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Osmanlı

döneminde hastalıkların tedavi yöntemleri üzerine hekimler tarafından ço
eser meydana getirilmi.jtir. Bu eserler, sahip oldukları özellikleri itibanyla tıp, ecza,
bilimi gibi disiplinlerin ilgi alanına girmektedir.
Osmanlı döııemi tıp yazmalannda birçok hastalığın teşhis ve tedavisine dı
verilmektedir. Bu hastalıklardan biri de malihulya, melankolidir. Hastalık ruhsal bı
olarak algılanmı~ ve çeşitli yollarla tedavi edilmeye çalqılmqtır. Hekimbaşı Ha
Mustafa Feyzi tarafindan kaleme alınan Sevdd-yı Merdkiyye de bu tür eserlerden bir U
Bu makale iki bölümden olıqmaktadır. İlk bölümü teşkil eden Giril bölümünde
eserin müellifi, nüshalan ve sevda-yı merdkiyye hakkında bilgi verilmi§; ikinci
bölümde metin Latin hatflerine aktarılmqtır. Çalqmanın sonuna terimler sözlüğü
ilave edilm4tir.
Anahtar Kelimeler
Osmanlı' Dönemi tıp

metinleri, Haydtlzade Mustafa Feyzi, sevdd-yı merdkiyye, tıp

terimleri.

1.

Giriş

dört hılttan yaratılmıştır. Hıltlar (kan, balgam, sarı safra ve kara safra/sevda) ve unsurlar (ateş,
hava, su ve toprak) arasında sıkı bir ilişki vardır.Ateş, sıcak ve kuru olan sarı
safraya; hava, sıcak ve yaş olan kana; su, soğuk ve yaş olan balgama; toprak,
soğuk ve kuru olan kara safraya tekabül eder. Bu dört hıltın dengeli bir
birleşimi sağlığa delalettir. Hıltlar, miktar veya kalite bakımından bozulEski
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duğunda, denge sarsıldığından hastalık ortaya çıkar.' Hıltlardan birinin

Hayatl'den ve diğer Yahudi hekimlerinden tıp eğitimi gördüğünü, öteki
hekimler gibi şifühfuıede yetişip medreselerde ilim tahsil etmediğini, ancak
bilgisiyle bütün hekimlerden üstün olduğunu, bu özelliğinden dolayı IV.
Mehmed'in saltanatının ilk yıllarında Turhan Valide Sultan'ın dikkatini
çekerek onun vasııasıyla İslamiyet'i kabul ettiğini ve az zamanda "etibba-i
hassa" arasına girdiğini belirtir. Bir müddet Süleymaniye Tıp Medresesi'nde müderrislikte bulunan Hayatlzade, Hekimbaşı Sfilih b. Nasrullah b.
Sellüm'un vefatı üzerine 1669'da hekimbaşı olur ve kendisine ayrıca Kudüs-i şerif kadılığı payesi verilir. Hekimbaşılıktaki üstün başarısından dolayı "Bukrat-ı zaman, Cal!nüs-ı devran, hükema-yı Eflatun-ı san!" unvanlarıyla anılan Hayiitlzade birçok hekim yetiştirmiştir.
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diğerlerinden fazla olması ise insanların mizacım belirler. Buna göre her
insa~da dört mizaç vardır: demevi (sempatik, sıcakkanlı); sevdavf (melanko-

lik, karamsar); safravl (öfkeli, tezcanlı) ve balgami (sakin, tembel).'
Osmanlı dönemi tıp yazmalarında birçok hastalığın teşhis ve tedavisine dair bilgiler verilmektedir. Bu hastalıklardan biri de sevdô.-yı meriikiyyedir. Hekimbaşı Hayat!ziide Mustafa Feyzi tarafından kaleme alınan Sevdayı Merakiyye risalesinde, kara safra (sevda) hıltından kaynaklanan bir rahatsızlık olarak belirtilmiştir. Bu hastalık, sevdiivl illet olarak da adlandırılmak
tadır. Karın bölgesindeki "merak" adlı bir zardan dolayı hastalığa "meraki"
sıfatı verilmiştir.

Sevdav! hıltın çeşitleri ve sebep olduğu rahatsızlıklar, Nil Sarı'mn Osmanlıca Tıp Y azmalannda Mal-i Hülya ve Tedavisi: XV.-XVIII. yy. adlı doçentlik tezinde tıp metinlerindeki örnekleriyle ayrıntılı olarak incelenmiş
tir. Tıp metinlerinde hafakan, malihulya, yürek çarpıntısı gibi rahatsızlık
lar genellikle bölümler halinde verilmektedir. Hayatizade Mustafa Feyzi'nin risalesi ise bu konuyu müstakil olarak ele alması bakımından önem
taşımaktadır. Bu bakımdan eserin tam metninin ve söz varlığındaki tıp
terimlerinin ortaya konması yararlı olacaktır düşüncesiyle bu çalışma yapılmıştır.

Çalışmada, Sevda-yı Merdkiyye risalesinin müellifi Hayarizlide Mustafa
Feyzi'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye Bölümünde 1025 numarada kayıtlı Sevdil.yı Merakiyye
başlıklı risfile metni Latin harflerine aktarılmış ve metnin terimler sözlüğü
hazırlanmıştır.

1.1. Hayatizade Mustafa Feyzi'nin Hayatı ve Eserleri
Hayat!zade Mustafa Feyzi (ö. 1103/1692), Osmanlı tıp alimi ve hekimbaşısıdır. Yahudi asıllı olup, İslamiyet'i kabul etmeden önceki adı Moche
Ben Raphael Abravanel'dir. Silfilldar Fındıklılı Mehmed Ağa, onun babası
' Nil Sarı, Osmanlıca Tıp Yazmalannda Mdl-i Hü/yd ve Tedtlvisi: XV.-XVIII. .)!)I., İstanbul
Üniversitesi C.errahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı Yayımlanmamış
Doçentlik Tezi, İstanbul 1982, s. 15.
'Ali Haydar Bayat, Tıp Tarih~ Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği Yayınlan, İstanbul 2010,
s.127.
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Resailü'l-müifiye fi'l-emrazi'l-mü§kile başlıklı eseri Hamse-i Hayaıfzade
olarak da bilinmektedir. Eserde yer alan risaleler şunlardır: Risa/e-i İllet-i
Merakiyye, Risaze-i Sevda-yı Merakiyye, Risiile-i Maraz-ı Efrenci (Frengi
Risalesi), Risale-i Emriiz-ı Pilika, Risale-i Humma-yı Redfe (Humma-yı
Vebaiyye).'

1.2.

Sevda-yı

Merilkiyye

Kütüphanelerin kataloglarında Sevdil.yı Merilkiyye'nin gerek müstakil
gerekse Resiiilü'l-müifiye fi'l-emrazi'l-mii§kile hamsesinin içinde pek çok
nüshası bulunmaktadır. Bu çalışmada, Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye Bölümünde 1025 demirbaş numarasıyla kayıtlı tam nüsha kullanılmıştır.
Sevda.yı Merakiyye hamseniıı 23b-39a varakları arasında olup, harekesiz ve
nesihle yazılmıştır. Ayrıca, Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu Bölümünde 573 ve Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesinde 1733 demirbaş
numaralarıyla kayıtlı nüshalardan da istifade edilmiştir.
Akıl
hastalıkları konusunun ele alındığı Sevdô.-yı Merakiyye,
Hayatizade Mustafa Feyzi'nin Resailü'l-müifiye fi'l-emrôzi'l-müşkile adlı eserinin ikinci risalesidir. Eser, bir giriş ve yedi bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölull'illnde; illet-i meriikiyye ile sevda-yı merakiyye arasındaki farklar anlatılmaktadır: İç uzuvlar sindirim görevini gereği gibi yapamamaları
çeşitli hastalıkların meydana gelmesine sebep olur. Hazımda kusur ve kuv' Nuran Yıldmm, "Hayatizade Mustafa Feyzi", Türkiye Diyanet Vak.fi İslilm Ansiklopedisi
(Hayal-Hilafiyaı), C. XVII, s. 16-17.
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veı-i dajiii (dışarı atma gücü)' da zaaf olursa, tabiat fazlalıkları çıkarıp ata-

maz. Böyle olunca çeşitli hastalıklar meydana gelir ki bunlardan ikisi illet-i
merakiyye ve sevda-yı meri\kiyyedir. Bu ikisi ayrı birer hastalıktır. Farkları
şudur: Sevda-yı merakiyyede hıltların yanması, illet-i meriıkiyyedeki ihtiraktan ziyade olur. İllet-i merakiyyede hastanın aklına sakatlık, karışıklık
gelmez. Ama sevda-yı merakiyyeye tutulanların aklına sakatlık, karışıklık
gelir, zaman zaman korku ve hezeyan dahi olur. Sevda-yı meriikiyye ruh ve
beden arasındaki ilişkinin etkili olduğu bir hastalıktır.
Risalenin birinci, ikinci ve üçüncü bölümünde; sevda-yı merakiyyenin
oluşmasında etkili olan organlar, bu organlarda sevda (kara safra)'nın
oluşmasının sebepleri ve hı!tların hararetinin hafif veya şiddetli olması
sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıklar anlatılmaktadır.
Dördüncü bölümde; bu rahatsızlığın ortaya çıkış sebepleri anlatılmak
tadır: Hazmı güç gıdaları tüketmek, sıkıntılı mekanlarda oturmak, hareketsizlik, sürekli okuyup yazmakla meşgul olmak ve vücuttan atılması gereken
hıltların atılamaması.

Beşinci bölümde; sevda-yı merakiyyenin belirtileri sıralanmaktadır:
Hezeyan etmek, korkulmayacak şeylerden korkmak, kısa süre zarfında gam,
keder, ferahlık, sevinç gibi değişken ruh halleri içinde olmak, yemeklerden
sonra hazımsızlık çekmek, çok tükürmek, karın bölgesinde hararet hissi,
bazı hastalarda mide ağrısı, bazen de hem mide hem de sırt ağrısı, hastanın
bozuk hıltları istifrağ etmesi, mide gerilmesi, şişkinlik ve mide girişinde
şiddetli ağrı, hastanın konuşma güçlüğü çekmesi veya konuşmada pelteklik, yürek bayılması, daralma, hafakan, nefes almada güçlük, başta şiddetli
ağrı, kollarda güçsüzlük, uyuşukluk, karıncalanma hissi, hastanın düşmek
ten korkup sakinleşecek bir yer araması, heyecan gibi.
Altıncı bölümde; hastalığın tedavisi için neler gerektiği, yedinci bölümde ise tedavi için tüketilmesi faydalı olan gıdalar, çeşitli macunlar ve
ilaçlar ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

2. Metin
[23b/Ol] Bismillahi'r-rahmani'r-rahlm. Elhamdülillahi Rabbi! Alemin,
ve's-salilvatü ve's-se!iimü [02] 'ala seyyidina Muhammedin ve 'ala alihi ve
sahbihi ecmain ve ba'de. [03] Bu risaleye Sevdii-yı Meriikiyye tesmiye olunup
[04] bir mukaddimetü'l-muarefe ve yedi fasıl üzere tertib olundı: [05] Fasl-ı
evvel, sevda-yı merakiyyede me'üf olan a'za [06] beyanındadur. Fasl-ı siinf,
sevda-yı merakiyyenüfı tevellüdi [07] beyanındadur. Fasl-ı sillis, ahlftt-ı
muhterikanufı tabi'atı [08] beyanındadur. Fasl-ı riibi', sevda-yı merilkiyyenüfı esbabı [09] beyanındadur. Fasl-ı hiimis, sevda-yı merakiyyenüfı
'alametleri [10] beyanındadur. Fasl-ı siidis, sevda-yı merakiyyenüfı icmalen
[11] mualecesi beyanındadur. Fasl-ı sabi', sevda-yı merilkiyye- [12] nüfı
mufassalan mualecesi beyanındadur.
Ma'lfım

ola ki [13] 'illeı-i meriikiyye ve sevda-yı merakiyyeden her birileri
müstakil [24a/Ol] maraz olduklarını risale-i fılada icmii!en beyan itmiş [02]
idük. Lakin 'illet-i merakiyye kesirü'l-vukfı' olup sevda-yı [03] meriilciyye
bi'n-nisbeten kalilü'l-vücfıd olmagla 'illet-i merakiyye [04] risalesi takdim
olundı. Eger mabeynlerinde olan farklar- [05] dan su'al olınursa cevab virilür ki sevda-yı [06J merakiyyede ahlatui:i ihtirakı 'illet-i merakiyyede olan
[07] ihtirakdan ziyade olur ve 'illet-i merakiyyede marizufı [08] 'aklına ihtilal ve teşviş 'arız olmaz. Amma sevda-yı [09] merilkiyyeye mübtela olanlarui:i 'aklına ihtilal ve teşviş [10] 'arız olur, ve gahice havf ve hezeyan dalıı
tari [11] olur. VeHi.kin bu a'riiz da'imi degüldür. Belki a'za-yı [12] batıniy
yeden kalb ve dimaga buhar suO.d etdiginde zahir [13] olur.
Fasl- evvel; sevda-yı merakiyyede me'fıf olan [14] a'za altıdur: Evvelkisi mi'de, ikincisi 'urfık-ı mesarika, [15] üçüncüsi ciger, dördüncüsi cigerde
olan tamar ki etibba [16] bevvab dirler, beşincisi talak ve kurbında olan
tamarlar, altıncısı [17] şiryan-ı kebir. Fi'l-hakika 'illet-i merakiyyede me'üf
olan [18] a'za-yı batıniyyenüfı ekseri sevda-yı merii.kiyyede dahı [19]
me'fıfdur. Lakin sevda-yı merakiyyede ziyade afet-i nefs [24b/Ol] talakdadur ve her marlzde zikr olunan a'ziinufı [02] cümlesi me'üf olmak lazım
degüldür. Belki ba'zısı me'fıf[03] olmak maraz-ı mezbfır zuhfırına kilfidür.
Fasl-ı

vellüd [05]

siinf; zikr [04] olman a'ziida sevda-yı merakiyye miiddesinüfı teeylediginüfı

a'zii-yı mezbfıreye

keyfiyyetini etibba bu vechle beyan eylediler ki [06]
evvela sfı-i mizac-ı har 'arız olur. [07] Ba'de mürfır-ı
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eyyam ile ya'ni tedric ile marizufi isti'dadına [08] ve a'zamıfı kabiliyyetine
göre müctemia olan ahll\t-ı [09] faside muhterika olup sevdaya mübeddel
olur, didiler [10] ve dahı ma'lüm ola ki sevdi'ı-yı meri\kiyye tevellüd eyledügi [11] mahall 'inde'l-mütekaddimln üçdür: Evvelkisi nefs-i kebed, ikincisi
[12] cigerde olan bevvab didükleri tamar, üçüncüsi ıni'denüiı [13] em'a
tarafına giden fem-i tahtanisidür. İmdi a'za-yı [14] mezbüreye sü-i mizac-ı
har 'arız olmagla mültehib olur [15] ve keylüs dahı cigerde muhterik olup
sevda hasıl [16] olur, didiler. Amma müteahhirlnden Senertus sevda-yı [17]
meriikiyye tevellüd eyledigi mahall nefs-i talakdur, didi. Zira [18] talak
makarr-ı sevda olmagla ziyade afet talakda [19] oldugını müşahede eyledük,
didi. Eger hı!t-ı sevdavl [25a/01] çok olup uhalüiı tahammülinden ziyade
olursa [02] tabl'at bi-izni Halik-ha birazını 'urük-ı mesarikaya ve [03] bir
mikdarmı bevvab didükleri tamara irsal ider, didi. [04] Ve eger hılt-ı sevdavl dalıı ziyade olursa cemi' [05] 'urflka kan ile maan nüfüz itler ve
marlzufi sahane- [06] sinde bir kan-ı esvede müşabih bir kemüdet zahir
olur, [07] didi.

güne beyan eylediler ki [15] mi'deye sfı-i mizac-ı barid 'arız olur. Böyle
olıcak [16] mi'de kema-yenbagi hazma kadir olamadugından ah!at-ı [17]
galize ve ffiside hasıl olur. Nitekim risfile-i filiida [18] beyan olınmış idi.
Maraz-ı mezbfır hudusına sebeb olur, [19] didiler.
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Agah olasın ki sevda-yı merakiyyenüii ekseriyya [08] hudflsı talakda
ilfet ziyade olmasından 'arız [09] olmasmuiı sırrını etibba iki vechle beyan
eylediler: Vech-i [l!l] evvel; nefs-i talakufi hılt-ı aglebi sevda-yı muhterika ve
[H] gal1ze olup ve su-i mizac-ı ham dahı ziyade olmagla [12] tıhalüiı
ef'aline za'f 'arız olup sevda-yı meriikiyye [13] zuhürına ba'is olur, didiler.
Hususa mi'dede [14] za'f ve kuvve-i hazımede dahı noksan olıcak olursa
[15] mi'dede çig balgam ve ahlat-ı galize hasıl olur [16] ve a'za-yı biıtıniyye
dahı sfı-i mizac-ı har ziyade olmagla [17] ahlat ziyade muhterik olup hılt-ı
sevdavi ve galiz [18] ve !eze hasıl olur. Sevda-yı merakiyye hudfısına ba'is
[19] olur, didiler. Vech-i silni; talakuii sü-i mizacından [25b/Ol] ve za'fından
naşi hılt-ı sevdavl talak kandan [02] kema-yenbagl temiz idemeyüp kendüye cezbe kadir [03] olamadıgından ve cezb itdügi süreıde tıhii.lüii hazmı [04]
dahı sfı-i mizac-ı har sebebi ile nakıs olup kema- [05] hüve hakkuha hazın
idemedüginden sevda ile gıdalanicek [06] a'zaya gıdasını göndermekde
'aciz olup sevda [07] dahı talakda teraküm idüp sfı-i mizac-ı har sebebi [O!l)
ile muhterik olur, didiler ve ahlat-ı muhterika ziyade [09] olmagla tabl'at
bir mikdarını kendüden tahfif [10] içün 'urük-ı mesarikaya ve lühfım-ı
gudediyyeye def' [ll] itmekle anlarda dahı ahliiı müterakim olup sevda-yı
[12] merakiyye 'arız olmaga sebeb olur, didiler. Ve dahı [13] za'f-ı mi'de
sebebi ile sevda-yı merakiyye hadis [14] olmasınufi vechini dahı eıibba bu

Fasl-ı

salis;

ahlat-ı muhterikanuiı tabi'atında
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[26a/Ol] etibba ihtilaf eyahlat muharrik o!dukdan [02] sonra hararet zayii olur,
ahlat-ı muhterika biirid [03] yabis kalur, didiler. Amma Plattor (Platter)
nam tabib ahlat-ı [04] muhterikada hariiretden ma-'ada bir mikdar semmiyyet dahı [05] isbılt eyleyüp didi ki eger a'za-yı biluniyyede rnüctemia .
[06] olan ah!at-ı muhterikada hararet olmayaydı [07] 'alil giihice hiddetli
hararet müşahede eylemez idi. [08] Ve eger bir mikdar semmiyyet dahı
olmayaydı suud iden [09] ebhireden dimag müteezzi olmayup 'alilüiı 'aklı
dayima [10] sahih olmak lazım gelür idi ve maa-haza sevda-yı merakiyyeye
[11] sebeb olan alılatufi ihtirakı ziyade kavi degüldür. [12] Zira 'ali!de hezeyan havf ile maandur. Ve eger ihtirak [13] ziyade şed!d olursa sevda-yı
merakiyye-i maniyyeye [14] ya'nl cünuna intikal etmesinde mütekaddimin
ve müteahhirinüii [15] ittifakları isbat-ı müddeaya delll-i kavidür, didiler.
Ve [16] cünuna sebeb olan ahlatuii şiddet-i ihtirakını mariz- [17] den havfufi külliyyet ile zayii olmasından istidlal [l!l] eyledi. Amma Senertus
hekim tabib-i rnesfüruiı delllini [19] iki vech ile men' eyleyüp ahli\t-ı muhıerikanuii tabl'atı [261>/0l] biirid-yiibis olup ve semmiyyet dahı olmamasına
zahib [02] oldı. Vech-i evvel; 'alile cüşa-yı hamız 'arız olmak [03] ve kayy
eyledüginde balgam-ı hamız zahir olmak ahlatuiı biirid [04] olmasına
delalet itler, didi. Vech-i silnl; sevda-yı .[05] merakiyyede 'arız olan ihtilal-i
'ak! ve hezeyan ah!at-ı [06] muhterikadan dimaga ebhire-i galize ve esved
sufıd [07] idüp ruh-ı nefsani ve hayviiniyyeye küduret iras [08] eylemesinden lazım gelür. Ne an ki tablb-i mezkur didigi [09] gibi ahlat-ı muhterikada semmiyyet oldugından degüldür, [10] didi. Ve'l-hilsıl eger sü-i mizac
mi'dede ve cigerde [11] ve talakda maan olur ise sevda-yı merakiyyenüfı
[12] ziyade şedld olmasına delalet itler. Zira kebed ve [13] uhalde su-i
mizac-ı har ve mi' dede su-i mizac-ı bi\rid [14] olursa mi' dede çig ah!at hasıl
olur. [15] Ciger dahı hasıl olan ahlat-ı fücceyi kable'l-hazm [16] kendüye
cezb ider. Lakin kebed evvela gıdanufi mayillisini [17] ve rakikini cezb
itler. Ba'de bir mikdiir galizini cezb [18) itler. Amma gıdanuii rakikinden
ziyade rakik olanı buhar [19] olur ve bir mikdar galiz olanı sü-i mizac-ı har
sebebi [27a/Ol] ile tuzlu hadd-i hılt olur. Ve eger buhar dimaga [02] suud
lediler.

Ba'zılar
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iderse nezle olur ve eger cümle bedene münteşir [03] olursa veca'-ı münkalib 'arız olur. Ya'ni bir tarafdan [04] taraf-ı ahire nakl edici veca' hasıl olur.
Veyii.hfi.d [05] 'ırk iras eyler. Amma kebedüfi sofira cezb eyledigi hılt-ı [06]
galiz 'urfi.k-ı mesarikaya ve lühüm-ı gudediyyeye mürur [07] itdüginde dahı
ziyade gılzet itler. Ve lüzfi.ceti dahı [08] olmagla mahalline yapışur, çeker.
Ve asıl olanı dahı [09] sil.-i mizac-ı har sebebi ile muhterik olur. Zikr olunan [10] a'zada südde iras itmekle sevda-yı merakiyye zuhürına [11] bil.'is
olur. Ve eger a'za-yı batıniyyede müstakırr olan [12] hılt-ı sevdaviyi talak
kendüye cezb itler ise [13] nefs-i talakda olan sü-i mizac-ı har sebebi ile
maraz-ı [14] mezbfi.r zuhfi.rına sayir esbil.bdan ziyade kavi olur, [15] didiler.
Tenebbüh; sevda-yı merakiyyeye müstaidd olanları [16] beyan itler.
Ma'lfi.m ola ki bu 'illete tabi'atı kabz üzere [17] olanlarufi isti'dadı olmayanlardan ziyadedür. Kabz [18] üzere olaolar rıfkla telyin itmek Jazımdur. Ve
yigirmi [19] yaşını mütecaviz olanlar olmayanlardan ziyade müstaidlerdür.
[27b/Ol] Zira yigirmi sinninüfi mil-fevkinde 'ak! ziyade olmagla [02] infi'alat-ı nefsaniyye ziyade olur ve rutübet-i asliyye- [03] ye dahı noksan 'arız
olmagla 'illet-i mezbfi.re 'arız [04] olmagla isti'dad ziyade olur. Amma yigirmi sinninüfi [05] ma-dfi.nında 'akla noksan olmagla gumfi.m hümfi.m
ziyade [06] olmaz ve et'ime-i galize dahı ten:l.vül olunursa har:l.ret-i [07]
gariziyye ziyade olup ve hareketde ifrat etmekle [08] tabi'atufi hazmı galib
olur, madde-i sevda-yı merilkiyye münhall [09] olur, didiler.

zaman-ı kali!de gam ve gussa ve ferah ve sürür 'arız olmakdur. [08] Dördüncüsi ba'de't-ta'am hazmda 'usret vaki' olmakdur. [09] Beşincisi çok

224

Fasl-ı rabi'; sevda-yı merakiyyenüfi esbabı [10] yididür: Evvelkisi ekseriyya batiü'l-hazm ve galiz ve !eze olan [ll] agdiye isti'mal etmedin 'arız
olur. Mesela lühil.mdan [12] lahm-ı bakar ve geyik ve ceyrao ve karaca geyik
etleri gibi ve semek [13] envaından mutlak tatlu su balıkları ve denizüfi iri
[14] balıkları, ve tuzlu balıklar ve tuzlu etler gibi ve su [15] kuşları eti gibi
ve sebz ve etden lahana ve bil.dincan ve mercümek [16] gibi ve katı bişmiş
yımırta gibi ve miyah-ı galize içmek gibi. [17] İkincisi hevası sakil olan
emkinede sakin olmakdur. [18] Üçüncüsi harekat-ı 'anifedür. Dördüncüsi
'adem-i harekatdur. [19] Beşincisi dayima ders ve ketebe-i ifrat üzere şugl
etmekdür. [28a/Ol] Altıncısı istifragı lazım olan ah!atufi ihtibil.sıdur. [02]
Dem-i hayz, dem-i bevasir gibi. Yedincisi gam ve gussadur. [03] Ya'ni
dayima fikr ve gam üzere olmakdur.
Fasl-ı hilmis; [04] sevda-yı merakiyyenüfi 'alametleri on altıdur: Evvelkisi [05] hummasuz hezeyan etmekdür. İkincisi havf olınmayıcak eşyadan
[06] havf etmekdür. Üçüncüsi münkalibü'l-alıval olmakdur. Ya'ni [07]
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tükürmekdür. Altıncısı cüşa-yı hil.mız 'arız [10] o!makdur. Yidincisi a'za-yı
bil.tıniyye etrafında hararet [11] müşahede olunmakdur. Sekizincisi ba'zı
merzada veca'-ı [12] mi'de olmakdur. Tokuzuncusı ba'zı merzada veca'-ı
[13] mi'de ile maan arka agrısı, ve mi'denüfi hazmı [14] 'a!a-ma-yenbagl
oldukda a'raz sakiı;ı olur. Eger hazın [15] dürüst olmaz ise ba'de't-ta'am
a'raz yine 'avdet [16] itler. Onuncusı 'alll çig balgam, çig ta'am kayy etmekdür [17] ve gılhice bunlar ile ekşi ve acı hılt-ı fiiside kayy [18] etmekdür. On
birincisi mi'de gerilmesi ve fem-i mi'dede [19] veca' müşahede etmekdür ve
gabice fem-i mi'dede veca'-ı [28b/Ol] şedid olmakdur. Bu cümlenüfi esbabı
mi'deye ebhire [02] ve rih suil.d etmedendür. On ikincisi 'alil nutka kadir
[03] olamamakdur ve o!dugı takdirce lisanına rekaket 'arız [04] olmakdur.
Sebebi bogazdan lisanufi a'sabına ebhire-i [05] hamıza sufi.d idüp humüzatı
ve kabzı ile a'sabufi [06] hareketine mani olmakdandur. On üçüncüsi yürek
bayılması [07] ve tarkınlık ve hafakan 'arız o!makdur. Sebebi yürege [08]
ebhire ve riyalı suüd etmedendür. On dördüncüsi 'usret-i [09] nefes 'arız
olmakdur. Sebebi hicab-ı hii.cize ve ak cigere [10] ebhire ve riyalı suüd etmedendür. On beşincisi başda [11] veca'-ı şedid olmakdur. Sebebi ebhire ve
riyalı şebekeye [12] suüd etmedendür. Ve gahice suda' bir mertebe şedid
[13] olur ki mariz başını iki şakk oldı zann itler. [14] On altıncısı mariz
kollarında hader ve bürudet müşahede [15] etmekdür. Güya karınca yürür
zann itler ve düşmekden havf [16] eyleyüp sakin olıcak yir arar ve yürek
taralması ve havf [17] ve hezeyan 'arız olur. Bu cümlenüfi esbabı ofiurga
(18] iligi ki etibba nuhii' dirler. Anufi gah sol ve gilh sag [19] tarafına ebhire
ve riyalı suüd etmesinden 'arız [29a/01] olur. Ve eger 'allle 'ırk-ı bil.rid 'arız
olur ise tabi'at (02] hari\ret-i gariziyyeye i'anet etmekle ebhire ve riyalı
münhali olup [03] sahane-i 'alil hal-i sıhhatine 'avdet itler ve a'razdan [04]
kerb ve faik nakıs olup 'a!Hün 'aklı dürüst olur. [05] Güya marizde asta 'illet
olmamak zann olunur. (06] Amma a'razdan havf baki kalur. 'Alil sar'a ve
sekte [07] 'arız olması vehmine düşüp yine nevbetüfi zuhürına [08] bil.'is
olur. Hasıl-ı ke!am a'za-yı bil.tıniyye me'üf olmagla [09] müctemia olan
ahlat-ı muhterikadan ebhire-i sevdaviyye [10] sufi.d itler. Eger dimaga suüd
iderse hezeyan ve [11] sihr iras eyler ve uyudugı takdirce korkunç düşler
[12] görür. Ve eger yürege suil.d iderse havf iras itler. [13] Eger. buhar
şerayin tarikinden kalbe suüd iderse bir mertebe [14] yürek sıkılması ve
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hafakan 'arız olur ki 'alil [15] hayatdan me'yüs olur ve eger kulagufı
a'sabma suüd [16] iderse ıanln-i 'azim vaki' olur. Hatta 'alil çafı sadası [17]
ve nehr-i 'azlm çagıldısı müşahede eder ve eger ıabakat-ı [18] 'ayna suud
ederse küduret-i buhar sebebiyle göz [19] kararması 'arız olur. Ve eger
ecfan-ı 'ayna suud [291ı/Ol] iderse gözlerinüfı kapaklarım açmak muriid
eylese [02] agır olur ve açmakda zahmet çeker ve dahı ma'lfim ola ki [03]
dimaga suud iden ebhirenüfı mahallinde etibba ihtilaf [04] eylediler.
Ba'zılar fem-i mi'deden suudına zahib oldılar. [05] Amma hekim Senertus
ıalaga ittisali ziyade olan [06] a'zftdan suud etmesine ziihib olup didi ki [07]
bevvab didükleri tamardan ve etri\f-ı tıhiilde olan şiryan-ı [08] kebirden ve
bunlarufi vasıtasıyla olan şeri\yln-i [09] veridden buhar suüd etdügini
müşahede eyledük, [l!l] didi. Amma fem-i mi'deden suudına zilhib olanları
[11] dahı inkar etmem, didi. Agah olasın ki bu 'illetüfı a'riızı [12] bir hal
üzere degüldür. Gahi sakin olur ve gahice [13] sebeb-i badisüz yine zuhur
ider. Münavebe süretinde [14] gelür. Hususa sebeb-i bildi dahı munzam ola.
Mesela [15] gam ve gııssa ve havf ve gazab ve kesret-i şürb-i hamr ve [16]
müvellid-i riyalı olan agdiye tenavül etmek gibi ve tuhme [17] marazı 'ii.rız
olmak gibi bu suretlerde 'ale'l-fevr fem-i [18] marlze yübuset 'arız olur.
'İllet-i mezbüre yine [19] 'avdet eyler. Hasıl-ı kelam bu marazda zikr olunan [31la/Ol] a'razufi hareket ve sükunı a'za-yı batıniyyeden suüd [02] iden
ebhire ve riyilhufi kıllet ve kesretine ve kuvvet ve za'fına [03] tilbidür. Ebhire ve riyalı münhali oldukda a'raz dahı [04] sakin olur. Buhar-ı cedid suud
etmedikçe zuhur eylemez. [05] Eger dimaga ve sair a'zaya sui'id eden ebhire
çok [06] olursa a'raz kavi olur ve geç münhali olur. Ve eger [07] az olnrsa
a'raz dahı serian zayi! olur. İmdi [08] bu zikr olman 'aliimetlerüii. ve a'razufı
cümlesi bir marazda [09] cem' olması lilzım degüldür. Ba'zı alayim ile
'alllde havf [Hl] ve hezeyan bnlunmak sevda-yı meriikiyye teşhisine kafıdür.
[U] Mukaddimetü'l-muarefe bu marazufi asıl maddesi ikidür: Evvelkisi
[12] a'za-yı batıniyyeye su-i mizac-ı muhtelif 'arız olmakdur. [B] İkincisi
su-i mizil.c sebebi ile a'za-yı batıniyyede ahlat-ı [14] muhterika ve galize ve
yabise müctemia olmakdur. Pes imdi [15] böyle o!ıcak 'ilik gayetü'l-gaye
güçdür. Zira bu maraza [16] mualece ezdftd-ı cem' ve sü-i mizac-ı muhtelifi
rıfkla [17] ta'dil eımekden ibarettür. Mesela mi'dede olan sü-i [18] mizac-ı
barid edviye-i hilrre iktiza ider ve cigerde [19] olan si'i-i mizik-ı hilr edviye-i
baride iktiza itler. [30b/01] Ve ahlat-ı yabise ve galize edviye-i mürtıba ve
mukattaa [02] iktiza eder. Ve eger edviye-i mürtıba viriliyorsa mahiyyet-i

[03] fazliyye dahı ziyade olup marazufı iştidiidına [04] ba'is olur. Zira bu
maraz ashabmufi ekseri dayima [05] tükürmege mübtelil olmaları ile etibbil
bu maraza sebeb [06] olan ahli\t-ı yabise ve galize ile maan miliyyeı isbiiı
[07] eylediler. Ve eger sevdii.-yı merakiyyeye sebeb olan ahlata [08] hılt-ı
safravi karışur ise ihıiril.k dahı ziyade [09] olup sevda-yı merakiyye cünuna
intikal itler, didiler. [10] İntiki\I etmesinüfi 'alameti budur ki mariz lıavf
nak [11] ve gam-nak iken gazab ile sürür ve cesaret 'arız [12] olur, didiler.
Ve eger ahlat-ı muhterikadan suüd [13] iden ebhirede bir keyfiyyet-i redie
vaki' olur ise [14] dimil.ga suud itdükde ledga ile sar'a irils eyler. [15] Ve bu
'illet emraz-ı müzmineden olmagla dimii.ga za'f [16] tari olmadın naşi nefs-i
dimagda çig ahli\H balgamı [17] müctemia olup dimagda südde hasıl olmagla sekte [18] zuhurma ba'is olur, didiler.
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Fasl-ı sadis; sevda-yı [19] merakiyyenüfi kanun üzere icmiilen mui\lecesi beyanındadur. [3la/Ol] Ma'lum ola ki bu marazda a'zll-yı batmiyyede su-i
mizac-ı [02] hilr sebebi ile müctemia olan ahlat-ı muhterika ve yabise [03]
ve gallzeden dimaga ve yürege buhar suud etmeden [04] 'alile a'raz-ı redie
'arız olur, idi. Nitekim beyan [05] olmdı. İmdi evvela bu 'i!letde zahir olan
a'razı [06] teskin etmek lazımdur. Egerçi kim kuvva-yı mariz kav! oldugı
[07] takdlrce bi!a-mualece a'raz silkin olmak dahı vaki' [08] olur. Velakin
a'za-yı batıniyyede müctemia olan alılilt-ı [09] filside çok zaman müstakırr
olmamak içün ve tekrar buhar [10] suud etmemek içün ahlilt-ı galizeyi
nfkla telyin [11] ve rakikini idrar ile tenkih etmek Jazımdur. İmdi [12]
böyle olıcak bu marazufı tedbirinde dört şarta riayet [13] Iazımdur. Evvelkisi ah!at-ı yabise ve gallzenüfi yübüsetini [14] edviye-i mürtıba ile tertlb ve
galizini edviye-i mukatıaa [15] ile takti' etmekdür. İkincisi mesdud olan
mecraları edviye-i [16] müfettiha ile teftih ve terkik itmekdür. Üçüncüsi
ahlat-ı föside [17] ıevlld idici agdiyeyi terk etmekdür. Dördüncüsi kalb [18]
ve dimaga kuvvet virici edviye isti'mal etmek gerekdür. [19] Tekrar buhar
suüd eylemeye.

Fasl-ı

sabi'; sevda-yı merakiyyenüfı [3lb/Ol] tafsilen muiilecesi
beyii.nındadur: Ma'lum ola ki bu [02] marazda dayima tabl'atı mümkin
oldugı mertebe rıfkla telyin [03] etmek !azımdur. Zira evveıa bedeni rıfkla
telyin etmedükçe [04] muii.lece te'sir eylemez. İmdi böyle olıcak bu 'illerde
müshil-i [05] kavi virmek iki vechile elliz degüldür. Vech-i evvel; [06] müshil kavi oldugı takdirce tahrik mevad etmekle [07] humma hudusma ba'is
olur. Vech-i silnl; iştidfid-ı maraza [08] sebeb olur. Zira mecra-yı u!ada mi'de

Z. KÜLTÜRAL - A. KOÇ

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

ve em'§ ve 'urfik-ı [09] mesarikadur. Bu a'zilda ah!at-ı !aside müctemia [10]
olmagla mecralar mesdfid olmuşdur. Müshil-i kavi verildügi [11] sfiretde
ahlilt-ı fiisideyi a'mak-ı bedenden 'unf ile [12] cezb idüp zikr olman
mecralarda ahlat-ı fil.side [13] ziyade irkilmesine sebeb olur ve südde dahı
ziyade [14] olup ahl1ituft çıkması dahı 'asir olur, ve [15] çıkdugı takdlrce
ahl§t-ı fil.side ile ceyyide maan [16] çıkmak ile kuvvaya za'f lras idüp marazun iştidadına [17] belki 'alilüii helakine ba'is olur. Pes imdi [18] evvela
bu ihtikanı etmek lilzım. Sıfatı budur: Asıl hatmi [19] hurdelenmiş ola, altı
dirhem, taze dögülmiş besfiiyic [32a/Ol] altı dirhem, ebe gümeci, yapışkan,
hatmi yapragı, benefşe [02] yapragı, yir feslegeni her birinden birer kabza
papadya çiçegi [03] yarım kabza, tatlu erik on beş dil.ne, ma'cun-ı diyakatli-'
kon [04] on dirhem, ayaric-i faykara terkibinden iki dirhem, müshil [05]
sükkeri gülbeşeker otuz dirhem, benefşe, papadya yaglarından [06] on beş
dirhem, mikdar-ı kifüye suyla tabh olunduktan [07] sonra yüz elli dirhem
alup adet üzere ihtikan [08] eyleyeler ve eger marizun kuvvası müsaid ise
veyahud [09] cigerinde su-i mizac-ı har ziyade ise cigeri [10] tervih içün ve
mualecenün tenfizi içün koldan ciger tama- [ll] rından kırk veya elli dirhem kan alalar ve eger 'illet talakda [12] olup kuvva-yı 'alil müsaid ise sol
kalından talak [13] tamarından kırk veya elli dirhem kan alalar. Ve bir iki
gün [14] istirahatden sofira. iktiza iderse mak'ada dört [15] sülük urmak bu
marazda sihr makulesidür. Ve eger [16] sevda-yı merilkiyye ihtibas-ı dem-i
bevasir sebebi ile [17] hil.dis olmış ise baliida zikrolunan gibi koldan [18]
kan alınduktan sonra mak'ada sülük urmak vacibdür. [19] Ve eger sülük
mümkin olmaz ise safin tamarından [32b/Ol] minval-i mezkur üzere fasd
ideler. Ve eger sevda-yı [02] meril.kiyye ihtibas-ı dem-i hayz sebebi ile 'arız
almış [03] ise hukne-i mezbilr ile ihtikandan sonra ve dem-i [04] hayzdan
pak olup dört beş gün mürurından sonra [05] koldan elli veya altınış dirhem kan alalar. Ba'dü'l-istirahat [06] munzıcat ve müfettihil.t isti'mal ideler.
Ve üç dört [07] günde bir ihtikan-ı mezbO.rı i'iide etdükten sonra dem-i
hayz [08] cari olmaya altı yedi gün kalarak ayakdan safin [09] tamarından
dahı altmış veya yetmiş dirhem kan alalar. Ve eger sevda-yı [10] merakiyye
mi'denün za'f-ı hil.zımesi sebebi ile tari [11] aldı ise ba'dü'l ihtikarı ve'l-fasd
rıfkla mukayyi' [12] virmek müshil virmekden evlildur. Zira kable'lmukayyi' müshil [13] virilürse mi'dede hasıl olan ahlilt-ı galize-i lezceyi
[14] a'za-yı batıniyyeye indürüp süddeleri ziyade etmekle [15] iştidild-ı
maraza ba'is olur. Amma mukayyiden sonra [16] virilürse mahzfir-ı mezbilr

her-taraf olur. Mukayyi'-i hafifün [17] sıfatı budur: Turb köki 'usaresinden
kırk dirhem, [18] sikencübin otuz dirhem, fütirden ziyadece harareti [19]
var iken defaten içeler. Ve eger bunufila kayy idemez ise [33a/01] zikr alı
nan terkibe iki dirhem asarun-ı sahih zamm idüp [02] yigirmi dört sa'at
nak' olınduktan sonra minvil.1-i mezkur [03] üzere defaten içile. Ba'de
ahlatuft inzacına mübaşeret [04] ideler. Zira kable'n-nazc ahlil.t-ı fil.side
sühuletle [05] ihrik alınmaz. Amma ba'de'l-nazc sühuletle çıkmaga kabiliyyet [06] gelür. Pes imdi böyle olıcak ahlil.t-ı gal!zeyi [07] terkik ve !eze olanını edviye-i mukattaa ile takti' ve mecra- [08] !arı edviye-i müfettiha ile
teftih etmek liizımdur. Veliikin [09] terklk ve takti' ve teftih içün virilen
devalarda hararet [10] ve yübuset olmak lil.zımdur. Lakin hararet ziyade
olur ise [11] marazun iştidadına ba'is olur. Zira bu marazun muazzam [12]
esbabı hararet ve yübO.setdür. Amma terkik ve takti' [13] ve teftih içün isti'mal olman devalarda bir mikdar [14] hararet olmak lil.zımdur. Binaen'alii-zalik edviye-i mukattaa [15] ve müfettiha isti'mal olındukda ta'd!l içün
ve hararet [16] ve yübusetün zararını def etmek içün edviye-i barideyi [17]
ratba zamm eylerler. Meselil munzıcil.tdan bu matbilh zikr [18] olman
ifalüi\ cümlesini camidür. Sıfatı budur: Hindiba [19] köki, lisan-ı sevr
köki, iskorzonera köki, taze dögilmiş [33b/Ol] besfüyic, kebere kökinüi\
kabugı her birinden ikişer dirhem, [02] asarun kökİ bir dirhem, ogul Ol!
yapragı, betonika [03] yapragı, ahun otı, şahtere, taze bersiyavşan, [04]
kemaderyfis, her birilerinden yarımşar kabza, afsentin [05] bir kabza, lisanı sevr ve benefşe çiçeklerinden ve agaç kavunı [06] kabugından ikişer dirhem, anlsun, ril.ziyane her birinden [07] birer dirhem, zikr olman eczayı üç
yüz dirhem ma-i [08] karil.hda ıabh ve tasfiye itdükden sonra harareti var
[09] iken üç dirhem pak sinameki ve üç dirhem eftimun-ı [10] Girldi, ve on
dirhem çedirdeksüz kuş üzümi. Bu cümle- [11] yi yigirmi dört sa'at ma-i
matbO.hda nak' ideler. [12] Ba'de kırk dirhem misket elması 'usaresinden ve
[13] tatlu olmag-içün bir mikdar şeker dahı zamm idüp bu matbuh- [14]
dan kırk veya elli dirhem 'ale'r-rik yidi gün mütevaliye [15] içeler. Ve eger
mariz zikr olman matbuhı isti'mal [16] etmeden istikrah iderse bu şerbet
tabh olınup [17] otuz dirhemini iskorzonera suyı ile ezüp [18] yidi gün
mütevaliye vireler. Sıfatı budur: Lisan-ı sevr-i [19] bostani ve berri 'usare'!erinden yüz dirhem misket [34a/01] elması 'usaresi yüz dirhem, ogul otı
'usare- [02] si yüz elli dirhem. Ba'de 'usareler tabh ve tasfiye olınduktan
[03] sonra mikdiir-ı kifi13ıe şeker ile revak kıvamında şerbet [04] idüp is-
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ti'mal ideler. Ba'de gün aşırı evvela zikr [05] olman ihtikanı eyleye. Ba'de
bu şerbetden yigirmi veya [06] otuz dirhemini lisan-1 sevr suyı ile ezüp yidi
gün [07] mütevaliye isti'mal ideler. Sıfatı budur: Helyün köki, [08] raziyane
köki, taze dögülmiş besfüyic, iskorzonera [09] köki, hindib~ köki, her birinden sekiz dirhem, kebere köki kabugı, [10] ılgun agacı yapragı, her birinden dörder dirhem, agaç [11] kavunı kabugı iki dirhem, altun otı, hindiba-yı bostanı, [12] taze baldırı kara, her birinden birer kabza, eftimun
dört [B] dirhem, anlsun, raziyane, her birinden birer dirhem, kavun [14]
ve karpuz ve hıyar ve kabak çekirdekleri içlerinün her [15] birinden ikişer
dirhem, kuş üzümi yigirmi dirhem. Cümle ecza [16] bir vakıyye suyla tabh
olınup nısfı kalduktan sonra [17] süzilüp içine yüz dirhem misket elması
'usaresi [18] ve şahtere ve lisan-ı sevr 'usarelerinün her birinden [19] ellişer
dirhem alup tasfiye itdükten sonra mikdar-ı kifiiye [34b/Ol] şeker ile revak
kıvamında şerbet idüp otuz dirhemin [02] lisan-ı sevr suyı ile ezüp 'ale'r-rik
yidi gün mütevaliye [03] içeler. Bu esnada iki gün aşırı ihtikan-ı mezburı
[04] ideler. Ba'de müleyyin-i hafifi isti'mill ideler. Sıfatı [05] budur:
Amasiyye erigi otuz dane, taze dögülmiş [06] besfiiyic altı dirhem, yarım
vakıyye ma-i karalı ile tabh oluna, [07] sülüsanı gidüp, sülüsi kala, ba'de'ttasfiye otuz dirhem [08] gül-i mükerrer veyahud sirhişt ile şerbet idüp
'ale'r-rik [09] def'aten içüp üç sa'atden sonra ta'ama [10] mübaşeret ideler.
Ba'de tekrar munzıcatdan her kankısı [11] ihtiyar olunursa iskorzonerii suyı
ile veya [12] lisan-ı sevr suyı ile yidi gün müteviiliyen içeler. [13] Ba'de bu
müleyyini isti'mill ideler. Sıfatı budur: Amasiyye [14] erigi otuz dane, taze
dögülmiş besfıiyic on dirhem, [15] darçln yarım dirhem, yarım vakıyye mai karalı ile tabh [16] olma, sülüsi kala, ba'de't-tasfiye ısıcak iken pak
sinameki [17] ve eftimun-ı Giridi, her birinden üçer dirhem on iki sii'at
[18] nak' olma.. Ba'de süzüp yigirmi beş dirhem sirhişt zamm [19] idüp
def'aten 'a!e'r-rlk içüp üç sa'at mürurından [35a/01] sonra ta'ama mübaşeret
ideler. Ba'de üç gün [02] istirahatden sonra munzıc-ı mezburı yidi gün mütevaliyen [03] içüp ba'de bu müshili vireler. Sıfatı budur: Taze [04] dögülmiş besfiiyic altı dirhem, agaç kavunı kabugı iki [05] dirhem, raziyane
tohımı yarım dirhem, anisun yarım dirhem, kızıl [06] kuş üzümi on dirhem, yarım vak1yye ma-i cübn ile [07] cümle eczayı sülüsi kadarınca tabh
idüp süzildükden sonra, [08] ısıcak iken bu eczaları yigirmi dört sa'at nak'
[09] ideler, üç dirhem lisan-ı sevr, ve benefşe çiçeklerinden [10] birer
miskal dögülmiş karanfil dört dane, darçin sülüs [11] dirhem ba'de't-tasfiye

yigirmi beş dirhem sirhişt ile [12] hali idüp, 'ale'r-rlk def'aten içüp üç
sa'atden [13] sonra ta'am yiyeler. Hekim Antona (Anton)'dan menküldür ki
[14] bu şerbeti maraz-ı mezkur içün terkib eyledüm ve nef'ini [15] müşahe
de eyledüm diyü medh itler idi. Fi'l-hakika [16] kendüsinden soii.ra gelen
hükema tasdik eyleyüp medh [17] eylediler. Zira bu şerbetden inzac ve
takti' ve teftih itmek [18] ve rıfkla te!yin itmek ve sü-i mizac!arı ta'dll itmek
[19] mevcuddur. Sıfatı budur: ZUfa, ogul otı, betonika [35b/Ol] her birinden birer kabza lisan-ı sevr, hımel otı çiçegi, [02] altun otı, şahtere, taze
bersiyavşan her birinden birer [03] kabza hindiba köki, lisan-ı sevr köki,
kebere köki, [04] her birinden yigirmi dörder dirhem, pelin, agaç kavum
kabugı [05] her birinden onar dirhem, pak sinameki ve taze besfiiyic, [06]
her birinden yigirmişer dirhem, kekik otı ve hurde [07] tibü'l-rayiha
papadya çiçegi her birinden ikişer dirhem idhire, [08] anisun, raziyane
tohımı her birinden birer dirhem çekirdeksüz [09] hurde kişniç üzümi otuz
dirhem, iki vakıyye suyla [10] ıabh olunup nısfı kala ba'de't-tasfiye misket
elması [11] ve gül ve mayhôş turunc 'usarelerinüft her birlerinden [12] ellişer dirhem ve lisan-ı sevr ve şahtere 'usarelerinden [13] ba'de't-tasfiye yüzer
dirhem cümle tasfiye olınduktan [14] sofıra mikdar-ı kifiiye şeker ile reva~
kıvamı virüp [15] her gün otuz dirhemin 'ale'r-rik lisiln-ı sevr ve [16] iskorzonera suyı ile isti'mill ideler ve bu [17] mualeceler arasında istirahat vacibdür. Eyyam-ı istirahat [18] rey-i tabibe müfevvizdür ve bugünlerde müferrihiit-1 mu'tedile [19] ve kalb ve dimaga kuvvet virici edviye isti'mal
[36a/01] l~ımdur. Hususa bu ma'cfmdan Burusa kestanesi [02] mikdarı her
gün 'ale'r-rik tenavül eyleyüp üzerine [03] iki fincan iskorzonera suyı içeler.
Sıfatı [04] budur: Gülbeşeker, lisan-ı sevr çiçegi hamiresi ve devaü'l-misk
[05] her birinden yigirmişer dirhem, diyasentfı ma'cünından ve fermuz [06]
ma'cunından her birinden on dirhem, meshuk incü ve zümrüd, [07] her
birinden on beşer dirhem emlec ve kabu!i, her birinden beşer dane, [08}
meshük mercan altı dirhem, 'anber üç dirhem, misk bir dirhem, [09] panzehr-i mar! iki miskill, ahun varakı bir deste bir [10] hoşca hılt idüp tenavül
ideler. Amma etibba-yı müteahhirinün [11] mu'temedlerinden Senertus bu
marazda bu şerbeti medh [12] itler idi. Sıfatı budur: Taze kazınmış ve dögülmiş besfiiyic [13] elli dirhem, lisan-ı sevr-i berri ve bostani ve ogul otı,
[14] her birlerinden bir kabza, topalak, kebere köki, üç 'usareden [15] her
birlerinden sekiz dirhem hindiM-yı berri ve bostan! [16] tohumlarından
her birinden yigirmişer dirhem. Cümle eczayı mikdar-ı [17] kifiiye suyla
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sonra nısfı kala, ba'de't-ıasfiye [18] pak sinfınıekl, eftimün-ı
Giritli her birinden on altışar [19] dirhem, misket elması 'usaresi yarım
vakıyye. Bu matbüh [36b/Olj ısıcak iken sinameki, ve eftimun, mezbfıril.nı
yigirmi dört [02] sa'at nak' ideler. Ba'de kifüye mikdiırda şeker ile şerbet
[03] idüp her sabah yigirmişer dirhemini lisan-ı sevr veya iskor- [04) zonera
suyı ile ezüp içeler. Plaıtor nam [05] hekim dahı bu habbl medh ider. Sıfatı
budur: Sabr iki [06) dirhem, n:türr-i safi yarım dirhem, eftimun bir dirhem,
asarun (07] köki ve çıntıyil.na, her birinden yarım dirhem, çadır. uşağı [08]
bir dirhem, mi'de-nüviız ıohumı, ve rave.nd-i ç1n1 her birinden birer [09]
buçuk dirhem; sünbül-i hl.udi, sülüs dirhem çadır uşağını [10] hall-i hamr
·ile ezeler. Ve cümle eczayı pelin 'usaresi ile [H] yogurup, hablar düzelet ve
üç günde bir bu hablardan [12] bir dirhemün siilüsanını isti'mal ideler.
Eger amel eylemez ise [13] bir dirhem dahı ca'iidür. Fi'l-h.akika zikr ölınan
habbı [14] bu fakir dahı makul gördüm. Zira tafagında südde [15) olanlara
. ve emraz-ı tıhale mübtela olanlardan çok [16) kimesneye virdüm. 'Azim
lütfın müşahede eylediler. Ve bu [17] maraza mübtela olanlardan ba'zı
merzanun cigerinde [18] ve 'ıııük-ı mesarikalarında su-i mizac-ı har yabis
· ziyade [19] olursa esna-yı mualecede on veya on dört gün [37a/Ol] mütevaliye ma-i habbın içmek münasibdür, veJakin har ola, [02) b§rid olursa
mi'deye muzırdur. Hususa zikr olman [03] habdan tenavül olındugı gün iki
s:l.'at mürurından [04] sonra yüz dirhem .ma-i habbın içmek ziyade
münasibdür. [05] Ve dahı bilmek gerekdür ki bu maraza mübteJa olanlarun
[06) ba'zısına bir mertebe ziyade yübuset 'arız olur ki [07) zikr olunan
munzıcat ve rıflda 'amel iden eşribeler [08) ve hablar te'sir eylemez. İmdi
bu süretde munzıc şerbetler [09) içildügi evkiıtda üç dört günde bir
risalenün [10] evvelinde yazılan hukneyi isti'mal ideler; Kariben [11] zikr
olunan tenavülolınmazdan bir gün mukaddem [12] ihtikan-ı mezburı isti'mal idüp ertesi [13) gün habbını yiyüp üç sa'at mürfırından soıira yüz
[14) dirhem ma-i habbın içeler. Ve dahı agah olasız ki bu [15) 'illetde mi'de
me'uf olmagla çig ahl1it müctemia olur [16) idi. Ve ahliıt lezce olmagla
mi'deye yapışur. [17] Ve galize olmagla em'a tarafına gitmez. Mi'dede rih
[18) hasıl ider ve temdid itmekle veca' iras ider. Nitekim [19) icmil!en
beyiın olınmış idi. Bu suretde ibtida-yı risalede [37b/Ol] tahrir olman mukayyi'-i hafifi virmek Jazımdur ve eger [02) te'sir eylemez ise bir buçuk
dirhem garikun ile on [03) iki sa'at nak' idüp fütirden ziyadece harareti [04)
va• iken defaten içeler. Velakin kayyun şurfıtına [05) riayet ideler. Meseıa

kayy iden adamuıi sadrı [06) tar olmaya ve snali olmaya mukaddima
nefsü'd-dem [07) 'arız olmış olmaya. Ve 'usret ile kayy idici- [08) !erden
dahı olmaya ve eger zikr olınan mualeceler [09) ile 'illet tenezzül eylemeyüp
imtila-yı ahlat müşahede [10] olınursa mukaddema zikr olınan ravendli
şerbete [11) bir dirhem kurs alınmış giirikunı on iki sa'at [12) nak' idüp
defaten vireler. Ve etibba-yı müteahhirlnün [13) mu'temedlerinden Senertus hekim malihulya merakı [14) beyanında yalfiız afsentin matbühını
medh ider. [15) Otuz veyiı kırk gün müdavemet eyleseler fiiide-i [16) 'azime
müşahede iderler, didi. Lakin fakir [17) dahı münasib görürüm velakin
matbuh afsentin [18] bu ecza ile maan tabh olınursa gayetü'l-gayet ma'kfıl
[19) görürüm. Sıfatı budur: Afsentin ki ak pelin dimekle [38a/01] muarrefdür. Bir kabza ılgun agacı kabugı, on beş [02) dirhem lisan-ı sevr yapragın
dan bir kabza ve kökinden [03) on dirhem ogul otı, altun otı, her birinden
birer [04) kabza mikdiır-ı kifüye suyla tabh olınup nısfı [05) kala her sabah
'ale'r-rlk iki fincan şeker-i kalil ile [06) içeler ve yine tabib-i mesfürdan
menkfıldür ki bu [07) 'illetde kebere ve afsentin kurslarını maan salık [08)
idüp ve edviye-i kalbiyyeden 'anber ma'cunı veyahud [09) müferrih yakfıtı,
Mısır veyiı Venedik tiryak-ı fürukını [10) salık olınmış kebere ve afsentin
kursları ile [ll] hılt idüp tekrar kurs eyleyüp iki dirhem tenavül [12) etseler
veyahud gahice tiryak-ı fiirukdan sülüs [13) dirhemi iki dirhem gülbeşekere
hılt idüp isti'mill [14) etseler 'azim nefini müşahede iderler didi [15) ve
dahı bilmek gerekdür ki zikr olman muiıleceler ile [16) 'alil sıhhat bulmaz
ise risale-i uliida mufassalan [17) beyan olman çilek edviyesine müracaat
olınur. [18) Bi!a-noksan şartına riayetden soıira isti'mal [19) ideler. Zira bu
şerbetde ziyade teftih ve takti' [38b/Ol] olındugından maada sevdayı dahı
ihriic eyler. [02] Amma sa'ir edviyede bu efal mevcud oldugı [03) takdirce
çilek şerbetinden olan hassa gibi degüldür. [04] Bu marazda ziıhir olan
a'raza risille-i fılada [05) vaki' olan a'razun mualecesi ile tedbir olma. [06]
Ve esbab-ı sitte-i zaruriyye dahı ya'niya risale-i [07) üliida tahrir olındugı
üzere riayet olınmak liızımdur [08] ve dahı ma'lum ola ki bu maraza zikr
olınan tedbirler [09) icra olınduktan sonra çok zaman 'alil a'za-yı [10) batı
niyyeye kuvvet virici edviye isti'mal etmek [11) gerekdür ki maraz tekrar
'avdet eylemeye. Mesela bu [12] ma'cün gibi. Sıfatı budur: İncü, zümrüd,
agda-yı mercan, [13) kil-i ermeni, cümlesi salık olına. Ve hurde fil dişi [14)
büradesi, her birlerinden birer miskil.I, diyarudon [15) tozı, tiryasandalos
tozı, kil-i cevariş tozı, [16] her birlerinden dörder dirhem, betonika, heyyü
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rarikiln, [17] her birinden sülüs dirhem, tohm-ı raziyane, darçin, sünbül-i
[18] hindi, her birlerinden yarımşar dirhem, tabiişir-i Hindi, [19] her birilerinden yirmişer dirhem, ak sandal, her birinden birer [39a/Ol] dirhem,
hindiba şarabı ile ma'cün idüp 'ale'r-rlk [02] her sabah cevz-i bevva mikdarı
[03] tena.vül eyleyüp üzerine [04] ogul otı suyı ve [05] muattar agaç [06]
kavunı suyı [07] içeler.
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SÖZLÜK
'adem-i harekat: hareketsizlik.
afsentin: pelin otu,

yavşan

otu; Ana-

dolu'da yirmi kadar türü bilinen
ve veronika olarak da adlandırılan
bir bitki.
agaç kavunı: Akdeniz ülkelerinde
yetişen, taç yaprakları mavimsi
pembe, küçük bir ağaç ve bu ağa
cın iri limon görünüşündeki buruşuk kabuklu yemişi.
agda-yı mercan: hurdelenmiş mercanın ağda kıvamına getirilmiş

hali(?).
ahlat: eski

tıpta

insan vücudunu ve
meydana getirdiği ve insan sağlığının bunların dengesine
bağlı bulunduğu kabul edilen
kan, balgam, sevda ve safra adı verilen unsurlar.
ahlat-ı faside: dört sıvıdan birinin
mizacını

bozukluğu.
ahlat-ı

fücce: vücutta ansızın, birdenbire meydana gelen zararlı
maddeler.
ahlat-ı galize: (vücuttaki) zararlı
maddeler.
ahlat-ı galize ve faside: (vücuttaki)
bozuk ve zararlı maddeler.
ahlat-ı galize-i !eze: (vücuttaki)
zararlı, yapışkan maddeler.
ahlat-ı muhterika: yanmış, yanık
hıltlar, maddeler.
ahlilt-ı yabise: kuru salgılar, maddeler.

ahlat-ı

yabise ve galize: zararlı ve
kuru salgılar.
akciger: göğüs boşluğunda nefes alıp
vermeye yarayan, sağlı sollu iki
parça halinde vücudun en önemli
organlarından biri.
ak pelin: pelin otu, birleşikgiller familyasından; boş arazilerde kendiliğinden yetişen, çok acı ve keskin kokulu otsu bir bitkidir.
Anadolu'da dağlarda doğal olarak
bulunan bir yavşan türüdür. Halk
arasında acı pelin, ak pelin, acı yavşan olarak da bilinir.
ak sandal: beyaz sandal, cinden ağacı.

'ak!: akıl.
'ale'r-rik: aç karnına.
'alil: hasta, hastalıklı, sakat, illetli.
altnn otı: altınçiçek, ölmezçiçek ve
güveoıu isimleriyle de bilinen, 5060 cm'ye kadar uzayabilen ve sarı
renkte çiçekler açan otsu bir bitki.
altun varakı: dövülerek inceltilmiş,
yaprak halindeki altın, varakü'zzeheb.
Amasiyye erigi: Amasya eriği.
'anber: kolay eriyen, bal mumu kı
vamında, yandığı zaman parlak
bir alev çıkaran, güzel kokulu
.nesne, amber.
'anber ma'cônı: cinsel gücü

için

kullanılan,

macun.

artırmak

amberden

yapılan

Z. KÜL TÜRAL - A. KOÇ

236

anis1in: maydanozgillerden bir yıllık
otsu bir bitki, anason.
a'raz-ı redie: sonu vahim olan hastalıklar.

arka agnsı:

sırt ağrısı.

a's3b: sinirler, sinir lifleri demeti.
asarun: çeng otu, kedi otu, asaron.

ayak: ayak.
ayaric-i faykara: içinde safran, sakıZ,
balsam, sümbül, tarçın, diir-ı fülfül
gibi eski npta kullanılan bitkileri
ihtiva eden macun şeklinde hazır
lanmış ilaç.
a'z3.: vücudu meydana getiren parçalar, organlar.
a'za-yı batıniyye: karın bölgesindeki
organlar.
ba'de't~ta'3m:

badincan:

yemekten sonra.

patlıcan.

baldırıkara:

eğrelti otu cinsinden,
nemli yerlerde, taşlar arasında biten, yapraklarının saplan saça
benzer bir bitki.
balgam-• hamız: ekşi, asitli balgam.
barid: soğuk.
barid-yabis: soğuk-kuru.

baş:

kafa, baş.
batiü'l-hazm: hazımsızlık.
beden: vücut, gövde.

benefşe: menekşe.

bersiyavşan: baldırıkara, kınulcede.

besfüyic: içinde fındığa benzer yemişi olan bir ot kökü.
betonika: kastran; bazıları Türkçe
acıkıcı, bazıları sokluk otu derler.
Lakin Dioskorides'in musavver
kitabının dördüncü makalesinin

başında;

kastran resminde zikredip jetharoterokon dahi derler. Mutezibil barid (soğuğu arttıran)
manasındadır. Dioskorides, Rumiler betoniki ve semeranyon dahi
derler deyip el'an kullanılan betonikanın tasviri gibi tasvir etmiştir.

bevvab: on iki parmak bağırsağının
midenin alt ağzına ulaşmış olan
kısmı, pilor, pylorus; ciğerde bir
damar.
bogaz: boğaz.
buhar: buğu, buhar, sıvının buğu
haline gelmiş şekli; gıda hazmından sonra vücutta meydana
gelen nem.
Burusa kestanesi: Bursa kestanesi.
bürudet: soğukluk.
cari olmak: akmak.
cev3riş:

bir tür macun.

cevz-i bevva: sıcak iklimlerde çeşitli
türleri yetişen, ceviz büyüklüğünde bir meyve veren, kıyınetli
bir bahar olan, tohumları kuvvetlendirici olarak mide ve kalp
şuruplarında kullanılan, tohumlarının yağı ise dıştan sürülen
ilaçların terkibine giren küçük
hindistan cevizi.
ceyran: çok hızlı koşan, ince bacaklı,
gözlerinin güzelliğiyle meşhur bir
geyik çeşidi, gazal.
ceyyide: taze, hoş, iyi, saf.
cezb itmek: kendine çekmek; hava
ile emerek çekmek.
ciger: akciğerlerle karaciğerin ortak
adı.
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ciger taman:

karaciğer

toplar da-

marı.

cüşa-yı hamız: ekşilik

ve asit fazla-

lığı.

cünun: delirme, delilik.
çadır uşağı: uşak çadırı

da denilen,
maydanozgillerden, öz suyu hekimlikte kullanılan, kan ve lenf
damarlarını genişletici, ağrı dindirici, mikrop öldürücü hassalara
sahip bir bitki.
çıntıyana: centiyane; halk arasında
kızıl kantaron denen ateş düşürü
cü, iştah açıcı, kuvvetlendirici ve
uyarıcı hassalarından dolayı hekimlikte ve eczacılıkta kullanılan
altın sarısı çiçekli, iri köklü, kokulu bitki.
çig: ekşi, asitli.
çilek: çilek.
çilek şerbeti: çilek şerbeti.
darçin: defnegiller familyasından,
yapraklarını dökmeyen kokulu
bir ağaç ve bu ağacın bahar olarak
kullanılan çeşitli hassaları bulunan kokulu kabuğu, tarçın.
dem-i hayz: hayz kanı, aybaşı kanı.
dem-i bedslr: kanlı basur.
devaü'l-misk: misk karıştırılmış bir
çeşit şekerleme.

dimag: beyin.
dirhem: okkanın dört yüzde birine
eşit eski bir ağırlık ölçüsü birimi.
diyarudon: zetdeçal, karanfil, kakule
karışımından meydana getirilen
bitkisel ilaç.
diy3.sent0. ma'cllnı: bir tür macun.
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ebegümeci: ikiçenekliler sınıfının,
ebemgümecigiller familyasından,
her yerde kendiliğinden yetişen,
kökü ve çiçekleri özellikle yumuşatıcı hassaları sebebiyle tıpta
kullanılan, kalsiyum, demir, A ve
C vitamini taşıyan, yaprakları
sebze olarak yenen bir bitki.
ebhire: buğular; buharın çoğulu.
Metinde, ebhire-i hfımıza, ebhire-i
galfze ve esved, ebhire-i sevddvf şek
linde geçmektedir.
ecfan-ı 'ayn: göz kapakları.
edviye: ilaçlar, devalar.
edviye-i baride: soğuk devalar.
edviye-i harre: sıcak devalar.
edviye-i kalbiyye: kalp ilaçları.
edviye-i mukattaa ve müfettiha:
sıkıntı giderici, iç açıcı ilaçlar.
edviye-i müfettiha: feralılatıcı, iç
açıcı, sıkıntı giderici ilaçlar.
edviye-i mürtıba ve mukattaa: yumuşatıcı, rahatlatıcı ilaçlar.
eftimun: sar'a hastalığına faydalı bir
bitki; gelin saçı.
·
eftimun-ı

Giritli: Girit eftiruunu.

em'a: bağırsaklar.
emlec: tropik bir

ağaç

ve bu ağacın
sert yeşi
limtrak sarı, çok ekşi, kekremsi
meyvesi, amule, helfle.
emraz.. ı müzmine: müzmin hastakayısı büyüklüğünde,

lıklar.
emraz-ı tıhal:

dalakla ilgili

hastalık

lar.
eşribe: içecekler.
et'ime-i galize: et gibi
hazmı zor gıdalar.

yoğunluğu

ve
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etibba: tabipler, doktorlar.
faik: yarmak, iki parça etmek.
fasd itmek: kan almak, hacamat
etmek.
fatir: gevşeklik, uyuşukluk.
fem: ağız.
fem-i mi'de: yemek borusu ile midenin birleştiği yer, yemek borusunun mideye açılan alt ucu, cardia.
fem-i tahıani: midenin bağırsakla
birleştiği

feı·ah:

yer.

sevinç, sevinme.

fermuz ma'cinı: bir tür macun.
fildişi büradesi: fildişinin parçalanmış kırıntıları.

galiz: yoğun, kesif.
gam ve gussa: kaygı, endişe, tasa.
garikün: katran köpüğü.
geyik: çift parmaklılar takımından,
erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzlar bulunan, geviş getirici, memeli hayvan.

göz kararması: (baş dönmesi, açlık,
yorgunluk, uykusuzluk, aşırı heyecan gibi sebeplerle) görüşü bulanma ve baygınlık geçirir gibi
olma.
guded: bezler.
gumüm hümüm: dertler tasalar.
gül: gül ağacının güzel kokulu, pek
çok çeşidi bulunan çiçeği.
gülbeşeker: gül yaprağından yapılan
macun kıvamında tatlı.
gül-i mükerrer: iki defa imbikten
geçirilmiş gül suyu.
habb: tane, tohum, çekirdek; hap.

hader: uyuşukluk, sersemlik.
hafakan: yürek sıkıntısı, çarpıntı,
afakan.
hamire: yoğurabilme kıvamında,
hamur haline getirilmiş maddeler.
har: sıcaklık, hararet.
hararet: eski tıbba göre tabiatta bulunan dört rükün ve esastan biri;
sıcaklık, ateş.
har3ret~i

cudun

gariziyye: vücut

ısısı, vü~

doğal ısısı.

harekaı-ı

'anife: sert ve şiddetli hareketler.
hatmi: ebegümecigillerden büyük,
yuvarlak, yumuşak yapraklı ve
uzun köklü, beyazımzı mor ve
pembe çiçekli bir bitki.
havf: korku.
havf-nak: korkulu.
hazın: sindirim.
helyun: kuşkonmaz.
heyyü farikün: yara
koyunkıran adlarıyla

oıu, kılıç oıu,

da bilinen bir

hılt.

sevdavi: kara

dığı hılt.

hıyar:

kabakgillerden, yaprakları
ve parçalı, bir yıllık otsu,
sürüngen bitki ve bu bitkinin
meşhur meyvesi, salatalık.
hicab-ı haciz: diyafram; gögüs ve
karın boşluğunu ayıran kas bölme.
hindiba: kumluk yerlerde kendiliğinden yetişen, yaprakları çiğ olarak yenebilen, bir cinsinin kökü
kahveye karıştırılan, kökü ve yaprakları hekimlikte kullanılan güneyik de denilen bitki. Metinde,
lıindibii-yı berri ve bostani şeklinde
de geçmektedir.
hukne: içinden sıvı geçirerek yıka
ma; lavman.
humma: hastalıkla gelen şiddetli
ateş, nöbet; sıtma.
humüzat: ekşilik, kekrelik.
geniş

hıırde: parçalanmış, ufalanmış.

bitki.
hezeyan: korku.
hılt: karışım, besinlerin midede sindirildikten sonra dönüştükleri
kan, balgam, safra ve sevda maddelerinden her biri.
hılt-ı agleb: (vücutta) kuvvetli, galip
olan hılt.
hılt-ı galiz: vücut tarafından salgı
lanan bozuk hılt.
hılt-ı safravi: safranın salgıladığı
hılt-ı

hımel: şerbetçiotu.

safranın salgıla

hurdelenmek: küçük parçalara ayrılınak, ufalanmak.
ılgun: iki çenekliler familyasından,
çiçekleri açık eflatun renkli ve
sapsız, yaprakları pul biçiminde,
kumlu nehir yataklarında, çorak
yerlerde yetişen ufak ağaç, ılgın.
'ırk-ı barid: soğuk tabiat, soğuk mizaç.
ısıcak: sıcak.

idhire: andropon schoenanıhus.
idrar: sidik, boşaltma, akıtma.
ihtibas-ı dem-i hayz: hayz kanı tutukluğu, regl tutukluğu.
ihtikan: kanın bir yere toplanması.
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ihtilal ve teşviş: karışıklık, karmakarışık olma.
ihtilal-i 'ak!: akıl bozukluğu.
ihtirak: yanma.
'illet: hastalık, maraz.
'illet-i merakiyye: karnın alt kıs
mında bulunan ve merak adı verilen bir zardan kaynaklanan hastalıklar.

imtila-yı ahlat: )ııltların boşaltımı.
incü: inci.
infı'alat-ı nefsaniyye: nefse ait her
türlü tessürler, değişiklikler.
iskorzonera: birleşikgillerden, ana
yurdu İspanya olan, uzun yapraklı, sarı çiçekli, kazık köklü,
sebze olarak yenen, şurubu ve reçeli yapılan iki yıllık bitki; ıs
korçina, scorzone.
istifrag: kusturma, kusturulma.
istikrah itmek: tiksinmek.
iştidad·ı maraz: belirtilerin birden
artınası, hastalığın şiddetlenmesi.
kabakçekirdeği:

bal kabağının çekirdeklerinin kurutulmasıyla oluşan bir kuru yemiş çeşidi.
kabuli: birink.

kable'l-hazm: hazımdan önce.
kable'n-nazc: pişmeden önce.
kable'l-mukayyi': kusmadan önce.
kabz: kabızlık, peklik.
kabza: avuç.
kalb: kalp, yürek.
kan: plazma ve kan yuvarlarından
meydana gelen ve damarların
içinde dolaşarak vücut dokularını

besleyen
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kırmızı

renkli

sıvı,

dem,

hun.
kan-ı esved: kirli kan.
karaca: geyikgiller familyasından,
geviş getiren, kısa boynuzlu bir av
hayvanı.

karanfil: karanfil.
karpuz: karpuz.
kavun: kavun.
kayy etmek: kusmak.
kebed: karaciğer.
kebere: genellikle tropik bölgelerde
duvarlarda ve kayalıklarda yetişen, büyük pembe çiçekli, gebre
veya kapari adında nohuttan küçük yemişi olan bodur ağaç.
kekik: ballıbabagillerden, renkli
çiçekler açan, çok yıllık, ıtırlı, sürüngen bir bitki ve bu bitkinin
bahar gibi kullanılan çiçeği.
kelb: köpek.
kemaderyfts: kısacık mahmud otu,
dalak otu, yer palamudu adlarıyla
da bilinen bitki.
kemüdet: renk değişimi (kemd, kemed, kümdet kelimelerinden türetilmiş olmalıdır).

kerh: gam, gussa; endişe.
kesret-i şürb-i hamr: çok fazla şarap
içme.
keyfiyyet-i redie: bayağı, aşağı, adi
hal, keyfiyet.
keylüs: besinlerin mide özsuyunda
karıştıktan sonra kana karışacak
şekilde girdiği hiil, keymus, kimus.
kızıl kuş üzümi: kızıl kuş üzümü.
kil-i erıneni: eskiden eczacılıkta
kullanılan, siyaha çalar kırmızı

renkte, yumuşak ve
mur, bir çeşit kil.

yağlı

bir ça-

kişniç: kişniş.

kol:

insanın

omuzundan parmak
kadar olan organı.
kurs: yuvarlak hap şeklinde ilaç.
kuş üzümi: çok küçük taneli, siyah
renkli bir üzüm çeşidi, kuş üzüuçlarına

mü.

kuvva: güç, kudret,

sıhhat, sağlam

lık.

kuvve-i hazıme: yenilen şeyleri
hazmetme hassası, midenin sindirme gücü.
küdüret: gam, tasa, kaygı.
lahana: turpgillerden, pek çok türü
olan, kat kat sarılı yapraklardan
ibaret bir sebze.
lahm-ı bakar: sığır eti.
ledga: aniden bir acı, ağrı hissetme
(özellikle yılan veya akrep sokması).

!eze:

yapışma.

lisan-ı

sevr: sığır dili otu; tüylü çok
ve otsu bir bitki, öküzdili.
Metinde, lisdn-ı sevr-i berri ve
bostanı türleri geçmektedir.
lüzilcet: yapışkanlık.
ma'cün: hamur kıvamına getirilmiş
madde, bir grup ilacın genel adı.
ma'cün-ı diyakiitlikon: bir tür ma-

ma-i hab: ilaç, şurup.
mak'ad: makat.
malihulya merakı: malihulya hastalığı; melankoli.
maraz: hastalık.
mariz: hasta.
matbüh: kaynatılmış, haşlanmış.
me'üf olmak: hararet olmak, yangı
olmak.
merak: karın bölgesindeki bir zar;
geğrek (hipokondr) karnın üst-dış
yan bölgesi.
mercin: mercan.
mercümek: mercimek.

merza: hastalar.
meshük: dövülmüş, dövülerek toz
veya macun hfiline getirilmiş.
me'yüs olmak: hiilinden memnun
olmamak, gam ve keder içinde
olmak.
mi'de: mide.
mi'de gerilmesi: midede şişkinlik
hissetme.

yıllık

mi'denüıi

cun.

mi'de-nüvaz: maydanoz.
misk: hoş kokulu bir madde, misk.
miskal: 4.009 veya 4.80 gram karşılığı olarak kabul edilen ağırlık ölçüsü birimi, dirhemin üçte biri.
misket elması: misket elması.
miylih-ı galize: zararlı su.
mukayyi': kusturucu.
mukayyi'-i haf'ıf: hafif kusturucu.
munzıc: hıltın kıvamını ıslah edici
ve olgunlaştırıcı.

ma-dün: alt, aşağı derece.
ma-i karalı: iltihap, irin (karha: yara;
cemi kurilh) (aslı kurha olduğu
hiilde karha şekli yaygındır).
ma-i cübn: peynir suyu.

za'f-ı

h3zımesi:

hazım

güçlüğü; hazımsızlık.
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müferrih: ferahlatıcı, rahatlatıcı.
mültehib olmak: iltihaplı olmak,
iltihaplanmak.
müleyyin-i hafif: yumnşatıcı, yumuşak dışkılama sağlayıcı.

münkalibü'l-ahval: değişken ruh
hiilleri.
mürr-i safi: burseraceae familyasın
dan, çeşitli balsam ağaçlarından
elde edilen güzel kokulu reçine
sakızı; mürr ü sftji, mürrisô.fi.
müshil: bağırsakların çalışmasını
sağlayan, kabızlığı giderici, dış
kının kolayca dışarıya atılmasına
yarayan.
müshil sükkeri: müshil şekeri.
müshil-i kavi: kuvvetli müshil.
müvellid-i riyalı: gaz yapıcı.
nak' alınmak: sıcak suda haşlanmak.
nefs: bir organın özü, kendisi, ruhu.
Metinde, nefs-i dimag, nefs-i kebed,
nefs-i talak şeklinde geçmektedir.
nefsü'd-dem: kan tükürme.
nevbet: nöbet; zaman zaman tekrar-

layarak kendini gösteren hastalık
belirtisi, kriz, akse. (halk ağzı sıt
ma).
nezle: soğuk algınlığında ortaya
çıkan ve burun akması şeklinde
kendini gösteren solunum yolları
hastalığı; nevazil, ingin, zükam.
nuha': omurilik, murdar ilik.
ogul otı: kovan otu, melisa gibi adlarla
bilinen bitki.
ofturga iligi: omurga iliği.
panzehr-i mari: yılan panzehiri.
papadya çiçegi: papatya çiçeği.
papadya yagı: papatya yağı.

242

pelin: birleşikgiller familyasından,
arazilerde kendiliğinden yetişen
acı ve keskin kokulu otsu bir bit.ki.
rakik: berrak, saydam.
ravend-i çini: iki çenekliler
karabuğdaygiller

sınıfının

familyasından

hekimlikte kullanılan çok yıllık
otsu olan ravend bitkisinin bir türü.
raziyilne:

maydanozgiller familyasından, yaprakları iplik biçiminde
parçalı, hoş kokulu, baharatlı çok
ytllık otsu bir bitki; rezene.
rekaket: pelteklik.

revak kıvamı:
vamda olan.

akıcı,

akışkan

kı-

rıfk: yumuşaklık, yavaşlık, tatlılık.
rilı:

yel, ağrı.

riyalı:

yeller, ağrılar.

mh-ı

nefsimi ve hayvaniyye: kalpte
ve beyinde var olduğu düşünülen
ruh.

sabr: sabırlık otu ve bu ottan elde
edilen tıbbi bir zamk; sabur.
sadr: göğüs, yürek.
safin laman: iç aşık kemiğinden
topuğa kadar giden büyük damar.
sahane-i 'alil: hastanın görünüşü,
durumu.
salık

itmek: dövmek, ezmek.

sar'a: tutarık, bayıltıcı, ağız köpürtücü ve çırpındırıcı bir sinir hastalığı; sara.

sebz:

yeşil, yeşillik.

sekte: felç, inme.
semek: balık.

semmiyyet: zehirlilik.

şeriyinai

verid: pulmonar ven, venöz

arter.

sevda: insan mizacında bulunduğu
farzedilen dört unsurdan biri; kara sevda, melankoli.

şerbet: meyve özü, su ve şekerle
yapılan tatlı içecek.

sevda-yı

şiryan-ı

merakiyye: melankoli, kara
sevda.
sihr: büyü, efsun, tılsım.

sikencübin: bal ile sirke şerbeti.
sinameki: sinô.-i Mekki'den, baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprağı müshil olarak kullanılan, sarı çiçekli, otsu veya
ağaçsı bitki.
sin:

yaş,

ömrün derecesi.

sirhişt: si.ri§ı, cavşir
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otu ve bundan

elde edilen tıbbi zamk.
su'al: öksürük.
suda': baş ağrısı.
sü-i mizac: sağlık bozukluğu, mizaç
bozukluğu. Metinde, sil-i miziic-ı

bô.rid, sU-i mizii.c-ı hiir} sU-i mizdc-ı
hilr-yabis, su-i mizac-ı muhtelif şek
linde geçmektedir.
südde: vücudun bir yerinde görülen
tutukluk, tıkanıklık.
sülük urınak: bazı hastalıklarda kan
emmesi için vücudun belirli yerlerine sülük yapıştırmak.
sülüs: üçte bir.
sülüsan: üçte iki.
sünbül-i hindi: Hint sünbülü, kedi
otu.
sürôr: sevinç.
şahtere: şahtere otu; 20-60 cm boyunda bir yıllık otsu bir bitki.
şerayin: atardamarlar.

kebir: büyük, ana atardamar

(?).

'usret: zor) güçlük, zahmet, sıkıntı.
'usret-i nefes: nefes darlığı.
vakıyye: okka; dört yüz dirhemlik
tartı.

veca':

ağrı.

veca'~ı

mi' de: mide

ağrısı.

ıabakat-ı

'ayn: retina.
tabaşir-i Hindi: Hint kamışı.

veca'-• şedid: şiddetli ağrı.
vehm: kuruntu, vesvese, şüphe.

talak: dalak.

yabis: kuru.
yaklll: kırmızı, pembe, erguvan vb.
renklerde çok değerli bir taş, yakut.
yapışkan: bir veya çok yıllık, yumuşak tüylü ve otsu parieıaıia türlerine verilen genel ad, bere otu,
duvar fesleğeni.
yir feslegeni: 1O-15 cm yükseklikte,
bir yıllık ve otsu bir bitki, yer fes-

tamar: damar.
tanin-i 'azim: şiddetli çınlama.
tarkınlık: sıkıntı,

bunalma.

tatlu erik: tatlı erik.
telyin etmek: (tabiatı) yumuşatmak,
sakinleştirmek.
tıhal:

dalak.
tibü'l-rayiha: güzel kokulu.
tiryak-ı ffırilk: içinde birçok maddeyi
ihtiva eden meşhur tiryak.
topalak: hünnapgillerden bir bitki.
tuhme: mide dolgunluğu.
turb: turp.

turunc: turunç.
tükürmek:
tükürük bezlerinden
ağıza akan ve yutmayı kolaylaştı
ran salgı.
'unf: şiddet, sertlik.

'uruk: damarlar.
'urilk-ı mesarika: midede yemekten
hasıl olan süt gibi beyaz madde
(keyliJs)'yi taşıyan pek ince damarlar.
'usare: özsu, sıkılan şeylerden çıkan su.

leğeni.

yübuset: kuruluk; eski tıbba göre
tabiatta bulunan dört rükün ve
esastan biri.
yürek: kalp, yürek; mide.
yürek bayılması: baygınlık.
yürek sıkılması: iç sıkıntısı.
yürek taralması: iç sıkıntısı.
za'f: zayıflık.
za'f-ı mi'de: mide zayıflığı.
ziıfii:

çördük, zufa otu.
zümrüd: alüminyum, berilyum silikat! olan yeşil renkte çok değerli
taş.
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"A TREATISE ON MENTAL DısEAsEs: SEVDA·YI MERAKİYYE"

Abstract
Extensive researclı far the treatfnent of various diseases had been can"ied out by ph}
during the Ottoman Era. The written documents of tlıat research itulude infor
relevant to disciplitıes tike nıedicine or pharnıacy but they attract the attention of.fiel
linguisti.cs as well.
Tiıose Ottoınan nıanuscripts provide information about diagnosis and treatment C!J
diseases. One of tlıose diseases tlıat had been investigated during that time is depı
Men.tal illnesses were perceived, by physicians and people of that tirne, to be a nuisar.
varioııs

methods of treatnıent ıvere investigated. The manuscript Sevd&-yı Meı

(melancholia) ıvritten hy Hay8tiz8de Mustafa Feyzi, a physician in tlıe Ottoman E
ıvork of thcı kind.
This arti.cle consists o( tıvo varts: In th-e first vart Peneral information about
devression. the 1vriter and the covies of the tnanuscrivt is vrovided. Tiıe second vart
coıısists of the tramcription of the text aloııg ıvith a short glossary that is added on the
end.
Keyıvords

Medical manuscripts of the Ottoman Era, Hay8tizade Mustafa Feyzi,
merakiyye, medical terms.

sevda-yı

