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Özet

Bu	makalenin	konusu;	dönemi	ve	müellifi	bilinmeyen	Eczā-yı Lok-
mān Ḥekīm	adlı	eserdir.	140	varaktan	oluşan	bu	eser,	Vatikan	Kütüp-
hanesi	 Türkçe	 El	 Yazma	 Eserler	 Kataloğu	 430	 numarada	 kayıtlıdır.	
Konusu	itibarıyla	bir	tıp	kitabı	olan	eserde	tıpla	ilgili	ayrıntılı	burç	ve	
tılsım	bilgilerini	de	bulmak	mümkündür.	Vatikan	Kütüphanesinde	yer	
alan	bu	tıp	kitabı,	imla	ve	dil	özellikleri,	söz	varlığı	(tıp	terimleri,	bitki,	
hayvan,	ilaç,	 taş,	maden	adları	ve	tılsım	bilgisi	ve	özel	sözleri,	Türk-
çe	 fiiller	gibi)	açısından	Türk	dili	çalışmaları	 için	oldukça	önemlidir.	
Bunun	yanında	eser,	diğer	tıp	metinleri	gibi	farklı	bilim	dalları	için	de	
veriler	içermektedir.	

Arap	 harfleriyle	 yazılmış	 bu	Türkçe	 el	 yazması	 tıp	 kitabının,	 tıp	
metinleriyle	 ilgili	 en	 kapsamlı	 kaynaklar	 olan	Osmanlı Tıbbi Bilim-
ler Literatürü Tarihi kitabında	 ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazmalar 
Kataloğu’nda	 yer	 almadığı	 belirlenmiştir.	Bundan	 dolayı	 çalışmanın,	
tarihî	Türkçe	tıp	metinleri	ile	ilgili	çalışmalara	da	katkı	sağlayabilecek	
nitelikte	olduğu	düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:		Türkçe	tıp	metinleri,	burç,	tılsım,	şifalı	bitki-
ler,	geleneksel	tıp,	şifalı	dualar.
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THE TURKISH MEDICAL TEXT IN THE VATICAN 
LIBRARY: ECZĀ-YI LOKMĀN ḤEKĪM

Abstract
The	subject	of	this	article	is	Eczā-yi	Lokmān	Ḥekīm,	whose	period	

and	 author	 is	 unknown.	 This	 work,	 which	 consists	 of	 140	 pages,	 is	
registered	 in	 the	Vatican	Library,	The	Catalog	of	Turkish	Manuscript	
Works,	 number	 430.	As	 a	 matter	 of	 fact,	 it	 is	 also	 possible	 to	 find	
detailed	 horoscope	 and	 talisman	 information	 about	 the	 subject	 in	
that	medical	 text.	This	medical	 text,	which	 is	 located	 in	 the	Vatican	
Library,	is	very	important	for	Turkish	language	studies	in	the	features	
of	language	and	spelling,	vocabulary	(the	terms	of	medicine,	the	names	
of	plants,	animals,	drug,	stone,	mine	and	the	 information	and	special	
words	of	talisman,	Turkish	verbs).	In	addition,	the	work	also	contains	
data	for	different	branches	of	science,	like	other	medical	texts.	

According	 to	 our	 researches,	 that	 Turkish	 medicine	 text	 written	
in	the	Arabic	characters	 is	absent	both	in	the	book	of	History	of	The	
Literature	of	Medical	Sciences	During	in	Ottoman	Period	and	also	in	the	
catalog	of	The	Manuscript	Books	in	the	Republic	of	Turkey	Ministry	of	
Culture	and	Tourism,	which	contains	the	most	comprehensive	resources	
regarding	medical	texts.	Therefore,	it	is	considered	that	the	study	is	of	a	
quality	that	would	contribute	to	studies	related	to	Turkish	medical	texts.	

Keywords:		Turkish	medical	 texts,	horoscope,	 talisman,	medicinal	
plants,	traditional	medicine,	healing	prayer.

Giriş
İnsanoğlu,	 sağlığın	 korunması	 ve	 hastalıkların	 tedavisiyle	 ilgili	

tecrübelerini,	sözlü	ve	yazılı	olarak	kendisinden	sonraki	nesillere	aktarmaya	
çalışmıştır1.	Söz	konusu	tecrübelerin	aktarıldığı	yazılı	kaynaklardan	biri	de	tıp	
yazmalarıdır.	Geçmişteki	tıbbi	çalışmalar	ve	tedaviler	hakkında	önemli	bilgiler	
veren	bu	yazmalar,	yalnızca	konusuyla	ilgili	değil,	dönemlerinin	dil	ve	kültür	
özelliklerini	yansıtmaları	açısından	da	kıymetleri	 tartışılamaz	eserlerdir.	Bu	
eserlerin	sadece	tıp	tarihine	konu	olması,	onlar	hakkında	sınırlı	bilgilerin	elde	
edilmesine	neden	olacaktır.	Hâlbuki	tıp	yazmalarından	daha	çok	yararlanmak,	
içeriklerinde	bulunan	özellikleri	 tam	anlamıyla	belirleyebilmek	 için	onların	
başta	dil	olmak	üzere	diğer	alanlar	 tarafından	da	çalışılması	gerekmektedir.	
Türkçe	tıp	yazmaları	için	de	geçerli	olan	bu	durumu,	Tokat	(2012,	s.	1)	da:

[Söz gelimi Türkçe tıp yazmaları, tıp tarihi ve halk bilimi yanında] ... 
besin adları, bitki adları, organ adları, hastalık adları, maden adları ve 
tedavi amacıyla kullanılan pek çok maddenin adları bakımından Türk 

1	 Bu	 konuda	Çin,	Mısır,	Hint,	Yunan,	Türk	 ve	 İslam	 tıbbının	 birikimlerinin	 hatırlatılması	
yerinde	olabilir	(Bayat,	2016).
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dili araştırmacıları için de zengin birer kaynak niteliğindedir. Bu duru-
ma rağmen tıp yazmalarının çok azı bilimsel ölçütlere göre yayımlan-
mış ve farklı alanda çalışan bilim adamlarının kullanımına sunulmuş-
tur. Türkçe yazılmış tıp yazmalarının gün ışığına çıkarılması sadece 
Türk tıp tarihi bakımından değil, Türk dili bakımından da önemlidir.

sözleriyle	vurgulamıştır.
Türklere	ait	 ilk	Türkçe tıp	kitabının	Uygurlar	döneminde	kaleme	alındı-

ğı	kabul	edilmektedir.	Çeviri olan	bu	tıp	kitabını	ilerleyen	dönemlerde	diğer	
Türkçe	tıp	kitapları	izlemiştir	(Adıvar,	1982;	Bayat,	2016;	Canpolat-Argun-
şah,	1999;	Önler,	2007).	Bu	kitaplar	da	çoğunlukla	Batı	Türkçesi	döneminde	
yazılmıştır.

Beylikler	döneminde	Oğuz	beylerinin	Türkçe	eserlerin	yazılmasına	göster-
dikleri	taltiflerin	de	etkisiyle	XIII.	yüzyıldan	itibaren2	Oğuzlar,	kendi	ağızlarına	
dayanan	yazı	dili	oluşturmuşlar	ve	bu	yazı	diliyle	de	telif	veya	tercüme	pek	
çok	eser	kaleme	almışlardır.	XIV.	yüzyıldan	itibaren	ilk	örnekleri	görülen	tıp	
metinleri	ise	kaleme	alınan	bu	eserler	içerisinde	ayrı	bir	yere	sahiptir3	(Turan,	
2014,	 s.	 313-314).	XIV.	 yüzyıldan	 sonra	 sayıları	 artan	 bu	metinlerden	 bir-
kaçı	Müfredât-ı İbn Baytar Tercümesi4, Edviye-i Müfrede5, Müntehab-ı Şifa, 
Mücerrebname, Teshil, Kitâb-ı Hulâsa Der İlm-i Tıbb, Kâmilü’-Sınâʿa Tercü-
mesi, İlsasiyye, Tervihü’l-Ervâh, Sultaniyye, Kitâbü’l-Müntehâb fi’-Tıb, Ter-
cüme-i Kânûnçe, Miftâhu’n-Nûr ve Hazâinü’s-Sürûr, Zâhire-i Murâdiye, Bâh-
nâme, Bâhnâme Tercümesi, Hazâinü’s-Saâdat, Yâdigâr-ı ibn Şerif, Eş-Şifâ fi 
Ahâdisü’l-Mustafa, Kitâb-ı Güzide-i İlm-i Tıb, Mürşid, Enva-ı Emraz, Mec-
maʿü’l-Mücerrebât, Risâle-i Hâssatü’l-Kilye ve’l Mesâne, Lugat-ı Müşkilât-ı 
2	 Eski	Anadolu	Türkçesinin	teşekkül	ettiği	dönem	tartışmalı	konulardan	biridir.	Konumuz	bu	

tartışmaları	ortaya	çıkarmak	olmadığı	için	burada	onunla	ilgili	bu	hususlara	değinilmemiştir.	
Bu	konuda	detaylı	bilgi	 için	bk.	Akar,	2018;	Timurtaş,	1981;	Karahan,	2006;	Korkmaz,	
1995.

3	 Bu	eserlerin	sağlık	ve	tıp	terimleri	haricinde	farklı	bir	öneme	sahip	olmalarının	nedenleri,	
“Arapçanın	geçerli	olduğu	ve	Türkçenin	bilim	dili	olmadığı	bir	dönemde”	onların	Türkçenin	
bilim	dili	olma	gücünü	kanıtlar	derecede	Türkçe	yazılmalarından	kaynaklansa	gerektir.	Nil	
Sarı’ya	göre	tıp	metinlerinin	Türkçe	yazılma	nedenleri	şunlardır: ‘(i)	...	Türkçeden	başka	dil	
bilmeyen,	 muhtemelen	 usta-çırak	 usulüyle	 yetişmiş	 tabip	 ve	 cerrahlar[ın]	 ...	 mesleki	
konularda	bilgilenmesi,	doğru	tanımlar	yapması	...	için	tıp	eserleri	Türkçe	yazılmıştır.	(ii)	
Türk	uyruklu	 halk,	Türkçe	yazmaya	 zorluyor,	müellifler	 de	 halka	 hizmet	 etme,	 böylece	
hayır	dua	ile	anılma	...	umuduyla	hareket	ediyordu.	(iii)	Ana	dil	ile	yazmanın,	bilginin	daha	
geniş	 kitlelere	 yayılmasını	 sağlayacağı	 düşünülüyordu.	 (iv)	 ...	 Osmanlı,	 ülkesinin	 her	
köşesine	 hekim	 ulaştıramıyordu.	 Böylelikle	 usta-çırak	 ilişkisiyle	 yetişmiş	 ...	 tabip	 ve	
cerrahlara	 ...	 bir	 rehbere	 ihtiyaç	 duyuluyordu.	 Bu	 ihtiyacın	 farkında	 olan	 müellifler	 de	
eserlerini	Türkçe	yazmayı	tercih	ediyorlardı	(aktaran	Kaya,	2008,	s.	18).

4	 Bu	eser,	Eski	Anadolu	Türkçesiyle	yazılmış	ilk	tercüme	tıp	kitabı	olarak	kabul	edilir	(Turan,	
2014,	s.	313;	Bayat,	2016,	s.	285;	Önler,	1990,	s.	1).

5	 Yazılış	tarihi	bilinen	ilk	telif	tıp	kitabı	ise	Edviye-i Müfrede’dir	(Canpolat,	1973,	s.	1).
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Eczâ, Kitab-ı Tercüme-i Tezkire-i Dâvûd Fî İlmü’t-Tıbb, Gâyetü’l- beyân fî 
Tedbîr-i Bedeni’l-İnsan, Tuhfetü’l-Erîbi’n-Nâfia Li’r-Rûhânî Ve’t-Tabîb, Teş-
rih-i Ebdân, Tâdilü’l-Emzice fî Hıfzı Sıhhati’l-Beden, Tercüme-i Krabadin-i 
Cedîd, Gunyat el-Muhassilin fî Tercümet Tuhfeti’l Müminin, Tıbb-ı Cedîd-i 
Kimyâî, Hamse-i Şanizâde, Emrâz-ı Umûmî, Ameliyat-ı Cerrâhî ve	Emrâz-ı 
Hâriciye’dir	(Adıvar,	1982;	Arslan,	2014,	s.	42-52;	Bayat,	2016,	s.	285-288;	
Önler,	2004,	s.	273-276;	Tokat,	2012;	Turan,	2014).	Türkçe	 tıp	kitaplarının	
büyük	bir	kısmı	Anadolu’da	yazılsa	da	Anadolu	dışında	(Bosna,	Suriye,	Ma-
kedonya,	Mısır6	gibi)	yazılan	Türkçe	tıp	kitapları7	da	bulunmaktadır.	Bunların	
da	büyük	çoğunluğu	Osmanlı Tıbbî Bilimler Literatürü Tarihi adlı	4	ciltlik	
eserde	 toplanmış	 ve	 tanıtılmıştır.	 Esere	 göre	Türkçe	 tıp	metinlerinin sayısı	
4.560’tır	(İhsanoğlu-Şeşen	vd.,	2008).	Kütüphanelerdeki	araştırmalarla	ve	el	
yazması	tıp	kitaplarının	detaylı	çalışılmasıyla	yeni	Türkçe	tıp	kitaplarına	da	
ulaşılmaktadır.	Söz	gelimi	Osmanlı Tıbbî Bilimler Literatürü Tarihi’nde	Ki-
tab-ı Tercüme-i Tezkire-i Dâvûd Fî İlmi’t-Tıbb adlı	eserin	bir	nüshası	olarak	
gösterilen	çalışma,	bu	eserin	bir nüshası	değildir	(Arslan,	2014)8.	Bu	yüzden	
o,	müstakil	bir	eser	olarak	görülmelidir.	Yine	Demir’in	(Demir,	2005)	tanıttığı,	
1691	yılında	yazılmış, Gotha’da (Almanya), Doğu Yazmaları bölümü Persch 
Kataloğu T 122 numarada kayıtlı, 32 varaklık bir şifalı bitkiler kitabının (De-
mir,	2005,	s.	59)	da	bu	eserdeki	Türkçe	tıp	kitaplarına	katkı	sağladığı	vurgu-
lanmalıdır.	Buna	karşın	dünya	kütüphanelerinde9	yer	alan	ve	henüz	varlığı	bi-
linmeyen	Türkçe	tıp	kitapları	olabileceği	de	gözden	uzak	tutulmamalı	ve	onlar	
da	bilim	dünyasına	kazandırılmalıdır.	Turan’ın	(2014,	s.	313)	da	belirttiği	gibi	
“gerek	yurt	içinde	gerekse	de	yurt	dışındaki	kütüphanelerde	bulunan	tıp	me-
tinlerinin	taranıp	gün	yüzüne	çıkarılması,	Türk	dili,	Türk	tıbbı	ve	Türk	kültürü	
için	önemli	bir	görevin	yerine	getirilmesi	anlamına	da	gelmiş	olacaktır.”	Bu	
çalışma	da	böyle	bir	amaç	için	yapılmış	ve	çalışmada	Vatikan	Kütüphanesinde	
bulunan	ve	yayın	aşamasında	olan	bir	tıp	kitabı	ele	alınmaya	çalışılmıştır.	Söz	
konusu	Arap	harfli	Türkçe	el	yazmasının	Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü 
Tarihi’nde	ve	Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yaz-
ma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazmalar Kataloğu’nda	yer	almadığı (http://

6	 Bu	konuyla	ilgili	detaylı	bilgiler	için	bk.	İhsanoğlu-Şeşen	vd.,	2008.
7	 Tıp	kitapları	ifadesi,	tarihî	Türkçe	tıp	kitapları	için	kullanılmıştır.
8	 Bu	eser,	sözü	edilen	çalışmada	“Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 567; talikle 216 yaprak, 21,5 x 

15,1 (19,2 x 9,7) cm, 31 satır, istinsahı H. 1199’da. Başı eksik.” şekliyle	 tanıtılmıştır	
(İhsanoğlu-Şeşen	vd.,	2008,	s.	239).	Detaylı	bilgi	için	bk.	Arslan,	2014.

9	 Bu	 noktada	 Popara’nın,	 Gazi	 Hüsrev	 Beg	 Kütüphanesinde	 yer	 alan	 Arapça- Türkçe- 
Farsça- Boşnakça El Yazma Eserler Katalogu	(18.	Cilt)	adlı	çalışması	(Popara,	2013)	ile	
Makedonya Kütüphaneleri Türkçe Yazma Eserler Kataloğu’nun	(Aydemir-Hayber,	2007) 
ve	Vatikan	Kütüphanesinde	 yer	 alan	Türkçe	 yazmaların,	Türkçe	 tıp	metinleri	 açısından	
ayrıca	ele	alınmasının	gerektiği	düşünülmektedir.	
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www.yazmalar.gov.tr/basit-arama/sayfa/2?q=lokman%20hekim)10	 belirlen-
miş	ve	eserin	bu	nedenle	de	bilim	dünyasına	(özellikle	bu	sahada	çalışanlara)	
sunulması	gerektiği	düşünülmüştür.	Türkçe	tıp	terimleri	yanında	son	derece	
ayrıntılı	dua	tedavisi,	vefkler	ve	hatta	burç	bilgisi	(hangi	burçlarda	hangi	has-
talıklar	olur	ve	onlar	nasıl	tedavi	edilir	gibi)	yönünden	de	zengin	olan	eser;	söz	
varlığı,	dil	kullanımları	ve	imla	özelliklerindeki	bazı	farklılıklarıyla	da	dikkat	
çekicidir.	Eserle	ilgili	diğer	hususlara,	ilerleyen	bölümlerde	değinilmiştir.

1. Esere Dair
(i) Eczā-yı Lokmān Ḥekīm, Vatikan	Devlet	Kütüphanesi	Türkçe	 Eserler	

Kataloğu,	430	numarada	kayıtlıdır.	Eserin	 iç	 sayfalarında	 farklı	numaralara	
da	rastlanmaktadır	( ).	Ancak	kitabın	kütüphane	katalog	numarası	ve	
içte	bulunan	kütüphane	pulundan	onun	430	numarada	kayıtlı	olduğu	çok	net	
anlaşılmaktadır: .

Eserin	adı,	kitabın	giriş	kısmında	talikle	( )	yazılmıştır.	Eserin	
varakları	kapaklı	 cilt	 içerisindedir.	Esere	dokunmak	mümkün	olmadığı	 için	
cildin	neden	yapıldığı	anlaşılamamakla	birlikte	 renginden	onun	deriden	ya-
pıldığı	düşünülmektedir.	Eskiliğinden	dolayı	cildin	eserin	orijinal	şeklinden	
itibaren	var	olduğu	izlenimi	doğmaktadır.	Eserin	ebatlarına	dair	bilgiye	ulaşı-
lamamıştır	ancak	ölçülerinin	20,5x14,5’ten	az	olmadığı	tahmin	edilmektedir.

Nesihle	ve	harekeli	olarak	yazılan	eser,	146	varaktan	oluşmaktadır.	Bunların	
altısı	yazısız	(eser	adı,	birkaç	kütüphane	ve	sayfa	numarası	bilgisi	hariç),	140’ı	
da	yazılıdır.	Hem	yazılı	hem	de	yazısız	bölümler,	kütüphane	tarafından	ayrı	
ayrı	numaralandırılmıştır.	6	varak	bitince	metin	başlamaktadır.	Metin	1a-139b	
arasındadır.	Eser	139b’de	duayla	tamamlanmıştır	ve	buraya	kadar	aynı	yazı	
stiline	sahiptir.	Bu	sayfadan	sonra	eserde	140a	olarak	adlandırılan	bir	sayfa	
daha	bulunmaktadır.	Bu	sayfanın,	duadan	sonra	not	şeklinde	karalanması	ve	
farklı	yazı	stiline	sahip	olması,	onların	eseri	kullanan	kişilerce	yazıldığını	akla	
getirmektedir.	 140b	 olarak	 adlandırılan	 sayfada	 da	 çok	 silik	 çıkmış	 yazılar	
bulunmaktadır.

Siyah	mürekkep	ve	mavi	tükenmez	kalemin	kullanıldığı	kapakla	birlikte	
boş	olan	sayfalar,	sırasıyla	şöyle	tanıtılabilir:	Kapakta,	mavi	tükenmezle	ya-
zılmış	Lokman Hekim	olduğu	düşünülen	bir	yazı	vardır.	İkinci	sayfada	msturc 
59, 138 (?) ile Latin	harfleriyle	yazılmış Vatikan 430 yazılıdır.	Üçüncü	sayfa-
da	talik	ve	siyah	mürekkeple yazılmış	Eczā-yı Lokmān Ḥekīm;	kurşun	kalem-

10	 Yapılan	 taramalarda	 ve	 incelemelerde	Lokman Hekim, Ahvâl-i Beyân-ı Lokmân Hekim, 
Kitab-ı Lokman Hekim	adlı	el	yazmalarına	rastlanmıştır.	Bu	eserler	hakkında	incelemeler	
yapılmamakla	birlikte	varak	 sayılarından	ve	adlarından	dolayı	onların	üzerinde	çalışılan	
eserin	 bir	 nüshası	 olmadığı	 söylenilebilir	 (http://www.yazmalar.gov.tr/basit-arama/
sayfa/1?q=lokman%20hekim).
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le	yazılmış	nu: 118;	mavi	kalemle	yazılmış	müsekkirāt (?)/ṭıbb/iʿlāc (?) ve	
kurşun	kalem	ve	Latin	harfleriyle	yazılmış tıp, ilaç yazıları	vardır.	Dördüncü	
sayfada	yuvarlak içine	alınmış	8	sayısı	bulunmaktadır.	Birinci,	beşinci,	altıncı	
sayfalar	ise	boştur.	Altıncı	sayfa	diğerlerinden	farklıdır:	O,	kitaba	başlamadan	
önce	yapılmış	ikinci	bir	koruyucu	sayfayı	anımsatmaktadır.	Mürekkepler,	ka-
lem	boyaları	ve	yazı	stillerindeki	farklar,	yazıların	farklı	dönemlerde	kitaba	
yazıldığını	göstermektedir.	Söz	konusu	sayfalardaki	yazılar	aşağıdaki	şekil-
lerde	gösterilmiştir.

Şekil	1: Kapak	ve	boş	sayfalardaki	yazılar

Yazı	stilinden	anlaşıldığı	kadarıyla	140a’ya	kadar	olan	varaklar	aynı	kişi	
tarafından	yazılmıştır.	Yazılarda	büyük	çoğunlukla	siyah	mürekkep	kullanıl-
mıştır	ama	başlıklar,	dualar,	şekil	ve	tablolar	ve	bölümler	büyük	oranda	kır-
mızı	mürekkeple	yazılmıştır.	Yaylagül’e	göre	(2010,	s.	25)	kırmızı	mürekkep,	
onlardan	sonra	gelen	sözleri	vurgulamak	ve	önce	gelenlerle	ilişkileri	göster-
mek	gibi	işlevlere	sahiptir.

Eserin	her	sayfasında	13	satır	vardır.	Bunun	şekiller	ve	tablolar	nedeniyle	
çok	nadir	olarak	bozulduğu	da	görülmüştür:

Şekil	2: Satır	düzenine	uyulmayan	sayfalardan	örnekler

Eserde	 derkenarlar	 da	 bulunmaktadır.	Yazı	 stilinden	bunların	 büyük	bö-
lümünün	de	eseri	yazan	kişiye	ait	olduğu	anlaşılmaktadır.	Bunlar	aşağıdaki	
şekillerde	görülebilir:
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Şekil	3: Derkenar	örnekleri

Eserde	görülen	bir	başka	dış	özellik	de	bazı	satırlarda	bulunan	ve	bazen	
ters	vav	bazen	de	noktaya	benzeyen	işaretttir.	Bu	işaret,	cümlelerden,	bölüm-
lerden	ve	dualardan	sonra	kullanılmıştır	ve	düzenli	kullanılmadığı	için	hangi	
amaçla	kullanıldığı	konusunda	tahmin	yürütülememektedir:

Şekil	4:	Metin	içinde	görülen	işaretin	örnekleri

(ii)	Eserin	bilinen	tek	nüshası11	vardır	ve	o	da	bu	yazının	konusu	olan	nüs-
hadır.

(iii)	Eserin	yazılış	amacına	ve	kime	ithaf	edildiğine	dair	herhangi	bir	bilgi	
bulunmamaktadır.	

(iv)	Titiz	incelemelere	rağmen	eserin;	müellifi	veya	müstensihi,	yazıldığı	
yer,	 yazıldığı	 dönem	hakkında	 herhangi	 bir	 bilgiye	 ulaşılamamıştır.	 Eserde	
bununla	 ilgili	 bilgiler	 de	yer	 almamaktadır.	Aynı	 şekilde	 eserin	 tek	nüshası	
olduğu	için	onun	telif	veya	tercüme	olup	olmadığı	da	anlaşılamamıştır.	Ancak	
tek	nüshası	olması	nedeniyle	onun	telif	olabileceği	varsayılmıştır.	

Eserden	yola	çıkarak	elde	edilen	izlenimlere	göre	müellif,	vefkler	ve	burç-
lar	hakkında	oldukça	bilgilidir.	Hatta	onun	bu	bilgilerinin	tıbbi	bilgilerinden	
daha	kapsamlı	olduğu	bile	düşünülmektedir.	Müellifin,	hekim	olup	olmadığı,	
hekim	 ise	hekimliği	nerede	öğrendiği	de	bilinmezler	arasındadır.	Eserin	 ilk	
varağının	1a/7-11	ile	1b/1-5	satırlarında	geçen	Loḳmān Ḥekīm ecele dermān 
ararken nāgāh Furāt ṣuyı köprüsi üzerinden geçerken Ḥażret-i Ḥaḳḳıñ em-
riyle Cebrā’īl nāzil olup adam ṣūretinde Loḳmānıñ kitābın çıḳarup mübārek 
ḳanadıyla vurup cümle varaḳların ṣuya düşürüp mā-bāḳīsini bir cüz miḳdārı 
11	 Tek	nüshası	olan	yazma	eserlerin	önemini	Küçüker,	 şu	 şekilde	dile	getirmiştir	 (2010,	 s.	

173): “Gerek	yurt	içinde	ve	gerekse	yurt	dışındaki	çeşitli	kütüphane	ve	koleksiyonlarda	bu	
dönemden	kalma	birçok	yazma	bulunmaktadır.	Bu	yazmaların	her	biri	 ayrı	bir	önem	ve	
değer	taşımaktadır	ancak	nüsha	sayısı	tek	olan	yani	bilinen	başka	bir	nüshası	bulunmayan	
eserler	daha	da	önem	arz	etmektedir”.
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elinde ḳalup taḳdīr defterin bozup şimdiki zamānıñ ṭābibleri ol ḳalan cüze ʿa-
mel idüp ḥekīmlik iderler cümlelerinden anlaşıldığına	göre	müellif,	kendisinin	
de	diğer	hekimler	gibi Lokman	Hekim’in	eserinden	kalan	parçalarla	hekimlik	
yapmaya	çalıştığını	 ifade	etmektedir.	Bu	da	onun	hekim	olduğuna	bir	kanıt	
gibi	durmaktadır.

(v)	Eczā-yı Lokmān Ḥekīm’in	ne	zaman	ve	nerede	yazıldığı	bilinememek-
tedir.	Eserin	55b/13-56a/8	sayfalarında,	Şirvânî’den	zamanının bilge hekim-
lerinden diye	söz	edilmesinden	dolayı	müellifin,	Şirvânî’yle	çağdaş	olmadığı	
anlaşılmaktadır.	Şirvânî’nin	1450’de	öldüğü	(Aynacı,	2014,	s.	4)	düşünülürse	
eser	1450’den	sonra	yazılmış	olmalıdır.	Ancak	onun	bu	zamandan	ne	kadar	
sonra	yazıldığıyla	ilgili	kesin	bir	bilgi	söylenememektedir.	Bunun	için	de	dil	
verilerinden	yapılacak	ortalama	bir	değerlendirmeye	ihtiyaç	bulunmaktadır.

Eserdeki	bazı	dil	verileri	Ergin	(2009,	s.	214-341)	ve	Salan’ın	(2017,	s.	56-
57)	görüşleriyle	aşağıda	değerlendirilmeye	çalışılmıştır:

{–gur-}fiilden	fiil	
yapım	eki

Eski	Türkçede	işlek	olarak	kullanılan	{-gur-}	eki,	Eski	Türk-
çenin	bir	kalıntısı	olarak	Eski	Anadolu	Türkçesi	döneminde	ir-
gür- ve tur-gur- fiillerinde	yaşamış	ve	bu	dönemden	sonra	da	
kaybolmuştur.	Ancak	ir-gür-	fiili,	Eski	Anadolu	Türkçesinden	
sonra	da	bir	müddet	klişeleşmiş	olarak	yaşamıştır.	Metinde	ir-
gür- (72b/13)	 ve	durġur- (11a/2)	 kullanımlarının	 ikisinin	de	
yer	aldığı	görülmüştür.

{-Ur-}	fiilden	fiil	
yapım	eki

Eski	Anadolu	Türkçesi	döneminde	yardımcı	ünlüsü	yuvarlak	
olan	bu	ettirgenlik	ekinin	metinde	dudak	uyumuna	uymuş	ör-
neklerine	de	rastlanmıştır:	bişüre (2b73); bişire (12a/11)	gibi.

{-dUr}	fiilden	fiil	
yapım	eki

Eski	Anadolu	Türkçesinde	 /d/’li	 ve	yuvarlak	ünlülü	olan	bu	
ek,	bu	dönemden	sonra	da	aynı	özellikleriyle	bir	müddet	daha	
kullanılmıştır.	Ancak	metinde,	 bu	 ekin	 dudak	 uyumuna	 uy-
duğu	 örnekler	 de	 görülmüştür:	 Endüreler (40a/6), döndüre 
(61a/7), yedireler (80a/6) gibi.

{-Il-}	fiilden	fiil	
yapım	eki

Eski	Anadolu	Türkçesinde	yardımcı	ünlüsü	dudak	uyumuna	
uymayan	bu	ekin	de	incelenen	metinde	düz	ve	yuvarlak	şekilli	
örneklerine	rastlanmıştır:	ṭutulsa (7b/9); ṭutıla (66b/5) gibi.

{-In-}	fiilden	fiil	
yapım	eki

{-In-}	fiilden	fiil	yapım	eki	de	metinlerde	düz	ve	yuvarlak	şe-
killi	olarak	kullanılmıştır: tecribe olınmışdur (52a/9); meşġūl 
oluna (61a/5) gibi.
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{-IcAk)	zarf-fiil	
eki

Bu	 ek,	 Batı	Türkçesinin	 ilk	 dönemlerinde	 uzun	 zaman	 kul-
lanılıp	 sonra	 da	 unutulmuştur.	 İlk	 dönemlerindeki	 şekli	 {–
içek/-ıçak}	 olan	 ek,	 Eski	 Anadolu	 Türkçesinde	 tamamıyla	
ve	 geniş	 ölçüde,	 Osmanlı	 Türkçesinde	 ise	 bir	 müddet	 kul-
lanılmıştır.	Eserde	bu	zarf-fiil	ekinin	hem	/c/’li	hem	de	/ç/’li	
şekilleriyle	karşılaşılmıştır:	idiçek (123b/1); yürüyiçek (1b/8); 
geçicek (94b/19); olıcaḳ (117b/2); yunıçaḳ (120b74)	gibi.

{-Inçak}	zarf-fiil	
efi

{-InçAk}	zarf-fiil	eki,{-IcAk}	ekinin	/n/	ile	genişlemiş	biçim-
idir.	 Eski	Anadolu	 Türkçesinin	 geneli	 göz	 önüne	 alındığın-
da	onun	nadir	 kullanılması	 standart	 dışı	 ağız	 özelliği	 olarak	
değerlendirilmektedir.	Nadir	görülen	bu	zarf-fiil	ekinin	metin-
de	kullanıldığı	belirlenmiştir: yalınçaḳ (110a/2)	gibi.

{-Up}	zarf-fiil	eki Eski	Anadolu	Türkçesinin	başlarında	daima	yuvarlak	yardımcı	
ünlüye	 sahip	 olan	 bu	 zarf-fiil	 eki,	 dönemin	 sonlarında	 düz	
ünlülü	olarak	kullanılmaya	başlanmıştır.	Ek,	metinde	yaygın	
olarak	yuvarlak	yardımcı	ünlüyle	ama	nadiren	de	düz	ünlüyle	
kullanılmıştır:	 getürüp (53a/10); yaġlayup (53a/11); alıp 
(65b/8); bişürüp (13a/13) gibi.

{-I}/	{-sI}	(iyelik	
üçüncü	tekil	şahıs	
eki)

İyelik	üçüncü	tekil	şahıs	ekinin,	Osmanlı	Türkçesinde	dudak	
uyumuna	girdiği	 kabul	 edilmektedir.	Metinde	 ekin	hem	düz	
hem	de	yuvarlak	ünlülü	şekilde	kullanıldığı	belirlenmiştir:	aġ-
zına burnına (52a/8); gözüne (11a/10)	gibi.	

{-gIl}	emir	ikinci	
tekil	şahıs	eki

Osmanlı	 Türkçesinin	 başlangıcına	 kadar	 kullanılan	 emir	
kipi	 ikinci	 tekil	 şahıs	eki,	metinde	yaygın	olarak	ekli	 (bilgil 
(57b/7), çizgil (122b/10), ḳatġıl (37a/11)) ve	nadiren	de	eksiz	
(bil kim (58b/13))	olarak	kullanılmıştır.

{-mAdAn}	zarf-
fiil	eki

{-mAdIn}	zarf-fiil	eki,	Eski	Anadolu	Türkçesinde	uzun	müd-
det	 kullanıldıktan	 sonra	 {-mAdAn}	 şekline	 dönüşmüştür.	
Bu	 sürecin	 de	 Eski	Anadolu	 Türkçesinin	 son	 dönemlerinde	
başladığı	kabul	edilir.	Metnimizde	yalnızca	bir	örnekte	bu	eke	
rastlanmıştır: ısıtmadan ḥalāṣ ide (28a/13).

{-lU	(	<-lIġ	)}	
isimden	isim	
yapım	eki

Eski	Anadolu	Türkçesinde	daima	yuvarlak	ünlüye	sahip	olan	
bu	ekin,	metinde	de yuvarlak	ünlülü	olarak	yaygın	bir	şekil-
de	 kullanıldığı	 (mizāçlu (58b/9); yaşlu adam (61a/5), baġlu 
(50a/3) gibi)	 ama	bunun	yanında	da	onun	uyuma	girdiği	de	
belirlenmiştir:	aġulı otlar (68b/10) gibi.

{-Am}	geniş	
zaman	kipi	birinci	
tekil	şahıs	eki

Eski	Anadolu	Türkçesinin	sonlarında	ortaya	çıkan	ve	çok	kul-
lanılan	bir	şahıs	eki	olan	{-Am},	Osmanlı	Türkçesinde	de	bir	
müddet	kullanılmıştır.	Metinde	bu	ekin	de	kullanıldığı	görül-
müştür:	çıḳaruram (31a/11) gibi.
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Açıklamalardan	da	fark	edileceği	gibi	eserde	Eski	Anadolu	Türkçesi	özel-
liği	gösteren	birimlerle	Osmanlı	Türkçesi	özelliği	gösteren	birimler	bir	arada	
kullanılmıştır:	Yuvarlaklaşma özelliği devam ederken dudak uyumlarının da 
bulunması, -gIl emir kipi ikinci şahıs ekinin varlığı, {-mAdAn} zarf-fiil ekinin 
görülmesi, geniş zaman birinci şahıs ekinin {–Am} şeklinde olması gibi.	Kara-
han	(2006,	s.	1-12),	Batı	Türkçesinin	başlangıcında	görülen	yuvarlaklaşmala-
rın	varlığının	13.	yüzyıldan	itibaren	en	az	üç	yüz	yıl	daha	Anadolu	yazı	dilinin	
temel	özelliklerinden	sayılabileceğini	 ifade	eder.	Bu	da	16.	yüzyıla	 tekabül	
eder	ve	eserde	görülen	geniş	zaman	birinci	şahıs	eki	{–Am}	ile	{–mAdAn}	
zarf-fiil	eki	de	bunu	pekiştirir.	Çünkü	bu	eklerin	16.	yüzyıldan	itibaren	kul-
lanılmaya	başlandığı	bilinmektedir.	Ayrıca	eserdeki	dil	verilerinin	her	iki	dö-
nem	için	örneklenebilir	olması	da	16.	yüzyılla	örtüşmektedir.	Sonuç	olarak	bu	
veriler	ve	yorumlar	ışığında	eserin	16.	yüzyılda	yazıldığı	ve	bir	geçiş	dönemi	
eseri	 olduğu	 düşünülmektedir.	 Eserde	 dudak	 uyumlarının	 sık	 örneklenmesi	
nedeniyle	de	onun	bu	yüzyılın	ikinci	yarısından	sonra	yazıldığı	tahmin	edil-
mektedir.

(vi)	Müellif,	eserinde,	alıntılara	yer	vermiş,	bunları	da	kırmızı	mürekkepli	
açıklamalarla	vurgulamıştır.	İlgili	açıklamalardan	sonra	ise	bazı	alıntılar	kır-
mızı	mürekkeple	 ve	 bazıları	 da	 siyah	mürekkeple	 aktarılmıştır.	Kırmızı	 ve	
siyah	mürekkep	kullanımının	bir	mesaj	 içerdiği	düşünülse	de	bunun	ne	ol-
duğu	henüz	belirlenememiştir.	Eserde	kırmızı	mürekkep	kullanılarak	yapılan	
alıntının	Şirvânî’ye,	siyah	mürekkep	kullanılarak	yapılan	alıntıların	ise	Hacı 
Paşa,	Akşemseddin, Câlînûs12	ve	Sühreverdî’ye	ait	olduğu	belirlenmiştir.	İlgi-
li	alıntıların	hangi	eserden	yapıldığı	bazen	belirtilmiş	bazense	belirtilmemiş-
tir.	Şirvânî’nin	Sultâniyye adlı	 eseri	 (cima	 bölümlerini	 içeren	4	 faslı),	Hacı	
Paşa’nın	Şifa	adlı	eseri	(dühni’l-mübârek13 yağı),	Sühreverdî’nin	ulu kitâbı (?	
Avârifü’l-Maârîf)14 belirtilen	eserler	arasındadır.	Câlînûs	ve	Akşemseddin’den	
yapılan	alıntıların	kaynağı	ise	belirtilmemiştir.	Alıntılar,	kaynağı	verilen	eser-
lerden	 taranmış	ama	Sultâniyye’deki	 ilgili	bölüm	hariç	 tespit	edilememiştir.	
Buna	karşılık	eserde	Hacı	Paşa’dan	yapıldığı	belirtilen	alıntının,	Kemâliyye-
15de	geçen	ve	Musannif	Hacı	Paşa’nın Şifâ	adlı	kitabından	alındığı	belirtilen	
dühni’l-mübarek	 alıntısıyla	 örtüştüğü	 görülmüştür.	Tespit	 edilen	 ve	 benzer-
liği	saptanan	bu	alıntılar,	bazı	dil	değişimlerinin	görülebilmesi	ve	biyografi	
çalışanlarının	 da	 yararlanabilmesi	 amacıyla,	 karşılaştırmalı	 bir	 şekilde	 ekte	
sunulmuştur.

12	 Câlînûs’la	ilgili	detaylı	bilgiler	için	bk.	TDVİA,	1993,	s.	32-34.
13	 Bu	 alıntı,	 Müntehâb-ı Şifâ (Önler,	 1981)	 adlı	 eser	 iki	 kez	 taranmasına	 rağmen	 tespit	

edilememiştir.
14	 Sühreverdî	ve	eserleri	için	bk.	TDVİA,	2010,	s.	40-42.
15	 Bu	eser	ve	yazarı	için	bk.	Şahin,	2005.
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Müellifin	yazar	ve/veya	eser	adı	vererek	yaptığı	alıntılar	şöyledir:	

(i)	faṣıl	bu	yaġ	daḫi	kim	şifā	kitābından	
alınmış	muṣannif	ḥācı	pāşā	bu	yaġ	terkī-
bin	zikr	 itmiş	dühni’l-mübārek	deyü	ad	
virmiş	...	(39b/6-8)

 

(ii)	 ...	bābü	bu	maʿçūn-ı	ballūṭ	aḳ	 şem-
şe’d-dīn	raḥmetu’l-lāhü	yüz	dürlü	derde	
fā’idesi	 vardır	 mücerrebātındandır	 ...	
(40a/8-10).
(iii)	...	şeyḫ	şehābe’d-dīn	raḥmetu’l-lāhi	
ʿaleyhi	bu	 ṭarīḳiñ	sahibi	ervāḥ	ulu	kitā-
bından	üç	yüz	altmış	dürlü	fā’idesin	ya-
zar	ol	burçlar	zikr	olunur	bunlardır

(iv)	 (Esnek	 bir	 çeviri16	 ile)	 Bu	 konuda	
bana	 güven.	Nerede	 olursak	 olalım	öv-
güyle	 söz	 ettiğimiz	 Risâle-i Sultâniyye 
lutfuyla	şifa	verir.	 [Bu	eser],	zamanının	
bilge	hekimlerinden	olan	Mevlânâ Şem-
seddîn Mehemmed Tabîb bin Mevlânâ 
Necmeddîn Mahmûd-ı Şirvânî17’ye	 ait-
tir.	 [O],	 tıp	 ilminin	 güleryüzü,	 mağfi-
ret-penahı,	 Padişah Sultan Mehemmed 
Gâzî-yi Rûm’un	 himayesinde	 bulundu.
[Bu	fakir	kişi	olan	ben	de],	derdliler	ve	
yardıma	ihtiyacı	olanlar,	onunla	amel	et-
sin	 ve	 faydalansın	 diye	 buraya	 [ondan]	
naklediyorum18	 ...	 bu	 faṣıl	 beyān	 ider	
kim	ḳanḳıları	eyüdür	ḳanḳıları	yatludur	
pes	ḳaçan	kim	ʿavrat	arıḳ	olsa	veyāḫūd	
semiz	olsa	anıñla	cimāʿ	 idine	yegrek	 ...	
(55b/13-56a/12).

16	 Eserdeki	 Arapça,	 Farsça	 ve	 Türkçe	 karışımlı	 bu	 ifadeleri	 anlamak	 için	 Kerkük	 asıllı	
Rüweyda-Abdullah	 Avcıoğlu’ndan,	 Tebrizli	 Dr.	 Nâbî	 Kobatarian’dan	 ve	 ayrıca	 ileri	
düzeyde	Arapça	bilen	Dr.	Ömer	Tellioğlu’ndan	yardım	alınmıştır.

17	 15.	 yüzyılın	 ilk	 yarısında	 yaşamış	 Osmanlı	 tıbbının	 en	 büyük	 hekimlerinden	 biri	 olan	
Şirvânî’nin,	 aslen	 Kafkasya’nın	 Şirvân	 bölgesinden	 -Şirvân	 doğumlu	 veya	 Şirvân’dan	
göçmüş-	bir	 ailenin	oğlu	olarak	14.	yüzyılın	 son	çeyreğinde	Anadolu’da	doğduğu	kabul	
edilmektedir.	Eserlerini	ithaf	ettiği	kişiler	arasında	Fatih’in	bulunmayışından	dolayı,	onun	
1451	 yılından	 önce	 vefat	 ettiği	 ve	 tahminen	 1375-1450	 yılları	 arasında	 yaşadığı	
düşünülmektedir.	 Sultâniyye,	 onun	 Türkçe	 eserlerinden	 biridir	 ve	 Çelebi	 Mehmet’e	
sunulmuştur	(Aynacı,	2014,	s.	4-14;	Küçüker,	2010,	s.	174;	Argunşah,	1990,	s.	483-498).	
Eser	üzerine	Kurban	(1990)	yüksek	lisans,	Aynacı	(2014)	doktora	tezi	hazırlamıştır.
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(v)...	bābü	bu	maʿçūn-ı	çālīnūṣ	eydür	bu	
maʿçūn	başdan	ayaġa	degin	yüz	yigirmi	
dört	 dürlü	 ḫastelige	 kefāretdür	 ve	 an-
dan…	(41b/11-13)	

(vii)	Konu	ve	çalışma	kapsamı	dolayısıyla	burada	eserin	bazı	imla	ve	şekil	
özelliklerine	değinilmiştir:	

•	 /o-/	 ünlüsünün	 imlasında	 ve	 harekelenmesinde	 -özellikle	 olmak	
fiilinde-,	farklılıklar	bulunduğu	gözlenmiştir:	  “nişānı oldur” 
(1b/7-8);  “beyān olındı” (1b/5);  “olan” (2a/6);  “olma-
yasın”	(2a/12)	gibi.

•	 Hem	/c/	hem	de	/ç/	ile	yazılan	kelime	ve	eklerde,	/ç/’ye	temayül	olduğu	
fark	edilmiştir:	  teçribe (2b/8) (2 kez)-  tecribe (49b/12) (4 kez); 

 maʿçūn (49/12) (7 kez)-  (85b/9) (7 kez);  oçaḳ (51b/4-5) (2 
kez)-  ocaḳ (31a/9) (3 kez);  sançusından (12b/1) (10 kez) -  
sancu (41a/1) (2 kez);  çeviz (34a/5) (1 kez)-  ceviz (46a/7) (4 kez); 

 çerāḥat (33a/2) (1 kez)-  cerāḥat (55a/9) (3 kez);  yalınçaḳ 
(110a/2) (1 kez) -  yalıncaḳ (78b/3) (2 kez);  meʿālice (62a/8) (1 
kez) -  meʿāliçe (64a/1) (4 kez). Bazı	sözcükler	yalnızca	/ç/‘li	yazı-
ma	sahiptir:  pıçaġıla (52a/12) (1 kez);  çiger (44b/8) (2 kez);  
çivān (67b/13) gibi.

•	 Kelime	ve	eklerde	imla	farklılıkları	olduğu	görülmüştür:	(dirhem)  
(49b/1) -  (2a/3); (sefer)  (72a/10) -  (72a/9); (sızı)  (2b/5) 
-  (43b/13) -  (24a/2) -  (37a/4); (saksaġan)  (36a/7-8) - 

 (23b/7); (tamlayan eki)  (2b/8-9) -  (73b/4); (zeker)  
(41b/8) -  (41a/10); (meʿālice)  (62a/8) -  (64a/1); (gez-)  
(24a/9-10) -  (21b/5); (aġrıyan)  (2b/8-9) -  (37a/4)	gibi.

•	 İncelenen	metinde	ek	uyumsuzluklarının	da	bulunduğu	belirlenmiştir:	
 ṣafer itmek (72a/10) -  seferi evi (72a/9);  dünyālik (71b/9) 

18 Sultâniyye	 ile	yapılan	karşılaştırmaya	göre	çalıştığımız	eserin	müellifi,	bu	eserin	onuncu	
babının	iki	faslını	“10.	Bu	bābda	cimāʿuñ	tedbīrin	beyān	ider	ve	bu	iki	faṣıldur	(i)	1.	Bu	
faṣılda	cimāʿuñ	menāfiʿin	ve	mazārrın	ve	hem	eyüsin	ve	yatlusın	beyān	ider.	(26a/5)	(ii)	Bu	
faṣıl	 beyān	 ider	 cimāʿuñ	 ḳanḳısı	 eyü	 ve	 ḳanḳısı	 yatludur"	 (Aynacı,	 2014)	 ve	 on	 birinci	
babının	da	yalnızca	ilk	iki	faslını	“11.	Bu	bābda	cimāʿuñ	muḳavviyātın	bildürür	ve	bu	dört	
faṣl	üzerinedür	(28b/4)	(i)	Bu	faṣılda	beyān	ider	ol	nesneleri	kim	anı	işitmegile	ve	görmek	
ile	cimāʿa	ḳuvvet	virür.	 (28b/6)	 (ii)	Bu	 faṣılda	beyān	 ider	ol	nesneleri	ki	 cimāʿa	ḳuvvet	
virür,	yimeklerin	ve	içmeklerin.	(29a/2)”	(Aynacı,	2014)	alıntılamıştır.	İncelediğimiz	eserde	
geçen	 ve	 yalnızca	Sultâniyye’nin	 İngiltere’deki	 nüshası	 olan	Kitâb-ı Güzîde’de	 bulunan	
“virür	ve	daḫı	 ʿavrata	er	ṣūretin	geydürüp	oynatmaḳ	cimāʿa	ḳuvvet	virür”	ve	“buġanuñ/	
zekerini”	 (Aynacı,	2014,	 s.	197-198)	 ifadelerinden	anlaşıldığına	göre	çalıştığımız	eserin	
müellifi	bu	alıntı	için	Kitâb-ı Güzide’den	yararlanmıştır
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-  dünyālıġı (79a/8);  ḫastelik (87a/9);  maṣrūʿlik	 (78b/4)	
gibi.

•	 İncelenen	 metinde	 nadir	 de	 olsa	 hâl	 eklerinin	 birbirlerinin	 yerine	
-özellikle	yönelme	hâlinin	belirtme	hâli	olarak-	kullanıldığı	örneklen-
miştir:	  göze inen ṣuyı çeker yaşa sel olur dur-
mayup aḳıdır yaşı (51a/9-10).

•	 Bir	ismin,	ol-	yardımcı	fiiliyle	birleşik	fiil	oluşturduğunda	nadiren	yö-
nelme	hâli	eki	aldığı	görülmüştür:	  sançuya olmaya (51b/1) gibi.

•	 Bazı	Arapça	 sözcüklerin	harflerinde,	 aslına	uymayan	harf	 değişikliği	
yapılmıştır:	ḫāb-ı ḳābıẓ (aslı ḳābıż) dirler  (4b/10) gibi.

•	 Metinde,	emir	ikinci	tekil	şahsından	sonra	kullanılan	ve	enklitik	olabi-
leceği	düşünülen	bir	yapıya	da	rastlanmıştır:  
üçünci ṭāliʿ cūzā ve yıldızı ʿaṭārid olsa ammā 8) bilgilim cūzā aya 
taʿliḳdir şarḳīdir ve erkekdir (75a/7-8).

•	 Eserde	Şirvânî’den	yapılan	bire	bir	alıntıda	zamir	n’sinin	(bulardan iḥ-
tirāz itmek gerek (57b/1)	kullanılmadığı	belirlenmiştir.	

(vi)	 Eserin	 dil	 ve	 üslûp	 özellikleri:	 Eser,	 genellikle	 sade	 bir	 Türkçeyle	
yazılmıştır.	 Bunda,	 tıp	 metinlerini	 okuyacak	 hedef	 kitlenin	 payı	 olmalıdır.	
Çünkü	Türkçe	tıp	metinlerinin	temel	amaçları,	çoğunlukla	hekimin	olmadığı	
yerlerde,	 halkın	 yazılanları	 kolayca	 anlaması,	 kendini	 ve	 yakınlarını	 tedavi	
edebilmesidir19.	Bu	yüzden	eserin	yazarının	da	buna	dikkat	etmeye	çalıştığı	
söylenebilir.	

Hekim,	 Türkçe	 tıp	 terimlerinden	 faydalanmış	 ve	 halkın	 bildiği	 yabancı	
sözcükleri	de	 terimleştirerek	kullanmıştır.	Bu	noktada	onun,	günlük	dildeki	
sözcüklerin	 birçoğunu	 terimleştirdiği	 ve	 onları,	 bazı	 tedavi	 çeşitlerini,	 has-
talıkları	 ve	 ilaç	 ham	maddelerini	 karşılamak	 için	 kullandığı	 belirlenmiştir.	
Hekimin	tercih	ettiği	dil	kullanımlarından	bazıları	şöyledir:	bel aġrısı (2a/7), 
ıssı nesne (2b/5), yelden veya ṣovuḳdan ẓızı olan adam (3a/5); deri (24a/12); 
gövde (3a/9); ḳarın (3a/13); kemik (3a/10); ḳaplubaḳa (3a/10), baḳa (3b/3); 
ulu günāh (123b/9); issi gün (3a/6-7); ṣarımṣaġ (3a/2); yaban ḳabaġı (3b/9); 
yapraḳ (3b/12); ay ertedururken (123b/5); beli aġırana ve yürek aġırana ve 
erlikden ḳalana ve oġlu ve ḳızı olmayana (50b/1-2); baġlu olana ve yüregi 
yelli olana (50b/3).	

Eserde,	yıl	ve	burç	bilgisiyle	ilgili	Tātār ḥisābı, sene-yi fāsıre ḳaçan sıçan 
yılı, sene-yi ṣıġır yılı, sene-yi barıṣ yılı, karındaşı evi, anası/atası evi, ölümi 
evi, seferī evi, işi gücü evi	 şeklinde,	 diğer	 tıp	metinlerinde	 karşılaşılmayan	

19	 Bu	konu	için	bk.	Kaya,	2008,	s.	18.
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T Ü R K  D İ L  K U R U M U  Y A Y I N L A R I

ifadelere	de	rastlanmaktadır.	Hekimin	ilgili	yerlerde	bunları	detaylı	bir	şekilde	
açıkladığı	görülmüştür.

Eserde,	kalıp	anlatımlara	ve	tekrarlara	dayalı	bir	dil	kullanılmıştır.	Bir	has-
talık,	adı,	belirtileri	ve	tedavileri;	bir	bitki,	adı,	özellikleri,	hangi	hastalıklarda	
nasıl	ve	ne	kadar	kullanılacağı;	bir	ilaç,	hazırlanışı,	kullanım	miktarları,	ilgili	
hastalıkta	denenmiş	olup	olmadığı;	bir	tılsım,	nasıl	yazılacağı,	ne	zaman	ya-
zılacağı	ve	yazılırken	hangi	duaların	okunacağı;	bir	burç,	 adı	ve	özellikleri	
sırasıyla	açıklanmıştır.	Konularda	aynı	sıranın	takip	edilmesi	ve	aynı	tip	ifa-
deler	kullanılması,	metinde	kalıp	anlatımların	ve	 tekrarların	oluşmasına	ne-
den	olmuştur.	 İlgili	yerlerde	benzer	geçiş	cümlelerinin	kullanılması,	paralel	
tekrarları	beraberinde	getirmiştir.	Bu	tekrarlar,	ilgili	anlatımdan	sonra	sıradaki	
açıklamaların	tahmin	edilmesini	kolaylaştırmıştır.	Bundan	dolayı	bu	anlatım-
ların	konunun	akıcılığını	artırmak	yanında	konulardaki	bilgilerin	öğrenilmesi-
ni	kolaylaştırmak	gibi	bir	işleve	sahip	olduğu	da	söylenebilir.	Tıp	metinlerinde	
tercih	edilen	bu	üslubun,	kompozisyon	bütünlüğü	sağlaması	ve	ezberlemeyi	
kolaylaştırması	özelliğine	bu	metinler	üzerinde	çalışanlar	da	dikkat	çekmek-
tedir	(Gümüşatam,	2009,	s.	1381;	Parlar,	2015,	s.	18-19).	

Eserde	Arapça	dua	ve	kalıp	sözler	de	yaygın	olarak	kullanılmıştır.	Bunla-
rın	 içerisinde	en	yaygın	olanları, bi-izni’l-lāhi teʿāla (55b/9), vallāhü aʿlem 
(57b/4), estaġfiru’l-lāh (123a/2), inşā’allāhü Teʿāla’dır (75b/6).

Dil	ve	üslup	bölümünde	ifade	edilen	özellikler,	eserin	konularında	verilen	
örneklerden	takip	edilebileceği	için,	burada	ayrıca	örneklendirilmemiştir.	

2. Eserin İçeriği ve Konuları
Eser, Hezā Kitāb Eczā-i Loḳmān Ḥekīm raḥmetu’l-lāhi ʿaleyh başlığı	ile 

başlamakta	ve	bunu	da	besmele,	hamdele	ve	salvele	takip	etmektedir.	Yazar,	
dönemindeki	hekimler	gibi	Lokman	Hekim’in	kitabından	kalan	küçük	bir	par-
çadaki	bilgilerle	hekimlik	yaptığından	bahseder.	Girişte	esere	dair	bu	bilgiden	
başka	hiçbir	bilgi	yer	almamaktadır	ancak	onun	halkı	bilgilendirmek	için	ya-
zılan	bir	tıp	metni	olduğu	konularından	anlaşılmaktadır.	

Kitabın	konularına	bazen	bâb	bazen	faṣl	denerek	bazense	hiçbir	şey	den-
meden	giriş	yapılmıştır.	Konuların,	bâb-ı evvel, bâb-ı sânî’den	daha	çok bâb, 
bâb-ı bel, bâb-ı bel ağrısı gibi	vücut	bölümleri, hastalık	türleri,	bitki	adlarıyla 
ele	alındığı	görülmüştür.	

Temelde	iki	ana	konudan	(kabaca	hastalıklar	ile	onların	tedavileri	ve	tılsım-
lar/burçlar)	oluştuğu	gözlemlenen	eserin	alt	konularını	birkaç	gruba	ayırmak	
mümkündür.	Bunların	büyük	bölümünü	hastalıklar,	onların	tedavileri,	cinsel	
yaşam	önerileri,	hamile	kalma,	hamilelikten	korunma	ve	kolay	doğum	yap-
manın	yolları,	istenmeyen	gebelikleri	sonlandırma,	kısırlık	tedavisi	ve	karında	
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ölmüş	cenini	düşürtme	yöntemleri	oluşturur.	Diğer	konuları	da	ilaç	ham	mad-
deleri	(bitkiler,	hayvanlar),	ilaçların	hazırlanması	ve	hangi	hastalıklar	için	na-
sıl	kullanılacağı	bilgileri;	haşeratlar	ve	bazı	hayvanlarla	mücadeleler;	burçlar	
ve	onların	hastalıklar	yanında	tedavilerle	de	olan	ilgileri;	vefkler,	şifalı	dualar	
ve	barıştıran	veya	ayıran	büyüler	oluşturmaktadır.	Hastalıkların,	tedavilerin	ve	
bitkilerin	ağırlıklı	olarak	eserin	ilk	sayfalarında	(1a-34a)	diğerlerinin	de	orta	
ve	son	sayfalarda	yer	aldığı	gözlenmiştir.

Konular,	 anlaşılmayı	 daha	 açık	 hâle	 getirmek	 için	 eserden	 alınan	metin	
parçalarıyla	aşağıda	örneklendirilmiştir:

Hastalıklar	ve	tedavilerine	yönelik	konu	örnekleri:
bābü bel aġrısına ġāyet münāsibdür ġāfil olmayasın biberi ṭuz ile dögüp 

aġıran yere sürmek gerek şifā ola dimişler; bābü bel aġrısına ġāyet eyüdür 
zeytūn yaġıyle ṣarımṣaġı dögüp muḥarrer bişüre muḥkem ḳaruşdura ḥattā 
melhem gibi ola bir ṣırlı ḳaba ḳoyup ḥıfıẓ ideler yelden veya ṣovuḳdan ẓızı 
olan adam ḥācet vaḳtinde āteş kenārında veyāḫūd issi güne ḳarşu ṣüreler şifā 
bula dimişler (2a/11-13,	2b/1-7)

ḳırda olan ḳaplubaḳayı tutup bir tepsi üzerine arḳa üstüne yaturup furu-
na ḳoyalar ḳızduḳlayın bevl ider çıḳarup bevlin giderüp ḳarnınıñ orta yerine 
bir eñser ḳakup gine çıḳara ol delikden ḳan temām aḳup kesildikden ṣoñra 
yine tepsiyi pāk idüp baḳayı ḳarın üzerine tepsi içinde ḳoyup furuna bıraġup 
temām muḥarrer olınca ṣafī yaġ tepisi içine aḳa temām olıçaḳ çıḳarup baḳayı 
giderüp yaġın ḥıfıẓ ide ḥācet vaḳtinde ol ẓızılı olan yere āteş kenārında süreler 
şifā ola (2b/10-13;	3a/1-7).

Cinsellik	ve	gebe	kalmayla	ilgili	tavsiyeler	ve	açıklamalara	yönelik	örnek-
ler:

Bābü ḳurd ödün bala ḳaruşdursa andan zekerine sürse ḳanḳı ʿavrat cimāʿ 
itse ol ʿavrat anı ġāyetile seve; bābü bir ʿavrat ḥelālinden ḥāmile olmaḳ 
murād eylese benefşeyi dögüp ṣuyın alalar fitil eyleyüp ol ṣuya batıralar ʿav-
rat fercine ḳoya andan ḥelāliyle cimāʿ eyleye ol sāʿāt ḥāmile ola inşā’allāhü 
(17a/3-8).

bābü ʿ avrat hüdhüdüñ ḳanını derisini yandu[ra]lar ṣıġır ödiyle ḳaruşdura-
lar ḫatun kişiye yedüreler andan ṣoñra ḥelāliyle cimāʿ ideler yüklü ola andan 
artuḳ kişiye meyl eylemeye (17a/12-13;	17b/1-2)

bābü cimāʿı ziyāde itmek murād eylese ḫavlıcānı ġāyet yumşaḳ dögüp bir 
buçuḳ dirhemin üç ḳaşıḳ inek südiyle ḳatup bir ḳaşıḳ ʿasel-i ṣāfī ile ḳatup ṣa-
bāḥ aç karına ekil eyleye ḳuşluġa degin muḥammel ideler çoḳ cimāʿ dileyen 
bunı bir zamān istiʿmāl ideler (24b/8-13)
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Kolay	doğum	yapma	ile	ilgili	tavsiyelerden	örnekler:
bābü bir ʿavrat doġurmazsa aṭ ṭırnaġın ve tüyün fercine tütüze fi’l-ḥāl 

doġura; bābü bir ʿavrat doġuramassa ( ) kişver ( ) toḫumın tütüzeler 
fi’l-ḥāl doġura bi-izni’l-lāhi teʿāla (17b/2-7)

İstenmeyen	gebeliği	sonlandırma	ve	karında	ölmüş	bebeğin	doğurtulması	
ile	ilgili	açıklamalardan	örnekler:	

bābü oġlan düşürmek içün ṣıġır 1) ödün bir cüz’i ve bir ol ḳadār keçiniñ iç 
yaġın alalar ḫalıṭ ( ) ideler bir pāre bez ile raḥmiñ aġzına ḳonula; bābü oġ-
lan düşürmek içün kişver ( ) toḫumın ʿavratı altına tütüze karnında ölmiş 
oġlan düşe; bābü oglan düşürmek içün yüklü ʿavrat on beş güne degin dört 
miṣḳāl maʿdanūs ( ) sıçaḳ ṣuyıla veyāḫūd ḥūrma ṣuyıyla yese oġlan düşüre 
(17b/13,	18a/1-9)

İlaç	hazırlama	ile	ilgili	örnekler:
bābü mārūlı her kim yese buru aġrısın gidere; bābü nergīzi bir kişi yese 

beynin ḳavī ḳıla babü nergīz ṣuyın her kim ḳaṣuġına sürse yaġı çezile (22a/8-
11).

Sıçan	ve	bitten	kurtulmak	için	tariflerden	örnekler:
bābü sıçan olan eve ṭoñuz kemügin evde tütüzse ol evde sıçan olmaya 

(16a/10-12);

bābü sıçan düvşen ( ) eve ḳaṭır ṭırnaġın tütüze ol evde ne ḳadār sıçan 
var ise ḳaça (16b/1-2)

Büyü	ve	tılsımlarla	ilgili	örnekler:
bābü er baġlu olsa bunı yazup ṣuya bıraġa ol ṣuyla yuna ve bir kilitlenmiş 

yeñi kiliti başı üstinde aça bi- izni’l-lāhi baġı çezile (sözleri:	 	(34a/6-
10))

bābü baġlu çezmek içün iki yüzlü balta üzerine yaza ḳızdurup tamām ḳız-
duġı vaḳit çıḳara delügine işeye mücerrebdür (34a/10-13)

faṣıl bu faṣıl eger dilerseñ bir ḥasta ṣaġ ola mı olmaya mı bilesin ḥasteniñ 
kendi adın ve anası adın ve yatup ḫaste oldıġı günüñ adın ḥisāb-ı ḥamel ʿa-
dedince cemʿ idesin ne ḳadar ʿaded olursa üzerine yigirmi ʿaded daḫı ziyāde 
idesin andan otuz otuz ṭarḥ idesin bākī ḳalana naẓar ile ne ḳadar ḳalursa 
bu iki levḥiñ evlerinden iste kim biri levḥ-i ḥayāt biri levḥ-i memātdır ḥayāt 
levḥinde bulursañ ölmez eger memāt levḥinde bulursañ ölür
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levḥ-i ḥayāt levḥ-i memāt
6 5 4 3 2 1

10 9 8 12 11 7

18 15 13 17 16 14
25 24 20 22 21 19
30 29 27 28 26 23

(69a/9-13,	69b/1-6)
Dualar	ve	şifalı	dualar	ile	ilgili	örnekler:
hüve bāb her kim söylemeden biñ kez elif dise ḥaḳ teʿāla malı cāndan şol 

ḳadar vire kim ḥisābın bilmeye (69b/7-9).
ḫı eger bir kimseniñ derdi olsa yetmiş kez eline oḳuya üfüre ol aġrır yerine 

dürte şifā bula (70a/9-11).
Burçlar	ve	bununla	ilgili	olarak	saatler,	vakitler	ve	yıllarla	ilgili	örnekler:
bābü aḥkām sāʿatleri beyān ider, 9) vallāhü aʿlem bilgil kim günüñ evvelī 

tā ṣabāḥdan ḳuşluġa degin vaḳt-i zuḫaldir ḳuşlıḳdan öyleye dek vaḳt-i müş-
terīdir öyleden ikindü namāzı ortasına degin vaḳt-i ʿuṭāriddir ikindiden aḫşā-
ma degin vaḳt-i zühredir aḫşāmdan yatsu namāzına degin vaḳt-i şemsdir yat-
su namāzından dün yarusına degin vaḳt-i ḳamerdir dün yarusından tā seḥer 
vaḳtine degin vaḳt-i merrīḫdir fī maʿrifeti aḥkām-ı nücūm çün sāʿat zuḫal[e] 
yetişe eyüdür ketḫüdālıḳ esbāba varmaḳ ve ḳabın ḳıymaḳ ve kesmeyle bir ke-
mik ve ḥareketi ve sefere ( )	ve ḳan almaḳ ve ḥacāmat itmek ve meʿālece (
)	itmek ve sulṭānlar ve begler ve ulular yüzün görmek ve ṭon biçmek ve yeñi 

ṭon geymek ve illā her oġlan ki vücūda gele ʿömri uzun ola dünyāda naṣīblü 
ola vallāhü aʿlem (61b/9-13, 62a/1-12).

sene-yi yılan ḳaçan yılan yılı gelse ol yıl ṣovuḳ ola ṭavar ḳıranı çoḳ ola ve 
daḫı yılan çoḳ ola tereke çoḳ ola niʿmet ucuz ola ol yıl evvelinde ṭoġan oġlan 
gürlik ( )	idici ola devletli ola ortasında ṭoġan oġlan uġrı yaman işi sevici 
ola āḫirinde ṭoġan oġlan özge ḳılıḳı ola dimişler allāhü aʿlem (65b/13,	66a/1-7).

dördünci ṭāliʿ serṭān ve yıldızı ḳamerdir ammā bilgil kim serṭān ayıdır ve 
dişidir maġribīdir ayıñ evidir (76b/9-11) ... ʿalāmeti oldur ki aḳ tenlü ḳara 
ṣaçlu ev degirmi ( ) başlı ola ve degme kişiniñ sözini ḳulaġına ḳoymaya 
ve tañrıdan ḳorḳulı ola ve bir yüksek yerden ve dīvārdan ṣaḳınmaḳ gerek kim 
ziyān irişmeye (76b/12-13, 77a/1-3)

... ḫastalıġı evi ḳūsdur ḫastalıġı ve yürek aġrısından ve ḳan ġalebesinden 
ola (77b/2-4).
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[ḳanḳı kişiniñ ṭāliʿi ḥamel olsa yılduz] ... ḳarındaşları evi cevzādır velī 
ḳarındaşları evi ol ḳadar rūzlı olmaya anası evi serṭāndır evvelki anadan ata-
dan ḳalan māl pāyidār olmaya oġlı ḳızı evi eseddir oġlından ḳızından rūzlı ola 
şöyle kim göñli deler ḫastalıġı esseden ola her ayda ḳan aldırmaḳ gerek ve 
ʿavratı evi mizāndır ʿömri içinden bu ṭāliʿi kişi üç kerre evlene evvelki ʿavratı 
olmaya ölümi evi ʿaḳrebdür issiden ḳandan ola seferi evi ḳūsdur...	 (70b/13-
71a/1;	71b/8-72a/12).

3. Eserin Söz Varlığından Örnekler
Bu	 bölümde	 organ,	 bitki,	 hastalık,	 hayvan, taş	 ve	maden adlarından	 ve	

Türkçe	fiillerden	seçilmiş	söz	varlığına	yer	verilmiştir.
Aġız, aḳçiger, alın, ayaḳ, aʿżā, baldur, balġam, baş, bāzū, beden, beñz, 

boyın/boyun, bögür, bögrek, bud, burun, çiger, ferc, göbek, gögüs, gövde, göz, 
ḥāyā ( )/ḥayā, iç yaġı, ilik, ḳan, ḳarın, ḳaṣuḳ, ḳaş, kemik/kemük, ḳıl, ḳu-
laḳ, maʿde/miʿde, maḳʿad, meme, mesāne, ṣaḳal, ṣafrā, ṣırṭ, sidik/sidük, sidik/
sidük yolu, süd, şaḳāk, ṭalaḳ, ṭaşaḳ, ten, ṭırnaḳ, ṭopuḳ, tükürük, yürek, źeker, 
eserde	geçen	vücut	bölümleri	ve organ	adlarıdır.

Eser	bitki	adları	yönünden	zengindir.	Bunlar,	acı bādem, afyūn, aḳ bedenūş, 
aḳ ferfiyūn, aḳ günlik/ aḳ günlük, ʿāḳırḳara/ ʿaḳırḳarā ( 	/ ), aḳ ḳavaḳ, aḳ 
sandal, anāṣūn, anṭuz, aṭrāfīl ( ), ayva, bādem, ballūṭ, behmen, behmen-i 
hindī, behmen-i seriḫ, belīle, benefşe/menefşe, biber, buġday, buḫūr, ceviz, 
cevz-i bevvab, cevz-i hindī, çeviz, çevz-i bevvā ( ), çam, çörek otu, çükün-
dür, dārçīn, dār-ı filfil, diş budaḳ, döñgel, ferfiyūn, fındıḳ/ funduḳ, fıstıḳ, fülfül, 
gelincik, gök mażī, gömeç, gül, günlik/ günnik/günlük, ḥāvūc/ḥāvuç, ḥavlıcān/ 
ḥavlıncān, ḥūrma, ḥummāż, ḫardāl, ḫaşḫāş, ḫatmegül, helīle, hindistān çevizi, 
ıṣırġan, ḳabaḳ, ḳākūle, ḳara buḫūr, karaca otu, ḳara çalı, ḳara günlik, ḳara 
helīle, ḳaranfīl, ḳara toḫum, ḳara üzüm, ḳasnī, ḳavın, ḳaya ḳoruġı, kebābe, 
keçi boynuzu, keretiz/kereviz/kireviz,/kirevüz keşnic/keşniş/kişnic, keten, ḳızıl-
cuḳ, ḳızıl üzüm, kişver ( ), ḳusṭ, ḳuzı ḳulaġı, kimyūn, küyter, maʿdanūs (

) /merdanūs, māẓū/māẓī, mercimek, mıṣır, misvāk, naʿne, nerges/nergiz, 
noḫūd, palāmūd, pamūḳ, pāpādıya, pelit/pelid, pirinç, rāziyāne/rāziyāni, 
reyḥān, ṣaḳız, ṣarıhelīle, ṣarmuṣaḳ, ṣarmaşıḳ, sedef, semizotu, ṣınāmekī/sinā-
mekī, ṣoġan, sögüt, ṣūmaḳ, ṣuṣam, sünbül, şaḳāḳıl, şalġam, şeftālīaġacı, ʿūd, 
ṭārcīn, tekeniñ yemişi, ṭopalaḳ, turaḳ, turp, ʿūd-ı billisān, ʿūd-ı çām, ʿūd-ı hin-
dī, ʿ ūdü’l-ḳahr, üzüm, üzerlik, yaban ḳabaġı, yer baġırṣaġı, yeşil ḳurbaġa, zaʿ-
firān/zaʿferān, zencebīl/zencefīl/zencifire, zerdālī, zeytūn, zūḳū olarak	 tespit 
edilmiştir.	Bazılarının	birden	fazla	yazıma	sahip	olduğu	belirlenmiştir.	Buna	
etki	eden	nedenler	bilinememektedir.
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Eserde	 taş	ve	maden	adları	da	bulunmaktadır.	Ancak	bunlar,	bitki	adları	
kadar	yaygın	değildir.	Metinde	geçenler	 iseʿaḳīḳ, baḳır, demür, demürboḳu, 
isfidāc, mürdaseng, pīrūzī/pīyrūze, ṣır, ṣırça, şāb, şāb-ı yemenī, tuz’dur.

Üzerinde	çalışılan	tıp	kitabı	hayvanlar	yönünden	de	önemli	söz	varlığına	
sahiptir.	Metinde	geçen	hayvan	adları,ʿaḳreb, ayu, balıḳ, barıṣ, bayḳuş, bilbil, 
bit, büre/pīre, cānāvār, erkeç, eşek, eveyik, fīl, gögercin, ḥımār, ḫınzīr, ḫoraz 
( ), ḥūt, inek, ingeç, ḳara ṭavuḳ, ḳarlanġuç/ḳırlanġuc/ ḳurlanġuç, ḳaṭır, 
ḳaz, kedi, keklik, kelp, ḳırmızı ṭavuḳ, ḳıṣraḳ, kirpi, ḳoyun, ḳurbaġa, ḳurd/ ḳurt, 
ḳuş, ḳuzı, leylek, meymūn, piliç, ṣafṣāġan / ṣavsaḳan / ṣavusḳan, ṣolıcan/ṣolu-
can, sazan, serçe, sülük, şişek, ṭavşan, ṭavuḳ, teke, tilki, ṭoñuz’dur.

Tıp	kitabında,	belirtileri	ve	tedavileri	verilen	hastalık	adları	aġrımaḳ, aḳ-
lıḳ, baş aġrısı, baş çegzenmek, behaḳ, bel aġrısı, bel ṣovuḳluġı, bevāsīr, buru, 
cerāḥat, çürük, çıban, dişaġrısı, giciyük, giçivik, göñül darlıġı, göze inen 
ṣu, göz kararmaḳ, ḫavf, ḳarın aġrısı, ḳarasu, kemürcek, kepek, ḳırıḳ, ḳulunc, 
mayāṣıl, öksürük, puluçluḳ, ṣaġırlıḳ, ṣancu, ṣarulıḳ, ṣıraca, sızı/ẓızı, ṣızılı/
ẓızılı, sidik damlaması, ṣovuḳluḳ, ṣuṣuzlıḳ, şeb körligi, temürey/temürgey/te-
mürgü, uyuz, yaġır, yara, yel, yerli öksürük, yürek aġrısı, zahmet, ziḳ-i nefes, 
zükkām’dır.

Arapça	veya	Farsça	sözcüklerin	Türkçe	yardımcı	fiillerle	(et-,	eyle-,	ol-,	
kıl-)	yaptığı	birkaç	birleşik	fiil	dışında	Türkçe	fiiller	yaygın	olarak	kullanıl-
mıştır.	Bunlar,	aġrı-, aldır-, barış-, aġrı-, çaġzen-, çegzin-, çek-, çıḳ-, çirlen-, 
daḳın-, dala-, damlat-, damzur-, darıl-, debren-, deg-, de-/di-, der-, dile-, diñ-, 
diñdir-, doġ-, dolaş-, doy-, dög-, dögül-, dök-, dökül-, dökün-, dön-, döndür-, 
dut-, dutun-, düriş-, dürt-, düş-, düşün-, ek-, eksil-, eksik it-, em-, elet-, endir-/
endür-, er-, eri-, erid-, evlen-, eyt-, eyü ol-, ez-, geç-, gel-, gelür-, gerkin-, 
getür-, geydür-, gez-, gici-, gider-, gir-, göm-, giter-, giy-, gör-, görin-, götür-, 
gül-, ḫot-, ılışdur-, ıṣla-, ıslat-, ısıt-, iç-, içür-, içit-, idin-, ir-, irgür-, iriş-, ir-
kil-, iste-, isle-, issi ol-, işlet-, işi-, işit-, işle-, işlet-, it-, itin-, ḳak-, ḳal-, ḳaldur-, 
ḳaruş-, ḳarışdur-, kaşı-, ḳat-, ḳatlan-, ḳavrul-, ḳavur-, ḳaynat-, kes-, kesil-, 
ḳıl-, ḳır-, ḳıvrış-, ḳız-, ḳızar-, ḳo-, ḳon-, ḳonul-, ḳopar-, ḳorḳ-, ḳorḳut-, ḳoy-, 
ḳoyul-, ḳurıl-, ḳurtıl-, ḳurut-, ḳuṣ-, ḳuṣdur-, ol-, olın-, oñul-, oñult-, ortur-, 
ov-, oy-, oyna-, öl-, ögrenür-, pişir-, ṣaḳın-, ṣaḳla- ṣan-, ṣar-, semir-, semürt-, 
sev-, sevin-, sevündür-, sez-, ṣınan-, ṣıva-, ṣızır-, sidigi ṭutul-, sidigiṭurma-, sil-
, siñir-, ṣoḳ-, ṣovu-, ṣovut-, söndür-/sönidirmek/söndür-, söyle-, ṣulan-, sür-, 
sürt-, süz-, şiş-, ṭaḳın-, ṭamzur-, ṭara-, ṭaran-, ṭoġ-, ṭoḳın-, ṭunuḳ-, ṭut-, ṭutıl-, 
tart-, tartıl-, tersle- tut-, tutan-, tutul-, tütüz-, uġra-, ulaşdır-, unut-, ur-, ut-, 
uyan-, uyu-, uyuş-, uza-, üfürtül-, var- vir-, vur-, yadır-, yaġla-, yaḳ-, yaḳış-, 
yandur-, yap-, yapuş-, yapuşdur-, yarıl-, yaşa-, yaşar-, yat-, yatur-, yaz-, ya-
zıl-, ye-, yedir-/yedür-, yet-, yetir-, yetiş-, yıġ-, yıġıl-, yol-, yoġur-, yorul-, yu-/
yuy-, yudur-, yun-, yut-, yürek bur-, yürek oyna-, yüri-/yürü-, yüz-’tir.
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Sonuç ve Değerlendirme 
Yurt	 içinde	 ve	 yurt	 dışında	 da tarihî	 Türkçe	 tıp	 kitaplarının	 tamamının	

tespit	 edildiği	 söylenemez.	Buna	 etki	 eden	 pek	 çok	 neden	 vardır.	Bunların	
başında,	onlara	ulaşamamanın	geldiği	düşünülmektedir.	Çünkü	eserler	tespit	
edildikten	sonra	onların	diğerlerinden	ayrılan	veya	birleşen	yönlerini	ortaya	
koymak,	eser	tespitine	göre	nispeten	daha	kolaydır.	

Bazı	 dünya	 kütüphanelerinin	 diğer	 el	 yazması	 eserlerinde	 olduğu	 gibi	
Türkçe	el	yazmalarında	da	kataloglama	ve	dijital	ortama	aktarma	süreçleri-
ni	tamamlaması,	onlara	ulaşmayı	kolaylaştırmaya	başlamıştır.	Bu	yolla	elde	
edilip	tarafımıza	geçen	tarihî	Türkçe	tıp	kitaplarından	biri	de	bu	çalışmanın	
konusu	olan	Eczā-yı Lokmān Ḥekīm’dir.	

Eser,	besmele,	hamdele	ve	salvele	ile	başlamıştır.	Mukaddime	sayılabile-
cek	kısımda	müellif,	hekimliğin	Lokman	Hekim’den	kalan	birkaç	kâğıt	parça-
sıyla	yapıldığını	anlatmıştır.	Bu	bölümde	müellif;	kendisine,	eserin	amacına,	
kime	sunulduğuna	dair	herhangi	bir	bilgi	paylaşmamıştır.	Eserin	hatime	bö-
lümünde	de	eserin	bitişiyle	 ilgili	bir	 tarih	bulunmamaktadır.	Bundan	dolayı	
denilebilir	 ki	 tıp	 ve	 bir	 çeşit	 tılsım/havas/vefk	 kitabı	 olan	Eczā-yı Lokmān 
Ḥekīm,	müellifi,	 yazıldığı	 yer	 ve	 dönemiyle	 ilgili	 herhangi	 bir	 bilginin	 bu-
lun(a)madığı	bir	eserdir.	Dil	özellikleri,	onun	16.	yüzyılın	ikinci	yarısında	ya-
zıldığını	düşündürmektedir.	

Harekeli	 nesihle	 yazılan	 eser,	 140	 varaktır	 ve	 birkaç	 istisna	 olsa	 da	 her	
varakta	13	satır	vardır.

Eser,	 temelde,	 hastalıklar	 ve	 tedavileri	 ile	 tılsım	 ve	 burç	 bilgisi	 bölüm-
lerinden	 oluşuyor	 izlenimi	 vermektedir.	Bu	 bölümler	 de	 kendi	 içinde	 fark-
lı	sayılarda	değişen	alt	bölümlere	(baplara)	ayrılmıştır.	Bunlar	hastalıklar	ve	
tedavileri,	bitkiler	ve	kullanılacağı	yerler,	burçlar,	koruyucu	hekimliğin	bazı	
konuları	(hamam,	cima,	mutlu	olmak	gibi)	ve	tılsım/büyü	bilgisi	gibi	bölüm-
leri	 içermektedir:	 (i)	Hastalıklar,	 bel	 ağrısı	 başta	 olmak	üzere	 yürek	 ağrısı,	
göz	ağrısı,	ayak	ağrısı,	kısırlık	gibi	genel	sağlık	sorunlarından	oluşmaktadır.	
(ii)	Bitkiler	de	onların	genel	özellikleri,	hangi	hastalıklarda	nasıl	kullanılacağı	
bilgisiyle	 izah	edilmiştir.	Bu	bölümler,	 bu	özelliğiyle	kısa	bir	 şifalı	 bitkiler	
kitabı	 izlenimi	vermektedir.	(iii)	Tılsımlarla/vefklerle/büyülerle	ilgili	alt	bö-
lümde	de	onların	ne	zaman	yapılacağı	ve	onlar	için	hangi	duaların	okunacağı	
bilgileri	yer	alır.	Tılsımlar,	bir	hastanın	iyileşip	iyileşmeyeceğine	yönelik	tıl-
sımlar,	birleştiren	tılsımlar	ve	ayıran	tılsımlar	diye	çeşitlere	ayrılabilmektedir.	
Ayıran	tılsımlara	ise	ulu günah	ifadesiyle	dikkat	çekilmiş	ve	bilinmesine	rağ-
men	yapılmaması	tavsiye	edilmiştir.	(iv)	Burç	bilgisinde	de	burçlar,	özellik-
leri,	onların	hayattaki	diğer	unsurla	bağlantıları	(anası	atası	evi,	karındaşı	evi,	
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işi	gücü	evi,	ölümü	evi	gibi)	dile	getirilmiş	ve	kişinin	burç	özelliklerine	göre	
ilaç	hazırlanması	gerektiği	belirtilmiştir.	

Eserde,	hastalıklar	ve	dileklerde	okunabilecek	dualara	da	yer	verilmiştir.	
Duaların	da	sevabı	bilinmeden	yapılan	dualar	ile	sevabı	bilinerek	yapılan	du-
alar	olmak	üzere	iki	bölümden	oluştuğu	söylenebilir.	

Eserin	imla	özellikleri,	diğer	eserlerle	çoğunlukla	ortak	özelliklere	sahiptir.	
Bunun	yanında	eserin	ol-	fiilinde	farklı	bir	imla	ve	hareke	özelliği	kullandığı	
belirlenmiştir.	Bunun	o	ünlüsünün	özelliğiyle	ilgili	bir	işaret	olabileceği	düşü-
nülse	de	bu	imla,	tam	olarak	yorumlanamamıştır.	Ayrıca	yabancı	sözcüklerde	
çoğunlukla	Türkçeleştirilmeye	gidildiği	görülmüştür.	Yine	eserde	dikkati	çe-
ken	bir	özellik	de	sözcüklerde	göze	çarpan	/ç/	sesine	temayüldür.

Eserde	Şirvânî’nin	Sultâniyye	adlı	eserinin	cima	ile	ilgili	bablarının	4	faslı-
nın	bire	bir	alıntılandığı	belirlenmiştir.	Alıntılanan	nüshanın	ise	Kitâb-ı Güzî-
de olduğu	anlaşılmıştır.	Çünkü	alıntıda	yalnızca	bu	nüshada	geçen	ibarelere	
rastlanmıştır.	Ayrıca	eserdeki	diğer	alıntılardan	farklı	olarak	bu	alıntıda,	alın-
tının	sonuna	kadar	kırmızı	mürekkep	kullanıldığı	görülmüştür.	Kanıtlanamasa	
da	bunun	alıntı	çeşitlerini	ayırmak	gibi	bir	amaca	sahip	olabileceği	düşünül-
mektedir.

Tıp	kitabında	öğretici,	ikna	edici	ve	karşılaştırmalı	anlatım	teknikleri	kul-
lanılmıştır.	 Hekim	 ilaçları,	 bitkileri	 ve	 onların	 kullanımlarını	 dile	 getirdiği	
bölümlerde	 öğretici	 anlatımdan	 yararlanmıştır.	Yine	 o,	 diğer	 hekimlere	 atıf	
yaparak	ve	bizzat	etkisini	gördüğü	ilaçlar	hakkında	mücerreb, teçribe/tecri-
be olın- ifadelerini	 kullanarak	 anlattıklarının	 inandırıcılığını	 güçlendirmeye	
çalışmıştır.	Eserde	karşılaştırmalı	anlatımlar,	özellikle	bitkilerin/ilaçların	fay-
dalarının	 ve	 zararlarının	 anlatıldığı	 yerler	 ile	 tılsımların	 kimlere	 yapılması,	
kimlere	 yapılmaması	 gerektiği	 hususlarında	 kullanılmıştır.	Bu	 bölümler	 bir	
çeşit	olumlu	ve	olumsuz	özelliklerin	karşılaştırıldığı	bölümlerdir.

Eser	Türkçe	 tıp	 terimleri,	bitki	ve	hayvan	adları	ve	hatta	 fiiller	yönüyle	
Türk	diline	önemli	katkılar	sağlayabilecek	malzemeye	sahiptir.	Bunlar	dışın-
da	eserde,	diğer	 tıp	kitaplarında	olduğu	gibi	 coğrafya,	botanik,	madencilik,	
astroloji	incelemeleri	için	de	veriler	bulunduğu	söylenebilir.	Eserde	Şirvânî,	
Ak	Şemseddin,	Hacı	Paşa,	Câlînûs	ve	Suhreverdî’den	alıntılar	yapılmıştır.	Bu	
alıntılarla	eserin,	tarihî	Türkçe	tıp	metinlerine,	bu	alanla	ilgili	yapılmış	ve	ya-
pılacak	biyografik	çalışmalara	katkı(lar)	sağlayacağı	umulmaktadır.	

Öneriler 
Türkçe	tıp	metinlerinin	en	çok	yazıldığı	süreç	olan	Osmanlı	Dönemi	sınır-

lılığıyla	hazırlanan Osmanlı Tıbbî Bilimler Literatürü Tarihi adlı	4	ciltlik	eser-
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den	de	yararlanılarak	Türkçenin	tarihî	tıp	metinleri,	güncel tespitlerle,	ulaşılan	
yeni	eserlerle	ortaya	konmalıdır.

Eserler,	 tarihî	 Türkçe	 tıp	 metinleri	 adlı	 alt	 birim	 veya	 ayrı	 bir	 başlıkla	
dijital	 ortama	 aktarılmalı	 ve	 onlara	 ulaşmak,	 onlardan	 yararlanmak	
kolaylaştırılmalıdır.

Tarihî	Türkçe	tıp	metinleri,	çoğunlukla	şu	an	kullanılmayan	Arap	harfle-
riyle	yazılmıştır.	Türkçe	metinlerde,	Arap	harflerinin	 farklı	 yazı	 stilleri	 (ta-
lik,	 nesih	 gibi)	 de	 kullanılmıştır.	 Bunlar	 hâlihazırda	metinlerin	 okunmasını	
güçleştirmektedir.	Bunun	 yanında	 bu	 eserlerin	 tıp	 başta	 olmak	 üzere	 farklı	
alanlara	ait	çoğu	günümüzde	kullanılmayan	terimlerden,	günümüzde	bulun-
mayan	yer	adlarından	ve	şu	an	sıkça	faydalanılmayan	kaynaklardan	oluşması	
onların	okunmasını	da	anlamlandırılmasını	da	ayrıca	güçleştirmektedir.	Bunu,	
bir	de	neredeyse	her	bir	terime,	yer	adına,	ölçü	birimine,	kişi	adlarına	farklı	
anlamlar	veren,	onları	farklı	imlalarla	yazan	sözlük	ve	kaynaklar	da	daha	girift	
ve	 içinden	 çıkılamaz	hâle	getirmektedir.	Bunları	 çözümlemek	her	ne	kadar	
bilim	insanının	görevi	olsa	da	bu	güçlükleri	en	aza	indirmek	ve	tıp	metinlerine	
yönelen	kişilerin	harcadıkları	çabayı	azaltmak	için	bu	metinlerden	oluşturul-
muş	bir	sözlük	hazırlanmalı	ve	bu	sözlük	de	dijital	ortamda	kullanılabilir	hâle	
getirilmelidir.	Ayrıca	bu	sözlükte,	bir	sözcüğe	ait	tüm	imlalar	ve	anlamlar	da	
tanıklanmalıdır.

Kullanılan işaretler:
(?)	:	Okunuşundan	emin	olunamayan	sözcük	veya	sayıları	bildirmektedir.
[]	 :	Metindeki	sözcük	ve	cümlelerin	tamamlandığını	belirtir.
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Ek 1: Eserden örnek sayfalar

 
Ön	Kapak	Dışı			 Arka	Kapak	Dışı

 
Ön	Kapak	İçi	 Arka	Kapak	İçi

 
1a	 137a-137b
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Ek 2: Ecza-yı Lokman Hekim’de Sultâniyye’den alıntılanan cima 
bölümlerinin Sultâniyye’deki aslıyla karşılaştırılması 

Sultâniyye’de	cima	ile	ilgili	bölümler
Önce	(27b/7-29b/11)	sonra	(26a/4-	
27b/6)	sırasıyla	alıntılanmıştır.

Ecza-yı Lokman Hekim’de	cima	ile	ilgi-
li	bölümler	(56a/7-61b/7)

20	 Küçüker’de	 yetilüsin, yetilüdür şeklinde	 okunan	 sözcüğün	 metnimizde	 de	 geçtiği	
görülmüştür	 (Küçüker,	 2010,	 s.	 179-180).	 Aynacı,	 bu	 sözcüğü	 yatlu (27b/7)	 şeklinde	
okumuştur.	Yatlu	sözcüğü	Tarama Sözlüğü’nde	kötü, şom, adi, fena şeklinde	açıklanmıştır	
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_tarama&arama=kelime&guid=TDK.
GTS.5bd2d08b71c3e7.50815716).	 Biz	 de	 bağlamla	 uygun	 olduğunu	 düşündüğümüz	 bu	
okuyuşu	tercih	ettik.

Bu	 faṣılda	
beyān	 ider	 kim	 cimāʿuñ	 ḳanḳısı	 eyü	 ve	
ḳanḳısı	yatludur.	Pes	bil	kim	ʿavrat	aruḳ	
olsa	 veyā	 ḳatı	 semüz	 olsa,	 pes	 anuñ-ı-
la	 cimāʿ	 idene	 yigrek	 oldur	 kim	 ʿavratı	
calḳḳoyun	yatura	ve	andan	ṣoñra	anuñ-ı-
la	birez	oynaya,	emcegin	ve	gögsini	çoḳ	
ova.	Pes	çünki	bildüñ	ki	 ʿavratuñ	meyli	
artdı,	iki	budın	götüre	ve	fercine	zeker-i-
le	 sürte	 ol	 ḳadar	 kim	 ferci	 renginden	
döne,	 andan	 cimāʿa	meşġūl	 ola	 ve	 hem	
ʿavrat	daḥı	az	az	aşaġadan	ḥareket	ide	tā	
ol	 vaḳte	 degin	 kim	 tamām	 şehvet	 döki-
le	ve	iki	şehvet	bile	ḳarışa	ve	andan	ine,	
oġlan	ḥāṣıl	ola.	Ve	bunuñ	gibi	cimāʿdan	
elbette	 ʿavrat	 yüklü	 ola,	 ḳaçan	 kim	 bir	
māniʿolmaya.	Ve	 ammā	eger	 ʿavrat	 ḳatı	
semiz	 ola,	 pes	 münāsib	 oġlan	 isteyene	
oldur	kim	anı	bükeldüp	cimāʿ	ide,	evvel	
didügümüz	 şarṭlardan	 ṣoñra	 tā	 oġlana	
ḳala.	Ve	ammā	cimāʿuñ	yatlusı	oldur	ki	
er	 calḳḳoyın	 yata	 ve	 ʿavrat	 erüñ	 üstine	
çıḳa	ve	gerge	tā	ol	ḳadar	kim	şehvet	dö-
kile.	Anuñiçün	 kim	 erüñ	 şehveti	 bunuñ	
gibi	 cimāʿdan	 tamām	 inzāl	 olmaz	 ve	
hem	 ʿavratuñ	 ruṭūbeti	 erüñ	 źekerine	 gi-
rür.	Pes	bulardan	źekere	ve	hem	ḳaṣuġa	
yaramaz	ḥastalıḳlar	ḥāṣıl	olur.	Pes	bunuñ	
gibi	cimāʿdan	ġāyet	ṣaḳınmaḳ	gerek.	Ve	
hem	daḥı	ayaġ	üstine	ṭurup	cimāʿ	 itmek	
be-ġāyet	yaramazdur.	Ve	ammā	yine	yanı	
üzerine	yatup	cimāʿ	itmek	egerçi	ol	daḥı	

 	 bu	 faṣıl	 beyān	 ider	 kim	
ḳanḳıları	eyüdür	ḳanḳıları	yatludur20	pes	
ḳaçan	kim	ʿavrat	arıḳ	olsa	veyāḫūd	semiz	
olsa	 anıñla	 cimāʿ	 idine	yegrek	olur	kim	
ʿavratı	 arḳa	 üstüne	 yadırdıḳdan	 ṣoñra	
anıñla	biraz	oynaya	ve	emçeklerin	ve	gö-
gsin	pes	çün	ʿavratın	meyli	arṭuġın	bildiñ	
iki	 budın	 ḳaldurasın	 fercine	 zekerile	 ol	
ḳadar	 sürtesin	 kim	 ferc	 renginden	 döne	
andan	cimāʿa	meşġūl	ola	ve	 ʿavrat	 daḫı	
aşaġıdan	az	az	ḥareket	ide	ol	vaḳte	degin	
kim	şehvet	döküle	ve	iki	şehvet	birbirine	
ḳaruşa	 tā	 oġlan	 raḥmine	 düşe	 ve	 bunuñ	
gibi	 cimāʿdan	 elbetde	 ʿavrat	 yüklü	 olur	
ḳaçan	 kim	 daḫı	 māniʿi	 olmaya	 ve	 eger	
ḳatı	semiz	ola	pes	andan	oġlan	isteye	ol-

dur	kim	anı	[teglerüp	(?)	 ]	cimāʿ	ide	
ol	didigimiz	 şarṭlar	ki	 tā	oġlana	ḳala	ve	
ammā	 cimāʿınıñ	 yatlusı	 oldur	 ki	 er	 ṣırṭı	
üstüne	ʿavrat	üstüne	bine	ol	ḳadār	gerki-
ne	kim	şehvet	döküle	anıñiçün	kim	erüñ	
şehveti	bunuñ	gibi	cimāʿdan	tamām	çıḳ-
maz	ve	hem	ʿavratıñ	ruṭūbeti	erüñ	zekeri-
ne	girür	andan	zekere	ve	ḳasıġa	yaramaz	
ḥastelik	ḥāṣıl	olur	pes	bunıñ	gibi	cimāʿ-
dan	ṣaḳınmaḳ	ve	hem	daḫı	ayaġı	üstüne	
durup	 cimāʿ	 itmek	 be-ġāyet	 yaramazdır	
ve	 ammā	 yanına	 yatup	 cimāʿ	 itmek	 ol	
daḫı	yaramazdır	illā	bu	ḳadār	var	kim	ol	
ikiden	yegrekdir	pes	bulardan	 iḥtirāz	 it-
mek	gerek	vallāhü	aʿlem	
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yaramazdur	 illā	bu	ḳadar	var	kim	ol	 iki	
cimāʿdan	yigrekdür,	pes	bulardan	iḥtirāz	
itmek	gerek	
.	 Bu	 bābda	 cimāʿuñ	 muḳavviyātın	
bildürür	 ve	 bu	 dört	 faṣl	 üzerinedür	

.	Bu	faṣılda	beyān	
ider	 ol	 nesneleri	 kim	 anı	 işitmeklig-i-
le	 ve	 görmek	 ile	 cimāʿa	 ḳuvvet	 virür.	
Ḥuṣūṣā	 cimāʿ	 itdügi	 yire	 baḳsa	 ve	 daḥı	
maḥbūbuñ	ṭopuġına	ve	baldırına	baḳmaḳ	
cimāʿa	ḳuvvet	virür,	ḥuṣūṣā	kim	sevdügi	
kişi	ola.	Ve	geydügi	ḳızıl	veyā	al	ola	veyā	
ṣaru	ola	veyā	yeşil	ola.	Ve	ancılayın	ünin	
işitmek	 ve	 çalġu	 çaldurmaḳ	 be-ġāyet	
cimāʿa	muḳavvīdür.	Ve	hem	daḥı	ol	leṭā-
yifleri	ki	cimāʿ	bābında	yazılupdurlar,	anı	
oḳutmaḳ	 ve	 dinlemek	 be-ġāyet	 cimāʿa	
ḳuvvet	virür.	Ve	hem	daḥı	ḳaṣuġın	yüli-
mek	 şehveti	 ḥarekete	 getürür	 ve	 zekere	
ḳuvvet	 virür	 	 Bu	
faṣılda	beyān	ider	ol	nesneleri	ki	cimāʿa	
ḳuvvet	 virür,	 yimeklerin	 ve	 içmeklerin.	
Pes	bil	kim	erkek	şişek	eti	kim	çoḳ	ṣoġan	
ve	 noḥūd-ıla	 eyü	müherrā	 bişüreler,	 an-
dan	 ṣoñra	ol	 noḥūdı	ve	 ṣoġanı	 çıḳaralar	
ve	 etine	 ve	 şūrbāsına	 dār-ı	 çīnī	 ve	 ḥav-
lincān	 ve	 zencebīl	 ve	 şaḳāḳul	 ekeler	 ve	
saḳanḳūr	 ṭuzıyla	 yiyeler	 kim	 be-ġāyet	
muḳavvīdür.	 Ḳaçan	 kim	 bu	 didügümüz	
ṭaʿāmuñ	yimegin	ʿādet	ide	ve	hem	erkek	
semüz	keçi	eti	ve	hem	semüz	bülüc	ve	ṭa-
vuḳ	eti	ve	hem	nīm-birişt	yumurda	ṣarusı	
ve	südlü	birinc	aşı,	ḥuṣūṣā	kim	et	ve	hel-
yūn	birle	bişmiş	ola,	be-ġāyet	muḳavvī-
dür	cimāʿa.	Ve	bu	cemīʿsin	kim	yāz	itdük	
ıssı	mizāclu	kişiye	muvāfıḳdur	ve	ammā	
levz	ve	fıstuḳ	ve	fınduḳ	ve	köknar	içi	ve	
hindistān	 ḳozı.	 Pes	 bular	 cemīʿ-i	 mizā-
ca	muvāfıḳdur.	Daḫı	bil	kim	bir	dirhem	
ḳaṣnı	balı-y-la	şerbet	idüp	içmek	cimāʿa	
ḳuvvet	 virür,	 ḳaçan	 kim	 balġam	 mizāc	
ola	 ve	 hem	 bu	 mizāclu	 kişiye	 zencebīl	
ve	 şaḳāḳul	 murabbā	 be-ġāyet	 muḳav-
vīdür.	Ve	daḥı	bil	kim	baġanuñ	zekerini

	 bu	 faṣıl	 beyān	 ider	
ol	 nesneleri	 kim	 anlarıñ	 işitmekligi	 ve	
görmekligi	 cimāʿa	 ḳuvvet	 virürler	 pes	
bilgil	kim	itdigiñ	kişiniñ	yüzüne	baḳmaḳ	
cimāʿa	ḳuvvet	virür	ḫuṣūṣā	cimāʿ	 itdügi	
yere	bakalar	ve	daḫı	maḥbūbuñ	ṭopuġına	
ve	balduruna	baḳmaḳ	cimāʿa	ḳuvvet	vi-
rür	ve	dahi	ʿavrata	er	ṣūretini	geydürmek	
ve	oynatmaḳ	cimāʿa	ḳuvvet	virür	ḫuṣūṣā	
kim	sevdügi	kişi	ola	ve	ancılayın	onların	
işitmekligi	ve	anlara	çalgular	çaldurmaḳ	
be-gāyet	cimāʿa	maḳvī	dirler	ve	hem	daḫı	
ol	 leṭā’ifler	kim	cimāʿ	bābında	yaza	dir-
ler	anları	oḳutmaḳ	ve	diñlemek	be-gāyet	
cimāʿa	 ḳuvvet	 virür	 ve	 daḫı	 ḳaṣıġın	 on	
beş	günde	yā	yedi	günde	yolmaḳ	şehveti	
ḥarekete	 getürür	 ve	 zekere	 ḳuvvet	 virür	
allāhü	 aʿlem	 	 bu	 faṣ-
lı	 beyān	 ider	 şol	 nes[ne]leri	 kim	cimāʿa	
ḳuvvet	 virür	 yemeklerden	 ve	 içmekler-
den	pes	kaçan	kim	erkek	 şişek	 etin	 çoḳ	
ṣoġan	 ve	 noḫūdla	 berāber	 bişürürler	 ve	
andan	ṣoñra	ol	ṣoġanı	ve	noḫūdı	içinden	
çıḳaralar	ve	etine	ve	şūrbāsına	dārcīn	ve	
ḥavlıncān	 ve	 zencefīl	 ve	 şaḳāḳıl	 ekeler	
suḳanḳūr	ṭuzıyla	yeyeler	be-ġāyet	cimāʿa	
virür	ḳaçan	kim	bu	didigimiz	ṭaʿāmı	ye-
mek	 ʿādet	 idineler	 ve	 hem	 erkek	 semiz	
keçi	eti	ve	hem	piliç	ṭavuḳ	eti	ve	rafadan	
yumurṭa	 ṣarusı	 ve	 südlü	 pirinç	 çorbası	
ḫuṣūṣā	kim	et	ve	helyūn	bile	bişmiş	ola	
be-ġāyet	 maḳvī	 dirler	 ve	 bu	 cemīʿisini	
yād	 itdik	 ıssı	 mizāçlu	 kişilere	 muvāfıḳ	
dirler	 ve	 ammā	 bādem	 ve	 fıstıḳ	 ve	 fın-
dıḳ	ve	gülnār	içi	ve	hindistān	çevizi	pes	
bunlar	cemīʿ-i	mizāca	muvāfıḳdır	ve	daḫı	
bil	kim	bir	dirhem	ḳaṣnī	balıla	şerbet	ide	
içe	cimāʿa	ḳuvvet	virür	ḳaçan	kim	mizācī	
balġamı	olsa	ve	hem	bu	mizāclu	kişilere	
zencefīl	ve	şaḳāḳıl	be-ġāyet	makvīdir	bil	
ḳaçan	kim	buġanıñ	 	źekerini	ḳurutsa-
lar	ve	un	gibi	eleseler	 	rafadān	yumurṭa	
ṣarusıyla	içseler	veyā	etile	bişirüp	yeseler	
cimāʿ	itmege	be-ġāyet	ḳuvvet	virür	köşik
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21	 Bu	sözcük	Sultâniyye’nin	hiçbir	nüshasında	geçmemektedir.

ḳaçan	 kim	 ḳurıtsañ,	 un	 gibi	 eyleseñ	 ve	
anı	 nīm-birişt	 yumurda	 ile	 icseñ	 veyā	
et-ile	bişürüben	yiseñ	be-ġāyet	cimāʿ	 it-
mege	 ḳuvvet	 virür	 ve	 yardım	 virür.	 Ve	
daḥı	bil	kim	köşek	māyesinden	noḥūdca	
içmek	az	ıṣlanmış,	be-ġāyet	cimāʿa	ḳuv-
vet	virür	ve	hem	mücerrebdür.	Ve	ammā	
eger	ol	yidügi	kişiyi	incidse,	pes	aña	eyle	
gerek	kim	 fī’l-ḥāl	 ṣovuḳ	 ṣuyıla	ġusl	 ide	
tā	 anuñ	 taʿabından	ḳurtıla.	Ve	hem	eger	
cünān	ki	kerdemeyi	döge	ve	ṣuyın	ala	ve	
ṣırf	 nebīz-ile	 içe,	 fī’l-ḥāl	 nefʿi	 ẓāhir	 ola	
(27b/7-29b/11)	 .	 Bu	
faṣılda	cimāʿuñ	menāfiʿin	ve	mazarratın	
ve	 hem	 eyüsin	 ve	 yavuzın	 beyān	 ider.	
Pes	bil	kim	cimāʿuñ	yigregi	oldur	ki	anda	
altı	ṣıfat	bulına	evvelki	oldur	kim	beden	
muʿtedil	 ola	 ḥarāretde	 ve	 bürūdetde	 ve	
ruṭūbetde	 ve	 yübūsetde.	 Ve	 ikinci	 ṣıfat	
oldur	kim	ṭaʿām	hażm	olduġından	ṣoñra	
ola	Ücünci	ṣıfat	oldur	kim	beden	mümtelī	
olmaya.	Dördünci	ṣıfatı	oldur	kim	beden	
ṭaʿāmdan	 ḥālī	 olmaya.	Beşinci	 ṣıfatı	 ol-
dur	kim	göñli	 cimāʿı	gey	 isteye.	Altıncı	
ṣıfatı	oldur	kim	zekeri	tekellüfsüz	ḳāyim	
ola.	Pes	çün	bu	ṣıfatlar	bulunduḳdan	ṣoñ-
ra	bil	ḳaçan	kim	cimāʿ	itmek	bu	ṣıfatlarla	
ola.	Aña	cimāʿ-yı	muʿtedil	dirler	ve	bu-
nuñ	gibi	 cimāʿ	 ḥarāret-i	 ġarīzi	 semirdür	
ve	 hem	 bedeni	 yeyni	 ve	 muʿtedil	 eyler	
ve	hem	bedene	 feraḥ	ve	şādı	getürür	ve	
ḳaḳımaḳlıġın	 ve	 öykesin	 zāyil	 eyler	 ve	
hem	yaramaz	 fikirleri	 ve	 endīşeleri	 kim	
sevdādan	ḥāṣıl	ola	ve	hem	sevdādan	olan	
ḥastalıḳlara	daḥı	çoḳ	aṣṣısı	vardur	ve	hem	
dīmāġı	ḳavī	ider	ve	fikri	eyü	ider	ve	göz	
nūrın	 arturur	 ve	 dürlü	 dürlü	 ḥastalıḳları	
gözden	ve	cemīʿ-i	bedenden	defʿ	ider	ve	
hem	bedene	muʿtedil	uyḳu	getürür	ve	çoḳ	
olur	 ki	 cimāʿuñ	 terkinden	 bedene	 dürlü	
dürlü	ḥastalıḳlar	ḥāṣıl	olur.	Göz	ḳararmaḳ	
ve	baş	cegzinmek	ve	ḥāyası	ve	ḳaṣıġı	şiş-
mek	 ve	 aġrımaḳ	 gibi	 ve	 gövdede	 uyuz

	māy[es]inden	 	noḫūdca	 ılıçaḳ	 ṣuyıla	
içmek	be-ġāyet	ḳuvvet	virür	ve	hem	mü-
cerrebdür	ol	yedügi	ḳatı	 inçinse	pes	aña	
öyle	gerek	kim	fī’l-ḥāl	ṣovuḳ	ṣuyıla	ġu-
sul	 ide	ki	 tā	anıñ	 tabʿından	o	ḳurtula	ve	
hem	eger	 cinān	 ki	 kerdeme	dögülür	 ṣu-
yın	çıḳaralar	ve	ḥarbī	  21	ṣuyıla	 içeler	
fi’l-ḥāl	 nefiʿ	 ḥāṣıl	 ola	  
bu	faṣıl	cimāʿın	menfaʿın	ve	muẓārrātın	
hem	eyüsin	ve	fenāsın	beyān	ider	pes	bil-
gil	cimāʿın	evvelki	yegreki	oldur	ki	anda	
altı	ṣıfat	buluna	evvelki	ṣıfat	oldur	ki	be-
den	muʿtedil	 ola	 ḥarāretde	 ve	 bürūretde	
ve	ruṭūbetde	ve	yübūsında	olmaya	ikinçi	
ṣıfat	oldur	ki	ṭaʿām	ḥażam	aldıḳdan	  
ṣoñra	ola	üçinçi	ṣıfat	oldur	ki	beden	muʿ-
teli	olmaya	dördünci	ṣıfat	oldur	ki	beden	
ṭaʿāmdan	ḥālī	olmaya	beşinçi	ṣıfat	oldur	
ki	göñül	cimāʿ	isteye	altıncı	ṣıfat	oldur	ki	
źekeri	teklifsiz	ḳā’im	ola	pes	kaçan	kim	
cimāʿ	bu	 ṣıfatlarla	ola	 aña	 cimāʿ-ı	muʿ-
tedil	 dirler	 fā’idesi	 çoḳdur	 zīrā	 kim	 bu-
nuñ	gibi	cimāʿ	ḥarāreti	ġayrı	 [?]	  
muʿtedil	 eyler	 ve	 bedene	 ferāḫ	 ve	 şāźı-
lıḳ	getürür	ve	uyḫusın	zā’il	ider	yaramaz	
fikirler	 ve	 endīşeler	 kim	 sevdādan	 ḥāṣıl	
olursa	giderür	sevdādan	olan	hasteliklere	
çoḳ	 fā’idesi	 vardır	 ve	 hem	demāġı	 ḳavī	
ider	fikri	eyü	ider	ve	göz	nūrun	arturur	ve	
dürlü	dürlü	ḥastelikleri	gözden	ve	cemīʿ	
bedenden	defiʿ	 idüp	giderür	ve	hem	be-
dene	muʿtedil	uyḫu	getürür	ve	daḫı	nice	
bunlara	beñzer	ḥastelikleri	bedenden	de-
fiʿ	ider	ve	hem	çoḳ	vāḳiʿ	olur	kim	cimāʿı-
nıñ	 terkinde	olsa	 dürlü	 dürlü	 ḥastelikler	
ḥā[ṣıl]	olur	göz	kararmaḳ	ve	baş	çegzen-
mek	ve	ḫāya	ve	ḳaṣıḳ	şişmek	ve	aġrımaḳ	
gibi	ve	gevdelere	uyuz	çıban	gibi	olmaḳ	
ve	dürlü	dürlü	mālīḫulyā	gibi	ḳaçan	kim	
yine	cimāʿa	meşġūl	oluna	bunlar	cemīʿi-
sin	źā’il	ider	ve	hem	giderür	ve	hem	daḫı	
bilgil	 terkinden	 adama	 puluçluḳ	 ḥāṣıl	
olur	elinden	iş	gelmez	olur	ve	hem	dahi
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ve	 aġrı	 bigi	 olmaḳ	 ve	 dürlü	 māliḥūlyā-
lar	 ve	 ḳaḳımaḳlar	 gibi.	 Pes	 ḳaçan	 kim	
yine	cimāʿa	meşġūl	olsa	buları	cemīʿsin	
zāyil	 idüben	giderür.	Ve	hem	daḥı	bil	ki	
cimāʿuñ	 terkinden	ādeme	bülücluḳ	ḥāṣıl	
olur	 ve	 hīç	 elinden	 iş	 gelmez	 olur.	 Ve	
hem	daḥı	bil	nitekim	cimāʿuñ	 terkinden	
bedene	dürlü	dürlü	marażlar	ḥāṣıl	olur	ve	
ancılayın	 çoḳ	 itmeklikden	 daḥı	 bedene	
çoḳ	dürlü	marażlar	ḥāṣıl	olur.	El	ayaḳ	dit-
remek	gibi	ve	ṭutmazlıḳ	gibi	ve	göz	ḳulaḳ	
żaʿīf	ve	ḳuvveti	 sāḳıṭ	olmaḳ	gibi	ve	be-
den	süst	olmaḳ	ve	hem	hażm	żaʿīf	olmaḳ	
bigi.	Pes	zinhār	nitekim	terkinden	iḥtirāz	
idersin	 ifrāṭından	 daḥı	 ancılayın	 iḥtirāz	
it	kim	be-ġāyet	yaramazdur	ve	hem	daḥı	
iḥtirāz	it	ḳarı	cimāʿından	ve	ḳatı	kiçi,	yaş-
lu	ādem	cimāʿından	ve	ṣayru	cimāʿından	
ve	 çirkin	 ṣuratlu	 ādem	 cimāʿından	 kim	
be-ġāyet	 yaramazdur	 ve	 cemīʿ-i	 men-
faʿatlerin	 mażarrata	 döndürürler	 ve	 be-
deni	dürlü	dürlü	belālara	mübtelā	iderler.	
Ve	ammā	bikirüñ	cimāʿı	ve	daḥı	ol	ʿavra-
tuñ	cimāʿı	kim	zamānlar	cimāʿ	olmamış	
ola,	egerçi	fāyidası	vardur,	 illā	bu	ḳadar	
vardur	kim	bedeni	żaʿīf	iderler.	Ve	ammā	
sevdügi	 kişinüñ	 cimāʿı	 egerçi	 çoġ	 olsa	
bedeni	sevindürür	ve	hem	rāḥatlandurur,	
lākin	bedene	az	żaʿf	virmekden	ḥālī	de-
güldür.	Ve	hem	daḥı	ḳorḳuda	ve	ġażabda	
ve	ḳatı	ḳayġuda	ve	ḳatı	 ishālden	ve	ḳan	
almaḳdan	ṣoñra	ve	ḥammāmda	ve	ḳatı	ıs-
sıda	ve	ḳatı	ṣovuḳda	ve	ḳuṣmaḳdan	ṣoñ-
ra	cimāʿ	 itmeye	ve	hem	ḳatı	düşmen-ile	
cimāʿ	itmeye	ve	hem	ḳatı	dost-ıla	cimāʿ	
itmeye	 ve	 hem	kendünden	 yig	manṣūb-
lu	 kişiyle	 cimāʿ	 itmeye	 (26a/4-	 27b/6).

	 bil	 nitekim	 cimāʿın	 terkinden	 bedene	
dürlü	 dürlü	 emrāẓlar	 ḥāṣıl	 olur	 ançılayı	
çoḳ	itmekden	daḫı	böyle	dürlü	dürlü	em-
rāżlar	ḥāṣıl	olur	el	ayaḳ	ditremek	gibi	ve	
dutmaḳlıḳ	gibi	ve	göz	ḳulaḳ	ẓaʿīf	olmaḳ	
ve	ḳuvveti	sāḳıṭ	olmaḳ	ve	ve	beden	süst	
olmaḳ	ve	ḥazım	ẓaʿīf	olmaḳ	gibi	pes	zin-
hār	nitekim	terkinden	ihtirāz	idersin	em-
rāẓından	daḫı	ançılayın	iḥtirāz	itmek	kim	
be-ġāyet	 yaramazdır	 vaḳti	 geçmiş	 kim	
karı	cimāʿından	vakti	geçmiş	yaşlu	adam	
cimāʿından	kim	be-ġāyet	yaramaz	dirler	
ve	cemīʿ-ī	menfaʿatlerin	muẓarrāta	dön-
düre	dürlü	dürlü	belalara	mübtelā	iderler	
ve	 ammā	 yegrek	 cimāʿı	 daḫı	 ol	 ʿavrat	
kim	cimāʿı	 çoḳ	zamāndan	berü	 itmemiş	
ola	egerçe	fā’ideleri	vardır	illā	ḳadar	var	
kim	bedeni	ẓaʿīf	iderler	ḥāṣiyetler	bile	ve	
ammā	sevdügi	kişiniñ	cimāʿı	egerçi	olsa	
bedeni	 sevündürür	 ve	 hem	 rāḥatlandura	
velākin	bedene	ẓaʿif	vermekden	ḫālī	de-
gildir	 ve	 hem	 daḫı	 ḳorḳuda	 ve	 ġażabda	
ve	ḳayġuda	ve	ishālde	ve	ḳan	almaḳdan	
ṣoñra	ve	hammāmdan	ve	ḳatı	sıçaḳda	ve	
ḳatı	sovuḳda	ve	ḳuṣmaḳdan	ṣoñra	cimāʿ	
itmeye	ve	hem	ḳatı	düşmān	ile	cimāʿ	it-
meye	 kendüden	 büyük	manṣūblı	 kişiyle	
cimāʿ	itmeye	allāhü	aʿlem	(56a/7-61b/7)



182 Vatikan Kütüphanesinde Türkçe bir tıp metni: Eczā-yı Lokmān Ḥekı̄m.
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Ek 3: Kemâliyye ve Ecza-i Lokman Hekim’de geçen ve Şifâ’dan alıntıla-
nan dühni’l-mübârek ve macun bilgilerinin karşılaştırılması 

Kemaliyye	(153b/9-16	Şahin,	 
2005,	s.	161-162)

Ecza-i	Lokman	Hekim	 
(39b/6-40a/8)

şifā	kitābında	eydür	muṣannif	hacı	paşa	
bir	yaġ	gibi	terkīb	zikr	itmiş	dühn-i	mü-
bārek	diyü	ad	virmiş	bil	aġrısına	kim	ṣo-
vuḳdan	ya	yilden	ola	ḥāṣılı	bedende	ce-
miʿ	ne	ḳadar	ṣovuḳdan	ve	yilden	aġrılar	
ve	 yersizler	 varısa	 küllisine	 dermān	 ve	
şifādur	erinçdür	mücerrebdür	ol	yaġ	bu-
dur	kim	yigirmi	dirhem	baş	eski	ṣarum-
saḳ	 ala	 yumşaḳ	 dögeler	 ḳabıla	 bile	 on	
dirhem	daḫı	dögülmişin	büber	ve	iki	rıṭıl	
eski	zeyt	yaġı	birle	ḳaynadalar	tā	yarım	
rıṭıl	ḳalınca	andan	indüreler	süzeler	ṣāfī	
yaġ	ḳala	yine	od	üzerine	ḳoyalar	daḫı	biş	
dirhem	günlük	biş	dirhem	ferfiyūn	ikisi	
daḫı	 dögülmiş	 ola	 yaġuñ	 içine	 ḳoyalar	
ḳarışduralar	avādan	ḳarışa	andan	indüre-
ler	bir	sırçalu	ḳaba	ḳoyalar	ḥācet	vaḳtın-
da	ısıcaḳ	ideler	ve	teni	daḫı	od	yanında	
ısıdup	anuñla	tekrār	ideler	şifā	bula	yine

faṣıl	 bu	 yaġ	 daḫi	 kim	 şifā	 kitābından	
alınmış	muṣannif	ḥācı	pāşā	bu	yaġ	terkī-
bin	zikr	 itmiş	dühni’l-mübārek	deyü	ad	
urmış	 bel	 aġrısına	 ṣovuḳdan	 ve	 yelden	
olmış	aġrılar	ve	sızılar	varısa	cümlesine	
dermān	şifādır	hemān	terkībi	zikr	olınur	
yigirmi	 baş	 ṣarımṣaḳı	 yumşaḳ	 dögeler	
ḳabuġıyla	 bile	 ve	 on	 dirhem	 biber	 dö-
gülmiş	 ve	 iki	 raṭıl	 eski	 zeyt	 yaġı	 birle	
ḳaynadalar	 tā	 kim	 buçuḳ	 raṭıl	 ḳalınca	
andan	endüreler	süze	ṣāfī	yaġ	ḳala	yine	
ot	üzerine	ḳoyalar	daḫı	beş	dirhem	fer-
fiyūn	ve	beş	dirhem	günlük	ikisini	daħı	
dögeler	yaġın	içine	ḳoyalar	ḳaruşduralar	
ndan	endüreler	bir	sırça	ḳaba	ḳoyalar	ḥā-
cet	vaḳtinde	ısıçaḳ	ideler	ve	teni	daḫı	od	
yanında	 ḳızduralar	 anıñla	 tekrār	 ovalar	
şifā	bula
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Extended Summary
Human	beings	 tried	 to	 convey	 their	 experiences	 about	 the	 protection	 of	 health	

and	the	treatment	of	diseases	to	the	next	generations	verbally	and	written.	Medical	
manuscripts	 are	 one	 of	 these	 written	 sources	 in	 which	 experiences	 are	 conveyed.	
These	manuscripts	which	contain	important	information	about	past	medical	studies	
and	treatments	are	priceless	works	 in	 terms	of	reflecting	the	 linguistic	and	cultural	
features	of	 their	period	as	well	as	 their	subjects.	 If	 these	works	are	only	examined	
within	the	context	of	medical	history	it	will	result	 in	obtaining	limited	information	
about	them.		Whereas,	in	order	to	benefit	more	from	these	medical	manuscripts	and	
to	determine	the	features	in	their	content	completely,	they	should	be	studied	by	other	
fields,	 especially	 linguistics.	 This	 article	 was	 prepared	 to	 serve	 this	 purpose.	 The	
subject	 of	 this	 article	 is	 the	work	 known	 as	Eczā-yı	Lokmān	Ḥekīm	of	which	 the	
period	and	the	writer	is	unknown.	This	work	which	consists	of	140	foils	is	registered	
in	Vatican	Library,	Catalog	of	Turkish	Manuscripts	in	the	number	of	430.

The	name	of	the	work	was	written	in	a	style	of	Arabic	script	(talik).	The	foils	of	the	
work	are	in	covered	bindings.	Since	it	is	not	possible	to	touch	the	work,	its	material	
cannot	be	understood,	but	it	is	considered	that	it	is	made	of	leather	due	to	its	color.	
Because	of	its	oldness,	it	is	believed	that	the	binding	is	as	old	as	the	original	work.	
Information	about	the	size	of	the	work	could	not	be	obtained	but	it	is	estimated	that	it	
is	not	less	than	20,5x14,5.	

There	is	only	one	copy	of	the	work	and	the	subject	of	this	article	is	about	this	copy.	
There	 is	no	 information	about	 the	work’s	purpose	of	writing	and	 to	whom	it	 is	

addressed.	
Since	it	is	a	medical	book	due	to	its	subject,	it	is	possible	to	find	detailed	horoscope	

and	talisman	information	about	medicine	in	the	book.	It	is	not	known	when	and	where	
Eczā-yı	 Lokmān	 Ḥekīm	 was	 written.	 On	 the	 pages	 of	 55b/13-56a/8	 of	 the	 work	
Şirvânî	is	mentioned	as	the	wise	doctor	of	his	time,	thus,	the	writer	was	not	living	at	
the	same	period	with	Şirvânî.	Considering	the	fact	that	Şirvânî	died	in	1450,	the	work	
must	have	been	written	after	1450.	But	precise	information	cannot	be	given	about	how	
much	time	have	passed	until	this	work	was	written.	For	this	reason,	an	approximate	
evaluation	which	will	be	conducted	with	language	data	 is	needed.	According	to	an	
evaluation	 that	 was	 conducted	 with	 various	 language	 data,	 units	 which	 have	 the	
properties	 of	Old	Anatolian	Turkish	 and	Ottoman	Turkish	 are	 used	 together.	 Such	
as	labialization	and	labial	harmony,	the	existence	of	imperative	second	person	affix	
-gIl,	observing	verbal	adverb	affix	{-mAdAn},	the	use	of	present	tense	first	person	
affix	as	{–Am}.	Karahan	states	that	the	existence	of	labialization	which	is	observed	at	
the	beginning	of	Western	Turkish	can	be	regarded	as	the	basic	property	of	Anatolian	
written	language	for	at	least	three	hundred	years,	beginning	from	13th	century.	This	
corresponds	to	the	16th	century	and	present	tense	first	person	affix	{–Am}	and	the	
verbal	adverb	affix	{–mAdAn}	reinforce	this.	Because	it	is	known	that	these	affixes	
are	started	to	be	used	from	the	16th	century	onwards.	Furthermore,	the	fact	that	the	
language	data	in	the	work	can	be	exemplified	for	both	periods	overlaps	with	the	16th	
century.	In	the	light	of	these	data	and	interpretations,	it	is	believed	that	the	work	is	
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written	in	the	16th	century	and	it	 is	a	transition	period	work.	Since	labial	harmony	
is	frequently	exemplified	in	the	work,	it	is	estimated	that	the	work	is	written	at	the	
second	half	of	the	century.	

The	work	is	generally	written	with	a	simple	Turkish	and	with	didactic,	convincing	
and	comparative	narration	techniques.	Target	audience	who	would	read	medical	texts	
plays	 a	 role	 in	 this.	Because	 the	main	 objectives	 of	Turkish	medical	 texts	 are	 the	
comprehension	of	the	texts	by	the	people	and	treating	themselves	and	people	around	
them,	especially	when	there	is	no	doctor	around	them.	For	this	reason	it	can	be	stated	
that	the	writer	has	considered	these	facts	as	well.	

It	is	observed	that	the	work	consists	of	two	main	topics	(roughly	diseases	and	their	
treatments	and	talismans/horoscopes)	and	it	 is	possible	to	separate	the	subtopics	of	
the	work	into	a	couple	of	groups.	Most	of	them	consists	of	diseases,	their	treatments,	
sexual	 life	 suggestions,	 getting	 pregnant,	 pregnancy	 prevention	 and	 the	 ways	 of	
conducting	easy	childbearing,	the	termination	of	unwanted	pregnancy,	the	treatment	
of	 infertility,	 miscarrying	 the	 embryo	 that	 was	 died	 in	 the	 womb.	 Other	 subjects	
consist	of	raw	materials	of	medicines	(plants,	animals),	the	preparation	of	medicines	
and	 information	 about	 for	which	disease	 it	 should	be	used	 and	how,	 fighting	with	
insects	 and	 certain	 animals,	 horoscopes	 and	 their	 relationship	 with	 diseases	 and	
treatments,	talismans,	medicinal	prayers	and	spells	that	reconcile	or	separate	people.	
It	was	observed	that	diseases,	treatments	and	plants	are	mentioned	at	the	early	pages	
(1a-34a)	and	others	are	mentioned	at	the	middle	and	latter	pages.	In	short,	this	medical	
book	in	Vatican	Library,	is	extremely	important	for	Turkish	language	studies	in	terms	
of	spelling	and	language	features,	vocabulary	(such	as	medical	terms,	names	of	plants,	
animals,	medicines,	stones,	minerals	and	talisman	knowledge	and	their	nonce	words,	
Turkish	 verbs).	 Besides,	 the	work	 contains	 data	 about	 different	 disciplines	 just	 as	
other	medical	texts.	

It	 was	 determined	 that	 this	 Turkish	 medical	 manuscript	 that	 was	 written	 with	
Arabic	alphabet	was	not	 included	 in	History	of	 the	Literature	of	Medical	Sciences	
during	the	Ottoman	Period	and	Turkish	Republic,	Ministry	of	Culture	and	Tourism	
Catalog	of	Manuscript	Institution,	which	are	the	most	extensive	sources	about	medical	
texts.	For	this	reason,	it	is	believed	that	this	study	can	contribute	to	the	studies	about	
historical	Turkish	medical	texts.

 


