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TİRE NECİP PAŞA KÜTÜPHANESİ TIBBÎ YAZMALARINDAN 

İBN KEMÂL’İN KEMÂLİYYE’Sİ 

 

Yıllar önce İzmir ve çevresi kütüphanelerindeki çalışmalarım sırasında, 
Tire’de Necip Paşa Kütüphanesi, Vakıf Dışı Toplanan Kitaplar kısmında 
(No 13) incelediğim, içinde el-Ahkâmü’n-Nebeviyye fî Sınâ’atı’t-
Tıbbiyye [1a-I36b], Risâletü ‘Alâmeti’l-mevti li-İbokrât el-Yûnânî [I43b-
l46b], Kitâbu Ömer b. el-Câhız mine’t-Tıbb [146b-I60b], Kitâbü fî ‘İlmi’l-Bâh 
[I65b-206b], Tercüme-i Müfredât-ı İbn Baytâr [2l3b-365b] ve Kitâbü 
Kemâliyye lî-ibn Kemâl Paşa min İlmi’t-Tıbb [366a-374b] adlı ikisi 
Arapça, dördü Türkçe tıbbî eseri ihtiva eden mecmua, tıp tarihimiz 
açısından önemli bir koleksiyondur. Bu yazmayı gün yüzüne çıkarmak 
amacıyla başladığım çalışmalardan Bâhnâme ile Kemâliyye 
tamamlanmış, Müfredât-ı İbn Baytâr ise devam etmektedir.  

 

KEMÂLİYYE VE MÜELLİFİ 

Necip Paşa nüshasında Şeyhülislâm İbn Kemâl’e [1468-1534] mal edilen 
Kemâliyye’nin, diğer nüshalarını ihtiva eden yazma kütüphane katalog-
larında ve bunları referans alan eserlerde, Dilşâd Şirvânî, Şirvânlı 
Mahmûd gibi farklı yazarların eseri olduğu zikredilmektedir. 

Türk tıp tarihiyle ilgili yayınlarda iki yayın dışında bahsi geçmeyen 
Kemâliyye hakkında son zamanlarda yapılmış olan ve eseri Türk dili 
açısından değerlendiren iki araştırmada, eserde müellif isminin 
bulunmamasına karşılık, M. Yelten1 Osmanlı Müellifleri’ne2 dayanarak, 
H. Şahin de Yelten’in görüşünü benimseyerek Şirvânlı Mahmûd’a mal 
etmektedirler.  

                                                 
1 Muhammed Yelten, Şirvanlı Mahmud, s. 12. 
2 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. III, İstanbul 1333, s. 235; Lâtin 
harfleriyle, İstanbul 1975, s. 222. 
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Bilim tarihçiliğimizin ulaştığı bugünkü seviyesinde, eksik ve yanlış 
bilgiyi ihtiva eden Osmanlı Müellifleri’nin, kayd-ı ihtiyatla kullanılması 
gerektiğine inandığımızdan, eser ve yazarı hakkındaki bilgilerin yeniden 
değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.3 

Bursalı’nın, “841/1437’de Mahmûd İbn-i Mehmed Dilşâd Şirvânî’nin üç 
kitap olarak düzenlediğini” ifade ettiği Kemâlnâme ile ilgili bilgiler 
tamamıyla yanlıştır. Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde Eski Eserler 
Bölümünde 1841 numara ile kayıtlı yazma, yakın bir zamanda 
yayınladığımız göz hastalıkları kitabı Mürşid’dir.4 Yazmanın sırtındaki 
sonradan yazılmış Kehhâlnâme ibâresi, kitap telif edilirken yanlışlıkla 
Kemâlnâme olarak kaydedilmiştir. Ayrıca yazarının adı Mahmûd ibn-i 
Mehmed Dilşâd Şirvânî değil, Mehmed b. Mahmûd-ı Şirvâni’dir. 
Dolayısıyla Kemâliyye’nin Dilşâd Şirvâni’yle uzaktan yakından bir ilgisi 
yoktur.  

Son yıllarda bizim de katkıda bulunduğumuz bazı yayınlarla Dilşâd 
Şirvâni’nin kimliği biraz daha açıklık kazanmış, Murâdnâme’de, adının 
Bedr-i Dilşâd b. Muhammed b. Oruç Gâzî b. Şa’bân; Mahmûd b. 
Muhammed Dilşâd-ı Şirvâni olduğu tespit edilmiştir.5 

İlk Türkçe tıp kitaplarıyla ilgili bir makalenin yazarları6 ile İslâmî Tıp 
Yazmaları7 ve İzmir Millî Kütüphanesi Yazma Eserler8 kataloglarını 
hazırlayanlar da Osmanlı Müellifleri’ne dayanarak aynı hatayı 
tekrarlamışlardır.  

                                                 
3 Hatice Şahin, “Anadolu’da Yazılmış Bir Tıp Kitabı Kemâliyye”, Uludağ 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 6, S. 9, Bursa 
2005/2, s. 152. 
4 Ali Haydar Bayat-Necdet Okumuş, Muhammed b. Mahmûd-ı Şirvâni, Mürşid, 
Ankara 2004, s. 546. 
5 Ali Haydar Bayat, “Bedr-i Dilşad ve Murad-Nâme’de (631/1427)  Tababet”, 
Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 4, 1990, s. 61-69; Âdem Ceyhan, Bedr-i Dilşâd’ın 
Murâd-Nâmesi, c. I-II, İstanbul 1997. 
6 Kenan Süveren-İlter Uzel, “İlk Türkçe Tıp Yazmalarına Genel Bir Bakış”, Tıp 
Tarihi Araştırmaları, S. 2, İstanbul 1988, s. 136. 
7 Ramazan Şeşen-C. Akpınar-C. İzgi, Türkiye Kütüphanelerinde İslâmî Tıp 
Yazmaları Kataloğu, İstanbul 1984, s. 234. 
8 Ali Yardım, İzmir Millî Kütüphânesi Yazma Eserler Kataloğu, c. III, İzmir 
1997, s. 378. 
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XVI. yüzyıl Osmanlı kültürünün en büyük temsilcilerinden olan İbn 
Kemâl’in [1468-1534] çoğu risâle olmak üzere iki yüzü aşkın eseri 
vardır. Eserleri arasında, Tire nüshasında olduğu gibi Kemâliyye, 
Yavuz’un emriyle tercüme ettiği söylenen Tifâşi’nin [1184-1253] 
Rucû’u’ş-Şeyh ilâ Sibâh’ı gösteriliyorsa da9, mütercim veya müellif ismi 
geçmeyen, erken Anadolu Türkçesiyle yazılmış bu iki eserin, Arapça ve 
Farsçaya derin vukufu yanında, ağır, tumturaklı bir ifade tarzı olan İbn 
Kemâl’e ait olamayacağını kesinlikle söyleyebiliriz.  

Risâle’nin müellifi hakkındaki tek kaynak, içindeki kısıtlı bilgiye 
dayanmaktadır. Müellif’in, “ilm-i tıb okıduğumuz üstâdumuz…”10 
cümlesinden bir şahıstan tıp tahsil ettiği, “Arabî kitâblardan buldum 
çıkardum, tecribe itdüm” ifadesinden de Arapça bildiği anlaşılmaktadır.  

Eserin başındaki, “[Burusa’da türbedâr]11 Şeyò KemÀleddìn hażretleri, 
mübÀrek cismlerine müteèalliú baèżı emrÀż õikr itdüklerinde, biz daòı bir 
niçe èilÀc õikr idüb ve lÀkin òÀùırında durmamaà-ıla bir kaàıda tesvìd 
olsun deyü işÀret bir buyurmaları-y-ıla, muòabbetleri şevúiyle bunca 
edvìye-i laùìfe cemè eyledük, tÀ ki mübÀrek mizÀclarına èaôìm menfaèat 
olub, bizi õikr bi’l-òayr ile yÀd itmeklige bÀèiå ola. Ve bu kitÀba 
KemÀliyye deyü ad virdüm şerìf ismlerine mensÿb olub şeref ola” 
satırlarından, Bursa’da saygı duyduğu türbedâr Şeyh Kemâleddîn’e 
tavsiye ettiği bazı ilaçları, şeyhin hatırda kalması için yazmasını istemesi 
üzerine hazırlanmıştır.  

 

KAYNAKLARI 

Kemâliyye’deki, “ŞifÀ kitÀbında eydür”, “Aúşemseddìn 
mücerrabÀtındandur”, “MevlÀnÀ Aúşemseddìn úatında bir kişi eydür”, 
“Mÿcez şeròinde eydür”, “áÀyetü’l-MünÀ’da eydür”, “Arabì kitaplardan 
buldum çıkardım, tecribe itdim” ifadelerinden anlaşılacağı üzere derleme 
bir eserdir. On bir yerde geçen, “ŞifÀ kitÀbında eydür”, “ŞifÀ kitÀbını 
taãnif iden hekìm eydür”, “ŞifÀ kitÀbında eydür muãannif Hacı Paşa” 
ifadelerinin ardından verilen bilgilerin büyük bir kısmı, Hacı Paşa’nın 

                                                 
9 İsmet Parmaksızoğlu, “Kemâl Paşa-zâde”, İslam Ansiklopedisi, c. VI, İstanbul 
1967, s. 565. 
10 Süleymaniye nüshası, v. 6b 11. 
11 Süleymaniye nüshası, v. 1b 8. 
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Müntehab-ı Şifâ’sında bulunmadığından, Şifâu’l-Eskâm ve Devâu’l-
Âlâm’dan istifade ettiğini düşünmekteyiz. Kaynaklar arasında zikredilen 
İbnü’n-Nefis’in, yedisi Arapça, ikisi Türkçe olan dokuz Mûcez 
şerhlerinden12 hangisinden istifade edildiği anlaşılamamaktadır. áÀyetü’l-
MünÀ olarak tespit edebildiğimiz tek kitap ise, Salih b. Nasrullah’ın [ö. 
1669] Arapça Tıbbu’l-Cedîdü’l-Kimyâ’sının Damat İbrahim Paşa’nın 
sadrazamlığı sırasında [1718-1730] saray hekimi Hasan tarafından 
tercüme edilen áÀyetü’l-MünÀ fì Tedbìri’l-MerzÀ’dır.13 Benzer kitap 
isimleri arasında, Câlînûs’un Kitâbu’l-Münâ’sı, el-Kumrî’nin Kitâbu’l-
Gunâ ve’l-Münâ’sı da vardır. Gâyetü’l-Münâ bunlardan biri mi, yoksa 
tespit edemediğimiz başka bir eser midir bilemiyoruz. Diğer kaynakları 
arasında, Akşemseddîn, üstatlarından Afyonkarahisarlı Yigen èİmâd, bazı 
Arapça tıp kitapları, Tıbb-ı Nebevî ve havas ilmi’ne ait14 eserler vardır. 

 

KEMÂLİYYE MUHTEVÂSI 

Erken dönem Anadolu Türkçesiyle kaleme alınmış olan Kemâliyye, 
yazılış sebebini açıklayan kısa bir girişten sonra, on bir bâbda, baş, göz, 
diş, bel, selesü’l-bevl [idrarını tutamama, idrar kaçırma], cimâ yani cinsî 
gücü arttırma, makat çevresindeki kaşıntılar, bâsurların [hemoroid] 
tedavileri, tedavide kullanılan şerbetler, macûnlar ve murabbâlar, 
hekimlere vasiyet bölümlerini ihtiva etmektedir. 

Risâlede, hastalıkların büyük bir kısmının sebepleri, belirtileri, sonuçları 
aktarılmadan, çeşitli kaynaklardan derlenmiş, hemen tamamı bitkisel 
kaynaklı olan müfret ve mürekkep ilaç formülleri verilir.  

Tıbbî kitaplar yanında bir tıbbî nebevî kitabından aktardığı, çok konuşma, 
çok uyuma, çok yeme ve çok cinsel ilişkinin hastalık getirdiği ifadesiyle, 
                                                 
12 Ramazan Şeşen-C. Akpınar-C. İzgi, Türkiye Kütüphaneleri İslâmî Tıp 
Yazmaları (Arapça, Türkçe ve Farsça) Kataloğu, IRCICA, İstanbul 1984, s. 102-
104. 
13 Ali Haydar Bayat, Tıp Tarihi, İzmir 2003, s. 263, 275. Risâlede bahsi geçen 
Gâyetü’l-Münâ’nın, erken dönem eserlerinden olması sebebiyle Hasan’ın eseri 
olması mümkün değildir.  
14 Nesnelerle harf, kelime ve duaların gizli özelliklerinden faydalanarak, 
gayb’dan (bilinmeyen dünyadan) haber veren veya varlıklar üzerinde etkili 
olduğu ileri sürülen gizli ilim [Bkn. İlyas Çelebi, “Havas İlmi”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. XVI, İstanbul 1997, s. 517-521] 
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Şifâ’dan alıntı yaptığını zikrettiği15 “ŞifÀ kitÀbında kebere otınuñ 
òÀããiyyeti budur ki bÀsÿrlı kişi yatsu namÀzı vaútinde kebere biten yere 
vara anası adın ve kendi adın diye kim, ‘yÀ kebere sen fülÀñ èavretüñ 
oàlınuñ bÀsÿrısın’ diye andan giderüb ide. Seher vaútinde yine gelüb ide 
ki, “yÀ kebere sen fülÀn kişinün oàlunuñ bÀsÿrısın”. Andan yine yatsu 
namÀzında gele ide ki, ‘sen fülan òÀtunuñ oàlunuñ bÀsÿrısıñ’ diyüb 
úoparub yabana ata, ÀmmÀ demür Àletle úoparmaya. BÀsÿr günden güne 
úurıya, zÀ’ìl ola. Bu óikmeti hiç kimse inkÀr itmeye zìrÀ òavÀãã óaúdur” 
gibi bilimsel tıpla bağdaşmayan tedavi yolları da aktarılır.  

 

NÜSHALAR 

Kemâliyye’nin mevcut yazma nüshalarının sayısını Yelten üç, Şahin iki, 
İslamî Tıp Yazmaları Kataloğu’nun dört olarak tespitlerine karşılık, biz 
eserin on beş nüshasını tespit etmiş bulunuyoruz.  

• Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdadlı Vehbi Efendi Bölümü, No 
1465, v. 40-65, s. 15, 148x105 [120x70] mm., hat, harekeli ta’lik, konu 
başlıklarıyla bazı kitap ve bitki isimleri kırmızı mürekkeple yazılmış. 

• Süleymaniye Kütüphanesi, Lâleli Bölümü, No 1646/1, v. 26, s. 13, 
145x98 [115x60] mm., hat, yer yer harekeli nesih kırması, konu 
başlıklarıyla bazı kitap ve bitki isimleri kırmızı mürekkeple yazılmış. 

• Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa Bölümü, No 2074, v. 
92-115, s. 13, 203x145 [142x93] mm., hat, harekesiz ta’lik, konu 
başlıklarıyla bazı kitap ve bitki isimleri kırmızı mürekkeple yazılmış. 

• Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa Bölümü, No 2111/2, v. 
33-46, st. 13, 180x130 [120x75] mm., hat, harekesiz ta’lik, konu 
başlıklarıyla bazı kitap ve bitki isimleri kırmızı mürekkeple yazılmış. 

• Süleymaniye Kütüphanesi, Abdülgânî Ağa Bölümü, No 1465/3, v. 
40-65, talik, 148x105. 

• Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Tıp, No 80, v. 18, talik. 

• Millet Kütüphanesi, Tıp, No 248, v. 13, talik. 

                                                 
15 Müntehab-ı Şifâ’da böyle bir bilginin olmamasına karşılık, Şifâu’l-Eskâm ve 
Devâü’l-Âlâm’da olup olmadığı konusunda, kitabın Arapça olması sebebiyle 
inceleyemedik. 
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• Bursa Bölge Yazmalar Kütüphanesi, Haraççıoğlu Bölümü, No 
1149/1, v. 148-161, s. 17, Müstensih, Trabzon Kal’ası dizdârı Yûnus.  

• İzmir Millî Kütüphanesi, No 590/2, v. 82-91, s. 18, 240x170 
[150x80] mm., hat, nesih, 7. bâbdan sonrası eksiktir.  

• Tire Necip Paşa Kütüphanesi, Diğer Vakıf Eserleri Bölümü, No 
13/5, v. 366b-374b, 295x185 [235x108] mm., nesih, cetvelli, istinsah 
tarihi 1137/1725. 

• İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, No 837/27, v. 502-509, 
istinsah tarihi 1090/1679. 

• İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dalı Kütüphanesi, Yazma No 12(C/3501), v. 1-49, 17,3x12,3 
[12x6,5] mm., harekeli nesih, 13 s., istinsah 18 RA 1284/21 Temmuz 
1867.  

• İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Müzesi 
Kütüphanesi, No 270/3, v. 18a-25b, 200x140 [136x68] mm., hat, nesih; 
sonu eksik.  

• İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Müzesi 
Kütüphanesi, No 465, v. 77-106 (sayfa olarak numaralanmış), 175x125 
[113x63] mm., hat, nesta’lik.  

• Çorum Hasanpaşa Halk Kütüphanesi, No 2910, v. 1b-14b, 
863/1458, talik; kütüphane kaydında Akşemseddin Muhammed b. Hamza 
eş-Şâmî el-Osmancıkî, yani Akşemseddin gösterilmektedir.16 

 

          Sonuç olarak kısaca ifade etmek gerekirse;            

          - Kemâliyye erken Anadolu Türkçesiyle yazılmış tıbbî risâle 
olduğundan, tumturaklı ifade tarzı ve üslûbu olan İbn Kemâl’in eseri 
olduğunu düşündürmemektedir.  

                                                 
16 Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi’nde Kemâliyye adıyla kayıtlı bir eser 
mevcutsa da [Cemşid b. Mes’ud b. Mahmud el-Mulakkab bi-Gıyâs, Kemâliyye, 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi, No 132, v. 21b-44b], 
temin ettiğimiz CD’sinden bunun astronomiye ait bir eser olduğu anlaşılmıştır. 
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          - Yazarı, Osmanlı Müelliflerinde zikredilen Şirvânlı Mahmûd ve 
Tire Necip Paşa Kütüphanesinde ifade edildiği gibi İbn Kemâl Paşa 
olmayıp Bursalı bir hekimdir.  

          - On bir bölümde tedavide kullanılan ilaç formüllerinin kullanılışı 
yanında ciddî bir tıp kitabında olmaması gereken havâs ilmi ve tıbb-ı 
nebevîyle ilgili bilgileri ihtiva etmektedir.  

          - Kemâliyye’nin 15 nüshasının varlığı, uzun zaman el kitabı olarak 
kullanıldığı intibaını vermektedir.  

          - Aynı ismi taşıyan, sayfa sayısı yaklaşık olan eserlerin her zaman 
aynı kitap olmayacağı gerçeği ile böyle durumlarda yazma nüshaları 
bizzat görmenin gereği ortaya çıkmaktadır.   

          - Tarihî tıbbî yazma eserlerin yayına hazırlanmasında tıp 
tarihçileriyle teşrik-i mesai yapılmasının zorunlu olduğu, bilim tarihi 
dışındaki kişilerin yayınlarından anlaşılmaktadır.  

          - Hazırladığımız Tire Necip Paşa nüshasıyla birlikte, neşredilen 
metinler genel olarak paralellik göstermekle birlikte, birbirinden farklı 
kelime, cümle hatta paragraf düzeyinde eklentileri ihtiva etmektedir.  
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ÇEVİRİYAZI (TRANSKRİPSİYON) SİSTEMİ 

 

1. Metnin hazırlanmasında, Türk transkripsiyon sistemi kullanılmıştır. 

Uzun vokaller ( , ى   .À, ÿ, ì şeklinde gösterildi (ا, و

2. Varak numaraları [25a]► şeklinde, satırlar ise [satırın başında 9 punto 

üst karakter olarak [3gözün…]]verildi.  

3. Hiçbir transkripsiyon kaidesini bozmadan, metin günümüzde yazılmış 

ilmî eserlerde olduğu gibi, başlık, paragraf ve noktalama [,] [.] ile 

anlaşılır hale getirildi.  

ÇEVİRİYAZI İŞARETLERİ 

 

 a, e, ı, i, u, ü :    ا

 b :  ب

 p :  پ

 t :  ت

 å :  ث

 c :  ج

 ç :  چ

 ó :  ح

 ò :  خ

 d :   د

  õ :   ذ

 r :   ر

 z :   ز

 j :   ژ

 s :  س

 ş :  ش

 ã : ص

  ż, ê : ض

 ù :   ط

 ô :   ظ

 è :   ع

 à :   غ

 f :   ف

 ú :    ق

 g, k :    ك

 ñ :    ك

 l :    ل

 m :     م

 n :    ن

 v [u, ü, o, ö] :    و

 h [a, e] :    ه

 y [ı, i] :   ى

 é :    ء
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[366B]► 1KİTÁBÜ KEMÁLİYYE Lİ-İBNİ KEMÁL PAŞA 
2MİN èİLMİ’Ù-ÙIBB 

[Tire, Necip Paşa Ktp., Diğer Vakıf Eserleri Böl., No 13/5, v. 366b-374b, 

295x185 [235x108] mm., nesih, cetvelli, istinsah tarihi 1137/1725] 

 
3BismillÀhirraómÀnirraóìm 

4El-óamdu li’llÀh ol úÀdir-i bì-zevÀle kim, bize òastalıúlarına delÀlet idüb 

bildirdi 5ve ãalavÀt vü teslìmÀt ol ùabìbü'l-úulÿb üzerine olsun kim, 

göñüller òastalıúlarına ìmÀn ve İslÀm 6birle muèÀlece itdi. Daòı Àl ve 

aãóÀb üzerine olsun kim, ol server-i kÀ'inÀtuñ izin izleyüb 7gitdiler. 

AmmÀ baèd, ey èazìz bu úadar fÀ'ideleri bir yere cemè idüb 8bir kitÀb 

itdüm, sebeb oldur ki, óabìbü'l-èÀrifìn Şeyò KemÀleddìn óażretleri, 

mübÀrek cismlerine 9müteèalliú baèżı emrÀż õikr itdüklerinde, biz daòı bir 

nice èilÀc õikr idüb ve lakin òÀùırında 10durmamaà-ıla bir kaàıda tesvìd 

olsun deyü işÀret buyurmaları-y-ıla, muóabbetleri şevúiyle bunca 
11edvìye-i laùìfe cemè eyledük, tÀ ki mübÀrek mizÀclarına èaôìm menfaèat 

olub, bizi õikr bi'l-òayr 12ile yÀd∗ itmeklige bÀèiå ola. Ve bu kitÀba 

KemÀliyye deyü ad virdüm, şerìf ismlerine 13mensÿb olub şeref ola ve on 

bir bÀb üzerine tertìb olundu: 

BÁB-I EVVEL 
14Başa Müteèalliú Olan Marażlaruñ èİlÀcların BeyÀn İder. 

BÁB-I æÁNÌ 

                                                 
∗ “yÀd”, iki kere yazılmış 
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15Göz Marażların ve Edvìyesin Bildürür. 

BÁB-I æÁLİæ 

Aàza Müteèalliú Olan 16EmrÀżuñ DevÀların BeyÀn İder. 

BÁB-I RÁBİè 

Dişlere Müteèalliú Olan 17EmrÀżuñ DevÀların BeyÀn İder. 

BÁB-I ÓÁMİS 

Bele Müteèalliú Olan 18EmrÀżuñ DevÀların BeyÀn İder. 

BÁB-I SÁDİS 

Selesü’l-Bevl ve Sebeblerin [367A]► 1BeyÀn İder. 

BÁB-I SÁBİè 

CimÀè İtmek İştihÀ ve Úuvvet Viren DevÀları BeyÀn İder. 
2BÁB-I æÁMİN 

Maúèad Gicimenüñ Sebeblerin ve DevÀların BeyÀn İder. 

BÁB-I3 TÁSİè 

Şerbetler Terkìb İtmek ve ÒÀããiyyetlerin BeyÀn İder. 

BÁB-I èÁŞİR 

Maècÿnlar Menfaèatlerin 4ve Terkìb İtmesin BeyÀn İder. 

BÁB-I ÓÁDÌ èAŞR 

Vaãıyyetlerin ve Vaúıyye ve 5Rıùl Didügünden MurÀd Nedür Anı 

Bildürür. 

***** 

BÁB-I EVVEL 

Başa Müteèalliú 6Olan Marażlaruñ MuèÀlecesin BeyÀn İder. 

ÒaşòÀşı úabı-y-ıla ve içi-y-ile saóú idüb başa 7ursalar olanca baş aàrısın 

gidere. èAúırúaróÀyı çeyneseler balàamı indürür, zift-ile yÀ 8saúız-ıla 
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çeyneseler çoú balàam indürür, geñzi ve dimÀàı arıdur. ŞifÀ kitÀbında 

eydür, 9bir kişinüñ balàamı çoú olsa, buyÀnı úoyulunca úaynada andan 

ãoñra ezüb iki dirhem biber, 10iki dirhem şeker yumşaú saóú idüb buyÀn 

balı-y-ıla yuàura, noòÿddan kiçirek óabbeler idüb 11aàzınuñ boàazına 

yaúın yirde duta boàazında gevdesinde úoyulmış balàamı indüre ve baş 
12türüs[t]cek ola. ŞifÀ kitÀbında eydür, başım dÀ'im ãaà olsun diyen kişi, 

hemÀn 13uyanduàı gibi úaàırsun ve sümkürsün. Ve daòi çalúúoyun arúası 

üzere yatmasun 14ki, burnındaki ve gögsindeki dökilen balàam beyniye 

dökilür, başı aàır olur, èakıl 15ve idrÀú süst olur ve gözlerinüñ nÿrı øaèìf 

olur ve delülük ve sersÀmlık 16olur ve dÀ'im baş aàrımaú yaramaz 

àuããalar ve fÀsid fikirler andan óÀãıl olur, óattÀ ŞifÀ kitÀbında 17gördüm, 

çalúúoyun yattuàı zamÀn görinen düşe iètibÀr olmaz, zìrÀ èaúl òayÀlet-i 
18fÀsideye úarışur, ÀêàÀå ve ÀòlÀm olur. Sünnet yirine gelsün deyü 

çalúúoyun 19yatursa, daòı çoú yatmayalar, tizcek gerü yanın döneler. 

äıàıruñ iç yaàın şeker-ile 20dögüb başa ursalar eyü ola. BÀbÿneci az ãu-y-

ıla úaynadub ãovuúdan aàrımış başa 21ursalar, ãovuúluàını gidere, tekrÀr 

bi-tekrÀr tecribe olunmışdur. Gelincik çiçegi dibin çeyneseler [367B]► 
1başda olan nezleyi bi’l-külliyye indüre. Ve burnına ãuyın dürtseler 

burnındaàı èilletleri 2çeke indüre. Ve her dürlü baş aàrısına bir şeyòüñ 

kitÀbında bir nüsòa buldum, yazdum, 3kendü elimle tecribe eyledüm. İtüñ 

başınuñ yuúaru çenesin úafası-y-ıla alub oda yaúa, 4óattâ kül ola, andan 

külini revÀú bal-ıla yuàura ve başı dibiñe úazıda yaúu idüb 5üzerine ura, 

bir gün ve bir gice gidermeye, bi-èavni'llÀhi teèÀlÀ òalÀã bula. BilÀd-ı 

Mıãır'da 6sulùÀnü,l-meşÀyiò dÀ'im mürìdlerine eydür kim, úaçan başıñuz 

aàrısa ve dimÀàıñuza süstlüú 7gelse, iki ayaàıñızı ıssı ãuya úurna içine 
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banduruñ daòı ovuñ ùopuúdan 8yuúarusın aşaàaãınuñ, başdaki zaómet 

aşaàa iner, dökilür, gider dirler. DuèÀcı 9daòı tecribe itdüm, àÀyet 

mücerreb buldum. BÀdÀmı dögüb sirke ve gül yaàı-y-ıla yaúu idüb 10başa 

ursalar, aàrısın gidere. ÚaraòisÀr'da èİmÀd'a didüm ki, beàÀyet üstÀd idi 
11baş aàrısı-çün ve dimÀà ãovuúluàı-çün bize bir èilÀc virüñ ki andan 

úuvvetlu olmaya. 12Bu èilÀcı yazub virdiler: birisi budur ki, zencebìl iki 

direm, úaranfil iki direm, eğir 13dört direm, mevìzec ki aña ùaà üzümi 

dirler üç direm, her birin başúa başúa saóú, 14àÀyet yumşaú idüb elekden 

geçüreler, mecmÿèın bir yire cemè idüb, óammÀm içinde başı dibiñe 
15tirÀş idüb üzerine ekeler, bir zamÀn ãabr ideler ki başı úızdırur, içerü 

burnındaàı 16ãovuúluàı ve baàlam[ı] indürür, óall ider giderür. Bir kişinüñ 

dimÀàı ãovuúdan òarÀb olmış 17idi, bu èilÀcı itdüm fÀ’ide ôÀhir oldı. 

ÁmmÀ birinde olmazsa tekrÀr itmek gerek. Aú18şemseddìn óaôretleri bu 

èilÀcı görüb raàbet idüb kitÀblarına yazdılar. Faãl: 19yimekleri bildürür 

kim, yüreğe ve dimÀàa ziyÀn virür ve baş aàrısın getürür. áÀyetü’l-MünÀ 

kitÀbında 20eydür, balıú ve bıldırcın ve süd ve yoàurt, úarın geçirür çerb 

yimekleri çoú yimek dimÀàa 21ziyÀn virür ve balı çoú yimek baş aàrıdur, 

fınduú ve òurma, bÿy ve tere, biber úara [368A]► 1zeytÿn ve zaèferÀn ve 

kestÀne ve kerefs kendene bunlaruñ mecmÿèın çoú yimek baş aàrıdur. 
2Şekerle bÀdÀm yimek dimÀàa àÀyet úuvvet virür, baş aàrısın giderür. 

Ùıbb-ı Nebevì kitÀbında eydür, 3ãalla’llÀhü teèÀlÀ èaleyhi ve sellem 

buyurdular: dört nesne fehme ziyÀn ider, evvelÀ çoú söylemek, 4dimÀàuñ 

iligin üzer, zaèìf ider, Àdemi tìz úocaldur. İkinci çoú uyumaú beñzi 
5ãarardur, gözleri şişirür, balàamı çoàaldur, bedeni süst idüb òasta ider. 

Üçünci 6çoú yimek bedeni ve mièdeyi żaèif ider, göñli ve gözi nÿrsız ider, 
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düşvÀr marażlar getürür. 7Dördünci coú cimÀè itmek bedeni úurıdur, 

úuvveti zaèìf ider ve dimÀàı süst ve úuvvetsiz 8eyler. Baèżı óükemÀ 

dimişdürür bir sÀèat àuããalanmaú bir yıllıú úuvveti giderür. AllÀhu teèÀlÀ 

aèlem. 
 

9BÁB-I æÁNÌ 

Göz Marażların ve DevÀların 10Bildürür. 

Òardalı ãu-y-ıla, bal-ıla úarışdurub göze dürtseler, úaralıàın gidere. 

Úarlanàuc 11beynisin alalar, bal-ıla çekseler, ãu inmekden ãaúlaya, daòı 

gözdeki aàı giderür ve 12tersin daòı gözüne aú düşen göze çekseler 

giderür, mücerrebdür. Ve hem úanın göze çekseler 13àÀyet görür ide, 

bişmesin daòı gidere. Ve daòı ayu yaàın göze dürtseler, úabaúda úıl 
14bitürmeye ve hem bir ùamla ödinden göze ùamzursalar yaşarduàın 

gidere. CülnÀrun∗ üç güccük 15dÀnesin bir kişi yutsa ol kişiye göz aàrısı 

vÀúiè olmaya. Ùatlu ve ekşi enÀruñ 16ãuların birbirine úatub úoyulınca 

bişüre, baède indürüb göze çekseler, gicisin ve óarÀretin 17giderüb nÿrın 

artura. Ve sükkeri eküb gözüñ karañulıàın ala. Ve yılan úabuàın 18zeyt 

yaàı-y-ıla úavurub güneşe úosalar, göze çekseler, úarañulıàın giderüb şu 

inmekden emìn 19eyleye ve hem gözde olan aàı gidere. Ve sumÀàı bala 

úatub ãu-y-ıla yaúu [idüb] gözüñ úabaàına 20ursalar, úabaúda olan 

òuşÿneti giderür, gül ãuyı-y-ıla bişürüb ursalar göre, nÀfìè ola 21ve hem 

úanın ve úaralıàın gidere. Ve hem úuvveti çıúınca ãuda úaynadub ol ãuya 

penbeyi ıãladub [368B]► 1göze ursalar, ol göz kim uyuz olmışdur, fÀ'ide 

ôÀhir ola. Gelincik çiçegin dögüb göze 2ãuyın çekseler, gözde olan aàı 

                                                 
∗ Metinde, “çınÀr” olarak yazılmış. 
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gidere. SumÀàı içeler, göz aàrısın gidere. Ve hem gül ãuyı-y-ıla 3ezüb göze 

ùamzursalar, gözdeki aàı ve úabaúda olan úalıñlığı gidere. Úurduñ ödüni 

bal 4ıla göze çekseler nÿrın artura ve hem gözin göyündürüb yumşaú 

dögeler, göze çekeler, 5gündüzin nice görürse, gice daòı eyle göre. Yeşil 

úurbaàanuñ úanını alub úıl biten göze 6dürtseler, ayruú bitmeye. Keklik 

ödin süd-ile úaynadub göze çekseler, gündüz nice 7görürse gicede eyle 

göre. Keçi ödin úurudub göze çekseler hergiz aàrı görmeye. 8ÓımÀr-ı 

vaóşìnüñ òÀããiyyeti oldur ki, her kim gözine baúsa, kendü gözine úara ãu 

inmekden 9emìn ola. ÜstÀdımız úanlu göz aàrısına bir terkìb itdi, bir 

gicenüñ içinde bi-emri’llÀh 10òalÀã buldı. Terkìb budur: üç direm úızıl 

noòÿd alub azacuú úavuralar, andan un 11gibi saóú idüb óarìrden 

geçüreler, üç direm yüzerlik toòmın daòı bir miúdÀr úavurub dögeler, 
12elekden geçüreler, ikisin gül ãuyı-y-ıla balçıú olunca birbirine 

úarışduralar, penbeye dürteler, 13yatsu namÀzından ãoñra iki gözinüñ 

úabaàı üstine yapışdurub üstini bizle baàlayalar, 14ãabÀóa değin 

gidermeyeler. Bir kerre olmazsa tekrÀr ideler. AllÀhu teèÀlÀ aèlem. 

 
15BÁB-I æÁLİæ 

Aàıza Müteèalliú Olan EmrÀżı BeyÀn [İder]. 
16Ùuraú otını ve mÀzÿyı, berÀber, ayru ayru saóú idüb ãÿmak içinde 

úaynada ve indüre, 17aàzına úarşu ùutub veyÀòÿd ãumaú ãuyı-y-ıla 

úaynamadan úurula aàzına alsa, 18şifÀ bula mücerrebdür. ŞifÀ kitÀbında 

eydür, her kim aàzı úoúusı gökçek olsun 19dir ise, yaş mersìn yapraàın, 

úızıl üzümüñ çekirdegin çıúarub ikisin hÀvÀnda 20döge, óall olub 

úarışınca, baède noòÿddan büyük óabbeler idüb ikisin gice, ikisin 21ãabÀó 
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yuda, aàzından gelen nefes laùìf ola. äarımsaú ve ãoàan úoóusı [369A]► 
1ağzında belürmesin diyen kişi, úuru kişnici çeynesün kim, yaramaz 

úoúuyı giderür, eyü úoúular getürür. 2ŞifÀ k i t À b ın d a  eydür, kişi murÀd 

eylese ki, dÀ'imÀ gül gibi úoúa. Úızıl güli hÀvanda dögüb 3un gibi eylese, 

óammÀmdan çıúduúda bedeninde der var iken boynına ve gögsine ve 

úoltuúlarına 4dürtse, bir hammÀma daóı varınca rÀyióası gitmeye. Bir 

dürlü daóı èanberi gül ãuyı-y-ıla yuàura 5bedenine dürte, ãuya girmeyince 

bedeninden gitmeye.  

 

BÁB-I RÁBİè 

Dişlere 6Müteèalliú Olan Marażlaruñ DevÀların BeyÀn İder. 

ŞifÀ k i t À b ı n d a  eydür, ekÀbir-i eùıbbÀ 7ãovuúdan ve ıssıdan olan diş 

aàrısına ittifÀú itdiler ki, ùuzı muókem saóú idüb 8ve ãarb sirke-y-ile 

mülemmaè idüb, aàızda ùutub yine döke. Bu resme èilÀc itmek gerekdür. 
9DuèÀcı daòı tecribe itdüm, bi-óamdi li’llÀhi teèÀlÀ, şifÀ buldum. Diş 

aàrısı ãovuúdan 10olsa, buàday kepeğini dögülmüş ùuz ile úavurub iki 

ùuluñlarına ve başına ısıcaúla urub 11şifÀ bula. Dişlerde úurd olsa, 

çıúarmaàa èilÀc budur ki, bÀñ toòmını mÿm-ıla yuàurub 12fetil ide, yaúub 

bir çanaàa ãu úoyub öñüne ala aàzın üstine aça, tÀ kim ol 13yanÀn fetiliñ 

yalıñı ve dütüni aàzına girüb, dişinüñ úurdlarına gide. Úurtlar inüb 

çanaúda 14olan ãuya dökilüb ÀşikÀr ola. Meğer ol kişinüñ dişinde úurd 

olmasa, 15oluncaú elbette çıúar. Mÿcez k i t À b ı n d a  [ e y d ü r ]  bir kişi 

aòyÀnen aàzında bal-ıla sirke ùut-sa, 16yüz yigirmi yaşına varınca bir 

dişine øarar gelmeye. Ve diş úanayub ve yÀòÿd çürüse 17èilÀc budur ki, 

aàzına ısıcaú ãu ùutub yine döke ve barmaàı-y-ıla muókem úanayınca 
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ova, tüküre. 18Baède ùuz eküb ve şÀbı yumşaú dögüb, bal-ıla úarışdurub 

diş üstine süreler 19birde olmazsa tekrÀr ideler. 

 

BÁB-I ÓÁMİS 

Bel Marażların 20 ve DevÀların Bildürür. 

ŞifÀ kitÀbında eydür, ekåer bel aàrısı ãovuúdan olur. NişÀnı oldur ki, 
21çıblaú olduúda ve gice açuú olub, ãuyı çoú içüb ve yemişleri çok 

yiyicek, aàrısı [369B]► 1ziyÀde olur. Bilgil ki cümle erlik úuvveti belden 

gelür. Nitekim Óaúú celle ve èalâ Kur'Àn-ı Kadìm'inde 2buyurur: “òuliúa 

min mÀ’in dÀfiúín • yeòrucu min beyni’ã-ãulbi ve’t-terÀéib”∗ [Bel] daòı 

süñüklerden 3ve ùamarlardan maòlÿù ve mürekkebdür. Belde ãovuúluú 

olsa, te'åìr bu õikr olunan süñüklere ve 4etlere ve ùamarlaruň cümlesine 

olur. Beli aãl mizÀcından ki óarÀretdür, çıúarır, ãovudur. Pes çünkim 5aãl 

mizÀcı müteàayyir olur, çıúan menìnüň mizÀcı müteàayyir olur, cimÀè 

itse tìz iner, leõõeti 6az olur. Ve hem ãovuú belden gelen menìden 

èavretler óÀmile olmaz, belde ãovuúluú 7olıcaú bevl Àleti ve iki bögrek 

ve küllì úuvvet øa'ìf olur, tìz tìz tebevvül idüb ve Àlet 8süst olub, cimÀè 

leõõeti az olduàı, küllìsi belde ãovuúluú olduàındandur. Aú9şemseddìn 

úatında bir kişi eydür ki fülÀn kişinüñ bunca oàlı vardur. Şeyò eydür -

raòmetu’llÀhu 10èaleyh-, ol kişinüñ beli berk imiş. İy èazìzim bilgil kim, 

bir maraø baùman baùman girür, 11dirhem dirhem çıúar. äovuúdan vÀúiè 

olan tedrìc-ile, ıssı nesneler-ile èilÀc 12olunur. Bel ãovuúluàuna èilÀc 

budur ki, evvel ùaruyı úavuralar, bir bize úoyub belüñ 13aàrıyan yirine 

                                                 
∗ “O (insân) sırt ile göğüs kafesi arasından atılan bir sudan yaratıldı, bel ile 
kaburgalar arasından çıkar o su” [Kur’ân, Tarık Sûresi/86, âyet 6-7]. 
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baàlayub, irteye dek çalúúoyun oluca[k] ùarunuñ üstine yatub, 14tekrÀr bu 

resme idüb èilÀc ideler. Bir úumrÀl úuzı derisinüñ kürküni alub, yuúaru 
15ucın yaàrın küreklerinden tÀ oturaú yirine varınca göñlekden ùaşra 

yüzinüñ 16içine diküb ve tüyin tenden yaña idüb, üstünden úuşanalar 

kim, yil girmeye. Ve ùuzı 17yumşaú saóú idüb, ùaruya úarışdurub, õikr 

olunan üzre ısıcaú urub ãabr ide, 18ekşiden ve ãovuú ãudan ve havÀdan 

óaõer ide, ıssı nesneler yiye, ısıcaú ùutub 19bir zamÀn perhìz ideler, tÀ ki 

tecrìd-ile zÀ'il ola. Ve aàrı gitdükden ãoñra òafìf 20ùaèÀmlar yiyüb. ÁmmÀ 

úuzı derisin bahÀr eyyÀmın geçirüb tamÀm havÀlar ıssı olmayınca 

gidermeye. 21Ve giderdükden bir nice gün panbÿú bizin úat úat idüb 

úoyub, andan gidere. [370A]► 1ŞifÀ kitÀbında muãannıf Óacı Paşa bir 

yaà terkìbi õikr idüb, dühn-i mübÀrek diyü ad 2virmişdür. Bel aàrısı ki 

ãovuúdan veyÀ yilden ola, òulÀãaten cemìè bedende ne úadar 3ãovuúdan 

óÀãıl olmış sızılar var-ısa şifÀdur ve mücerrebdür. Budur ki õikr olunur: 
4yiàirmi dirhem eskimiş ãarımsaú alub, úabı-y-ıla yumşaú döge ve on 

dirhem saóú olmış 5bìber alub, iki rıùl zeyt yaàı-y-ıla úaynadub yarım rıùl 

úalduúdan ãoñra indürüb süze, 6ãÀfì yaà úala. Andan tekrÀr od üzerine 

úoyub, daòı beş dirhem ferfiyÿn ve beş dirhem 7günlük saóú idüb, ol 

yaàuñ içine úoya ve muhúem úarışdura. Andan indürüb sırçalu 8úaba 

úoyalar, bel aàrısına ve baş çegzinmesine óÀcet vaútinde ısıdub ve tenini 

od yanında 9úızdurub, dürtüb muókem ovalar. Birde olmazsa tekrÀr 

tekrÀr ideler şifÀ ola. 10ŞifÀ kitÀbında bir yaà daòı õikr olunur eski bel 

aàrısına: bir rıùl zeyt yaàın alub, 11içine bir vaúıyye aàu aàacı yapraàıñ 

úoyub, yapraàuñ úuvveti çıúınca úaynadub andan indüre, 12içi şırçalu 

úaba úoya. Vaút-i óÀcetde ısıdub ve beli daòi úızdura, muhúem ovalar. 
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13äabÀó óammÀma vara, çıúduúdan ãoñra ısıcaú noòÿd-ıla bişmiş úoyun 

eti şurbÀsın 14yiyüb, beli ısıcaú ùutalar şifÀ bula. Ve bir daòı 

Aúşemseddìn eydür, on dirhem ùuz, iki dirhem biber alub, 15ikisin daòı 

yumşaú dögeler, óammÀma varub çoú ãu döke. Andan 16ol ùuzla biberi 

dürteler, ovalar, bol bol ekeler ve ifr[Àù] ùura, baède yuya şifÀ bula. 17Bu 

èilÀcı òalúa çoú söylerdi: eger biber üç dirhem olursa daòı úuvvetlu ola. 
18Baş aàrısın ve dimÀà ãovuúlıàın gidermek içün èİmÀd'dan yene terkìb 

yazdum, 19bel aàrısına àÀyet münÀsib èilÀcdur àÀfil olmayasın. Biberle 

ùuzı nice itmek 20gerek ki, tennÿrı úızdurub üstüne keçe döşeyüb ve daòı 

üstine panbÿú bizi 21döşeye, ãırtı üstine yata, şifÀ bula. Òuãÿãan meõkÿr 

yaàlardan dürteler, úalúıcaú [370B]► 1koyun eti-y-ile, ıssı otlar-ıla 

bişmiş noòÿdlu havuç úalyesi veyÀòÿd bahÀrla bişmiş úoyun kebÀbı daòı 
2eyüdür. Ekşilerden ve ãovuú ãudan ve ãovuú yimişlerden óaõer itmek 

gerek. 

 

BÁB-I 3SÁDİS 

Selesü’l-Bevl Olmaú Marażların Bildürür ve MuèÀlecesin Daòı BeyÀn 

İder. 
4Bu emrÀøuñ ekåerì ãovuúdan olur. èİlÀcı budur kim, ãovuú vaútinde 

ùuzlular yemeyeler 5belluù ve mürr ve rÀsen ve óaãalbÀn ve günlük ve 

ùobalak ve uãtuòÿdus ve biber, her birinden 6onar dirhem alub muókem 

saóú idüb ve elekden geçirüb, altmış dirhem dögülmüş şeker ile 

úarışdurub, 7bir dirhemden bir miåkÀle dek yiyüb şifÀ bula. Bir daòı èilÀc 

budur ki, bellÿùı ãarb sirkede 8ıãladub, dört dirhem günlük ve mersìn ve 
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helìle∗-i kÀbulì ve belìlec her birinden üçer 9dirhem ve ùobalaú beş dirhem 

yumşaú dögüb kifÀyet miúdÀrı bal-ıla úarışdurub, óÀcet 10vaútinde bir 

miåúÀl yiyeler. Ve daòı üç cevzi kebÀb idüb yiyüb yatsa, beàÀyet 11nÀfiè 

ola. Mÿcez Şerói’nde [eydür], ãarımsaú bu maraøa ziyÀde nÀfièdür, nice 

zamÀn istièmÀl 12itmek gerekdür. Yine bu kitÀbda eydür, günlük ve 

ùopalaú her birinden berÀber alub, dögüb bal 13úatub, her ãabÀó bir miåúÀl 

yiye. Bir dürlü daòı budur ki, çörek otı-y-ıla seõÀb 14toòmın berÀber alub 

dögüb, bal úatub maècÿn idüb, bir dirhem yiye. Aúşemseddìn 
15mücerrabÀtında bellÿt terkìb[i]: çörek otı yigirmi dirhem, zencebìl beş 

dirhem, úaranfil iki dirhem, 16dÀr-ı fülfül üç dirhem, zaèferÀn beş, kebÀbe  

üç dirhem, ãoàan toòmı iki dirhem, ùopalaú beş 17dirhem, havuç toòmı 

beş dirhem, òavlincÀn üç dirhem, maãùakì bir dirhem, cevz üç dirhem, 
18günlük bir direm, bellÿù unı altmış dirhem, úavrulmış buàday unı yüz 

yigirmi, revÀú bÀl 19altı yüz dirhem, bellÿùı cüz’ì úavurub andan döge, unı 

daòı vech-i meşrÿó üzere úavura 20ve dögüb cümlesin eleyüb andan 

ùartub, balı úaynada, üç kez köpügin alub, añul añul 21úaynadub úıvÀma 

getüre. ÁmmÀ úıvÀmın úatı eylemeye ki, maècÿn úatı olmaya. Andan 

ocaúdan [371A]► 1indürüb birez úarışdura, tÀ ki óarÀret úuvveti gide, 

edviyenüñ úuvvetin ãınmaya. Baède bir ãırçalu 2úaba úoya, óÀcet 

vaútinde istièmÀl oluna. Bel aàrılarına ve úuvvet-i cimÀèa ve baàlulara ve 
3sancuya ve yürek burusına, selesü’l-bevle mücerrebdür, çeşnisi daòı 

àÀyet ùatludur. 4Selesü’l-bevl olanlaruñ yimekleri budur ki, úoyun etin 

úavurub kişnicle yiyeler, yÀòud  kişnici 5soñra ekeler. Bal ve ãarımsaú 

                                                 
∗ Metinde, helìlec yazılmış.  
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yimege müdÀvemet ideler, [sumÀú] aşına ıssı otlar úatub yiyeler, nafièdür 
6in-şÀé-AllÀhu teèÀlÀ.  

 

BÁB-I SÁBİè 

CimÀèa Úuvvet ve İştihÀ Viren 7Nesneleri BeyÀn İder. 

Buçuú dirhem úaranfil úızıl keçi südinde ıãladub içe ve bunı her gün 
8èÀdet idine, beàÀyet úuvvet vire. Ve daòı noòÿdı úoz yaà-y-ıla ve bal-ıla 

úarışdurub 9maècÿn ide, ãabÀó açla ve yatıcaú vaútin yiye, beàÀyet 

muúavvìdür. TÀze balıàı ãoàan-ıla 10bişürüb yimegi èÀdet idinse, menì 

arturub cimÀèa úuvvet virür. Ve beş dirhem turb toòmını dögüb, 11on 

dirhem şekere úatub, óìn-i cimÀèda yiye, süst olmaya. ŞifÀ kitÀbında 

eydür, bol 12ãoàan-ıla ve noòÿd-ıla bişmiş úoyun eti, erkek semiz oàlaú 

eti ve tavuú ve bıldırcın 13ve serçeler ve herìse ve südlü birinc ve rÿfadan 

yumurda ve üzüm ve òıyÀr ve úabaú ve şeftÀlÿ 14ve naènÀè ve keşÿr ve 

şalàam ve turb ve bögrülce ve fıstıú ve õerdÀlÿ ve bÀdÀm ve köknÀr 15ve 

sayaàı ve bal ve kendene, cümlesi muúavvìdür. Her kişinüñ mizÀcına 

göre virile. Úuru yÀbis kişiye 16ıssı yimekler virmeye, bi’l-külliye 

cimÀèdan úalur, cimÀèa ziyÀn eyleyen, ãovuú ãuyı çoú 17içmek ve úanı 

çoú aldırmaú, mercimek ve ùuzlu ekşidür. CimÀè úuvveti içün yimekler 

istièmÀl 18itmek yegdür, edviye istièmÀl itmeden. Ve úaãuàın tiz tiz 

yülümek cimÀèa úuvvet virür. Ekåer-i 19eùtibÀ dimişler ki, cimÀèa óarìã 

olub edviye ùabìèat ziyÀndur, meger birúaç gün òÀtunlara 20erlik göstersin 

diyü istièmÀl iderse, nesne lÀzım gelmez, ÀmmÀ ãanèat idinmeye ve bu 

kitÀbuñ 21Àòirinde muúavvì eşribe ve maèÀcìn õikr olunsa gerekdür in-

şaé-AllÀhu teèÀlÀ.  
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[371B]►  1BÁB-I æÁMİN 

Maúèad Gicişdügi Sebebleri 2ve DevÀları BeyÀnındadur. 

Maúèad gicişdügi sebebi ya göyünmiş ãafrÀdur ve yÀòÿd azmış ùuzlu 
3balàamdur. äafrÀdan olanuñ èalÀmeti, ùatlu nesne gicisin arturur ve ãaru 

ãu çıúar, birez 4gici emìn ola, zìrÀ gicişdüren ol ãaru ãudur kim, 

göyünmiş ãafrÀdur, úaşımaú-ıla çıúar, birez emìn 5olur. èİlÀcı budur ki, 

mÀ-i rummÀnı içe, tÀ kim göyünmiş ãafrÀyı òalù ola ve ishÀl ide, 6çıúarub 

pÀk eyleye. Terkìb budur: ekşi ve ùatlu enÀruñ ùaşra úabların ãoyub, 

içinde 7olan ãaru úab-ıla ãıúa, yüz dirhem úaynadub kefin alub, dört 

dirhem ãaru helìle, 8üç dirhem kÀbulì helìle úabları, dört dirhem helìle 

nìm kuft idüb, ãu içinde tamÀm ıãlana, üzerine yigirmi dirhem şeker 

úatub süze ve içe. Úan göyündürür nesnelerden iótirÀz ideler, 10bal ve 

bekmez ve úuru üzüm ve úuru incirden. ÁmmÀ ekşi yimek, nÀrdenk aşı 

ve úoruú aşı gibi, 11maúèad neden gicirse cümlesine nÀfièdür. Sirke 

sürmek ve gül yaàı sürmek ve gicişen 12óacÀmat itmek, şişe çekmek 

nÀfièdür. Bir èilÀcı daòı, òÀm şÀbı dögüb úaùrÀn-ıla 13òalù ve şÀf ide. Bir 

daòı, şeftÀlÿ yapraàın alub, gölgede úurudub, hÀvÀnda 14saóú ve üç ãabÀó 

üçer dirhem yiyeler. Ve sergeleyi saóú idüb, yoàurub 15şÀf ide 

maúèadında götüre. BÀsÿr didükleri nesne òïd úoyu úandan olur 16kim 

aña sevdÀ dirler. Pes bÀsÿrlu kişi sevdÀ arturur nesnelerden iótirÀz ideler, 
17ãıàır ve keçi etleri ve úuru et ve mercimek ve kelem ve bÀdincÀn gibi. 

SevdÀ çok olıcak  18ishÀl itmek gerek. Úan çok gider, úan aldırmamak 

gibi. Ve ãovuú ãu-y-ıla 19ùahÀret itmemek gerek ve ùahÀret idicek, panbÿú 

bizi ile yaşı almaú gerek, aàrısı 20 ziyÀde olursa deve örgüci yaàı yÀòÿd 
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zerdÀlÿ çekirdegi ya gül yaàı muúl-ı ezraú 21ile dürtmek gerek. ÒaşòÀş 

úabı ve òatmi ve kendene úaynadub ãu-y-ıla istincÀ itmek [372A]► 1ãuyı 

ãovumadan èale’l-fevr silmek gerek. áıdaları semiz úoyun eti ya úuzı ya 

semiz tavuú eti 2ya rÿfadan  yumurda ve isfìnÀò ve erişte, bÀdÀm yaàı ve 

tereyaàı yimek gerek. Bir èilÀc 3daòı, iki kez ya üç kez sülük urub 

yaramaz úanın gidere. Bir daòı, úoyun boàazlanduàı gibi 4ıssıcaúla 

öykenüñden bir barmaú miúdÀrı keseler, maúèaduñ içinde şÀf gibi 

götüreler. 5Bir pÀre daòı maúèaduñ ùaşrasında götüre. Birez ãovuduúda 

ısıcaúla birin daòı uralar. 6Bu resme bÀsÿruñ yaramaz ãuların çeke, ala. 

Yiñi aàulu olduàı-çün ite virseler yimeye. 7Bir daòı, beş dirhem aàu 

aàacı yapraàından alub saóú idüb, ùancaraya úoyub, üstüne 8otuz dirhem 

zeyt yaàı úoya, úaynada, baède süze ãÀfì yaà úala. Andan fetìl idüb 

bandura, 9şÀf gibi götüre. Eger bÀsÿr maúèaduñ ùaşrasında ise tekrÀr 

dürte, bi-èavni’llÀh 10şifÀ bula. Bir àarìb èilÀc daòı budur ki, yaş kebereyi 

dögüb ãuyın ala, bevÀsìre dürte 11tekrÀr elbette zÀéil ola. Òardal ile dÀéim 

buòÿr itse bevÀsìri gidere. Ve üç yılàun 12aàacı-y-ıla buòÿr itseler 

úurıdur, giderür. Bir daòı, şeftÀ[lÿ] çekirdegini úırub için hÀvÀnda 
13dögüp yaàın çıúara, maúèada dürteler ve úabını bir çömlege úoyub 

buòÿr ideler, üstüne ùuralar, 14bu resme ide, bevÀsìrüñ sigilleri gide. Ve 

daòı, bir dirhem kebere köküñ dögüb, bal-ıla òalù 15idüb yiye, nÀfiè ola. 

Bir daòı, üç dirhem kendene ãaúsıya úoyub buòÿr ideler nÀfiè ola. 16Bir 

daòı, devenüñ örgüci yaàın õerdÀlÿ çekirdeàin ve kendene berÀber saóú 

ve òalù maúèada dürteler, 17beàÀyet fÀ’ide ide. ŞifÀ kitÀbında [eydür], 

kebere otınuñ òÀããiyyeti budur ki, bÀsÿrlı kişi yatsu namÀzı 18vaútinde 

kebere biten yere vara, anası adın ve kendi adın diye kim, yÀ kebere sen 
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fülÀn èavretüñ 19oàlınuñ bÀsÿrısın, diye andan gidüb seher vaútinde yine 

gelüb ide ki, yÀ kebere sen 20fülÀn kişinüñ oàlunuñ bÀsÿrısın diye, andan 

yine yatsu namÀzında gele, ide ki, sen fülÀn 21òÀtunuñ oàlınuñ bÀsÿrısın 

diyüb úoparub yabana ata. ÁmmÀ demür Àletile úoparmaya. [372B]► 
1BÀsÿr günden güne úuruya zÀ’ìl ola. Bu óikmeti∗ hiç kimse inkÀr 

itmeye, zìrÀ òavÀãã òaúdur. 2ŞifÀ kitÀbında eydür, kimse arslan derisinüñ 

üzerine otura bevÀsiri gide bir rivÀyetde 3örtünenüñ dimişler.  

 

BÁB-I3 TÁSİè 

Şerbetleri Terkìb İtmek 4ve ÒÀããaların Bildürür. 

 Gül şarÀbı: óarÀreti giderür, úandan ve ãafrÀdan olan emrÀøı defè ider, 
5ùabìèatı telyìn, yürege úuvvet ve göñüle feraó virür: dört rıùl úızıl gül 

yapraàın içi ãırçalu 6úaba úoyub, anuñ üzerine on rıùl şeker úoyub, bir 

gün ve bir gice ùura ve dÀ’imÀ ol yapraàı ãu 7eåeri úalmayınca muókem 

ãıúub, baède ol ãuyı bir ùaş çömlege úoyub, yarısı úalınca muókem 

úaynadub 8ve köpügin alub, ãÀf ideler. Andan ol ãuya dört rıùl şeker 

úatub, yumşaú od-ıla úoyulınca 9úaynadalar andan indürüb istièmÀl 

ideler. Maùlab, ŞarÀb-ı benefşe: óarÀretde, ruùÿbetde 10muètedildür. 

ÕÀtü’l-cenb maraøına ve öykene ve gögüse ve bögreklere ve úavuàa, 

küllìsine fÀ’idedür. 11Òuãÿãan ãafrÀya ve öksürüge fÀ’idesi çoúdur. 

ÁmmÀ ãap-ıla olsa mièdeyi øaèìf ider, 12àÀfil olmayasın. Bu benefşe 

şarÀbı yüregüñ ve başuñ ve dimÀàuñ her dürlü maraøına devÀdur. 
13äanèatı oldur ki, tÀze benefşe alub, ãabların arıdub, yÀòÿd úurusın alub, 

bir buçuú 14rıùl çeküb, üzerine dört rıùl ãu úoyub, añul añul úaynada, tÀ ki 

                                                 
∗ Metinde hikmete olarak harekelenmiş.  
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benefşenüñ úuvveti ãuya 15çıúa, aàara. Andan indürüb, muókem ãıúub 

süzeler, yine ocaàa úoyub, dört rıùl şeker 16úoyub köpügin ala, yab yab 

úıvÀma gelince úaynada, indürüb içi ãırçalu úaba úoyub, óÀcet 17vaútinde 

istièmÀl oluna. Çiçekler şarÀbınuñ cümlesi böyle olur. Maùlab, 18ŞarÀb-ı 

enÀr: úusmaàı menè ider ve óarÀreti teskìn ider, ùaèÀm haôm ider ve iştihÀ 

getürür. 19äafrÀdan olan emrÀøa fÀ[idelüdür]. äanèatı oldur kim, eyü 

meyòoş enÀrı kim dÀnesi úızıl ola, 20aàac bıçaàı-y-ıla úabın ãoyub 

dÀnesin ayıralar, ãıúub süzeler, ãÀfì idüb, andan iki 21vaúıyye nÀr suyına, 

bir vaúıyye şeker úatub ve úaynadub, köpügin alduúdan ãoñra içine birez 

naènÀ [373A]► 1bıraàub úaynaya, úıvÀma gele. Andan indürüb ãıúub, 

óÀcet vaútinde istièmÀl ideler. 2Maùlab, ŞÀrÀb-ı alma: ãovuúdur, miède ve 

nefesi úavì ider göñüle ferÀò [virür] ãafrÀdan 3ve balàamdan olan emrÀøı 

zÀ’il [ider]. äanèatı, eyü olmış almayı alub, aàaç bıçaàı-y-ıla dört 4pÀre 

idüb çekirdegin gidere. Baède ùaş dübege úoyub óall ide, andan ãuyın 

ãıúub 5ãÀfì ide, baède nıãfı úalınca úaynada, baède buçuú vÀúıyyeye bir 

vaúıyye şeker úoyub úıvÀma 6getürüb óıfô ide. Maùlab, ŞÀrÀb-ı ayva: 

ãovuúdur, yürege úuvvet virür, iştihÀ 7sÀúıù olsa yerine getürür, ishÀli 

úabô ider, istifrÀàı menè ve óarÀreti teskìn, 8òafaúÀnı defè ide[r]. äanèatı, 

úırú dÀne olmış tüsiz ayvayı alma şarÀbı gibi èamel ide. 9Maùlab, ŞÀrÀb-ı 

limon ve nÀrenc: tÿrunc şarÀbı ãovuúdur, óarÀreti giderür, miède 
10iştihÀsın úavì ve ãafrÀ úuãmaàı defè ider. äanèatı, aàac bıçaàı-y-ıla 

úabın ãoyub ãıúub, 11ãuyın alduúdan ãoñra ùaş çömlekde Àheste nısfı 

úalınca úaynada, baède bÀúì 12úalan limon ãuyı veznince şeker úatub, 

köpügin alub úıvÀma getüre, óıfô ide, istièmÀl 13ide. Maùlab, ŞÀrÀb-ı 

amrÿd: ishÀli úaùè, mièdeyi úavì, óarÀreti teskìn, buòÀrı 14defè ide. 
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Kekrelü Àmrÿdı müóerrÀ olınca ãu-y-ıla úaynadub ãıúub ãuyın ala yine 
15çömlege úoyub nıãfı şeker úatub úıvÀma getüre, istièmÀl ide. SÀ’ir 

meyve şarÀbları 16böyledür.  

 

BÁB-I èÁŞİR 

Maècÿnlar ve MurabbÀlar Nefèin 17BeyÀn İder. 

NecÀh, sevdÀdan leõic balàamları ishÀl ider. Yilleri taólìl ider. äanèatı 
18helìle ve belìle ve emlec münaúúÀ olalar, her birinden [onar] dirhem, 

besfÀyic yolunmış ola ve eftimÿn 19ve usùÿòÿdÿs ve türbüd her birinden 

beş dirhem saóú ve kifÀyet miúdÀrı kefi alınmış 20bal-ıla maècÿn ideler. 

Maècÿn-ı felÀsife: balàamı úat, göñüle feraò, ùaèÀmı haøm, 21õihni kavì, 

yilleri taólìl, menìyi ziyÀde, dil aàırlıàın defè ider. äanèatı, fülfül, 

zencebìl [373B]► 1ve dÀr-ı çìnì ve emlec ve belìlec ve şeyùarec kim aña 

sergüle dirler ve zerÀvend, pÀbÀtyÀ, 2köknÀr içi ve hindistÀn úozı içi, 

dilkü ùaşaàı her birinden onar dirhem, rÀziyÀne yedi 3dirhem, bal iki 

edviye miúdÀrı ola. Maècÿn-ı ıùrıfìl: mièdeyi úavì ider, 4ùaèÀmı eridür, 

buòarı defè, õihni ãÀfì, nisyÀnı defè, gözi nÿrlandurur, bevÀsìre fÀ[ide], 

beñzi 5gökçek ider. äaru helìle ve kÀbulì helìle úabları nìm kuft ola ve 

belìle ve emlec dögülmiş 6ve elenmiş ola, her birinden otuzar dirhem 

evvelÀ bÀdÀm yaàı-y-ıla ovub úuruluàın gidere, 7üç edviye miúdÀrı kefi 

alınmış bal-ıla maècÿn oluna, ãırçalu úabda óıfô ide, yatacaú 8vaút 

istièmÀl ide. Úuvveti iki seneye dek gitmez. Maùlab, MurabbÀ-yı gül: Gül 
9murabbÀsı kim, aña gülbeşeker dirler, balàam eridür, mièdeye, cigere 

úuvvet virür, ùaèÀmı haøm ider. 10äanèatı, úızıl gül yapraàın giñ gözlü 

úalburdan eleyüb, yapraú arasında úalan 11toòm dökile, baède şeker saóú 
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idüb un gibi ide. Bir rıùl gül yapraàına iki rıùl şeker úoya, 12daòı muókem 

ovub bir ãırçalu úaba úoya, üzerine bir úıl elek úoya, tÀ ki elekden içerü 

gün te’åir 13ide. Günde üç defèa el ile yuàura. Otuz gün bu resme tamÀm 

terbiye eyleye. 14Diger bir dürlü daòı, bir rıùl gül yapraàın bir rıùl un olmış 

şeker úatub 15ovalar ve güneşe úarşu úoyub bir ãabÀó ve bir aòşÀm 

ovalar, el ile yuàuralar. Şeker siñince 16yine güneşe úoya, úuruduúdan 

ãoñra cüz’ì ãu-y-ıla şekeri úarışdurub ovalar. Bu resme 17tamÀm otuz gün 

güneşde terbiye ideler, eger yerine bal úatarlar-ısa èameli şekerle olmış 
18gibidür. Maùlab, Güyegü otı murabbÀsı ve feslegÿn murabbÀsı ve ayva 

çiçegi 19murabbÀsı: bi’l-külliye gül murabbÀsı gibidür, àaflet olunmaya. 

Alma murabbÀsı yürege mièdeye úuvvet 20virür, göñli feraò ider. äanèatı 

budur, ãaà almayı dört pÀre idüb çekirdegin gidere, 21su-y-ıla yumşayınca 

kaynada, indürüb ãuyını süze, içine şeker úatub úıvÀma getüre, [374A]► 
1baède ısıcaúla ol bişmiş almanuñ üzerine döküb tamÀm ãovuduúdan 

ãoñra yine 2süzüb ãuyın alub alma üzerine döküb ve úaynadub süzeler. 

Yine alma üzerine döküb 3ãu úoyulınca almaya1  úarışdura, baède bir 

úaba úoyub istièmÀl ide. Şalàam ve çükündür ve daòı 4cümle meyve 

murabbÀsı vech-i meşrÿó üzere terbiye olunur. GülÀb daòı úatarlarsa 

rÀyióası 5ÀèlÀ olur. Benefşe ve ayva çiçegi murabbÀsı ve sÀ’ire 

murabbÀlara zaèferÀn, misk ve úaranfil 6vesÀir bahÀra müteèalliú nesne 

baède’l-saóú idòÀl olunursa ÀèlÀ olur, úuvveti ziyÀde 7olur. Maùlab, 

Tÿrunc murabbÀsı: Tÿruncuñ úabın alub için 8gidere, ufaú ùoàrayub bir 

nice gün ùuzlu ãu içinde ıãlada, ãarusı gidince döküb 9yine ãuyın yeñileye, 

andan cülÀbı bunuñ üzerine èaúd idüb döke, nitekim bÀlÀda 10alma 

                                                 
1 Metinde “eleye” yazılmış. 
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murabbÀsında denildi, tekrÀr tÿrunc úabı üzerinde sükkeri úıvÀma 

getürüb istièmÀl 11ideler. Maùlab, CülÀb: ãanèÀtı budur ki óÀcet miúdÀrı 

şeker alub ùancaraya 12úoyub üzerine çıúınca ãu úoyub úor üzerine 

bindüre ve úarışdura, úaynada, üzerine 13gelen köpügin alalar, úıvÀma 

yaúın gelince úaynada, andan üç şeker miúdÀrı gülÀb úoyub 14úaynadalar, 

andan indürüb tÿrunc úabı üzerine ãovuyunca ùura, andan süzüb tekrÀr 
15úaynadub döke, tekrÀr bu resme cülÀb tÿrunc úabı üzerine èaúd olub 

úıvÀma gele  

 
16BÁB-I ÓÁDÌ èAŞR 

EùibbÀnuñ Vaãıyyetlerin Bildürür 17ve Rıùl ve Vaúıyye Ne İdügin BeyÀn 

İder. 

Evvel vaãıyyet, ãovuúdan olan maraøları 18devÀlar-ıla bu kitÀbda õikr 

eyledük, ıssı edviyeler lÀzımdur. Issıdan olan emrÀøa 19ãovuú muèalece 

lÀzımdur. ZinhÀr bunuñ òilÀfı óareket olunmaya, èayn-ı òaùÀdur. 20İkinci 

vaãıyyet, óükemÀ kitÀblarında buyurmışlardur ki, bir kişiye bir maraø 

mütevellì olduúda 21èale’l-fevr edviye ile teúayyüd itmeyüb birez ãabr 

itmek lÀzımdur, zÀ’il olmazsa [374B]► 1mizÀcına münÀsib ve mülÀyim 

edviye-ile èilÀc ideler kim bÀlÀda õikr olunmış idi. 2ÁmmÀ meşhÿr olan 

ùabìb-i óÀõıúa müracaèat itmek gerekdür. Her ne emr iderse muùìè 3ve 

münúÀd ve teslìm ola. Vaúıyyeden murÀd on iki dirhemdür ve rıùldan 
4àaraø on iki vaúıyyedür. 5Maècÿn-ı cevÀriş: Defè-i melÀldur 6ve mièdeye 

èaøìm úuvvet virür, ãafrÀ ve sevdÀ ve balàam arıdur, dimÀàı pÀk ider, 

ÀèøÀ 7süddelerin taólìl ve fÀsid yilleri taólìl ider. Baş ve dimÀà nÀzlesin ve 

aàrısın 8menè ider. Maècÿn-ı kezer: úızıl keşÿrı alub içindeki ãaru ve 
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uzun gidere, ùoàraya 9ve bir çömlek içine úoya ve aàzın úapayub bir 

tennÿr içinde müharrÀ olunca bişüre 10andan kefi alınmış aú bal ile 

zencebìl ve úaranfil ve nÀrenci ve cevz birer dirhem, sünbül 11ve maãùakì 

buçuàar dirhem, her birini ayru ayru saóú ve cemèi nìm úıvÀm bal 

úarışdura maècÿn ide, 12ikindiden ãoñra beş dirhem yiye, üç sÀèat eglene 

sÀ’ir fÀ’idesinden àayrı 13cimÀèa àÀyet úuvvet vire. Maècÿn: fınduú ve 

bÀdÀm ve tÀze bal ve úoz ve fıstıú 14içleri ve òaşlanmış aú sìsÀm ve cevz-i 

hindì ve şaúÀúul altışar dirhem, hindistÀn 15úozı üç dirhem, içlerden àayrı 

saóú idüb ince bizden geçüre ve içleri 16dögüb çig bal ile úarışdurub 

maècÿn ide, üç miåkÀl istièmÀl ideler. 17CimÀèa ziyÀde úuvvet vire. 

Maècÿn-ı noòÿd: ãaru noòÿdı ãuda ıãlada, 18úabın çıúara, baède ãıàır yaàı-

y-la úavurub döge ve noòÿd deñlü köknÀr içi dögüb buçuú dirhem 

zaèferÀn ve èÿd-ı hindì beş dirhem tÿrunc úabı bir dirhem òÿrmÀ on 

dirhem ve dÀr-ı çìnì cümlesin saóú idüb 19ve úarışdura kefi alınmış bal-ıla 

maècÿn idüb yatacaú vakit yiye. CimÀèa úuvveti vaãf……. 

Temme bi-èavni’llÀh 

Sene 1137 fì àurre-i Rebìèu’l-evvel 
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GRAMATİKAL İNDEKS VE SÖZLÜK 

 

 
- A - 

aç-: açmak, açığa vurmak, ortaya 
koymak; parlatmak.  

  a.-a 369a 12. 
aç: aç.  
  a.+la 371a 9. 
açuú: açık.  
  a.+ 369a 21. 
ad: ad, isim. 
  À. 366b 12, 370a  1. 
  a.+ın 372a 18, 372a 18. 
ÀêàÀå: rüyâ karışıklıkları, karışık 

rüyâlar. 
  À. 367a 18. 
Àdem: ad, isim. 
  À.+i 368a 4. 
aàac: ağaç. 
  a. 373a 10. 
  a.+ı 370a 11. 
aàac bıçaàı: ağaç bıçağı. 
  - 372b 20, 373a 3. 
aàar-: ağarmak, temizlemek. 
  a.-a 372b 15. 
aàır: ağır, tartıda daha çok gelen. 
  a. 367a 14. 
aàız: ağız. 
  a.+a 366b 15, 368b 15. 
  a.+da 369a 8. 
  a.+ı 368b 17. 
  a.+ın 369a 12, 374b 9. 
  a.+ına 368b 17, 369a 13, 369a 17. 
  a.+ında 369a 1, 369a 15. 
  a.+ından 368b 21. 
  a.+ınuñ 367a 11. 
aàzı úoúusı: ağız kokusu. 
  - 368b 17. 

aàrı: ağrı. 
  a. 368b 7, 369b 19. 
  a.+larına 371a 2. 
  a.+sı 367b 11, 368a 15, 369a 20, 

369a 21, 369a 9, 370a 9, 371b 19. 
  a.+sın 367a 7, 367 b 10, 367b 19, 

368a 2, 368b 2, 370a 18, 374b 7. 
  a.+sına 367b 2, 368b 9, 369a 7, 370a 

10, 370a 19, 370a 8. 
  a.+yan 369b 13. 
aàrı-: ağrımak.  
  a.-maú 367a 16. 
  a.-mış 367a 20. 
  a.-sa 367b 6. 
aàrıd-: ağrıtmak.  
  a.-ur 367b 21, 368a 1. 
aàu: zehir. 
  a. 370a 11. 
aàu aàacı: zakkum ağ., zıkkım ağ. 

[Nerium oleander]. 
  - 372a 7. 
aàulu: zehirli. 
  a. 372a 6. 
Àheste: [F.] yavaş, ağır. 
  À. 373a 11. 
Àòir: [A.] en son.  
  À.+inde 371a 21. 
aólÀm: [A.] rüyâlar, hülyâlar, 

uykuda görülen hayaller. 
  a. 367a 18. 
ÀòşÀm: akşam. 
  a. 373b 15. 
ÀòyÀnen: [A.] arasıra, zaman zaman. 
  a. 369a 15. 
aú: ak, beyaz.  
  a. 368a 12, 374b 10, 374b 14. 
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  a[à].+ı 368a 11, 368a 19, 368b 2, 
368b 3. 

èaúırúaróÀ: akırkarha, nezle otu, 
[Anacyclus pyrethrum = Anthemis 
pyrethrum]. 

  èa.+yı 367a 7. 
Aúşemseddìn: [ö 863/1459] Fatih’in 

hocası, mutasavvıf, şair ve hekim. 
  a. 367b 18, 369b 9, 370a 14, 370b 

15. 
Àl: [A.] aile, sülâle.  
  À. 366b 6. 
al-: almak.  
  a.-a 368a 17, 369a 12, 372a 10, 372a 

6, 372b 16, 373a 14. 
  a.-alar 368a 11, 374a 13. 
  a.-dıúdan 372b 21. 
  a.-duúdan 373a 11. 
  a.-ınmış 373a 19, 372b 7, 374b 10, 

374b 19. 
  a.-maú 371b 19. 
  a.-sa 368b 17. 
  a.-ub 367b 3, 368b 5, 368b 10, 369b 

14, 370a 10, 370a 14, 370a 4, 370a 5, 
370b 12, 370b 14, 370b 20, 370b 6, 
371b 13, 371b 7, 372a 7, 372b 13, 
372b 13, 372b 8, 373a 3, 373a 12, 
374a 11, 374a 2, 374a 7, 374b 8. 

aldır-: kaptırmak.  
  a.maú 371b 19. 
aldırma-: kaptırmamak. 
  a.mamak 371b 18. 
ale’l-fevr: derhal, birden. 
  - 372a 1, 374a 21. 
Àlet: [A.] vasıta, makine, aygıt. 
   À.+le 372a 21. 
alma: elma [Pyrus malus]. 
  a.+373a 8, 374a 2, 374a 10. 
  a.+nuñ 374a 1. 
  a.+yı 373a 3, 373b 20. 

alma murabbÀsı: terbiye edilmiş 
elma. 

  - 373b 19. 
altışar: altışar.  
  a. 374b 14. 
altı yüz: altı yüz (sayı)  
  - 370b 19. 
altmış: altmış (sayı).   
  a. 370b 6, 370b 18. 
èamel: [A.] niyet. 
  èi. 373a 8. 
ÀmmÀ: [A.] ama, şu kadar var ki, 

ancak, gelelim. 
  À. 367b 17, 369b 20, 370b 21, 371a 

20, 371b 10, 372a 21, 372b 11, 374b 
2. 

ammÀ  baèd: [A.] bundan sonra, 
gelelim maksadımıza. 

  - 366b 7. 
amrÿd: [F.] armut [Pyrus 

communis].  
  a.+ı 373a 14. 
aña: ona.   
  a. 367b 13, 371b 16, 373b 1, 373b 9.   
ana: anne.  
  a.+sı 372a 18. 
èanber: amber, güzel koku; amber 

balığının bağırsaklarından elde 
edilen güzel kokulu madde; aynı 
isimle ağaçtan elde edilen güzel 
kokulu reçine. 

  èa.+i 369a 4. 
andan: ondan, sonra. 
  a. 373a 16, 367a 9, 367b 11, 367b 4, 

368b 10, 369b 21, 370a 11, 370a 15, 
370a 6, 370a 7, 370a 19, 370b 20, 
370b 21, 372a 19, 372a 20, 372a 8, 
372b 15, 372b 20, 372b 8, 372b 9, 
373a 1, 373a 4, 373a 13, 374a 14, 
374a 14, 374a 9, 374b 10. 

anı: onu. 
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  a. 367a 5. 
añı[u]l añı[u]l: ağır ağır, yavaş 

yavaş, usul usul. 
  - 370b 20, 372b 14. 
anuñ: onun.  
  a. 372b 6.   
ara: iki şeyi ayıran boşluk.  
  a.+sında 373b 10.   
arıd-: arıtmak, tasfiye etmek, 

temizlemek.  
  a.ub 372b 13.    
  a.ur 367a 8, 374b 6. 
arúa: arka, sırt. 
  a.+sı 367a 13. 
arslan derisi: arslan derisi.  
  - 372b 2.  
artur-: artırmak. 
  a.-a 368a 17. 
  a.-ub 371a 10. 
  a.-ur 368b 4, 371b 16. 
aãóÀb: [A.] Hz. Muhamemd’i 

görmek ve sohbetine erkmek 
şerefini kazanmış kimseler.  

  a. 366b 6. 
aãl: [A.] asıl, kök, temel.  
  a. 369b 4, 369b 5.  
aşaàa: aşağı, alt.         
  a. 367b 8. 
  a.+ãı 367b 8. 
aş: yemek.  
  a.+ı 371b 10. 
ÀşikÀr: [F.] belli, açık, meydanda.  
  À. 369a 14. 
at-: atmak.  
  a.-a 372a 21. 
ayaú: ayak. 
  a[à].+ıñızı 367b 7. 
ayrıl-: ayrılmak. 
  a.-alalar 372b 20. 
ayru ayru: ayrı ayrı. 
  - 368b 16, 374b 11. 

ayruú: başka, diğer. 
  a- 368b 6.  
ayu: ayı. 
  a. 368a 13.  
ayva: ayva [Cydonia vulgaris]. 
  a.+yı 373a 8. 
ayva çiçegi murabbÀsı: ayva çiçeği 

reçeli. 
- 373b 18, 374a 5. 
az: az, eksik, fazla olmayan.  
  a. 367a 20, 369b 6, 369b 8.  
az-: azmak.  
  a.-mış 371b 2.  
azacuú: azıcık. 
  a. 368b 10.  

 
- B - 

bÀb: [A.] bölüm, kısım. 
  b. 366b 13.  
bÀb-ı èÀşir: 10. bölüm. 
  - 367a 3, 373a 16.  
bÀb-ı evvel: 1. bölüm.  
  - 366b 13, 367a 5.  
bÀb-ı óÀdì èaşr: 11. bölüm.  
  - 367a 4, 374a 16. 
bÀb-ı òÀmis: 5. bölüm.  
  - 366b 17, 369a 19.  
bÀb-ı rÀbiè: 4. bölüm. 
  - 366b 16, 369a 5. 
bÀb-ı sÀbiè: 7. bölüm.  
  - 367a 1, 371a 6. 
bÀb-ı sÀdis: 6. bölüm.  
  - 366b 18, 370b 3. 
bÀb-ı åÀliå: 3. bölüm. 
  - 366b 15, 368b 15. 
bÀb-ı åÀmin: 8. bölüm. 
  - 367a 2, 371b 1.  
bÀb-ı åÀnì: 2. bölüm. 
  - 366b 14, 368a 9.  
bÀb-ı tÀsiè: 9. bölüm. 
  - 367a 3, 372b 3.  
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bÀbÿnec: [F.] papatya, ukhuvân 
[Matricaria chamomillae]. 

  b.+i 367a 20. 
bÀdÀm: [F.] bÀdem [Amygdalus 

communis = Prunus amygadalus].  
  b. 368a 2, 371a 14, 372a 2, 374b 13. 
  b.+ı 367b 9.  
bÀdÀm yaàı: bÀdem yağı.   
  - 372a 2, 373b 6.  
baède: [A.] sonra.   
  b. 368a 16, 368b 20, 369a 18, 370a 

16, 371a 1, 372a 8, 372b 7, 373a 4, 
373a 5, 373a 5, 373a 11, 373b 11, 
374a 1, 374a 3, 374b 18. 

baède’l-saóú: döğüldükten sonra. 
  - 374a 6. 
bÀdıncÀn: [F.] patlıcan [Solanum 

melongena]. 
  b. 371b 17. 
baàla-: bağlamak.  
  b.-yalar 368b 13. 
  b.-yub 369b 13.  
baàlu: bağlı.   
  b.+lara 371a 2. 
bahÀr: [F.] bahar, ilk yaz. 
  b. 369b 20. 
bahÀr: [A.] karanfil, tarçın, karabiber 

gibi kokulu şeyler. 
  b.+a 374a 6.  
  b.+la 370b 1. 
bÀèiå: [A.] sebep olan; gönderen; 

icâbettiren. 
  b. 366b 12. 
baú-: bakmak. 
  b.-sa 368b 8. 
bÀúì: [A.] daimî, kalıcı.  
  b. 373a 11. 
bal: bal 
  b. 367b 4, 368a 10, 368a 11, 368b 3, 

369a 15, 369a 18, 370b 12, 370b 14, 
371a 15, 371a 5, 371a 8, 371b 10, 

372a 14, 373a 20, 373b 7, 373b 17, 
373b 3, 374b 19, 374b 10, 374b 11, 
374b 13, 374b 16. 

  b.+a 368a 19. 
  b.+ı 374b 21, 370b 20. 
bÀlÀ: [F.] yüksek, yukarı, üst, yüce. 
  b.+da 374a 9, 374b 1. 
balçıú: bataklık, balçık. 
  b. 368b 12. 
balàam: [A.] antik tıp görüşüne 

göre, vücutta var olduğuna 
inanılan dört sıvıdan biri 
(phlegma).  

  b. 367a 14, 367a 8, 367b 16, 373a 20, 
373b 9, 374b 6. 

balıú: balık.  
  b. 367b 20.  
  b.[à].+ı 371a 9. 
bÀñ toòmı: ban otu [Hyoscyamus 

niger] tohumu. 
  - 369a 11. 
bandur-: bandırmak. 
  b.-a 372a 8. 
  b.-uñ 369b 17. 
barmaú: parmak.  
  b. 372a 4.  
  b.[à].+ı 369a 17. 
bÀsÿr: [A.] hemoroid, makatın 

çevresindeki toplar damarların 
genişleyerek içinde kan 
toplanmasıyla şişmeleri.  

  b. 371b 15, 372a 9, 372b 1. 
  b.+ısın 372a 19, 372a 20, 372a 21. 
  b.+lu[ı] 371b 16, 372a 17.  
  b.+uñ 372a 6. 
baş: baş, kafa, kelle; yukarı, üst. 
  b. 367a 7, 367a 11, 367a 16, 367b 11, 

367b 19, 367b 2, 367b 21, 368a 1, 
368a 2, 370a 18, 370a 8, 374b 7.       

  b.+a 366b 14, 367a 20, 367a 5, 367a 
6. 
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  b.+da 367b 1. 
  b.+daki 367b 8. 
  b.+ı 367a 14, 367b 14, 367b 15, 367b 

4. 
  b.+ım 367a 12. 
  b.+ına 367b 10, 369a 10. 
  b.+ıñız 367b 6. 
  b.+ınuñ 367b 3. 
  b.+uñ 372b 12. 
başúa: başka, diğer. 
  b. 367b 13, 367b 13 
baùman: miktarı bölgelere ve 

tartılacak şeylere göre değişen 
eski bir ağırlık ölçüsü.  

  - 369b 10. 
baèøı: [A.] bazı, bir kısım. 
  b. 366b 9, 368a 8. 
beden: [A.] beden, vücut.  
  b.+i 368a 5, 368a 6, 368a 7. 
  b.+inde 369a 3. 
  b.+inden 369a 5. 
  b.+ine 369a 5. 
beàÀyet: [F.] çok, pek çok, oldukça 

fazla. 
  b. 367b 10, 370b 10, 371a 8, 371a 9, 

372a 17. 
bekmez: pekmez; üzüm, dut gibi 

meyvelerin kaynatılarak 
koyulaştırılmış suyu.  

  b. 371b 10. 
bel: göğüsle karın, sırtla kalçalar 

arasında daralmış bölüm. 
  b. 369b 12, 369a 19, 369a 20, 369b 

4, 370a 10, 370a 19, 370a 2, 370a 8, 
371a 2. 

  b.+de 369b 3, 369b 6, 369b 8. 
  b.+den 369b 1, 369b 6.   
  b.+e 366b 17. 
  b.+e 369b 10, 370a 12, 370a 14. 
  b.+i 369b 4. 

belìle: [A.] belile otu [Terminalia 
bellerica]. 

  b. 373a 18, 373b 5.   
  b.+üñ 369b 12. 
belìlec: [A.] belile otu [Terminalia 

bellerica]. 
  b. 370b 8, 373b 1. 
bellÿù: [A.] palamut, meşe, pelit 

[Quercus sp.].          
  b. 370b 15, 370b 18, 370b 5.  
  b.+ı 370b 19, 370b 7. 
belür-: belirmek. 
  b.-mesin 369a 1. 
benefşe: [F.] menekşe [Viola 

odorata].  
  b. 372b 12, 372b 13, 374a 5.  
  b.+nüñ 372b 14. 
beñiz: çehre, yüz. 
  b.+i 368a 4, 373b 4. 
berÀber: [F.] birlikte, bir arada. 
  b. 368b 16, 370b 14, 372a 16. 
berk: sağlam, sıkı; katı, sert, şiddetli, 

sür’atli. 
  b. 369b 10. 
besfÀyic: [A.] besbâyic, bespâye, 

pespâye [Polypodium vulgare]. 
  b. 373a 18. 
beş: beş.  
  b. 370a 6, 370b 15, 370b 16, 370b 

17, 370b 9, 371a 10, 372a 7, 373a 
19, 374b 12, 374b 18. 

bevÀsìr: [A.] [bÀsÿr’un ç.] 
hemoroidler, kalın barsak veya 
rektum toplar damarların 
genişlemesi, iltihaplanması ve 
kanamasıyla seyreden bir hastalık. 

  b.+e 372a 10, 373b 4. 
  b.+i 372a 11, 372b 2. 
  b.+üñ 372a 14. 
bevl: [A.] idrar, sidik.  
  b. 372a 11. 
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bevl Àleti: penis.  
  b. 369b 7. 
beyÀn: [A.] anlatma, ifade etme, 

bildirme.  
  b.+ındadur 372b 2. 
beyÀn it-: anlatmak, ifade etmek, 

bildirmek.  
  b. 366b 14, 366b 16, 366b 17, 366b 

18, 367a 1, 367a 2, 367a 3, 367a 4, 
367a 5, 367a 6, 368b 15, 369a 13, 
369a 6, 370b 3, 371a 7, 373a 17, 
374a 17. 

beyni: beyin. 
  b.+ye 367a 14.  
  b.+sin 368a 11. 
bıçaú: bıçak. 
  b[à].+ı 373a 10. 
bıldırcın: bıldırcın.  
  b. 367b 20, 371a 12. 
bıraú-: bırakmak.  
  b[à].-ub 373a 1. 
biber: biber, bazı Capsicum ve Piper 

türleri bu isimle anılır. 
  b. 367a 9, 367b 21, 370a 14, 370a 17, 

370a 5, 370b 5.  
  b.+i 370a 16.  
  b.+le 370a 19. 
bilÀd-ı Mıãır: Mısır ülkesi. 
  - 367b 5. 
bildir-: bildirmek. 
  b.-di 366b 4. 
  b.-ür 368a 10, 366b 15, 367b 19, 

369a 20, 370b 3, 372b 4, 374a 16. 
bilgil: bil (emir). 
  b. 369b 1, 369b 10. 
bi’l-òayr: [A.] hayırla, uğurlu olarak.  
  - 366b 11. 
bi’l-külliye: [A.] büsbütün, tümüyle. 
  - 367b 1, 371a 16, 373b 19. 
bindür-: bindirmek.  
  b.-e 374a 12. 

bir: bir (sayı), herhangi bir. 
  b. 366b 10, 366b 7, 366b 8, 366b 9, 

367a 9, 367b 11, 367b 14, 367b 15, 
367b 15, 367b 16, 367b 2, 367b 5, 
367b 5, 368a 14, 368a 8, 368a 15, 
368b 14, 368b 5, 368b 9, 368b 9, 
368b 11, 369a 12, 369a 15, 369a 16, 
369a 4, 369a 4, 369b 10, 369b 12, 
369b 14, 369b 19, 369b 21, 369b 9, 
370a 1, 370a 10, 370a 10, 370a 11, 
370a 14, 370b 10, 370b 13, 370b 14, 
370b 17, 370b 18, 370b 7, 370b 7, 
370b 7, 371a 1, 371b 12, 371b 13, 
372a 10, 372a 12, 372a 13, 372a 15, 
372a 16, 372a 2, 372a 3, 372a 4, 
372a 5, 372a 7, 372b 2, 372b 6, 372b 
13, 372b 21, 372b 6, 372b 7, 373a 5, 
373b 11, 373b 12, 373b 12, 373b 14, 
373b 15, 374a 20, 374a 3, 373b 9, 
373b 18. 

  b.+de 369a 19, 370a 19. 
  b.+er 374b 10. 
  b.+in 367b 13, 372a 5. 
bir bir: birer birer; ayrı ayrı.  
  - 371a 18. 
bir úaç: çok olmayan, az sayıda.  
  - 371a 19. 
birbiri: karşılıklı olarak biri diğeri.                 
  b.+ne 368a 16, 368b 12.      
birez: biraz.   
  b. 371a 1, 371b 3, 371b 4, 372a 5, 

374a 21.   
biri: bir tanesi. 
  b.+nde 367b 17. 
  b.+nden 370b 12, 370b 5, 370b 8, 

373a 18, 373a  19, 373b 2, 373b 6. 
  b.+ni 374b 11.  
  b.+si 367b 12. 
birinci: birinci. 
  b. 374a 8. 
birinc: pirinç [Oryza sativa].  
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  b. 371a 13. 
birle: ile. 
  b. 366b 6. 
biş-: pişmek; (metinde) iltihaplanma, 

enflamasyon.   
  b.-mesin 368a 13. 
  b.-miş 370a 13, 370b 1, 371a 12, 

371a 1. 
bişür-: pişirmek. 
  b.-e 368a 16, 374b 9. 
  b.-üb 368a 20, 371a 10. 
bit-: büyümek (bitki), yetişmek, 

çıkmak. 
  b.-en 368b 5, 372a 18. 
  b.-meye 368b 6. 
bitür-: yaşatmak, büyütmek, yetiştir-

mek. 
  b.-meye 368a 14. 
biz: bez.  
  b. 366b 9. 
  b.+den 374b 15. 
  b.+e 366b 4, 367b 11, 369b 12. 
  b.+i 366b 11, 370a 20. 
  b.+in 369b 21. 
  b.+le 3689b 13. 
boàaz: boynun ön bölümü ve bu 

bölümü oluşturan organlar, imik.  
  b.+ına 370a 11. 
  b.+ında 370a 11. 
bol: olağandan veya alışılandan çok, 

kıt karşıtı. 
  b. 370a 16, 371a 11. 
boyun: boyun. 
  b.+ına 369a 3. 
bögrek: böbrek. 
  b. 369b 7. 
  b.+lere 372b 10. 
bögrülce: börülce [Vigna sinensis].     
  b. 371a 14.  
böyle: bunun gibi, buna benzer; bu 

derece; bu yolda. 

  b. 372b 18.  
  b.+dür 376a 16. 
bu: bu (sıfat). 
  b. 366b 12, 366b 7, 367b 12, 367b 

17, 367b 18, 369a 8, 369b 14, 369b 
3, 370a 17, 370b 11, 370b 12, 370b 
4, 371a 20, 371a 14, 371a 6, 372b 
12, 373b 13, 373b 16, 374a 15, 374a 
18. 

  b.+dur 367b 12, 368b 10, 369b 11, 
369a 17, 369b 12, 370a 3, 370b 13, 
370b 4, 370b 7, 371a 4, 371b 5, 
371b 6, 372a 10, 372a 17, 373b 20, 
374a 11. 

  b.+laruñ 368a 1. 
  b.+nı 371a 7. 
  b.+nuñ 374a 9, 374a 19. 
buçuú: buçuk, yarım.  
  b.[à]. 371a 7, 372b 13, 373a 5, 374b 

11, 374b 18. 
buàday kepegi: buğday [Triticum 

vulgare] kepeği.  
  - 369a 10. 
buàday unı: buğday unu. 
  - 370b 18. 
buòÀr: [A.] buhar, buğu, atık nefes; 

gıda hazmından sonra vücutta 
meydana gelen nem. 

  b.+ı 373a 13, 373b 4. 
buòÿr: [A.] buğu (vapor), tütsü. 
  b. 372a 11, 372a 12, 372a 13, 372a 

15. 
bul-: bulmak, elde etmek. 
  b.-a 367b 5, 369a 11, 370a 14, 370a 

16, 370a 21, 370b 7, 370a 10. 
  b.-dı 368b 10. 
  b.-dum 367b 2, 367b 9. 
bunca: bunca.  
  b. 366b 10, 369b 9. 
buru: ağrı, sancı.  
  b.+sına 371a 3.  
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burun: burun.  
  b.+ına 367b 1. 
  b.+ındaàı 367b 1, 367b 15. 
  b.+ındaki 367a 14. 
bÿy/boy: [F.] çemen, hülbe, boy 

tohumu [Trigonella Foenum-
graecum].  

  b. 367b 21. 
buyÀn: meyan, meyan kökü 

[Glycyrrhiza glabra].  
  b.+ı 367a 9. 
buyÀn balı: meyan balı. 
  - 367a 10. 
buyur: emretmek, buyurmak.  
  b.-dular 368a 3. 
  b.-maları 366b 10. 
  b.-mışlardur 374a 20. 
  b.-ur 369b 2. 
büyük: büyük. 
  b. 368b 20. 

 
- C -  

cemè: [A.] toplama, yığma.  
  c. 366b 7, 366b 11. 
  c.+i 374b 11.  
cemè it-: toplamak, yığmak.  
  - 367b 14.  
cemìè-i beden: vücudun tamamı.  
  - 370a 2. 
cevz: ceviz, koz, yumru.  
  c 374b 10, 370b 17.  
  c.+i 370b 10. 
cevz-i hindì: hindistan cevizi [Cocos 

nucifera].     
  - 374b 14. 
ciger: [F.] karaciğer.  
  c.+e 370b 9. 
cimÀè: [A.] cinsel birleşme.  
  c. 368a 7, 369b 5, 369b 8, 371a 17, 

374b 19.  

 c.+a 371a 10, 371a 16, 371a 18, 371a 
19, 371a 6, 374b 13, 374b 17.  

 c.+dan 371a 16.  
cimÀè it-: cinsel ilişkiye girmek.  
 - 367a 1. 
cism: [A.] cisim, madde.  
  c.+lerine 366b 8. 
cülÀb: [F. gülâb] gülsuyu, gül 
şerbeti.  

  c. 374a 11, 374a 15. 
  c.+ı 374a 9. 
cülnÀr: [F. gülnâr] nar çiçeği, 

meyvesi olmayan nar ağacının 
çiçeği [Flos granati]. 

  c.+uñ 368a 14. 
cümle: [A.] bütün, hep.  
  c. 369b 1, 371b 11, 374a 4. 
  c.+si 371a 15, 372b 11. 
  c.+sin 370b 20, 374b 18. 
  c.+sine 369b 4, 371b 11. 
cüzé: [A.] kısım, parça. 
  c.+ì 370b 19, 373b 16. 

 
- Ç - 

çalúúoyun: sırtüstü.  
  ç. 367a 17, 367a 17, 367a 18, 369b 

13. 
çanaú: çukur kap. 
  ç[à].+a 369a 12. 
çegzin-: [başı] dönmek.  
  ç.-mesine 370a 8. 
çek-: çekmek, içine çekmek; (göze) 

sürmek.  
  ç.-e 367b 2, 372a 6. 
  ç.-eler 368b 4. 
  ç.-mek 371b 12. 
  ç.-seler 368a 11, 368a 12, 368a 16, 

368a 18, 368b 2, 368b 6, 368b 7. 
  ç.-üb 372b 14. 
çekirdek: çekirdek. 
  ç[à].+i 371b 20.  
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  ç[à].+in 373a 4, 372a 16, 373b 20. 
çeñe: çene.  
  ç.+sin 367b 3. 
çerb: [F.] yağlı, semiz, uygun.  
  ç. 367b 20. 
çeşni: [F. çâşni] yiyeceğin ve 

içeceğin tadı.  
  ç.+si 371a 3. 
çeyne-: çiğnemek.  
  ç.-seler 367a 7, 367a 8, 367a 21. 
  ç.-sün 369a 1. 
çıblaú: çıplak.  
  ç. 369a 21. 
çıú-: çıkmak.  
  ç.-a 372b 15. 
  ç.-an 369b 5. 
  ç.-ar 369a 5, 369b 11, 369b 4, 371b 

3, 371b 4. 
  ç.-duúda 369a 3.  
  ç.-duúdan 370a 13.  
  ç.-ınca 368a 21, 370a 11, 374a 12. 
çıúar-: çıkarmak.  
  ç.-a 372a 13, 374b 18.   
  ç.-maàa 369a 11. 
  ç.-ub 368b 19, 371b 6. 
çiçek: çiçek.  
  ç[g].+i 367a 21.  
  ç[g].+in 368b 1. 
çig: çiğ.  
  ç. 374b 16. 
çoàal-: çoğalmak, artmak.  
  ç.-dur 368a 5.   
çoú: çok. 
  ç. 367a 8, 367a 9, 367a 19, 367b 20, 

372b 21, 368a 1, 368a 3, 368a 4, 
368a 6, 369a 21, 370a 15, 370a 17, 
371a 16, 371a 17, 371b 18. 

  ç.+dur 372b 11. 
çömlek: çömlek.  
  ç. 374b 9. 
  ç[g].+e 372a 13, 372b 7, 373a 15.   

  ç.+de 373a 11.   
çörek otı: çörek otu, karamuk, 
şehniz, şuniz [Nigella sativa].  

  - 370b 13, 370b 15. 
çükündür: pancar [Beta vulgaris var. 

rapa].  
  ç. 374a 3.   
çün: [F.] gibi, mademki, çünkü, 

nasıl, nice, niçin.  
  ç. 367b 11, 372a 6.   
çünkim: [F.] çünkü, mademki.  
  ç. 369b 4. 
çürü-: çürümek.  
  ç.-se 369a 16.   

 
- D - 

daòı: hem, bile, da, de. 
  d. 366b 6, 366b 9, 367a 19, 367b 7, 

367b 9, 368a 11, 368a 12, 368a 13, 
368b 5, 368b 11, 369a 4, 369a 9, 
369a 2, 370a 14, 370a 15, 370a 17, 
370a 20, 370a 6, 370a 10, 370a 12, 
370b 1, 370b 10, 370b 13, 370b 19, 
370b 3, 370b 7, 371a 3, 371a 8, 371b 
12, 371b 13, 372a 10, 372a 12, 372a 
14, 372a 15, 372a 16, 372a 3, 372a 
3, 372a 5, 372a 5, 372a 7, 373b 12, 
373b 14, 374a 3, 374a 4. 

dÀ’im: [A.] devamlı, sürekli.  
  d. 367a 12, 367a 16, 367b 6, 372a 11. 
dÀ’imÀ: [A.] her zaman. 
  d. 369a 2, 372b 6. 
dÀne: [F.] tane, çekirdek.   
  d. 373a 8. 
  d.+si 372b 19. 
  d.+sin 368a 15, 372b 20. 
dÀr-ı çìnì: [F.] tarçın [Cinnamomum 

zeylanicum].  
  - 373b 1, 374b 18. 
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dÀr-ı fülfül: [F.] baş biberi, uzun 
biber, [Piper longum]; [Capsicum 
frutescens]. 

  - 370b 16. 
defèit-: kovmak, savmak, 

savuşturmak. 
  - 372b 4, 373a 10, 373a 14, 373b 4, 

373b 4, 373a 8, 373a 21. 
defèa: [A.] kere, kez, defa., 
  d. 373b 13. 
degin: -kadar, dek. 
  d. 368b 14. 
dek: dek, e-kadar.  
  d. 369b 13, 370b 7, 373b 8. 
delÀlet it-: yol göstermek, 

göstermek, işÀret etmek. 
  - 366b 4. 
delülük: delilik. 
  d. 367a 15. 
demür: demir. 
  d. 372a 21. 
denil-: denilmek. 
  d.-di 374a 10. 
deñlü: kadar, denli.  
  d. 374b 18. 
der: ter.  
  d. 369a 3.   
deri: insan ve hayvan vücudunu 

kaplayan tüy, kıl ve pulla kaplı 
örtü.  

  d.+sin 369b 20. 
  d.+sinüñ 369b 14. 
devÀ: [A.] ilÀç. 
  d.+dur 372b 12. 
  d.+ları 367a 1, 371b 2. 
  d.+lar 374a 18. 
  d.+ların 366b 16, 366b 17, 366b 18, 

368a 9, 369a 20, 369a 6. 
deve örgüci yaàı: deve hörgücü yağı. 
  - 371b 20, 372a 16. 
deyü: diye. 

  d. 366b 10, 366b 12, 367a 18. 
di-: demek, söylemek.  
  d.-dügünden 367a 5. 
  d.-dükleri 371b 15. 
  d.-düm 367b 10. 
  d.-mişdürür 368a 8. 
  d.-mişler 371a 19, 372b 3. 
  d.-r 368b 19. 
  d.-rler 367b 13, 367b 8, 371b 16, 

373b 1, 373b 9. 
  d.-ye 372a 18, 372a 19. 
  d.-yen 367a 12, 369a 1. 
  d.-yüb 372a 21. 
dib: dip. 
  d.+in 367a 21. 
  d.+iñe 367b 4, 367b 14. 
diger: başka, öbür, özge. 
  d. 373b 14. 
dik-: biçilmiş veya yırtılmış kumaş, 

deri, yara vb.ni iğneye geçirilmiş 
iplikle tutturmak.  

  d.-üb 369b 16. 
dil aàırlıàı: konuşma güçlüğü. 
  - 373a 21. 
dilkü ùaşaàı: tilki taşağı, it kasarı, 

sahleb otu [Orchis hircina = 
Satyrium hircinum]. 

  -  373b 2. 
dimÀà: [A.] hafıza, akıl, şuur; tüm 

beyin (encephalon). 
  d. 367b 11, 370a 18, 374b 7. 
  d.+a 367b 19, 367b 20, 368a 2. 
  d.+ı 367a 8, 367b 16, 368a 2. 
  d.+ıñuza 367b 6.  
  d.+uñ 368a 4, 372b 12. 
direm: dirhem, okkanın dört yüzde 

biri ağırlığındaki ölçü birimi.  
  d. 367b 12, 367b 13, 368b 10, 368b 

11, 370b 17. 
dirhem: [A.] okkanın dört yüzde biri 

ağırlığındaki ölçü birimi. 
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  d. 367a 10, 367a 9, 370a 14, 370a 14, 
370a 17, 370a 4, 370a 4, 370a 6, 
370a 6, 370b 14, 370b 15, 370b 16, 
370b 17, 370b 18, 370b 19, 370b 6, 
370b 8, 370b 9, 371a 10, 371a 11, 
371a 7, 371b 14, 371b 7, 371b 8, 
371b 9, 372a 14, 372a 15, 372a 7, 
372a 8, 373a 18, 373a 19, 373b 2, 
373b 3, 373b 6, 374b 10, 374b 11, 
374b 12, 374b 14, 374b 15, 374b 18. 

  d.+den 370b 7. 
  d.+dür 374b 3. 
dirhem dirhem: azar azar, az az, çok 

az ölçüde. 
  - 369b 11. 
diş: diş. 
  d. 369a 16, 369a 18, 369a 7, 369a 9. 
  d.+inde 369a 14. 
  d.ine 369a 16. 
  d.+inüñ 369a 13. 
  d.+lerde 369a 11. 
  d.+lere 366b 16, 369a 5. 
diyü: diye 
  d. 370a 1, 370a 20. 
dög-: döğmek, ezmek, bir nesneyi 

bir kata ufalamak. 
  d.-e 368b 20, 370a 4, 370b 19, 374a 

18. 
  d.-eler 368b 11, 370a 15. 
  d.-üb 367a 20, 367b 9, 368b 1, 369a 

18, 369a 2, 370b 12, 370b 14, 370b 
20, 370b 9, 371a 10, 371b 12, 372a 
10, 372a 13, 372a 14, 374a 16. 

  d.-ülmiş 369a 10, 370b 6, 373b 5. 
dök-: dökmek. 
  d.-e 369a 17, 369a 8, 370a 15, 374a 

15, 374a 9, 374b 18. 
  d.-üb 374a 1, 374a 2, 374a 2, 374a 8. 
dökil-: dökülmek.  
  d.-e 373b 11. 
  d.-en 367a 14. 

  d.-üb 369a 14. 
  d.-ür 367a 14, 367b 8. 
dön-: dönmek.  
  d.-eler 367a 19. 
dört: dört. 
  d. 367b 13, 368a 3, 370b 8, 371b 7, 

371b 8, 372b 14, 372b 15, 372b 5, 
372b 8, 373a 3, 373b 20. 

dördünci: dördüncü 
  d. 368a 7. 
döşe-: sermek, yaymak.  
  d.-ye 370a 21. 
  d.-yüb 370a 20. 
duèÀcı: Allah’a yalvaran kimse. 
  d. 367b 8, 369a 9. 
dur-: durmak, beklemek, ayağa 

kalkmak, vazgeçmek, karşı 
durmak.  

  d.-maà 366b 10. 
dut-: tutmak, beklemek.  
  d.-a 367a 11. 
dübek: taştan veya ağaçtan yapılmış 

büyük havan.  
  d[g].+e 373a 4. 
dühn-i mübÀrek: tıpta kullaılan bir 

yağ terkibi.  
  - 370a 1. 
dürlü: türlü, çeşitli.  
  d. 367b 2, 369a 4, 370b 13, 372b 12, 

373b 14. 
dürt-: ağrıyan, acıyan yere ilÀç 

sürtmek. 
  d.-e 369a 5, 372a 10, 372a 9. 
  d.-eler 367b 1, 368b 12, 370a 16, 

370a 21, 372a 13, 372a 16. 
  d.-mek 371b 21. 
  d.-se 369a 4. 
  d.-seler 368a 10, 368a 13, 368b 6. 
  d.-üb 370a 9. 
  düş-: 
  d.-e 367a 17. 
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  d.-müş 368a 12. 
düşvÀr: [F.] güç, zor. 
  d. 368a 6. 
dütün: duman.   
  d.+i 369a 13. 

 
- E - 

edviye: [A. devÀ’nın ç.] ilÀçlar.  
  e. 371a 18, 371a 19, 373b 3, 373b 7, 

374b 1. 
  e.+ler 374a 18. 
  e.+nüñ 371a 1. 
  e.+sin 366b 15. 
edvìye-i laùìfe: güzel, yumuşak 

ilâçlar.  
  - 366b 11. 
eftìmÿn: eftimon, aftimon, kuşuta, 

serent [Cuscuta epithymum]. 
  e. 373a 18. 
eger: [F.] şayet, eğer.  
  e. 370a 17, 372a 9, 373b 17. 
egir: eğir, eğir otu [Acorus calamus].  
  e. 367b 12. 
eglen-: vakit geçirmek, beklemek, 

kalmak, oynamak.  
  e.-e 374b 12. 
ek-: ekmek, bir nesne üzerine toz 

cinsi şeyler ekmek.  
  e-üb 368a 17. 
ekåer: [A.] en çok, daha ziyâde. 
  e. 369a 20, 371a 18. 
  e.-eler 367b 15, 370a 16, 371a 5. 
  e.-üb 369a 18. 
ekåerì: çok defa. 
  e. 370a 4. 
ekÀbir-i eùıbbÀ: hekimlerin ileri 

gelenleri. 
  - 369a 6. 
ekşi: ekşi. 
  e. 368a 15, 371b 10, 371b 6. 
  e.+den 369b 18. 

  e.+dür 371a 17. 
  e.+lerden 370b 2. 
el: el. 
  e. 373b 13, 373b 15. 
  e.+imle 367b 3. 
elbette: [A.] mutlaka, behemehal. 
  e. 369a 15, 372a 11. 
ele-: elemek, elekten geçirmek. 
  e.-nmiş 373b 6. 
  e.-ye 374a 3. 
  e-yüb 370b 20, 373b 10.    
elek: elek.  
  e.+den 367b 14, 368b 12, 370b 6, 

373b 12.  a.-maú 367a 16. 
emìn: [A.] kendisine güvenilen, 

emniyet sahibi.  
  e. 368a 18, 368b 9, 371b 4. 
emlec: emle, emlec, emlec otu 

[Phyllanthus emblica].  
  e. 373a 18, 373b 1, 373b 5. 
emr it-: emretmek, buyurmak.  
  - 374b 2. 
emrÀż: [A. maraż’ın ç.] hastalıklar, 

illetler.  
  e. 366b 9. 
  e.+uñ 366b 16, 366b 17, 366b 18, 

370b 4. 
  e.+a 372b 19, 374a 18. 
  e.+ı 368b 15, 372b 4, 373a 3. 
enÀr: [F.] nar [Punica granatum].  
  e.+ı 372b 19. 
  e.+uñ 368a 15. 
erid-: eritmek. 
  e.-ür 373b 4, 373b 9. 
erkek: erkek.  
  e. 371a 12. 
erlik: erkeklik; yiğitlik. 
  e. 369b 1, 371a 20. 
erişte: [F.] erişte. 
  e. 372a 2. 
eåer: [A.] iz, belirti, nişân; etki.  
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  e.+i 372b 7. 
eski: eski.  
  e. 370a 10. 
eski-: eskimek.  
  e.-miş 370a 4. 
eşribe: [A.] içilecek şeyler, içkiler, 
şerbetler.  

  e. 371a 21. 
et: et. 
  e. 371b 17. 
  e.+in 371a 4. 
  e.+lere 369b 4. 
  e.leri 371b 17.  
eùibbÀ: [A.] hekimler, tabipler.  
  e. 371a 19. 
  e.+nuñ 374a 16. 
evvel: [A.] önce, ilk, birinci.  
  e. 369a 12. 
evvelÀ: [A.] birinci olarak, her 
şeyden önce, ilk önce. 

  e. 368a 3, 373b 6. 
ey: ey (ünlem).  
  e. 366b 7. 
eyit-: söylemek, demek.  
  e.-dür 367a 12, 367a 8, 367b 20, 

367b 6, 368a 2, 368b 18, 369a 2, 
369a 20, 369a 6, 367b 9, 370a 14, 
370b 12, 371a 11, 372b 2. 

eyle: öyle.  
  e. 368b 5, 368b 7. 
eyle-: yapmak, imâl etmek; 

yaratmak; demek, buyurmak, 
söylemek; tayin e. 

  e.-dük 366b 11, 374a 18. 
  e.-düm 367b 3. 
  e.-r 368a 8. 
  e.-se 369a 2, 369a 3. 
  e.-ye 368a 19, 371b 6, 373b 13. 
  e.-yen 371a 16. 
eyü: iyi. 
  e. 367a 20, 369a 1, 372b 19, 363a 3. 

  e.+dür 370b 2. 
eyyÀm: [A. yevm’in ç.] günler.  
  e.+ın 369b 20. 
ez-: ezmek, bir nesneyi döverek toz 

haline getirmek.  
  e.-üb 368b 3. 

 
- F - 

fÀ’ide: [A.] fayda, menfaat, kazanç. 
  f. 373b 4, 367b 17, 368b 1, 372a 17. 
  f.+dür 372b 10. 
  f.+leri 366b 7. 
  f.+lüdür 372b 19. 
  f.+si 372b 11. 
  f.+sinden 374b 12. 
fÀsid: [A.] yanlış, bozuk.  
  f. 367a 16, 374b 7. 
faãl: [A.] bölüm.  
  f. 367b 18. 
fehm: [A.] anlama, anlayış. 
  f.+e 368a 3. 
ferÀò: [A.] sevinç, sevinme, neşe.  
  f. 372b 5, 373a 2, 373a 20, 373b 20. 
ferfiyÿn: sütleğen otu [Euphorbia  
  f. 370a 6. 
feslegÿn murabbÀsı: terbiye edilmiş 

fesleğen.  
  - 373b 18. 
fetìl: [A.] fitil, kumaş parçalarına 

çoğu kez sıvı veya yumuşak 
kıvamdaki bir ilaç emdirilerek 
hazırlanan ve bir yaraya ya da 
vücut boşluğuna konulan tampon 
(meche).  

  f. 369a 12, 372a 8. 
fınduú: fındık [Corylus avellana].  
  f. 367b 21, 374b 13. 
fıstıú: fıstık, yer fıstığı [Arachis 

hypogoea]. 
  f. 371a 14, 374b 13. 
fikir: [A.] fikir, düşünce, idrak.. 
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  f.+ler 367a 16. 
fülÀn: [A.] söylenmesi istenmeyen 

veya gerekli görülmeyen bir özel 
adın yerini tutan kelime, filan. 

  f. 369b 9, 372a 18, 372a 20. 
fülfül: [A.] biber, bazı Capsicum ve 

Piper türleri için kullanılan ortak 
isim. 

  f. 373a 21. 
 

- G - 
àÀfil: [A.] gaflette olan, gafil.  
  à. 370a 19, 372b 12. 
àaflet: [A.] boş bulunma, dalgınlık, 

dikkatsizlik.  
  à. 373b 19. 
àaraø: [A.] niyet, maksat.  
  à. 374b 4. 
àarìb: [A.] yabancı, tuhaf.  
  à. 370a 10. 
àÀyet: [A.] nihayet, uç, son; çok 

fazla, son derece.  
  à. 374b 14, 367b 9, 368a 13, 368a 2, 

370a 19, 371a 3, 374b 13. 
àÀyetü’l-müènÀ: [A.] Ortaçağ İslâm 

tıp kitaplarından.  
  - 367b 19. 
àayrı: [A.] başka, diğer, yabancı.   
  à. 374b 12, 374b 15. 
geçir-: geçirmek, (elekten 

geçirmek).  
  g.-e 374b 15. 
  g.-eler 367b 14, 368b 11, 368b 12. 
  g.-üb 369b 20, 370b 6.  
  g.-ür 367b 20. 
gel-: gelmek.  
  g.-e 372a 20, 373a 1, 374a 15. 
  g.-en 368b 21, 369b 6, 374a 13. 
  g.-ince 372b 16, 374a 13. 
  g.-meye 369a 16. 
  g.-mez 371a 20. 

  g.-se 367b 7. 
  g.-sün 367a 18. 
  g.-üb 372a 19. 
  g.-ür 369b 1. 
gelincik: gelincik çiçeği [Papaver 

rhoeas].  
  g. 367a 21, 368b 1. 
geñiz: geniz, ağız ve burun 

boşluğunun arka bölümü.  
  g.+i 367a 8. 
gerek: gerek.  
  g. 367b 17, 370a 20, 370b 2, 371b 

18, 371b 19, 371b 19, 371b 21, 372a 
1, 372a 2. 

  g.+dür 369a 8, 370b 12, 371a 21, 
374b 2. 

gerü: yine, tekrar, bir daha.  
  g. 367a 19. 
getür-: getirmek; yol açmak, sebep 

olmak.  
  g.-e 370b 21, 373a 12, 373a 15, 373b 

21. 
  g.-üb 373a 6, 374a 10. 
  g.-ür 367b 19, 368a 6, 369a 1, 372b 

18, 373a 7. 
gevde: gövde. 
  g.+sinde 367a 11. 
àıêÀ: [A.] gıda, insanı besleyen 
şeyler.  

  à.+ları 372a 1. 
gibi: gibi. 
  g. 368b 11, 369a 2, 369a 3, 371b 10, 

371b 17, 371b 18, 372a 3, 372a 4, 
372a 9, 373a 8, 373b 11. 

  g.+dür 373b 18, 373b 19. 
gice: gece.  
  g. 367b 5, 368b 20, 368b 5, 368b 7, 

369a 21, 372b 6. 
  g.+nüñ 368b 9. 
gici: kaşıntı.  
  g. 371b 4. 
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  gi.+sin 368a 16, 371b 3. 
gici-: kaşınmak.  
  g.-se 371b 11. 
giciş-: kaşınmak.  
  g.-en 371b 11. 
  g.-menüñ 367a 2. 
  g.-dügi 371b 1, 371b 2. 
gicişdür-: kaşındırmak.  
  g.-en 371b 4. 
gid-:  gitmek, yok olmak.  
  g.-e 369a 13, 371a 1, 372a 14, 372b 

2. 
  g.-er 367b 8, 371b 18. 
gider-: gidermek, yok etmek, 

ortadan kaldırmak.  
  g.-e 367a 21, 367a 7, 367b 10, 368a 

10, 368a 13, 368a 14, 368a 19, 368a 
21, 368b 2, 368b 2, 368b 3, 369b 21, 
372a 11, 372a 3, 373a 3, 373a 4, 
373b 20, 373b 6, 374a 8, 374b 8. 

  g.-erdükden 369b 21. 
  g.-meye 369b 20. 
  g.-mek 370a 18. 
  g.-meyeler 368b 14.  
  g.-miye 365b 5. 
  g.-üb 368a 17, 368a 18. 
  g.-ür 367b 16, 368a 11, 368a 12, 

368a 2, 368a 20, 368a 8, 369a 1, 
372a 12, 372b 4, 373a 9. 

giñ: geniş. 
  g. 373b 10. 
gir-: girmek, ele geçmek.  
  g.-meye 369b 16. 
  g.-meyince 369a 5. 
  g.-ür 369b 10. 
git-: gitmek, yürümek, kaybolmak.  
  g.-diler 366b 7. 
  g[d].-ince 371a 8. 
  g.-dükden 369b 19. 
  g.-meye 369a 4, 369a 5. 
  g.-mez 373b 8. 

gögüs: göğüs. 
  g.+e 372b 10. 
  g.+ine 369a 3. 
  g.+sindeki 367b 14. 
gökçek: hoş, güzel; sağlıklı. 
  g. 368b 18, 373b 5. 
gölge: gölge.  
  g.+de 371b 13. 
göñlek: gömlek. 
  g.+den 369b 15. 
göñül: gönül, yürek.  
  g.+e 372b 5, 371a 2, 371a 20. 
  g.+i 368a 6, 373b 20. 
  g.+ler 366b 5. 
gör-: görmek.  
  g.-dün 367a 17. 
  g.-e 368a 20, 368b 5, 368b 7, 371a 

15. 
  g.-meye 368b 7. 
  g.-üb 367b 18, 369a 13. 
  g.-ür 368a 13. 
  g.-ürse 368b 5, 368b 7. 
görin-: görünmek.  
  g.-en 367a 17. 
göster-: göstermek. 
  g.-sin 371a 20. 
götür-: taşımak, bir ilacı herhangi bir 

vücut boşluğuna yerleştirmek. 
  g.-e 371b 15, 372a 5, 372a 9. 
  g.-eler 372a 4. 
göyün-: yanmak [bk. göynemek].  
  g.-dürüb 368b 4. 
  g.+dürür 371b 9. 
  g.-miş 371b 2, 371b 4, 371b 5. 
göz: göz. 
  g. 366b 15, 368a 15, 368a 19, 368b 

1, 368b 2, 368b 9. 
  g+de 368a 19, 368b 2. 
  g.deki 368a 11, 368b 3. 
  g.+e 368a 10, 368a 12, 368a 13, 368a 

14, 368a 16, 368a 18, 368b 1, 368b 
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1, 368b 3, 368b 4, 368b 5, 368b 6, 
368b 7. 

  g.+i 368a 6, 373b 4. 
  g.+in 368b 4. 
  g.+ine 368b 8. 
  g.+inüñ 368b 13. 
  g.+leri 368a 5. 
  g.+lerinüñ 367a 15. 
  g.+üñ 368a 17, 368a 19.  
  g.+üne 368a 12. 
göz: delik, bölme.  
  g.+lü 373b 10. 
àuããa: [A.] keder, tasa, kaygı.  
  à.+lar 367a 16. 
àuããalan-: tasalanmak.  
  à.+maú 368a 8. 
güccük: küçük.  
  g. 368a 14. 
gül: [F.] gül [Rosa sp.].  
  g. 369a 2, 372b 4, 372b 5. 
  g.+i 369a 2. 
gül murabbÀsı: terbiye edilmiş gül. 
  - 373b 19, 373b 9. 
gül ãuyı: gül suyu. 
  - 368a 20, 368b 12, 368b 2, 369a 4. 
gül yaàı: gül yağı.  
  - 367b 9, 371b 11. 371b 20. 
gül yapraàı: gül yaprağı.  
  - 373b 11, 373b 14. 
güllÀb: [F. gülÀb] gülsuyu. bk. cülâb 
  g. 374a 4, 374a 13. 
gülbeşeker: terkibinde bal, gül 

yaprağı olan bir macundur. Bal ile 
gül yaprağı güneşte bir süre 
tutulur, üç dört günde bir 
karıştırılır, tekrar bal katılarak 
kullanılır.  

  g. 373b 9. 
gün: gün (24 saatlik zaman).  

  g. 367b 5, 369b 21, 371a 19, 371a 7, 
372b 6, 373b 12, 373b 13, 373b 17, 
374a 8. 

  g.+de 373b 13. 
  g.+den 372b 1. 
  g.+e 372b 1. 
gündüz: gündüz. 
  g. 368b 5, 368b 6. 
güneş: güneş.  
  g.+de 373b 17. 
  g.+e 368a 16, 373b 15, 373b 16. 
günlük: günlük, kara günlük [Styrax 

officinale].  
  g. 367a 7, 370b 12, 370b 17, 370b 5, 

370b 8. 
güyegü otı murabbÀsı: güveyiotu, 

Fûdenc, keklik otu [ Origanum 
vulgare] reçeli.  

  - 373b 18. 
 

- H - 
óabb: [A.] hap, hap şeklindeki ilâç 

(pilula).  
  ó.+lar 367a 10. 
óabbe: [A.] yuvarlak tane, hap. 
  ó.+ler 368b 20. 
óabìbü’l-èÀrifìn: arif kişilerin dostu.  
  - 366b 8. 
óacÀmat: [A.] boynuz veya şişeyle 

vücuttan kan almak.  
  ó. 371b 12. 
óÀcet: [A.] ihtiyaç, lüzum, gereklilik.  
  ó. 370a 8, 370b 9, 371a 2, 372b 16, 

373a 1, 374a 11. 
Óacı Paşa: Müntehâb-ı Şifâ’nın 

müellifi Osmanlı hekimi. 
  ó. 370a 1. 
òafakÀn: [A.] yürek oynaması, kalp 

çarpıntısı.  
  ò. 373a 8. 
òafìf: [A.] ağır olmayan, hafif.  
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  ò. 369b 19. 
óaúú: [A.] doğru geçek.  
  ó.+dur 372b 1. 
òalÀs: [A.] kurtulma, kurtuluş.  
  ò. 367b 5, 368b 10. 
òalúa: halka.  
  ò. 370a 17. 
óall: [A.] çözme, çözülme, eritme.  
  ó. 367b 16, 368b 20, 373a 4. 
òalù: [A.] karıştırma.  
  ò. 371b 13, 372a 16. 
òalù it-: karıştırmak.  
  - 372a 15. 
òalù ol-: karışmak.  
  - 369a 13. 
òÀm: [F.] işlenmemiş, 

olgunlaşmamış, ham.  
  ò. 371b 12. 
óÀmile: [A.] gebe, hâmile.  
  ó. 369b 6. 
óammÀm: [A.] hamam.  
  ó. 367b 14. 
  ó.+a 369a 4, 370a 13, 370a 15. 
  ó.+dan 369a 3. 
òarÀb: [A.] yıkık, virân.  
  ò. 367b 16. 
óarÀret: [A.] sıcaklık; ateş (febris).  
  ó. 371a 1. 
  ó.+de 372b 9. 
  ó.+dür 369b 4. 
  ó.+i 372b 18, 372b 4, 373a 7, 373a 9, 

373a 13. 
  ó.+in 368a 16.  
òardal: [A.] yakıcı özelliği bulunan 

bitki, hardal [Sinapis nigra = 
Brassica nigra]; ak hardal [Sinapis 
alba = Brassica alba].   

  ò. 372a 11. 
  ò. 368a 10. 
óareket: [A.] hareket.  
  ó. 374a 19. 

óarìr: [A.] ipek. 
  ó.+den 368b 11. 
óarìã: [A.] hırslı.  
  ó. 371a 19. 
òaãalbÀn: biberiye, hasâlubân, 

[Rosmarinus officinalis].   
  ò. 370b 5. 
óÀãıl: [A.] meydana gelen, oluşan.  
  ó. 370a 3. 
óÀãıl ol-: meydana gelmek. 
  - 367a 16. 
òÀããiyyet: [A. ] özel fayda, kuvvet 

ve menfaatler; etki. 
  ò.+i 368b 8, 372a 17.  
  ò.+lerin 367a 3.  
òÀããa: [A. ] bir şeye mahsus olan 

özellik, etki, krş. òÀãıyyet. 
  ò.+ların 372b 4. 
òasta it-: hastalandırmak. 
  - 368a 5. 
òastalıú: hastalık.  
  ò.+larına 366b 4, 366b 5. 
òaşlan-: haşlanmak.  
  ò.+mış 374b 14. 
òaşòÀş: [A.] haşhaş [Papaver 

somniferum]. 
  ò. 371b 21. 
  ò.+ı 367a 6. 
òatmì: [A.] hatmi [Althaea 

officinalis].  
  ò. 371b 21. 
òÀùır: [A.] zihin, fikir; hal, keyif; 

gönül.  
  ò.+ında 366b 9. 
óattÀ: [A.] bundan başka, fazla 

olarak, dahi.  
  ó. 367a 16, 367b 4. 
òÀtun: kadın.  
  ò.+lara 371a 19. 
  ò.+uñ 372a 21. 
havÀ: [A.] hava.  
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  h.+dan 369b 18. 
  h.+lar 369b 20. 
hÀvÀn: [F.] havan.  
  h.+da 368b 19, 369a 2, 371b 13, 

372a 12. 
òavÀãã: [A. òaãã’ın ç.] hâssalar, 

keyfiyetler, özellikler. 
  ò. 372b 1. 
òavlincÀn: [A.] havlican otu 

[Galanga officinalis].  
  ò. 370b 17. 
havuç: havuç [Daucus carota]. 
  h. 370b 1, 370b 17. 
óaõer: [A.] sakınma, kaçınma.  
  ó. 369b 18, 370b 2. 
haøm: [A.] yiyecekleri sindirme.  
  ó. 373a 20. 
haøm it-: sindirmek.  
  - 372b 18, 373b 9. 
óaøret: [A.] saygı ifadesi. 
  h.+leri 366b 8, 367b 18. 
helìle: [F.] halile, helile otu 

[Terminalia sp.]. bk. belîlec. 
  h. 371b 7, 371b 8, 373a 18. 
helìlec: [F.] halile, helile otu 

[Terminalia sp.]. bk. belîlec.   
  h. 370b 8. 
hem: [F.] hem, aynı zamanda.  
  h. 368a 12, 368a 14, 368a 19, 368a 

21, 368b 2, 368b 4, 369b 6. 
hemÀn: [F.] hemen, derhal, o anda; 

sadece. 
  h. 367a 12. 
her: [F.] her, hep, bütün.  
    h. 367b 13, 367b 2, 368b 18, 368b 

8, 370b 12, 370b 13, 370b 5, 370b 8, 
371a 15, 371a 7, 372b 12, 373a 18, 
373a 19, 373b 2, 373b 6, 373b 11, 
373b 2. 

hergiz: [F.] asla, hiçbir zaman. 
  h. 368b 7. 

herìse: [F.] döğme buğday ile etin 
uzun süre kaynatılıp ezilmesiyle 
yapılan, macun kıvamında bir 
yemek. 

  h. 371a 13. 
óıfô: [A.] saklama, ezberleme.  
  ó. 373a 12, 373b 7. 
óıfô it-: saklamak.  
  - 373a 6. 
òılù: [A.] eski tıp anlayışına göre, 

midede sindirilen besinlerin 
dönüştükleri kan, balgam, safra ve 
sevdadan her biri.  

  ò.+ı 371b 5. 
óımÀr-ı vaóşì: vahşi eşek.  
  - 368b 8. 
òıyÀr: [A.] hıyar, salatalık [Cucumis 

sativus].  
  ò.+ı 371a 13. 
hiç: [F.] hiç, asla.  
  h. 372b 1. 
óikmet: [A.] sebeb. 
  ó.+e 372b 1. 
òilÀf: [A.] karşı, zıt.  
  ò.+ı 374a 19. 
HindistÀn: Hindistan.  
  h. 373b 2. 
HindistÀn úozı: Hindistan cevizi 

[Cocos nucifera]. bk. narçil. 
  - 374b 15. 
óìn-i cimÀè: [A.] cinsi birleşme 

zamanında.  
  - 371a 11. 
òod: [F.] kendi.  
  ò. 371b 15. 
òulÀãaten: [A.] kısaca, özet olarak. 
  ò. 370a 2. 
òurmÀ: [F.] hurma [Phoenix 

dactylifera]. 
  ò. 367b 21, 374b 18. 
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òuãÿãan: [A.] ayrıca, özellikle, özel 
olarak.  

  ò. 370a 21, 372b 11. 
òuşÿnet: “irilik”, sertlik, katılık, 

kabalık; şişlik.  
  ò.+i 368a 20. 
óükemÀ: [A. óakìm’in ç.] hekimler, 

filozoflar. 
  ó. 368a 8. 
óükemÀ kitÀbları: geçmiş büyük 

hekimlerin kitapları.  
  - 374a 20. 

 
- I - 

ısıcaú: sıcak.  
  ı. 369a 17, 369b 17, 369b 18, 370a 

13, 370a 14, 371a 9. 
  ı.+la 369a 10, 372a 4, 372a 5, 374a 

1. 
ısıd-: ısıtmak.  
  ı.-ub 370a 12, 370a 8. 
ıãlad-: ıslatmak.  
  ı.-a 374a 8, 374b 17. 
  ı.-ub 368a 21, 370b 8, 371a 7. 
ıãlan-: ıslanmak.  
  ı.-a 371b 8. 
ıssı: sıcaklık, hararet, sıcak. 
  ı. 367b 7, 369b 11, 369b 18, 369b 20, 

370b 1, 371a 16, 371a 5, 374a 18. 
  ı.+dan 369a 7, 374a 18. 
 

- İ - 
iç: iç. 
  i. 367a 19. 
  i.+i 370a 12, 372b 5, 373b 2, 374b 2, 

374b 18. 
  i+inde: 
  i. 367b 14, 368b 16, 368b 9, 371b 6, 

371b 8, 372a 4, 374a 8, 374b 9. 
  i.+ki 374b 8. 

  i.+ine 367b 7, 369b 16, 370a 11, 
370a 7, 372b 21, 373b 21, 374b 9. 

  i.+i 367a 6. 
  i.+lerden  374b 15. 
  i.+leri 374b 14, 374b 15. 
iç-: içmek.  
  i.-e 371a 7, 371b 5, 371b 9. 
  i.-eler 368b 2.  
  i.-mek 371a 17. 
  i.-üb 369a 21. 
içerü: içeri. 
  i. 367b 15, 373b 12. 
içi[ü]n: için. 
  i. 370a 18, 371a 17, 372a 12, 374a 7. 
idòÀl: [A.] dahil etme, içine alma.  
  i. 374a 6. 
idin-: edinmek.  
  i.-e 371a 8. 
  i.-meye 372a 20. 
  i.-se 371a 10. 
idrÀk: [A.] anlayış; erişme; 

olgunlaşma.  
  i. 367a 15. 
ifrÀù: [A.] aşırı gitme.  
  i. 370a 16. 
iótirÀz it-: sakınmak, kaçınmak.  
  - 371b 9, 371b 16. 
iken: esnasında, …-dığı / -diği 

hâlde, …-dığı / -diği zaman.  
  i. 369a 3. 
iki: iki. 
  i. 367a 10, 367a 9, 367b 12, 367b 7, 

368b 13, 369a 10, 369b 7, 370a 14, 
370a 5, 370b 15, 370b 16, 372a 3, 
372b 20, 373b 11, 373b 3, 373b 8, 
374b 3, 374b 4. 

  i.+sin 368b 12, 368b 19, 368b 20, 
370a 15. 

ikinci: ikinci.  
  i. 368a 4, 370a 20. 
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ikindi: öğle ile akşam arasındaki 
zaman dilimi.  

  i.+den 374b 12. 
èilÀc: [A.] ilâç, çare, tedavi. 
  èi. 366b 9, 367b 11, 369a 11, 369a 

17, 369a 8, 369b 11, 369b 12, 369b 
14, 370b 7, 372a 10, 372a 2, 374b 1.  

  èi.+dur 370a 19. 
  èi.+ı 367b 12, 367b 17, 367b 18, 

370b 4, 370a 17, 371b 12. 
  èi.+ların 366b 14. 
ile/ıla: ile. 
  i. 368b 4, 369a 11, 369a 17, 366b 10, 

366b 12, 367a 6, 367a 7, 367a 8, 
367a 19, 367a 20, 367b 4, 367b 3, 
367b 9, 368a 10, 368a 19, 368b 6, 
368a 18, 368b 17, 368a 20, 368b 12, 
368a 11, 369a 4, 369a 8, 369a 10, 
369a 15, 369a 18, 369b 11, 369b 19, 
370a 4, 370a 13, 370b 1, 370b 13, 
370b 6, 370b 9, 371a 8, 371a 9, 371a 
12, 371b 4, 371b 21, 371b 7, 371b 
12, 371b 18, 371b 19, 371b 21, 372a 
11, 372a 14, 372b 8, 372b 11, 372a 
12, 373a 14, 372b 20, 373a 20, 373b 
7, 373b 13, 373b 15, 373b 16, 373a 
10, 373b 6, 373b 21, 374a 18, 374a 
21, 374b 1, 374b 10, 374b 16, 374b 
19. 

èillet: [A.] hastalık, illet, dert, sıkıntı.  
  èi.+leri 367b 1. 
èİmÀd: Kemâliyye müellifinin 

arkadaşı Karahisarlı hekim.  
  èi.+a 367b 10. 
  èi.+dan 370a 18. 
ìmÀn: [A.] inanma, inanç. 
  ì. 366b 5. 
in-: inmek.  
  i.-er 367b 8. 
  i.-mekden 368a 11, 368a 18. 
ince: ince. 

  i. 374b 15. 
indür-: indirmek. 
  i.e 367a 11, 367b 1, 367b 2, 368b 16, 

370a 11. 
  i.-üb 368a 16, 370a 5, 370a 7, 371a 

1, 372b 15, 372b 16, 372b 9, 373a 1, 
373b 21, 374a 14. 

  i.-ür 367a 7, 367a 8, 367b 16. 
inkÀr: [A.] reddetme, inkâr.  
  i. 372b 1. 
irte: ertesi, gelecek sabah. 
  i.+ye 369b 13. 
ise/ısa: ise (şart edatı).  
  i. 368b 19, 370a 3, 370a 5, 372a 9, 

373b 17. 
isfìnÀò: [A.] ıspanak [Spinacia 

oleracea]. 
  i. 372a 2. 
ishÀl: [A.] ishal, sürgün.  
  i. 371b 18, 371b 5, 373a 7, 373a 17. 
  i.+i 373a 13. 
İslÀm: [A.] İslâm dini.  
  İ. 366b 5. 
ism: [A.] isim, ad.  
  i.+lerine 366b 12. 
istièmÀl: [A.] kullanma.  
  i. 371a 17, 371a 18, 371a 2, 371a 20, 

372b 17, 372b 9, 373a 1, 373a 12, 
373a 15, 373b 8, 374a 10, 374a 3. 

istièmÀl it-: kullanmak.  
  - 370b 12, 374b 16. 
istifrÀà: [A.] kusma.  
  i.+ı 373a 7. 
istincÀ: [A.] büyük abdesti yaptıktan 

sonra temizlenme. 
  i. 371b 21. 
işÀret: [A.] belirti.  
  i. 366b 10. 
iştihÀ: [A.] iştah, arzu, yeme yemek 

arzusu.  
  i. 367a 1, 371a 6, 372b 18, 373a 6. 



Gramatikal İndeks ve Sözlük 
 

 53 

  i.+sın 373a 10. 
it: köpek.  
  i.+e 372a 6. 
  i.+üñ 367b 3. 
it-: etmek, yapmak (yardımcı fiil).  
  i[d].-e 368a 13, 369a 12, 369b 17, 

369b 18, 371a 9, 371b 13, 371b 15, 
371b 5, 372a 14, 372a 17, 372a 19, 
372a 19, 372a 20, 373a 4, 373a 5, 
373a 8, 373a 12, 373a 13, 373a 14, 
373a 15, 373a 17, 373b 11, 373b 13, 
373b 7, 373b 8, 374a 3, 374b 11, 
373b 16. 

  i[d].-eler 367b 15, 368b 14, 369a 19, 
369b 14, 369b 19, 370a 9, 372a 13, 
372a 15, 372b 8, 372b 9, 373a 1, 
373a 20, 374a 11, 374a 1. 

  i[d].-er 366b 14, 366b 16, 366b 17, 
366b 18, 367a 1, 367a 1, 367a 2, 
367b 16, 368a 3, 368a 4, 368a 6, 
368a 6, 368a 7, 368b 15, 369a 6, 
370b 3, 371a 7, 372b 11, 372b 4, 
373a 2, 373a 7, 373a 10, 373a 17, 
373b 20, 373b 3, 373b 5, 374a 17, 
374b 6, 374b 7, 374b 8. 

  i[d].-erse 371a 20. 
  i[d].-i 367b 10, 367b 17, 374b 1. 
  i[d].-icek 371b 19. 
  i-di 366b 6, 368b 9. 
  i-diler 369a 7. 
  i-düklerinde 366b 9.  i-düm 366b 8, 

367b 17, 367b 9, 369a 9. 
  i.-meden 371a 18. 
  i.-mek 367b 17, 368a 7, 369a 8, 370a 

19, 370b 2, 371a 18, 371b 12, 371b 
18, 371b 19, 371b 21, 372b 3, 374a 
21, 374b 2. 

  i.-meye 372b 1. 
  i.-meyüb 374a 21. 
  i.-se 369b 5, 372a 11. 
  i.-seler 372a 12. 

  i[d].-üb 366b 7, 366b 9, 367b 14, 
367b 15, 367b 18, 367b 4, 367b 9, 
368a 5, 368b 19, 368b 20, 369a 8, 
369b 14, 369b 16, 369b 21, 369b 7, 
370b 10, 370b 14, 371b 8, 372a 8, 
372b 20, 373a 4, 373b 20, 374a 9, 
374b 19. 

iètibÀr: [A.] saygı gösterme, önem 
verme; şeref, haysiyet; ibret alma. 

  i. 367a 17. 
ittifÀú: [A.] birleşme, uyuşma.  
  i. 369a 7. 
iy: ey (ünlem). 
  i. 369b 10. 
iz: bir şeyin geçtiği veya önce 

bulunduğu yerde bıraktığı belirti, 
nişan, alamet, emare.  

  i.+in 366b 6. 
izle-: takip etmek. 
  i.-yüb 366b 6. 

 
- K - 

úab: kap-kacak.  
  ú. 371b 7. 
  ú+da 373b 7. 
  ú.+ı 371b 21, 374b 18. 
  ú.+ın 372b 20, 373a 10, 374a 7, 374b 

18. 
  ú.+ını 372a 13. 
  ú.+ı 367a 6, 370a 4. 
  ú.+ları 371b 8, 373b 5. 
  ú.+ların 371b 6.  
úaba: büyük, iri, kocaman. 
  ú. 370a 12, 371a 2, 372b 6, 374a 3. 
úabaú: kapak, göz kapağı. 
  ú. 371a 13. 
  ú.+da 368a 13, 368a 20, 368b 3. 
  ú[à].+ı 368b 13. 
  ú[à].+ına 368a 19. 
KÀbulì helìle: Kâbuli halile 

[Terminalia chebula].. 



Kemâliyye 
 

 54 

  - 371b 8, 373b 5. 
úabuk: kabuk, metinde yılan derisi 

anlamında kullanılmış. 
  ú[à].+ın 368a 17. 
úabø: [A.] peklik; tutma.  
  ú. 373a 7. 
úaç: kaç.  
  ú. 369b 21. 
úaçan: ne zaman.  
  ú. 367b 6. 
úadar: kadar.  
  ú. 366b 7. 
úafa: baş. 
  ú+sı 367b 3. 
úaàıd: [F.] kağıt.  
  ú+a 366b 10. 
úaàır-: boğazını temizlemek.  
  ú.-sun 367a 13. 
úal-: kalmak, geriye kalmak.  
  ú.-a 370a 6, 372a 8. 
  ú.-an 373a 12, 373b 10. 
  ú.-duúdan 370a 5. 
  ú.-ınca 372b 7, 373a 5, 373a 11. 
  ú.-ıncaú 370a 21. 
  ú.-mayınca 372b 7. 
  ú.-ur 371a 16. 
úalbur: elek. 
  ú.+dan 373b 10. 
úalıñlıú: kalınlık, yoğunluk, 
şişkinlik. 

  ú[à].+ı 368b 3. 
úalye: [A.] yağda kavrularak 

pişirilmiş sebze yemeği.  
    ú.-si 370b 1. 
úan: kan.  
  ú. 371b 18, 371b 9. 
  ú.+dan 371b 15, 372b 4. 
  ú.+ı 371a 17. 
  ú.+ın 368a 12, 368a 21, 372a 3. 
  ú.+lu 368b 9. 
úana-: kanamak.  

  ú.-yınca 369a 17. 
  ú.-yub 369a 16. 
úapa-: kapamak.  
  ú[à].+ın 372b 16. 
  ú.-yub 374b 9. 
úara: kara, siyah.    
  ú. 367b 21. 
úara ãu in-: gözün iç basıncının 

çoğalmasıyla kendini gösteren, 
körlüğe sebep olabilen bir göz 
hastalığı, glokom.  

  - 368b 8. 
úaralıú: siyahlık; krş. úarañulıú. 
  ú[à].+ın 368a 10, 368a 21. 
úaranfil: karanfil [Dianthus sp.]; 

karanfil ağ. [Caryophyllus 
aromaticus],  

  ú. 367b 12, 370b 15, 371a 7, 374a 5, 
374b 10.  

úarañulıú: karanlık; (gözde) haricen 
belirli bir neden olmaksızın 
gelişen görme kaybı için 
kullanılan terim. 

  ú[à].+ın 368a 17, 368a 18. 
ÚaraòisÀr: Batı Anadolu 
şehirlerinden, Afyonkarahisar.  

  ú.-da 367b 10. 
úarın: karın, batın. 
  ú. 367b 20 
úarış-: karışmak. 
  ú.-ınca 368b 20. 
  ú.-ur 367a 18. 
úarışdur-: karıştırmak.  
  ú.-a 370a 7, 371a 1, 374a 12, 374a 3, 

374b 11, 374b 19. 
  ú.-alar 368b 12. 
  ú.-ub 368a 10, 369a 18, 369b 17, 

370b 6, 370b 9, 371a 8, 373b 16, 
374b 16. 

úarlanàuc: kırlangıç. 
  ú. 368a 10. 
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úarşu: karşı. 
  ú. 373b 15. 
úaãuú: kasık, karın ile uyluk 

arasındaki bölüm. 
  ú[à].+ın 371a 18. 
úaşı-: kaşımak. 
  ú.-mak 371b 4. 
úat úat it-: (bezi) katlamak. 
  ú. 369b 21. 
úat: yan, huzur, nezd. 
  ú.+ında 369b 9. 
úaùè: [A.] kesme, kesilme, biçme; 

halletme. 
  ú. 373a 13, 373a 20. 
úat-: katmak, eklemek.  
  ú.-alar 373b 17. 
  ú.-arlarsa 374a 4. 
  ú.-ub 368a 16, 368a 19, 370b 13, 

370b 14, 371a 5, 371a 11, 371b 9, 
372b 8, 373a 5, 373a 12, 373a 15, 
373b 14, 373b 21. 

úatı: katı, şiddetli, ağır, acı, haşin, 
sert, kırıcı. 

  ú. 370b 21. 
úaùrÀn: [A.] katran.  
  ú. 371b 21. 
úavì: [A.] kuvvetli, sağlam, 

dayanıklı.  
  ú. 373a 2, 373a 10, 373a 13, 373a 21, 

373b 3. 
úavrul-: kavrulmak.  
  ú.-mış 370b 18. 
úavuú: “meãÀne”. İdrar kesesi, sidik 

torbası.  
  ú[à].+a 372b 10. 
úavur-: kavurmak.  
  ú.-a 370b 19. 
  ú.-alar 368b 10, 369b 12. 
  ú.-ub 368a 18, 368b 11, 369a 10, 

370b 19, 374a 4, 374b 18. 
úayna-: kaynamak. 

  ú.-madan 368b 17. 
  ú.-nar 367a 20.  
  ú.-ya 373a 1. 
úaynad-: kaynatmak. 
  ú.-a 367a 9, 368b 16, 370b 20, 372a 

8, 372b 14, 372b 16, 373a 5, 373a 
11, 373b 21, 374a 12, 374a 13. 

  ú.-alar 372b 9, 374a 14. 
  ú.-ub 368a 21, 368b 6, 370a 11, 370a 

5, 370b 21, 371b 21, 371b 7, 372b 
21, 372b 7, 373a 14, 374a 15, 374a 
2. 

úazıd-: kazıtmak. 
  ú.-a 367b 4. 
kebÀb: [A.] kebap, doğrudan ateş 

veya kapta pişirilen et. 
  ú. 370b 10. 
kebÀbe: [A.] kebâbe, hint biberi, 

[Piper cubeba].  
  ú. 370b 16. 
kebere: kapari [Capparis spinosa].  
  k. 372a 10, 372a 17, 372a 18, 372a 

18, 372a 19. 
kebere kökü: kapari kökü. 
  - 372a 14. 
kece: keçe. 
  ú. 370a 20. 
keçi: keçi. 
  k. 368b 7, 371b 17, 373a 19, 373b 7, 

374b 10, 374b 19. 
kef: [F.] köpük.  
  ú.+in 371b 7. 
keklik ödi: keklik ödü.  
  - 368b 6. 
kekrelü: kekreli, buruk tadlı, 

ekşimsi.  
  ú. 373a 14. 
kelem: [F.] lahana [Brassica 

oleracea].  
  ú. 371b 17. 
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KemÀliyye: çalışmaya esas olan tıp 
kitabı.  

  ú. 366b 12.  
kendene: gendenâ [F.] pırasa 

[Allium porrum]. 
  ú. 368a 1, 371a 15, 371b 21, 372a 15. 
kendi[ü]: kendi, kendisi. 
  ú. 367b 3, 368b 8, 372a 18. 
kerefs: [A.] kereviz [Apium 

graveolens]. 
  ú. 368a 1. 
kerre: [A.] kere, defa. 
  ú. 368b 14. 
kes-: kesmek.  
  k.-eler 372a 4. 
kestÀne: kestane [Castanea sativa].  
  k. 368a 1. 
keşÿr: [F.] havuç [Daucus carota].  
  k. 371a 14.   
  k.+i 374b 8. 
kez: defa, kere.  
kezer: havuç, keşür [Daucus carota]. 
  k. 374b 8. 
úıl: kıl. 
  ú. 368a 13, 368b 5. 
úıl elek: kıl elek.  
  - 373b 12. 
úırú: kırk.  
  ú. 373a 8. 
úıvÀm: [A.] bir şeyin koyuluk 

derecesi, yoğunluk.  
  ú. 373b 11. 
  ú.+a 370b 21, 372b 16, 373a 1, 373a 

5, 373a 12, 373a 15, 373b 21, 374a 
10, 374a 14, 374a 15. 

  ú.+ın 370b 21. 
úızdı[u]r-: ısıtmak. 
  ú.-ub 371a 9, 371a 20. 
  ú.-ub 367b 20. 
  ú.-a 370a 12.  
úızıl: kızıl, kırmızı.  

  ú.+a 368b 10, 369a 2, 372b 19, 372b 
5, 374b 8. 

úızıl gül: kırmızı gül.  
  - 373b 10. 
úızıl keçi südi: kızıl keçi sütü.  
  - 371a 7. 
úızıl üzümüñ çekirdegi: kızıl üzüm 

çekirdeği.  
  - 368b 19. 
ki: [F.] ki. 
  k. 366b 11, 366b 8, 367a 14, 367b 

10, 367b 11, 367b 12, 367b 13, 367b 
15, 368b 8, 369a 11, 369a 17, 369a 
2, 369a 20, 369a 7, 369b 1, 369b 12, 
369b 19, 369b 4, 369b 9, 370a 2, 
370a 20, 370a 3, 370b 13, 370b 21, 
370b 7, 371a 19, 371a 4, 371b 5, 
372a 10, 372a 17, 372a 19, 372a 20, 
372b 13, 374a 11, 374a 20, 

kiçirek: küçücük. 
  k. 367a 10. 
kifÀyet: [A.] yeterlik; iktidâr, 

yararlık.  
  k. 370b 9, 373a 19. 
kim: ki. 
  k. 366b 4, 366b 5, 366b 6, 367b 19, 

367b 6, 368b 1, 368b 18, 368b 8, 
369a 1, 369a 12, 369b 10, 369b 16, 
370b 4, 371b 16, 371b 4, 372a 18, 
372b 19, 372b 19, 373b 1, 373b 9, 
374b 1. 

kimse: kimse.  
  k. 372b 1, 372b 2. 
kişi: kişi. 
  k. 367a 12, 368a 15, 369a 1, 369a 15, 

369a 2, 369b 9, 371b 16, 372a 17. 
  k.+e 371a 15.   
  k.+nüñ 367a 9, 367b 16, 369a 14, 

369b 10, 369b 9, 371a 15, 372a 20. 
  k.+ye 368a 15, 374a 20.   
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kişnic: [F.] kişniş otu [Coriandrum 
sativum].  

  k.+i 369a 1, 371a 4.   
  k.+le 371a 4.   
kitÀb: [A.] kitap. 
  k. 366b 8. 
  k.+a 366b 12. 
  k.+da 370b 12, 374a 18.   
  k.+ında 367b 19, 370a 1, 371a 11, 

372a 17. 
  k.+larına 367b 18. 
  k.+uñ 371a 20.   
úocald-: ihtiyarlatmak. 
   ú.-ur 368a 4. 
úoóu: koku, krş. úoúu. 
  ú.+sı 368b 21. 
úolùuú: koltukaltı, kolla omuzun 

birleştiği yer. 
  ú.+larına 369a 3. 
úoú-: kokmak.  
  ú.-a 369a 2. 
úoúu: koku. 
  ú.+lar 369a 1. 
  ú.+sı 368b 18. 
  ú.+yı 369a 1. 
úopar-: koparmak. 
  ú.-maya 372a 21. 
  ú.-ub 372a 21. 
úor: iyice yanarak ateş durumuna 

gelmiş kömür veya odun parçası; 
tek sıra taş dizisi. 

  ú. 374a 12. 
úoruú: koruk, olgunlaşmamış üzüm. 
  ú. 371b 10. 
úoy-[úo-]: koymak.  
  ú.-a 370a 12, 370a 7, 371a 2, 372a 8, 

373b 11, 373b 12, 373b 12, 373b 16, 
374b 9. 

  ú.-alar 370a 8. 
  ú.-salar 368a 18. 

  ú.-ub 369a 12, 369b 12, 369b 21, 
370a 11, 370a 6, 372a 13, 372a 15, 
372a 7, 372b 14, 372b 15, 372b 16, 
372b 16, 372b 21, 372b 6, 372b 6, 
372b 7, 373a 4, 373a 15, 373b 15, 
374a 12, 374a 12, 374a 13, 374a 3. 

úoyu: koyu.  
  ú. 372b 15. 
úoyul-: koyulaşmak.  
  ú. 368a 16, 374a 3. 
  ú.-[u]nca 367a 9, 372b 8. 
  ú.-mış 367a 11. 
úoyun: koyun.  
  ú. 371a 4. 
úoyun boàazlan-: koyunu kesmek.  
  - 372a 3. 
úoyun eti: koyun eti. 
  - 370b 1, 371a 12, 372a 1. 
úoyun eti şurbÀsı: koyun etinden 

yapılmış çorba.  
  - 372a 13. 
úoyun kebÀbı: koyun etinden ateşte 

pişirmiş et. 
  - 370b 1. 
úoz: ceviz [Juglans regia]. 
  ú. 374b 13. 
  ú.+ı 373b 2. 
úoz yaàı: ceviz yağı. 
  - 371a 8.  
köknÀr: çam fıstık ağacı [Pinus 

sylvestris, Pinus pinea]; köknar 
ağacı [Abies cilicica]; Farsça’da 
[Papaver] türleri de bu isimle 
anılırlar. 

  k. 371a 14, 373b 2, 374b 18. 
köknÀr içi: çam fıstığı.  
  - 373b 2. 
köpük: köpük. 
  ú.+in 370b 20, 372b 21, 373a 12, 

374a 13. 
  ú[à].+in 372b 8. 
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úumral: koyu sarı veya açık kestane 
rengi.  

  ú. 369b 14. 
Úur’Àn-ı úadìm: [A.] Kur’ân-ı 

Kerîm. 
  - 369b 1. 
úurd[t]: kurt. 
  ú. 369a 11, 369a 14. 
  ú.+lar 369a 13. 
  ú.+larına 369a 13. 
  ú.+uñ 368b 3. 
úurı[u]: kuru.  
  ú. 371a 15, 371a 17. 
  ú.+dur 368a 7, 372a 12. 
  ú.+sın 372b 13. 
úuru incir: kuru incir.  
  - 371b 10. 
úuru üzüm: kuru üzüm, bk. üzüm.  
  - 371b 10. 
úurı-: kurumak. 
  ú.-ya 372b 10. 
úurıd-: kurutmak.  
  ú.-ur 372a 12. 
úurna: hamam ve banyolarda musluk 

altında bulunan, içinde su 
biriktirilen, yuvarlak, mermer, taş 
tekne.  

  ú. 367b 7. 
úurud-: kurutmak. 
  ú.+ub 368b 7, 371b 13. 
  ú.+uúdan 373b 16. 
úurula: kuru olarak, kuru halde. 
  ú+ 368b 17. 
úuruluú: kuruluk.  
  ú[à].+ın 373b 6. 
úuã-: kusmak.  
  ú.-maàı 372b 18, 373a 10. 
úuşan-: giyinmek.  
  ú-alar 369b 16. 
úuvvet: [A.] güç, kudret, sıhhat, 

sağlamlık.  

  ú. 368a 2, 369b 7, 371a 10, 371a 18, 
371a 6, 371a 8, 372b 5, 373a 6, 373b 
19, 373b 9, 374b 13, 374b 17, 374b 
6. 

  ú.+e 367a 1. 
  ú.+i 368a 21, 368a 7, 368a 8, 369b 1, 

370a 11, 370a 1, 371a 17, 372b 14, 
372b 8, 374a 6, 374b 19. 

  ú.+in 371a 1.  
úuvvet-i cimÀè: cinsel birleşme 

gücü.  
  - 371a 2. 
úuvvetlu: güçlü, kuvvetli.  
  ú. 367b 11, 370a 17. 
úuvvetsiz: güçsüz, kuvvetsiz.  
  ú. 368a 7.  
úuzı: kuzu.  
  ú. 369b 14, 369b 20.  
úuzı eti: kuzu eti.  
  - 372a 1. 
kül: kül. 
  k. 367b 4. 
  k.+ini 367b 4. 
küllì: [A.] genel, bütün, çok.  
  k. 369b 7. 
  k.+si 369b 8. 
  k.+sine 372b 10. 
kürk: kürk, post. 
  k.+üni 369b 14. 

 
- L - 

lakin: [A.] ama, fakat, ancak.  
  l. 366b 9. 
laùìf: [A.] yumuşak, hoş, güzel.  
  l. 368b 21. 
lÀzım: [A.] gerek, lâzım.  
  l. 371a 20. 
  l.+dur 374a 18, 374a 19, 374a 21. 
leõic: [A.] yoğun, yapışkan.  
  l. 373a 17. 
leõõet: [A.] lezzet, tat.  
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  l.+i 369b 5, 369b 8. 
limon: limon [Citrus limonum]. 
  l.- 373a 12. 

 
- M - 

maèÀcìn: [A. maècÿn’un ç.] 
macunlar.  

  m. 371a 21. 
maècÿn: [A.] macun (electuario). 
  m. 370b 14, 370b 21, 371a 9, 373a 

20, 373b 3, 373b 7, 374b 5, 374b 8, 
374b 11, 374b 13, 374b 16, 374b 17, 
374b 19. 

  m.+lar 367a 3, 373a 16. 
maòlÿù: [A.] karışık, karıştırılmış.  
  m. 369b 3. 
mÀ-i rummÀn: [A.] nar suyu.  
  - 371b 5. 
maúèad: [A.] makat, kıç; anüs. 
  m. 367a 2, 371b 1, 371b 2. 
  m.+a 372a 13, 372a 16. 
  m.+ında 371b 15. 
  m.+uñ 372a 4, 372a 5, 372a 9. 
maraø: [A.] hastalık.   
  m. 369b 10, 374a 20. 
  m.+a 370b 11. 
  m.+ına 372b 10, 372b 12. 
  m.+lar 368a 6. 
  m.+ları 374a 17. 
  m.+ların 366b 15, 366b 14, 368a 9, 

369a 19, 370b 3. 
  m.+laruñ 367a 6, 369a 6. 
maãùaúì: [A.] sakız, sakız ağacından 

[Pistacia lentiscus] elde edilen bir 
tür reçine.  

  m. 370b 17, 374b 11. 
maùlab: [A.] istek, istenilen şey.  
  m. 372b 17, 372b 9, 373a 2, 373a 6, 

373a 9, 373a 13, 373b 18, 373b 8, 
374a 11, 374a 7. 

mÀzÿ: [F.] mazı [Thuja orientalis], 
servi cinsi bir ağaç.  

  m.+yı 368b 16. 
mecmÿè: [A.] toplam, tüm.  
  m.+ın 367b 14, 368a 1. 
meger: [F.] meğer.  
  m. 369a 14, 371a 19. 
menè: [A.] yasak, etme, engelleme. 
  m. 373a 7, 374b 8. 
menè it-: yasaklamak, engellemek.  
  - 372b 18. 
menfaèat: [A.] yarar, çıkar, menfaat.  
  m. 366b 11. 
  m.+lerin 367a 3. 
menì: [A.] döl suyu, sperma.  
  m. 371a 10, 373a 21. 
  m.+lerin 369b 6.  
  m.+nüñ 369b 5. 
mensÿb: [A.] bir şeyle ilgisi olan.  
  m. 366b 13. 
mercimek: [F.] mercimek [Lens 

esculenta].  
  m. 371a 17, 371b 17. 
mersìn: [A.] mersin ağacı ve yemişi 

[Myrtus communis].  
  m. 370b 8. 
mersìn yapraàı: mersin ağacı 

yaprağı.  
  - 368b 19. 
meşhÿr: [A.] şöhretli, tanınmış. 
  m. 374b 2. 
meşrÿó: [A.] açıklanmış, uzun 

uzadıya şerh olunmuş.  
  m. 370b 19, 374a 4. 
mevìzec: [F. mevìzeg] mevzec otu, 

bit otu [Delphinum staphisagria].  
  m. 367b 13. 
meyve: meyve.  
  m. 373a 15, 374a 4. 
meyòoş: [F.] mayhoş. 
  m. 372b 19. 
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mezkÿr: [A.] anılmış, adı geçmiş.  
  m. 370a  21. 
miède: [A.] mide. 
  m. 373a 2, 373a 9. 
  m.+ye 373b 19, 373b 9, 374b 6. 
  m.+yi 368a 6, 372b 11, 373a 13, 

373b 3. 
miúdÀr: [A.] parça, kısım, bölük.  
  m. 368b 11. 
  m.+ı 370b 9, 372a 4, 373a 19, 373b 

3, 373b 7, 374a 11, 374a 13. 
misk: [A.] Asya’nın yüksek 

dağlarında yaşayan erkek ceylanın 
karın derisi altından güzel kokulu 
madde.  

  m. 374a 5. 
miåúÀl: [A.] dirhemin üçte biri.  
  m. 370b 10, 370b 13, 374b 16. 
  m.+le 370b 7. 
mizÀc: [A.] huy, tabiat, bünye.  
  m.+ı 369b 5. 
  m.+ına 371a 15, 374b 1. 
  m.+ından 369b 4. 
  m.+larına 366b 11. 
muèÀlece: [A.] ilÀç yapma, ilÀç 

kullanma, tedavi. 
  m. 366b 6, 374a 19. 
  m.+sin 367a 6, 370b 3. 
  muètedil: 
  m.+dür 372b 10. 
Mÿcez: [A.] bkz. Mÿcez kitÀbı. 
  m. 370b 11. 
Mÿcez kitÀbı: Ortaçağ İslâm tıp 

kitaplarından.  
  - 369a 15. 
muóabbet: [A.] sevgi.  
  m.+leri 366b 10. 
muókem: [A.] sağlam, sağlam 

kılınmış.  

  m. 369a 17, 369a 7, 370a 12, 370a 7, 
370a 9, 370b 6, 372b 15, 372b 7, 
372b 7, 373b 12. 

mÿm: [F.] mum.  
  m. 369a 11. 
muúavvì: [A.] kuvvetlendiren, 

kuvvet verici.  
  m. 371a 21. 
  m.+dür 371a 15, 371a 9. 
mÿúl-i ezrÀú: Gürün zamk ağacı 

[Commhiphora mukul].  
  - 371b 20. 
murÀd: [A.] arzu, istek, dilek.  
  m. 367a 5, 369a 2, 374b 3. 
muãannıf: [A.] kitap yazan, müellif. 
  m. 370a 1. 
mutìè: [A.] itaat eden, boyun eğen.  
  m. 374b 2. 
mübÀrek: [A.] bereketli, feyizli; 

verimli. 
  m. 366b 11, 366b 8. 
mücerreb: [A.] denenmiş, sınanmış. 
  m. 367b 9. 
  m.+dür 368a 12, 368b 18, 370a 3, 

371a 3. 
mücerrebÀt: [A. mücerreb’in ç.] 

denenmiş, sınanmış şeyler.  
  m.+ında 370b 15. 
müdÀvemet: [A.] devam etme.  
  m. 371a 5. 
müharrÀ: [A.] kaynamış, pişmiş.  
  m. 373a 14, 374b 9. 
mülÀyim: [A.] uygun; yumuşak 

huylu.  
  m. 374b 1. 
mülemmaè: [A.] parlak; alaca renk; 

bulaşmış, sıvanmış.  
  m. 369a 8. 
münÀsib: [A.] uygun, yerinde. 
  m. 370a 19, 374b 1. 
münúÀd: [A.] boyun eğen.  
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  m. 374b 3. 
münaúúÀ: [A.] temiz.  
  m. 373a 18. 
müracaèat: [A.] geri dönmeler, baş 

vurmalar.  
  m. 374b 2. 
murabbÀ: [A.] terbiye görmüş, 

terbiye edilmiş; meyvelerin şeker 
şerbeti içinde kaynatılıp, kendine 
has biçimde terbiye edilmesi ile 
hazırlanan tatlı. 

  m. 374a 4. 
  m.+lar 373a 16. 
  m.+lara 374a 5. 
  m.+sında 374a 10. 
murabbÀ-yı gül: gül murabbası. 
  - 373b 8. 
mürekkeb: [A.] karışımdan meydana 

gelmiş.  
  m.+dür 369b 3. 
mürìd: [A.] bir şeyhe bağlı olan 

kimse. 
  m.+lerine 367b 6. 
mürr: mirra, mira, Myrrha 

[Commiphora myrhha]’dan 
çıkarılan reçineli zamk. 

  m. 370b 5. 
müteèalliú: [A.] ilgili, ilgili olan.  
  m. 366b 14, 366b 15, 366b 16, 366b 

17, 366b 9, 367a 5, 368b 15, 369a 6, 
374a 6. 

müteàayyir: [A.] değişen, 
başkalaşan.  

  - 369b 5. 
mütevellì: [A.] yerine geçen.  
  m. 374a 20. 

 
- N - 

nÀfiè: [A.] faydalı, yararlı. 
  n. 368a 20, 370b 11, 373a 15, 373a 

15. 

  n.+dür 370b 11, 371a 5, 371b 11, 
371b 12. 

namÀz: [F.] İslâm’ın beş şartından 
biri olan ve Müslümanların günde 
beş vakit, dinî bakımdan 
belirlenen kurallara göre yapmak 
zorunda oldukları ibadet, salat.  

  n.+ı 372a 17. 
  n.+ında 372a 20. 
  n.+ından 368b 13. 
naènÀè: [A.] nane [Mentha sativa].  
  n. 371a 14, 372b 21. 
nÀr: [F.] nar [Punica granatum]. 
  n. 372b 21. 
nÀrdeng: [F.] meyvelerden elde 

edilen bir tür pekmez.  
  n. 371b 10. 
nÀrenc: [A.] turunç [Citrus 

aurantium].  
  n. 373a 9. 
  n.+i 374b 10. 
ne: ne, hangi.  
  n. 374a 17, 374b 2. 
  n.+dür 367a 5. 
ne úadar: nicelik bakımından miktar, 

ölçü, fiyat, zaman anlamlarıyla 
soru bildiren bir söz; çok, oldukça. 

  - 370a 2. 
necÀh: [A.] kurtulma, kurtuluş. 
  n. 373a 17. 
nefè: [A.] menfaat, fayda, kâr.  
  n.+in 373a 16. 
neden: neden, sebep.  
  n. 371b 11. 
nefes: [A.] soluk.  
  n. 368b 21. 
  n.+i 373a 2. 
nesne: [A.] nesne, şey, bir şey.  
  n. 368a 3, 371a 20, 371b 15, 371b 3, 

374a 6. 
  n.+ler 369b 11, 369b 18. 
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  n.+lerden 371b 16, 371b 9. 
  n.+leri 371a 7. 
nezle: [A.] sümüksü zarların akıntısı.  
  n.+sin 374b 7.  
  n.+yi 367b 1. 
nıãf: [A.] yarım, yarı.  
  n.+ı 373a 5, 373a 11, 373a 15. 
nice: nice, çok, bir çok.  
  n. 366b 9, 368b 5, 368b 6, 369b 21, 

370a 19, 370b 11. 
nìm: [F.] yarı.  
  n. 374b 11. 
nìm kuft: [F.] yarı döğülmüş, 

ezilmiş. 
  - 371b 8, 373b 5. 
nisyÀn: [A.] unutma.  
  n.+ı 373b 4. 
nişÀn: [A.] iz, belirti, nişan.  
  n.+ı 369a 20. 
nitekim: nitekim.  
  n. 369b 1, 374a 9. 
noòud: [F.] nohut [Cicer arietinum].  
  n. 368b 10, 370a 13, 371a 12, 374b 

18. 
  n.+dan 367a 10, 368b 20. 
  n.+ı 371a 8, 374b 17. 
  n.+lu 370b 1. 
nÿr: [A.] aydınlık, parlaklık; metinde 

görme gücü, keskinliği anlamında 
kullanılmıştır. 

  n.+ı 367a 15. 
  n.+ın 368a 17, 368b 4. 
nÿrlandur-: parlak ve temiz bir 

duruma getirmek.  
  n.-ur 373b 4. 
nÿrsız: ışıksız, donuk.  
  n. 368a 6. 
nüsòa: [A.] yazılı, yazılmış şey, 

yazılı bir şeyden çıkarılan sûret.  
  n. 367b 2. 

 

- O -  
ocaú: ocak, yemek pişirilen yer.  
  o[à].+a 372b 15. 
  o.+dan 370b 21. 
od: ateş. 
  o. 370a 6, 370a 8, 372b 8. 
  o.+a 367b 3. 
oàıl: oğul. 
  o.+ı 369b 9. 
  o.+ınuñ 372a 19, 372a 20, 372a 21. 
ol: o. 
  o. 366b 4, 366b 5, 366b 6, 368a 15, 

368a 21, 368b 1, 369a 12, 369a 14, 
369b 10, 370a 16, 370a 7, 371b 4, 
372b 6, 372b 7, 372b 8, 374a 1, 374a 
17. 

ol-: olmak.  
  o.-a 366b 12, 366b 13, 367a 12, 367a 

20, 367b 4, 368a 20, 368b 1, 368b 
21, 368b 9, 369a 14, 369b 19, 370a 
17, 370a 2, 370a 9, 370b 11, 371b 4, 
371b 5, 372a 15, 372a 15, 372b 1, 
372b 19, 373a 18, 373b 3, 373b 5, 
373b 6, 374b 3. 

  o.-alar 373a 18. 
  o.-an 366b 14, 366b 15, 366b 16, 

366b 17, 367a 6, 367b 1, 368a 19, 
368a 20, 368b 15, 368b 2, 368b 3, 
369a 6, 369a 7, 369a 14, 369b 11, 
371b 7, 372b 19, 372b 4, 373a 3, 
374a 17, 374a 18, 374b 2. 

  o.-anlaruñ 371a 4. 
  o.-anuñ 371b 3. 
  o.-dı 367b 17. 
  o.-duàı 369b 8, 372a 6. 
  o.-duàındandır 369b 8. 
  o.-duúda 369a 21, 374a 20. 
  oldur 366b 8, 368b 8, 369a 20, 372b 

13, 372b 19. 
  o.-ıcaú 371b 17. 
  o.-ınca 373a 14. 
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  o.-maú 370b 3. 
  o.-masa 369a 14. 
  o.-masın 370a 19. 
  o.-maya 367b 11, 368a 15, 370b 21, 

371a 11. 
  o.-mayasın 372b 12. 
  o.-mayınca 369b 20. 
  o.-maz 367a 17, 369b 6. 
  o.-mazsa 367b 17, 368b 14, 369a 19, 

370a 9, 374a 21. 
  o.-mış 367b 16, 370a 3, 370a 4, 373a 

3, 373a 8, 373b 14, 373b 17. 
  o.-mışdur 368b 1. 
  o.-sa 367a 9, 369a 10, 369a 11, 369b 

3, 372b 11, 373a 7. 
  o.-sun 366b 5, 366b 6, 366b 10, 367a 

12, 368b 18. 
  o.-ub 366b 11, 366b 13, 368b 20, 

369a 21, 369b 8, 371a 19, 374a 15. 
  o.-ucaú 369b 7. 
  o.-una 371a 2, 372b 17, 373b 7. 
  o.-unan 369b 17, 369b 3. 
  o.-unca 368b 12, 374b 9. 
  o.-uncaú 369a 15. 
  o.-undu 366b 13. 
  o.-unmaya 373b 19, 374a 19. 
  o.-unmış 374b 1. 
  o.-unmuşdur 367a 21. 
  o.-unsa 371a 21. 
  o.-unur 369b 12, 370a 10, 370a 3, 

374a 4. 
  o.-ur 367a 14, 367a 15, 367a 15, 

367a 16, 367a 18, 369a 20, 369b 1, 
369b 4, 369b 5, 369b 6, 369b 7, 
370b 4, 371b 15, 371b 5, 372b 17, 
374a 5, 374a 6, 374a 7. 

  o.-ursa 370a 17, 371b 20, 374a 6. 
olanca: bütün, elde bulunan hepsi.  
  o. 367a 7. 
on: on (sayı).  

  o. 370a 4, 370a 14, 370a 11, 372b 6, 
374b 3, 374b 4, 374b 18. 

  o.+ar 370b 6, 373b 2. 
on bir: on bir (sayı). 
  o. 366b 13.  
ot: ot, bitki, ilaç, ilaç olarak 

kullanılan bitki.  
  o.+ı 370b 13, 370b 15. 
  o.+ınuñ 371a 17. 
  o.+lar 370b 1, 371a 5. 
otur-: oturmak.  
  o.-a 372b 2. 
oturaú yiri: makat, kıç. 
  o. 369a 15. 
otuz: otuz (sayı).  
  o. 372a 8, 373b 13, 373b 17, 373b 6. 
ov-: ovmak. 
  o.-a 369a 17. 
  o.-alar 370a 12, 370a 16, 370a 9, 

373b 15, 373b 16. 
  o.-ub 373b 6, 373b 12.  
  o.-uñ 367b 7. 
oyna-: oynamak.  
  o.-yub 369a 13. 

   
- Ö -  

öd: öd, safra kesesi sıvısı.  
  ö.+in 368b 7. 
  ö.+ünden 368a 14. 
  ö.+üni 368b 3. 
öñ: ön, önce; ileri. 
  ö.+üne 369a 12. 
örtün-: örtünmek. 
  ö.-enüñ 372b 3. 
öyken: akciğer.  
  ö.+e 372b 10. 
  ö.+üñden 372a 4. 

 
- P - 

pÀbÀtyÀ: [F.] papatya, bk. bâbûnec.  
  p. 373b 6, 374b 6. 
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pÀk: [F.] temiz.  
  p. 371b 19. 
panbuú: [A.] pamuk [Gossypium 

sp], krş. penbe. 
  p. 369b 21, 370a 20. 
panbuú bizi: pamuktan dokunmuş 

kumaş., 
  - 371b 19. 
pÀre: [F.] parça.  
  p. 372a 5, 373a 4, 373b 20. 
penbe: pamuk [Gossypium sp]. 
  p.+yı 368a 21. 
  p.+ye 368b 12. 
perhìz: [F.] diyet.  
  p. 369b 19. 
pes: [F.] şimdi, öyleyse, hasılı.  
  p. 369b 4, 371b 16. 

 
- R - 

raàbet: [A.] istek, arzu; iyi kabul 
edilme.  

  r. 367b 18. 
rÀsen: anduz otu, ınduz otu, [Inula 

helenium]. 
  r. 370b 5. 
rÀyióa: [A.] koku. 
  r.+sı 369a 4, 374a 4. 
rÀziyÀne: [F.] rezene otu [Semen 

Foeniculum vulgare]. 
  r. 373b 2.  
resm: [A.] şekil, tarz, tertip, plân; 

âdet, usul. 
  r.+e 369a 8, 369b 14, 372a 14, 372a 

6, 373b 13, 373b 16, 374a 15. 
revÀú: 
  r. 367b 4. 
revÀú bÀl: 
  - 370b 18. 
rıùl: [A.] yüz otuz dirhem [metinde 

144,5 dirhem ağırlığında], ağırlık 
ölçüsü. 

  r. 372b 14, 367a 5, 370a 10, 370a 5, 
372b 15, 372b 5, 372b 6, 372b 8, 
373b 11, 373b 14, 374a 17. 

  r.+dan 374b 3. 
  r.+ı 373b 11. 
rivÀyet: [A.] söylenti, bir haber; 

hikâye edilen bir haber.  
  r.+de 372b 2. 
rÿfadan: rafadan, yarı pişmiş. 
  r. 372a 2. 
rÿfadan yumurda: rafadan, yarı 

pişmiş yumurta. 
  - 371a 13. 
ruùÿbet: [A.] yaşlık, nemlik.  
  r.+de 372b 9. 

  
- S - 

sÀèat: [A.] saat.  
  s. 368a 8, 374b 12. 
ãabÀó: [A.] sabah.  
  ã. 368b 21, 370a 13, 370b 13, 371a 9, 

371b 14, 373b 15. 
  ã.+a 368b 14. 
ãab: bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. 

bölümlerini taşıyan, ağaçlarda 
odunlaşarak gövde durumunu alan 
bölüm. Bk. ãap. 

  ã.+ların 372b 13. 
ãabr it-: sabretmek, tahammül 

etmek, dayanmak, beklemek.  
  s. 367b 15, 369b 17, 374a 21. 
ãÀf it-: saflaştırmak.  
  - 372b 8, 374b 19. 
ãÀfì: [A.] saf, temiz.  
  ã. 370a 6, 372a 8, 372b 20, 373a 5, 

373b 4. 
ãafrÀ: [A.] safra, öd; antik tıp 

anlayışının temelini teşkil eden 
dört vücut sıvısından (hılt) biri, 
sarı safra.  

  ã.+dan 373a 10, 374b 6. 
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  ã.+dan 371b 3, 372b 19, 372b 4. 
  ã.+dur 371b 2, 372b 4. 
  ã.+ya 372b 11. 
  ã.+yı 371b 5. 
ãaà: sağ.  
  ã. 367a 12, 367b 13, 373b 20, 373b 

18.  
saóú: [A.] döğme, döğülme; ezme, 

döğüp yumuşatma. 
  s. 367b 13, 370a 4, 371b 14, 372a 16, 

373a 19, 374b 11.  
saóú it-: döğmek. 
  - 367a 10, 367a 6, 368b 11, 368b 16, 

369a 7, 369a 17, 370a 7, 370b 6, 
371b 14, 372a 7, 373b 11, 374b 15, 
374b 18. 

sÀ’ir: [A.] diğer, bir şeyden kalan 
başka bir şey, geçen, dolaşan, 
seyreden, yürüyen.  

  s. 373a 15, 374b 12. 
sÀ’ire: [A. sÀ’ir’in müennesi. ] 

seyreden, hareket eden.  
  s. 374a 5. 
sÀúıù: [A.] düşen, düşmüş; 

hükümsüz. 
  s. 373a 7. 
saúız: sakız ağacı, mastakî, bkz. 

maãùaúì. 
  s. 368a 11. 
ãaúla-: muhafaza etmek.  
  ã.-ya 371a 3. 
ãalavÀt: [A.] Hz. Muhammed’e 

edilen dualar.  
  ã. 366b 5. 
ãanèat: [A.] sanat, hüner, yöntem, 

usûl.  
  ã. 371a 20. 
  ã.+ı 372b 13, 372b 19, 373a 21, 373a 

3, 373a 8, 373a 10, 373a 17, 373a 
10, 373a 20, 374a 11. 

sancu: sancı. 

  s.+ya 371a 3. 
ãap: bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. 

bölümlerini taşıyan, ağaçlarda 
odunlaşarak gövde durumunu alan 
bölüm.  

  ã. 372b 11. 
ãarb: [A.] çetin, keskin, sert, şiddetli.  
  ã. 369a 8, 370b 7. 
ãarımsaú: sarımsak [Allium 

sativum].  
  ã. 370a 4, 368b 21, 370b 11, 371a 5. 
ãaru: sarı.  
  ã. 371b 3, 371b 4, 371b 7, 371b 7, 

374b 17, 374b 8. 
  ã.+sı 374a 8. 
ãaru helìle: sarı helile [Terminalia 

citrina] [bk. helîle]. 
  - 373b 5.  
sayaàı: sâdeyağ. 
  s. 371a 15. 
sebeb: [A.] sebep. 
  s. 366b 8. 
  s.+i 371b 2. 
  s.+leri 371b 1. 
  s.+lerin 367a 1, 367a 2. 
seóer [vaúti]: [A.] tan yeri 

ağarmadan önceki zaman.  
  s. 372a 19. 
selesü’l bevl: [A.] idrar tutamama, 

istem dışı idrar kaçırma hali. 
  - 367a 1, 370b 3, 371a 3, 371a 4. 
semiz: semiz, şişman.  
  s. 372a 1. 
semiz oàlaú: semiz, şişman keçi 

yavrusu.  
  - 372a 12. 
sen: teklik ikinci kişiyi gösteren söz.  
  s. 372a 18, 372a 19, 372a 20. 
sene: [A.] yıl.  
  s. 374b 19. 
  s.+ye 373b 8. 
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serçe: serçe. 
  s.+ler 371a 13. 
sergele / sergüle: “şeyùarec kim aña 

sergüle dirler..”,  bkz. şeyùarec. 
  s. 371b 14, 373b 1. 
sersÀmlık: sersÀm olma hali; bilinç 

bulanıklığı veya kaybı ile 
seyreden kimi klinik durumlar için 
kullanılan genel terim (phrenitis). 

  s. 367a 15. 
server-i kÀ’inÀt: [A.] kainâtın baş 

tacı, başı (Hz. Muhammed için 
kullanılır).  

  - 366b 6. 
sevdÀ: [A.] sevda, vücutta var 

olduğu kabul edilen dört hılttan 
biri, kara safra (melancholia)..  

  s. 371b 16, 371b 17, 374b 6. 
  s.+dan 373a 17. 
seõÀb toòmı: [A. seõÀb] sedef otu 

[Ruta graveolentis] tohumu.  
  - 370b 14. 
ãıàır: sığır. 
  ã. 371b 17, 374b 18. 
  ã.+uñ 367a 19. 
ãıú-: sıkmak, ezmek.  
  ã.-a 371b 17. 
  ã.-ub 372b 15, 372b 20, 372b 7, 373a 

1, 373a 4, 373a 10, 373a 14. 
ãıñ-: kırılmak, zayıf düşmek; 

kaybolmak; bozulmak.  
  ã.-maya 371a 1. 
ãırçalu: camdan yapılmış. 
  ã. 370a 12, 371a 1, 372b 5, 373b 7. 
ãırçalu úab: cam kap.  
  - 370a 8, 372b 16, 373b 12. 
ãırtı üstü: sırtüstü, yüzyukarı.  
  - 370a 21. 
sızı: hafif ve ince ağrı, sızı.  
  s.+lar 370a 3. 
sigil: basur memesi; siğil.  

  s.+leri 372a 14. 
sil-: silmek.  
  s.-mek 372a 1. 
sirke: [F.] sirke.  
  s. 367b 9, 369a 8, 369a 15, 371a 9, 

371b 11. 
  s.+de 370b 7. 
sisÀm: susam [Sesamum orientale = 

Sesamum indicum]. 
  s. 374b 14. 
ãoàan: soğan [Allium cepa].  
  ã. 368b 21, 371a 9, 371a 12. 
ãoñra: sonra. 
  ã. 367a 9, 368b 13, 369b 19, 370a 13, 

370a 5, 371a 5, 372b 21, 373a 11, 
373b 16, 374a 1, 374b 12. 

ãovu-: soğumak.  
  ã.-duúda 372a 5. 
  ã.-duúdan 374a 1. 
  ãovudur 369b 4. 
  ã.-madan 372a 1. 
  ã.+yunca 374a 14. 
ãovuú: soğuk.  
  ã. 370b 2, 371a 16. 
  ã.-luàuna 369b 12. 
  ã. 369b 18, 369b 3, 369b 6, 370b 2, 

370b 4, 371b 18, 374a 19. 
  ã.+dan 367b 16, 369a 20, 369a 7, 

369a 9, 369b 11, 370a 2, 370a 3, 
370b 4, 374a 17. 

  ã.+dur 373a 2, 373a 6, 373a 9. 
  ã.+lıàın 370a 18. 
ãovuúluú: soğukluk. 
  ã. 367b 11, 369b 3, 369b 6, 369b 8. 
  ã.[à].+ı 367a 21, 367b 16. 
ãoy-: soymak. 
  ã.-ub 371b 6, 372b 20, 373a 10. 
söyle-: söylemek.  
  s.-mek 368a 3. 
  s.-rdi 370a 17. 
ãu: şu.  
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  ã. 367a 20, 368a 10, 368a 11, 368a 
18, 368a 19, 369a 12, 369a 17, 370a 
15, 371b 3, 371b 8, 371b 18, 372b 
14, 372b 6, 374a 12, 373a 14, 373b 
16, 373b 21, 374a 3, 374a 8. 

  ã.+da 367a 20, 368a 21, 374b 17. 
  ã.+dan 369b 18, 370b 2. 
  ã.+dur 371b 4. 
  ã.+ların 368a 16, 372a 6. 
  ã.+ya 367b 7, 368a 21, 369a 5, 369a 

14, 372b 14, 372b 8. 
  ã.+yı 369a 4, 369a 21, 371a 16, 371b 

21, 372a 1, 372b 7, 373a 12. 
  ã.+yın 368b 2, 373a 14, 374a 2, 374a 

9. 
  ã.+yına 372b 21. 
  ã.+yın 367b 1, 372a 10, 373a 4, 373a 

11. 
  ã.+yını 373b 21. 
sulùÀnü’l-meşÀyiò: [A.] şeylerin 

sultanı.  
  - 367b 6. 
ãÿmaú: [A.] sumak [Rhus coriaria].  
  ã. 368b 16. 
  ã[à].+ı 368a 19, 368b 2. 
ãÿmÀú ãuyı: sumak suyu.  
  - 368b 17. 
süd: süt.  
  s. 367b 20, 368b 6. 
  s.+lü 371a 13. 
südde: [A.] tıkanma, tıkanıklık, 

engel; vücudun bazı organlarında 
meydana gelen tutukluk. 

  s.+lerin 374b 7. 
sükker: [A.] şeker.   
  s.+i 368a 17, 374a 10. 
sülük ur-: tedavi amacıyla sülük 

yapıştırmak. 
  - 372a 3. 
sümkür-: soluğu burnundan hızla 

vererek sümüğü dışarı atmak.  

  s.-sün 367a 13. 
sünbül: [F.] sünbül [Hyacinthus].  
  s. 374b 10. 
sünnet: [A.] erkek çocukta, erkeklik 

organının ucundaki derinin 
çepeçevre kesilmesi.  

  s. 367a 18. 
süñük: kemik.  
  s.+lerden 369b 2. 
  s.+lere 369b 3. 
sür-: sürmek, ovmak.  
  s.-eler 369a 18. 
  sür.-mek 371b 11. 
süst: [F.] gevşek, güçsüz.  
  s. 367a 15, 368a 5, 368a 7, 368b 8, 

371a 11. 
süstlik: gevşeklik, pörsümüşlük, 

güçsüzlük. 
  s. 367b 6. 
süz-: süzmek.  
  s.-e 370a 5, 371b 9, 372a 8, 373b 21. 
  s.-eler 372b 15, 372b 20, 374a 2. 
  s.-üb 374a 2, 374a 14. 

 
- Ş - 

şÀb: şap, alüminyum ve potasyum 
sülfatından veya amonyum 
alüminyum sülfatından oluşan, 
sıcak suda eriyen, tadı buruk, 
antiseptik bir madde. 

  ş.+ı 369a 18, 371b 12. 
şÀf: [A.] rektal yoldan uygulanan 

ilaçların genel adı, fitil, 
(suppozituvar).  

  ş. 371b 13, 371b 15, 372a 4, 372a 9. 
şaúÀúul: [A.] yabanî havuç, karakök 

[Pastinaca schekakul].  
  ş. 374b 14. 
şalgam: [F.] şalgam [Brassica rapa].  
  ş. 371a 14, 374a 3. 
şarÀb: [A.] şurup, şerbet. 
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  ş.+ı 372b 12, 373a 8, 373a 9.   
  ş.+ları 373b 15. 
şÀrÀb-ı alma: elma şerbeti.  
  - 373a 2. 
şÀrÀb-ı Àmrÿd: armut şerbeti.  
  - 373a 13. 
şÀrÀb-ı ayva: ayva şerbeti.  
  - 373a 6. 
şÀrÀb-ı benefşe: menekşe şerbeti.  
  - 372b 9. 
şÀrÀb-ı enÀr: nar şerbeti.  
  - 372b 18. 
şÀrÀb-ı limon: limon şerbeti.  
  - 373a 9. 
şeftÀlÿ: [F.] şeftali [Persica vulgaris 

= Prunus persica].  
  ş. 371a 13, 371b 13. 
şeftÀlÿ çekirdegi: şeftali çekirdeği.  
  ş. 372a 12. 
şeker: şeker. bk. sükker. 
  ş. 367a 10, 367a 19, 370b 16, 371b 9, 

372b 15, 372b 21, 372b 6, 372b 8, 
373a 5, 373a 12, 373a 15, 373b 11, 
373b 14, 373b 15, 373b 21, 374a 11, 
374a 13.     

  ş.+e 371a 11. 
  ş.+i 373b 16. 
  ş.+le 368a 2, 373b 17. 
şerbet: [A.] şerbet.  
  ş.+i 372b 4. 
  ş.+ler 367a 3. 
  ş.+leri 372b 3. 
şeref: [A.] büyüklük, yücelik, 

yükseklik. 
  ş. 366b 13. 
şerìf: [A.] şerefli, mübârek. 
  ş. 366b 12. 
şeró: [A.] açma, ayırma; açıklama; 

açık anlatma.  
  ş.+inde 370b 11. 
şevú: [A.] şiddetli arzu, keyif, neşe.   

  ş.+iyle 366b 10. 
şeyùarec: [A.] horoscuk, circir 

[Lepidium latifolium]; şahtere otu 
[Fumaria officinalis] için de 
şeytârec ismi kullanılır. 

  ş. 373b 1. 
şeyò: [A.] bir tekke ve zaviyede 

reislik eden ve müritleri olan 
kimse. 

  ş. 369b 9. 
Şeyò KemÀleddìn: Bursa’nın ileri 

gelenlerinden bir türbenin 
sorumlusu olan kitabın yazarının 
çok hürmet ettiği zat.  

  - 366b 8. 
şifÀ: [A.] hastalıktan kurtulma, iyi 

olma.  
  ş. 368b 18, 369a 11, 370a 1, 370a 14, 

370a 16, 370a 21, 370a 9, 370b 7, 
371a 11, 372a 10, 372a 17. 

  ş.+dur 370a 3. 
şifÀ bul-: hastalıktan kurtulmak, 

iyileşmek. 
  ş. 369a 9. 
ŞifÀ kitÀbı: Beylikler Devri Türk 

hekimlerinden Hacı Paşa’nın 
Arapça kaleme aldığı Şifâü’l-
Eskâm ve Devâu’l-Alâm adlı eser. 

  - 367a 12, 367a 16, 367a 8, 368b 18, 
369a 2, 369a 20, 369a 6, 370a 10, 
372b 2. 

şişeler çekmek: kupa çekmek, (kanı) 
emmek. 

  - 371b 12. 
şişir-: şişirmek.  
  ş.-ür 368a 5. 

 
- T - 

tÀ: [F.] tâ, sonunda. 
  t. 366b 11, 369a 12, 369b 15, 369b 

19. 
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tÀ ki: yeter ki, sonunda. 
  - 371a 1, 372b 14, 373b 12. 
ùaèÀm: [A.] aş, yemek. 
  ù. 372b 18. 
  ù.+ı 373a 20, 373b 4, 373b 9. 
  ù.+lar 369b 20. 
ùabìèat: [A.] yaradılış, huy, âdet, 

mizaç özelliği.   
  ù. 371a 19. 
  ù.+ı 372b 5. 
ùabìb-i óÀõıú: usta hekim. 
  - 374b 2. 
ùabìbü’l-úulÿb: [A.] kalplerin 

hekimi, Hz. Muhammed’e verilen 
unvanlardan biri.  

  - 366b 5. 
ùaà üzümi: dağ üzümü, “mevìzec ki 

aña ùaà üzümi dirler..”, bkz. 
mevìzec. 

  - 367b 13. 
ùahÀret: [A.] temizlenme. 
  ù. 371b 19. 
taólìl: [A.] çözümleme.  
  t. 373a 21, 373a 17, 374b 7, 374b 7. 
tamÀm: [A.] tamam, bütünüyle, 

bütün.  
  t. 369b 20, 371b 8, 373b 13, 373b 17, 

374a 1. 
ùamar: damar.  
  ù.+lardan 369b 3. 
  ù.+laruñ 369b 4.  
ùamla: damla.  
  ù. 368a 14. 
ùamzur-: damlatmak.  
  ù.-salar 368a 14, 368b 3. 
ùancara: tencere.  
  ù. 372a 7. 
  ù.+ya 374a 11. 
ùart-: tartmak. 
  ù.-ub 370b 20.   
ùaru: darı. 

  ù.+nuñ 369b 13. 
  ù.+ya 369b 17.  
  ù.-yı 369b 12. 
ùaş: dış.  
  ù. 372b 7, 373a 4, 373a 11. 
ùaşaú: erkeğin üreme bezi, 

yumurtalık, testis.  
  ù[à].+ı 373b 2. 
ùaşra: dış, dışarı.  
  ù. 369b 15, 371b 6. 
  ù.+sında 372a 5, 372a 9. 
ùatlu: tatlı.  
  ù. 368a 15, 371b 3. 
  ù.+dur 371a 3. 
ùatlu enÀr: tatlı nar.   
  - 371b 6. 
tavuú: tavuk.  
  t. 371a 12. 
tavuú eti: tavuk eti.  
  - 372a 1. 
tÀze: [F.] taze.  
  t. 371a 9, 372b 13, 374b 13. 
tebevvül: [A.] idrar yapma. 
  t. 366b 7. 
tecribe: [A.] tecrübe, deneyim. 
  t. 367a 21, 367b 3, 367b 9, 369a 9. 
tecrìd: [A.] soyma, soyulma; ayırma.  
  t. 369b 11, 369b 19. 
teúayyüd: [A.] kuvvetlendirme, 

saàlamlaştırma; üsteleme, 
pekiştirme.  

  t. 374a 21. 
tekrÀr: [A.] tekrar. 
  t. 367a 21, 367b 17, 368b 14, 369a 

19, 369b 14, 370a 6, 370a 9, 370a 9, 
372a 11, 372a 9, 374a 10, 374a 14, 
374a 15. 

telyìn: [A.] yumuşatma, 
yumuşatılma.  

  t. 372b 5. 
temme: [A.] bitti, oldu, son.  



Kemâliyye 
 

 70 

  t. 374b 19. 
ten: [F.] beden, vücut; vücudu dıştan 

kaplayan deri tabakası. 
  t.+den 369b 16. 
  t.+ini 370a 8. 
tennÿr: [A.] fırın, tandır.  
  t. 374b 9. 
  t.+ı 370a 20. 
terbiye eyle-: yemeği, pişirmeden 

önce çeşitli baharatlar, yağ, salça 
vb. şeyler içinde bir süre 
bekletme; bazı yemeklerin suyunu 
türlü yollarla koyulaştırma.  

  - 373b 13. 
terbiye it-: terbiye etmek, bkz. 

terbiye eylemek.  
  - 373b 17. 
terbiye olun-: terbiye olunmak, bkz. 

terbiye eylemek. 
  - 374a 4. 
tere: [F.] tere, maydanoz ve marul 

gibi yeşil sebzeler.  
  t. 367b 21. 
tereyaàı: tereyağı.  
  t. 372a 2. 
terkìb: [A.] birkaç nesneyi 

birleştirme. 
  t. 368b 10, 368b 9, 370a 18, 370b 15, 

371b 6, 371b 3. 
  t.+i 370a 1. 
terkìb it-: birkaç nesneyi 

birleştirmek. 
  - 367a 3, 367a 4. 
ters: bir şeyin içe gelen yanı, arkası; 

dışkı, pislik.  
  t.+in 368a 12. 
tertìb: [A.] hazırlama, düzenleme, 

dizme, sıralama.  
  t. 366b 13. 
te’sìr: [A.] etki, etkileme, iz 

bırakma, içe işleme. 

  t. 369b 3, 373b 12. 
teskìn: [A.] yatıştırma. 
  t. 373a 7, 373a 13. 
teskìn it-: yatıştırmak.  
  - 372b 18. 
teslìm ol-: boyun eğmek.  
  - 374b 3. 
teslìmÀt: [A. teslìm’in ç.] 
  t. 366b 5. 
tesvìd: [A.] müsvedde hazırlama. 
  t. 366b 10. 
ùıbb-ı nebevì kitÀbı: Kur’ân âyetleri 

ile Hz. Muhammed’in sağlıkla 
ilgili sözlerinden yola çıkarak 
hazırlanmış tıbbî kitaplar. 

  - 368a 2. 
tirÀş: [F.] saç veya sakalı kesme işi. 
  t. 367b 15. 
tìz: [F.] çabuk.  
  t. 368a 4, 369b 7. 
tìz tìz: çabuk çabuk. 
  - 369b 7. 
tìzcek: hemen, çabucak.  
  t. 367a 19. 
ùob[p]alaú: topalak, kırkboğum 

[Cyperus rotundus]. 
  ù. 370b 5, 370b 9, 370b 12, 370b 16. 
toòm: [A.] tohum. 
  t. 370b 17, 373b 11. 
  t.+ın 368b 11. 
  t.+ını 371a 10. 
ùoàra-: doğramak.  
  ù.-ya 374b 8. 
  ù.-yub 374a 8. 
ùopuú: topuk.  
  ù.+dan 367b 7. 
ùuluñ: şakak, şakak bölgesi. 
  ù+larına 369a 10. 
ùur-: durmak.  
  ù.-a 370a 16, 372b 6, 374a 14. 
  ù.-alar 372a 13. 
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ùuraú otı: durakotu, dereotu, 
[Anethum graveolens]. 

  - 368b 16. 
turb: turp [Raphanus sativus]. 
  - 371a 10. 
tÿrunc: turunç [Citrus aurantium var. 

amara].  
  t. 373a 9. 
  t.+uñ 374a 7. 
tÿrunc úabı: turunç kabuğu.  
  - 374a 10, 374a 14, 374a 15, 374b 

18. 
tÿrunc murabbÀsı: turunç reçeli.  
  - 374a 7. 
ùut-: tutmak.  
  ù.-alar 370a 14. 
  ù.-sa 369a 15. 
  ù.-ub 369a 17, 369a 8, 369b 18. 
ùuz: tuz.  
  ù. 369a 10, 369a 18, 370a 14. 
  ù.+ı 369a 7, 369b 16, 370a 19. 
  ù.+la 370a 16. 
ùuzlu: tuzlu. 
  ù. 371a 17, 369a 8, 368b 18. 
tükür-: tükürmek. 
  t.-e 369a 17. 
türbüd: türbit otu [Convolvulus 

turpethum = Ipomoea turpethum]. 
  t. 373a 19. 
türüs[t]cek: sağlıklı, daha sağlıklı. 
  t. 367a 12. 
tüsiz: tüysüz. 
  t. 373a 8. 
tüy: tüy. 
  t.+in 369b 16. 

 
- U - 

uc: uç. 
  u.+ın 369b 15. 
èÿd-i hindì: Hindistan’da yetişen öd 

ağacı. [Aloexylon agollachum].  

  - 374b 18. 
ufaú: ufak, küçük, kırıntı.  
  u. 374a 8. 
un: un.  
  u. 368b 10, 369a 3, 373b 11, 373b 

14. 
  u.+ı 370b 18, 370b 19. 
ur-: vurmak.  
  u.-a 367b 5. 
  u.-alar 372a 5. 
  u.-salar 367a 20, 367a 21, 367a 7, 

367b 10, 368a 20, 368a 20, 368b 1. 
  u.-ub 369a 10, 369b 17. 
usùuòudÿs: karabaşotu, keşiş otu 

[Lavandula stoechas]. 
  u. 370b 5, 373a 19. 
uyan-: uyanmak.  
  u.-duàı 367a 13. 
uyu-: uyumak.  
  u.-maú 368a 4. 
uyuz: kronik kaşıntı; uyuz hastalığı.  
  u. 368b 1. 
uzun: uzun.  
  u. 374b 8. 

 
- Ü - 

üç: üç (sayı). 
  ü. 367b 13, 368a 14, 368b 10, 368b 

11, 370a 17, 370b 10, 370b 16, 370b 
17, 370b 18, 370b 20, 371b 14, 371b 
8, 372a 11, 372a 15, 372a 3, 373b 
13, 373b 7, 374a 13, 374b 15, 374b 
16. 

  ü.+er 370b 8, 371b 14. 
üçünci: üçüncü. 
  ü. 368a 5. 
üst: üst. 
  ü.+ine 368b 13, 369a 12, 369a 18, 

369b 13, 370a 20, 370a 21. 
  ü.+ini 368b 13. 
  ü.+ünden 369b 16. 
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  ü.+üne 370a 20, 372a 13, 372a 7. 
üstÀd: [F.] usta, sanatkâr, üstat.  
  ü. 367b 10. 
  ü.+ımız 368b 9. 
üz-: bozmak.  
  ü.-er 368a 4. 
üzer: üst.  
  ü.+e 367a 13, 370b 19, 374a 4. 
  ü.+inde 374a 10. 
  ü.+ine 366b 13, 366b 5, 366b 6, 367b 

15, 367b 5, 370a 6, 371b 9, 372b 14, 
372b 2, 372b 6, 373b 12, 374a 1, 
374a 12, 374a 14, 374a 15, 374a 2, 
374a 9. 

üzre: üzere, üzerinde. 
  ü. 369b 17. 
üzüm: üzüm [Vitis vinifera].  
  ü. 371a 13. 
  ü.+i 367b 13. 

 
- V - 

vÀkiè: olan, ola gelen, vuku bulan.  
  v. 368a 15, 369b 11. 
vaúit: [A. vaút] zaman, krş. vaút 
  v. 374b 19. 
vaúıyye: [A.] okka, dört yüz 

dirhemlik tartı.  
  v. 367a 4, 370a 11, 372b 21, 373a 5, 

374a 17. 
  v.+dür 374b 4. 
vaút: [A.] vakit, zaman.  
  v. 373b 8. 
  v.+in 371a 9. 
  v.+inde 370a 8, 370b 10, 370b 4, 

371a 2, 372a 18, 372a 19, 372b 17, 
373a 1. 

vaút-i óÀcet: ihtiyaç duyulduğu 
zaman, gerektiği zaman.  

  - 370a 12. 
var: var.  
  v. 369a 3, 370a 3. 

  v.+dur 369b 9. 
var-: varmak.  
  v.-a 370a 13, 372a 18. 
  v.-ınca 369a 4, 369a 16, 369b 15. 
  v.-ub 370a 15. 
vaãıyyet: [A.] bir kimsenin öldükten 

sonra yapılmasını istediği şeyler, 
tavsiyeler. 

  v. 374a 17, 374a 20. 
  v.+leri 374a 16. 
  v.+lerin 367a 4. 
ve: [A.] ve  
  v. 366b 5, 366b 6, 366b 9, 366b 12, 

366b 13, 366b 15, 367a 1, 367a 3, 
367a 4, 367a 6, 367a 8, 367a 11, 
367a 13, 367a 14, 367a 15, 367a 16, 
367a 18, 367b 1, 367b 2, 367b 11, 
367b 16, 367b 19, 367b 20, 367b 21, 
367b 4, 367b 5, 367b 6, 367b 9, 
368a 1, 368a 6, 368a 7, 368a 9, 368a 
11, 368a 12, 368a 13, 368a 14, 368b 
16, 368a 16, 368a 17, 368a 19, 368a 
21, 368b 2, 368b 3, 368b 4, 368b 17, 
369a 3, 369a 10, 369a 13, 369a 16, 
369a 17, 369a 18, 369a 20, 369a 21, 
369b 3, 369b 4, 369b 6, 369b 7, 
369b 16, 369b 18, 369b 19, 369b 21, 
370a 3, 370a 4, 370a 6, 370a 7, 370a 
8, 370a 12, 370a 14, 370a 16, 370a 
18, 370a 20, 370b 1, 370b 2, 370b 3, 
371a 2, 371a 3, 371a 5, 371a 6, 371a 
7, 371a 8, 371a 9, 371a 10, 371a 12, 
371a 13, 371a 14, 371a 15, 371a 17, 
371a 18, 371a 20, 371a 21, 371b 2, 
371b 3, 371b 6, 371b 9, 371b 10, 
371b 11, 371b 13, 371b 14, 371b 17, 
371b 18, 371b 19, 371b 21, 372a 2, 
372a 11, 372a 13, 372a 14, 372a 16, 
372a 18, 372b 4, 372b 5, 372b 6, 
372b 10, 372b 11, 372b 12, 372b 18, 
372b 21, 373a 2, 373a 3, 373a 7, 
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373a 9, 373a 10, 373a 16, 373a 18, 
373a 19, 373b 1, 373b 2, 373b 5, 
373b 6, 373b 15, 373b 18, 374a 17, 
374a 17, 374a 17, 374a 17, 374a 17, 
374b 1, 374b 3, 374b 6, 374b 7, 
374b 8, 374b 9, 374b 10, 374b 11, 
374b 13, 374b 14, 374b 15, 374b 18, 
374b 19. 

vech-i meşrÿó: açıklandığı şekilde.  
  - 370b 19, 374a 4. 
vesÀir: [A.] diğer.  
  v. 374a 6. 
veyÀ: veya.  
  v. 370a 2. 
veyÀòÿd: yahut.  
v. 368b 17, 370b 1. 
vezn: [A.] ölçü, ağırlık. 
  v.+ince 373a 12. 
vir-: vermek.   
  v.-diler 367b 12. 
  v.-düm 366b 12. 
  v.-e 371a 8, 374b 13, 374b 17. 
  v.-en 367a 1, 367a 6. 
  v.-ile 371a 15. 
  v.-meye 371a 16. 
  v.-mişdür 370a 2. 
  v.-seler 372a 6. 
  v.-üb 371a 14. 
  v.-üñ 367b 11. 
  v.-ür 367b 19, 367b 21, 368a 2, 371a 

10, 371a 18, 372b 5, 373a 6, 373b 9, 
374b 6. 

vü: ve 
  v. 366b 5. 

 
- Y - 

yÀ: [A.] ey. 
  y. 367a 7, 372a 18, 372a 19, 373a 5. 
ya: ya. 
  y. 372a 1, 372a 2, 372a 3, 371b 2, 

371b 20. 

yab yab: yavaş yavaş, usul usul, 
sessizce.  

  - 372b 6. 
yaban: ıssız, kır, ova, insandan 

boşalmış arazi;    yabancı; dışarı, 
başka ülke.  

  y.+a 372a 21. 
yÀbis: [A.] kuru.  
  y. 371a 15. 
yÀd itmeklig: hatırlamak, anmak.  
  - 366b 12. 
yaà: yağ.  
  y. 370a 1, 370a 6, 372a 8, 370a 10. 
  y.+ı 370a 5, 374b 18. 
  y.+ın 367a 19, 368a 13, 370a 10, 

372a 13. 
  y.+lardan 370a 21. 
  y.+uñ 370a 7. 
yaàır: sırt, iki kürek kemiği arası.  
  y.+ın 369b 15. 
yÀòÿd: [F.] yahut.  
  y. 368b 17, 370b 1, 371a 4, 371b 2, 

371b 20, 372b 13. 
yaú-: yakmak.  
  y.-a 367b 3. 
  y.-ub 369a 12. 
yaúın: yakın. 
  y. 367a 11, 374a 13. 
yaúu: bazı hastalıkları tedavi etmek 

amacıyla bir bez üzerine yayılıp 
vücudun bazı yerlerine konulan, 
koyuca lapa veya özel biçimde 
yapılmış eczalı parça.  

  y. 367b 4, 367b 9, 368a 19, 371b 14. 
yalıñ: alev; çıplak, aç, kapsız, örtsüz.  
  y.+ı 369a 13. 
yaña: taraf, cihet, yön; tarafa; tarafta. 
  y. 369b 16. 
yan: yön, taraf, cihet. 
  y.+ın 367a 19. 
  y.+ında 367a 8. 
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yapışdur-: yapıştırmak.  
  y.-ub 368b 13. 
yapraú: yaprak.  
  y. 373b 10. 
  y.[à].+ı 372b 6. 
  y.[à].+ın 370a 11, 371b 13, 372b 5, 

373b 10. 
  y.[à].+ından 372a 7. 
  y.[à].+uñ 370a 11. 
yaramaz: yaramaz. 
  y. 367a 16, 369a 1, 372a 3, 372a 6. 
yarım: yarı, bütünün yarısı.  
  y. 370a 5. 
yarı: yarı.  
  y.+sı 372b 7. 
yaş: taze, yeşil; ıslak.  
  y. 368b 19, 372a 10. 
  y.+ı 371b 19. 
yaşar-: yaşarmak. 
  y.-duàın 368a 14. 
yaş: doğuştan veya kuruluştan beri 

geçen ve yıl birimi ile ölçülen 
zaman, sin.  

  y.+ına 369a 16. 
yat-: yatmak.  
  y.-a 370a 21. 
  y.-acaú 373b 7, 374b 19. 
  y.-masun 367a 13. 
  y.-mayalar 367a 19. 
  y.-sa 370b 10. 
  y[à].+ı 367a 17. 
  y.-ub 369b 13. 
yatsu: yatsı vakti.  
  y. 368b 13, 372a 17, 372a 20. 
yatur-: yatırmak. 
  y.-sa 367a 19. 
yaz-: yazmak, kitap yazmak. 
  y.-dılar 367b 18. 
  y.-dum 367b 2, 370a 18. 
  y.-ub 367b 12. 
yedi: yedi. 

  y. 373b 2. 
yeg: daha iyi, üstün; kuvvetli, 

baskın.  
  y.+dür 371a 18. 
yeñile-: yenilemek, tazelemek.  
  y. +ye 374a 9. 
yer: yer.  
  y.+e 366b 7, 372a 18. 
  y.+ine 373a 7. 
yeşil úurbaàanuñ úanı: yeşil kurbağa 

kanı. 
  - 368b 5 
yılan: yılan.  
  y. 368a 17. 
yılàun aàacı: ılgun ağ. [Tamarix 

sp.].  
  - 372a 12. 
yıllıú: bir yıl için, senelik, senevî. 
  y. 368a 8. 
yi-: yemek (fiil). 
  y.-ye 369b 18, 370b 13, 370b 14, 

371a 9, 371a 11, 372a 15, 374b 12, 
374b 19. 

  y.-yecek 369a 21. 
  y.-yeler 370b 10, 371a 4, 371a 5, 

371b 14. 
  y.-yüb 369b 20, 370b 10, 370a 14, 

370b 7. 
yigirmi: yirmi (sayı).  
  y. 370a 4, 370b 15, 371b 9. 
yil: yel, hava; mide veya 

bağırsaklarda toplanan gaz; kas ve 
eklem ağrıları ile seyreden 
hastalıkların genel adı, romatızma.  

  y. 369b 16. 
  y.+den 370a 2. 
  y.+leri 373a 17, 373a 21, 374b 7. 
yimek: aş, yemek. 
  y. 367b 20, 367b 21, 368a 1, 368a 2, 

368a 6, 371b 10, 372a 2. 
  y[g].+i 371a 10. 



Gramatikal İndeks ve Sözlük 
 

 75 

  y.+ler 371a 16, 371a 17. 
  y.+leri 367b 19, 367b 20, 371a 4. 
  yi.-mese 372a 6. 
yimiş: yemiş, herhangi bir ağacın 

meyvesi.  
  y.+lerden 370b 2. 
  y.+leri 369a 21.  
yine: tekrar.  
  y. 369a 8, 369a 17, 370b 12, 372a 19, 

372a 20, 372b 15, 373a 14, 373b 16, 
374a 1, 374a 2, 374a 9. 

yiñi: yeni, taze. 
  y. 372a 6. 
yir: yer.  
  y.+de 367a 11. 
  y.+e 367b 14. 
  y+ine 367a 18, 369b 13, 369b 15. 
yoàurt: yoğurt. 
  y. 367b 20. 
yu-: yıkamak. 
  y.-ya 370a 16. 
yu[d]t-: yutmak.  
  y.-a 368b 21. 
  y.-sa 368a 15. 
yuàur-: yoğurmak.  
  y.-a 367a 10, 367b 4, 373b 13. 
  y.-alar 373b 15. 
  y.-ub 369a 11, 371b 14. 
yuúaru: yukarı.  
  y. 367b 3, 369b 14. 
  y.+sın 367b 8. 
yumşaú: yumuşak.  
  y. 367a 10, 367b 14, 368b 4, 369a 

18, 369b 17, 370a 4, 370a 15, 370b 
9, 372b 8. 

yumşa-: yumuşamak.  
  y-yınca 373b 21. 
yumurda: yumurta.  
  y. 372a 2. 
yülü-: tıraş etmek, saç ve sakalı 

kazımak. 

  y.-mek 371a 18. 
yürek: kalp; mide.  
  y. 371a 3.  
  y[g].+e 367b 19, 372b 5, 373a 6, 

373b 19. 
  y[g].+üñ 372b 12. 
yüz: simâ, çehre. 
  y.+nüñ 369b 15. 
yüz: yüz (sayı).  
  y. 371b 7. 
yüz yigirmi: yüz yirmi (sayı).  
  y. 369a 16, 370b 18. 
yüzerlik: üzerlik otu, harmel, harmul 

[Peganum harmala].  
  y. 368b 11. 

 
- Z - 

zaèferÀn: [A.] safran [Crocus 
sativus]. 

  z. 368a 1, 370b 16, 374a 5, 374b 18. 
ôÀhir: [A.] görünen, açık, belli, 

meydanda; görünüşe göre, 
anlaşılan, meğer; dış yüz görünüş.  

  ô. 367b 17, 368b 1. 
żaèìf: [A.] zayıf, güçsüz, kuvvetsiz. 
  ż. 367a 15, 368a 4, 368a 6, 368a 7, 

369b 7, 372b 11. 
zaómet: [A.] sıkıntı, eziyet, 

rahatsızlık. 
  z. 367b 8. 
zÀ’il ol-: kaybolmak, yok olmak. 
  - 369b 19, 372a 11, 372b 1, 373a 3, 

374a 21. 
zamÀn: [A.] zaman.  
  z. 367a 17, 367b 15, 369b 19, 370b 

11. 
żarar: [A.] zarar. 
  ż. 369a 16. 
  ż.+dur 368a 5. 
õÀtü’l-cenb: [A.] akciğer zarının 

(plevranın) iltihabı, plörezi.  
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  - 372b 10.            
zencebìl: [A.] zencefil [Zingiber 

officinale].  
  z. 367b 12, 370b 15, 373a 21, 374b 

10. 
zerÀvend: zeravent [Aristolochia 

sp.].  
  z. 373b 1.            
zerdÀlÿ: [F.] zerdali [Prunus 

pseudoarmeniaca].  
  z. 371a 14, 371b 20, 372a 16. 
zeyt: [A.] zeytin [Olea europaea].  
  z. 370a 5, 370a 10. 
zeyt yaàı: zeytin yağı. 
  - 368a 18, 372a 8. 
zeytÿn: zeytin. 
  z. 368a 1. 
zift: [A.] zift. 
  z. 367a 7. 

õihn: [A.] zihin. 
  z.+i 373a 21, 374b 4. 
õikr it-: anmak.  
  - 366b 9, 370a 1. 
õikr olun-: anılmak.  
  - 369b 3, 366b 11, 369b 17, 370a 3, 

370a 10, 371a 21, 374a 18, 374b 1.   
zinhÀr: [F.] sakın, asla, aman.  
  z. 374a 19. 
zìrÀ: [F.] çünkü, zîrâ. 
  z. 367a 17, 371b 4, 372b 1. 
ziyÀde: [A.] çok, fazla, artık; 

çoğalma; artan, çoğalan.  
  z. 369b 1, 370b 11, 371b 20, 373a 

21, 374a 6, 374b 17. 
ziyÀn: [F.] zarar, kayıp.  
  z. 367b 19, 367b 21, 368a 3, 371a 16. 
  z.+dur 371a 19. 
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İBN KEMÂL PAŞA’NIN 

TIP İLMİNE DAİR KEMÂLİYYE ADLI KİTABI i 

 

[366B] Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla 

Kâdir-i bî zevâl olan Allâh’a hamdolsun ki, bize yol gösterip 
hastalıklarını bildirdi. Salavât ve teslîmât, gönüllerin hastalıklarını îmân 
ve İslâm ile tedavi eden kalplerin tabibine ve kâinâtın en yücesinin 
izinden giden ailesi ve ashâbı üzerine olsun. Azîzim, bir çok yararlı 
şeyleri derleyip bir kitap yazdım. Çünkü, ariflerin sevgilisi Şeyh 
Kemaleddin hazretleri mübarek bedenlerinde gördükleri bazı 
hastalıklardan söz ettiklerinde, biz de bazı ilaçlardan bahsettik. Ancak 
hatırlarında kalmayabileceği için, bir kağıda yazılmasını buyurdular. Biz 
de kendisine olan muhabbetimizin şevkiyle bunca hoş ilaçları derledik ki, 
mübarek mizâçlarına faydası olup bizi hayır ile anmalarına vesile olsun. 
Ve soylu isimlerine nispetle bu kitaba Kemâliyye adını vererek on bir 
bölüm üzere düzenledim. 

Birinci Bölüm, başta görülen hastalıkların tedavilerini bildirir 

İkinci Bölüm, göz hastalıklarını ve tedavilerini bildirir 

Üçüncü Bölüm, ağızda görülen hastalıkların tedavilerini bildirir 

Dördüncü Bölüm, dişlerde görülen hastalıkların tedavilerini bildirir 

Beşinci Bölüm, bel hastalıklarının tedavilerini bildirir 

Altıncı Bölüm, [367A] idrar kaçırmayı ve nedenlerini bildirir 

Yedinci Bölüm, cinsel istek ve gücü artıran ilaçları bildirir 

Sekizinci Bölüm, makat bölgesindeki kaşıntıların nedenlerini bildirir 

Dokuzuncu Bölüm, şerbetlerin hazırlanmasını ve özelliklerini bildirir 

Onuncu Bölüm, mâcunların yararlarını ve hazırlanmasını bildirir 

On birinci Bölüm, [Tabiplerin] tavsiyelerini ve okka ile rıtılın ölçüsünü 
bildirir 

                                                           
i Metin Dr. M. Alpertunga Kara tarafından sadeleştirilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Başta görülen hastalıkların tedavilerini bildirir 

Haşhaş, kabuğu ve içi ile birlikte döğülerek toz haline getirilir ve başa 
sürülürse baş ağrılarını giderir. Akırkarhayı çiğnemek balgamın 
atılmasını sağlar. Zift ile ya da sakız ile çiğnenirse balgamı daha fazla 
söker, genzi  ve dimağı temizler. Şifa kitabında denir ki, bir kişinin 
balgamı çok olursa, meyanı koyuluncaya kadar kaynatır ve daha sonra 
iyice ezer, iki dirhem biber ve iki dirhem şekeri yumuşak döğüp meyan 
balıyla yoğurur ve nohuttan küçük haplar hazırlayıp ağzının boğazına 
yakın yerinde tutarsa, boğazında ve gövdesinde bulunan koyu balgamı 
söker ve baş sağlıklı olur. Yine Şifa kitabında denir ki, başının daima 
sağlıklı olmasını isteyen kişi uyanır uyanmaz boğazını temizlesin ve 
sümkürsün. Sırtüstü de yatmasın, çünkü burnundaki ve göğsündeki 
balgam beynine doğru akar, başı ağır olur, aklı ve idraki durgunlaşır, 
gözlerinin nuru zayıflar. Delilik ve sersâmlık haline, sürekli baş 
ağrılarına, kaygı ve düşünce bozukluklarına da neden olur. Hatta Şifa 
kitabında gördüm, sırtüstü yatıldığı zaman görülen düşe de itibar olunmaz 
imiş, zira akla kötü hayaller bulaşır, karışık rüyalar görülürmüş. Sünnet 
yerine gelsin diyerek sırtüstü yatılacak olursa, o şekilde çok yatılmamalı, 
hemen yan tarafa dönülmeli. Sığırın  iç yağını şeker ile döğüp başa 
sürerlerse iyi gelir. Papatyayı az suda kaynatıp, soğuktan kaynaklanan baş 
ağrısı için başa sürseler, soğukluğu giderir. Bir çok kez tecrübe edilmiştir. 
Gelincik çiçeğinin dibi çiğnenirse [367B] başta olan nezleyi tamamen 
söker. Eğer suyu buruna çekilirse burundaki illetleri çeker, indirir. Her 
türlü baş ağrısı için bir şeyhin kitabında bir örnek buldum, yazdım ve 
kendi elimle denedim. Köpeğin kafatasını üst çenesi ile birlikte ateşte kül 
oluncaya kadar yakıp, o külü de revak bal ile yoğurup, dibine kadar 
kazıdığı başı üzerine yakı eder ve bu yakıyı bir gün bir gece tutarsa, 
Allah’ın yardımı ile baş ağrısından kurtulur. Mısır beldesinde Şeyhlerin 
Sultanı, müridlerine daima der ki: “Ne zaman başınız ağrısa ve 
dimağınıza durgunluk gelse, iki ayağınızı bir kurna içinde sıcak suya 
sokun, topuktan yukarısını ve aşağısını ovun, böylece başta olan zahmet 
aşağıya iner, dökülür gider”. Ben de denedim ve gayet yararlı buldum. 
Bademi döğüp, sirke ve gül yağı ile yakı edip başa uygulasalar, ağrısını 
giderir. Karahisarlı İmad’a, ki kendisi oldukça ustadır, şöyle dedim: “Baş 
ağrısı ve dimağ soğukluğu için bize öyle bir ilaç verin ki, daha güçlüsü 
olmasın”. Şu ilacı yazıp verdiler: “İki dirhem zencefil, iki dirhem 
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karanfil, dört dirhem eğir, üç dirhem mevîzec ki ona dağ üzümü de denir 
ayrı ayrı döğülüp iyice yumuşatılır ve elekten geçirilir, hepsi bir araya 
getirilir, hamamda baş dibinden kazınarak üzerine ekilir ve bir süre 
beklenir, böylece ilaç başı kızdırır ve burundaki soğukluğu ve balgamı 
indirir, halleder ve giderir”. Bir kişinin dimağı soğuktan harap olmuş idi, 
bu ilacı uyguladım, faydasını gördüm. Ama bir defada olmazsa 
yinelemek gerekir. Akşemseddin hazretleri bu ilacı görüp, rağbet ettiler 
ve kitaplarında yazdılar. Fasıl: Yüreğe ve dimağa zarar veren, baş 
ağrısına neden olan yemekleri bildirir. Gâyetü’l-münâ kitabında denir ki, 
balık, bıldırcın, süt, yoğurt ve ishal eden yağlı yiyecekleri çokça yemek 
dimağa zarar verir. Balı çok yemek başı ağrıtır, fındık, hurma, bûy, tere, 
biber, [368A] siyah zeytin, safran, kestane, kereviz, kendene gibi şeyleri 
çok yemek de başı ağrıtır. Şekerle badem yemek dimağı oldukça 
güçlendirir ve baş ağrısını giderir. Tıbb-ı nebevî kitabında, sallallâhu 
teâlâ aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu söylenir: “Dört nesne anlama 
ve kavrama gücüne zarar verir. Birincisi çok konuşmaktır; dimağın iliğini 
sündürür, zayıflatır ve insanı tez yaşlandırır. İkincisi çok uyumaktır; 
benzi sarartır, gözleri şişirir, balgamı çoğaltır, bedeni güçten düşürüp 
hasta eder. Üçüncüsü çok yemektir; bedeni ve mideyi zayıflatır, gönlü ve 
gözü nursuz eder, zorlu hastalıklara neden olur. Dördüncüsü çok cinsel 
ilişkide bulunmaktır; bedeni kurutur, kuvvetten düşürür, dimağı 
durgunlaştırır ve güçsüzleştirir”. Bazı hekimler, “bir saat tasalanmak, bir 
yıllık kuvveti giderir” demişlerdir. En doğrusunu Allah bilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Göz hastalıklarını ve tedavilerini bildirir 

Hardalı suyla ve balla karıştırıp göze sürseler, görme gücünü artırır. 
Kırlangıç beynini alıp bal ile sürseler göze su inmekten korur, göze 
düşmüş akı da giderir. Kırlangıcın dışkısını dahi ak düşmüş göze sürseler, 
iyileştirir; tecrübe olunmuştur. Kanını da göze sürseler, görme gücünü 
artırır, iltihaplanmayı giderir. Ayı yağı göze sürülürse, göz kapağında kıl 
bitmesini engeller; ödünün bir damlasını göze damlatsalar, göz 
yaşarmasını giderir. Bir kimse gülnârın üç küçük tanesini yutsa, o 
kimsede göz ağrısı görülmez. Tatlı ve ekşi narın suları birbirine katılıp, 
koyu kıvama gelinceye kadar kaynatılır ve daha sonra göze çekilirse, 
kaşıntıyı ve harareti giderir ve görme keskinliğini artırır. Şekeri ekmek 
görme zayıflığını alır. Yılan derisini zeytin yağı ile kavurup güneşte 



Kemâliyye 
 

 82

bekletseler ve göze çekseler, görme zaafını giderip, göze su inmekten 
emin eyler ve gözdeki akı giderir. Sumağı bala katıp, suyla yakı edip 
göze uygulasalar, göz kapağındaki sertliği ve şişliği giderir. Gül suyu ile 
pişirip uygulasalar kanlanmasını ve zaafını giderir. Kuvveti çıkıncaya 
kadar suda kaynatıp, o suyu bir pamuğa emdirip [368B] kaşıntılı göze 
uygulasalar yararı görülür. Gelincik çiçeğini döğüp, suyunu göze 
çekseler, gözdeki akı giderir. Sumağı içseler, göz ağrısını giderir; gül 
suyu ile ezip göze damlatılırsa gözdeki akı ve göz kapağındaki şişliği 
giderir. Kurdun ödü bal ile göze çekilirse görme gücünü artırır; eğer gözü 
yakılır, yumuşak döğülür ve göze çekilirse gündüz nasıl görüyorsa gece 
de öyle görür olur. Yeşil kurbağanın kanı kıl biten göze sürülürse, bir 
daha kıl bitmez. Keklik ödü süt ile kaynatılır ve göze çekilirse gündüz 
nasıl görüyorsa gece de öyle görür olur. Keçi ödü kurutulup göze 
çekilirse, hiçbir zaman ağrı görmez. Vahşi eşeğin bir özelliği şudur ki, 
her kim onun gözüne bakarsa kendi gözüne kara su inmesinden emin 
olur. Üstadımız kanlı göz ağrısına bir ilaç hazırladı ve bir gece içinde 
Allâh’ın emri ile kurtuldu. İlacın terkibi şöyledir: üç dirhem kızıl nohut 
azıcık kavrulup un haline gelinceye kadar döğülür ve elenir, üç dirhem 
üzerlik tohumu da bir miktar kavrulup döğülür ve elekten geçirilir, her 
ikisi gül suyu ile balçık haline gelinceye kadar karıştırılır, bir pamuğa 
sürülür ve yatsı namazından sonra her iki göz kapağı üzerine 
yerleştirilerek bir bez yardımı ile bağlanır, sabaha kadar tutulur. Bir defa 
da olmazsa tekrar edilir. En doğrusunu Allah bilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ağızda görülen hastalıkları bildirir 

Turak otu ve mazı ayrı ayrı döğülüp, bir arada sumak içinde kaynatılır, 
ateşten indirilir ve ağıza karşı tutulur veya sumak suyu ile kaynatmadan 
kuru halde ağıza alınırsa şifa sağlanır; tecrübe edilmiştir. Şifa kitabında 
denir ki, kim ağız kokusu güzel olsun derse mersin yaprağını ve kızıl 
üzümün çekirdeğini havanda döğsün, iyice ezilip birbirine karışınca 
nohuttan büyük haplar yapıp ikisini gece, ikisini de sabah yutsun, 
ağzından gelen nefes hoş olur. Sarımsak ve soğan kokusunun [369A] 
ağzında belli olmamasını isteyen kuru kişnici çiğnesin; kötü kokuları 
giderir, güzel bir koku verir. Şifa kitabında denir ki, kim daima gül gibi 
kokmayı dilerse, kırmızı gülü havanda döğüp un haline getirsin, 
hamamdan çıktığında henüz bedeni terli iken boynuna, göğsüne ve 
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koltuklarına sürsün; bir sonraki yıkanmaya kadar kokusu gitmez. Bir 
diğeri de şöyledir; anber gül suyu ile yoğrulur ve bedene sürülürse, suya 
girmedikçe kokusu bedenden gitmez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Dişlerde görülen hastalıkların tedavilerini bildirir 

Şifa kitabında bildirildiğine göre hekimlerin ileri gelenleri soğuktan ve 
sıcaktan kaynaklanan diş ağrıları hususunda ittifak etmişlerdir ki, iyice 
döğülen tuz keskin sirke ile karıştırılarak ağızda tutulur ve dökülür; 
tedavi bu şekilde yapılır. Ben de denedim, Allâh’a hamdolsun şifa 
buldum. Diş ağrısı soğuktan kaynaklanıyorsa, buğday kepeği döğülmüş 
tuz ile birlikte kavrulup her iki şakağa ve başa sıcak olarak uygulanır; şifa 
bulunur. Dişlerde kurt varsa çıkarmanın yöntemi şöyledir: Ban tohumu 
mum ile yoğurularak fitil hazırlanır ve fitil yakılır, bir çanağa da su 
konulur, hasta çanağı önüne alır ve çanağa doğru ağzını açar, yanan fitilin 
alevi ve dumanı hastanın ağzına girer ve kurtlara ulaşır. Kurtlar da 
çanaktaki suya dökülürler ve görülürler. Meğer ki o kimsenin dişinde kurt 
olmasın; varsa elbette çıkar. Mûcez kitabına göre, bir kişi zaman zaman 
ağzında bal ile sirke tutsa yüz yirmi yaşına varsa bile bir dişine zarar 
gelmez. Diş kanar veya çürürse, ağız sıcak su ile çalkalanır, kanayıncaya 
kadar parmak ile iyice ovulur ve tükürülür. Daha sonra tuz ekilip, 
yumuşak döğülmüş şap bal ile karıştırılarak diş üzerine sürülür. Bir defa 
da olmazsa tekrar edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Bel hastalıklarını ve tedavilerini bildirir 

Şifa kitabında denir ki, bel ağrısının çoğu soğuktandır. Belirtisi, az 
giyinir, gece açık kalır, soğuk su suları çok içer, yemişleri çok yerse 
[369B] ağrısının artmasıdır. Bil ki, erkeklik gücünün tümü belden gelir. 
Nitekim Hakk celle ve alâ Kur’ân’da şöyle buyurur: “O (insan) sırt ile 
göğüs kafesi arasından atılan bir sudan yaratıldı; bel ile kaburgalar 
arasından çıkar o su.”i Bel kemiklerden ve damarlardan oluşmuştur. 
Belde soğukluk olduğunda, bu kemiklerin, etlerin ve damarların hepsi 
etkilenir. Beli asıl mizâcı olan sıcaklıktan çıkarır, soğutur. Asıl mizâcı 
değiştiği için, çıkan meninin de mizâcı değişir; cinsel birleşmede erken 
boşalır ve zevki de az olur. Soğuk belden gelen meniden de kadınlar 
                                                           
i Tarık Sûresi, 86/6-7. 
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hamile kalmaz. Belde soğukluk olduğunda erkeklik organı, her iki 
böbrek, hepsi güçsüz olur. Sık idrara çıkılması, erkeklik organının güçsüz 
olması, cinsel ilişkiden az zevk alınması, hepsi belde soğukluk 
olmasındandır. Akşemseddin’in huzurunda birisi “Falan kişinin çok 
çocuğu vardır” demiş, Şeyh de (Allah ona rahmet etsin) “O kişinin beli 
sağlam, güçlü imiş” diye cevap vermiş. Ey azizim şunu bil ki, hastalıklar 
çabuk gelir, yavaş çıkar. Soğuktan kaynaklananlar, sıcak nesnelerle yavaş 
yavaş tedavi olunur. Belin soğukluğunun tedavisi şöyledir: Önce darı 
kavrulur, daha sonra bir beze koyulur ve belin ağrıyan yerine bağlanarak 
ertesi güne kadar sırt üstü darının üstünde yatılır, tedavi bu şekilde tekrar 
edilir. Bir kumral kuzu kürkü alınır ve gömleğin dış yüzüne, kürek 
kemiklerinden oturak yerine varıncaya kadar ve tüylü kısmı tenden yana 
gelecek şekilde dikilir, üstünden de kuşak sarılır ki yel girmesin. Tuz da 
yumuşak döğülüp darıya karıştırılarak sözü edildiği gibi sıcak uygulanır 
ve sabredilir. İyileşene kadar ekşilerden, soğuk sudan ve soğuk havadan 
sakınılır, sıcak tutulur, sıcak şeyler yenir ve bir süre perhiz edilir. Ağrı 
geçtikten sonra hafif yemekler yenir. Ama bahar günleri geçip havalar 
tamamen ısınana kadar kuzu derisi çıkarılmaz. Çıkarıldıktan sonra da 
pamuklu bezi kat kat yapıp bir süre bağlamak gerekir, daha sonra o da 
bırakılır. [370A] Hacı Paşa Şifa kitabında bir yağ bileşiminden söz etmiş 
ve mübârek yağ ismini vermiştir. Soğuktan ya da yelden olan bel 
ağrılarını, hatta bedenin her yerindeki soğuktan kaynaklanan sızıları 
iyileştirir ve denenmiştir. Yirmi dirhem eskimiş sarımsak alınır ve 
kabuğuyla yumuşak döğülür, on dirhem toz haline getirilmiş biber alınır 
ve iki rıtıl zeytinyağı ile kaynatılıp yarım rıtıl sonra ateşten indirilip sâfi 
yağ kalıncaya kadar süzülür. Ardından tekrar ateş üzerine konulur, beş 
dirhem sütleğen otu ve beş dirhem günlük döğülüp yağın içine katılır ve 
iyice karıştırılır. Daha sonra ateşten alınıp, cam bir kaba konur. Bel ağrısı 
ve baş dönmesi için gerektiği zaman ısıtılır, hastanın bedeni de ateş 
yanında ısıtılır, sürülerek iyice ovulur. Bir defada olmazsa şifa bulana 
kadar tekrar edilir. Şifa kitabında müzmin bel ağrısı için bir yağdan daha 
söz edilir. Bir rıtıl zeytin yağı alınır, içine bir okka ağu ağacı yaprağı 
konulup, yaprağın gücü çıkıncaya kadar kaynatılır ve ateşten indirilerek 
cam bir kaba konur. Gerektiğinde ısıtılıp, bel de ısıtılarak sürülür ve 
kuvvetlice ovulur. Sabah hamama girilir, çıktıktan sonra nohutla 
pişirilmiş koyun eti çorbası sıcak olarak içilir ve bel sıcak tutulursa 
iyileşir. Yine Akşemseddin der ki, on dirhem tuz, iki dirhem biber alınır, 
her ikisi yumuşak döğülür, hamama gidilir ve çokça su dökünülür. Daha 
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sonra tuz ve biber sürülerek ovulur, bol miktarda ekilir ve aşırıya varacak 
ölçüde beklenir, ardından yıkanırsa şifa bulur. Bu ilacı halka çokça 
tavsiye ederdi. Eğer biber üç dirhem olursa etkisi daha fazla olur. Baş 
ağrısı ve dimağ soğukluğu için İmâd’dan bir ilaç yazmıştım, bel ağrısı 
için de gayet uygundur. Biberle tuzu uygulamak gerek. Tandırı kızdırıp, 
üstüne keçe döşeyip ve üstüne de pamuklu bez yayıp sırt üstü yatılırsa iyi 
gelir. Sözü edilen yağlardan da sürülmeli. Kalktıktan sonra [370B] koyun 
eti ile, sıcak otlarla pişmiş havuç kalyesi ve baharlı otlarla pişirilmiş 
koyun kebabı iyi gelir. Ekşilerden, soğuk sudan ve soğuk yemeklerden 
sakınılması gerekir. 

ALTINCI BÖLÜM 

İdrar kaçırma hastalığını bildirir ve tedavilerini açıklar 

Bu hastalıkların çoğu soğuktan olur. Tedavisi, soğuk günlerde tuzlu 
şeyler yememektir. Pelit, mür, râsen, biberiye, günlük, topalak, karabaş 
otu ve biber, her birinden onar dirhem alarak iyice döğüp, elekten geçirip, 
altmış dirhem döğülmüş şeker ile karıştırıp, bir dirhemden bir miskale 
kadar yemek iyi gelir. Bir diğer ilaç da şöyledir: keskin sirkede ıslatılmış 
pelit dört dirhem, üçer dirhem günlük, mersin, kâbulî halîle, belile ve beş 
dirhem topalak alınır, yumuşak döğülüp yeteri miktarda bal ile karıştırılır 
ve gerektiği zaman bir miskal yenir. Üç ceviz kebap edip yenilir ve 
yatılırsa, gayet yararlıdır. Mûcez şerhinde belirtildiğine göre, sarımsak bu 
hastalığa oldukça faydalıdır, çok zaman kullanmak gerekir. Yine bu 
kitapta söylendiğine göre, günlük ve topalak eşit miktarda alınır, döğülür, 
bal katılıp her sabah bir miskal yenir. Bir diğeri de şöyledir: Çörek otu ile 
sedef otu tohumu eşit miktarda alınır, döğülür, bal katılarak macun haline 
getirilir ve bir dirhem yenir. Akşemseddin’in mücerrebâtında pelit 
[macunu] terkibi: Çörek otu yirmi dirhem, zencefil beş dirhem, karanfil 
iki dirhem, dâr-ı fülfül üç dirhem, soğan tohumu beş [dirhem], kebâbe üç 
dirhem, safran iki dirhem, topalak beş dirhem, havuç tohumu beş dirhem, 
havlican üç dirhem, sakız bir dirhem, ceviz üç dirhem, günlük bir dirhem, 
pelit unu altmış dirhem, kavrulmuş buğday unu yüz yirmi, revâk bal altı 
yüz dirhem; pelit az kavrulup döğülür, un da aynı biçimde kavrulur, hepsi 
döğülür ve döğüldükten sonra tartılır. Bal kaynatılır ve üç kez köpüğü 
alındıktan sonra yavaş yavaş kaynatmaya devam edilerek yoğunlaştırılır. 
Ancak kıvamı çok yoğun olmamalı ki macun katı olmasın. Daha sonra 
ocaktan [371A] indirilerek biraz karıştırılarak harareti giderilir, böylece 
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katılacak devaların gücü kırılmaz. Ardından cam bir kaba konulur ve 
gerektiği zaman kullanılır. Bel ağrılarına, cinsel güce, iktidarsızlığa, 
sancılara, yürek ağrısına ve idrar tutamamaya olan etkisi denenmiştir, tadı 
da gayet güzeldir. İdrar tutamama hastalığı olanların yemekleri şunlardır: 
Koyun eti kavrulup kişniş ile yenir ya da kişniş sonradan ekilir. Bal ve 
sarımsak yemeğe devam etmelidir. [Sumak] aşına sıcak otlar katılarak 
yenirse inşallâh yararı görülür. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Cinsel istek ve gücü artıran şeyleri bildirir 

Yarım dirhem karanfil kızıl keçi sütünde ıslatılıp her gün içilir ve adet 
edinilirse, oldukça güçlendirir. Nohudu koz yağı ve bal ile karıştırarak 
macun haline getirip, sabah aç karına ve gece yatmadan önce yemenin 
güçlendirici etkisi vardır. Taze balığı soğan ile pişirip yemeyi adet 
edinmek, meniyi ve cinsel gücü artırır. Beş dirhem turp tohumu döğülüp, 
on dirhem şekere katılarak cinsel ilişki öncesinde yenirse güçsüzlük 
görülmez. Şifa kitabında belirtildiğine göre, bol soğan ile ve nohut ile 
pişmiş koyun eti, semiz oğlak eti, tavuk, bıldırcın, serçeler, herîse, sütlü 
pirinç, rafadan yumurta, üzüm, hıyar, kabak, şeftali, nane, havuç, şalgam, 
turp, börülce, fıstık, fındık, zerdali ,badem, köknar, tereyağı, bal, 
kendene, hepsi güçlendiricidir. Her insanın mizâcına göre verilmelidir. 
Kuru mizâclılara sıcak özelliği olan yemekler verilmez, cinsel gücünü 
tamamen kaybeder. Cinsel güce zarar veren şeyler, soğuk suyu çok 
içmek, çok kan aldırmak, mercimek, tuzlular ve ekşilerdir. Cinsel güç 
için yiyeceklere başvurmak, ilaç kullanmaktan iyidir. Kasık bölgesini sık 
temizlemek de cinsel gücü artırır. Hekimlerin çoğu, cinsel ilişki 
hususunda hırslı olup ilaç kullanmak tabiata zarar verir demişlerdir. Ama 
birkaç gün erkekliğini göstermek için kullanacak olursa, önemli değildir, 
ancak adet edinmemelidir. Bu kitabın sonunda kuvvet artırıcı 
içeceklerden ve macunlardan söz edilecektir inşallâh. 

[371B] SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Makat bölgesindeki kaşıntıların nedenlerini ve ilaçlarını bildirir 

Makat bölgesindeki kaşıntıların sebebi ya yanmış safradır ya da azmış 
ekzemadır. Safradan olanın belirtisi, tatlı şeylerin kaşıntıyı artırması ve 
sarı su çıkınca kaşıntının biraz rahatlamasıdır. Zira kaşıntıya sebep olan o 
sarı su, yani yanmış safradır. Kaşınmakla çıkınca biraz yatışır. İlacı nar 
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suyu içmektir ki, yanmış safrayı bedenden ishal ederek temizlesin. 
Hazırlanması şöyledir: Ekşi ve tatlı narın dış kabukları soyulur ve 
içindeki sarı kabukları ile birlikte sıkılır, yüz dirhem kaynatılır ve köpüğü 
alınır. Dört dirhem sarı halîle, üç dirhem kâbulî halîle kabuğu, dört 
dirhem halîle yarı döğülür, su içinde iyice ıslatılır, üzerine yirmi dirhem 
şeker katılır, süzülür ve içirir. Bal, pekmez, kuru üzüm ve kuru incir gibi 
kana hararet veren nesnelerden sakınılmalıdır. Nardenk aşı, koruk aşı gibi 
ekşi şeyler ise sebebi ne olursa olsun makat bölgesindeki kaşıntılara iyi 
gelir. Sirke sürmek, gülyağı sürmek, kan almak, şişe çekmek de 
yararlıdır. Bir başka ilacı: ham şap döğülür ve katran ile karıştırılarak şâf 
hazırlanır. Diğer bir ilacı: şeftali yaprağı kurutulur, havanda döğülür ve 
üç sabah üçer dirhem yenir. Sergele döğülür, yoğurulur, şâf haline 
getirilir ve makattan uygulanır. Basur denilen hastalık, sevdâ denilen 
koyu kandan olur. Bu nedenle, basuru olanların sığır ve keçi eti, kuru et, 
mercimek, lahana, patlıcan gibi sevdâyı artıran şeylerden kaçınmaları 
gerekir. Sevdâ çok olursa ishal etmek, kanama çok olursa kan 
aldırmamak gerekir. Makat bölgesi soğuk suyla temizlenmemelidir, eğer 
temizlenirse pamuklu bez ile yaşlığı giderilmelidir. Ağrısı fazla olursa, 
deve hörgücü yağı veya zerdali çekirdeği veya gül yağı mukl-ı ezrak ile 
sürülmelidir. Haşhaş kabuğu, hatmi ve kendene kaynatılıp suyu ile 
temizlenilmeli, [372A] suyu soğumadan hemen silinmelidir. Gıdalardan 
semiz koyun veya kuzu veya semiz tavuk eti, rafadan yumurta, ıspanak, 
erişte, badem yağı ve tereyağı yemek uygundur. Bir diğer tedavisi, iki üç 
kez sülük yapıştırıp zararlı kanı gidermektir. Bir başka ilacı da şöyledir: 
Koyun kesilir kesilmez, sıcağı sıcağına akciğerinden bir parmak kadar 
kesilerek makada şaf gibi yerleştirilir, bir parça da makadın dışına konur. 
Soğuyunca, sıcak olanla değiştirilir. Bu uygulamayla basurun zararlı 
sıvıları çekilmiş ve alınmış olur. Kullanılan ciğer parçaları zehirli olduğu 
için köpeğe verseler yemez. Bir başka ilacı: beş dirhem ağu ağacı yaprağı 
alınır, döğülür ve bir tencereye konur, üzerine otuz dirhem zeytin yağı 
ilave edilerek kaynatılır. Ardından sadece yağı kalana kadar süzülür. 
Daha sonra hazırlanan fitil yağa bulanır ve şaf gibi makada yerleştirilir. 
Eğer basur makadın dış kısmında ise sürülür, tekrarlanır. Allâh’ın yardımı 
ile iyileşir. Bir ilginç ilacı da şöyledir: Yaş kebere döğülür, suyu alınır ve 
basurlara sürülürse, yok olurlar. Hardal ile tütsü yapmaya devam etmek 
basurları iyileştirir. Ilgın ağacı ile üç kez tütsü yapılırsa kurutur ve 
iyileştirir. Şeftali çekirdeğini kırıp, içini havanda döğüp, yağını çıkarıp 
makat bölgesine sürseler, içini de bir çömleğe koyup tütsü yapıp üzerine 
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otursalar, basur memelerini iyileştirir. Bir dirhem kebere kökü döğülür, 
bal ile karıştırılarak yenirse yararı görülür. Üç dirhem kendene bir kaba 
konur ve buğu yapılırsa faydası görülür. Deve hörgücü yağı, zerdali 
çekirdeği ve kendene birlikte döğülür, karıştırılır ve makada sürülürse 
oldukça faydalıdır. Şifa kitabında söylendiğine göre kebere otunun 
özelliği şöyledir ki, bâsuru olan kimse yatsı namazı vaktinde kebere biten 
bir yere gidip annesinin ve kendisinin adını zikrederek “Ey kebere sen 
falan avradın oğlunun bâsurusun” dese, seher vakti tekrar gidip “Ey 
kebere sen falan kişinin oğlunun bâsurusun” dese, daha sonra yine yatsı 
namazında gidip “Sen falan hatunun oğlunun bâsurusun” diyerek 
koparırsa, ancak demir aletle koparmamalı, [372B] bâsur günden güne 
kuruyarak kaybolur. Bu hikmeti hiç kimse inkar etmesin, zira havas 
gerçektir. Şifa kitabında, kim arslan derisinin üzerinde oturursa, bir diğer 
rivayetde de örtünürse, bâsuru kaybolur denmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Şerbetlerin hazırlanmasını ve özelliklerini bildirir 

Gül şarabı: Harâreti giderir. Kandan ve safradan kaynaklanan hastalıkları 
savar. Tabiatı yumuşatır. Yüreğe kuvvet ve gönüle ferahlık verir. Dört 
rıtıl kırmızı gül yaprağı cam bir kaba konur, üzerine on rıtıl şeker 
eklenerek bir gün bir gece bekletilir. Yapraklar su eseri kalmayıncaya 
kadar iyice sıkılır, ardından o su taş bir çömleğe konularak yarısı 
kalıncaya kadar iyice kaynatılır, köpüğü alınır ve arıtılır. Daha sonra suya 
dört rıtıl şeker katıp, koyulaşıncaya kadar hafif ateşte kaynatılır, ateşten 
indirilip kullanılır. 

Matlab. Menekşe şarabı: Sıcaklı ve nemliliği mutedildir. Zatülcenp 
hastalığına, akciğere, göğüse, böbreklere, mesaneye, hepsine faydalıdır. 
Özellikle safraya ve öksürüğe yararı çoktur. Ama sapı ile hazırlanırsa 
mideyi zayıflatır, dikkat edilmeli. Menekşe şarabı yüreğin, başın ve 
dimağın her türlü hastalığına devadır. Hazırlanışı şöyledir: Menekşenin 
ya tazesi alınarak sapları ayıklanır ya da kurusu alınır, bir buçuk rıtıl 
menekşe üzerine dört rıtıl su konur ve menekşe ağarıp kuvveti suya 
çıkıncaya kadar yavaş yavaş kaynatılır. Ardından ateşten indirilir, iyice 
sıkılır, süzülür ve yeniden ateş üzerine konur, dört rıtıl şeker ilave edilir, 
kıvamına gelinceye kadar köpüğü alınarak yavaş yavaş kaynatılır. 
Ateşten indirildikten sonra cam bir kaba konur ve gerektiğinde kullanılır. 
Çiçeklerden hazırlanan şarapların hepsinin usûlü böyledir. 
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Matlab. Nar şarabı: Kusmayı önler, harâreti dindirir, yemeklerin 
sindirilmesine yardımcı olur ve iştahı açar. Safradan kaynaklanan 
hastalıklara faydalıdır. Hazırlanışı şöyledir: Taneleri kızıl olan iyi mayhoş 
narların kabuğu ağaç bıçağı ile soyulur, taneleri ayrılır, sıkılır ve 
süzülerek arıtılır. İki okka nar suyuna bir okka şeker katılarak kaynatılır, 
köpüğünü aldıktan sonra içerisine biraz nane [373A] ilave edilerek 
kıvamına gelinceye kadar kaynatılır. Daha sonra ateşten indirilir ve 
gerektiği zaman kullanılır. 

Matlab. Elma şarabı: Soğuktur, mideyi ve nefesi güçlendirir, gönüle 
ferahlık verir, balgamdan ve safradan kaynaklanan hastalıkları giderir. 
Hazırlanışı: Olgun elmalar ağaç bıçağı ile dört parçaya bölünür, çekirdek 
kısmı çıkarılır ve taş bir dibeğe konur. Ezilir, suyu iyice sıkılır ve 
saflaştırılır. Suyun yarısı kalıncaya kadar kaynatılır. Daha sonra yarım 
okkasına bir okka şeker katılarak kıvama gelinceye kadar kaynatılır ve 
saklanır. 

Matlab. Ayva şarabı: Soğuktur, yüreği güçlendirir, azalmış iştahı açar, 
ishali keser, kusmayı engeller, harâreti yatıştırır, çarpıntıyı önler. 
Hazırlanışı: Olgun ve tüysüz kırk ayva alınır ve elma şarabında olduğu 
gibi hazırlanır. 

Matlab. Limon ve turunç şarabı: Turunç şarabı soğuktur, harâreti giderir, 
iştahı artırır, safralı kusmayı önler. Hazırlanışı: Ağaç bıçağı ile kabuğu 
soyulur, sıkılır. Suyu taş bir çömlekte, yarısı kalıncaya kadar yavaş yavaş 
kaynatılır. Daha sonra kalan limon suyu miktarınca şeker ilave edilir, 
köpüğü alınır, kıvamına getirilir. Saklanır ve kullanılır. 

Matlab. Armut şarabı: İshali keser, mideyi güçlendirir, harâreti yatıştırır, 
buharı engeller. Ekşi armut su ile kaynatılır, sıkılır. Suyu bir çömleğe 
alınır, yarısı kadar şeker ilave edilerek, kıvama gelinceye kadar kaynatılır 
ve kullanılır. Diğer meyve şarapları da böyledir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Mâcunların ve murâbbaların yararlarını bildirir 

Necâh mâcunu: Sevdâdan kaynaklanan koyu ve yapışkan balgamları ishal 
eder. Yelleri dağıtır. Hazırlanışı: Kara halîle, belîle ve emlec temizlenir 
ve her birinden onar dirhem alınır. Kabuğu alınmış besfâyic, aftimon, 
karabaş otu ve türbit otu, her birinden beşer dirhem döğülür ve köpüğü 
alınmış yeterli miktarda bal ile yoğurularak mâcun haline getirilir. 
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Filozof mâcunu: Balgamı keser, gönüle ferahlık verir, yemekleri sindirir, 
zihni güçlendirir, yelleri dağıtır, meniyi artırır, konuşma güçlüğüne iyi 
gelir. Hazırlanışı: Fülfül, zencefil, [373B] tarçın, emlec, belile, şeytârec ki 
sergele de denir, zerâvent, papatya, köknâr içi, hindistan cevizi, tilki 
taşağı, her birinden onar dirhem , rezene yedi dirhem alınır. Bal drogların 
iki katı kadar olmalıdır. 

Itrıfîl mâcunu: Mideyi güçlendirir, yemekleri sindirir, buharı def eder, 
zihni berraklaştırır, unutkanlığı giderir, görme gücünü artırır, bâsura 
fayda eder, benzi güzelleştirir. Sarı halîle, kâbulî halîle az döğülür, belîle 
ve emlec döğülür ve elenir, her birinden otuzar dirhem alınır. İlkönce 
badem yağıyla ovulup nemlendirilir. Drogların üç katı kadar köpüğü 
alınmış bal ile mâcun haline getirilir. Cam kapta saklanır, yatmadan önce 
kullanılır. Kuvveti iki seneye kadar kaybolmaz. 

Matlab. Gül murabbası: Gül murabbasına gülbeşeker de denir. Balgamı 
eritir. Mideyi ve karaciğeri güçlendirir, yemekleri sindirir. Hazırlanışı: 
Kırmızı gül yaprakları geniş gözlü elekten geçirilerek yapraklar arasında 
kalan tohumlar dökülür. Ardından şeker un gibi oluncaya kadar döğülür. 
Bir rıtıl gül yaprağına iki rıtıl şeker katılır ve iyice ovularak cam bir kaba 
konur. Kap üzerine kıl elek konur ki, güneş ışığı içine işleyebilsin. Günde 
üç kez el ile yoğurulur. Otuz gün bu şekilde terbiye edilir. Diğer bir 
usûlde, bir rıtıl gül yaprağına bir rıtıl un haline getirilmiş şeker katılır ve 
ovulur. Güneşe konur ve sabah akşam ovulur ve el ile yoğurulur. Şeker 
sinince yine güneşe konulur, kuruyunca az miktarda su ile şeker 
karıştırılır ve ovulur. Bu şekilde otuz gün terbiye edilir. Eğer şeker yerine 
bal katılırsa, işlemi şekerle olduğu gibidir. 

Matlab. Güveyi otu murabbası, fesleğen murabbası ve ayva çiçeği 
murabbası: Tamamen gül murabbası gibidir, gaflet olunmasın. Elma 
murabbası yüreği, mideyi güçlendirir, gönüle ferahlık verir. Hazırlanışı: 
Sağlam elma dört parçaya bölünür ve çekirdek kısmı çıkarılır. 
Yumuşayıncaya kadar su ile kaynatılır. Daha sonra ateşten indirilir, suyu 
süzülür, içine şeker katılarak kıvamına getirilir. [374A] Pişmiş elmanın 
üzerine dökülür, soğuduktan sonra yine süzülür ve tekrar elmanın üzerine 
dökülerek kaynatılır ve süzülür. Yine elmanın üzerine dökülür, su 
koyulaşınca elma ile karıştırılır. Ardından bir kaba alınır ve kullanılır. 
Şalgam, pancar ve tüm meyve murabbaları da aynı şekilde terbiye olunur. 
Gül suyu katılırsa kokusu güzel olur. Menekşe, ayva çiçeği murabbası ve 
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diğer murabbalara safran, misk, karanfil ve sair kokulu nesneler 
döğüldükten sonra katılırsa güzel olur ve etkisi de güçlü olur. 

Matlab: Turunç murabbası: Turuncun kabuğu alınır ve içi temizlenir. 
Ufak doğranır ve birkaç gün tuzlu suda ıslatılır. Sarılığı kaybolunca 
dökülür ve suyu yenilenir. Üzerine cülâb akdedilerek dökülür. Nitekim 
yukarıda elma murabbası bahsinde söylenildi. Tekrar turunç kabuğu 
üzerinde şekeri kıvama getirip kullanılır. 

Matlab. Cülâb: Hazırlanması şöyledir: Gerekli miktarda şeker bir 
tencereye alınır, üzerine taşana kadar su ilave edilir ve ateş üzerine konur. 
Karıştırılarak kaynatılır. Üzerinde oluşan köpüğü alınır ve kıvamına 
gelene kadar kaynatılır. Daha sonra üç şeker miktarı gül suyu konulup 
kaynatılır, indirilir ve turunç kabuğu üzerinde soğuyuncaya kadar 
bekletilir. Ardından süzülüp kaynatılır ve tekrar dökülür. Bu şekilde cülâb 
turunç kabuğu üzerinde akdolup kıvamını bulur.  

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Tabiplerin tavsiyelerini ve okka ile rıtılın ne anlama geldiğini bildirir 

İlk tavsiye: Bu kitapta da zikrettiğimiz soğuktan kaynaklanan hastalıklara 
sıcak nitelikli ilaçlar gereklidir. Sıcaktan kaynaklanan hastalıklara da 
soğukla tedavi gereklidir. Kesinlikle buna aykırı davranılmamalı, yanlış 
olur. İkinci tavsiye: Hekimler kitaplarında demişlerdir ki, bir kişide bir 
hastalık ortaya çıktığında aceleci davranıp hemen ilaçlara sarılmamak ve 
biraz sabretmek lazımdır. Hastalık kaybolmazsa [374B] yukarıda sözünü 
ettiğimiz gibi, mizâcına uygun ve yumuşak ilaçlarla tedavi edilmelidir. 
Ancak, meşhur ve ehil hekime müracaat etmek ve ne emrederse itaat 
etmek, boyun eğmek ve ona teslim olmak gerekir. Bir okka on iki dirhem, 
bir rıtıl da on iki okkadır. 

Cevâriş mâcunu: Sıkıntı giderir, mideyi oldukça güçlendirir. Safrayı, 
sevdâyı ve balgamı temizler, dimağı arıtır. Organlardaki tıkanıklıkları 
açar, kötü nitelikli yelleri dağıtır. Baş ve dimağ nezlesini, baş ağrısını 
giderir.  

Kezer mâcunu: Kırmızı havuç alınır, içindeki sarı kısım giderilir, 
doğranır ve bir çömlek içine konulur. Ağzı sıkıca kapatılarak bir tandır 
içinde pişirilir. Daha sonra köpüğü alınmış ak bal ile birer dirhem 
zencefil, karanfil, turunç, ceviz, yarımşar dirhem sünbül ve sakız, her biri 
ayrı ayrı döğülür ve hepsi yarı kıvamdaki bal ile karıştırılarak mâcun 
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haline getirilir. İkindiden sonra beş dirhem yenirse diğer faydalarının yanı 
sıra cinsel gücü de artırır. 

Mâcun: Fındık, badem, taze bal, ceviz, fıstık içi, haşlanmış ak susam, 
Hindistan cevizi, şakakul altışar dirhem. Hindistan cevizi üç dirhem. 
İçlerden gayrısı döğülüp ince bezden geçirilir. İçler de döğülür ve çiğ bal 
ile karıştırılarak mâcun haline getirilir. Üç miskal kullanılır. Cinsel gücü 
artırır. 

Nohut mâcunu: Sarı nohut suda ıslatılır, kabuğu ayrılır ve sığır yağında 
kavrulur. Nohut miktarı köknar içi döğülür, yarım dirhem safran, beş 
dirhem ûd-ı Hindî, bir dirhem turunç kabuğu, on dirhem hurma ve tarçın, 
hepsi döğülür ve karıştırılır. Köpüğü alınmış bal ile mâcun haline 
getirilip, yatmadan önce kullanılır. Cinsel gücü artırır……. 

 

Allâh’ın yardımı ile 1137 H. [1725] senesi Rebiyulevvel ayı başlarında 
tamamlandı.  
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