  

kabuġ : bir şeyin üstünü kaplayan ve 

onu dış etkişlere karşı koru-

yan, kendiliğinden oluşmuş, 

sertçe bölüm, kabuk.  

 �.25a/9 

kabuġı çı�mış bādem : kabuğu soyulmuş 

badem. 

 �.55a/11-12 

�abuġı çı�mış ol- : kabuğu çıkmak. 

 �. 40a/10 

�abuġı �oy- : (bitki için) kabuğu soymak. 

 � 56a/4 

�ābūs (A) : karabasan, kabus. krş. aġır 

basma� 

 �. 11b/15 

�abż (A)    : : : : tutma; kabız, peklik. 

 �.11b/17 

�abż eyle- : kabız olmak. 

 �.47a/10 

�abż iden şey : tutma; kabız, peklik  özel-

liği olan ilaç, terkip veya ot. 

 �. 10b/6 

�abż it- : kabız etmek. 

 �.47a/9 

�abż ol- : kabız olmak. 

 �.47a/10 

�ab' olunma- : kabz olmamak. 

 �.20a/8 

�ade� (A) : bardak,kase. 

 �.58b/4 
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�adun #uzluġı : diken üzümü. (berberis 

crataegina)krş. aşmārbās 

 �. 3b/4 krş. 

�afa : baş. krş.baş  

 �.13a/6 

kāfūr (A)        ::::    kâfurotu (camphorosma 

monspeliaca) ve bundan elde 

edilen, hekimlikte kullanılan, 

beyaz ve yarı saydam, kolay-

lıkla parçalanan, çok ıtırlı bir 

madde.krş. kāfūrī  

 k.23a/16 

kāfūrī (A)        : : : : bk.kāfūrī  

 k.22b/2 

kāfūrī balmūmı : kafur bitkisinden yapıl-

mış bal mumu.  

 k.23b/4 

kāġıd (F) :  kağıt, yazı yazmak, kitap 

basmak ve bir şey sarmak gibi 

işlerde kullanılan ve bitkisel 

maddelerden yapılan ince 

yaprak. krş. vara�, vara�a, 

aġaç yapraġı 

 k. 7b/3 

kāġıd külü : kağıt yandıktan sonra  kalan 

toz. 

 k.25a/18  

�ahve (A) : kahve. 

 �.47b/18 

�āFideF-i müshil (A) : müshil usulü.  

 �.46b/11 

�ā�ūla (A) :  kakula otu, hil otu. krş. heyl 

 �. 7b/5 

�alay :  bakırı parlatmak için 

kullanılan veya tenekeyi 

yapıştırmaya yarayan ve çok 

bilinen bir maden. krş. rı#ā�, 

müşterī  

 �. 5b/1 

�alaylı �ab : kalaylı kap,çanak.  

 �.23b/4 

�alaylı #as : kalaylı tas. 

 �.46b/6 

�alaylı tencere : kalaylı tencere. 

 �.39a/2 

�alaysız nu�ās eşyā: kalaysız bakır eşya. 

 �.63b/16 

�alb (A) :  göğüs boşluğunda, iki akciğer 

arasında, vücudun her yanın-

an gelen kanı akciğerlere ve 

oradan gelen temiz kanı da 

vücuda dağıtan organ, kalp, 

yürek. 

 �.16b/18 

�albi �avī it- : kalbi kuvvetlendirmek. 

 �.41b/13 

�alburdan geçür- : kalburdan geçirmek, 

taneli veya un gibi toz durum-

da olan şeyleri yabancı madde-

lerden ayıklamak, incesini  

kabasından ayırmak.  

 �.51a/3 

�alem-i çengār (F) : bakır pasından yapılan 

yeşil boya. krş. zencār 

 �. 5a/6. 

�alınca bīz-ile �ar-: kalın bezle sarmak.  

 �.15a/5  
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�alye (A)        : : : : patlıcan, kabak gibi emeklerin 

sadeyağda kavrularak pişiril-

miş biçimi, kızartma. 

 �.71a/4 

�alye #aşı : kalye taşı. 

 �.26b/11-12 

�alye-i misk (A) : misk ile amberden 

yapılan, saça ve kaşa sürülen 

siyah kokulu bir madde. krş. 

ġāliye 

 �. 6b/1 

�amer (A) : ay.(metinde gümüşün simgesi 

anlamındadır) krş. gümüş.  

 �.64a/6 

�amış :  sulu yerlerde yetişen, içi 

yumuşak düğümlü bitki. krş. 

�ażīb 

 �. 6b/4 

�amış boġunı : kamış. krş. unbūb 

 �. 3b/3 

�an : kan; atardamar ve toplardamar-

ların içinde dolaşarak hücreler-

de özümleme, yadımlama gö-

revlerini sağlayan plazma ve 

yuvarlardan oluşmuş kırmızı 

renkli sıvı; eski tıp anlayışın-

daki humoral patoloji teorisi-

nin temelini teşkil eden dört 

vücut sıvısından biri. (bk. wıl#).  

 �.10b/1 

�ana- : (diş eti ) kanaması. 

 �.29b/3 

�an a�an burun : kan akması 

 durmayan burun.  

 �.25a/7 

�an a�ıt- : kan çokluğundan veya 

bozukluğundan kaynaklanan 

hastalıkta vücudu bu kandan 

temizlemek için damardan 

fazlaca kan çekmek. 

 �.22a/3 

�an al- : kan almak ; vücuttaki kan çok-

luğunu gidermek veya vücudu 

 arıtmak, hıltları dışarı atmak 

amacıyla damardan kesit yapa-

rak kan çekmek (arteriotomy, 

venesection).  

 �.21b/8 

�an aldır- : kan aldırmak.  

 �.12b/2 

�anama : kanama. 

 �.31a/14 

�anama def" ol- : kanama durmak.  

 �.31a/13 

�an az ol- : kan az olmak. 

 �.19a/6 

�an çok a�-: kan çok akmak. 

 �.35b/8 

�an ço�luġı : kanın çok ve yoğun olması. 

 �.12b/2 

�an ġalebe eyle-: kan çok olmak.  

 �.20b/8 

�an ġalebe it- : kan çok olmak, tüm vücutta 

veya vücudun herhangi bir 

bölgesinde dört hılttan kanın 

daha çok olması, diğerlerine 

göre daha ağır basması.Bu 

durumda kan çokluğundan 
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kaynaklanan rahatsızlıklar 

ortaya çıkmaktadır. 

 �.15a/19 

�an ġalebe ol- : kan çok olmak. 

 �.19a/6 

�an ġālib ol- : tüm vücutta veya vücudun 

herhangi bir bölgesinde dört 

hılttan kanın daha çok olması, 

diğerlerine göre daha ağır bas-

ması. Bu durumda kan çoklu-

ğundan kaynaklanan rahatsız-

lıklar ortaya çıkmaktadır. 

 �. 67a/8 

�an gel- : kan gelmek. 

 �.43a/10-11 

�an gider ishāl ol-: kanlı ishal olmak. 

 �. 47b/8 

�anı i�rā� it : kanı akıtmak, kan çokluğun-

dan veya bozukluğundan 

kaynaklanan hastalıkta vücudu 

bu kandan temizlemek için 

damardan kan çekmek. 

 �.21b/14 

�anı kes- : kanı durdurmak. 

 �.44b/10 

�anı sākin it- : kanamayı önlemek 

(hemostasis)  

 �.25a/4 

�anı #ur- : kanın akmasını durdurmak. 

 �.25b/5 

�an iç- : (sülük için) kan içmek. 

 �.22a/10 

�an istifrāġ itmek: kan kusmak. 

 �.11b/11 

�an işe- : kan işemek. 

 �.44b/9 

�an işer ol- : kan işemek. 

 �.44b/11 

�an ru#ūbeti : kan nemi; nem, nemlilik; eski 

tıp anlayışına göre mizacın 

 nemli olma durumu. 

 �.23b/15 

�an siyāh gel- : kan siyah akmak. 

 �.34b/8-9 

�an tükürmek : kan tükürmek; kusmuk 

muhtevasında kan bulunması, 

hematemez (L. hematemesis). 

 �.11b/11 

�an yürü- : kan yürümek,kan akmak. 

 �.14a/5 

�an#ariyūn (Yun) : kantaron çiçeği. 

(Erythraea centaurium) 

 �.57a/2 

�antariyūn çicegi : kantaron çiçeği.  

 �.57a/2 

�antariyūn otu : kantaron otu. 

 �.57a/2 

�anuñ ıssı .ıl#ı göyün-: kandaki sıcak hıltın 

hararetlenmesi.  

 �.15a/12 

�apa� �alunlıġı : (göz için) kapak kalınlığı. 

 �. 42b/3 

�apa�lar yapış- : (göz kapakları için) 

kapaklar yapışmak.  

 �.67a/9 

�aplubġa : kaplumbağa. 

 �.44a/13 
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�ar :  havada beyaz ve hafif billūrlar 

biçiminde donarak yağan su 

buharı. krş. *ellāc 

 �. 4a/5 

�ara aġaç :  kara ağaç. (ulmus) 

 krş. derdār, ġarb  

 �. 5a/3 

�ara arduç :  kara ardıc ağacı ve yemişi. 

 �. 6a/6 

�ara boya :  kara boya, kükürtle demir 

birleşiminden biri, demir 

sülfat. krş. 2āc 

 �. 5a/4 

�ara büber :  kara biber. krş. fülfül 

 �. 6b/3 

�ara çalı köki : kara çalı bitkisi kökü.  

 �.58b/3 

�ara çörek otı : kara çörek otu.  

 �.24a/4 

�ara helīle : kara helile.bk. helīle   

 �.19b/18 

�ara ol- : (hastalık belirtisi) siyah 

 renk olmak. 

 �.27a/19 

�ara �a�ız :  kara sakız.  

 �.4a/3  

�ara #arı :  kara darı, buğdaygillerden 

tohumları gereğinde buğday 

yerine besin olarak kullanılan, 

kuraklığa dayanıklı, bir bitki. 

krş.cāvres, ġāvers (panicum) 

 �. 4a/6 

�ara üzüm :  kırmızı üzüm.  

 �.7b/3  

�ara yaġız ol- : (hastalık belirtisi) siyaha 

yakın bir renk olmak. 

 �.47a/5 

�ara zirnī.  : kükürt ile sıçan otundan 

oluşan karışım. 

 k.36a/3-4 

�araca otu : karaca otu. 

 �.49b/1 

�aramu� :  buğday içinde biten ve unu 

bozan bir tür ot ve bu otun 

tanesi. krş. şeylem ü zevān, 

lifa" (Lolium temulentum) 

 �. 5b/7 

�aranfil (A)::::        karanfil (eugenia 

caryophyllata).  

 �.14a/15 

�aranfil başı : karanfil başı. 

 �.29a/15 

�aranfil damlası : karanfil damlası. 

 �.24b/15 

�aranlıġı olan göz- : görmede bozuluğu 

 olan göz.  

 �.42b/15-16 

�aranlı� odaya �oy-: hastayı karanlık odaya 

koymak.  

 �.21a/2 

�arasın def" it- : (göz için) görme 

bozukluğunu gidermek. 

 �.67a/4 

�ara' (A) :  tetri otu yaprağı. krş. tetre 

yapraġı 

 �. 6b/4 

�ara"ayn (A) : kereviz. krş. kerefes 

 �. 6b/4 
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�ardaş �anı:  iki kardeş kanı ağacı. (calamus 

draco)krş. demüFl-a.aveyn 

 �. 5a/2 

�arġa dölegi : karga yavrusu. 

 �.44b/3 

�arġanuñ iç yaġı : karganın iç yağı.  

 �. 52b/6 

�arġu :  üşütmek. krş. �ovu� urma�  

 �.8a/6 

�arın : insan ve hayvanlarda gövdenin 

kaburga kenarlarından kasık-

lara kadar olan ön bölgesi. 

 �.39b/15 

�arın aġrısı :  karın ağrısı  

 �. 8b/1 

�arın aġrısı "ilācı : karın ağrısının ilacı. 

 �.10b/10  

�arın şişi :  karın şişmesi, şişkinlik. krş. 

nefhā 

 �. 8b/5 

�arınca : karınca. 

 �.67b/12 

�arınca def" : karınca olan yerden karıncayı 

uzaklaştırmak savmak. 

 �.11b/5 

�arında olan �urt devāsı : karında kurt 

 olması durumunda uygulana-

cak ilaç. 

 �.10b/7 

�arında olan soġulcan devāsı : karında 

 solucan olması durumunda 

 uygulanacak ilaç.  

 �.10b/7 

�arında olan yılan devāsı : karında  yılan 

olması durumunda uygulana-

cak ilaç.  

 �.10b/7 

�arından yılan çı�ar- : karından yılan 

çıkarmak. 

 �.49a/5-6 

�arışdur- : karıştırmak. 

 �.17a/10 

�ar içine �oy- : (bir tedavi yöntemi) kar 

 içine koymak. 

 �.31b/18 

�arnı mu�kem baġla- : karını sıkı bağla-

mak.  

 �.35a/5 

�arnında olan �urdı düşür : karında olan 

kurdu düşürmek. 

 �.48b/3 

�arpuz (F<.arbūz): karpuz, kabakgillerden, 

sürüngen gövdeli bir bitki. krş. 

cāfūf, hinduvāne (Citrullus 

vulgaris) 

 �. 4a/7 

�ārūre (A)    : : : : tahlil etmek üzere alınan idrar 

ve bunun cam kabı. 

 �.11b/17 

�asāvet (A) : tasa , keder, sıkıntı.  

 �.14a/5 

�a�āvet çek- : sıkıntı çekmek. 

 �.71b/3 

�a�āvet �oma- : sıkıntı, keder gidermek. 

 �.72a/16 

kāse (F) : çanak. 

 �.48a/12 
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�asıġ : vücudun karın ile uyluk ara-

sındaki bölümü, kasık. 

 �. 44a/7 

�asıġ yarıl- : vücudun karın ile uyluk ara-

sındaki bölümü yırtılmak. 

 �. 44a/7 

�ası� aġrısı : kasık ağrısı. 

 �.44a/8 

�ası� yaruġı : kasık yarığı. 

 �.44b/2 

�a��atı ol- :  kasılmak.  

 �.8a/3 

�a�nı :  kadı ağacı, şeytanboku otu ve 

bundan elde edilen zamk. krş. 

engüjed (ferula asso-foetida) 

 �. 3b/3 

kāsnī (F) :  yaban marulu, hindiba. 

(cichorium endiva) krş. künk 

 k. 6b/5 

kāsnī �uyı : yaban marulu suyu. 

 k.66b/1 

�aş ve kirpik dökülmek: kaş ve kirpik 

dökülmesi hastalığı. krş. 

2atü"l-�ayye 

 �. 8b/1 

�aşın- : kaşınmak; herhangi bir şeyle 

deriyi hafifçe ovmak. 

 �.22a/16 

�aşu� : kaşık. 

 �.14b/7 

�at- : eklemek. 

 �.37a/9 

�atı ıssı ol- : çok sıcak olmak. 

 �.27a/17 

�atı ol-  : (hastalık belirtisi) sert olmak. 

 �.39a/11 

�atı pişmiş yumur#a : katı pişmiş yumurta. 

 �.47a/15 

�atılıġuñ yumuşat- : katılığını yumuşatmak. 

 �.36b/7  

�at" it- : (ağrı için) kesmek, sonlandır-

mak.  

 �.55b/19-56a/1 

�a#"ī devā (A) : kesin deva. 

 �.30b/2 

�atrān (A) : çam ağacından veya maden 

kömüründen çıkarılan koyu, 

ağır kokulu sıvı. 

 �.28a/15 

�atrān köpügi : katran köpüğü. krş. ġarī�ūn 

 �. 6b/1 

�a#ūnā (A) :  pireotu, karnıyarık otu. 

(plantago psyllium) krş. bezr-i 

�a#unā, simsim sūsen 

 �. 6b/4 

�a#ūnā lu"ābı (A) : pireotu, karnıyarık otu 

suyu.  

 �.23a/7 

�ava� aġacı : kavak ağacı. (populus nigra) 

 krş.sepīdār, dāvār 

 �. 5b/2 

�avī it- : güçlendirmek. 

 �.40b/1 

�avlaġ : kabuk. 

 �.68b/13 

�avrulmış çörek otı : kavrulmuş çörek otu. 

 �.25b/19 
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�avrulmış mes�ū� �ahve : kavrulmuş toz 

haline getirilmiş kahve.  

 �.15a/ 3 

�avu� : idrar kesesi, sidik torbası, 

mesane.  

 �.44a/17 

�avun aġaç çekirdegi : turunç çekirdeği. 

 �. 59a/9 

�avun to.mı : kavun tohumu. 

 �.60a/7 

�avur- : kavurmak. 

 �.52a/3 

�ay eyle- : kusmak. 

 �.41a/18 

�ay it- : kusmak. 

 �.42a/15 

�ay itdür- : kusdurmak. 

 �.42a/12 

�ayın : kayın ağacı. 

 �.60a/7  

�aymaġı alınmış yoġurd : kaymağı  alınmış 

yoğurt. 

 �.48a/8-9 

�aynadup süz- : kaynattıktan sonra süzmek. 

 �.35a/7 

�aynamış alcu : kaynamış alçı. krş. sārūc 

 �. 5b/5 

�aynamış �u : kaynamış su. 

 �.45a/4 

�aynat- : kaynatmak. 

 �.12b/9 

�az yaġı : kaz yağı. 

 �.34b/10 

�azan : çok miktarda yemek pişirmeye 

veya bir şey kaynatmaya yarar 

büyük, derin ve kulplu kap. 

 �.58b/3 

�ażīb (A) :  kamış. krş. �amış 

 �. 6b/4 

kebāb it- : kebap yapmak, kızartmak. 

 k.16a/4 

kebābe (A) : kuyruklu biber. 

 k.26b/19 

kebere (A) : gebreotu, kedi turnağı.  

 k.42a/16 

keçi :  keçi, geviş getirenlerden, eti, 

sütü, derisi ve kılı için 

yetiştirilen, memeli evcil 

hayvan. (capra hircus) krş. 

mā"ız 

 k. 7a/3 

keçiboynuzı : keçiboynuzu. (ceratonia 

siliqua) krş. .arnūb 

 k. 4b/5 

keçi eti : keçi eti. 

 k.20b/1 

keçi ödi : keçi ödü. bk.öd  

 k.14b/18 

keçi südi : keçi sütü. 

 k.70b/11 

keçinüñ böbreg yaġı : keçinin böbrek yağı. 

 k.23a/18 

kedi �uyruġı : kedi kuyruğu otu. krş. merd 

 k. 7a/4 

kedi otı :  kedi otu, oğlan otu, melisa. 

krş. āsārūn, oġul otı, tatranbū, 

tatranbūya, yavuz-ı nebeviye 
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 k. 4a/4 

kefi alınmuş bal : köpüğü alınmış bal.  

 k.40a/15 

keklik ödi : keklik ödü. bk.öd  

 k.42b/10-11 

kel baş : kel, saçsız baş. 

 k.57b/10 

kelb (A) :  köpek,it;(malihülya 

hastalığı,cin tutması vs. 

tedavisinde kullanılır.) krş.it. 

 k. 16a/17 

kel "ilācı : kellik ilacı. 

 k.11a/11 

kelem (F) :  lahana, kapuska. (brassica 

oleracea) krş. kürnüb, lahana 

 k.6b/5 

kelem to.mı : lahana tohumu. 

 k.39b/17 

keler :  bir çeşit kertenkele, yılanebesi. 

krş. żab 

 k. 6a/2 

kemā (A) :  mantar. krş. semārūġ, mantar 

 k. 6b/7 

kemük : kemik. 

 k.30b/8 

kemük girüye çı�-: (boğaza giren) kemik 

vücuttan çıkmak. 

 k.35a/16  

kendenā (F):  pırasa. krş. kürā*, pırasa 

 k. 6b/6 

kendene çiçegi : yabani pırasa çiçeği.  

 k.42b/6 

kendene to.mı : yabani pırasa   

tohumu.  

 k.28b/15 

kendene yapraġın  : yabani pırasa yaprağı. 

 k.42b/6 

kendir : kenevir. 

 k.17a/8 

kendir yapraġı : kenevir bitkisi yaprağı. 

 k.60b/2-3 

kene :  kene otu. (ricinusc communis) 

krş. .ırva", yārd 

 k. 4b/6 

kene to.mı :  kene otunun tohumu. (ricinus 

communis) krş. to.m-ı .aru" 

 k. 4a/3 

kepek :  buğday ve benzeri tahılın 

öğütülmüş kabuklarından olup 

un elendikten sonra eleğin 

üstünde kalan kabuk 

kırıntıları. krş. nu.āle, 

  sepüs 

 k. 5b/2 

kepek �arīresi : şeker, su, un veya nişasta-

dan yapılan bir tür tatlı.  

 k.32b/15 

kerdeme (Yun) : tere otu (lepidium sati-

 vum). krş.tere to.mı  

 k.49a/8 

kerefes (A): kereviz, maydanozgillerden 

kökleri ve yaprakları sebze 

olarak kullanılan kokulu bir 

bitki (apium graveolens). krş. 

�ara"ayn 

 k.18a/4 

kerefes suyı : kereviz suyu. 

 k.18b/15 

kerefes to.mı : kereviz tohumu. 

 k.18a/4 
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kerefes yapraġı : kereviz yaprağı.  

 k.27a/5-6 

kerefes to.ımınuñ içi : kereviz tohumunun 

içi. 

 k.13b/9 

keremīd unı : kiremit tozu. 

 k.47b/10 

ke*ret-i rīk (A) : salya fazlalığı.  

 k.19a/13 

ke*retüFn-nevm (A) : çok uyku. 

 k.19a/5 

kertenkele girmiş ol- : boğaza kertenkele 

girmek.  

 k.34b/19 

kerya� (A) :  taze peynir. krş. yaş peynir 

 k. 6b/6 

kes- : (hastalık için) kesmek. 

 k.48a/17 

kesel "ārıż ol- : uyuşukluk tembellik ortaya 

çıkmak.  

 k.19a/12 

kesilme "ilācı : vücudun herhangibir 

yerinin kesilmesi durumunda 

uygulanan ilaç. 

 k.11a/15 

ke*īr (A) : gün başı denilen bitki. krş. gün 

başı 

 k. 6b/7 

ke*īre (A)    ::::    ak geven, zamk geveni; çok 

yıllık, yastık biçiminde bir dağ 

bitkisi olan geven dikeninin 

gövdesinden çıkarılan bir tür 

zamk, gön sakızı, kitre zamgı 

(astragalus gummifer). 

 k.27a/12 

keskīn edviyye : sert, kuvvetli ilaç. 

 k.28a/2 

keskīn sirke : sert kuvvetli sirke. 

 k.31b/6 

keskīn şarāb : sert şarap.  

 k.29b/14 

kesr (A) : bir ölçü birimi. (metine  göre 

70.048.800 dirhem )  

 k.64b/2 

kestāne (Yun <kastanon) : kestane. 

(castanea sabva)  

 k.38b/11 

keşūr (F<keşūr) :  :  :  : havuç. 

 k.40a/12 

kettān (A)        : : : : ketengillerden, çiçekleri  mavi 

renkte ve beş taç yapraklı, 

lifleri dokumacılıkta kullanılan 

bir bitki (linum sitatissimum)  

 k.63b/4 

kettān bīzi : keten bezi, kumaşı. 

 k.13a/3 

kettān to.mı : keten tohumu. 

 k.38b/8 

kevkebüFl-arż (A) : bir tür bitki. krş. odun 

pulı 

 k. 6b/6 

�ıcı :  tereye benzer ot, 

kekik.krş.serm  

 �.5b/4  

�ıfde (A) :  kuru kişniş. krş. �uru kişnic 

 �. 6b/4 

�ıl : bazı hayvanların derisinde, 

insan vücudunun belli yerle-
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rinde çıkan, üst deri ürünü 

olan ipliksi uzantı.  

 �.63b/4 

�ıl al- : kıl almak, kıl koparmak. 

 �.25a/4 

�ıl bit- : kıl çıkmak. 

 �.67b/1 

�ıl elek : kıl elek. 

 �.51a/5 

�ılları zāFil it- : kılları yok etmek. 

 �.53a/17 

�ıl yiri : kılın çıktığı yer. 

 �.67b/9 

�ıl yol- : kıl yolmak. 

 �.67b/6-7 

�ına (A<�ınnā ) :  :  :  : kına ağacı (lawsonia 

 inermis). 

 �.58b/18 

�ırāt (A) : bir ölçü birimi.(metine göre 5 

şa"ire ağırlığı) 

 �. 64b/5 

�ırlanġıç beyni : kırlangıç beyni.  

 �.42b/7 

�ırlanġıç yavrusı : kırlangıç yavrusu.  

 �.18b/2 

�ırmızı pancar : kırmızı pancar. 

 �.37a/16  

�ıvām vir- :  kıvam vermek.  

 �.51b/19 

�ıvāma gel- : kıvama gelmek. 

 �.51a/11 

�ıvāma getür- : (ilaç için)kıvama getirmek. 

 �.49a/5 

�ıvāmlu "asel : kıvamlı bal. 

 �.48a/1-2 

�ız emdügi süd: kız çocuğunun emdiği süt. 

 �.14b/9 

�ız �ayżı �anı : kız ādet kanı. 

 �.18b/12 

�ız oġlan emzüren "avrat südi: çocuk 

emziren kadının sütü.  

 �.15b/9-10 

�ız oġlan gibi görün-: bakir kız gibi 

görünmek.  

 �.53a/16-17 

�ız oġlan ka�ıġı : bakir kız kasığı.  

 �.25a/3 

�ızamu� "alāmetleri : kızamık, genellikle 

küçük yaşlarda görülen, 

kuluçka dönemi bir iki hafta 

süren, bulaşıcı, ateşli, ufak 

kızıl lekeler döktüren 

hastalığın belirtileri. 

 �.11a/9 

�ızar- : kızarmak, kırmızı veya ona 

yakın bir renk almak.  

 �.14b/16  

�ızdur- : ısıtmak, harareti artırmak, 

ateşlendirmek.  

 �.61a/4 

�ızıl aġaç yapraġı : kızıl ağaç yaprağı. 

 �.42a/19 

�ızıl ayı südi : kızıl ayının sütü.  

 �.38a/11-12 

�ızıl behmen : kuduz otu, kızıl behmen. 

(statice limonium)  

 �.49b/7 
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�ızıl behmen �uyı : kızıl behmen.kuduz otu 

suyu.  

 �.72a/7-8 

�ızıl boya :  kızıl boya kökü. krş. ısrınc, 

sirinc (Rubai tinctorum) 

 �. 3b/2 

�ızıl gül : kızıl gül. 

 �.22a/10-11 

�ızıl gül dügmecügi yapraġı : kızıl gül 

düğmeciği yaprağı. 

 �.27a/7 

�ızıl gül �urusı : kızıl gül kurusu.  

 �.68a/4 

�ızıl gül yapraġı : kızıl gül yaprağı.  

 �.51a/3 

�ızıl igde yimişi : kızıl iğde. krş. "unnāb 

 �. 6a/5 

�ızıl kişnīc : kızıl kişniş. 

 �.15b/16 

�ızıl ol- : (hastalık belirtisi) kızıl, kırmı-

zıya yakın bir renk almak. 

 �.22a/16 

�ızıl �andal : bk. �andal  

 �.66a/11 

�ızıl #aş : kızıl renk taş . 

 �.57a/12 

�ızıl üzüm :  kızıl üzüm. krş. yā�ūnī 

 �. 7b/7 

�ızıl żamġ  :  kızıl zamk. krş. mu�l 

 �. 7a/4 

�ızılca şey peydā ol- : (hastalık belirtisi) 

kızılca nesne oluşmak. 

 �.21b/19 22a/1 

�ızılca yimiş : kızıl yemiş, meyve. 

 �.16a/11-12 

�ızılcı� çicegi : kızılcık çiçeği.  

 �.7a/5  

kibrīt (A) : kükürt.krş. "akreb  

 k.64a/8 

kibrīt-i a�mer (A) : kırmızı kükürt.  

 k48a/13 

�īfāl #amarından �an al-: kifal tamarından 

(şah damarı, boynun iki 

 yanında, kanı başa ve yüze 

götüren  aort dallarından her 

biri.) kan almak. 

 �.13b/7 

�ifālden �an al-: kifal tamarından (şah 

damarı, boynun iki yanında, 

kanı başa ve yüze götüren aort 

dallarından her biri.) kan 

almak.  

 �.13a/19-13b/1 

kifāyet it- : (hastalık için) fayda sağlamak.  

 k.31b/17 

kifāyet �adarı : yeterince, yeterli miktar. 

 k.14b/8 

kil : kil, bir cins toprak. 

 k.39b/13 

kil-i ermenī (F) : kil, tıbbî kil; ermeni kili 

adı verilen bir tür kil. krş. #īn-i 

ermenī 

 k. 6a/3   

kils (A) :  kireç. krş. kirec 

 k. 6b/5 

kimnūn    (A<kemmūn<Yun) :  :  :  : kimyon,   

bk. kimyōn  

 k.25a/11 
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kimyōn :  kimyon, maydanozgillerden 

50 cm yükseklikte beyaz ve 

penbe çiçekli, bir yıllık ıtırlı 

ve otsu bir bitki. (cuminum 

cyminum) krş. kimnūn,    zīr 

 k.5a/5 

kirec (F) :  kireç, mermer, tebeşir, alçı taşı 

gibi birçok taşın maddesini 

oluşturan kalsiyum oksit türü 

beyaz madde. krş. kils, şerūf 

 k. 5b/6 

kirpi sidügi: kirpi idrarı. 

 k.68a/1 

kişnīc (F) : kişniş, kara kimyon. 

(coriandrum sativum) 

krş.kişniş 

 k.21b/12 

kişnīc �uyı : kişniş suyu. 

 k.42b/4 

kişniş : bk.kişnīc  

 k.54b/10  

�oç boynuzı : koç boynuzu bitkisi. krş. 

iklilüFl-melik 

 �. 3b/5 

�o.u : koku.  

 �.23b/17 

�o.ulu yaġ ol- : kokulu yağ olmak. 

 �.23b/5 

�o�- : koklamak.krş.�o�la- 

 �.25a/14 

�o�la- : koklamak.krş.�o�- 

 �.24a/5 

�o�lama- : koklamamak. 

 �.18a/14 

�oku :  koku. 

 �.16a/12 

�o�uldır- : koklatmak. 

 �.52a/14 

�o�usı çı�ma- : kokusu çıkmamak. 

 �.66b/19 

�o�uyı def" it- : kokuyu gidermek.  

 �.26b/6 

�ol #amarları tiz tiz a#-: kol damarlarınını 

hızlı atması. 

 �.13a/19 

�ollara in- : (hastalık) kollara inmek.  

 �.31a/6 

�oña�  : 1111....bir çeşit baş ağrısı.14b/15 

   2222.... saç kepeği. 8a/6  

�or�ma- : korkmamak. 

 �.57a/14  

�or�unç düş gör- : (hastalık belirtisi) kötü 

düş görmek. 

 �.47a/5 

�oru� : koruk, olgunlaşmamış meyve. 

 �.40b/6 

�oru� �uFyı : ham olgunlaşmamış meyve 

 suyu.  

 �.22a/12 

�oş- : eklemek,ilave etmek, artırmak. 

 �.13a/13 

�oyulan- : koyu kıvam almak. 

 �.51a/13 

�oyun : göğüs.bk.gögüs 

 �. 69b/4  

�oyun cigeri : koyun ciğeri. 

 �.47a/10 

�oyun ödi : koyun ödü. bk.öd  
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 �.14b/ 17  

�oyunuñ murdar iligi : koyunun pis iliği 

(kemiklerin iç boşluklarını dol-

duran yağlı madde.)  

 �.36a/2-3 

�oz içi : ceviz içi. 

 �.57b/4 

kök : kök; bitkileri toprağa bağlayan 

ve onların, topraktaki besin 

maddelerini emmesine yarayan 

klorofilsiz bölüm. 

 k.16a/5 

köknār (F) :  fıstık; çamgillerden, yüksek 

bölgelerde yetişen, iğne yap-

rakları kısa, yassı olan, 

reçineli ve kozalaklı bir orman 

ağacı (abies cilicia) ve bunun 

yemişi krş. fıstı� 

 k. 6b/3 

kök-nār içi : fıstık içi . 

 k.40a/5 

kömür  :  kömür. krş. engişt, fa�m 

 k. 3b/1 

köpegüñ a� bokı : köpeğin beyaz dışkısı. 

 k.58b/10 

köpek burusı : köpek burusu, bir tür 

bağırsak ağrısı. 

 k.71a/2 

köpük : köpük. 

 k.21b/12 

köpük ol- : köpük olmak. 

 k.23b/5 

köpük �uyı : köpüklü su. 

 k.22a/14 

kör ol- : kör olmak. 

 k.68a/18 

�udret �almayup düş- : kuvvet kalmayıp 

düşmek.  

 �.19a/1 

�uduz #alayanuñ "ilācı : kuduz ısırığının 

ilacı. 

 �.11a/17  

�ulaġa in- : (hastalık) kulağa inmek.  

 �.31a/5 

�ulaġ ardı : kulak ardı. 

 �.22b/6 

�ulaġa #amzır- : kulağa ilaç damlatmak. 

 �.70a/7 

�ulaġ içi : kulak içi. 

 �.70a/18 

�ula� : kulak, işitme organı. 

 �.69b/10  

�ula� aġırlıġı : kulağın az işitmesi. 

 �.69b/5  

�ula� aġrısı : kulak ağrısı. 

 �.10a/14  

�ula� aġrısın gider- : kulak ağrısını 

gidermek. 

 �.70a/12-13 

�ula� altı : kulak altı. 

 �.70a/14 

�ula� ardına dökül- : (hastalık için ) kulak 

ardında oluşmak. 

 �.36a/13 

�ula� ardındaġı #amardan �an al- : kulak 

ardındaki damardan kan 

almak.  

 �.23b/12 
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�ula� çıñıldusın def" it- : kulak çınlamsını 

gidermek,iyileştirmek.  

 �.69b/7 

�ula� dutılması : kulak tıkanması.  

 �.69b/15 

�ula� gürüldüsi : kulak çınlaması.  

 �.69b/8 

�ula� �ancısı : kulak sancısı. 

 �.69b/19 

�ula� yavrusı : kulak zarı. 

 �.70a/17  

�ula�dan irin gel- : kulaktan irin gelmek. 

 �. 69b/15-16 

�ula�dan �an a�- : kulaktan kan akmak.  

 �.69b/11 

�ulunç (A)    ::::    bağırsak ağrısı, bağırsaklarda 

peyda olup, omuz başlarına ve 

vücuda gelen bir ağrı. 

 �.10b/4 

�ulunc ol- : kulunç olmak. (bağırsak ağrısı, 

bağırsaklarda peyda olup, 

omuz başlarına ve vücuda 

gelen bir ağrı.)  

 �.31a/4 

�ulunc yili : bağırsak ağrısı, bağırsaklarda 

peyda olup, omuz başlarına ve 

vücuda gelen bir ağrı.  

 �.56a/14 

�uluncı olanlaruñ "ilācı : bağırsak ağrısı, 

bağırsaklarda peyda olup, 

omuz başlarına ve vücuda 

gelen bir ağrı olan kuluncun 

ilacı. 

 �.10b/4 

�um : (metinde idrar kesesi kumu 

anlamında) kum. 

 �.44a/17 

�um çamurı : kum çamuru. 

 �.63b/4 

�unduz .ayāsı : cavşir otu ve bundan elde 

edilen zamk. krş. .azmiyān 

 �. 4b/7 

�urd : 1111 yumuşak vücutlu, uzun 

gövdeli, omurgasız, 

 bacaksız, ayaksız veya çok 

ilkel ayaklı küçük hayvan, 

 kurtçuk.krş.kur#  

 �.29a/16 

  2222    köpekgillerden memeli 

hayvan. 

    �.38b/4 

�urd çı�maz ol- : kurt çıkmamak.  

 �.37a/2 

�urdeşeni devāsı : kurdeşen, ciltte çeşitli 

sebeplerle oluşan, kaşıntılı, 

 alerjik bir tür hastalığın ilacı. 

 �.11a/6 

�urd gözi : kurt gözü. 

 �.17b/1 

�urdı cümle �ır- : (karında olan)kurdu 

tamamen yok etmek. 

 �.48b/5  

�urdı dökül- : (hanazir çıbanı için) kurdu 

dökülmek. 

 �.37a/1 

�urdı düşür- : kurdu düşürmek. 

 �.28b/16 



 

 

198 

�urdı helāk it- : (karında olan ) kurdu 

kurutmak. 

 �.48b/5 

�urdı olan diş : kurtlu diş. 

 �.28b/16 

�urdu çı�ar- : kurdu çıkarmak, dökmek. 

 �.36b/9-10 

�urdu gider- : kurdu gidermek. 

 �.29a/2-3 

�urduñ öykeni : kurdun (köpekgillerden 

memeli hayvan.) ciğeri. 

 �.38b/4 

�urduñ �aġ gözi : kurdun (köpekgillerden 

memeli hayvan.) sağ gözü.   

 �.69a/18 

�urı fülfül : kuru biber. 

 �.41a/6 

�urı ġalī' şeylerden ha2er it- : kuru yoğun 

yiyeceklerden kaçınmak. 

 �.15b/5-6 

�urı gül : kuru gül. 

 �.40b/15 

�urı �arāret :  kuru hararet. krş. �urıġan 

 �. 8a/7 

�urı na"nā : kuru nane. 

 �.17a/15 

�urı ol- : kuru olmak, yaş olmamak. 

 �.27b/11-12 

�urı öksürük : kuru öksürük. 

 �.37b/3 

�urı tırāş eyle- : kuru tıraş yapmak. 

 �.68b/8 

�urı üzüm : kuru üzüm. 

 �.38a/1 

�urıġan :  kuru hararet. krş. �urı �arāret 

 �. 8a/7 

�urluġan : dolama etyaran.  

 �.37b/7 

�urluġan "ilācı : dolama hastalığı ilacı, 

etyaran ilacı. 

 �.10a/5 

�ur� (A)        : : : : sertleştirilerek yassı hale geti-

rilmiş, yuvarlak, köşeli veya 

oval yassı şekilli ilaçların 

genel adı, tablet. 

 �.66a/1 

�ur�-ı emberbārī-i rāvendī (A-Yun) : bir 

çeşit hap. 

 �.66a/15 

�ur�-ı tebāşīr (A) : tebeşir tableti. 

 �.66a/2 

�ur�-ı tebāşīrüFl .ayāt (A) : bir çeşit 

 tablet şeklinde hap.  

 �.66a/7 

�ur� it- : sertleştirilerek yassı hale geti-

rilmiş, yuvarlak, köşeli veya 

oval yassı şeklinde ilaç 

yapmak.  

 �.51b/11 

�urşun : kurşun. krş.zühal. 

 �.64a/7 

�uru benefşe : kuru menekşe. 

 �.27a/7-8 

�uru gül yapraġı : kuru gül yaprağı.  

 �.66a/18 

�uru kişnīc :  kişniş otu. (coriandrum 

sativum) krş.culculan, �ıfde 

 �. 4a/6 

�urudup dög- : (bitki için)kurutup ezmek. 
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 �. 27a/4 

�urulda- : (mide için) guruldamak. 

 �. 40b/10 

�urumış �a#ūna : kurumuş katuna bitkisi. 

 �. 45b/11 

�urumış mersīn yapraġı : kurumuş mersin 

yaprağı.  

 �.33a/9 

�urumış ol- : kurumak. 

 �.40a/6 

�urut- : 1111....zayıflatmak.  

 �.8a/3 

   2222....(bitki için) kurutmak. 

    �.36b/12  

    3333....(hastalığı) kurutmak. 

    �.25b/7 

�us- : kusmak. (krş. istifrāġ eyle-,

 istifrāġ it-).  

 �.13a/9 

�u�dur- : kusdurmak. 

 �.42a/3 

�u�durıcı : kusdurucu özellik.  

 �.37b/2 

�u�ma : midesinin içindekileri ağız 

yolu ile dışarı atmak, kay 

etmek, istifra etmek. (krş. 

istifrāġ).  

 �.13a/9 

�u�masına cehd it- :kusmaya çabalamak. 

 �.13a/9 

�us# (A) :  kıst otu ve bu otun kökünden 

elde edilen ilaç. (costus) 

  krş. #opalak  

 �. 6b/3 

�uş�onmaz:  zambakgillerden uç dalları 

yapraksı görünüşte, toprak altı 

kök saplarında çıkan taze 

sürgünleri yenen bir bitki. 

(asparagus officinalis) 

  krş. helyūn, rūmī-i �abr  

 �.7b/5 

�uvvet (A) : kuvvet, güç, takat; sağlamlık, 

sıhhat. 

 �10a/9 

�uvvet bul-: kuvvetlenmek. 

 �.41a/19 

�uvvet vir- : kuvvet vermek. 

 �.40b/2 

�uvveti �uya çı�- : bir bitkinin kuvveti, 

yararı suya çıkmak. 

 �.13b/4 

�uvveti ża"īf ol- : gücü zayıflamak. 

 �.25b/5 

�uvvetlü eyle- : kuvvetli yapmak. 

 �.32a/9-10 

�uyruġ : (insan için) kuyruk sokumu. 

 �.43a/3 

�uyru� yaġı : (hayvanın kuyruk) yağı. 

 �.33a/9 

�uzı dili : kuzu dili otu.krş. lisānü’l 

�amel  

 �.26b/12 

�uzı �ulaġı :  kuzukulağı otu; kuzu kulağı 

otu, kara buğday-gillerden, 

sulak yerlerde yeti-şen, 

çiçekleri iki evcikli ve 

kırmızımtırak bir bitki krş. 

�ummāż , �uzulaġ ,ribās, 

(rumex acetosella) 



 

 

200 

 �. 4b/4 

�uzulaġ : bk. �uzı �ulaġı  

 �.44a/6 

küçücük ol- : (hastalık belirtisi) 

zayıflamak.  

 k.47a/5-6 

küçük ma"�ūm : küçük çocuk. 

 k.48b/10 

küçük ma"�ūmlara göz degmek : küçük

 çocuklara nazar değmek.  

 k.11b/12 

küçükler �ar"ası : havale, epilepsi. krş. 

ümmüFs-sübyān 

 k. 8b/2 

küçük oġlancı� : küçük çocuk. 

 k.36b/1 

kükürt : kükürt.krş. �acer-i felek  

 k. 64a/10 

kül : kül. 

 k. 24b/19 

küme*ra (A) : armut. (pyrus communis) 

  krş. amrūd  

 k. 7a/2 

künk :  yaban marulu, hindiba. 

(cichorium endiva) 

   krş. kāsnī, hindubā, künk 

çiçegi 

 k. 6b/5 

künk çiçegi :  hindiba, yaban marulu 

çiçeği.(cichorium endiva) 

   krş. hindubā,künk, kāsnī 

 k. 7b/4 

kürā* (A) :  pırasa. krş. kendenā, pıra�a 

 k. 6b/6 

kürek arası : kürek kemiği arası. 

 k.50a/12 

kürnüb (A) :  lahana. krş. la.ana 

 k. 6b/5 

    

    

LLLL

la.ana (Yun.) : lahana. (brassica oleracea) 

  krş. kürnüb, kelem  

 l. 6b/5 

lāciverd (A) : bk.lāciverdī  

 l.20b/2 

lāciverdden yüzük taşı-: koyu mavi renkte 

değerli bir taş taşımak.(bir 

tedavi yöntemi)  

 l.17a/5 

lāciverdī (A) : koyu mavi renkte değerli bir 

taş, lacivert taşı. krş. �acerüFl-

eşrüverd,lāciverd, lājüverd  

 l.20b/3 

lāden (F)    ::::    laden otu, ladengillerden, Ak-

deniz ülkelerinde yetişen tüylü 

ve genellikle yapışkan yaprak-

lı, beyaz veya pembe çiçekli, 

reçinesi hekimlikte kullanılan 

bir bitki (cistus reticus). 

 l.25b/19 

lājüverd (F) : lacivert taşı, koyu mavi 

renkte değerli bir taş. krş. 

�acerüFl-eşrüverd,lāciverd , 

  laciverdī 

 l. 4b/3 

la�la� terisi: leylek derisi. 
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 l.42b/5 

la�va (A) : yüz felci. krş. aġız egriligi  

 l. 8a/5 

lāle (F) :  lale, zambakgillerden yaprak-

ları uzun ve mızrağı andırır, 

çiçeği ise kadehe benzer çok 

renkli bir tür çiçek. krş. sa�ar 

(Tulipa Gesneriana) 

 l. 5b/7 

lāle-i nu"mān (F) : gelincik çiçeği. krş. 

gelincik çiçegi (Lychnis 

coronaria) 

 l. 7a/1 

lapa ol- : (bal için) lapa olmak. 

(lapa:keten tohumundan veya 

buna  benzer tahıldan 

yapılan lapa kıvamında 

kaynatılıp sıcak olarak tülbent 

içinde bedenin şiş yerine konu-

lan ilaç)  

 l.59a/18 

la#īf ġıdā : vücut sağlığını bozmayacak iyi 

gıdalar. 

 l.41a/16 

la#īf ġıdālar vir-: hastaya güzel gıdalar 

vermek.  

 l.21a/1 

leben (A) :  süt. krş. süd, şīr 

 l. 7a/1 

legen (F)        ::::    leğen, metal ya da plastikten 

yayvan kap.  

 l.63b/9 

levn �aru ol- : (hastalık belirtisi) hastanın 

rengi sarı olmak. 

 l.19a/17-18  

levn  beyā' ol-: (hastalık belirtisi) hastanın 

rengi beyaz olmak. 

 l.19a/12-13 

lifa" (A) : delice otu. krş. �aramu�, 

şeylem ü zevān 

 l. 5b/7 

līmūn (Yun< lemoni) :  :  :  : limon (citrus 

limonum).        

    l.45a/18        

līmūn şarābı : limon şarabı. 

 l.15b/2-3 

lisān-ı ekmel (A) : sinirli otu, bağa yaprağı. 

(plantago major)krş. siñirlü 

yapra�  

 l. 7a/1 

lisānü’l �amel (A) : kuzu dili otu, sinir otu, bağa 

yaprağı. krş.�uzu dili 

 l. 26b/12 

lisānü’* *evrī (A) : sığırdili bitkisi. 

 l.27a/4 

lisānü’* *evrī �uyı : sığırdili bitkisi suyu. 

 l.32b/13 

lo�man  : aslı ,yaşadığı yer ve zaman 

bilinmeyen meçhul bir hekim. 

 l.56a/12 

lūbiyā (A) :  börülce. krş. bögrülce 

 l. 7a/1 

luffā� (A) : adamotu, kankusturan 

(mandrogora officinalis). 

 l.14b/5 

lu"āb (A) : salya, ağız suyu.krş.salyār, aġız 

yarı  

 l.27b/7 
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MMMM

ma"cūn (A)        ::::    macun; öğütülmüş ya da toz 

haline getirilmiş otların şurup, 

bal veya bir öz ile karıştırıl-

ması suretiyle hazırlanan 

hamur kıvamındaki ilaçların 

genel adı. 

 m. 40b/11 

ma"cūna dön- : macun haline gelmek. 

 m.39a/2 

ma"cūn eyle-: macun haline getirmek. 

 m. 38b/10 

ma"cūn-ı cāvidānī(A) : bir tür macun. 

 m.56a/8 

ma"cūn-ı ı#rāfīl-ı �aġīr (A) : bir tür macun.  

 m.54b/15 

ma"cūn-ı mu�avvī (A) : güçlendirici  

macun.  

 m.54b/6 

ma"cūn-ı müshil (A) : müshil özelliğindeki 

macun. 

 m.46b/1 

ma"cūn it- : macun yapmak. 

 m.40a/11 

ma"denos (Yun.<makedonesi) : maydanoz. 

(petroselinum crispum) 

 m. 5b/4 

mādde (A)    ::::    hastalık yapıcı etken; bir şeyin 

yapısını oluşturan ana unsur, 

öge; iltihap sonucu oluşan 

akıntı, irin.  

 m.36a/12 

mādde ol- : iltihap sonucu akıntı  

  oluşmak, irin oluşmak. 

 m.31a/6 

māhizec (F) : sığır kuyruğu. krş. sıġır 

�uyruġı 

 m. 7a/3 

ma�lūl bulınma- : çözülmemek, 

dağılmamak.  

 m.63a/2 

ma�lū# it- : karıştırmak. 

 m.14a/3 

ma�mūde (A)  :    mahmudiye otu, çit sarma-

şığıgillerden, yaprakları ok ucu 

biçiminde, çiçekleri soluk sarı 

renkte, çok yıllık ve otsu bir 

bitki (convolvulus scammonia) 

ve bu bitkinin köklerinden 

çıkarılan, hekimlikte kulanılan, 

reçineye benzer bir madde. 

krş. ma�mūdiyye �a�mūniyā 

 m. 5b/3 

ma�mūdiyye (A) : : : :bk.ma�mūde. 

 m.45b/19 

ma.īż (A) :  ayran. krş. ayran 

 m. 7a/3 

ma.lū# it- : karıştırmak. 

 m.12a/19 

mā"ız (A) :  keçi. krş. keçi  

 m. 7a/3 

mā"ī.ōş nār �uyı : mayhoş nar suyu. 

 m. 15b/4 

ma�"ad #aşrası : makat dışı.  

 m.8a/4 
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ma�"atda olan bevā�ır za�meti "ilācı: 

basurların, anüs çevresinde 

genişlemiş toplardamarların 

meydana getirdiği oluşumların, 

basur memelerinin, ilacı. 

 m.10b/13 

malġama it- : dövmek toz haline getirmek. 

 m. 63a/2 

māli.ūlyā  (A<Yun<melankholia)     : kara 

sevda, melankoli, kuruntu 

hastalığı. krş. ço� efkār  

 m. 8a/6 

māli.ūlyādan olan baş aġrısı : malihülya 

(melankoli kara sevda, kuruntu 

hastalığı.) kaynaklı baş ağrısı. 

 m.14a/14-15 

māli.ūlyādan olan teşvīş: malihülya hasta-

ığından olan karışıklık.  

 m.16b/17 

māli.ūlyā "ilācı: malihülya hastalığının 

ilacı. 

 m.15a/10 

māli.ūlyā marīżinüñ "ilācı : melankoli 

 kara sevda, kuruntu hastalığı 

 ilacı.  

 m.9b/3 

māli.ūlyāyı def" it-: malihülya hastalığını 

gidermek. 

 m.15a/16 

māmīşā (A) : kırmızı çiçekli kırlangıç otu, 

gelincik çiçeğinin bir türü. krş. 

gelincik çiceginün bir nev"i 

(glaucium phoenicium) 

 m. 7a/5 

mantar (Yun. <manitari) : mantarlardan, 

içinde zehirlileri de bulunan 

emeçleri bir gövde ve bunun 

üzerinde bir şapka biçiminde 

gelişmiş, ilkel bitkilerin genel 

adı. (fungil)krş. kemā, 

semārūġ  

 m. 5b/3 

mār (F) :  yılan. krş.ılan, yılan, �ayye 

 m. 7a/2 

maraż(A)        : : : : hastalık, illet.krş. "illet  

 m.15a/12 

maraż-ı yaġma (A) : boğmaca. krş. .unna� 

 m. 9a/2 

marīż (A)  : hasta, hastalıklı. 

 m.18b/19 

marīża mübtelā ol- : hastalığa tutulmak. 

 m.38a/7 

mar�ama   : barsama otu, nane kokusuna 

benzer kokusu olan bir ot. krş. 

nemām 

 m. 7a/7 

mar�ama yapraġı �uyı : marsama yaprağı 

suyu. 

 m.70a/12 

mārūl ( Yun< marouli.) : marul, geniş ve 

uzun olan yeşil yaprakları taze 

olarak yenilen bir bitki. 

(lactuca sativa) krş. .ass  

 m. 4b/5 

mārūl �uyı : marul suyu. 

 m.12/18 

mārūl to.mı : marul tohumu. 

 m.14b/ 4 
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ma�rū (A) : saralı,sara hastası. 

 m.57a/13 

ma�#akī (Yun<mastikhe): : : : sakız, sakız 

ağacından çıkarılan reçine.  

   krş. "ilk, �a�ız  

 m.6a/6 

ma�#a�ī �a�ızı : mastaki sakızı.  

 m.50a/9-10 

ma#būh  (A) : pişirilmiş nesne. 

 m. 15b/8 

ma"�ūmlar ishāli : küçük çocuklar ishali. 

 m.48a/3 

māya (F) : maya, öz. 

 m.17b/19 

mayıs ayında ota girmek : mayıs ayında 

ateşe girmek;(bir tür tedavi.) 

 m.11b/10 

māżı (F)  : bk.māzū 

 m.25a/2 

mażmaża eyle- : gargara yapmak. 

 m. 29a/9 

mażmaża it- : su ile ağzı çalkalamak, 

gargara yapmak.  

 m.27a/16-17 

mażmaża itdür- : gargara yaptırmak. 

 m. 27b/18 

māzū (F)    : servigillerden, yaprakları al-

maşık ve küçük pullar biçi-

minde, gövdesi düz olan, 

dipten dallanan bir süs bitkisi, 

mazı (thuya).krş.māzı  

 m.27a/12 

mecnūn (A) : deli, divane. 

 m.15b/15 

meçik "alāmetleri : bir tür deri hastalığının 

belirtileri. 

 m.11a/9 

mefā�ıl aġrısı : eklem ağrısı. 

 m.15b/16 

meflūc ol- : felç olmak. 

 m.31a/6 

mekük (F) : bir ölçü birimi.(metine  göre 

1460 dirhem )  

 m.64b/3 

melācı (A) :  beyaz üzüm. krş. a� üzüm 

 m. 7a/3 

melhem : bk.merhem  

 m.44a/15 

melhem it- : merhem yapmak. bk.merhem 

it-  

 m.39b/13 

men (A) : bir ölçü birimi .(metine  göre 

260 dirhem)  

 m.64b/3 

menfa"at bul- : faydasını görmek.  

 m.31b/16 

menfa"at  gör-: (ilac için) yarar  görmek. 

 m.13b/19 

menfī" "ilāc(A) : zararlı ilaç. 

 m.15a/1 

menī (A)    ::::    döl suyu, bel suyu, içinde 

erkek cinsiyet hücrelerinin 

bulunduğu sıvı, sperma. 

 m.37b/14 

men" itme-  : engellememek. 

 m.32a/7 

merāre (A) :  öd kesesi, öd. krş. öd 

 m. 7a/2 
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mercimek (F.<merdümek) : mercimek, 

baklagillerden, beyaz çiçekli 

bir tarım bitkisi (lens 

culinaris) ve bu bitkinin ufak, 

yeşil veya kahverenkli, 

yuvarlak ve yassıca tohumu.  

krş. "ades  

 m. 6a/6 

mercimek �abı : mercimek kabuğu. 

 m.23a/9 

mercimek şorbası : mercimek çorbası. 

 m. 32a/9 

merd (A) :  kedi kuyruğu otu. krş. kedi 

�uyruġı 

 m. 7a/4 

merhem (A)        : : : : yaralara ve ağrıyan yerlere 

sürülmek üzere hazırlanmış, 

yağlı maddeler ve reçineden 

mürekkep, haricen kullanılan 

kıvamlı ilaç. krş.melhem  

 m.32a/3  

merheme �acet �alma- : merheme gerek 

kalmamak. 

 m. 36b/14 

merhem gibi ol-: merhem (yaralara ve 

ağrıyan yerlere sürülmek üzere 

hazırlanmış, yağlı maddeler ve 

reçineden mürekkep, haricen 

kullanılan kıvamlı ilaç) gibi 

olmak. 

 m.14a/11-12 

merhem-i bāselīk (A) : bir çeşit merhem. 

 m. 35b/10 

merhem-i bāselī�ūn (A) : bir çeşit merhem. 

 m. 36a/17 

merhem-i kāfūrī (A) : kâfurdan yapılmış 

merhem.  

 m.22a/8 

merhem-i mı�rī (A) : mısırdan yapılmış 

merhemi.  

 m.35b/8 

merhem-i rüsül (A) : bir çeşit merhem. 

 m.35b/10 

merhem it- : merhem yapmak. krş.melhem 

it-  

 m.24b/1 

merhem ol- : merhem haline gelmek. 

 m.34b/16 

merhem rüsül it- : merhemi sürmek. 

 m. 24b/3 

merhem ur- : merhem sürmek. 

 m.34a/13 

merī. (A) : mars. (metinde demirin 

simgesi anlamındadır) krş. 

demür.64a/6  

merkebüñ saġ ayaġuñ #ırmaġı : eşeğin sağ 

ayağının tırnağı. 

 m.18b/9 

mermā.ūr (F) : servi ağacının yaprağı. 

(origanum maru) 

   krş. serv yapraġı 

 m. 7a/5 

mermer (Yun< marmaron) :  :  :  : birleşiminde 

 %75 kalsiyum karbonat bulu-

nan, genellikle beyaz, renkli ve 

 damarlısı da olan, cilâlanabi-

len billurlaşmış kireç taşı. krş. 

seng-i meclā  
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 m.38b/5 

mersin (Yun< myrsine) :  :  :  : mersingillerden, 

 Güney ve Batı Anadolu 

dağlarında yetişen, yaprakları 

yaz kış yeşil kalan, beyaz 

çiçekli bir ağaç (myrtus 

communis) 

 m.28a/6 

mersin �uyı : mersin bitkisinin suyu.  

 m.15a/8 

mersin şarābı : mersin bitkisi şarabı. 

 m.37a/11 

mersin to.mı : mersin bitkisi tohumu. 

 m.49b/14 

mersin yaġı : mersin bitkisinin yağı.  

 m.21a/16 

mersin yapraġı: mersin ağacının yaprağı. 

 m.12b/9 

merzen.ūş yapraġı : mercan köşk yaprağı. 

 m.24b/12 

merzī  : bir tür bitki.  

 m.68b/11 

mesd (A) :  hurma kabuğu. krş. .urmā 

�abuġı 

 m. 7a/3 

mes�ū� büber : toz haline getirilmiş biber. 

 m.15a/3 

meviyiz #ayıġı : üzüm tayıgı. (kaygan koyu 

sıvı) 

 m.17b/17 

mevizec (A) : yaban üzümü, mevzek otu 

krş. #aġ üzümi (delphinium 

staphisagria) 

 m. 7a/4 

meyān balı : meyan kökü balı. 

 m.56a/19 

meyve (F) :  :  :  : meyve, yemiş. 

 m.40b/6 

meyvelerden perhīz eyle- : sağlığı korumak 

veya düzeltmek amacıyla 

beslenme düzeni uygulamak. 

 m.69a/11 

 meyyitüñ altından geç-: (sara hastasına 

uygulanan bir tedavi yöntemi) 

cenaze altından geçmek. krş. 

cenāze altından geç- 

 m. 19a/19 

mezr it- : yudumlamak. 

 m.42a/16 

mı�nā#ıs elde tut- : (bir tedavi yöntemi) 

mıknatıs elde tutmak.  

 m.35b/3 

mı�nā#ıs #aşı  : mıknatıs taşı. 

 m.30a/13 

mı�ır köki : mısır kökü. 

 m.28b/13 

mi"de (A)    ::::    mide;omurgalılarda sindirim 

sisteminin, yemek borusu ile 

on iki parmak bağırsağı arasın-

da besinlerin sindirime hazır 

duruma getirildiği bölgesi. 

 m.32a/9 

mi"de aġrısı : mide ağrısı. 

 m.10a/9 

mi"de ekşi-: mide ekşimek. 

 m.41b/17 

mi"de ża"ifi : mide zayıflığı. 

 m.41a/14 
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mi"deye �uvvet vir- : mideye kuvvet 

vermek.  

 m.26b/4-5 

mi"deyi �avī it-: mideyi kuvvetlendirmek. 

 m.17a/16 

mi�dār (A)  : miktar, ölçü. 

 m.12b/19 

misk (F)        : : : : Asya’nın yüksek dağlarında 

yaşayan bir tür erkek ceylanın 

karın derisi altındaki bir bez-

den çıkarılan güzel kokulu 

madde. krş. müşg  

 m.18a/6 

mi*�āl (A)        ::::yirmi dört kırat (dirhemin üçte 

biri) değerinde bir ağırlık 

ölçüsü birimi.  

 m.20b/11 

misk-i çekirdek :  :  :  : Asya’nın yüksek dağla-

rında yaşayan bir tür erkek 

 ceylanın karın derisi altındaki 

bir bezden çıkarılan güzel 

kokulu maddenin çekirdeği. 

 m.54b/10 

miski 2ekere �o�- : miski zekere sokmak. 

 m.50b/12 

mismārī (A) : tepesi çiviye benzer bir tür 

sigil. krş. sigil  

 m. 9b/1 

misvā� aġacı : misvak ağacı. (salvadora 

persica) krş. .am# 

 m.4b/7 

miysūs (A) :  susam şarabı. krş. sūsen şarābı 

 m. 7a/4 

mizāc    (A)        : : : : bünye özelliği, tabiat. Mizaç, 

dört ana unsur olan kan, safra, 

sevda ve balgam maddelerinden 

oluşur; bu maddelerin oranları 

mizaç özelliklerini oluşturur, 

Bütün mevcutlar dört unsurdan 

(ateş, hava, su, toprak) yapıl-

mıştır. İnsan bünyesi de öyle-

dir. Bunlar bütün cisimlerin 

terkibine girerler. Ateş sıcak 

ve kurudur; hava sıcak ve 

rutubetlidir; su soğuk ve 

rutubetlidir; toprak soğuk ve 

kurudur. Yaradılışta ateş, 

olgunlaşmayı, hafifliği, nüfuz 

edilebilirliği sağlar. Hava, 

nüfuz edilebilirliğini, hafif-

liğini ve inceliğini maddeye 

verir ve cisimlere yukarıya 

doğru yükselebilme kabiliye-

tini 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.20b/8  

mizāc ıssı ol- : mizac sıcak özellikte olmak. 

“sıcak ve hummalı, ateşli 

mizaç.” bk.mizāc  

 m.28a/4 
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mizācı berk ol-: mizacı sağlam olmak  

 m.20b/6 

mizācı yalın it-: mizacı arıtmak. 

 m.14b/14 

mu"ālece (A) :  :  :  : ilaç kullanma, tedavi, 

medikasyon. 

 m.11a/12 

mu"ālece eyle- : ilaç yapmak. 

 m.41a/9 

mu"alece it- : ilaç yapamak ve kullanmak. 

 m.24a/16 

mu"ālece �ış günlerinde itme-: önerilen ilaç 

veya uygulamayı kış 

mevsiminde yapmamak. 

 m.13b/18 

mu"ālece yaz günü şerbet zamānları it-: 

önerilen ilaç veya uygulamayı 

yaz mevsimi yapmak. 

 m.13b/19 

muġlāb (A) : bir tür şurup. 

 m.17a/12 

mu.ālif ġıdā : (vücut için) zararlı gıda. 

 m.33a/13 

mu.ālif nesnelerden perhīz eyle-: sağlığı 

korumak veya düzeltmek 

amacıyla vücuda zararlı 

yiyeceklerden uzak durmak. 

 m.69a/11 

mu.ālif şeylerden ha2er it-: vücuda 

uyumsuz yiyeceklerden 

kaçınmak.  

 m.15b/5-6 

mu�ā#ara (A) : (hastalık için) tehlikeli.  

 m.37b/13  

mu�kem baġla-: sağlam, kavi bağlamak. 

 m.12b/6 

mu�kem çal�a- : iyice çalkalamak.  

 m.35a/9 

mu�kem dög- : iyice, kuvvetlice dövmek. 

 m.13b/3 

mu�kem ez- : iyice ezmek, sıvı içinde 

bastırıp karıştırarak eritmek. 

 m.14a/11 

mu�kem �apa- : sıkıca kapamak.  

 m.60b/16 

mu�kem �arışdır- : iyice karıştırmak. 

 m. 52a/1 

mu�kem �aynat-: iyice kaynatmak.   

 m.13b/10 

mu�kem �ızdur- : iyice ısıtmak. 

 m.47b/3 

mu�kem ol- : (vücudun herhangi bir 

 organı için) sağlam olmak, 

 kuvvetlenmek.  

 m.9b/17 

mu�kem ov- : iyice ovmak. 

 m.21b/16 

mu�kem sa�� eyle- : iyice ezmek, toz 

haline getirmek. 

 m.70a/18 

mu�kem sa�� it-: iyice ezmek, toz haline 

getirmek.1 

 m.4b/13 

mu�kem �ar- : iyice sarmak. 

 m.33a/11-12 

mu�kem sür- : iyice sürmek. 

 m.60b/6 

mu�kem tırāş ol-: iyice tıraş  olmak. 
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 m.12b/6 

mu�kem yoġur- : iyice kuvvetlice yoğur-

mak.  

 m.14b/9 

mu.terı� olan yara : yanma sonucu oluşan 

yara.  

 m.56b/9 

mu�aşşer bādem : kabuğu çıkarılmış 

 badem.  

 m.54a/6 

mu�avvī (A) : (hekimlikte) güçlendirici 

ilaç.  

 m.21a/12 

mu�avviyatdan olan şey: kuvvetlendirici 

özelliği olan uygulama. 

 m.12a/9 

mu�l (A) :  kızıl zamk,günlük ağacı 

reçinesi. krş. �ızıl żamġ 

 m. 7a/4 

mu�l-ı azra� (A) : günlük ağacı.bk.günlük 

 m. 60a/12 

mūm (F) : mum. 

 m.14b/7 

mūmıyā (F):  mumya denilen bir tür ilaç. 

krş. ādem eti perverdesi 

 m. 7a/4 

mūmla- : mumlamak. 

 m.60a/1 

munżıc (A) : olgunlaştırıcı, hazmettirici. 

 m.25b/17 

munżıc edviyye (A) : olgunlaştırıcı; hazm 

ettirici, sindirici ilaç. 

 m.39a/10 

murd yimişi : murt yemişi, mersin ağacının 

meyvesi. 

 m.53b/5 

mūrdārlı� : pislik ,kirlilik. 

 m.43b/9 

mu"tedil �ammāma gir- : ılık hamama 

girmek. 

 m.25b/14 

mübāşeret eyle-: cima cinsel  birleşmede 

bulunmak.  

 m.52a/3 

mübtelā ol- : (hastalığa) mübtela olmak, 

tutulmak. 

 m.17a/17 

mübtelā olan kimsene : hastalığa tutulan 

 kişi. 

 m.19b/3  

mücerreb (A) : (hastalığa uygulanan ilaç, 

deva vb. için) denenmiş, 

uygulanmış. 

 m.12b/16 

mücerrebe olın- : (ilaç için)tecrübe etmek. 

 m.17b/15 

müferri� (A) : ferahlatıcı, rahatlatıcı.  

 m.22b/13 

müferri� devā (A) : rahatlatıcı ilaç. 

 m.18a/6 

müferri� ma"cūn (A) : ferahlatıcı macun; 

öğütülmüş ya da toz haline geti-

rilmiş otların şurup, bal veya 

bir öz ile karıştırılması suretiy-

e hazırlanan hamur kıvamın-

daki ilaçların genel adı.  

 m.12a/3 
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mü�errā eyle- : bir ilacı, bitkiyi veya 

bitkisel maddenin su veya 

benzeri sıvıda kaynatmak. 

 m.57b/4 

mü�errā �aynat-: bir ilacı ,bitkiyi veya 

bitkisel maddeyi su veya 

benzeri sıvıda kaynatarak iyice 

pişirmek.  

 m.14a/11 

mü�errā ol- : bir ilacı, bitkiyi veya bitkisel 

maddenin su veya benzeri 

sıvıda kaynatmak, pişmek. 

 m.23b/3 

mü�errā piş- : iyice pişmek. 

 m.38b/14 

müheyyā it- : hazırlamak. 

 m.21b/1 

müleyyin (A) : yumuşatıcı. 

 m.46a/19 

münāsib "ilāc (A) : hastalığa uygun ilaç. 

 m.9b/5 

mürdeseng (F) :  :  :  : doğal kurşun oksidi 

(litharge).  

 m.7a/2 

mürekkeb (A) : kalem boyası. 

 m.25a/18 

müre##ib ġıdā (A) : tertip edilmiş vücuda 

uygun yiyecekler. 

 m.39a/12 

müre##ib �ammāma gir- : düzenli hamama 

girmek. 

 m. 39a/13 

mürtefi" ol-: (hastalık için) yükselmek, 

artmak. 

 m.15a/11 

mürūr-ı eyyām (A) : (verem için ) zamanla 

geçmek. 

 m.39a/5 

müshil (A)    ::::    müshil, bünyedeki herhangi bir 

maddeyi hafifletici veya bün-

yeden atılmasına yardımcı ilaç, 

terkip veya ot.  

 m.27b/17 

müshil iç- : müshil içmek. 

 m.14b/18 

müshil içürme-: müshil içirmemek. 

 m. 45b/8 

müshil-i la#īf (A) : iyi müshil, vücuda uy-

gun müshil. (müshil, bünye-

deki herhangi bir maddeyi ha-

fifletici veya bünyeden atılma-

sına yardımcı ilaç, terkip veya 

ot.) 

 m. 45a/1 

müshil-i sevdā  (A): bir çeşit müshil; 

vücuttaki kara safrayı 

boşaltmayı sağlar.  

 m.20b/2 

müshil olan şerbet : müshil özeliğindeki 

şerbet, bünyedeki herhangi bir 

maddeyi hafifletici veya bün-

yeden atılmasına yardımcı ilaç, 

terkip veya ot. 

 m.10b/5 

müshil vir- : müshil vermek; hastaya 

 bünyedeki herhangi bir 

 maddeyi hafifletici veya 

 bünyeden atılmasına yardımcı 
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olmak için ilaç, terkip veya ot 

vermek. 

 m.23b/13-14 

müşg (F)        : : : : bk.misk  

 m.23b/3 

müşg-i .āli� (F-A) : saf misk. (Asya’nın 

 yüksek dağlarında yaşayan bir 

tür erkek ceylanın karın derisi 

altındaki bir bezden çıkarılan 

güzel kokulu madde.)  

 m.39b/10 

müşterī (A) : jüpider, mars. (metinde kala-

yın simgesi anlamındadır.) 

krş.�alay  

 m.64a/6 

müte"alli� devā (A) : hastalıkla ilgili ilaç, 

deva.  

 m.9b/2 

müzevvere(A) : çeşitli sebze ve meyveler-

den oluşan çorba. 

 m.25b/18 

    

NNNN

nā-bāliġ (A) : ergen olmamış, büluğa 

ermemiş.  

 n.57a/15 

nāfi"(A) : (hastalığa)faydalı, yararlı. 

 n.12b/1 

nāfi" eşribe (A) : faydalı şurup, şarap. 

 n.12a/11 

nāfi" ol- : faydalı olmak. 

 n.21a/12 

nāfi" şiyāf (A) : faydalı fitil, çeşitli 

 hastalıklarda makattan 

kullanılmak üzre hazırlanmış, 

vücut sıcaklığı ile erimeye 

müsait, küçük koni şeklindeki 

ilaçlar. 

 n. 12a/12 

nāfi" şükūfe (A-F) : faydalı çiçek. 

 n. 12a/11 

na.il (A) :  hurma ağacı ve meyvesi. krş. 

.urmā 

 n. 7a/6 

namāz-boz ol- : bir tür bağırsak paraziti. 

 n.49a/7 

nān.āh (F) :  beyaz çörek otu. krş. a� çörek 

otı 

 n. 7a/7 

nār (F)    ::::    nar ağacı ve meyvesi (punica 

granatum).krş. cülnār, 

enār,gülnār rummān-nar. 

 n. 32b/5 

nār çekirdegi : nar çekirdeği.  

 n.24a/6 

nār dānesi :  nar tanesi, nar ağacının 

meyvesi. krş. �abbuFr-

rummān 

 n. 4b/3 

nār �abuġı : nar kabuğu. 

 n.28a/5 

nārcīl (A) :  hindistan cevizi. (cocus 

nucifera) krş. hindistān �ozı 

 n. 7b/1 

nārdeng (F) : turunç, turunçgiller türünden 

olan meyve. (citrus aurantium) 
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  krş. nārinc, aġaç �avunı, atrac, 

utruc, narencībīn, turunc 

 n. 7b/1 

narencībīn (A) : : : : bk.nārinc  

 n.45a/5 

nārinc (F) :  turunç, turunçgiller türünden 

olan meyve. (citrus aurantium) 

    krş.aġaç �avunı, atrac, utruc, 

narencībīn, nārdeng, turunc 

 n. 7b/1 

nā�ūr (A) :  basur, hemoroid. krş. ġarab 

 n. 8b/7 

nā�ūr za�meti : basur, hemoroid.  

 n.8a/4  

nāzile görme- : nezle olmamak. 

 n.30b/3 

nāzile’i başa çek-: nezleyi başa çekmek. 

 n.30a/19 

nāzile’i çek- : nezleyi gidermek. 

 n.30b/15 

na"ām (A) :  deve kuşu. krş. deve �uşı 

 n. 7a/7 

nā"nā (A) :  nane, ballıbabagillerden 

yaprakları sapsız, çiçekleri 

beyaz veya menekşe renginde 

ıtırlı çok yıllık ve otsu bir 

kültür bitkisi. krş. na"ne, 

yarpuz  

 n. 7b/6 

na"ne (A)        : bk. nā"nā  

 n.32a/10 

na"ne tozı : ezilmiş nane. 

 n.30a/9 

nebāt (A)        : ‘: ‘: ‘: ‘bitki’ anlamına gelmekle 

birlikte, eserde ‘nöbet şekeri’, 

şeker kamışı şekeri’ anlamın-

dadır.bk.nebāt şekeri  

 n. 43a/17 

nebāt-ı .amūy (A) : bir tür şeker. 

 n. 43a/11 

nebāt şekeri : nöbet şekeri, kızıl şeker. krş. 

"a�abet, nebāt 

 n. 6a/5 

nebī2 (A) :  hurma şarabı. krş. .urmā 

şarābı 

 n. 7a/6 

nec (A) :  süpürge otu. (erica arbocea) 

krş. süpürge düzülen ot  

 n. 7a/6 

nefes açıl- : nefes açılmak. 

 n.39b/16 

nefes açılup .ūb olmasınuñ "ilācı: nefesin 

açılıp güzel olmasının  ilacı. 

 n.10a/8 

nefes al- : nefes almak. 

 n.60b/12 

nefes ala- : nefes alamamak. 

 n.38a/9 

nefes darlıġı : nefes darlığı.krş. tı�nefes, 

żıyyı�-ı nefes, żıyyu�u’n nefes  

 n.37b/18 

nefes .ūb ol- : nefes güzel olmak. 

 n.39b/16 

nefesi aç- : nefesi açmak. 

 n.39a/17 

nefesi seri" ol- : soluklamak. 

 n.71b/2 

nefhā (A) :  karın şişmesi, şişkinlik. krş. 

�arın şişi 
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 n. 8b/5 

nef"üñ bul-: faydalanmak ,yararlanmak. 

 n.16b/2 

nemām (A) : barsama otu. krş. mar�ama 

 n. 7a/7 

nemle (A) :  karıncalanma biçiminde ortaya 

çıkan ve hızla yayılan, sivilce 

şeklinde, ateşli ve yakıcı bir 

tür alerjik cilt hastalığı. krş. 

gövdede �arınca gibi göz 

 n. 8b/4 

nemlendür- : nemlendirmek. 

 n.51a/7 

nercīs (A) : bk. nergis  

 n.7a/6 

nergis (F) :   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) krş. nercīs  

 n. 7a/6 

nergis �uyı : nergis bitkisinin suyu.  

 n.42b/15 

nerm ol- : yumuşamak. 

 n.27a/13 

neseb körlügi : kalıtımsal körlük.  

 n.67b/1 

neşter-ile delüp a�ıt- : neşter ile illeti delip 

irin akıtmak. 

 n.36a/17 

neşter-ile deş- : neşter ile oymak içini 

açmak, içini boşaltmak. 

 n.34a/13 

nevāz yapraġı : nevaz bitkisi yaprağı. 

 n.48a/10 

nevāzil a�- : nezleler akmak. 

 n.26a/18 

nevāzile    (A) :  :  :  : nezleler, soğuk almaktan ileri 

 gelen, burun akması, aksırma 

ile beliren hastalıklar.  

 n.24b/10 

nevāzile devāları : nezlelerin devaları. 

 n. 28a/11 

nezle (A)        : : : : nezle, soğuk almaktan ileri 

 gelen, burun akması, aksırma 

ile beliren hastalık. krş.vec"-i 

sin, zükkām, zükām marażı  

 n.25b/10 

nı�rīs (A) :  gut hastalığı, ayak şişi. krş. 

aya� şişi  

 n. 8a/2 

nı�rī� ol- : gut hastası olmak. 

 n.31a/7 

nı�rī� "ilācı : gut hastalığının, ayak 

şişmesinin ilacı. 

 n.10b/18 

nīl (F) :  çivit otu. krş. çivid 

 n. 7a/7 

nīlüfer (F) :  nilüfer, nilüfergillerden 

yaprakları yuvarlak ve geniş 

çiçekleri beyaz, sarı, mavi, 

pembe renkte, durgun sularda 

veya havuzlarda yetişen bir su 
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bitkisi. (nymphea) krş. �u 

içinde biter �aru çiçek  

 n. 7a/6 

nīlüfer şarābı : nilüfer şarabı.  

 n.13b/1 

nīlüfer şerbeti : nilüfer şerbeti. 

 n.15b/2 

nīlüfer yaġı : nilüfer yağı. 

 n.35b/3 

nīlüfer yapraġı : nilüfer yaprağı. 

 n.66a/9 

nīm pişmiş yumur#a : yarım pişmiş 

yumurta.  

 n.52b/14 

nīm-perest (F) : metinde çılbır, rafadan 

yumurta anlamındadır. krş. 

çılbır pişmüş yumurta 

 n. 7b/1 

nisyān (A) : unutkanlık hastalığı. 

krş.unutsaklık   

 n.9b/7 

nişādur (F) : amonyak ;azot ve hidrojen 

 birleşimi olan keskin bir gaz 

(NH3) ve içinde bu gazı 

eritilmiş bulunduğu su, nişadır 

ruhu. krş.u�āb 

 n. 64a/7 

nişān (F) : (hastalık için )belirti.  

 n.35b/19 

nişasta (F)    ::::    tahıl tanelerinden, baklagil-

lerden veya patates gibi gibi 

birtakım yumrulardan çıkarılan 

una benzer bir madde. 

 n.23b/9 

nişasta’-ı .ā� (F-A): saf, halis nişasta. 

 n.66b/8-9 

no.ūd (F) :  nohut, baklagillerden, birleşik 

telek yapraklı, çiçekleri 

sarımtırak renkte, meyvesi 

baklamsı, bol nişastalı bir 

bitki. (cicer arientinum) 

 n. 4b/1 

no.ūd unı : nohut unu. 

 n.23a/11 

no.ūd-ı Meryem (A) : bir çeşit nohut. 

 n.42b/12 

nu.ale (A) : kepek. krş. kepek 

 n. 7a/7 

nu.ās-ı mu�rī� (A) : rastık taşı. krş. rāstı� 

#aşı, vesme 

 n. 7b/1 

nu�ās (A) : bakır krş. bakır  

 n.64a/8  

nūre (A) :  arsenik, sıçan otu, zırnık. krş. 

.ırzıma 

 n. 7a/7 

nūrın ziyāde eyle- : (göz için) ışığını 

arttırmak.  

 n. 67a/2 
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OOOO

ocaġa �oy- : (ilaç,bitki vs) ocak üzerine 

koymak. 

 o.14b/7 

oda �oma- : ateşe koymamak. 

 o.18a/15 

odun pulı :  bir tür bitki. krş. kevkebüFl-

arż 

 o. 6b/6 

oġlak eti : oğlak eti.  

 o.40b/14 

oġla� mayası : oğlak sütü mayası. 

 o.48a/4-5 

oġlan : küçük erkek çocuğu. 

 o.44b/1 

oġlancu� : küçük erkek çocuğu. 

 o.27a/4 

oġlancu� �arnı : çocuk karnı.  

 o.39b/12 

oġlancu�laruñ aġzı aġrısı : küçük erkek 

çocuklarının ağız ağrısı. 

 o.27a/9 

oġlancu�  yüregi : küçük çocuk yüreği. 

 o.39b/14 

oġul otı :  oğlan otu, ballı baklagillerden 

20-150 cm yükseklikte, tipta 

yapraklarından yararlanılan 

çok yıllık ve otsu bir bitki, 

kovan otu, melisa. (melisa 

officinalis)krş. āsārūn,  kedi 

otı, #ā#ranbū, tatranbūya, 

yavuz-ı nebeviye 

 o. 4a/4 

oġul otı yapraġı : oğul otu yaprağı.  

 o.41b/8 

onult- : düzeltmek, iyileştirmek. 

 o.34a/14 

oñurġa :  sırt, omurga ağrısı. krş. ar�a 

aġrısı 

 o. 8a/2 

ot :  ot, bitki. 

 o.16a/16 

otura� : kıç, kaba et. 

 o.32a/4  

ov- :  ovmak, bir şeyin üzerine 

bastırarak el gezdirmek; 

yoğurmak. 

 o.14b/17 

ovdur- : ovdurmak, bir şeyin üzerine 

bastırarak el gezdirmek; 

yoğurmak.  

 o.20a/9 

oy- : oymak. 

 o.47b/14 

oyna- : (diş) oynamak, sallanmak. 

 o.29b/3 
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ÖÖÖÖ

öd  : karaciğerin salgıladığı yeşil, 

sarı renkte acı sıvı, safra.(bk. 

ayu ödü,sıġır ödi, �oyun ödi, 

keçi ödi,öküz ödi,#avşān 

ödi,teke ödi,dilkü ödü,dişi 

�oyun ödi,keklik ödi,keçi ödi, 

.ınzīr ödi,geyik ödü,erkek 

arslan ödi) krş. merāre  

 ö.7a/2 

ödin yolı :  öd yolu. krş. #ala� 

 ö. 6a/3 

öksürügi def c it- : öksürüğü gidermek. 

 ö. 37a/19 

öksürügi def" ol- : öksürüğü gidermek. 

 ö. 39b/19 

öksürük : öksürük. 

 ö.34a/11 

öksürük olanlaruñ devāsı : öksürük olanlara 

uygulanan ilaç. 

 ö.10b/2 

öküş �u�ama- : çok susamamak. 

 ö.47a/3 

öküz : öküz.krş.*evr  

 ö.52b/8 

öküz dili : öküz dili. 

 ö.52b/9 

öküz ödi : öküz ödü.bk.öd  

 ö.70a/7 

öküz yaġı : öküz yağı. 

 ö.52b/4-5 

öldür- : öldürmek. 

 ö.60a/16 

ölüm �addi: ölüm sınırı. 

 ö.48b/1 

"ömri oldu�ça va�ı" olma-: hastalığı  

tekrarlamamak. 

 ö.19b/2 

örümcek : örümcek. 

 ö.52b/9 

ördek yaġı : ördek yağı. 

 ö.35b/1 

örümcek aġı :  örümcek ağı. krş. enfest 

 ö. 3b/1 

örümcek yuvası : örümcek yuvası. 

 ö.47b/11  

öyken : akciğer, göğüs kafesinin büyük 

bir bölümünü dolduran ve 

solunum  organının temeli olan, 

sağlı sollu iki parçalı organ. 

 ö.39a/17 

öyken aġrısı : akciğer ağrısı. 

 ö.39b/2 

öyken ve ciger aġrılarınuñ "ilācı : akciğer 

hastalığı ilacı.  

 ö.10a/7 
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PPPP

pāk eyle- : temizlemek; arıtmak vücudun 

herhangi bir yerinde birikmiş 

olan hıltı veya maddeyi müshil 

ilaçlar (laxative), lavman veya 

kusma yoluyla temizleme, 

vücuttan atmak. 

 p. 41a/3 

pālūze (F) : bir çeşit pelte. 

 p.15b/11 

panbū� (F) : pamuk.krş.penbe  

 p.68a/8 

panbū� �ozası: pamuk kozası.  

 p.4a/2  

pāpādya (Yun<papadia) : papatya 

(Matricaria chamomilla)  

 p.59a/8 

pāpādya çiçegi köki : papatya çiçeği kökü. 

 p.52b/19 

pāpādya yaġı: papatya yağı. 

 p.13b/11 

parmaġa geçür- : parmağa geçirmek. 

 p.18b/10 

parmaġı �ar içine �ok- : (bir tedavi yönte-

mi) parmağı kar içine sokmak. 

 p. 37b/8 

parmaġı �ovu� içine �ok- : (bir tür tedavi 

yöntemi) parmağı soğuk içine 

sokmak.  

 p.37b/8 

parma�  : parmak. 

 p.60b/10 

parma� şekeri : beyaz şeker. krş. #aberzed 

 p. 6a/4 

peksimet (Yun< paksimadi) : katı ekmek, 

galeta. 

 p.50a/7 

pelek #uzı : bir çeşit tuz. 

 p.58b/19 

pelid küli : pelit ,meşe külü. 

 p.63b/4 

penbe (F.panbū�) :  :  :  : bk. panbū�  

 p.28a/17 

penc-i encübār (A)        : : : : beşparmakotu 

(potentilla erecta). 

 p.49a/2 

perhīz (F)    : : : : sağlığı korumak veya düzelt-

mek amacıyla uygulanan 

beslenme düzeni.  

 p.40b/18 

perhīz eyle- : perhiz yapmak; sağlığı dü-

zeltmek amacıyla farklı bir 

 beslenme düzeni uygulamak 

(abrosia)  

 p.39a/12-13 

perhīz itdür- : perhiz ettirmek; sağlığı 

korumak veya düzeltmek 

amacıyla uygulanan beslenme 

düzeni uygulatmak. 

 p.23b/14 

perhīz ol- : perhiz olmak; sağlığı korumak 

veya düzeltmek amacıyla uy-

gulanan beslenme düzenini 

uygulama.  

 p.24a/16 

perhīz olma- : perhiz yapmamak. 

 p.50a/9 

perk baġla-: sıkı bağlamak. 



 

 

218 

 p.35b/6 

perk yapış-: iyice yapışmak. 

 p.33b/7 

perveriş bul- : terbiye olmak. 

 p.56b/4 

peydā ol- : (hastalık için) ortaya çıkmak,

 oluşmak.  

 p.9b/3 

peyġamber aġacı : yabani kimyongillerden, 

Antil Adalarında ve 

Venezuella’da yetişen, 10-15 

m yükseklikte, kışın 

yapraklarını dökmeyen, 

reçinesinden gayakol çıkarılan 

bir ağaç. (guaiacum of 

cicinale) krş. �al�afra  

 p.6a/1 

peyġamber çiçegi : peygamber çiçeği. 

 p.37a/3 

peyġamber çiçegi köki : peygamber  çiçeği 

kökü.  

 p.25b/9 

peynīr (F)        : : : : peynir.  

 p.36b/19 

peynīr �uyı: peynir suyu. 

 p.23b/8 

pırasa (Yun.<prason) : pırasa, 

zambakgillerden, sapından 

yararlanılan çok yıllık bir kış 

sebzesi. (allium porrum) 

   krş. kendenā, kürā*  

 p. 6b/6 

pıra�a yaġı : pırasa tohumu yağı. 

 p.58a/6 

piliç : piliç. 

 p. 40b/13 

pīr ve i.tiyār adamlar ne vechle "amel 

  eyle- : yaşlı adamların 

hastalıklara karşı ne tür şeyler 

uygulaması gerektiği. 

 p.12a/2 

pīre def" :  pire olan yerden pireyi uzak-

laştırmak savmak. 

 p.11b/5 

pīri tāze civān eyle- : yaşlı insanı genç hale 

getirmek. 

 p.56a/19 

pirinc (F < birinc) :  :  :  : pirinç, çeltik (oryza 

sativa)  

 p.48a/8 

pirinc şorbası : pirinç çorbası. 

 p.47b/4 

piryān it-  : bir yiyeceği tandırda pişirmek, 

kavurmak.  

 p.40b/14  

pişmiş elma : pişmiş elma. 

 p.51a/12 

pişmiş ol- : pişmek. 

 p.40a/12-13 

pişmiş paça : pişmiş hayvan paçası.  

 p.47a/16 

pişmüş şāb : pişmiş şap. 

 p.63b/13 

pişür- : pişirmek. 

 p.29a/1  

pujġa erigi : bir tür erik. 

 p.46a/17 
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RRRR

rabbüFs-sūs (A) : meyan balı. krş. buyan 

balı 

 r. 5b/1 

rafadan pişmiş yumur#a : bk. rafadan 

yumur#a,rufadan yumur#a  

 r.34a/5 

rafadan yumur#a : rafadan yumurta; 

kabuğuyla beraber suda az 

 pişmiş yumurta .krş. rafadan 

pişmiş yumur#a rufadan 

yumur#a  

 r.24a/11 

rā� (A) :  şarap, bade. krş. süci 

 r. 5b/1 

ra�ī� (A) :  koyu kırmızı duru şarap. krş. 

�āfī süci 

 r. 5b/1 

rānic (A) :  hindistan cevizi. krş. hindistān 

�ozı (cocus nucifera) 

 r. 5a/6 

rāsen (F) :  andız otu. (inula) 

  krş. anduz otı  

 r. 5a/6 

rāst it-  : düzeltmek, iyileştirmek. 

 r.36b/8 

rāstı� #aşı  :  rastık taşı, antimon denilen 

madde. krş. nu.ās-ı mu�rī�, 

vesme 

 r. 7b/1 

rātīnec (A) :  çam sakızı ve reçinesi. krş. 

çam �a�ızı, rātiyā 

 r. 5a/7 

rātiyā (F) :  çam sakızı, reçine. krş. çam 

�a�ızı, rātīnec 

 r. 5a/7 

rāvend (F)    ::::    kökleri ve sapları ilaç olarak 

 kullanılan arabuğdaygillerden 

bir bitki (rehum). krş.rāvendī  

 r.55a/17 

rāvendī (F)        :  bk.rāvend   

 r.22b/10 

rāvend-i çīnī (F) : kökleri ve sapları  ilaç 

olarak kullanılan karabuğday-

gillerden bir bitki (rehum). 

 r. 45b/6-7 

rāyib (A) :  yoğurt. krş. yoġurt 

 r. 5a/7 

rāzinī (A) :  ak susam, ak zambak. 

(sesamum indicum) 

   krş. a� sūsam  

 r. 5b/1 

rāzyāne (F) :  :  :  : rezene, maydanozgillerden, 

sarı çiçekli, yaprakları iplik 

biçiminde parçalı hoş kokulu, 

baharlı meyveleri bulunan bir 

bitki (foenicolum vulgare).  

 r.14b/12 

rāzyāne �uyı : rezene suyu. 

 r.20a/4-5 

rāzyāne to.mı : rezene tohumu. 

 r.38a/1 

ra"şe (A) :  titreme, kısmi felç çeşitli 

organların titremesi şeklinde 

belirir. krş. el ditremek  

 r. 8a/7 
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rehl (A) :  çörek otu. krş. çörek otı 

 r. 5a/7 

renc (F)        : : : : ağrı, hastalık.  

 r.50a/5 

rendeden geçmiş #urup: rendelenmiş turp. 

 r.20a/3 

rendeden geçür- : rendelemek. 

 r.39b/15 

revā� balı : petek balı. 

 r.68b/8 

revend (F) : kök. 

 r.45a/8 

revġan-ı bādem (F) : badem yağı.krş.bādem 

yaġı. 

 r.54b/5 

revna�ı olma- : güzellik olmamak. 

 r.19b/13 

rey�ān (A) :  :  :  : fesleğen (ocimum basilicum). 

krş. feslegen, isperġam 

 r.5a/6 

rey�ān �uyu : reyhan otu suyu. 

 r.50b/9 

rey�ān to.mu : reyhan tohumu. 

 r.45b/11 

rı#ā� (A) :  kalay. krş. �alay 

 r. 5b/1 

rı#ıl (F) : 2564 gramlık ağırlık 

ölçüsü.(metine göre 130 

dirhem)  

 r.51a/4  

ribās (F) :  kuzu kulağı. (rumex 

acetosella) krş. �uzı 

�ulaġı,�uzulaġ  

 r. 5a/7 

ribāt (A) :  dil altında olan bir tür hastalık. 

krş. dil altında baġ olma� 

 r. 8b/7 

rib" (A) :  nöbet, sıtma. krş. gizli tutan 

isteme  

 r. 8a/5 

rīş ol- : yaralı olmak. 

 r.33a/3 

rişte (F)    : : : : erişte; kesilip kurutulmuş 

hamur, ev makarnası. 

 r.25b/14 

rufadan yumur#a :bk.rafadan yumurta 

 r. 49b/7 

rūġan (F) : sütten veya ot tohumlarından 

çıkarılan yağ. 

 r.66b/15  

rūġan-ı pāk (F) : saf yağ . 

 r.66b/9 

rū� (A) : insanda ve hayvandaki hayatın 

özü, can, nefes. 

 r.41b/13 

ru�Fu'-'amīrā (A): Süleyman peygamber 

ağacı.krş. sirācüF#-#urāb, 

Süleymān peyġamber aġacı. 

 r.16a/6 

rūmī-i �abr (A) : kuşkonmaz. krş. helyūn, 

�uş�onmaz 

 r. 7b/5 

rummān-nār (A) : nar ağacı ve meyvesi. 

(punica granatum) 

  krş. cülnār,enār, nār.  

 r. 4a/6 

rūşen eyle- : (göz için)parlak olmak.  

 r.67a/2 
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rūşen it- : (göz için) parlak olmak. 

 r.67b/15 

rüzgār do�an- : rüzgar etkilemek. 

 r.32a/5 

rüzgārdan olan baş aġrısı: rüzgardan  

kaynaklanan baş ağrısı. 

 r.12a/17 

rüzgārdan perhīz it- : rüzgardan sakın-

mak.  

 r. 38a/8 

SSSS

�a"(A) : bir ölçü birimi.(metine 

göre1040 dirhem ) 

 �. 64b/3 

�abī (A) : ergenlik çağına ermemiş.  

 �.56a/9 

�abr    (A)        : : : : sabırlık otu, sarısabır, çok 

yıllık, etli yapraklı ve sarı 

çiçekli bir bitki (aloe vera) ve 

bundan elde edilen tıbbî bir 

zamk. krş. aloe 

 �. 3b/1 

�abr it- : sabretmek, acıya katlanmak. 

 �.23a/6 

�abr-ı üs�utūrī (A-Yun) : sabır otunun bir 

türü; sabırlık otu, sarısabır, çok 

yıllık, etli yapraklı ve sarı çi-

çekli bir bitki (aloe vera) ve 

bundan elde edilen tıbbî bir 

zamk. 

 �.22b/4 

�abun : sabun. 

 �.53a/11 

�aç : saç;insanın başındaki kıllar, 

saç tüyleri.  

 �.22a/13 

�aç al- : saç koparmak. 

 �.60a/19-60b/1 

�aça ya�ı it- : saça yakı (deri üzerine 

uygulanan, genellikle bir beze 

 emdirilerek sürülen yakıcı ve 

tahriş edici ilaç.) yapmak. 

 �.30b/14 

�aç dökülmesi : saç dökülmesi.  

 �.11b/16 

�açı ço� bitür- : saçı çok çıkarmak. 

 �.52a/11-12 

�aç ve �a�al dökülmesi : saç kıran hastalığı. 

krş. daFüF*-*aleb, dilkü 

�astalıġı  

 �. 8a/5 

�aç ve �a�alı boyama "ilācı : saç ve sakal 

boyama  ilacı. 

 �.11a/18 

sa"fe ol- : kel olmak. 

 s.23b/10 

�āfī bal : saf,duru bal. 

 �.32a/19 

�āfī havā : saf, temiz hava. 

 �.15a/14 

sāfī �u : saf su. 

 �.14a/11  

�āfī süci :  koyu kırmızı duru, saf şaraf. 

krş. ra�ī� 

 �. 5b/1 
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�āfī şeker : saf, işlenmemiş şeker. 

 �.51b/12 

�afrā (A)        : : : : sarı safra, öd; karaciğerin 

salgıladığı yeşil, sarı renkte acı 

sıvı, humoral patoloji 

teorisinin temelini teşkil eden 

dört vücut sıvısından biri. (bk. 

wıl#).  

 �.12a/19 

�afrādan olan baş aġrısı : genellikle sarı 

safra çokluğundan 

kaynaklanan baş ağrısı.  

 �.12a/18 

 

�afrā def" idici şeyler : safrayı gideren 

 yiyecekler. 

 �.13a/5 

�afrā ġālib ol- : tüm vücutta veya vücudun 

 herhangi bir bölgesinde dört 

hılttan safranın daha çok olma-

sı, diğerlerine göre daha ağır 

basması. Bu durumda safra 

çokluğundan kaynaklanan 

rahatsızlıklar ortaya 

çıkmaktadır.  

 �.40b/18 

�afrā gel- : sarı safra gelmek. 

 �.71a/6 

�afrā i.rācına mübāderet eyle-: sarı safrayı 

vücuttan atmaya başlamak. 

 �.19a/18 

�afrā �us- : sarı safrayı kusmak yoluyla 

vücuttan dışarı atmak. 

 �.41a/1 

�afrāvī (A)        ::::    öd maddesiyle ilgili, öd 

maddesinin ağır bastığı bünye 

ve nesneler. 

 �.15a/12 

�afrāvī fikir: sarı safradan kaynaklanan 

fikirler.  

 �.16b/3  

�afravī �an : sarı safra baskın olan kan; 

hastalık nedeni. 

 �.23a/13 

�afravī ve demevī verem : kandan ve sarı 

safradan kaynaklanan verem. 

 �.39a/9 

�afrāyı ishāl eyle- : sarı safrayı vücuttan  

boşaltmak. 

 �. 23a/15 

�afrāFı def" it- : vücudun herhangi bir 

yerinde birikerek tıkanıklığa 

sebep olan safrayı vücuttan 

atmak,gidermek. 

 �.11a/12 

�aġ elden �an al- : sağ elden kan almak. 

 �.67a/11 

�aġ göz : sağ göz. 

 �.67a/11 

�aġ ol- : sağlam olmak. 

 �.68a/2 

�aġ uyluġ : sağ uyluk. (diz kapağında 

kalçaya kadar olan kısım.) 

 �.52b/4 

�aġ yaġ : saf, halis yağ. 

 �.22a/5 

�aġır �ulaġ : sağır kulak. 

 �.70b/5 
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�aġır ol- : sağır olmak. 

 �.31a/5  

�aġırlıġ : sağırlık, duyma problemi. 

 �.69b/5 

�aġırlıġı def" it- : sağırlığı gidermek. 

 �.70b/10 

�aġırlıġı gider- : sağırlığı gidermek.  

 �.70b/10 

�aġırlıġuñ devāsı : sağırlık ilacı. 

 �.10a/14 

�aġīr �ablar eyle- : küçük haplar yapmak.  

 �.46a/6 

�aġīr ma"�ūm (A) : küçük çocuk. 

 �.57a/5 

�aġīr uşaġ : küçük çocuk. 

 �.57a/7 

�a�ān (A) : bakır kap. 

 �.60b/12 

sa�� it- : bir bitkiyi veya ilacı dövmek, 

ezmek, toz hâline getirmek. 

 s. 12b/4 

sā� (A) :  baldır otu. krş. baldır otu 

 s. 5b/2 

�a�al : sakal; insanın yüzündeki kıllar.  

 �.22a/13 

�a�al dökülmesi : sakal dökülmesi. 

 �.11b/16 

�a�ız :  sakız ağacı denilen bir ağaçtan 

çıkan ve çekildikçe uzamak 

özelliğini gösteren madde. krş. 

"ilk, ma�#a�ī 

 �. 6a/6 

sākin it- : sakinleştirmek, ağrıyı 

dindirmek.  

 s.13b/15 

sākin ol- : sakin olmak, ağrısı dinmek. 

 s.12b/4 

sa�la- : saklamak, muhafaza etmek. 

 s.14b/6 

sa�mūniya  (Yun.) :    bingöz otu, 

 mahmudiye otu, çit sarmaşı- 

 ğıgillerden, yaprakları ok ucu  

 biçiminde, çiçekleri soluk sarı 

 renkte, çok yıllık ve otsu bir  

 bitki (convolvulus scammonia).  

 krş. ma�mūde,ma�mūdiyye 

 s. 5b/3 

 

�a��aġan beyni : saksağan kuşu beyni.  

 �.43a/16 

�alā�a getür- : iyileştirmek. 

 �.36b/16 

�alā�iyyete gel- : iyileşmek. 

 �.56b/6 

*a"leb (A) :  tilki. krş. dilkü 

 *.4a/5 

�al�afra (A) : peygamber ağacı. krş. 

peyġamber aġacı 

 �. 6a/1 

�aluta it- : salata yapmak. 

 �.44a/1-2 

�alya ak- : salya akmak. 

 �.48b/15 

salyār (Yun.) : salya. krş. aġız yarı, lucāb 

 s. 8b/1 

�aman : saman. 

 �.31b/15 

�aman �uyı: saman suyu. 
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 �.31b/16 

*āmim (A) :  börülce. (vigna sinensis) 

  krş. bögrülce  

 *.4a/5 

�an"at (A)        : : : : ilaç yapımında uygulanan 

kurallar, ilacı terkip etme 

usulü. 

 �.51a/2 

�an"at-ı sa�mūniya (A-Yun) : mahmudiye 

otundan yapılan ilaç terkibi. 

 �.51b/3 

�anc- : sancımak; vücutta ve özellikle 

iç organlarda batar veya sapla-

nır gibi duyulan, nöbetlerle 

azalıp çoğalan ağrı.  

 �.22a/17 

�ance (A) :  tebeşir. krş. tebāşīr 

 �. 6a/1 

�ancu : 1111....vücutta ve özellikle iç 

organlarda batar veya saplanır 

gibi duyulan, nöbetlerle azalıp 

çoğalan ağrı. 

 �.10a/19 

  2222.... sancı, satlıcan, akciğer 

iltihaplanması. krş. 2atüFl-

cenb 

    �. 8b/2 

�andal (A)        : : : : sandal ağacı(sandalum album). 

Ak, kızıl, sarı olmak üzere üç 

türü ünlüdür. krş. �ızıl �andal. 

a� �andal  

 �.14a/1 

�andal yaġı : sandal yağı. 

 �.14a/1 

sāniyā (A) :  boynuz tohumu. krş. boġnuz 

to.mı 

 s. 4a/5 

sāFiri �uş : dolaşan gezinen kuş. 

 s.16a/5 

�ap : sap, bitki sapı. 

 �.69a/4 

�ar- : (ilaç için) sarmak, örtmek, 

çevresini çevirmek.  

 �.22b/1 

�ar"a (A) :  sara hastalığı.krş. uçu� 

za�meti  

 �.8a/6 

�ar"a debret- : sara hastalığı nüksetmek. 

 �.18a/4 

�ar"a dutan ādem: sara hastası. 

 �.17b/18 

�ar"a dutan kimsene : sara hastası. 

 �.17b/7 

�ar"a düşme-: sara hastalığı iyileşmemek. 

 �.18a/7 

�ar"a "ilācı : sara hastalığına, sinir 

hastalığına uygulanan ilaç. 

 �. 9b/4 

�ar"a za�meti : sara hastalığı. 

 �.18b/11 

sāric-i hindī (F) :  hindistan cevizi yaprağı.  

(sturnus vulgaris) krş. balūr, 

hindistān �ozı yapraġı.  

 s. 4a/2 

�arı aġaç :  zerdeçal. krş. zerdeçūb 

 �. 5a/5 

�arı balmūmı : sarı bal mumu. 

 �.56b/11 

�arı helīle : sarı helile otu bk.helīle 
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 �.13b/3 

�arı �abr : sabırlık otu, sarısabır, çok yıl-

lık, etli yapraklı ve sarı çiçekli 

bir bitki (aloe vera) ve bundan 

elde edilen tıbbî bir zamk. 

 �.45b/15 

�arı zernī. : sarı zırnık. 

 �.39a/17 

�arılu�       : sarılık hastalığı, derinin, 

dokuların ve organizmadaki 

sıvıların sarı bir renk almasıyla 

beliren hastalık. krş.yerekān 

 �. 8a/4 

�arım�ak :  sarımsak, zambakgillerden, 

25-100 cm yükseklikte, 

yapraklarında, saplarında ve 

toprak altındaki soğan biçimli 

sürgünlerinde kokulu yağ 

bulunan bir kültür bitkisi. 

(allium sativum) 

   krş. *ūm ,sīr  

 �. 4a/5 

�arımsa� �uyı : sarımsak suyu. 

 �.70b/11 

�arp sirke : keskin sirke. 

 �.25a/1 

sa"ter (A) :  güveyi otu. (origanum 

vulgare) krş. güyegi otı  

 s. 6a/1 

�aru boya : zerdeçal. krş. "andem, "ır�uFs-

sā"ayn, zerde-çūb 

 �. 6a/6 

�aru gül :  sarı gül. krş. va"ā' 

 �. 7b/3 

�aru kerefes:  sarı kereviz. krş. āzeryūn 

 �. 3b/6 

�aruca żamġ :  sarı zamk. Akasya, sütleğen 

gibi bazı ağaçların 

kabu�larından sızan sakızımsı 

madde. krş. enzevrūt 

 �. 3b/5 

�arura� ol- : (hastalık belirtisi) sarı renk 

olmak. 

 �.27a/17 

�ayru : hasta.  

 �.46b/14 

�ayrulıġ : hastalık. 

 �.46b/14 

saz çal- : saz çalmak;hastanın yanında 

saz çalmak, bir tedavi yöntemi. 

 s.15b/14 

sebze  : sebze.  

 s.60a/4 

seder    (A)        : : : : göz kararması. 

 s.18b/17 

sefercel (A) : ayva. krş. ayva 

 s. 5b/5 

sefīnede göñli bulan- : gemide mide 

bulanmak. 

 s.31b/9 

sefūf rāzyāne : toz haline getirilmiş rezene. 

 s.43a/14 

segirt- : koşmak, çok ve hızlı hareket 

etmek. 

 s.33b/3 

sekte (A) :  felç, inme. krş. bütün gövde 

aġrısı 

 s. 8b/5 
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selesüFl bevl ol- : idrar tutamama, idrar 

kaçırma hastalığına tutulmak. 

 s. 50b/4 

*ellāc (A) :  kar. krş. �ar 

 *.4a/5 

semārūġ (F) :  mantar. krş. kemā, mantar 

 s. 6b/7 

semiz eyle- : besili şişman yapmak.  

 s. 37a/19 

semiz ve arı� olmasınuñ "ilācı : besili, 

şişman ve zayıf, cılız olmanın 

ilacı. 

 s.11a/3 

semüz kişi : şişman kişi. 

 s.46b/12 

semüz ol- : besili ,şişman olmak. 

 s.52b/6  

semle (A) ur. krş. ur  

 s. 8b/7 

semüz otı : semiz otu; bir yıllık, basit ve 

etli yapraklı ve sarı çiçekli 

otsu bir bitki (portulaca 

oleracea). krş.to.mekān 

 s.25b/14 

seng-i meclādan (F-A) : mermer. bk. 

mermer.  

 s.38b/6 

sepīdār (F) :  kavak ağacı. krş. �ava� aġacı 

 s. 5b/2 

sepüs (F) :  kepek. krş. kepek 

 s. 5b/2 

serçe : serçe. 

 s.40b/13 

serçe eti : serçe eti. 

 s.47a/15 

serçe �anı : serçe kanı. 

 s.24a/2 

sere#ān (A) : 1111    yengeç. krş. .arceng, yengec 

 s. 4b/6 

  2222 çok bilinen yengeç şeklinde 

tehlikeli bir çıban, yenirce. 

krş. boġazda şiş olmak 

    s. 8b/4 

serm (A) :  tereye benzer ot, kekik. krş. 

�ıcı 

 s. 5b/4 

sersem : insana sersemlik veren bir 

hastalık, menenjit hastalığı. 

 s.19b/9 

sersem ol- : menenjit hastalığına tutulmak. 

 s.19b/10 

sersem olan ādemüñ "ilācı : insana 

sersemlik veren bir hastalık, 

menenjit hastalığı olan insana 

uygulanan ilaç. 

 s.9b/6 

sersemlı� : insana sersemlik veren bir 

hastalık, menenjit hastalığı. 

 s.20b/13 

serv aġacı :  servi ağacı, dağ servisi. 

(cupressus sempenvirens) 

   krş. "ar"ar  

 s. 6a/5 

serv yapraġı : servi ağacının yaprağı. krş. 

mermā.ūr 

 s. 7a/5 

servi aġacı budaġı : servi ağacı dalı.  

 s.44a/6 
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sevdā (A) : kara safra; eski tıp anlayışında 

insan mizacında bulunduğu 

kabul edilen dört vücut 

sıvısından biri. (bk. wıl#). 

 s. 9b/6 

sevdā arttır- : kara safra vücutta artmak. 

 s.39a/12 

sevdā �us- : kara safra kusmak. 

 s.41a/2 

sevdā marażı : vücutta kara safra yoğun 

olmasından oluşan hastalıklar. 

 s.51b/2 

sevdāb  : bir çeşit ecza, ilaç. 

 s.45a/11 

sevdādan �alās ol- : kara safradan 

 kurtulmak. 

 s.20a/17 

sevdādan olan baş aġrısı : kara safradan 

kaynaklanan baş ağrısı.bk..ılt  

 s.12a/16 

sevdavī bu.ār (A): kara safra ile ilgili, kara 

safradan kaynaklanan, kara 

safra maddesinin ağır bastığı 

bünye ve nesneler; mâlihülyâ 

ile ilgili, mâlihülyâ belirtileri 

gösteren, melankolik.  

 s.15a/13 

sevdāvī fikir: kara safradan kaynaklanan 

fikir.  

 s.16b/3 

sevdāvī .ılt (A): kara safranın ağır bastığı 

hılt. Mâlihülyâ ile ilgili, mâli-

hülyâ belirtileri gösteren, 

melankolik. bk. .ılt  

 s.15a/11 

sevdāvī teşvīş (A): sevdavi karışıklık, kara 

safradan kaynaklanan 

karışıklık.  

 s.16a/3 

sevdāya mübtelā ol-: kara safra çokluğu 

 olmak.  

 s.19b/ 12 

sevdāya müte"alli� olan devā: kara safrayla 

ilgili hastalıkların devaları. 

 s. 19b/9 

sevdāyı def" it-: vücudun herhangi  bir 

yerinde birikerek tıkanıklığa 

 sebep olan kara safrayı 

vücuttan atmak, gidermek. 

 s. 20a/14 

sevdāyı ishāl it-: kara safrayı vücuttan 

boşaltmak, atmak. 

 s.20a/1-2 

sevdāyı �us- : kara safrayı kusma yoluyla 

dışarı atmak. 

 s.39a/11-12 

sevdāFī .ayāl : kara safradan kaynaklanan 

hayal. 

 s.16a/4 

*evr : öküz.krş.öküz. 

 s.52b/8 

sezāb �uyı : sedef otunun suyu, (çok yıllık, 

çalı görünüşünde, sarı çiçekli 

ve kuvvetli kokulu bitkilerin 

genel adı (ruta graveolens).  

 s.58a/7 

�ıca� �u içine otur-: (bir tedavi yöntemi) 

sıcak su içine oturmak. 
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 s. 54a/15-16 

�ıçan def" : sıçan olan yerden sıçanı 

savmak. 

 �.11b/5 

�ıçan otı :  sıçan otu, ada soğanı. (urginea 

maritima)krş. henc, şem-fār, 

is�īl  

 �. 3b/7 

�ıfāt-ı ādem (A): insan sureti. 

 �.16a/10 

sıġır bögregi yaġı : sığır böbreği yağı. 

 s. 39a/18 

sıġır dili : sığır dili bitkisi. 

 s.51a/15 

sıġır eti : sığır eti. 

 s.67b/3  

sıġır �avuġı : sığırın sidik torbası.  

 s.69b/4 

sıġır �uyruġı :  sığır kuyruğu otu. 

  (convolvurus scammonia) 

  krş. māhizec  

 s. 7a/3 

sıġır ödi : sığır ödü. bk.öd  

 s.14b/17 

sıġır südi : sığır sütü. 

 s.56a/4 

sıġır yaġı : sığır yağı. 

 s.47b/5 

sıġır yoġurdı : sığır sütü yoğurdu. 

 s.13b/5 

�ı��at bul- : sağlık bulmak. 

 �.22b/5 

�ı�- : sıkmak.  

 �.17a/4 

sıl� (A) :  pancar. krş. çükündür. 

 s. 5b/4 

sırāca : boğazda ur çıkmasına ve 

yaralar oluşmasına sebep olan 

ırsi bir hastalık. 

 s.36b/3  

�ırāca a�vāli : deride ve daha çok boyunda 

görülen değişiklik; lenf 

 dü-ğümlenmelerinin 

şişkinliğiyle beliren tüberküloz 

türü. 

 �.11b/4 

�ıracaya beñzer ur : sıraca adı verilen bir 

tür çıban. krş. .anāzīr  

 �. 8a/2 

�ırça : cam, camdan yapılmış eşya; 

ham elmas. 

 �. 31b/2 

sırçalu çanaġ : camdan kap. 

 s.63b/8-9 

�ırf şarāb : saf şarap. 

 �.53b/5 

sıtma : sıtma hastalığı. 

 s.46a/14 

�ıtma gibi ditret- : sıtma gibi titretmek. 

 �. 36a/13 

sıtma "alāmetleri : sıtmanın  belirtileri. 

 s. 11a/4 

�ıva- : sıvamak. 

 �.14a/8 

�ıyır- : sıyırmak. 

 �.57a/8  

�ızı ol- : sızısı olmak.sızlamak. 

 �.13b/13 
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sızlayan diş : sızlayan diş. 

  s.28a/19 

sīb (F) :  elma. krş. alma 

 s. 5b/5 

sidigi açıl- : sidil açılmak. 

 s.53a/1 

sidigi #utıl- :bk. sidük du#ul- 

 s.52b/19 

sidik �ovı- : sidik soğumak. 

 s.44b/6-7 

sidik yolı : idrar yolu. 

 s.44b/6 

sidügi bevli açıl- : sidiği açılmak.  

 s.50a/17 

sidügi yaġlı ol- : (hastalık belirtisi)  sidiği 

yağlı olmak. 

 s.47a/2 

sidük : sidik,idrar.  

 s.43b/10 

sidük a�çıl ol- : (hastalık belirtisi) sidik 

 beyaza yakın renk olmak. 

 s. 47a/4 

sidük durma- : (bir çeşit idrar yolu 

hastalığı) sidik durmamak. 

 s.50b/3 

sidük dutılması  : sidik tutulması hastalığı. 

 s. 50a/15 

sidük dutılmaması : sidik tutulmaması. 

 s. 50a/15 

sidük du#ul- : (bir çeşit idrar yolu hastalığı) 

sidik tutulmak.krş. sidik #utul-  

 s.57a/6 

sigil :  siğil, elde ve ayaklarda veya 

memede çıkan ufak kabarcuk. 

krş. mismārī 

 s. 9b/1 

sigil gibi ol- siğile benzer olmak. 

 s.24a/14 

sīm (F) : gümüş. 

 s.63b/13 

simāsı siyāh reng ol- : yüzün siyaha yakın 

renk alması.  

 s.15a/19-15b/1 

simsim (A) :  susam.  (sesamum indicum) 

 krş. bezr-i �a#ūnā, sūsen, �a#ūnā,  

 s. 5b/5 

sināmeki (A< senā-mekkī) :  :  :  : baklagillerden, 

sıcak bölgelerde yetişen, 

birçok türü bulunan bir bitki 

ve bunun meyvesi (cassia 

officinalis).  

 s.14b/11 

sināmeki ma"cūnı : sinameki otundan 

yapılmış macunı.  

 s.46b/1 

sincid (F) :  iğde. (eleganus orientalis) 

  krş. igde  

 s. 5b/3 

sind (F) :  solucan. krş. soġulcan 

 s. 5b/3 

siñir aġrısı :  sinir ağrısı.  

 s.8b/5  

siñir bozılması : sinir bozulması.  

 s.35b/3 

siñirler büzilmek a�vāli : sinirlerin 

büzülmesi durumu. 
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 s.11b/6 

siñirli otı : sinir otu, bağa yaprağı. krş. 

bend-i nūd 

 s. 4a/1 

siñirlü yapra� : sinirli otu, bağa yaprağı. 

krş. lisān-ı ekmel 

 s. 7a/1 

siñirt- :  sindirmek.  

 s.8a/3 

siñirlü yapraġı köki : bağa yaprağı kökü. 

 s.49b/10 

siñirlü yapraġı to.mu : bağa yaprağı 

tohumu.  

 s.49b/18 

sipendān (F) : üzerlik tohumu, yabani sedef 

tohumu bitkisi.  krş. büyūd, 

�armal, üzerlik,üzerlik to�mı, 

yüzerlik,yüzerlik to�mı. 

 s. 5b/5 

sīr (F) :  sarımsak. krş. �arımsa� 

 s. 5b/4 

sirācüF# #urāb (A): Süleyman peygamber 

ağacı.krş. ru�Ful 'amīrā 

Süleymān peyġamber aġacı  

 s.16a/6 

sirinc (F) :  kızıl boya kökü. (rubai 

tinctorum) krş. �ızıl boya  

 s. 5b/4 

sirke (F)        : : : : sirke, ekşimiş üzüm suyu. 

 s.12a/18 

sirkede #ut- : sirkede bekletmek. 

 s.30a/11  

sirke merhemi : sirke merhemi. 

 s.22a/9 

sirkencübīn (F) : sirke,bal ve çeşitli   

eczalardan yapılan bir tür 

 şurup. krş. sirkengübīn 

 s. 13a/7 

sirkengübīn (F) : bk. sirkencübīn 

 s.39b/5 

sirke ol- : sirke olmak. 

 s.60b/3 

sivilce :  içinde irin bulunan küçük deri 

kabarcığı, en küçük çıban. krş. 

�abarcu� 

 s. 8b/4 

siyāh eyle- : (saç için) siyah renk olmak. 

 s.52a/12 

siyāh fülfül : siyah biber. 

 s.53b/16 

siyāh kül : siyah kül; yanıcı maddelerden 

kalan toz.  

 s.25a/6-7 

siyāh no.ūd �uyu : siyah nohut suyu.  

 s.39b/5 

siyāh üzüm : siyah üzüm. 

 s.42a/7 

siyāhra� ol- : (hastalık belirtisi, burun 

için)siyaha yakın renk almak. 

 s.19b/16 

�oġan :  soğan. krş. ba�al (allium cepa) 

 �. 4a/1 

�oġan dikeni : soğan dikeni. 

 s.38a/16 

�oġan �uyı : soğan suyu. 

 �.60b/18 

�oġı- : soğumak. 

 �.51a/12 
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�oġıt- : soğutmak. 

 �.42a/4 

�oġulcan : solucan, solucan şeklindeki 

bağırsak parazitlerinin genel 

adı, tenya (vermis). krş. sind  

 �. 5b/3 

�oġulcan düşür- : solucan düşürmek.  

 �.34b/4 

�oġulcan otu : solucan otu. 

 �.48b/11 

�oġulcanı ol- : (karında) solucanı olmak. 

 �.48b/10 

�o�- : içine veya arasına girmesini 

sağlamak. 

 �. 25a/15 

�ol elden �an al- : sol elden kan almak. 

 �. 67a/12 

�ol göz : sol göz. 

 �.67a/12 

�olu- : solumak; sık ve kesik soluklar 

alıp vermek.  

 �.8a/3 

�ovu� : soğuk, ısısı düşük olan, sıcak 

karşıtı. 

 �. 13b/6 

�ovuġa çı�- : soğuğa çıkmak. 

 �.33a/14 

�ovu�dan ol- : (hastalık sebebi) soğuktan 

olmak.34a/2 

�ovu�dan �a�ın- : soğuktan sakınmak. 

18a/10 

�ovu� geçmiş a"żā : soğuk etkilemiş organ. 

 �.32a/13 

�ovu�luġ : soğukluk. 

 �.44a/18 

�ovu�luġı kes- : soğukluğu kesmek. 

 �.66a/3 

�ovu� ol- : soğuk özellikte olmak.  

 �.25b/15 

�ovu� �u  : soğuk su.  

 �.15a/2 

�ovu� �u do�an- : soğuk su dokunmak. 

 �. 23a/17 

�ovu� �u içmekden i�tirāz it- : soğuk su 

içmekten kaçınmak. 

 �.26a/2 

�ovu� #ut- : soğuk tutmak. 

 �.33a/17 

�ovu� urma� :  üşütmek. krş. �arġu  

 �.8a/6 

�ovu� urmış ayaġ : sovuk etkilemiş ayak. 

 �. 31b/17 

�ovu� urmış a"ża : soğuktan etkilenmiş 

organ.  

 �.9b/18 

�ovu� urmış ol- : soğuk etkilemek.  

 �.31b/10 

�ovu� zift : soğuk zift. 

 �.30b/19 

�oy- : soymak, bir şeyin üzerinden 

kabuk, deri, zar gibi şeyleri 

çıkarmak. 

 �.14a/10 

sögülin eti : kebap edilmiş et. 

 s.16a/3 

sögüt aġacı çürügü : söğüt ağacı çürüğü. 

 s.50b/1 

sögüt yapraġı : söğüt ağacı yaprağı. 
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 s.71b/6 

�u : su. 

 �.13b/10 

�u degirme-: (dişe) su değdirmemek.  

 �.31b/3 

�u içinde biter �aru çiçek : nergis. 

(nymphea)krş. nīlüfer 

 �.7a/6 

�u içinde o#urt- : (bir tedavi yöntemi) su 

içinde oturtmak. 

 �.44a/14 

�u na"nāsı :  su nanesi. (water mint) 

 krş. yarpuz  

 �. 7b/7 

�u teresi : su teresi. 

 �.43b/16  

�ul#ān otı : bk.a�çe otu. 

 �.36b/11 

*ūm (A) :  sarımsak. (allium sativum) 

 krş. �arım�a�  

 *.4a/5 

�umā� (A)    ::::    sumak; antepfıstığıgillerden, 

 genç dalları kırmızımtırak tüy-

lü, bileşik yapraklı, çalı görü-

nüşünde bir ağaççıktır. Meyve-

si küremsi şekilli, tüylü, olgun-

lukta kırmızı renkli ve ekşi lez-

zetlidir (rhus oriaria).  

 �.26b/16 

�umā� �uyı : sumak suyu. 

 �.28a/5 

�umā�lu şōrbā : sumaklı çorba. 

 �.40b/6 

sūsen (A) :  susam. krş. �a#ūnā, bezr-i 

�a#unā, simsim. 

 s. 4a/1 

sūsen şarābı : susam şarabı. krş. miysūs 

 s. 7a/4 

�ūsen köki : susam yağı. 

 s.44a/11 

sūsen yaġı : susam yağı. 

 s.39a/13 

sūsen yapraġı : susam yaprağı. 

 �.39a/9 

�usızlıġı gider- : susuzluğu gidermek. 

 �.66a/16  

�usızlıġı �at" it- : susuzluğu kesmek.  

 �.41b/5 

sustlıġı zāFil �ıl- : güçsüzlüğü yok etmek.  

 s.56b/7 

�uya ġar� olma-: boğulmamak. 

 �.16b/9 

�uya ı�lat- : suya ıslatmak. 

 �.17a/3 

süci :  şarap, bade. krş. rā� 

 s. 5b/1 

süd : süt. krş. leben, şīr  

 s. 7a/1 

süd buġısı : süt buğusu. 

 s.35a/3 

südde (A)        ::::    çeşitli organlarda görülen pek-

lik, tıkanıklık, tıkanma, tutuk-

luk.  

 s.39b/5 

südde aç- : çeşitli organlarda görülen 

pekliği, tıkanıklığı, tıkanmayı, 

tutukluğu açmak.  
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 s.39b/4-5 

südde ile dol- : tıkanmak, tutulmak. 

 s.39b/12 

südi �aynat- : sütü kaynatmak. 

 s.20a/9 

süd kesil- : süt kesilmek, içindeki 

maddeler bir birinden ayrılıp 

bozulmak.  

 s.20a/9 

südli ot :  sütlü ot. krş. yatū" 

 s. 7b/6 

südlügen  : sütleğen otu; bir, iki veya çok 

yıllık, sütlü, otsu veya çalımsı, 

 çok çeşitli türleri bulunan 

bitkiler (euphorbia 

officinarum). krş. "uşer  

 s. 6a/7 

süd şerbeti : süt şerbeti. 

 s. 6a/7 42a/1 

süfūf (A) : toz ilaç.  

 s.38b/7 

süfūf-ı "ūd (A): bir çeşit toz ilaç. 

 s.39b/8-9 

süfūf it- : toz ilaç haline getirmek  

 s.29b/13 

sükker-i mükerrer (F) : bir tür    şeker. 

 s.58a/14 

Süleymān peyġamber aġacı : Süleyman 

peygamber ağacı. krş. sirācüFl 

#urāb, ru�Ful 'amīrā. 

 S.16a/6 

sülük : sülük; tatlı sularda yaşayan, 

 vücudunda 22 sindirim kesesi  

olduğu için bir kezde, ağırlığı-nın 

sekiz katı kan emebilen, bazı kan 

hastalıklarının tedavi-sinde 

yararlanılan hayvan (hirudo 

medicinalis). krş. 2ülü  

 s. 5a/4 

sülük def" : sülük olan yerden sülüğü 

savmak. 

 s.11b/5  

sülük düşür- : sülüğü düşürmek. 

 s.34b/1 

sülük mi"deye in- : sülük mideye inmek. 

 s. 34b/4 

sülük sür- : sülük sürmek yapıştımak; 

 vücudun herhangi bir yerinden 

kan çekmek amacıyla sülük 

yapıştırmak.  

 s.34a/19 

sülük ur- : sülük yapıştırmak. 

 s.22a/9-10 

sülük yapışdur- : sülük yapışdırmak; 

vücudun herhangi bir yerinden 

kan çekmek amacıyla sülük 

yapıştırmak. 

 s.34b/2 

sümük gey az gel- : (hastalık belirtisi) 

sümük çok az gelmek.  

 s.47a/6 

sümüklü böcek : sümüklü böcek.  

 s.38b/11 

sünbül (F)    ::::    sümbül; zambakgillerden, 

soğanla üretilen, 15-20 cm 

yükseklikte , çiçekleri kuvvetli 

kokulu ve türlü renkli, çok 
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yıllık bir bitki (hyacinthus 

orientalis). 

 s.55a/15 

sünger : sünger. 

 s.44b/4 

süpürge düzülen ot : süpürge otu. (erica 

Arbocea) krş. nec 

 s. 7a/6 

sür- : bir maddeyi yüzey üzerine ince 

bir tabaka olarak yaymak.  

 s.12a/5 

sürme : sürme, göze çekilen boya. 

 s. 68a/12 

sürme gibi çek- : sürme gibi çekmek. 

 s. 68b/11-12 

sürme göze çek- : sürme göze çekmek. 

 s. 42a/19 

sürtün- : sürtünmek. 

 s.32a/4 

süst ol- : gevşek, güçsüz, işlevini yapa-

maz olmak. 

 s.47a/4 

süst-i endām (F) : vücudun veya belirli 

organların gücünün azalması, 

güçsüzlük, erkekte cinsel 

gücün yetersizliği, 

iktidarsızlık. 

 s. 41a/13 

süst-i endām ol- : vücudun veya belirli 

organların gücü  azalmak, 

güçsüz olmak, iktidarsız 

olmak. 

 s.55b/6 

süst-i endām olanlaruñ "ilācı : vücudun 

veya belirli organların 

gücünün azalmasının, 

güçsüzlüğün ilacı.  

 s.10b/14 

süz- : bir sıvıyı, içindeki katı veya 

yoğunlaşmasına sebep olan 

tortulu maddelerden ayırmak 

için bez veya delikli bir kaptan 

geçirmek. 

 s.13b/11 

    

    

ŞŞŞŞ

şāb (A< şabb) :  :  :  : şap; alüminyum ve 

 potasyum sülfatından veya 

 amonyum alüminyum sülfa-

tından oluşan, sıcak suda eri-

yen, tadı buruk, antiseptik bir 

madde.  

 ş.27b/3 

şāb �uyı : şap suyu. 

 ş.53a/19 

şāb-ı mu�rı�  (A) :yakıcı şab. 

 ş.59a/2 

şād eyle- : huzurlu, sevinçli hale  

getirmek. 

 ş.20a/7 

şāf it- : fitil, çeşitli hastalıklarda 

makattan kullanılmak üzre 

hazırlanmış, vücut sıcaklığı ile 
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erimeye müsait, küçük  koni 

şeklindeki ilaç uygulamak. 

 ş. 57b/7 

şāhtere şarābı : şahtere otu  şarabı. 

 ş.15b/2 

şa�a� aġrısı : şakak ağrısı. 

 ş.13a/16 

şa�ā�ul (A) : yabani havuç, karakök. 

(pastinaca sativa) krş. behmen, 

cümcüm. 

 ş. 5b/7 

şa�ā�ul-ı ġāvez (A) : yabani havuç, 

karakök. (pastinaca sativa) 

 krş. camcam 

 ş. 4a/7 

şa�ar (A) :  lale. krş. lāle 

 ş. 5b/7 

şa�ī�a (A) : 1.1.1.1. migren, yarım baş ağrısı. 

 ş. 68a/16         

2.2.2.2. çatlak, yarık. krş. çatla�, 

şi�ā�  

 ş. 8a/7 

şalġam (F) :  şeklen soğana benzeyen 

yumru köklü sebze türü bir 

bitki. (brassica rapa) 

 ş. 5b/6 

şalġam �abuġı : şalgam kabuğu. 

 ş.14a/10 

şalġam müzevveresi : şalgam müzevveresi. 

(çeşitli sebze ve meyvelerden 

oluşan çorba.)  

 ş.25b/18 

şalġam şorbası : şalgam çorbası.  

 ş.71a/4-5 

şarāb (A) : şurup,şerbet; içilecek şey 

bitkilerin veya meyvelerin 

kaynatılmasıyla hazırlanan 

koyu sıvı kıvamda ilaç. krş. 

şerbet.  

 ş.12b/9 

şarāb sirkesi : şarap sirkesi. 

 ş.28b/19 

şarāb #or#usı : şarap tortusu. 

 ş.63b/13-14 

şarāb-ı ās (A) : mersin yemişi şarabı.  

 ş.47a/19 

şarāb-ı .aş.aş (A) : haşhaş şarabı.  

 ş.25b/13 

şarāb-ı benefşe (A): menekşe şarabı.krş. 

şarāb-ı benefseç  

 ş.25b/13 

şarāb-ı benefseç (A) :bk. şarāb-ı benefşe  

 ş.39a/8 

şarāb-ı �ummāż (A) : kuzukulağı bitkisi 

şarabı.  

 ş.47a/19 

şarāb-ı līmūn (A) : limon şarabı.krş. 

şarābü’l-lim  

 ş.25b/13 

şarāb-ı lisānüFl �amel (A) : kuzu dili otu, 

bağa yaprağı otu şarabı.  

 ş.47a/18 

şarāb-ı nīlüfer (A-F) : nilüfer şarabı.  

 ş.24a/10 

şarāb-ı rey�ān (A) : reyhan şarabı. 

 ş. 41a/17 

şarāb-ı rummān (A) : nar şarabı. 

 ş.71b/5 
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şarāb-ı �andāl (A) : sandal şarabı. 

 ş.45b/10 

şarāb-ı sefercel (A) : ayva şarabı. 

 ş.45b/10 

şarāb-ı sefercel-i .ām (A) : ham ayva şarabı 

 ş. 47a/18 

şarāb-ı tuffā� (A) : elma şarabı.krş. 

şarābu’t-tuffā� 

 ş. 47a/19 

şarāb-ı "ūd (A) : öd ağacı şarabı.  

 ş.47a/19 

şarāb-ı "unnāb (A) : kızıl iğde şarabı. 

 ş. 24a/10 

şarāb-ı u�ulliyye (A) : bitki kökleriyle 

yapılan şarap. 

 ş.39a/8 

şarāb-ı üs#ū.dūs (A) : karabaş otu şarabı. 

 ş. 25b/16 

şarāb-ı verd-i #arī (A) : taze gül şarabı. 

 ş.47a/18-19 

şarāb-ı żūfā (A) : çördükotu, zufaotu şarabı. 

 ş. 38a/10 

şarābü’l-līm (A):bk.şarāb-ı līmūn 

 ş.19a/9 

şarābu’t-tuffā� (A): bk. şarāb-ı tuffā�  

 ş.19a/9 

şarābü’t temür hindī (A): demir hindi 

 şarabı.  

 ş.19a/9 

şā2lıġı ziyāde ol- : mutluluğu artmak.  

 ş.45b/7 

şa"ire (A) : bir ölçü birimi (arpa tanesi 

ağırlığı)  

 ş.64b/5 

şeftālū çiçegi : şeftali çiçeği. 

 ş.48b/8 

şeftālū yapraġı : şaftali yaprağı.  

 ş.48b/7 

şehvet (A)        : : : : cinsel istek. 

 ş.52a/16 

şeker (F) : 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. 

 ş.14b/11 

şeker �at- : şeker ilave etmek. 

 ş.14a/16 

şeker şerbeti : şeker şerbeti. 

 ş.15b/2 

şelcem (A) :  şalgam. krş. şalġam 

 ş. 5b/6 

şem-fār (A):  sıçan otu. krş. henc, sıçan otı 

 ş. 7b/4 

şems (A) : güneş. (metinde altının simgesi 

anlamındadır) krş.altun 

 ş. 64a/6 

şerbet (A)        ::::    şurup, içilecek tatlı şey; sıvı 

halinde olup bardakla içilen, 

genellikle müshil olarak 

kullanılan ilaçlara verilen ad. 

krş. şarāb  

 ş.20a/6 

şerbet-i müshil (A) : müshil özelliğindeki 

şerbet.  
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 ş.46a/9 

şerbet it- : şerbet (şurup, içilecek tatlı şey; 

sıvı halinde olup bardakla 

içilen, genellikle müshil olarak 

kullanılan ilaçlara verilen ad.) 

yapmak. 

 ş.14a/16 

şerbet ol- : şerbet olmak. 

 ş.54a/13 

şerbet olma- : şerbet olmamak. 

 ş.46a/13-14 

şerūf (A) :  kireç. krş. kirec 

 ş. 5b/6 

şeylem ü zevān (A) : delice otu, zıvan, 

karamık. (lolium temulentum) 

 krş. �aramu�, lifa" 

 ş. 5b/7 

şırac (A) :  şırlığan, susam yağı. krş. 

şīrūġan, şīrūġan yaġı, şīr-i 

rūġan yaġı 

 ş. 5b/7 

şifā (A)        : : : : hastalıktan kurtulma, iyi olma, 

sağalma. 

 ş.19a/3 

şifā bul- : şifa bulmak, iyileşmek.  

 ş.13b/6 

şi�ā� (A) : yarık , çatlak.krş. şa�ī�a  

 ş.10a/1  

şīr (F) :  süt. krş. süd, leben 

 ş. 7a/1 

şīr-i rūġan yaġı : bk. şīrūġan, şīrūġan yaġı  

 ş.57b/12 

şīrūġan ( F< şīr-i rūġan) :şırlığan, 

susam yağı. (oleum sesami) 

krş. şırac, şīr-i rūġan yaġı, 

şīrūġan yaġı. 

 ş. 5b/7 

şīrūġan yaġı : susam yağı.krş. şırac, şīr-i 

rūġan yaġı ,şīrūġan  

 ş.59b/19  

şiş :  1111şiş; organ veya dokuda çeşitli 

sebeplerle ortaya çıkan şiş, 

kabartı, şişkinlik, kabarıklık. 

 ş. 22b/8 

  2222 şiş, verem. krş. verem 

    ş. 8b/7 

şiş- : şişmek; şişmek, genişlemek, 

hacmi büyümek, kabarmak. 

 ş. 23a/14 

şīşe çek- : şişe çekmek; kan çekmek; 

vücudun herhangi bir 

kısmından şişe oturtma veya 

sülük yapıştırma suretiyle kan 

alma (L.hemospasia). 

 ş.30b/1 

şīşe ur- : ağrı dindirmek amacıyla içinde 

 alev yakılarak havası seyrelti-

len özel bir şişeyi sırta uygula-

mak.  

 ş.36a/15 

şīşede hıf' eyle- : (ilacı) şişede saklamak.  

 ş.29b/16 

şiş .āya : şişmiş penis. 

 ş.44a/5 

şiş ol- : şiş olmak. 

 ş.30a/6 

şişi art- : şişi artmak. 

 ş.36b/14-15 
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şişi daġıt- : şişi dağıtmak,iyileştirmek. 

 ş. 70a/16 

şişi def" it- : şişi gidermek. 

 ş.32a/17 

şişi gider- : şişi gidermek. 

 ş.44b/9 

şişik : şişik, kabarık. 

 ş.22b/6 

şişmiş göz : şişmiş göz. 

 ş.42b/6-7 

şōrbā : çorba. 

 ş.41a/19 

şūniz (A) :  çörek otu. krş. çörek otı 

 ş. 5b/7 

    

    

    

TTTT

#aban : taban, ayak tabanı. 

 #.13a/4 

#aberzed (F) :  beyaz şeker. krş. parma� 

şekeri 

 #. 6a/4 

#ab� it- : ilaç yapmak için maddeyi 

kaynatmak. 

 #.17a/14 

#abī"at (A)        : : : : tabiat, mizaç, yaradılış.  

 #.20a/7 

#abī"atı ishāl it- : mizacı temizlemek.  

 #.28a/2 

#abi"atı telyīn it- : mizacı yumuşatmak; 

hafif müshil ilaçlar (laxative) 

veya beslenme rejimi ile 

 bağırsak muhtevasını 

yumuşatmak,  dışkılamayı 

kolaylaştırmak;  vücuttaki 

sıvıların akışkanlığını 

 sağlamak.krş. #abī"ati telyīn 

eyle- 

 #.21b/10 

#abī"ati telyīn eyle- : bk. tabi"atı telyīn it-  

 #.39a/8 

#aġ üzümi :  dağ üzümü. krş. mevizec 

 #. 7a/4 

#aġla- : bk. daġla- 

 #.28b/13 

ta�ammül it- : katlanmak. 

 t.24b/6 

ta.ammür olın- : mayalanmak, hamurlaş-

mak.  

 t.31a/9 

#aharet it- : arınmak ,temizlenmek. 

 #. 53b/16 

ta�līl it- : (hastalık için) halletmek, 

dağıtmak; gidermek, 

boşaltmak.  

 t.12b/16 

ta.mīr it- : hamur haline getirme. 

 t. 48a/15  

ta.mīr olın-: hamur haline getirmek.  

 t.51b/13 

#ā�āti olma- : gücü, kuvveti olmamak. 

 #.27b/16-17 



 

 

239 

#alaġı olanlaruñ devāsı : bir hayvan 

tarafından ısırılıp, yaralananlara 

uygulanan ilaç. 

 #.10b/3 

#ala� :  dalak. krş. ödin yolı 

 #. 6a/3 

#alūk (A) :  haya şişmesi. krş. .ayā şişi 

 #. 8b/4 

#ālyūn (F) : meyve ve sebzelerden 

hazırlanmış öz. 

 #.30b/4 

#amar : damar; canlı varlıklarda kanın 

veya besleyici sıvıların dolaş-

tığı kanal.  

 #.30b/18 

#amar #olu ol- : damar dolu almak. 

 #.67a/9  

#amarı �ızıl ol-: damarı kızıl olmak. 

 #.20b/8-9 

#amarlar #olu ol-: damarlar dolu olmak. 

 #.9a/4-5 

#amla- : damlamak. 

 #.60b/13  

#amzır- : (ilaç için) damlatmak. 

 #.24b/9 

#apan altı : ayak tabanı altı. 

 #.33b/6 

#araġ : ayak tarağı. 

 #.33b/7  

#arfā (A) :  ılgın ağacı, katır çiçeği. krş. 

yıl�un 

 #.6a/3 

#ar.ūn (A) : kokulu bir bitki. 

 #.26b/4 

#ās (A) : kulplu ve kulpsuz kap, 

maşrapa.  

 #.23a/19 

#aş ufadup çı�ar- : (metinde böbrek  taşı 

anlamında) taş küçültüp 

çıkartmak.  

 #.44b/14 

#aşra çı�ar-: (vücuttan) dışarı atmak.  

 #.44a/17 

tatar �urdınuñ "ilācı : sinir gerilmesinin, 

 sinir spazmının, tetanozun 

 ilacı. 

 t.10b/8 

#atlı �a�ız revġanı : tatlı sakız yağı.  

 #.56b/12 

#atlu bādem yaġın: tatlı badem yağı.  

 #.14a/4 

#atlu meyan köki : tatlı meyan otu kökü. 

 #. 58b/3 

#atlu �a�ız :  tatlı sakız. krş. "ilk-i rūmī 

 #. 6a/7 

#atlu şeftālū : Şeftali. (persica vulgaris) 

  krş. .ūh  

 #. 4b/7 

#atlu şey : tatlı yiyecek. 

 #.18a/12 

#ā#ranbū (A) : oğul otu. krş. āsārūn,  kedi 

otı ,oġul otı, tatranbūya 

  yavuz-ı nebeviye 

 #. 6a/3 

tatranbūya (A) : oğul otu, melisa. (melisa 

officinalis) krş. āsārūn,  kedi 

otı, oġul otı #ā#ranbū ,yavuz-ı 

nebeviye t. 
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 t. 4a/4 

tā#ūla to.mı : şeytan elması, boru çiçeği 

tohmu. 

 t.29b/7 

#avāşīt (A) :  deve dikeni bitkisi. krş. deve 

dikeni 

 #. 6a/3 

#avşan başı : tavşan başı. 

 #.30b/7 

#avşan �anı : tavşan kanı. 

 #.59b/13 

#avşān mayası : tavşan mayası. 

 #.17a/17 

#avşān ödi : tavşan ödü. bk.öd  

 #.59b/16 

#avşan yaġı : tavşan yağı. 

 #.69b/13 

#avu�  : tavuk, sülüngillerden olup eti 

ve yumurtası için beslenen 

kümes hayvanı. krş. decāc 

 #. 5a/2 

#avu� eti : tavuk eti. 

 #.34a/4 

#avu� �anı : tavuk kanı. 

 #.26a/10 

#avu� �avurması : tavuk kavurması.  

 #.71b/16 

tavu� kebābı : tavuk kebabı. 

 t.47a/14-15 

#avu� şōrbāsı : tavuk çorbası. 

 #.40a/3 

#avu� terisinüñ beyāżı : tavuk

 derisinin beyazı.  

 #.70b/2 

#avu� yaġı : tavuk yağı.  

 #.14a/13 

#avu� yumur#asınuñ sarusı : tavuk 

yumurtasının sarısı. 

 #.27a/13 

tavu� yüni : tavuk tüyü. 

 t.68b/5 

#avul gibi şiş- : (karın için) davul gibi 

şişmek.  

 #.39b/12-13 

tay yüregi : tay yüreği. 

 t.69a/16 

tāze peynir : taze peynir. 

 t.36b/18  

tāze �arımsa� : taze sarımsak. 

 t.70b/6 

tāzesin ur- : ilacın tazesini sürmek.  

 t.14b/11 

tāze şa�ā�ul : taze yabani havuç. 

 t.51b/16 

tāze tere yaġı : taze tere yağı. 

 t.53a/13 

tāze yaġ : taze yağ. 

 t.17a/10 

tāze yeşil .ıyār : taze yeşil salatalık.  

 t.44b/11 

#a"ām (A)        : : : : yemek, yiyecek, aş. 

 #.15b/ 3 

#a"ām    .ażm ol- : yiyecek sindirmek.   

 #.41b/7 

#a"ām    .ażm olma- : yiyecek sindirmemek. 

 #.41b/7-8 

#a"ām hażm olmaması : yiyeceğin hazm 

edilememesi.  
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 #.10a/10 

#a"ām hażm olması : yiyeceğin hazm 

 dilmesi. 

 #.10a/10 

#a"ām yime- : yemek yememek. 

 #.17a/2 

#a"amı .a'm itdür-: yiyeceği hazm 

ettirmek. 

 #.21a/12 

#a"āmı gic hażm it- : yiyeceği geç 

hazmetmek.  

 #.40b/9 

#a"āmı za�metle yi- : yiyeceği sıkıntıyla 

 yemek.  

 #.33b/18 

#ā"ūn "ilācı : veba; etkeni Yersinia  pestis 

bakterisi olan ve lenf 

bezlerinin tutulduğu, bulaşıcı 

ve öldürücü bir hastalık, 

yumurcak, kara ölüm ilacı. 

 #.11b/1 

tebāşīr (F) :  tebeşir. krş. �ance 

 t. 6a/1 

tebāşīri dög- : tebeşiri döğüp toz haline 

getirmek.  

 t.27a/9 

tecrübe olun- : (ilaç için)tecrübe etmek. 

 t.18b/10 

tedbīr it- : (hastalık için) tedbir almak. 

 t.23b/16 

tefekkür (A) : düşünme, düşünceye  dalma, 

zihni yorma. 

 t.19b/12 

teferrüc �ıl- : açılmak,ferahlamak. 

 t.71b/10 

teferrü.  it- : ferahlamak. 

 t.26a/18-19 

teke ödi : erkek keçi ödü. bk.öd  

 t.56b/2 

teke �a�alı : teke sakalı otu. 

 t.53b/4-5 

telyīn (A)  : yumuşatma. 

 t.33a/1 

telyīn it- (A) :  :  :  : yumuşatmak; hafifletmek  

vücuttaki hıltları yumuşatıp, 

 inceltip, tıkanıklıkların 

açılmasını sağlamak.  

 t.20a/8 

temür hindī (A): demirhindi, Hint hurması 

(tamarindus indica). 

 t.19a/10 

tenāvül it- : kullanmak, almak. 

 t.19a/10 

#encere : tencere. 

 t.29b/15 

tenhā odaya �oy-: (hasta için ) tenha odaya 

koymak. 

 t.15b/12 

ten�ıyeF-i dimāġ it- : beyni temizlemek, 

arıtmak; vücudun herhangi bir 

 yerinde birikmiş olan hıltı 

veya maddeyi müshil ilaçlar 

(laxative), lavman veya kusma 

yoluyla temizleme, vücuttan 

atmak.  

 t.67b/6  

ten�ıyye it : vücudun herhangi bir yerinde 

birikmiş olan hıltı veya mad-
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deyi müshil ilaçlar (laxative), 

lavman veya kusma yoluyla 

temizleme, vücuttan atmak. 

 t. 27b/17-18 

tennūr (A)        : : : : tandır. 

 t.51b/5 

tepsi : tepsi. 

 t.51b/11  

tere to.mı : bk.kerdeme. 

 t.57b/6 

tere yaġı :  sütten çıkarılan taze yağ. krş. 

2ubd 

 t. 5a/5 

terencübīn (F) : bk. terengübīn  

 t.66a/4 

terengübīn (F)    : : : : Basra balı, bir tür kudret 

helvası (lecanora esculenta). 

krş. terencübīn  

 t.13b/5 

teri : deri. 

 t.70b/2 

terkīb (A)        : : : : birden çok maddenin, bitkinin 

bir araya getirilmesi ile hazır-

lanan ilaçlar; çeşitli unsurları 

birleştirerek bütün haline getir-

me, sentez; bir şeyin bileşimi. 

 t.27a/6 

terkīb-i �elvā-yı latīf-i da�ī� (A) : bir 

 çeşit helva terkibi (un , yağ ve 

 şekerle yapılan bir tatlı, helva. 

 Helvanın ballı, şekerli gibi 

çeşitleri  vardır.)  

 t.66b/8 

terkīb-i enfiye (A) : burun hastalıklarına 

uygun ilaç terkibi; burun otu 

terkibi.  

 t.24b/9 

terkib-i �abb (A) : çeşitli bitkilerden hap 

yapma yöntemi. 

 t.45b/14 

terkīb-i ma"cūn-ı müshil (A) : müshil 

macununun yapılış yöntemi. 

 t. 54b/2 

terli :  terli. 

 t. 8a/3 

tesbī. boncuġı  : tesbih boncuğu. 

 t.43a/16  

teFsīr it- : (ilaç vs için) etki etmek. 

 t.21b/16 

teşennüc (A) :  spazm, sinirlerin çekilip 

büzülmesi.  

 t.8a/3  

tetre yapraġı : tetri otu, tatari otu yaprağı. 

krş. �ara' 

 t. 6b/4 

#ı�a- : tıkamak. 

 #.66b/19 

#ı�aç  : tıkaç. 

 #.70a/19 

tı�nefes : nefes darlığı.krş. nefes darlıġı, 

tı�nefes, żıyyı�-ı nefes, 

żıyyu�u’n nefes  

 t.38b/16 

#ılā (A)        : : : : sürülerek kullanılan ilaç, 

 merhem. 

 #.23a/8 
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#ılā eyle- : bir ilacı deri, hastalıklı doku ya 

da lezyonun üzerine sürerek 

uygulamak. 

 #.59b/12 

#ılā it- : bir ilacı deri, hastalıklı doku ya 

da lezyonun üzerine sürerek 

uygulamak.  

 #.15a/4-5  

tırāş (F) : ustura denilen kesici aletle sakal-

ların dipten kazınması.  

 t.26a/6 

tırāş it- : tıraş etmek. 

 t.30b/4 

tırāş ol- : tıraş olmak. 

 t.30b/2 

#ırna�lar içinde çı�an �urluġan "ilācı

 :  dolama hastalığı ilacı, 

etyaran ilacı.  

 #.11a/2 

til : dil. 

 t.35b/6 

tīn (A) :  incir. (ficus carica) krş. incīr 

 t. 4a/4 

#īn-i ermenī (A) : kil, tıbbî kil; ermeni kili 

adı verilen bir tür kil. krş. kil-i 

ermenī 

 #. 6a/3 

#īn-i �ikmet (A) : kil, tıbbî kil.  

 #.60b/16 

tiryāk (A < Yun < theriaca) :  :  :  : genellikle 

zehirli hayvan sokmasına, ısır-

masına karşı kullanılan, panze-

hir niteliğinde olan bir grup 

ilaç ve macun. 

 t.71b/15 

tiryāk-ı arba"a (A) : dört çeşit ot 

karıştırılarak hazırlanan bir tür 

ilaç. 

 t.18a/16 

tiryāk-ı mu�ammedī  :genellikle zehirli 

hayvan sok-masına, ısırmasına 

karşı kulla-nılan, panzehir 

niteliğinde olan bir grup ilaç 

ve macun. 

 t.56a/16 

tiryāk-ı #īn (A) : genellikle panzehir 

niteliğinde olan bir grup 

macun. 

 t.14b/2 

tiryāk sür- : genellikle zehirli hayvan 

sokmasına, ısırmasına karşı 

kullanılan, panzehir niteliğinde 

olan bir grup ilaç ve macunu 

sürmek.  

 t.24a/18 

tiz şifā bul- : çabuk şifa bulmak.  

 t.56b/16 

tiz tiz �u�a- : (hastalık belirtisi) çabuk 

susamak. 

 t.32b/8 

tiz tiz �üdügi ol- : sürekli idrara çıkmak. 

 t. 50b/13 

tīzāb (F) : kezzap. 

 t.63b/19  

tizcek #oġur- : çabuk doğurmak. 

 t.52b/16 

#oġuran �ız südi : doğum yapmış kadının 

sütü.  
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 #.68b/4 

#oġururken za�met çek- : doğum yaparken 

acı çekmek. 

 # 52b/16 

to.m (F)    ::::    tohum, bitkilerde döllenme 

sonunda yumurtacıktan oluşan 

ve yeni bir bitki oluşmasını 

sağlayan tane.  

 t.22b/16 

to.me (F) :  peklik, hazımsızlık. krş. imtilā 

 t. 8b/3 

to.me ol- : peklik, hazımsızlık çekmek. 

 t.39a/7 

to.mekān (F) :  :  :  : semiz otu; bir yıllık, basit 

ve etli yapraklı ve sarı çiçekli 

otsu bir bitki (portulaca 

oleracea). krş.semüz otı. 

 t.26b/16 

to.m-ı .aru" (A) : kene otu. (ricinus 

communis) krş. kene to.mı 

 t. 4a/3 

to.m-ı .aş.āş (A) : haşhaş tohumu.  

 t.43a/17 

to.m-ı hāvuc (A) : havuç tohumu.  

 t.43a/17 

to.m-ı vec : bir çeşit bitki tohumu. 

 t.43a/12 

#o� �arın : tok karın, aç olmamak.  

 #.55a/8 

#o�undurma- : dokundurmamak. 

 #.31a/2  

#oldur- : doldurmak. 

 #.44a/3 

toluñ : şakak arası. 

 t.69a/16  

#oñ- : sıvı cismin sıvı durumdan katı 

duruma geçmesi, donmak. 

 #.14b/7 

#oñuz başı : sıraca adı verilen bir tür 

çıban.krş. .anāzīr.  

 #.35b/17 

#opala� :  kırkboğum, suut kökü. 

(cyperus rotundus). krş. �us# 

 #. 6b/3 

#opala� yaġı : suut kökü yağı. 

 #.56b/3 

topra�  : toprak. 

 t.60a/9 

#opu� çı�ma� : ayak topuğu çıkmak. 

 #.33b/3 

#or#u  : çöküntü, posa. 

 #.63b/18 

toz it- : toz haline getirmek.  

 t.46a/5 

toz şekeri : toz şekeri. 

 t.58b/19 

tuffā� köki : elma ağacı kökü. 

 t.66a/9 

tuffā� şarābı : elma şarabı. 

 t.40b/5 

#umān çök- : duman çökmek. 

 #.15a/15 

tura� otı : dereotu; bir yıllık, sarı çiçekli 

ve otsu bir bitki (anethum 

graveolens). 

 t.35a/7 
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#ura� otı �uyı : turak otunun suyu, rezene 

otu suyu. 

 #.13a/7-8 

#ura� unı : toz haline getirilmiş dere otu. 

 #.37a/19 

turb (F) :  turp. krş. fühl (Raphanus 

sativus) 

 t. 6b/3 

#urb �uyı : turp suyu. 

 t. 13a/7 

#urb to.mı : turp tohumu.krş.#urub to.mı 

 #.44a/10 

turunc (F) :  turunç; turunçgillerden, 

Akdeniz ülkelerinde yetişen, 

kışın yaprağını dökmeyen, 

portakala benzer ekşimsi 

meyveleri olan bir ağaç (citrus 

aurantium).krş. aġaç �avunı, 

atrac, utruc, narencībīn, 

nārdeng   

 t.16b/16 

turunc �abı : turunç kabuğu.krş. #urunc 

�abuġı 

 t.24b/13-14  

#urunc �abuġı : turunç kabuğu.krş. turunc 

�abı 

 #.41a/6 

turunc �abuġı şarābı : turunç kabuğundan 

yapılmış şarab. 

 t.40b/12-13 

#urunc yapraġı : turunç yaprağı. 

 #.71b/16 

#urşılardan �a�ın- : turşu yememek;  perhiz 

yapmak. 

 #.34a/3 

#urub to.mı : bk.#urb to.mı. 

 #.35a/7 

#ut�al :  deri ve kıkırdak benzeri bazı 

maddelerden çıkarılan ve 

yapıştırıcı bir özelliği bulunan 

bir madde. krş. ġara" 

 #. 6b/2 

tuz :  tuz. 

 t.20b/18 

tuz it- : tuz haline getirmek. 

 t.26a/11 

#uz �oş- : tuz eklemek. 

 #.13a/4 

#uza bula- : tuza bulamak. 

 #.25b/7 

tuzdan .azer it- : tuz kullanmaktan 

kaçınmak. 

 t.40a/6 

#uzlı balġam : tuzlu balgam. 

 #.58a/9 

#uzlı yime- : tuzludan perhiz etmek. 

 #.58a/18-19 

tuzlu : tuzlu. 

 t.27b/12 

tuzlu şey : tuzlu yiyecek. 

 t.33a/13-14 

#uzlu şeylerden ha2er it-: tuzlu yiyecekler-

den kaçınmak. 

 #.15b/5-6 

#uzlu zeytūn : tuzlu zeytin. 

 #.27a/18-19 

#uzludan .azer it- : tuzlu yiyeceklerden 

kaçınmak. 
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 #.40a/6 

#uzludan perhīz it- : tuzlu yiyeceklerden 

perhiz etmek. 

 #.38a/8 

#uzsuz ol- : tuzsuz olmak. 

 #.53a/14 

tuzsuz rişte çorbası- : tutsuz erişte çorbası. 

 t. 42a/14 

tükür- : tükürmek. 

 t.26b/7 

tükürme-  : tükürmemek. 

 t.27b/7 

tükürük : tükürük; ağız yoluyla dışarı 

çıkarma. 

 t.34b/9 

tülbendden ele- : tülbentten elemek. 

 t. 24b/14-15 

türbüd (A)  : türbit otu (convolvulus 

turpethum).  

 t.20b/10 

tütsi it- : tütsü yapmak. 

 t.26a/2-3 

tütün : duman. 

 t.29a/19 

tütsi vir- : tütsülemek. 

 t.13a/12 

tütün tozu : tütün tozu. 

 t.24b/13 

tütünden .azer it- : tütün kullanmaktan 

kaçınmak. 

 t.40a/6 

tütüzdür- : tütsülemek. 

 t.39b/1 

    

UUUU

uçuk dutan kimsene : havale, epilepsi 

hastası.krş. uçu� #utan ādem 

 u.17b/5 

uçu� #utan : havale,epilepsi. 

 u.15b/18-19 

uçu� #utan ādem : epilepsi geçiren insan. 

 krş. uçuk dutan kimsene 

 u.18b/6 

uçu� za�meti : havale ,epilepsi.krş.�arc a 

 u. 17a/17 

"ūd (A)    ::::    öd ağacı; dulaptal otugillerden, 

odunu ve kabuğu hoş kokulu 

bir ağaç (aquilaria agallocha). 

"ū.72a/14 

"ūd-ı anason (A) : öd ağacı; dulaptal otugil-

lerden, odunu ve kabuğu hoş 

 kokulu bir ağaç. 

  "ū.40b/15 

"ūd-ı belesān (A) : pelesenk ağacı.  

  "ū.56a/1-2 

"ūd-ı hindī (A) : hint öd ağacı.  

  "ū.39b/9 

"ūd-ı māverd (A)    öd ağacı; dulaptal otugil-

lerden, odunu ve kabuğu hoş 

kokulu bir ağaç (aquilaria 

agallocha). 

 "ū.24b/11 

"ūd-ı rey�ān (A) : bir tür öd ağacı.  

 "ū.71b/15 
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"ūduFl-�ahr (A) : pireotu, nezle otu. krş. 

"ā�ır�ar�ā 

 "ū.6a/6 

ufacu� #oġra- : ufak doğramak. 

 u.33a/19 

ufa� doġra- : küçük doğramak. 

 u.28b/3 

ufūneti def" ol- : iltihap gidermek.  

 u.30b/16 

u�āb (A) : kartal takım yıldızı.(metinde 

nişadırın simgesi 

anlamındadır.) krş nişādur  

 u.64a/7 

un  : un, öğütülerek toz durumuna 

getirilmiş tahıl ve başka besin 

maddeleri. 

 u.51b/10 

un ol- : un haline gelmek.  

 u.35a/15 

unbūb (A) :  kamış. krş. �amış boġunı 

 u. 3b/3 

"unnāb (A) : kızıl iğde, üvez ağacı ve 

meyvesi. krş. �ızıl igde yimişi 

(sorbus aucuparis) 

 "u.6a/5 

"unnāb şerbeti  : kızıl iğde şerbeti.  

 "u.13b/2 

"un�ul (A) :  yaban soğanı. krş. yaban 

�oġanı (scilla officinalis) 

 "u.6a/4 

unutsa�lık : unutkanlık hastalığı. krş. 

nisyān  

 u.9b/7 

unutsa�lı� "ilācı : unutkanlık ilacı.  

 u.21a/7 

ur  :  ur. krş. semle 

 u. 8b/7 

ur- : bir ilacı deri ya da hastalıklı 

bölge üzerine koyarak veya 

sürerek uygulamak. 

 u.12b/10 

uraca� ya�ı : uygulanacak yakı ,yakı; deri 

üzerine uygulanan, genellikle 

bir beze emdirilerek sürülen 

yakıcı ve tahriş edici ilaç. 

 u.14b/3 

"usfūr to.mı : usfur otunun tohumu.  

 "u.53b/12 

"uşer (A) :  sütlüğen otu. krş. südlügen 

  "u. 6a/7  

uşnān (A) :  çöven otu. krş. çoġan 

(gypsophila struthium) 

 u. 3b/2 

"u#ārid (A) : Merkür. (metinde cıvanın ve 

bakırın simgesi anlamındadır.) 

krş. jīve, ba�ır  

 "u. 64a/7. 

utrunc (A) :  turunç. (citrus medica) 

   krş. aġaç �avunı, atrac, 

narencībīn, nārdeng ,turunc 

 u. 3b/2 

uyanu�lu� : uyanıklık. 

 u.52a/6 

uy.u gel- : uyku gelmek. 

 u.69a/14 

uy.u gelme- : uyku gelmemek. 

 u.72a/17 

uy.u getür-: uyku getirmek. 

 u.69a/13 

uy.ucı ol- : uykucu olmak,sürekli uyumak. 
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 u.69b/3 

uy.uda beleñ- : uykuda sarılmak. 

 u.48b/16 

uy.usı ol- : uykusu olmak. 

 u.69a/17 

uy�u : uyku; dış uyaranlara karşı 

bilincin  bütünüyle veya bir 

bölümünün yittiği, tepki 

gücünün zayıfladığı ve  her 

türlü etkinliğin büyük ölçüde 

azaldığı dinlenme durumu. 

 u. 52a/6 

uy�u arasında �ayı�la-: uyku arasında 

sayıklamak.  

 u.52b/1 

uyu- : uyumak. 

 u.17b/5 

uyuma- : uyumamak. 

 u.16a/1 

 

uyuma� ve uyumama� a�vālleri : uyumak 

ve uyumamak durumları 

 u.10a/13 

uyut- : uyutmak. 

 u.52a/8 

uyutma- : uyutmamak. 

 u.52a/9 

uyuz ol- : uyuz olmak. 

 u.24b/4 

uyuz "ilācı : uyuz hastalığı; uzun süren 

 şiddetli kaşıntı ve kaşıntıya 

beğlı deri tahribatlarıyla 

belirgin hastalık olan uyuzun 

ilacı. 

 u.11a/10 

"uzuv (A) : organ,vücudun her bir parçası. 

  "u.16b/7 

    

    

    

    

ÜÜÜÜ

üfür- : üflemek, dudakları büzerek 

soluğu bir şey üzerine hızla 

vermek. 

 ü.25a/8 

üfür tut- : üflemek. 

 ü.28b/8 

ümmüFs-sübyān (A) : havale, epilepsi. krş. 

küçükler �ar"ası 

 ü. 8b/2 

üs�u#ūs (Yun.): öz,cevher. 

 ü.19b/18 

Üsküdar .ıyār şenbe (A) :  :  :  : hıyarçember, 

hıyarşembe; Üsküdar hıyarı. 

 Ü.16a/2 

üsküreg(F) : tas,çorba tası. 

 ü.58b/4  

üstū.#ūs (Yun) :  :  :  : karabaş otu, yalancı 

lavanta çiçeği; mor çiçekli ve 

çalımsı bir bitki (lavandula 

stoechas). 

 ü.17b/16 

üstū.#us ma"cūnı: karabaş otu macunu. 
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 ü.14a/6 

üstübec  : üstübec,boyacılıkta kullanılan 

zehirli, bazik kurşun karbonat. 

krş.isfidāc,isfenāc  

 ü.60a/13 

üstübi  : bk. üstüpü . 

 ü.30b/8 

üstübü : bk. üstüpü.  

 ü.33a/5 

üstüpi : bk. üstüpü.  

 ü.33b/12 

üstüpü : ince iplik benzeri kaba keten 

ve kenevir parçası.krş. üstübi 

üstübü ,üstüpi  

 ü.14a/12 

üşü- : üşümek. 

 ü.14a/10  

üşüme- : üşümemek. 

 ü.14a/13 

üzerlik to.ıımı : üzerlik tohumu.  

 ü.30b/6 

üzerlik :  üzerlik, yabani sedef tohumu 

ve bitkisi. (peganum harmala) 

   krş. büyūd, �armal, sipendān, 

yüzerlik, üzerlik 

to.ımı,yüzerlik to.ımı 

 ü. 4a/1 

üzüm betmezi : üzüm bekmezi. 

 ü.39a/2 

üzüm çubuġı : üzüm çubuğu. 

 ü.24b/19 

üzüm dānesi gibi bir "illet : burun içinde 

oluşan üzüm tanesi gibi 

hastalık.  

 ü.24a/11 

üzüm �apı :  üzüm sapı. krş. vārīc 

 ü. 7b/2 

    

    

    

VVVV

va�ıyye (A): okka,dört yüz dirhemlik tartı. 

 v. 29b/14 

va�t-ı hācet (A) : ihtiyaç anı, ilacın 

gerektiği durum. 

 v.14b/ 6 

vara� (A) :  1.1.1.1. ağaç ve ot yaprağı; 2.2.2.2. kağıt. 

krş. kāġıd, aġaç yapraġı, 

vara�a 

 v. 7b/3 

vara�a (A) :  ağaç yaprağı. krş. aġaç 

yapraġı, kāġıd, vara� 

 v. 7b/3 

vara�uFn-nīl (A) : çivit otu yaprağı. krş. 

çivid yapraġı 

 v. 7b/2 

vāric (A) :  üzüm sapı. krş. üzüm �apı 

 v. 7b/2 

varsama :  barsamaotu, keklik otu

 (Mentha aquatica) 
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 v.14b/5 

va"ā' (A) :  sarı gül. krş. �aru gül 

 v. 7b/3 

vec (A) :  egir, kasıkotu, azakeğeri, 

hazambel. (acorus calamus) 

 krş. egir 

 v. 7b/2 

veca"-i .ars (A) : diş ağrısı. krş. diş aġrısı 

 v. 9a/1 

veca"-i mefā�ıl "ilācı : eklem ağrısının 

 ilacı. 

 v.11a/1 

vec"-i sin (A) : nezle. krş. nezle 

  zükkām, zükām marażı. 

 v. 8b/6   

verem (A) : 1. şiş, ur, çıban; 2. akciğerde 

ve bazen de vücudun değişik 

organlarında ortaya çıkan 

ateşli ve bulaşıcı hastalık. krş. 

şiş, żıyyı� -ı nefes 

 v. 8b/7 

verem balġamı : verem balgamı.  

 v.39a/4 

verem-i sevdāvī (A) : kara safradan olan 

verem.  

 v.39a/10 

ves� (A)  : bir ölçü birimi. (metne göre 

62400 dirhem )  

 v.64b/2 

vesme (A) :  rastık taşı. krş. rāstı� #aşı, 

nu.ās-ı mu�rī� 

 v. 7b/2 

vetīre (A) : beyaz gül. krş. a� gül 

 v. 7b/3 

vezn (A)         : ölçü. 

 v.59b/7 

vücūd gici- : vücut kaşınmak. 

 v.58b/15 

    

    

YYYY

yaban güli : yaban gülü. 

 y.48a/11 

yaban havucı to.mı : yaban havucu 

tohumu. krş. dū�uv 

 y. 5a/3 

yaban �oġanı : yaban soğanı. krş. "un�ul 

 y. 6a/4 

yaban yāsemini : yaban yasemini. krş. 

'ıyān 

 y. 6a/4 

yabanī kök : yabani kök. 

 y.57b/8 

yābis öksürük : kuru öksürük. 

 y.51b/3 

yābis #uzlu balġam : kuru tuzlu balgam, 

kuru; eski tıp anlayışına göre 

kuru mizaca sahip olan 

 y.23b/14-15 

yaġ : yağ. 

 y.21b/16 

yaġı alınmış ayran : yağsız ayran. 

 y.25b/5 
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yaġla- : yağlamak, yağ sürmek. 

 y.33a/16 

yaġlı : yağlı. 

 y.47a/16 

yaġlı çörek: yağlı çörek. 

 y.28b/3 

yaġlı pirinç şorbası : yağlı pirinç çorbası. 

 y. 36a/18 

yaġlıdan perhīz it- : yağlı yiyeceklerden 

perhiz etmek. 

 y.49b/8 

yaġlılardan �a�ın- : yağlı yiyeceklerden 

 perhiz etmek.  

 y.48a/18-19 

yaġlu ādem : semiz,şişman insan. 

 y.12a/9 

yaġmur def" : çok yağmur yağdığında onun 

etkisini azaltmak, savmak. 

 y.11b/5 

yaġrı : yağır; sırt, arka, iki kürek 

kemiği arasında kalan bölüm. 

 y.39b/5 

yaġsız : yağsız. 

 y.48a/8 

ya�- : yakmak, yanmasını sağlamak 

veya yanmasına yol açmak, 

tutuşturmak. 

 y. 57b/11 

ya�ı : bk.ya�u  

 y.30b/7 

ya�ı eyle- : bk.ya�u eyle-. 

 y.33b/17 

ya�ı gibi sür-: yakı gibi sürmek. 

 y.14b/10 

ya�ı it- : bk.ya�u it- 

 y.21b/3 

ya�ı ur- : yakı sürmek; yakı, deri  üzerine 

uygulanan, genellikle bir beze 

emdirilerek sürülen yakıcı ve  

tahriş edici ilaç.  

 y.36a/14 

ya�#īn (F) :  kabak ağacı. krş. �aba� aġacı 

 y. 7b/6 

ya�u : yakı; deri üzerine uygulanan, 

genellikle bir beze emdirilerek 

sürülen yakıcı ve tahriş edici 

ilaç. krş.ya�ı  

 y.36b/6 

ya�u eyle- : yakı yapmak.krş.ya�ı eyle- 

 y.43b/14 

ya�u it- : yakı yapmak; deri üzerine 

uygulanan, genellikle bir beze 

emdirilerek sürülen yakıcı ve 

tahriş edici ilaç.krş.ya�ı it- 

 y.30b/3 

yā�ūnī (A) :  kızıl üzüm. krş. �ızıl üzüm 

 y. 7b/7 

yala- : yalamak. 

 y.32a/18 

yanaġ  : yanak, yanak; yüzün göz, 

kulak ve  burun arasındaki 

bölümü.  

  y.22a/9 

yana in- : (hastalık )kalça kemiğinin 

 yanına inmek. 

 y.31a/7 

yanı �ara "ilācı : yanı kara hastalığı  ilacı. 

 y. 11b/1 
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yanına kimse varma- : hastanın yanına 

kimse varmamak, yalnız 

bırakmak.1 

 y.5b/12 

yanmış şāb: yanmış şab. 

 y.27a/1 

yan za�meti :  siyatik. krş. "ır�uFn-nisā  

 y. 8a/3 

 

yapışdır- : yapıştırmak. 

 y.14a/12 

yapraġ  : bitkilerde solunum, karbon 

özümlenmesi, terleme gibi 

olayların oluşturğu, çoğu klo-

rofilli, yeşil ve her türlü biçim-

deki bölümler.  

  y.16a/11 

yar- : yarmak. 

 y.16b/7 

yara-   : iyi gelmek, uygun düşmek, 

caiz olmak. 

  y.57b/19 

yara : yara. 

 y.24b/4 

yara üzerine baġla- : yara üzerine 

bağlamak. 

 y. 24a/18 

yara yarı�ları : yara yarıkları. 

 y.34b/17 

yaramaz yil : vücuda zararlı gaz. 

 y.55b/18 

yaranuñ aġzı dutul-: yaranın ağzı tıkanmak. 

 y. 36b/14 

yaranuñ aġzın aç- : yaranın ağzını  açmak. 

 y. 36b/16 

yarasa gözi : yarasa gözü. 

 y.52a/13 

yaraya �ar- : yaraya ilaç sarmak. 

 y.56b/14 

yarpuz : 1111.... nane. krş. nā"nā (mentha 

piperita) 

 y. 7b/6 

    2222....    su nanesi. krş. �u na"nāsi 

(water mint) 

    y. 7b/7 

yaruġ :  vücudun herhangi bir yerinde 

oluşan yarık. 

 y.44a/14 

yarum : yarım. 

 y.39a/1 

yarum baş aġrısı : migren; yarım baş 

 ağrısı.  

 y.24b/10 

yasemīn �o�la- : yasemin koklamak. 

 y.12/16 

yāsemīn yaġı : yasemin yağı. 

 y.53a/13  

yaş  : taze. 

 y.71a/18 

yaş a�- : (göz yaşı için) yaş akmak. 

 y.8b/11 

yaş a�an göz : yaş akan göz. 

 y.42b/16 

yaş peynir :  taze peynir. krş. kerya� 

 y. 6b/6 

yaş �abun : yaş sabun. 

 y.39b/13 

yaş turunc �abuġı : taze turunç kabuğu. 
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 y.22a/11 

yaşı defc it- : burun yaşını gidermek.  

 y.24a/6 

yat- : yatmak. 

 y.18b/15 

yatup uyu- : uyumak. 

 y.17b/3 

yatū" (A) :  sütlü otu. krş. südli ot 

 y. 7b/6 

yavuz   : (hastalık için) kötü. 

 y.18a/6 

yavuz "alāmet : kötü belirti. 

 y.11b/17  

yavuz-ı nebeviye (A) : oğlan otu. krş. 

āsārūn,  kedi otı, oġul otı, 

tatranbū, tatranbūyā,yavuz-ı 

nebeviye 

 y. 7b/5 

yayan yürilmesinüñ "ilācı : yayan olarak

 yürüdükten sonra oluşan 

rahatsızlıkları gidermek için 

 uygulanan ilaç.  

 y.9b/18 

yayan yürü- : yaya yürümek. 

 y.31b/8 

yaz ve �ış günlerinde isti"māl it-: insanların 

 yaz ve kış mevsimlerinde 

çeşitli hastalıklardan korunmak 

için bazı  önlemler alması, 

uygulaması. 

 y.12a/1  

yebrū� (A) :  “sirācüFl-kutrub” veya “lüfah” 

denilen büyük ve geniş 

yapraklı bir bitkinin 

“tüffahüFl-cinn” adındaki 

kökü ve meyvesi olup eskiden 

boyacılıkta kullanılırdı. krş. 

ebrū-yı żam 

 y. 7b/6 

yengec :  yengeç, yan yürüyen bir tür 

küçük hayvan, çağanos, 

pagorya, seretān. krş. .arceng, 

sere#ān 

 y. 4b/6 

yengec gözi : yengeç gözü otu. 

 y. 58b/19  

yeñi #ırāş : yeni olunmuş tıraş. 

 y.15a/4  

yerbū" (A) :  arap tavşanı. krş. "Arab 

#avşanı 

 y. 7b/7 

yere�ān (A) :  sarılık hastalığı. krş. �arılu� 

 y. 8a/4   

yılan :  yılan, sürüngenlerden ayakları 

ince ve uzun, zehirli ve 

zehirsiz olanı. krş. mār,�ayye, 

ılan 

 y. 7a/2 

 yılan otı :  yılan otu. krş. çıntıyāna 

 y. 4a/7 

yılan so�- : yılan sokmak. 

 y.17b/10 

yılan yasduġı köki : ayı pancarı, kurt kulağı 

kökü. 

 y.38a/17 

yılana yapış- : yılana yapışmak. (metinde 

 doğum sırasında kadının 
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eziyet çekmemesi için yılanı 

tutması  olarak geçmektedir) 

52b/16 

 yılanı düşür- : (vücuda giren) yılanı 

düşürmek. 

 y. 35a/12 

yılanı pāreleyüp #aşra bıraġ-: yılanı  parça-

layıp vücuttan dışarı atmak. 

 y. 35a/14 

yıldırum urma-: yıldırım çarpmamak. 

 y.16b/9-10 

yıldız : yıldız. 

 y.63b/16 

yılġın köki : ılgın ağacı kökü. 

 y.58b/3 

yıl�un :  ılgın ağacı, ılgıngillerden 

Akdeniz bölgesinde yetişen bir 

ağaç veya ağaçcık cinsi. 

(tamarix)krş. #arfā  

 y. 6a/3 

yırtılma "ilācı : vücudun herhangibir 

 yerinin yırtıması durumunda 

 uygulanan ilaç. 

 y.11a/15 

yi-  : yemek. 

 y.14a/6 

yidür- : yidirmek. 

 y.15b/4 

yidürme- : yedirmemek. 

 y.21b/14 

yigidden �ıl bitürme : yiğitten kıl çıkma. 

 y.11b/16 

yil : sindirim borusunda, ağızdan 

 yutulan hava ile mayalanma 

sonucu ortaya çıkan uçucu 

maddelerin özellikle midede 

veya bağırsaklarda oluşturduğu 

 gaz. 

 y.41a/8 

yil eklen- : yel , gaz olmak. 

 y.71a/3 

yil ol- : yel, gaz olmak. 

 y.39b/8 

yil ta.līl it- : vücuttan gazları halletmek, 

dağıtmak; gidermek, boşalt-

mak. 

 y. 56a/15 

yili bedenden çı�ar- : gazı vücuttan 

 çıkarmak. 

 y.41a/11 

yilleri daġıt : yilleri (sindirim borusunda, 

ağızdan yutulan hava ile 

mayalanma sonucu ortaya 

çıkan uçucu maddelerin 

özellikle midede veya 

bağırsaklarda oluşturduğu 

gaz.) dağıtmak. 

 y.15b/18 

yimek  : yemek. 

 y.48a/18 

yirine gel- : (çıkık uzuv için) yerine 

gelmek. 

 y.33b/8 

yoġur- : yoğurmak, katı veya toz duru-

mundaki bir maddeyi herhangi 

bir sıvı ile karıştırarak hamur 

 durumuna getirmek. 

 y.12b/5 
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yoġurt :  yoğurt, maya katılarak koyu-

laştırılmış beyaz, kıvamlı süt 

ürünü. krş. rāyib 

 y. 5a/7 

yoġurt ayranı : yoğur ayranı. 

 y.50a/7 

yu-  :  yıkamak, yıkayıp temizlemek. 

   y.20b/19 

yubūset (A)        : : : : kuruluk; dört mizaç özelli-

ğinden biri, kuru özellikte 

olmak. bk.mizāc  

 y.38a/5 

yumruca şey peydā ol- : (hastalık belirtisi) 

yumruca nesne oluşmak. 

 y.21b/19-22a/1 

yumşadur yaġlar dürt- : yumuşadıcı  yağlar 

sürmek. 

 y.39a/13 

yumşa� dög- : yumuşak, hafif dövmek. 

 y.14a/15 

yumşa� it- : yumuşatmak. 

 y.34a/12 

yumşa� ol-: yumşak olmak. 

 y.39a/5 

yumur#a : yumurta. 

 y.14a/8 

yumur#a aġu : yumurta akı.krş. yumur#a 

beyāżı  

 y.23a/5 

yumur#a beyāżı: yumurtanın beyazı. 

 krş. yumur#a aġu  

 y.67b/17 

yumur#a gibi ol- : (illet ) yumurta büyüklü-

ğünde olmak. 

 y.36a/13 

yumur#a �abı : yumurta kabuğu. 

 y.23a/8 

yumur#a �arusı : yumurtanın sarısı. 

 y.14b/ 8 

yumur#a �arusın ayır- : yumurta sarısını 

beyazından ayırmak. 

 y.14a/ 7 

yumur#a yaġı : yumurta yağı. 

 y.22b/3 

yun- : yıkanmak. 

 y.14a/13 

yut-  : yutmak, ağızda bulunan bir 

şeyi yutağa geçirmek. 

   y.22a/13 

yutama- : yutamamak. 

 y.33b/18  

yüksek yirden düşmek : yüksek yirden 

düşmek.  

 y.11b/9 

yüñ : koyun tüyü. 

 y.33a/16  

yüregde olan süddeFi aç- : yürekte olan 

tıkanıklığı açmak.  

 y.41b/14 

yürege �uvvet vir- : yüreği kuvvetlendir-

mek.  

 y.10a/17 

yüregi �ayna- : yüreği kaynamak. 

 y.48b/15 

yürek  :  yürek, kalp; göğüs boşluğunda, 

iki akciğerin arasında, vücu-

dun her yanından gelen kanı 

akciğerlere ve oradan gelen 
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temiz kanı da vücuda dağıtan 

organ.  

  y.46b/1 

yürek aġrısı : yürek ağrısı. 

 y. 47b/19 

yürek aġrısı :  yürek ağrısı. krş. zāhīre  

 y. 8a/5 

yürek aġrısı "ilācı : yürek ağrısı ilacı. 

 y.10a/15 

yürek aġrısın def" it-: yürek ağrısını 

gidermek. 

 y.71a/10-11 

yürek burması "ilācı : yüreğin içinde bir 

şey bükülüyormuş gibi 

ağrıması durumunda uygulanan 

ilaç. 

 y.10a/15 

yürek ıssı ol- : (hastalık belirtisi) yürek 

sıcak olmak, hararet olmak. 

 y.34a/2 

yürek oynama� : kalp sıkışması, çarpıntı, 

yürek oynaması. krş. .afa�ān 

 y. 8b/1 

yürek yanması : yürek yanması. 

 y.66a/8 

yürek yıllanması : yürek yaşlanması. 

 y. 71a/14 

yürekde olan �arāreti def" it-: yürekte olan 

sıcaklığı uzaklaştırmak; (eski 

tıp anlayışına göre maddelerin 

taşıdıkları varsayılan dört 

özelikten biri; (hastalıklarda) 

iltihabın dört klasik 

belirtisinden biri, ateş; vücut 

sıcaklığı.)  

 y.11b/13 

yürekde olan yilleri daġıt-: yürekteki yelleri 

dağıtmak. 

 y.21a/13 

yürekden �an git- : yürekten kan gitmek. 

 y. 49b/12 

yüz  : yüz; başta, alın, göz, burun, 

ağız, yanak ve çenenin bulun-

duğu ön bölüm, surat.  

  y.23a/16 

yüz buruş- : yüz kırışmak. 

 y.53a/15 

yüzde çıġıt ol- : yüzde çil olmak.krş. yüzde 

çil ol- 

 y.23a/8 

yüzde çil ol- :  çil. krş. yüzde çıġıt ol-  

 y.8a/7  

yüzde olan çıġıd : yüzde olan çil. 

 y.23b/6 

yüzde olan çı�mı� : insanın yüzünde 

ortaya çıkan yumruca şişlik. 

 y.21b/17 

 yüzde olan maraż : insanın yüzünde 

 oluşan hastalık. 

 y.23a/4 

yüzde peydā olan çı�mı� "ilācı: insanın 

yüzünde ortaya çıkan yumruca 

şişliğe uygulanan ilaç.  

 y.9b/10 

yüzde ve a"żāda olan temregü : temriye 

hastalığı. 

 y.11a/11 
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yüzde ve elde �ovu�dan yaru� : yüzün ve 

elin soğuktan yarılması. krş. 

�afede 

 y. 8b/3 

yüze dürt- : yüze ilaç sürmek. 

 y.23a/10 

yüze güneş żarar eyle-: insanın yüzüne 

güneş ışınları zarar vermek.  

  y.23a/3 

yüze güneş żarar eylememek "ilācı : 

insanın yüzine güneşin zarar 

vermemesi için uygulanan ilaç. 

  y.9b/11 

yüze #amzır- : yüze damlatmak. 

 y.15a/1 

yüzerlik :  üzerlik, yabani sedef tohumu 

ve bitkisi. krş. büyūd �armal, 

üzerlik,üzerlik to.mı, 

sipendān yüzerlik.yüzerlik 

to.mı. (peganum harmala) 

 y. 4b/4 

yüzerlik to.mı : üzerlik tohmu. büyūd 

�armal, üzerlik,üzerlik to.mı, 

sipendān yüzerlik.  

 y.37a/13 

yüz göz şiş- : (hastalık belirtisi) yüz göz 

şişmek. 

 y.22a/15 

yüzi gökçek ol- : (hastalık belirtisi) yüzü 

yeşile yakın renk almak. 

 y.22b/10-11  

yüzi gözi egil- : (hastalık belirtisi) yüz ve 

 göz eğrilmek. 

 y.19b/15  

yüzi mücellā ol- : yüzü parlak  olmak. 

 y. 23a/1-2 

yüzi .ūb ol- : yüzü güzel olmak. 

 y.23a/1-2 

yüzin rengin boz- : yüzün rengini bozmak. 

 y. 36a/7-8 

yüzine sür- : (ilaç için) yüzüne sürmek. 

 y.22a/19 

yüzine #amzır- : (ilaç için) yüzüne 

 damlatmak.  

 y.13b/17 

yüz �ızar- : yüz kızarmak. 

 y.30a/6 

yüz �ızıl ol- : (hastalık belirtisi) yüzü kızıl 

renk olmak.  

 y.23a/14 

yüz yarıl- : yüz yarılmak.  

 y.23a/16-17 

yüzüñ �arılıġuñ def" it- : yüzün sarılığını 

gidermek.  

 y.22b/14-15 

    

ZZZZ

żab (A) :  kertenkele. krş. keler 

 ż. 6a/2 

2āc (A) :  kara boya, kükürtle demir 

birleşimlerinden biri, demir 

sülfat. krş. �ara boya 

 2.5a/4 
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za"ferān (A) : safran; süsengillerden, 

sonbaharda mor renkli ve 

büyük çiçekler açan, yumrulu 

bir bitki (crocus sativus) ve bu 

bitkinin tepeciklerinin kurutul-

masıyla elde edilen, sarı renk 

vermekte kullanılan toz. krş. 

.alū�  

 z. 4b/6 

'āhir ol- : (hastalık için)belirmek,ortaya 

çıkmak. 

 '.9b/4 

za�met (A) : ağrı, acı, rahatsızlık, zorluk. 

 z. 12b/15 

za�met çekme- : eziyet çekmemek.  

 z.67a/7 

za�met vir-: acı vermek. 

 z.32a/4 

za�meti ol- : (kasık için)ağrısı olmak. 

 z. 44a/9-10 

za.īre (A) :  yürek aġrısı. krş. yürek aġrısı 

 z.8a/5   

ża"īf (A) : zayıf, kuvvetsiz, güçsüz, 

mecalsiz. 

 ż.10a/9 

ża"īf .asta (A-F) : zayıf, kuvvetsiz, güçsüz, 

mecalsiz hasta. 

 Ż.10a/17 

ża"īf ol- : zayıf, güçsüz olmak. 

 ż.39b/7 

ża"iflik : zayıflık ,güçsüzlük. 

 ż.71b/1 

zāFil it- : yok etmek. 

 z.61a/5 

żamġ-ı "arabī (A) : Arap zamkı. 

 z.48a/13 

żamġuFş-şükrān (A) : baldıran otu ve 

bundan elde edilen zamk, ağu 

otu. krş. baldıran żamġı 

 ż.6a/2 

żamīrān (A) : bir tür çiçek. krş. emīr-i 

"aşi�ān çiçegi 

 ż. 6a/2 

żanbaġ (A): zanbak. (lilium kandidum) 

 ż. 25b/4 

żanbaġ-ı "arabī (A) : bir çeşit zambak. 

 ż. 25b/2 

zar : bazı meyve ve bitkilerin pek 

ince olan iç kabuğu. 

 z.57a/7 

żarar (A)    ::::    bir şeyin yol açtığı kötü sonuç, 

ziyan.  

  ż.37b/14 

żarar olan cimā" a�vālleri : vücuda zarar 

 veren cima durumları. 

 ż.12a/13 

'arf (A) : kap, eczacılıkta kullanılan 

araçalardan biri. 

 '.58b/16 

2atüFl-cenb (A) : akciğer  zarı iltihabı, 

satlıcan. krş. �ancu 

 2. 8b/2 

2atü"l-�ayye (A) : kaş ve kirpik dökülmesi 

hastalığı. krş. �aş ve kirpik 

dökülmek 

 2. 8b/1 

2ātüFr-riFe (A) : zatürre, akciğer iltihabı. 

krş. ciger aġrısı 

 2. 8a/2 

2eker (A) : erkeklik organı, penis.  
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 2.43b/9 

2eker başı : penis başı. 

 2.57a/8 

2eker delügi : penis deliği. 

 2.57b/8 

2eker perdesi : penis perdesi. 

 2.57a/7-8  

2ekerde şiş ol- : erkeklik organında ,peniste 

şiş olmak. 

 2.43b/4 

2ekere mūrdārlı� ulaş- : penise pislik 

ulaşmak. 

 2.43b/9 

zencār (A) :  bakır pası çeşidinden göz taşı. 

krş. �alem-i çengār 

 z. 5a/6 

zencār merhemi : bir tür merhem.  

 z.24b/1 

zencebīl (A)     : : : : zencefil; zencefilgillerden, 

kamış görünüşünde, çok yıllık, 

otsu bir bitki (zingiber offici-

nale) ve bu bitkiden elde 

edilip, baharat olarak kulanı-

lan toz. 

  z.26b/19  

zencebīl ma"cūnu: zencefil macunu. 

 z. 50b/15 

zencebīl perverdesi : zencefil özünün 

terbiye edilmesiyle oluşan 

yiyecek. 

 z. 41a/14 

zencefre (F) : zincifre denilen kırmızı boya, 

sülüğen boyası. 

 z.36b/4 

zerāverd (F) : kızıl gül düğmeciği adlı çiçek 

ve yaprakları. 

 z. 27a/7 

zerde-çūb (F) : zerdeçal, zencefilgillerden 

boya gibi kullanılan ve safran 

yerine zerdeye konulan bir 

cins sarı gül. krş. �arı aġaç, 

"ır�uFs-sā"ayn, �aru boya 

 z. 6a/6 

zer-nebāt  : bir tür şeker. 

 z.26b/19 

zer-nebāt köki : bir çeşit bitki kökü. 

 z.34a/7 

zernī. (F) : zırnık, arsenik, sıçan otu; 

maden filizlerinde çok yaygın 

bulunan, metal görünümünde 

basit element.krş �acer-i şems 

 z. 64a/10 

zeyt yaġı : bk.zeytūn yaġı. 

 z.13a/13 

zeytūn çekirdegi : zeytin çekirdeği.  

 z.27a/1 

zeytūn yaġı : zeytin yağı.krş. zeyt yaġı 

 z.12b/8-9 

zeytūn yapraġı : zeytin yaprağı. 

 z.26a/9 

zeytūn-ı benī isrāFīl (A) : beni israil zeytini 

denen bir tür taş. krş. 

�acerüFl-yehūd 

 z. 4b/3 

'ıyān (A) :  yaban yasemini. krş. yaban 

yāsemini 

 '. 6a/4 
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żıyyı�-ı nefes (A) : nefes darlığı. krş. verem 

,żıyyu�u’n nefes, nefes darlıġı, 

tı�nefes. 

 ż. 8b/7 

żıyyı�-ı �adr (A) : göğüs darlığı.krş. 

żıyyu�uF�-�adr  

 ż.46a/7 

żıyyu�u’n nefes (A) : nefes darlığı. krş. 

nefes darlıġı, tı�nefes, żıyyı�-ı 

nefes  

 ż.38a/8 

żıyyu�u’n nefes cilācı : nefes  darlığı, 

tıknefes hastalığı ilacı. 

 ż.37b/16 

żıyyu�uF�-�adr (A) : göğüs darlığı.krş. 

żıyyu�-ı �adr  

 ż.38b/5 

zība� (A) :  cıva. krş. jīve 

 z. 5a/5 

zift (A)        ::::    zift; katran ve diğer organik 

maddelerin buharlaşmasından 

veya damıtılmasından elde 

edilen, kolay kırılan, az ısı ile 

eriyen, katı, siyah, parlak 

madde, kara sakız. 

  z.13a/1 

zihn ziyāde ol-: aklı artırmak. 

 z.21a/11 

2īre (F) :  kimyon. krş. kimyōn 

 2. 5a/5 

ziyāde �aynat- : fazlasıyla kaynatmak. 

 z.71a/11 

ziyāde terle- : fazlasıyla terlemek.  

 z.12b/7 

ziyāde yi- : fazla yemek. 

 z.21a/14 

ziyādesiyle acı- : fazlasıyla ağrımak.  

 z.24a/14-15 

ziyān itmeyen edviyye: zarar vermeyen 

ilaç. 

 z. 20a/2 

zōr (F)        : : : : kabızlık, bağırsak sancısı. 

 z. 49b/18 

zōr ol- : kabız olmak. 

 z.48a/8 

zōra mübtelā ol- : kabızlık , bağırsak 

sancısı olmak.  

 z.48a/3 

2ubd (A) :  yağ, tere yağı. krş. tere yaġı 

 2. 5a/5 

2ubduFl-ba�r (A) : deniz köpüğü. krş. deñiz 

köpügi 

 2. 5a/5 

zūfā (A)    : zulfa otu; tüylü, çok yıllık, 

mavimsi çiçekli, yaprakları 

kokulu bir bitki. Uyarıcı ve 

gaz söktürücüdür.(hyssopus 

officinalis).  

  z.48b/3 

'ulmet def"it- : (göz için) karanlık 

gidermek, görme bozukluğunu 

gidermek. 

 '. 67a/3  

'ulmet �ıl- : karanlık olmak. 

 '.18b/18 

zü�al (A) : Satürn, keyvan. (metinde 

kurşunun simgesi 

anlamındadır) krş.�urşun  
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 '.64a/7 

zühre (A) : çoban yıldızı, venüs. (metinde 

bakırın ve cıvanın simgesi 

anlamındadır) krş.ba�ır , jīve 

 '.64a/6 . 

zükkām (A)        : : : : nezle, soğuk algınlığı. 

krş.nezle vec"-i sin  

 z.24b/10 

zükkām marażı : nezle. krş. vec"-i sin, 

zükām marażı, zükkām 

 z. 8b/6 

zükkām ol- : nezle olmak. 

 z.26a/4 

zükkāmı def" it- : nezleyi savmak, 

gidermek.  

 z.26a/3 

2ülü (A) :  sülük, kirli kanı emmesi için 

vücudun bir tarafına 

yapıştırılan hayvan. krş. sülük 

 2. 5a/4 
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