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Özet
Anadolu coğrafyasında tespit edilmiş ilk örnekleri 16. yüzyılda görülen tıp kitapları arasında 16. yüzyılda yaşamış, şair hekim Nidâî’nin
Dürr-i Manzûm’u dikkat çekmektedir. Eser, adından da anlaşılacağı
üzere manzum olup 721 beyittir. Nidâî’yle aynı dönemde yaşamış ve
onun gibi II. Selim’in hekimi olan Garseddin-zâde’nin de manzum bir
tıp eseri olduğu bilgisine kaynaklarda yer verilmektedir. Çalışmanın
amacı, Garseddin-zâde’ye atfedilen 06 Mil Yz A 787/3’teki Manzûme’nin ona ait olup olmadığını tartışmak, kime ait olduğunu delillerle
değerlendirmektir. Çalışmada, tespit edilen tıp eserleri kısaca tanıtılmakta, Nidâî’nin eseri hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra Garseddin-zâde’ye atfedilen Manzûme’yle Nidâî’nin Dürr-i Manzûm’undaki ortaklık ve farklılıklar ortaya koyulmaktadır. Sonuç kısmında ise
elde edilen tespitler yorumlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Garseddin-zâde, Manzûme, 16. yüzyıl, tıp metinleri, Nidâî, Dürr-i Manzûm
ON A MEDICAL POEM ATTRIBUTED TO GARSEDDINZADE ŞEMSEDDIN MUHAMMED: MANZUME OR
MANZUME Fİ ILMI’T-TIB
Abstract
Among the archetypes of medical books written in Anatolia in the
16th century Dürr-i Manzûm of Nidâî -poet and physician lived in the
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16th century- draws attention. As is evident from its name, the work is
written in verses and it has 721 couplets. There is an information in
references that Garseddin-zâde who lived in the same period with Nidâî
and was the physician of Selim II likewise, had also a medical book
written in verses. The aim of this study is to discuss whether Manzûme
at 06 Mil Yz A 787/3 which was ascribed to Garseddin-zâde is his or
not and then with evidences determining whom the book belongs to.
In this study, firstly identified medical books are explained and given
information about Nidâî’s book. Afterwards it is revealed that there are
uniformities and differences in Manzûme to Garseddin-zâde and Nidâî’s
Dürr-i Manzûm. In conclusion, identified detections are commented.
Keywords: Garseddin-zâde, Manzûme, 16th century, medical
works, Nidâî, Dürr-i Manzûm

Giriş
İnsanoğlu yaratılışından bu yana var olabilmek ve hayatta kalabilmek amacıyla doğa olayları, yıldızların hareketleri, burçlar, değerli taşlar, bitkiler gibi
etrafındaki olgu ve varlıklardan faydalanmış, bu bileşenlerle ilgili varsayımlarda ve denemelerde bulunmuştur. Bu uğraşlar, bazı ilimlerin doğmasına ve
halk kültürü içerisinde değerlendirilebilecek edebî bir zenginliğin oluşmasına
olanak sağlamıştır. Bugün alternatif tıp olarak değerlendirilen bitkilerle tedavi, farklı coğrafyalarda farklı dilleri konuşan toplumlarda önemli bir meşgale
hâline gelerek tıp sahasındaki edebî eserlerin oluşumuna zemin hazırlamıştır.
Tercüme yoluyla dilden dile aktarılan bu eserlerin Türk edebiyatında tespit edilen ilk örneklerine Eski Anadolu Türkçesi döneminde rastlanmaktadır.
Bu dönemde Anadolu’da yazılmış tercüme tıp kitaplarından ilki Hekim Bereket’in Arapça olarak yazdığı Lubâbü’n-Nuhab’ın Türkçeye çevirisi olan
Tuhfe-i Mübârizî adlı eseridir. Eser, İbn-i Sina’nın Kânûn fi’t-Tıb adlı kitabının akrabadin (mürekkep ilaçlar) kısmının bir özetidir (Erdağı, 2001, s. 47).
Bu eserin akabinde, tıp kitapları arasında dilinin sadeliği ve kaynak eserin
kıymeti bakımından önemi haiz olan Müfredât-ı İbn-i Baytar Tercümesi yer
almaktadır (Küçüker-Yıldız, 2016). Anadolu beylikleri dönemindeki tercümelerle başlayan tıp kitapları yazma geleneğinin tarihi bilinen ilk telif kitabı ise
Gerede yöresinde yazılmış olan İshak bin Murad’ın Edviye-i Müfrede’sidir
(Canpolat, 1973). Türk kültür tarihinin değerli kaynakları arasında yer alan
bu eserlerin yanı sıra 14 ve 15. yüzyıllarda Ali bin Abbas bin el-Mecusî’nin
Kâmilü’s-Sınâ’atü’t-Tıbbiye’sinin tercümesi olan Kâmilü’s-Sınâ’a Tercümesi,
Hekim Ahmedî’nin Tervihü’l-Ervah’ı, Hacı Paşa’nın Müntahab-ı Şifâ ve Teshil’i, Ahi Çelebi bin Şerîf’in Yâdigâr-ı İbni Şerîf’i, Muhammed bin Mahmud
Şirvânî’nin İlyasiyye, Sultaniyye ve Mürşid’i başta olmak üzere yaklaşık otuz
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tıp kitabı kaleme alınmıştır (Önler, 1998, s. 158-161; Kaya, 2008, s. 13-17).
Tıp kitabı yazma geleneği, 16. yüzyılda da devam etmiştir. Tercüme ve telif
olmak üzere İbrahim bin Abdullah’ın Alâim-i Cerrâhîn’i, Muslihiddîn Mustafâ bin Şaban Sürûrî’nin Terceme-i Mucizü’l-Kânûn fi’t-Tıbb ve Terceme-i
Risâle-i Bîh-i Çînî’si yanında çok fazla nüshası olması nedeniyle devrinin
önemli eserleri arasında olduğu anlaşılan Hekim Nidâî’nin Menâfiü’n-Nâs ve
Dürr-i Manzûm’u1 dikkat çekmektedir (Doğan, 2010, s. 164-167).
Bu eserlerin dışında, kaynaklarda Garseddin-zâde Şemseddin Muhammed’in 16. yüzyılda kaleme aldığı manzum bir tıp eseri olduğuna dair bilgi
bulunmaktadır (Özen, 1975, s. 209). Kurdoğlu, bu bilgiye dayanarak Garseddin-zâde Şemseddin Muhammed’i şair tabip olarak kaydetmiştir (1967, s.
120). Levend’de “Şemsettin” adıyla yer alan
Safra vü sevda vü balgam kan ile
Bahs iderdim gelse ger Lokman ile (1984, s. 414)
beyti de Garseddin-zâde’nin bir manzum tıp kitabının olabileceği düşüncesini güçlendirmiştir. Bayat ise Garseddin-zâde’ye dair verdiği bilgiler arasında Manzûme-i Tıb adlı bir eserinin bulunduğunu ve bu eserin Millî Kütüphane 3/787 70b-98b’de kayıtlı olup tahkike muhtaç olduğunu Osmanlı
Müellifleri’nden hareketle söylemiştir (1999, s. 43). Ayrıca bahsi geçen beyitten hareketle Garseddin-zâde, Lokman Hekim’le bahse giren şairler arasında
da zikredilmiştir (Taşkesenlioğlu, 2016, s. 177). Böylelikle Millî Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu’nunda 06 Mil Yz A 787/3’teki eserin onun manzum tıp
eseri olabileceği pek çok araştırmacı tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak
ifade edilmiştir.
Bu çalışmada, Garseddin-zâde kısaca tanıtılıp ona atfedilen 06 Mil Yz A
787/3’teki Manzûme incelenecek ve bahsi geçen eserin müellife aidiyeti sorgulanmaya çalışılacaktır.
Garseddin-zâde Şemseddin Muhammed
Şemseddin Muhammed bin Garseddîn el-Halebî, kaynaklarda doktor ve
bilgin Şeyh Garseddîn Ahmed Çelebi’nin oğlu olarak tanıtılmaktadır. Şeyh
Garseddîn Ahmed eş-Şehîr bi-Şihâbeddin adıyla tanınan babası eğitimini Halep’te tamamlamış, daha sonra Şam’da tıp ve hikmet; Kahire’de matematik,
akli ilimler, tefsir ve hadis ilimlerini tahsil etmiştir. Yüksek seviyede bir âlim
olarak İstanbul’a gelmiş, burada müderrislik yapmış ve büyük bir üne kavuşmuştur. İlm-i Hisâb’da Tezkîre adlı bir eserinin ve birçok önemli esere haşiyelerinin olduğundan bahsedilmektedir (Donuk, 2015, s. 396-397; Kahraman,
1

Dürr-i Manzûm, Manzûme, Manzûm fi’t-tıbb, Manzûme-i Tıb, Cevher-i Tıb, Risale-i Hikmet
gibi farklı adlarla eserin nüshalarında yer almış ve bu nedenle de kataloglara da bu biçimde
kaydedilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bk. Öztürk, 2011.
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1996, s. 545; Bayat, 1999, s. 41). Âlim bir babanın oğlu olarak doğan Şemseddin Muhammed, babasından ilim ve hekimliği öğrendikten sonra zamanındaki
bilginlerin toplantılarına katılmış, iç medreselerine müderris olmuş, sonradan
da hekimliğe başlayarak saray tabipleri arasına girmiştir. Kaysûnî-zâde Bedreddin’in vefatıyla II. Selim’e hekimbaşı olmuş ve aynı zamanda da padişahın şehzadesi Mehmet’e hocalık yapmıştır (Kurdoğlu, 1967, s. 120). Şehzade
Mehmet’in ölümü üzerine hocalığı bırakmıştır. Şair, H 982 Zilhicce’sinde (M
1575) vefat etmiştir (Donuk, 2015, s. 706). Garseddin-zâde’ye atfedilen Manzûme dışında mensur bir Cevher-nâme’nin de olduğu kataloglarda yer almaktadır. Yakın zamanlarda yapılan bir çalışmayla bu Cevher-nâme muhtevası
ve dil özellikleri bakımından incelenerek tanıtılmıştır (Murad ve Ateş, 2018).
Manzûme
Yazmalar kataloğunda Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 787/3’e kayıtlıdır.
787/1’de Muhammed el-Fâsî (öl. 1052/1642)’ye ait olduğu söylenen Sihamu’r-Rabt fî’l-Muhammesi’l-Hâliyi’l-Vast ve 787/2’de de yazarı belli olmayan bir Mecmû’a-i Eş’âr bulunmaktadır. 70b-98b arasında yer alan ve konusu
tıp ilmi olan bu Manzûme, 175x115-120x76 mm boyutlarındadır. Her sayfada
11 beyit bulunan eserde toplam 622 beyte yer verilmiştir.
Mesnevi nazım şekliyle yazılmış esere, Manzûme denildiği ilk beyitlerde
yer alan
Manẓūme dinildi nāmı naẓmiledür
Dizmedi kimse böyle naẓmile dür
beytinden anlaşılmaktadır. Manzûme, Fe’ilâtün/Mefâ’ilün/Fe’ilün kalıbıyla
yazılmış olup eserde birçok vezin kusuru dikkat çekmektedir. Eserdeki bapların başlıkları ya da hangi hastalığın tedavisiyle ilgili bilgi verileceği der-kenara yazılmıştır. Metinde Allah’a hamt, Hz. Muhammed’e ve dönemin padişahına övgü gibi bir giriş kısmı mevcut değildir. Sadece eserin adına ve kitabın
yazılış nedenine dair bilgiler verilmiştir. Bu kısımdan sonra yazar, sözü kısa
kesip beden ilminin ehemmiyetinden bahsetmiş, sağlığın önemini vurgulayan
hadis ve delillerle konuyu izah etmiştir.
Tıp risaleleri üzerine yapılmış çalışmalar incelenirken Nidâî adlı bir müellife ait ve farklı isimlerle Türk edebiyatına dâhil edilmiş olan Dürr-i Manzûm adlı eserle karşılaşılmıştır. Diriöz, bahsi geçen ve hekim olarak bilinen
Nidâî hakkında şu bilgileri vermektedir: Şairin asıl adı Şaban olup Kanuni
ve oğlu Sultan II. Selim zamanında yaşamıştır. Derviş Nidâî adıyla da bilinen
şair, II. Selim zamanında hekimlik yapmıştır. Seyahat etmeyi seven mizacı
nedeniyle yolu Kırım’a düşmüş ve Giray Han’a hoca olmuştur. II. Selim’in
Konya’da şehzadeliği sırasında ona eşlik etmiş, burada Mevleviliğe dâhil
olmuş, şehzadenin tahta çıkmasıyla da onunla birlikte İstanbul’a gelmiştir.
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Ölümüne dair kesin bir bilgi bulunmayan Nidâî’ye ait son bilgi Dürr-i Manzûm’un II. Selim’e sunuluş yılı olan 1567’dir (1990, s. 41-46). Genc-i Esrâr-i
Ma’nî, Tenbihname, Ed-Dürrü’l-Manzûm (Dürr-i Manzûm), Menâfiü’n-Nâs
Rebiü’s-Selâme (Öztürk, 2011, s. 43-55), ikiden fazla keyif verici maddenin
münazarasını anlatan Mübâhasât-ı Mükeyyifât’ı (Büyükkarcı Yılmaz, 2013)
ve Kırım tarihiyle ilgili de Nusret-i Gazâ-yı Sâhib Gerây Hân (Şen, 2003) adlı
eserleri vardır.
Pek çok ülkede nüshası bulunan bu eserler incelenirken 06 Mil Yz A
787/3’te Garseddin-zâde’ye ait olduğu düşünülen Manzûme ile Nidâî’nin
Dürr-i Manzûm’u arasında büyük benzerlikler görülmüştür. Dürr-i Manzûm,
Nidâî’nin Menâfiü’n-Nâs adlı eserinin manzum ve muhtasar hâlidir. Dürr-i
Manzûm’un Ay tarafından tenkitli metni hazırlanmış (Ay, 2000); Ölker ve Direkçi tarafından da Keyf-i Kitâb-ı Nidâî’nin Dürr-i Manzûm’un nüshası olduğu tespit edilmiştir (2009).
Söz konusu iki eser karşılaştırıldığında Ay’ın tenkitli metnini hazırladığı
Dürr-i Manzûm’da “Hâzâ risâle-i Kaysûnîzâde el-Ma’rûf Derviş Nidâî ve
Du’â-yı Sultân Selîm Hân bin Sultân Süleymân Hân” başlıkları altında yer
alan 20 beyitlik Allah’a hamt ve peygambere, padişaha övgü kısımlarına Manzûme’de yer verilmediği görülmüştür. Eser 20. beyit olan
Merdüm-i çeşmüm ʿaşḳuňla ezdüm
Ol sebebden bu cevheri yazdum
ile başlamıştır. Eserin adının verildiği beyit ise iki eserde farklılık göstermektedir. Eser, Ay’ın incelediği nüshada Dürr-i Manzûm 06 Mil Yz A 787/3’teki
nüshada ise Manzûme olarak adlandırılmıştır. Aşağıda hem Manzûme’den
hem de Dürr-i Manzûm’dan alınmış beyitler verilmiştir:
Manzûme
Manẓūme dinildi nāmı naẓm iledür
Dizmedi kimse böyle naẓmile dür [70b]
Dürr-i Manzûm
Dürr-i Manzūm ṭamām naẓm iledür
Kimse dizmedi böyle naẓm ile dürr
Bu kısımdan sonra Manzûme’de beyitlerin küçük farklarla Dürr-i Manzûm’la neredeyse aynı olduğu görülmektedir. Örneğin Dürr-i Manzûm’da
II. Selim’in övgüsünde verilen beyitlerle başlık olmaksızın yarıdan başlayan
Manzûme’deki övgü sözlerinin örtüştüğü dikkat çekmektedir. Bu övgü beyitlerinden bir kısmı şöyledir:
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N’ola dirsem bunı o sulṭāna
Mālik-i ḫātem-i Süleymāna

N’ola virsem bunı o sulṭāna
Mālik-i ḫātem-i Süleymāna

ʿĀleme pādişāh u hükm-i revān
Memleket cismine olupdur ḫān

ʿĀleme pādişāh u hükm-i revān
Memleket cismine olupdur cān

İki ʿālemde ber-murād olsun
Kārı ḫalḳ üzre ʿadl ü dād olsun

İki ʿālemde ber-murād olsun
Kārı ḫalḳ üzre ʿadl ü dād olsun

Virdi devlet bi-ḥamdillāh
Ḳapusında ḳul oldı mihr ile māh

Virdi devlet Ḫüda bi-ḥamdillāh
Ḳapusında ḳul oldı mihr ile māh

Şair, metnin devamında tıbbın gereklerinden kısaca bahsettikten sonra
sözü kısa kesmek gerektiğine değinmektedir.
Dürr-i Manzûm’da Dîbâce-i Kitâb başlığı altında müellifin adı “Nidâî”
olarak geçmektedir. Fakat Manzûme’de başlık, müellif ya da müstensihe dair
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Gel imdi kelāmı muḫtaṣar it
Bu cihānda gereklü bir ešer it

Gel Nidāi kelamı muḫtaṣar it
Bu cihānda gereklü bir ešer it

Ādem oldur ki ḫalḳa ḫayrı dege
Ol mużırdur ki nāsa şerri değe

Ādem oldur ki ḫalḳa ḫayrı dege
Ol mużırdur ki nāsa şerri dege

Dürr-i Manzûm’da bu kısımdan sonra tıbbın gerekliliği, beden ilminin
önemi gibi konular ayet ve hadislerle desteklenmiştir. Bu ayet ve hadisler içerik ve sayı bakımından 06 Mil Yz A 787/3’te bulunan ve Garseddin-zâde’ye
atfedilen eserdeki ayet ve hadislerle aynıdır. İki eserde ortak olan ayet ve hadisler şöyle sıralanabilir:
 فنفخناEnbiya, 21/91. “…üfledik…” [72b]
 كلوا والشربو وال تشرفواA’râf, 7/31. “Yiyiniz içiniz, fakat israf etmeyiniz.”
[73a]
“ خير الناس من ينفع الناس شر الناس من يضر الناسİnsanların en hayırlısı, insanlara
faydalı olandır; insanların en kötüsü, insanlara zarar verendir.” [71a]
“ العلم علمان علم االبدان ثم علم االديانİlim ikidir: Beden ilmi, din ilmi.” [71a]
عليكم بمجالس العلماء واستماع الحكماء ألن الله تعالى يحى القلب بنور العلم والفصاحة كما يحى
“ األرض الميت بماء المطرUlema ve hükema meclisine devam ediniz, muhakkak ki
Allahuteala yağmur suyuyla ölü toprağı dirilttiği gibi kalbi de ilmin nuru ile
diriltir.” [71b]
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“ المعيدة بيت كل داء والحمية راس كل دواءMide her hastalığın evi olduğu gibi,
sağlığın da baş koruyucusudur.” [73a]
“El-bâbü’l-evvel fî-ma’rifeti’l-cism” başlıklı beden ilminin anlatıldığı ilk
bapta da herhangi bir fark bulunmamaktadır.
Diňle imdi neden bu ʿilm-i beden
Neden itdi Ḫudā bu cismi neden

Diňle idem nedür bu ʿilm-i beden
Neden itdi Ḫudā bu cismi neden

Ẓāhiri bāṭını nedür anıň
Nicedür sırrı cismile cānuň

Ẓāhir ü bāṭını nedür anıň
Nicedür sırrı cismile eşyānuň

Ḥükemā cānı ḳan dimiş hāşā
 فنفخناgelüpdür aňa nida

Ḥükemā cāna ḳan dimiş hāşā
 فنفخناgelüpdür aňa nidā

Anasır-ı erba’a (toprak, su, hava ve ateş) hakkında bilgi verilen “Der-ma’rifet-i ‘Anâsır-ı Erba’a” adlı kısımda da nüsha farkı olabilecek kelime değişiklikleri dışında bir farklılık göze çarpmamaktadır. Ay, başlıklarla ilgili olarak
da bazı nüshalarda bulunmadığına dair notlar düşmektedir (2000, s. 38).
Ẓāhirüňi eyledi ʿanāṣırdan
Çār erkāndur ol cevāhirden

Biri ṣafrā anuň biri demdür
Biri sevdā biri balġamdur

Ẓāhirin eyledi ʿanāṣırdan
Çār-ı erkāndur ol cevahirden

Żıdd iken birbirine bu eżdād
Cemʿ idüp cismüň eyledi ābād

Żıd iken birbirine bu eżdād
Cemʿ idüp cismüň eyledi ābād

Biri ṣafrā anuň biri demdür
Biri sevdā birisi balġamdur

Dürr-i Manzûm’da “fasıl” denilen bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümdeki
34 beyit, Manzûme’dekilerle hem sayı hem de içerik bakımından örtüşmektedir. Bu kısımdan sonra iki eserde de tabiatler ve hıltlar ile ilgili “Fî ma’rifeti’t-tabâyi’ ve’l-ahlât” [74b] / “Der ma’rifeti’t-tabâyi’ ve’l-ahlât” (Ay, 2000, s.
42) başlıkları bulunmaktadır. Bu başlık altında Dürr-i Manzûm’da “Tabi’at-ı
Safra, Tabi’at-ı Dem, Tabi’at-ı Balgam ve Tabi’at-ı Sevda” (Ay, 2000, s. 4243) başlıklarına yer verilmişken Manzûme’de bu başlıklara rastlanmamıştır.
Fakat bu bölüm beyit sayıları ve içerik bakımından aynıdır.
Dürr-i Manzûm’da “Der Ma’rifet-i Beden-i İnsan” başlıklı kısımla Manzûme’deki “Fî ma’rifeti’l-insân” bölümü de bir beyit haricinde içerik bakımından aynıdır. Dürr-i Manzûm’un bu bölümünün aşağıdaki son beyti ise incelenen nüshada bulunmamaktadır (Ay, 2000, s. 45).
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Cümle insān mazhar-ı cāndur
Tenler içre bu cān ḫāndur
İki nüshanın ikinci bapları da aynı biçimde başlamış olup sadece başlıkları farklılık göstermektedir. Dürr-i Manzûm’da ikinci baba “El-bâbü’s-sâni
Teşhis-i Emraz-ı İnsân ve Mu’âlece-i Ebdân” denilmişken Manzûme’de “Elbâbü’s-sâni” denilmiştir. Bu bölümde iki nüshada da konuya giriş niteliğinde
8 beyit bulunmaktadır. Sonrasında ise Manzûme’de “dimağı, nâzile, sudâ’,
çeşm, enef, üzn, sa’leb vb.” başlıklar bulunmakta olup Dürr-i Manzûm’daki
başlıklarla örtüşmektedir. Sadece başlıkların adları nüsha farkı olarak “mu’âlece-i dumağı, mu’âlece-i nâzile, devâ-ı sudâ’ vb.” biçiminde tercih edilmiştir.
Bu başlıklandırmalar dışında nüshalara göre bazı beyitlerin ya da bölümlerin yerlerinin farklı olması da göze çarpmaktadır. Müstensihler tercihlerine
göre kimi bölümleri öne almış ya da sona bırakmışlardır.
Dikkati çeken başka bir husus ise, daha önce de değinildiği gibi iki nüsha
arasındaki beyit farklarıdır. Ay’ın eserin müellif hattına ulaşamaması göz önüne alınarak beyitlerin müstensihlerin tercihleri doğrultusunda eksiltildikleri ya
da arttırıldıkları söylenebilir. Dolayısıyla Ay’ın esas aldığı Süleymaniye Ktp.
Şehid Ali Paşa Bölümü 2039/2’deki nüshayla 06 Mil Yz A 787/3’teki nüsha
arasında çok fazla benzerlik olduğu gibi muhtemelen müstensih tercihlerine
dayalı bazı farklılıkların da olduğu görülmektedir. Dürr-i Manzûm’da “Dev’-i
İfrat-ı Dem” başlığı altında hamile kişinin kanının durmaması, çok kanaması
olması durumunda ne yapılması gerektiğini anlatan
Evvelinde ḳan alur aňa
Aḳ nefti içür bulursaň aňa
beyti ve firengi hastalığına iyi gelecek hapın kaç gün kullanılacağının ve ekşiden kaçınma, şerbetle ishal olma gereğinin bahsedildiği “Devâ-i Frenk” bölümündeki
Bu tertib ile yiye biň ḥab
Ṣıḥḥatine tenk sebebdür heb
Żarar itmez ḳavi ider cismi
Ḥabb-ı zibaḳdur bunuň ismi
beyitleri bulunmamaktadır.
Firenginin diğer tedavi yöntemi “yağlama”nın anlatıldığı bölümdeki 307;
“yarakan”ın tedavisinin anlatıldığı bölümdeki 353; “ra’şe”nin anlatıldığı bölümdeki 355; “usru’l-bevl” bölümündeki 490-491 ve “hâtimetü’l-kitâb”daki
720. beyitler;
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Dört gün olduḳda ṣu köpükle ṣabun
Yuyalar anı pāk idüp ol gün (307)
Ḳurtılur tizcek bi-iẕnillāh
Tecribe ḳıl inanmasan billāh (353)
Yaḳı-yı Dāniyāli eyle aňa
Eyü olup seni duʿādan aňa (355)
Bir iki gün bunı yesün dāʾim
Ṣıḥḥat ister ise olur ḳāʾim (490)
Bir çekirdek misk daḫı nāfiʿdür
Ezüp ṣu ile içe eyüdür (491)
Ẓıll-ı Ḥaḳ’dur vücūd-ı pür-cūdı
İde bāḳi o ẓıll-ı memdūdı (720)
Manzûme’de yer almamaktadır.
Bunların haricinde Dürr-i Manzûm’da yer alıp karşılaştırmaya konu edilen nüshada mevcut olmayan bölüm ve beyitler bulunmaktadır. Dürr-i Manzûm’da “İlâc-ı istiskâ-i lahmî, istiskâ-i tablî, devâ-i hummâ, devâ-i meyân,
sıfat-ı yakı, ilâc-ı bevâsır, ilâc-ı rîh-i bevâsır, ilâc-ı ishâl-i bevâsır, ilâc-ı dem-i
bevâsır, ilâc-ı kabz-ı bevâsır, devâ-ı mak’ad, ilâc-ı rahne-i bevâsır, dübüri çıkana, ilâc-ı sar’a, devâ-i südde” başlıkları bulunmakta olup bu başlıkları açıklamak üzere kaleme alınan aşağıdaki beyitler Manzûme’de eksiktir.
ʿİLĀC-I İSTİSḲĀ-İ LAḤMİ
Laḥmi olsa vir aňa sen şerbet
İçerüde ḳomaya hiç ʿillet

Dār-ı Çini ṣuyı içer her dem
Defʿ ola bu bela vü derd ü elem

Ṣuň felāsife vir yāḫud tiryāḳ
Yiye vü eyleye ġıdāsını pāk

İSTİḲĀ-İ ṬABLİ
Ṭabli olsa aňa ʿilāc oldur
ليل ابليه انيbulup öldür

Hem bunı şişlere ṭılā eyle
Ḫastanuň derdine devā eyle
Sirke buġıla buġlaya her gāh
Üstine süre tā gide nāgāh

Bir yılan üç pare eyle ortasın
Güne as tā yaġını ṭamlayasın
Ol yaġı süresin şişlerine
Tā ʿilāc idesin işlerine
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Sirke buġın unutma buňa daḫı
Dār-Çin ṣuyın içür aňa daḫı
DEVĀ-İ HUMMĀ
Ger istime ola gide ḳuvvet
Beňzi ṣarı vü ḳalmaya ḳudret

ʿİLĀC-I BEVĀṢIR
Nāgihān bir kişi bevāsır ola
Defʿine her zamānda ḳāṣır ola
Bir nice dürlüdür işit anı
Her birini deyem uňat tanı

Viresin şerbeti süre anı
Ola rāḥat anuň ten ü cānı

Biri riḥ-i bevāṣır ol yildür
Biri isḥāl anuň aḳar sildür

Cümle maḥmūda vir şehā şerbet
Ḳurtıla çekmeye daḫı zaḥmet

Birisi hem daḫı bevāṣırdur
Biri ḳabż u biri nevāṣırdur

DEVĀ-I MEYĀN
Bilde dāʾim ṭurursa bir aġrı
Eyle bu şāfı sen aňa fevri

Biri zenbūridür biri ʿayni
Yaramazdur bular bi-Ḥaḳḳ-ı Nebi

Bilde olan rutūbeti o alur
Hem riyāh u burūdeti o alur

Biri ṭūti durur birisi şeḳāḳ
Biri raḫne durur ḳıl aňa yaraḳ

Evvelā bir direm ʿaḳır ḳarḥā
Beş direm terre toḫmı saḥḳ ola

ʿİLĀC-I RİḤ-İ BEVĀṢIR
Ol ki riḥi durur gerek şerbet
Söküle yil gide ola rāḥat

Bir direm zencebili dög muḥkem
Üçüni cemʿ idüp ḳarışdur hem

Baʿdehū nice gün yiye tiryāk
Ḳurtıla dertden teni ola pāk

Bala muḥkem ḳıvām virüp derḥāl
Bunlar ile alışdurup fi’l-ḥāl

Berdden yil ider ġıdālardan
Ṣaḳına hem ṣovuḳ hevālardan

Şāflar eyle vir götürsün anı
Yād ide dāʾimā duʿāda seni

Eňiri balı ile idüp maʿcūn
Cevz-i bevvā ḳadar yisün her gün

ṢIFAT-I YAḲI
Bilüň aġrısına bu yaḳı daḫı
Ki münāsib durur bil anı aḫı

ʿİLĀC-I İSHĀL-İ BEVĀṢIR
Biri ishāl olur hemişe anuň
Ṭāḳatı olmaya revişe anuň

Ḳara turpı irendeden çek vār
Tuz ile bunı saḥḳ idüp iy yār

Diler ise ola hemin ḫoş-ḥāl
Evvelā şerbet ile ḳıl isḥāl

Arpa unın eküp yaḳı eyle
Birde gitmezse bir daḫı eyle

Ṣoňra behmen lüʿābına sükker
Ḳatup içe ṣu yirine ekšer
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Buňa böyle ḳolay devā olmaz
Böyle ḳılsaň devā hebā olmaz
ʿİLĀC-I DEM-İ BEVĀṢIR
Biri anuň dem-i bevāṣırdur
Gice gündüz hemin aňa birdür

DEVĀ-I MAḲʿAD
Altısı maḳʿadındadur nāsuň
Bāy u derviş ü ʿām ger ḫāşuň
Bişine bir devā diyem ḳāṭıʿ
İẕn-i Ḥaḳḳ ile tā ola nāfiʿ

Ḳanı ifrāṭ ile giderse eger
Anı ṭutmasına devā ideler

Ḳara ḳurı üzümden al ḳırḳ bir
Daḫı bir baş sarumsaġı kes ḳır

Aňa şerbet virüp için pāk it
Daḫı ṣoňra devā-ı tiryāḳ it

Ḳabuġını gidermegil zinhār
Merhem eyle ḥavanda cümle ne var

Ṣumaḳı ṣu ile biraz ḳaynat
Ṭā ṣuya çıḳa her ne var ḥaṣlet

Baġla bir ince beze ṭob eyle
Üstine otura ʿalil böyle

Gice gündüz birer direm tiryāk
Bir ḳaşuḳ ol ṣumaḳ ṣuyından pāk

Gebeler birle örteler anı
Ṣabr ide derdüňe hemin anı

Sākin olınca dem it istiʿmāl
Ḥaḳ şifā vire olasın ḫoş-ḥāl

Yaturup örtüp anı yüzüni aç
Gidere renci andan iş bu ʿilāc

Kāh kāhi akarsa dem tutma
Eyle perhiz hem ḫilāf itme

Şol ölüm ḥaddine varanları tā
Ḳurtarup ṭururın bi-emr-i Ḫüdā

ʿİLĀC-I ḲABŻ-I BEVĀṢIR
Biri ḳabż-ı bevāṣır ol derdüň
Ḳaddüni dal ider bu hem merdüň

ʿİLĀC-I RAḪNE-İ BEVĀṢIR
Ol birisi ki raḫnedür delinür
Ki necāset gelür bu müşkil olur

Buňa muġlāb ile virüp şerbet
Ḳabż aňa virmeye tā ki zaḥmet

Bu oňulmaz devā ile hergiz
Yüz yıl itsen ʿilāc ile perhiz

Lezzet üzre ṭuta özin dāʾim
Ola perhize rūz u şeb ḳāʾim

Āleti var anuň gerek yarıla
Ḳan ile ḳaynayup eti ḳarıla

Ḳabż u ishāl ü rih ü dem dördi
Pes yürekde mekānı vü yurdı

Bite ol raḫne ḳalmaya yara
Bu durur ġayrı yoḳ aňa çāre

Bunlaruň cümlesin beyān itdüm
Ḥükemā sırrını ʿayān itdüm

Resmi budur ol ʿāletüň cānā
Ḥāżır eyle budur o derde devā
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Başı dökme ola içi keskin
Bitürür laḥẓada işüňi hemin
DÜBÜRİ ÇIḲANA
Dübüri çıksa ger bir oġlanuň
Dinle diyem devāsını anuň
Bir avuç mazuyı bişür ṣuda
Şöyle bişür ki ḥal ola bu da
Bir ḳısım ẕācı ḳoy ṣuya ol dem
Isıcaḳla otura ol ādem
Çıḳmaya bir daḫı anuň dübüri
Bir iki kerre bunı eyle yüri
ʿİLĀC-I ṢARʿA
Ṣarʿa bir süddedür dimāġ yolına
Yayılur şöyle kim ṣaġ u ṣolına
Ruḥ-ı nefsāni-i nüfūẕa ḳomaz
ʿAḳlı zāʾil ider tutar bir kez
Ṣarʿa muġlāb ile virüp şerbet
Ḫāliṣ olub bulunca tā ṣıḥḥat
Ṣoňra bir hafta vir bu maʿcūnı

Ḳurtarur şöyle bil o mecnūnı
İsteḫodos daḫı ʿāḳır ḳarḥā
Daḫı besfāyic ile afyon ola
Bunları heb berāber eyle şehā
Cümle ṣaḥḳ eyle ayru ayru ola
Ḳızıl üzüm çekirdeği çıḳmış
Her gice ḳoz ḳadar ura aňa diş
DEVĀ-I SÜDDE
Südde daḫı ġaliẓ ġıdādan olur
Balġam ile bu imtilādan olur
Evvelā vireler aňa muġlāb
Vire telyini tam buňa muġlāb
Ṣoňra şerbet vire aňa müshil
Daḫı maʿcūn-ı misk aňa virgil
Günde andan yiye birer mišḳāl
Az zamān içre ol ola ḫoş-ḥāl
Budur eczāları tamām eyle
Cümle evzānda ihtimām eyle

SONUÇ
Türk edebiyatına çeviri yoluyla kazandırılan ve ilk örneklerine Eski Anadolu Türkçesi döneminde rastlanan tıp kitapları, edebî eserler arasında önemli
bir külliyat meydana getirmişlerdir. Bu külliyatın içinde ilk örnekleri olmaları
nedeniyle 14. yüzyıldaki eserlerden sıkça bahsedilmektedir. Bununla birlikte
15 ve 16. yüzyılda da tıpla ilgili önemli eserler meydana getirilmiştir. Halk hekimliği uygulamaları içinde değerlendirilen bu eserlerden 16. yüzyıl şairlerinden II. Selim zamanında hekimlik yapmış Nidâî’nin yazdığı Menâfiü’n-Nâs
ve onun muhtasar hâli Dürr-i Manzûm dikkat çekmektedir. Aynı dönemde II.
Selim’in hekimbaşısı Garseddin-zâde’nin de bir tıp eseri kaleme aldığı ve hatta 06 Mil Yz A 787/3’teki nüshanın ona ait olabileceği çeşitli kaynaklarda
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belirtilmiştir. Fakat eserin gerçekten de Garseddin-zâde’ye ait olup olmadığı
üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Bu çalışmada 06 Mil Yz A 787/3’teki nüshanın bahsi geçtiği gibi Garseddin-zâde’ye ait olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Bu maksatla eser, aynı
dönemde yaşayan hekim şair Nidâî’nin Dürr-i Manzûm’uyla mukayese edilmiştir. Karşılaştırmada Ay’ın tenkitli nüshası esas alınmıştır.
Mukayese neticesinde Manzûme ile Dürr-i Manzûm’un tesadüfi olamayacak ölçüde büyük benzerlikler taşıdığı tespit edilmiştir. İki eserin vezinleri,
yer verdikleri hadis ve ayetler, redifleri, beyitlerinin dizilişleri aralarındaki
benzerlikleri göstermektedir.
Benzerliklerin yanı sıra eserlerin farklılıklara da sahip olduğu görülmüştür.
Manzûme’de Dürr-i Manzûm’da bulunan ilk 20; ‘İlâc-ı İstiskâ-i Lahmî, İstiskâ-i Tablî, Devâ-ı Hummâ, Devâ-ı Meyân, Sıfat-ı Yakı ‘İlâc-ı Bevâsır, ‘İlâc-ı
Rîh-i Bevâsır, ‘İlâc-ı İshâl-i Bevâsır, ‘İlâc-ı Dem-i Bevâsır, ‘İlâc-ı Kabz-ı
Bevâsır, Devâ-ı Mak’ad, ‘İlâc-ı Rahne-i Bevâsır, Dübüri Çıkana, ‘İlâc-ı Sar’a
ve Devâ-i Südde başlıklarındaki 80 beytin mevcut olmadığı tespit edilmiştir.
Bunun yanında Manzûme’de 307, 353, 355, 490, 491 ve 720. beyitlerin de eksik olduğu görülmüştür. Aynı şekilde Manzûme’de yer alıp Dürr-i Manzûm’da
bulunmayan 4 farklı beyit belirlenmiştir. Karşılaştırma yapılırken bazı bölümlerin, eserlerde farklı yerlerde olduğu fark edilmiştir.
Sonuçta Dürr-i Manzûm ve Manzûme arasındaki benzerliklerin iki farklı
eserde görülemeyecek oranda ve nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Ayrılıkların
ise müstensihlerin tercihine dayalı nüsha farklılıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunlardan hareketle söylenebilir ki kuvvetle muhtemel Garseddin-zâde’ye atfedilen 06 Mil Yz A 787/3’teki Manzûme gerçekte Nidâî’nin
Dürr-i Manzûm’unun bir nüshasıdır. Nitekim Dürr-i Manzûm’un kaynaklarda
geçen adlarından birinin Manzûme olması da bu ihtimali güçlendirmektedir.
06 Mil Yz A 787/3’teki Manzûme’nin transkripsiyonlu metni aşağıda verilmiştir.
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[70b]
Merdüm-i çeşmüm ʿaşḳuňla ezdüm
Ol sebebden bu cevheri yazdum
Manẓūme dinildi nāmı naẓmiledür
Dizmedi kimse böyle naẓmile dür
Bunuň tāriḫi olursa murād
Penç heftām bu dehüm nühṣād
N’ola dirsem bunı o sulṭāna
Mālik-i ḫātem-i Süleymāna
ʿĀleme pādişāh u hükm-i revān
Memleket cismine olupdur ḫān
İki ʿālemde ber-murād olsun
Kārı ḫalḳ üzre ʿadl ü dād olsun
Virdi devlet bi-ḥamdillāh
Ḳapusında ḳul oldı mihr ile māh
Sāyesinde ḥużūr ider herkes
İns cin ṭuyūr u mūr meges
Her göňülde maḳāmı medār olmuş
Baḫtı gibi cemāli bedr olmuş
Çünki ḳalbimde itdi mihri ḳarār
Düşdi şevḳine derūnı leyl ü nehār
Diledim ki anuň zamānında
Ol şāhıň sāye-i emānında
[71a]
ʿİlm-i ṭıbbuň gereklü cevherini
ʿİlm-i ḥikmetde sözüň enverini

Şol mücerreb ki itmişim tekrār
Seyf-i ḳāṭıʿ gibi keser hey yār
Ḳamu emrāża heb birer dermān
Yazmışum ger şifā vire raḥmān
Kütüb-i ṭıb şehā igen çoḳdur
Böyle rengin risāle hic yoḳdur
Ḳanda ki ola bu kitāb-ı lebib
Lāzım olmaya anda ġayrı ṭabib
Gel imdi kelāmı muḫtaṣar it
Bu cihānda gereklü bir ešer it
Ādem oldur ki ḫalḳa ḫayrı dege
Ol mużırdur ki nāsa şerri dege
Bu söze bu ḥadiš oldı delil2
Oturmaġı sen ḫalḳa eyle sebil
Baḥr-i ḥikmetde çün olup ġavvāṣ
Bulmuşam dürr-i şāhi gevher-i ḫāṣ
İki dürlü buyurdı ʿilmi ḥabib
Biri din ʿilmi biri ʿilm-i ṭabib
Bu sözüň hem delil-i rūşeni var3
Bu gülüň šābit oldı gülşeni var
[71b]
Çün beden ʿilmin evvel aňdı resūl
Aṣlı vardur bu sözüň eyle ḳabūl
Ṣaġ olmasa kişi din ʿilmi
Nice taḥṣil ider hemin ʿilmi
2

خير الناس من ينفع الناس شر الناس من يضر الناس
Anlamı: İnsanların en hayırlısı, insanlara
faydalı olandır; insanların en kötüsü,
insanlara zarar verendir.

3

 العلم علمان علم االبدان ثم علم االديانİlim ikidir:
Beden ilmi, din ilmi.
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Bu sebebden didi ḥabibullāh
Derde dermān olan ṭabibullāh

Şemsden zerre denlü bilmediler
Baḥrden ḳaṭre deňlü almadılar

ʿUlemā meclisinden olma ıraḳ
Rāġib ol ʿilm-i dine eyle yaraḳ

ʿİlm ḥaḳdur buňa nihāyet yoḳ
Cümle buňa heb bilmege liyāḳat yoḳ

Ḥükemā sözlerin işit dāʾim
Bedenüň dāʾimā ola ḳāʾim

ʿAcz-i noḳṣānla şürūʿ itdüm
Ulular gitdügi yola gitdüm

Bu söziň yek şāhidi ḥadiš-i ṣaḥiḥ4
Ki buyurdı anı beliġ faṣiḥ

Diňle imdi neden bu ʿilm-i beden
Neden itdi Ḫudā bu cismi neden

ʿUlemā meclisin ḳoma elden
Ḥükemā sözlerin işit dilden

Ẓāhiri bāṭını nedür anıň
Nicedür sırrı cismile cānuň

Tā ki ḳalbiň derdiyle bula ḥayāt
Derilür māʾ-i maṭarla nebāṭ

Ḥükemā cānı ḳan dimiş hāşā
5
 فنفخناgelüpdür aňa nidā

Çünki böyle işāret olmuşdur
Ümmetine beşāret olmuşdur

Cānı hic kimse bilmedi aṣlā
Lik bir söz diyem işit cānā

Farż olan ehl-i ʿilme bildire din
Bile ṣavm ṣalātı ehl-i yaḳin

Rūḥ-ı Aḥmed ki nūr-ı ẕāt-ı eḥad
Aṣlı ol ferʿidür bu cümle ʿaded

Ḥükemā üzre farż olan cānā
ʿİlm-i ebdānı itmekdür ifşā

[72b]
Ulu yerdendür aňlaġıl ẕātuň
Ḳıl naẓar ẓāhir eyle mirʾātuň

[72a]
Bildigüm deňlü bu faḳir ü ḥaḳir
Şemsden zerre eyleyüm taḥrir

Ol sebebden kim ʿālem-i kibriyā
Saňa dirler şehā bi-ḥaḳḳ-ı Ḫudā

Baḥr-i ḥikmetde nice biň loḳmān
ʿAcz-i noḳṣānla ḳalur ḥayrān

Zübde-i kāʾināt ulusısın sen
Muḫtaṣardur egerçe ḫāk-i beden

Nice yüz biň ḥakim ü eflāṭūn
ʿĀleme her ki geldi ehl-i fünūn

Muʿtebersiň ʿulūm-ı ḥikmetile
Āşināsın ezelden ḥażretile

4

عليكم بمجالس العلماء واستماع الحكماء ألن الله تعالى
يحى القلب بنور العلم والفصاحة كما يحى األرض الميت
“ بماء المطرUlema ve hükema meclisine
devam ediniz, muhakkak ki Allah Teala
yağmur suyuyla ölü toprağı dirilttiği gibi
kalbi de ilmin nuru ile diriltir.”

5

Enbiya, 21/91.
üfledik…”

T Ü R K D İ L K U R U M U Y A Y I N L A R I

Ayetin

manası:

“…

83

84

Garseddin-zâde Şemseddin Muhammed’e nispet edilen bir tıp manzumesi hakkında:
Manzûme ya da Manzûme fî ilmi’t-tıb

Saňa dinildi aḥsen-i taḳvim
Seni sevdi yaratdı ẕāt-ı ḳadim

Çün miʿide dinildi beyt-i ʿanā
Ḥaẕer it buldıġıň ḳoyma aňa

Seni ʿilmine eyledi maḥrem
Cümle ḫalḳ içre ḳıldı ekrem

Ger mizāca muvāfıḳ ola ṭaʿām
Kešretile yime gözle niẓām

Sen gerek kim bulup her iḥsān
Cān ile eyle şükr-i yezdān

Şol muḫālif ġıdādan eyle ḥaẕer
Görmeyesin cihānda hergiz maḫv żarar

Bāṭınuňda bu cāna üc yoldaş
Ḳodı birbirine ola ḥāldāş

Ṣaġlıgıň başı çün ṣaḳınmaḳdur
Eyle perhiz bu sözlerim ḥaḳdur

İkisi ʿaḳl u nefs olur süfli
İkisi cān ile göňül ʿulvi

Ṭıbbı cemʿ eylemiş bu söze resūl
Ṭut sözini ʿālemden olma melūl

Biri ābidür biri ḫāki
Nār u bādi bil ol iki pāki

[73b]
Hem bu āyet buňa muṭābıḳdur
Her sözi āyete muvāfıḳdur7

Ẓāhirüňi eyledi ʿanāṣırdan
Çār erkāndur ol cevahirden
[73a]
Żıd iken birbirine bu eżdād
Cemʿ idüp cismüň eyledi ābād

Niʿmeti virdi çün yi iç dāʾim
Dün ü gün ol ʿibādete ḳāʾim
Lik itme ṣaḳın anı isrāf
Nıṣf-ı dindür dimişler el-inṣāf

Biri ṣafrā anuň biri demdür
Biri sevdā biri balġamdur

Bu sözi buyurmış hem eflāṭūn
Ḳāʾil oldı bu söze ehl-i fünūn8

Bunıň bunlalar iledür ḳāʾim
İʿtidāl ile olur dāʾim

Açlıḳ bir seḥāb-ı raḥmetdür
Yaġan andan ʿilm-i feṣaḥatdür

Biri eksik ola yā artuḳ
Ḫāric-i iʿtidāl olur ayruḳ

Hem bu toḳluḳ seḥāb-ı miḥnetdür
Yaġmurı daḫi cehl ü ġafletdür

İʿtidāli bunıň ne birle olur
Ṣıḥḥat-ı ādemi ne birle olur

Gerek ise seni saňa cānā
Eyle perhiz ġıdādan ṣubḥ mesā

Bu ḥadiši buyurdı çünki ḥabib6
Sözi cāmiʿdür hem özi ṭabib

7

 كلوا والشربو وال تشرفواA’râf, 7/31. “Yiyiniz
içiniz fakat israf etmeyiniz.”

8

الجوع سحاب يمطر العلم والفصاحة السبع سحاب يمطر
الجهل والغفلة
“Açlık bir buluttur ondan fesahat ve ilim
yağar, tokluk da bir buluttur ondan gaflet
ve cehalet yağar.”

6

“ المعيدة بين كل دأ والحمية راس كل دواءMide her
hastalığın evi olduğu gibi, sağlığın da baş
koruyucusudur.”
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Ger nefāyis olursa gül-be-şeker
Yime ḳarnuň ṭoḳṣa eyle ḥaẕer

Ḥükemā-i ʿAcem ü Ḥind ile Rūm
İttifāḳ itdiler ki cümle ʿumūm

Ḳurı nānı ger acıġup eyle yiyesin
Niʿmet-i ḫāṣ bu imiş diyesin

Yaʿni emrāż-ı muḫtelif ne ki var
Altı şeyʾden olur biliň her bār

Ṣıḥḥatiň başı bil ṣaḳınmaḳdur
Sen saňa gerek ise ṣaḳın durur

Kešretile ṣaḳın cimāʿ itme
Leẕẕetine anuň ṭamāʿ itme

Ḳadrini bil cānuň ki cān olasın
Ḥāne-i dilde ḥaḳḳı tā ki bulasın

[74b]
Gice uyu gündüz ol bidār
Ḥabs-i bevl eyleme zinhār

[74a]
Niye geldiň cihāna bil anı
Aňa ṣarf eyleye cismile cānı

Nıṣf-ı leyl olıcaḳ ṣaḳın nāgāh
Uyanup ṣu içem dime ey şāh

Bāġ-ı cismüňe eylegil timār
Tāze tutsun yüri anı leyl nehār

Hem ṭaʿām üstüne yime niʿmet
Tā ki görmeyesiň elem ü šıḳlet

Aňa timār eyle gülşen olur
Çeşm-i dil anuňla rūşen olur

Ḥükemā bu söze ḳamu ḳāʾil
ʿUlemā ḥaḳ söze olur māʾil

Çünki lāzımdur iṭāʿat-ı ḥaḳ
Ṣaġlıġla olur ʿibādet-i ḥaḳ

Ulular ḫām söze dehān açmaz
Geçidi olmayan ṣudan geçmez

Emr olupdur ʿibādet aňla düriş
İki ʿālemde her murāda iriş

ʿİlm-i ḥikmet kelām-ı cevherdür
Ġūş-ı cāna ṭaḳ anı gevherdür

Cism-i ṣaġlıḳ gerek ʿibādet ide
Emr-i ḥaḳ üzere iṭāʿat ide

Yimek içmek olur ġıdā-yı beden
Cān ġıdāsı olur kelām-ı ḥasen

Hem umūr-ı maʿāş kesbiyle kār
Ṣaġlıġla olur bu cümle var

Fi maʿrifeti’ṭ-ṭabāyiʿ ve’l-aḫlāṭ
İmdi gel cānuňa ġıdāsını vir
Maʿrifet-i dāʾsını kendüňe vir

Dilerseň hemişe ṣaġ olasıň
Bu sözime daḫi ḳulaḳ urasıň9
9

اتفق اطباء الفارس والروم و الهند إن جميع االمراض
يتولد من ستة ا شياء كثرة الجماع و قلة ا لنوم فى الليل و
كثرة ا لنوم فى النهار وحبس البول و شرب الماء فى
جوف الليل وادخال الطعام على الطعام
Fars, Anadolulu ve Hintli tabipler bütün
hastalıkların şu altı şeyden ortaya

çıktığında birleşmişlerdir: Çok fazla cinsel
beraberlikte bulunmak, geceleri az
uyumak, gündüzleri çok uyumak, idrarını
tutmak, gece yarısı su içmek ve tokken
yemek yemek.
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Seni çünki Ḫudā ʿanāṣırdan
Ḫalḳ itdi bu dört cevāhirden

Māliḫulyā olur buḫārından
ʿAḳlı nāḳıṣ ider bu varından

Biri āteşdür anıň ṣafrā
Ḥār yābisdür mizācı şehā

Bedeni beňzi hem siyāh eyler
Ādemiň işini āh vāh eyler

Ṣafravi olana ġıdā her dem
Bār u raṭb ola ki görmeye ġam

Faṣlı güz olıcaḳ gerek perhiz
Görmeyim dirseň maraż hergiz

[75a]
Yay faṣlı bunuň muḳābilidür
Çār rüknüň bu şarḳa māʾildür

Fi maʿrifeti’l-insān
Bedeniň aşlını beyān itdüm
Ḥükemā remzini ʿayān itdüm

Cism içinde merāredür ḳanı
Beňzi ṣaru ider bunuň ṭanı

Bu tenüň aṣlı çün ʿanāṣırdan
Ḳadrini bil ʿaceb cevāhirden

Birine bād der bunuň ḥükemā
Bu beden içre ḳandur cānā

Saňa ḫiẕmet ider bu dört erkān
Bedeniň ḳalʿadur bu cān sulṭān

Ḥār raṭb oldı mizācı anuň
Berd yābis ġıdāsı ʿilācı bunuň

ʿĀlemiň zübdesi vü eşrefisin
Sensiň ancaḳ murād olan bundan

Faṣl-ı evvel bahārdur naẓarı
Yüzi ḥumret ṭutar budur ešeri

Ne ki ʿālemde var ḳamu sende
Cümle eşyā şehā saňa bende

Ḳan bedende şehā ġıdādan olur
Baġrınuň içinde bu kemāli bulur

[76a]
Maẓhar-ı ḥaḳdur beni ādem
Eşref-i ḫalḳdur derin ʿālem

Gitdüginden olur bunuň ṣafrā
Ḫāmı balġam šaḳilidür sevdā
Bārid raṭb biliň balġam
Ṣu mizācın dutar her dem
[75b]
Balġami olana nevāle müdām
Ḥār yābis gerek şarāb taʿām

ʿĀrıż olursa ger maraż tende
Defʿine çāre ḳıl anıň sende
Cehd idüp ṣıḥḥat ü ṣafā birle
Āşinā olagör Ḫudā birle
Bedeniň eylesün ʿibādet-i ḥaḳ
Saňa lāzımdur iṭāʿat-i ḥaḳ

Ḳış mizācın ṭutar beden ṣovudur
Issı ṭutmaḳ mizācıňı eyüdür

Nefsüňi ḳul idüp şeriʿatde
Sālik ol ʿaşḳla ṭariḳatde

Biri sevdādur bu erkānuň
Berd yābis ṭabiʿati anuň

Göňlüňi bir uluya teslim it
Ḫiẕmetinde elif ḳaddiň mim it
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Cānı ḳudret maḳāmına irgür
Ḫāṭıruň cümle kendüňe dirgür

Her işiň ṣıḥḥatine kim yetdim
Ġayrı yoḳ heb anı beyān itdim

Ḥāne-i dilde ḥaḳ cemāline baḳ
Tā ki rūşen görine ḥikmet-i ḥaḳ

Bilmedügim işe şürūʿ itdim
Kimse gitmedügi yola gitdim

Dileseň bu yola revān olasın
Ehl-i diller ḳatında cān olasıň

[77a]
Diňle imdi nedür maḳṣūd
Ger ʿināyet iderse ol maʿbūd

Sende benlik kökin çıḳarup al
Tevbe taḫmin ḳıl aňa idḫāl
Yapraġın al nedāmetüň cānā
Cümle ṣabrıň hevānına ḳoy tā
[76b]
Ḫorluḳ destiyle dök muḥkem
Gözyaşıyla ḳarışdırup ey ādem
Ḳo muḥabbet tavasına anı
ʿAşḳ odı birle ḳaynadıň anı
Tā ḳıvāmın bulup ola maʿcūn
Yiyesiň şāẕ ola bu dil-i maḥzūn
Ṭut sözimi öziňe pend eyle
Himmeti kendüňe bülend eyle
El-bābü’š-šāni
Söyle ey bülbül süḫan söyle
Şol mühim olanı beyān eyle
ʿĀrif olanlara yeter bir gül
Nevʿ-i diger kelāma gir ḳul ḳul
Söziňi muḫtaṣar müfid eyle
Birin ṭarḥ idüp birin söyle
Her mariże devā ne yüzden olur
Her saḳime şifā ne yüzden olur
Şol mücerreb ki pirim itmişdür
ʿAmeli tā kemāle yetmişdür

Dimāġ
Ger dimāġ ola ṣavuḳdan baş
Diňle aydam ʿilācın idem bil fāş
Ḥab-ı sevdāyı idüp saḥḳ anı
Zeyt yaġı birle ḥal ḳıl anı
Süzüp ol yaġı burnuna ṭamızdur
Ḳurtarır ol ʿalili bu emdür
Nāzile
Nāzile kim ġıdā buḫārından
Elem-i ṣaʿbdur bu varından
Göz ḳulaḳ bu dişi helāk eyler
Ṣaġ iken nāsı derd-nāk eyler
Yarpuz dög ṣıḳup ṣuyın al
Rubʿı miḳdārı sirkeden aňa ṣal
Anı ḥınnā ile ḫamir eyle
Ol ṣu ile ḳınnāyı sir eyle
Var ḥamāma gir otur bir ān
Hem tırāş olup giyin ey cān
Ol yaḳuyı başuňa ur fi’l-ḥāl
Bürinüp yat uyı şehā derḥāl
Nāzileyi çeküp yıġar başa
Yumrı beyżā gibi döner ṭaşa
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Üc gün içinde ḳan u şiş ḳalmaz
Ḥic bundan eyü ʿilāc olmaz

[77b]
Şişe çeküp anı ḥacāmat ḳıl
Ayrıḳ saňa bu ʿillet yoḳ bil
Ṣudāʿ
Başınuň aġrısu ki ṣavuḳdan ola
Isılarla devā gerekdür aňa
Isıdan olana ṣavuḳ dermān
Ḥükemā ḳavlidür unutma hemān
Żıddiyle olur ʿilāc u devā
Tā ki zāʾil ola ṣudāʿ u ʿanā

Ḳurı göz aġrısına ekmegil ot
Aḳ düşürürsiň sözüm ṭut
Ġöz ḳızarup yaşı aḳa
Göre ḫalḳı çünki ṭumanda baḳa
Bir dirhem zencebil ü aḳ mażı
Saḥḳ idüp göze çek gide marażı
Aḳ düşerse göze nāgāh
Zāʾil olmasa bi-emrillāh

Baş aġrılarına müshil vir
Ḳan ġālib olup ḳan aldır
Mālihünyādan aġrısına ger baş
Dehen-i bed-nüvis ile baʿd tirāş
Isıdan olsa gül ṣuyı kāfūr
İt ṭılā yā aňa ḳabaḳ yaġı sür
Ferfiyon yaġı sür ṣavuḳlan eger
Başına ardıya elem bu yiter
Çeşm
Göze buḫār eyle şiş ḳan ṭolsa
Gice uyutmaz aġrısı olsa
Çoḳ yimekden gerek ide perhiz
Zencebil ḳaranfil ü şūniz
İkişer dirhem anları devā it
Başḳa başḳa dögüp anları saḥḳ it
[78a]
Var ḥamāma gir ʿale’t-taʿcil
Ṣu dökünmedin tırāş olġıl
Bal revāḳın sürüp ek eczādan
Tā derince otur ve çıḳ andan

Marażı birle al nişādırı hem
Ḳıl berāber dög buları muḥkem
Mercimek deňlüsin bıraḳ her gün
Gider aġı gerek ise çoḳ olsun
Aḳ ṣu inse bir göze nāgāh
Tāze iken devā budur ey şāh
Diger
Evvelā anduzı yigirmi dirhem
Ferfiyon altı ola gör ne direm
[78b]
Ḫāṣ ḥınā otuz dirhem cānā
Cümle cemʿ it yaḳı olur amā
Üc bölükde birin ḳarār eyle
Bāḳisin daḫi idesin böyle
Bunı ḥamāmdan çıḳ eyle yaḳı
Ṭura üc gün tamām atıň birini daḫi
Bu ṭarikile tā ṭoḳuz güne deg
Ṣuyı gözden tepeye çekse gerek
Yıl geçerse mile olur muḥtāc
Tāze iken budur pes aňa ʿilāc
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Enef
Ṭurmaz ise eger burnı ḳanı
Sirke esrārı ḥāżır it anı

Ḥayż ḳanıyla bir bezi ıṣlat
Ḳurıdup ol yüze baġla bir ḳat
Bunı üc gice var nikāb eyle
Bunı ol derde fetḥ-i bāb eyle

Başıň emiňi üstüne derḥāl
Ur ki sākin olar mı fi’l-ḥāl
Üẕn
Bir ḳulaḳ kim işitmez ola müdām
Ṭurp yaġın ṭamzur aňa ṣubḥile şām
Sirke buġı daḫi münāsibdür
ʿİlm-i ṭıbda bu hem mükātibdür

Šaʿleb
Ḳaş u kirpik dökülse ṣac ṣaḳal
Aňa müshil gerek derhâl
Ḳuḳiyā ḥabı hem aňa ḫoşdur
Emr-i ḥakkile ger aňa ḫoşdur

Lik bir öd ü sirke bir ḳaşıḳ
Bir iki ḳaşıḳda ṣu ḳoy ey ʿāşıḳ

[79b]
Ol ḥabıň ṣanʿatin beyān idelüm
Nice ekl olur ʿayān idelüm

Daḫi bir baş ṣarımsaġ ḫurd it
Ḳabile hevāndaki mürd it

Evvelā bir dirhem iyāric ola
Şahm-ı ḥanṭal ola vü seḳunya

[79a]
Āteş-i nermiyle bunı ḳaynat
Ṣu gide öd ḳala budur ṣanʿat

Hem birer denk eyle bu ikisin
İstehodos buçuḳ dirhem idesin
Türbid ola buçuḳ dirhem daḫi
Şerbet-i vāḥid ola cümle aḫi

Süzüp ol ödi daḫi ṣaḳla
Ḳulaġa ṭamzurıň ṣıcaḳla
Bādişnām
Yüzde ger ẓāhir olsa bādişnām
Dem ü balġam ṭuta cemāli tamām
Gerek aňa ol vire şerbet
Süre içinde ḳalmaya ʿillet

Tenḳıye dimāġ içün ola ger
Ufacıḳ ḥabla eyle mišl bu bir
Gice üc dāne ikişeri ṣabāḥ
Böyle ekl eyle bulunca felāḥ
Balġamı başıň aġrısın giderür
Başda her dürlü zaḥmete eyüdür

Burun ucundan aldıra ḳanı
Girü yā (…) ola šāni
Hem ḳulaḳda ḥacāmat itdürelüm
Tepeden ekse şişe çekdürelüm
Diger
Bir mücerreb ki itmişim tekrār
Ḥükemā tedbiri diňilse ne var

[İ]snān
Diş aġrısına muzuň ey yār
Bir ḳaçın saḥḳ idüp penpeye ṣar
Işladup ṣu ile ḳo bir sāʿat
Dişiň üstüne ḳo ola rāḥat
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Yāḫūd ḳaṭrāna bir bezi de bula
Ṣoňra ḳo dişe tā ki ṭayyib ola
Diger
Ṣol diş kim çürüye köki ḳala
Ḫarbeki üstüne ḳo çeküp hele

[80b]
Ferfiyon yaġı ṭılāʾ eyle
Yemişdür ṣoňra diş devā eyle
Bir nice gün fitil melhem ile
Aňa timār eyle bu emmile

[80a]
Dişiň oynaya düşümli ola
Fülfüli dök un ile ḥāżır ola

Verem
Balġam ile eger ṭola öygen
Aňa timār eyle gül irigin

Her gice ol unı diş dibine ek
Tā ki oynamaya dişiň ola pek

Vereme dönse ger olur düşvār
Öldürür ādemi bu āḫir kār

Dehān
Aġız aġrısı kim ḥarāretden
Ṭobṭolu ola cerāḥatden

İçür at yaġını aňa seḥeri
Olmaya likin yüz dirhem ḳadri
Yıldıra bir iki kez içürse eger
Ḳalmaya ol ʿilelden anda ešer

Yemegi yimeye çeküp ʿusret
Anı ṣaġ itmege budur ṣanʿat
Şābı al iki böl birisin yaḳ
Bir bölükünce milḥi ḳıl ilḥāḳ

Ḍıyḳ-ı nefes
Ādemde ola ger ḍıyḳ-ı nefes
Virüp almaġa kādir olur bu nefes

Cümle saḥḳ eyle ek dehāna bunı
Ṣıḥhati ḥaḳdan ādem bahāne bunı

Niçeler bu rencile virürler cān
Çoḳ yazdılar bu derd içün dermān

İki üç ekmede ḳomaz ʿillet
Naṣṣ-ı ḳāṭıʿdur eyleme ġaflet

Veli itdügimüz bizim her dem
Ḫāṭırıňda ṭut imdi anı direm

Dilcik
Dilcik olsa boġaz içi ṭolsa
Yemegi yudamaz zebūn olsa

Evvelā anı ḳıl müshil ile ishāl
Ṣoňra it bu devā ile ḫoş ḥāl

Bir yumurṭa ṣarusı bir pāre ṭuz
Çün bu bādem ḳarışdırıruz
İmik üzre anı yaḳı eyle
Lāzım olur bir daḫi eyle
Mādde
Mādde kim boġaz yumrulansa
Ṣarḳup inüp yumurṭaya dönse

Ḳırḳ gün ekl ide bu maʿcūnı
Ḥükemā düşde görmedi bunı
[81a]
Ṣıfatı ṣanʿati budur anuň
Rāst eyleye her işde evzānuň
Yüz dirhem al üzerlik toḫumın
Ferfiyon iki dirhem eyle hemin
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Daḫi efyūn hem ʿāḳır-ı ḳarḥā
Her birinden beşer dirhem cānā

Vezn budur beyān idelüm aḥsen
Beş rāvend-i çini beş selmin

ʿAseli ücyüz it budur evzān
Her yiyimi bir dirhem her ān

Zibaḳ daḫi sekiz dirhem eyle
Günlügi bist ü penç ola böyle

Yatıcaḳ vaḳtin çigneyüp yuda
Ḥal idüp hemin balġamı bu da

Marażı hem daḫi ʿaḳr-ı ḳarḥā
Ola yigirmişer dirhem cānā

Küt küt öksürse bir ādem
Eli aġzına girse bir dem

Yüz dirhem raḳiḳ gendüm al
Āb-ı limūnla yoġur derḥāl

Üc yimede keser muḥarribdür
Ḳatumızda iken muḳarribdür

İri noḫūd ḳadar idüp ḥabları
Gice üc gündüz üc hemān bunları

Berşe kim mübtelā olsa bir cān
Kesmeye dileye devā vü dermān

Ḫātūna yetmiş vara seksān
Ḳurtıla tiz zamāna bu ʿilletden

Bunı efyūn berşe ide bedel
Kesile ḳudretile bi-ḥaḳḳ-ı ezel

[82a]
Ekşiler yemeyüp iden perhiz
Görmeye bu elemleri hergiz

Bunı ilhāmla idüp icād
Tecrübe ḳılmışam eyā şeh-zād
Bedeliye bunuň gibi olmaz
Nā-ehlden ḫafi gerek bu rāz

ʿAvn-i ḥaḳḳile kimse hiç maḥrūm
Ḳalmadı ger ʿArab u ʿAcem ger Rūm

[81b]
Bir kişi otu itse istiʿmāl
Süst-endāma ola ḫoş ḥāl
Ḳomaz ādemde zerre deňlü (…)
Beňze ḥumret virür gönle feraḥ
Şiḳāḳ
Elde ayaḳda ger şiḳāḳ olsa
Niyyetüň andan el-firāḳ olsa

Firengi
Ger freng zaḥmeti olsa düşvār
Böyle ʿilāc itdi aňa her bār

Yimesün ekşi vü bārid raṭb
Beş güne dek vir beşer ḥab
Baʿde şerbetile ḳıl ishāl
Cümle aḫlāṭı red ide fi’l-ḥāl
Yine on gün yiyesün üçer ḥabı
Girü tekrār içe o şerbeti

Bu ḥabuň yüzüni it istiʿmāl
Tā hemişe günüň ola ḥoş ḥāl

Ṣoňra her gice ikişer dāne
Yiye tā irişince dermāne

Balġami zaḥmeti ider zāʾil
İmtiḥān iden olur ḳāʾil

Yüzi bir ādeme kifāyet ider
O marażdan bunı selāmet ider
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Evvelā miḳdārı bu ḥabuň fülfül
Tāzeler ādemi teni ter-i gül
Ḥükemā ḳavlidür bu evzāni
Ḳoma elden ki yoḳ buňa šāni

Tütsi-i firengi
[83a]
Şimdi bir tütsi beyān idelüm
Ḥükemā sırrıdur ʿayān idelüm
Evvelā beş dirhem zincifre
Üc bölüp üc gün tütsi vire

On iki dirhem eyle zibaḳı sen
İki dirhem aňa daḫi selmin

Her birinde teneyüp dökeler der
Ṣaḳınup ṣovuġa ṭoḳunmayalar

[82b]
Eyle otuz raḳiḳ gendümi var
Āb-ı limūnile yoġur tekrār
Selmin birle zibaḳı öldür
Baʿde taḫmir ṣoňra ḥablar olur
Şol fireng yili birle ṣızıları
Giderür iẕn-i ḥaḳḳile bunları
Olsa mecrūḥ teni ḳamu ser-ā-pā
Ḳurtıla ʿavn-i ḥaḳḳile cānā
Aġza urmaz elem çekmez
Bu ʿilācı kimle itse ġam çekmez
Şol mizācı żaʿif olan ādem
Görse ḥabıň ʿalāmetin ol dem
Bir dişinüň dibi şişerse eger
İki üc gün yimeye ide ḥaẕer

Bu firengi zaḥmetin zāʾil ider
El-ḥāṣıl ḫoşca āsān revā der
Bu ʿilācile hem nice ādem
Elimizde şifā bulubdur hem
Bir dirhem selmin ola bile ger
Kāmil olur bil anı ey server
Żararı ḳomaz bedende bu güne dek
Ṣıdḳımız biline bunı idicek
Şarāb-ı benefşe
Diňle çiçeklerüň şarābını daḫi
Nice iḫrāc olur ḳamusı aḫi
Bu numūne yeter ṣanʿatda
Ḥükemā yazdı bāb-ı ḥikmetde
Şol benefşe şarābıňa dirler
Anı rence şifā diyü bilirler

Girü başlaya heb yiye ḥabı
Sebeb ol sen şifā vire rabbı
Yaġdan tütsiden bu ḥab yegdür
Böyle tertib ile heb yegdür

Gögse vü egne virür ḳuvvet
Bu gerek ḳavuġa daḫi vüsʿat

Bu tertib ile yiye biň ḥab
Ṣıḥḥatine tenk sebebdür heb

[83b]
Başında olan elemlere nāfiʿ
Ṣafravi her ḥarārete dāfiʿ

Żarar itmez ḳavi ider cismi
Ḥabb-ı zibaḳdur bunuň ismi

Yumşadur ṭabʿıňı mülāyim ider
Sancuyı giderür miʿde-i ter
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Ṣanʿati budur benefşe al
Bir vuḳiyyeye dört vuḳiyye ṣu ṣal
Āteş-i nermile bunı ḳaynat
Ṣuya çıḳa benefşeden ḫaṣlet

Dehen Firengi
Eger isterlerse yaġlanmaġı
Aňa sen ḥāżır eyle işbu yaġı
Buňa meflūc yaġı dir ḥükemā
Bu mücerrebdür ol derde devā

Aġara tā benefşe rengi gide
Ṣapın giderip de andan ide
Süzüp al ṣuyuna vuḳiyye şeker
Ṭarḥ idüp ḳaynadup revāḳ ideler
Ne ḳadar isteseň ḳaşıġile al
İçecek deňlü ṣu ḳoya fi’l-ḥāl

Nice yıllar büzülse el ü ayak
Aňa bu yaġ ile eyle sen yaraḳ
Şol firengi zaḥmeti kim azmış ola
Kendüden miḥnetle bezmiş ola
Ḥaẕer itme bu yaġ ile yaġla
Ṣavuḳ olmaya vaḳt-i cuġla

İçeler ac ḳarna ola devā
Sebebi budur anı viren Ḫudā
Her çiçegüň şarābı böyle olur
Hem eṭibbā hemişe böyle ḳılur
Şarāb-ı Hindibā
Ḫūbdur hindibā şarābı daḫi
Menfaʿatlü olur luʿābı daḫi
Ḳurı olsa ṣu seb ola yumşak
Ṭoġrayup ṣal ḳazana eyle ufak
[84a]
Ṣu ile ḳaynayaňa dek tā ḳuvvet
Ṣuya çıḳa ḳamu ne var ḫaṣlet

Ayaġından ṭopuḳ u diz ile yan
El bilek dirsek omuz arḳa hemān
Hem mefāṣılları ṭoldur yaġa
Üc gün üc dün yata buyur yaġa
[84b]
Yaġı üc gün günde ikişer kez sür
Yatup derlet anı böyle buyur
Ṣavuḳ ṣudan ṣavuḳ ġıdālardan
Ṣaḳlasun kendini hevālardan
Budur ol vehmin kim beyān itdim
Cümle eczāsın ʿayān itdim

İki vuḳiyye ṣuya bir vuḳiyye şeker
Bal revāki gibi ḳıvām vireler

Ḥāżır ol ṣoňra yaňılmayasın
Bilmez imiş diyü aňlamayasın

Ṣabāḥ ṣabāḥ otuz dirhem ala
Bir o deňlü ṣu aňa ṣala

Maṣtaki günlük ile zencifre
Zeyt ü gül ṣuyı dehen durur ḳara

Mübtelā-yı bevāṣıra içürüň
Perhiz ile bu varṭadan geçürüň

Heb onar dirhem eyle bunları sen
Zibaḳ on beş bir dirhem selmin
Ṣarı kiçi yaġın seksen ide
Cümlesin dök ki melhem ola gide
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Ṣoňra altı bölük idüp başla
Lāzım olursa yaġ bunı işle

Evvelā şerbetile eyle ʿilāc
Ṣoňra hem bu ṭılāʿı it bir ḳaç

Nice kez bunı imtiḥān itdim
Hiç ḫaṭāsın görmedim gitdim

Şiterec toḫumı turp ḳara boya
Kendürüs ve ḫardalı havāna ḳoya

Tecrübedür delil-i ṣıdḳ u ṣafā
Var ʿamel eyle şübhe itme şehā

[85b]
Hem ġubār ile berāber ola
Gide bu zaḥmeti ṭurı ola

Diger dehen firengi
Şol gedā kim faḳir ola miskin
Ol marażdan müdām ola ġamgin
[85a]
Zibaḳ ü zeytūn bal mūmı yedişer
Bir dirhem selmin olursa yeter
Cümle bir yaġ olur murādum içün
Ol firengi derdine sürüň em içün
Ḥulḳūm mine’l-firengi
Tütsiden yaġdan şişerse dişi
Aňa çāre budur it anı ey kişi

Şerbet-i turb da mülāzım ola
Ḥāżır it istedigüňde lāzım ola
Yimeye balġami ġıdālardan
Ṣoňra unutmaya duʿālardan
Bahaḳ-ı esved
Deri yüzünde erkilüp sevdā
Gödeden ger bahaḳ siyāh ola tā
Aňa maṭbūḫ eftimun virgil
Bunıň ile içini nice defʿa sürgil

Şābla ṭuz birer ceviz miḳdār
Bunları saḥḳ eyle mišl-i ġubār

Ṣoňra ol yazdıġın ṭalāʾı ki ide
Ḳalmaya ol baḥaḳ tende gide

Sirke ḳoy bir piyāle deňlü aňa
Mażmaża ġarġara iderse aňa

Cereb
Şol uyuz kim aňa cereb dirler
Ṣulı olsun gerek ḳoňaḳlı eger

Günde üc ü dört kere bunı eyle
Yāresi şişi ḳalmaya şöyle

Bu mücerreb devāʾi eyle aňa
Tā ölünce duʿālar ide saňa

Ākile
Ākile zaḥmeti olursa düşvār
Aňa tiz āb sür gide ey yār

Acı yaġı kükürti ellişer it
Bir avuc ḳoz içini saḥḳ-ı ter it

Ger bulunmaz ise o dem tiz āb
Ṣarı zerniḫi ek bu şāfi cevāb
Bahaḳ u Baraṣ
Aḳ bahaḳ yā baraṣ ola tende
Balġamuň bu fesādıdur anda

Cümlesin tavada ḳaynadasın
Rengi taġyir olunca tā idesin
Sür ʿalilüň iki bileklerine
Ḫuṣṣateyne vü yufḳa yerlerine
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[86a]
Daḫi sür yine var ise yāresine
Ḳoya iki elin budı arasına
Ṭura üc gün degirmeye ṣu
Cerebi silüp ele ḳomaya bu
ʿAraḳ
Daḫi bir kimse derlese her dem
Bedeni süst ola özi pür-ġam
Mażı gül yaġı birle isfidāc
Cemʿ idüp sür tene ki ola ʿilāc
ʿİḫrācü’l-ʿaraḳ mine’l-beden
Derlemeyüp buňalsa bir ādem
Cündi desteri getür ol dem
Ḫurd idüp anı zeytle ḳaynat
Sür tene ki defʿ ola ʿillet
Derleye ḳurtıla bu zaḥmetden
Derde dermān irişe ḥażretden
Pes burun ḳanına budur dermān
Eyitdügimdür niçe niçe ey cān
Hiç ḫilāf eylemez mücerrebdür
ʿAmelümdür igen muḳarrebdür

Evvelā al ṣıġır yoġurdundan
Beze dök süzile daḫi andan
Zifti ṭaş ile un gibi it
Ḳına ile bu zifti mevzūn it
Evvelā elde olsa bu raʿşe
Yaḳı eyle kim omuza irişe
Her ne ʿużvunda var ise eyle
Ḳapla yaḳı idüp anı böyle
İstisḳāʾ-i baṭn
İşit imdi nedür bu istisḳā
Laḥmi zıḳḳi vü ṭabldur cānā
Baṭnı olursa içür aňa mıġlāb
Baʿde şerbetin ide işrāb
Gāhi mıġlābile gāhi şerbet
Ḳalmaya anda tā ki ʿillet
İstisḳā-i ziḳḳi
Ziḳḳi didükleri etile deri
İki arada bir ṣudur ṣarı
Ḳaşıḳ üstünde raḫne ḳıl aňa
Ḳamış lüle ḳıl eylegil oňa

Evvelā şerbetile it ishāl
ʿAḳabince bunı idiň fi’l-ḥāl

[87a]
Çeşme gibi aḳa ol ṣarı ṣu
Ṣıġayasın ḳalmaya hiç bu

Yaʿni sümükli böcegi alġıl
Niçesin bir çanaḳ ṣuya ṣalġıl

Ṣoň ġıdāsın kebāb ḳıl yā (…)
Ṭatlu şerbet içür ṣudan ḥaẕer it

[86b]
Çalḳayup ol ṣuyı şeker birle
Ṭatlu eyleyüp içür seḥer birle

Ṭalāḳ
Eger ṭalāḳ ādeme vire zaḥmet
Südde gibi olup zeyde miḥnet

Raʿşe
Raʿşe kim ditreye ḳamu endām
Lerzeden incine ṣabāḥ aḳşām

Gül yaġı birle oġ anı mıḥkem
Yumuşayınca tamām bunı it hem

T Ü R K D İ L K U R U M U Y A Y I N L A R I

95

96

Garseddin-zâde Şemseddin Muhammed’e nispet edilen bir tıp manzumesi hakkında:
Manzûme ya da Manzûme fî ilmi’t-tıb

Ṣoňra şerbetle eyle ishāl
İẕn-i ḥaḳla ola ḫoş ḥāl

Şol bögürtlen ki ṭut mišālinde
Yapraġın yaḳ kül it o ḥālde

Maʿcūn-ı misk
Misk bir denk silence vü sünbül
Sādenc ü hindi çenṭiyān hem ol

Ṣoňra saḥḳ-i beliġ idüp anı
Yāreye ek bitiricidür şānı

İkişer dirhem ile cümlesini
Saḥḳ eyle it ġubār ṣaḳla anı

Temregü
Temregü itse bir yeriňde ẓuḥūr
Żamḳı sirke ile ıṣladup aňa sür

Kereviz toḫumı muṣṭaḳi kimnon
Zaġferān ḳıl üc dirhem hemçünün

Hem sögüt yapraġı gülüni daḫi
Sirke ile sür aňa ey aḫi

Mürrü mekki ḳaranfil ü ʿudı
Buçuġar dirhem it bu mevcūdı

İkisi daḫi çoḳ görülmişdür
Bunlarıň daḫi ġavrına irilmişdür

Üc bu deňlü buňa ʿasel eyle
Hem kıvāmını bi-bedel eyle

[88a]
Sigil
Bedeniňde eger çıḳar ise sigil
Anı gidermege gerekse delil

Cālinūs ḥekim ü eflāṭūn
Bunı maḳbūl gördi ehl-i fünūn
[87b]
Buňa ḳırḳ ḫāṣṣa beyān itmiş
Her biri tecrübe ḳılup gitmiş
Yürek oynamasın bil aġrıların
Hem mecrā-yı dem yil aġrıların
Meniʾi arturur ʿurūḳa [i]rür
Ḳuvveti miʿdeye yürege irür
Süddei ḥal ider ṭamarlarda
Ḫūb u maḳbūldür her yerlerde
Ġayrı ḫāṣṣiyetin bilür ehli
Ne bilür ol kim var basiṭ cehli
İḥrāḳ-ı Nār
Od yanuġına bir mücerreb var
Lāzım olduḳda bunı it her bār

Ṭavşanıň binisin aňa baġla
Ṭura üc gün gider sigil ṣaġla
Daḫi incir-i puḫte arpa unı
Giderür üstüne urursa bunı
Bir daḫi yüregüň ḳulaġın al
Sigile degirüp fi’l-ḥāl
Anı divāra ṣoḳ di bunı yüri
Bu nice ḳorur ise sen öyle ḳurı
Ḳulunc
Saňa āsān diyem ḳulunca ʿilāc
Müstemiʿ ol veli göňül gözin ac
Çekice tiryāk al berāber bal
Ceviz miḳdārı eyle istiʿmāl
Cānib-i ḥaḳdan ire ger ṣıḥḥat
İki üc güne ḳalmaz ol ʿillet
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Mešāne
Bil ṣāvuḳlıġına budur dermān
Eski zeyti fitil ḳıl ey cān

Ḥabs-i bevl
Ḥabs bol olsa nāgehān ādem
Serçe boḳın ezüp içir ol dem

Yaʿni kāġıdı bük fitil eyle
Büyük itme anı ḳalil eyle

[89a]
Buňa şahin boḳı daḫi eyüdür
Ezüp içür şifā hemin demidür

Bevliň ardınca ṣoḳ birini aḫi
Çıḳar efşān idüp birini daḫi

Ṣaḳṣaġan beyni bu bir miḳdār
Ḳanḳısı bulına rivāyet ider

[88b]
Ḫāliṣ olunca eyle bu kāfi
Saňa tā kim vire şifā şāfi
Selisü’l-bevl
Ṣaʿb zahmet dürür selāsil-i bevl
Ṭamla ṭamla iner bu aṣl bevl

Mesanede ṭaş olsa
Ṭaş olursa mesānede cānā
Bu yeter itme aňa ġayrı devā
ʿAraḳ süsen defne yemiş fülfül
Kerefs kākenc birer cüz ḳıl

Yiye birinci gün maʿcūnı
Kāmil eyle bu vezn ile bunı

Hem kebūter nicāsetinden al
Üc eczā ceh ḳıl muṣaffā bal

Şāh peluṭ u ṭopalaḳ kendir
Ustuḫudus u mürr berāberdür

İki mišḳāl yiye beni ādem
Ġayrıya ḥāline göre vire hem

Saḥḳ ola bu ḳadar şeker birle
Günde üc dirhemin alup da yiye

Eridüp ṭaşı ḳıvām idüp gidere
Bir devā ile ol murāda ire

Dileseň bal ile idüp maʿcūn
Ḳurtılunca göre ʿādet ide her gün

ʿUsru’l-bevl
ʿUsr ile bevli gelse bir kişinin
Leẕẕetin bulmaya bir işiniň

Döşege işese
Döşege işese bir oġlān
Keşnec ü gendene dögele hemān
Ṣarı sāde yaġa ḳatup üçer dirhem
Yatıcaḳ vaḳt yiye ol ādem
Mesāneden ḳan gelse
Ḳan gelürse sidük yolundan ger
Ḥavucuň toḫumunı dögeler

Türbidi süd ile pişirüp yiye hem
Ac ḳarnına gidince elem
Ḥabsü’l-ḥayż
Ḥayżı baġlana ʿavretüň cānā
Getürürse bu şāfi iş aňa
Evvelā cāveşir mürr-i (…)
Ḳanṭariyun ola berāber saḥḳ

Yiye bir nice gün birer mišḳāl
Emr-i ḥaḳla ola ḫoş ḥāl
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[89b]
Bunları öd ile yoġur ṣāfi
Ḫurma çekirdegince ḳıl şāfi

Evvelinde ḳan alur aňa
Aḳ nefti içür bulursaň aňa

Getüre birin ol zamānında
Göre ṭon ḥālin hem ol günde

Netice-i kelām
Baḥr-i ḥikmetde olmuşum ġavvāṣ
Nege cemʿ eyledimse gevher-i ḥāṣ

Virme ḥāmile olana zinhār
Düşürür oġlānın ger öle zinhār

Bunda yazdım bu deňlü derde devā
Derde dermān viren gerçe Ḫudā

İfrāṭ-ı Dem
Ḫātunuň dāʾimā aḳa ḳanı
Ḳuruturum dirsen şehā anı

Ḳamu ilhāmla yazılmışdur
Dürr-i ḥikmet ʿaceb düzilmişdür

Kerefs maʿdenus birer ṭutam al
Çölmege ṣu ḳoyuben üstüne ṣal
Ḳaynad anı tamām muḥarrā ḳıl
Ṣuyın süzüp alup muṣaffā ḳıl

Böyle cemʿ-i mücerrebāt olmaz
Böyle ʿilmi her kişi bilmez
Kim ki ezberlese ola ḥāzıḳ
Kāzib olmaya her sözi ṣādıḳ

Bir gice ḳoy ayaza aġzını hem
Örtürüp bürüncükle bir buçuḳ ḳo hem

El-bābü’š-šāliš
Bāb-ı šālišde diňle birkac söz
Şol gereklülerin beyān idevüz

Ilıcaḳ ide üc gün içe tā
Ḳurtıla bu elemden ide duʿā

Her ʿalile gerek olursa ʿilāc
Kütüb-i ġayriye olmaya muḥtāc

Zūr
Nāgehān ola göbek burusı
Ṣavuḳ emrāżınuň budur birisi

Sözümi gerçe iḥtiṣār itdüm
Bunı dört ḳapulı ḥiṣār itdüm

Kiremidi alup ocaġa ṣala
Çıḳara ḳıbḳızılca ḳızmış ola

[90b]
Böyle muḥkem binā olmadı hic
Böyle rengin edā görülmedi hic

Aňa sirke ṣaçup buġına ṭura
Hiç bunuň gibi yoḳ buruya zūra

Bunı itdüm ḫazine-i ḥikmet
Ne ḫazine içi ṭolu niʿmet

[90a]
Müḥlil
Çıḳsa ṭaʿūn kişiden yā ḫıy[ā]raḳ
Ferfiyon yaġıyla it yumuşaḳ

Bu ḥiṣāra giren irür gence
Yiye niʿmetlerini ṭuyunca

Yaʿni merhem gibi ḳo üstüne yaġ
Ṭaġıla yavaşla ola ṣaġ

Diňle imdi nedür aṣl-ı maḳṣū[d]
İrgüre tā tamāmına maʿbūd
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Şarāb-ı Enār
Ḥükemā gör seniň içün cānā
Ḥāżır itmiş nice şarāb u ġıdā
Rūhları şāẕ ola eṭibbānıň
Ḳaydını gördiler eḥibbānıň

Tobalaḳ fes[le]gün daḫi fülfül
Her nebāt ḥubūb nergis gül
Lāzım olduḳda biri bunlardan
İki zeyt yaġı bir bunı it sen
Şişeye ḳoy güneşe ḳıl berdār
Ṭura ḳırḳ gün güneşde āḫir-i kār

Cümleden birisi şarāb-ı enār
Menfaʿatlüdür hezār hezār
Yürege vü maʿideye virür ḳuvvet
Başda aġrıdan ḳomaz ʿillet
Ne ki ṣafrādan ola derd ü elem
Defʿ ider cümlesin ey şāh-ı kerem
Ḳuṣmuġı menʿ ider göňli feraḥ
Ḳalbüň içinde ḳomaya teraḥ
İştihā kerem olur ġıdāsından
Beňze ḥumret virür ṣafāsından
[91a]
Māye-ḫoş şol enār dānesin al
Ṣuyunı ṣıḳup al çekirdegi ṣal

Issılı yaġlar ṣavuḳ marazlar içün
Ṣavuḳa ıssıdan olanlar içün
Dühn-i Mivehā
Dilerseň yemişleriň daḫi
Yaġı nice çıḳar bil ey aḫi
[91b]
Ṭurb yaġı bu cümleden birisi
Rendeden çek ki ḳalmaya irisi
Yumuşacıḳ ṭuz ṣaçup muḥriḳ ḳo
Ṭurbdan ayrıla hem çıḳar ṣu
Ol ṣudan iki cüz alup cānā
Zeyt yaġını bir cüzʾ eyle aňa

Bir vakiye ṣuya buçuḳ vaḳiye şeker
Āteş-i nermiyle ḳıvām vireler

Āteş-i nermiyle anı ḳaynat
Ṣu gide yaġa çıḳa ḳuvvet

Şol revāḳ bala döne ṣakla hemin
Vaḳt-i ḥācetde yiye gözle demin

Ḳulaḳ aġrısına devādur bu
Bil ḍarblarına şifādur bu

Her yemişüň şarābı böyle çıḳar
Ġaflet itme didüm saňa yüri var

Cümle yaġlar ṣınāʿatin cānā
Saňa keşf eyledüm bi-ḥaḳḳ-ı Ḫudā

Her nebātuň köki çöpi ey yār
Böyle olur ṣanʿati her bār

Ola bir gün baňa duʿā idersin
Her ḳaçan ḫasteye devā idesin

Dühn-i ṭopalaḳ
Yaġ çıḳarmaḳ dilerseň ey kāmil
Aňladuġumca ideyim el-ḥāṣıl

Ḥelvā-yı ḥükemā
Ḥükemā yazdılar nice ḥelvā
Her birisi nefāʾis ü raʿnā
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Cümleden birisi budur anuň
Ṣıḥḥat-i cism ü rāḥatı cānuň

[92b]
Bunı ben ḫalḳa çoḳ zamān virdüm
Bunda çoḳ dürlü menfaʿat gördüm

Süst-i endāmlıġı ider zāʾil
Ẕekeri ḳāʾim eyler el-ḥāṣıl
Ḳuvveti arturur menii ziyād
Ḥaẓẓ-ı nefs isterseň uşda murād
[92a]
Aḳ ṣoġanuň ṣuyı bir vaḳiye şehā
Bir o deňlü ʿasel ḳarışdur aňa

Şol ṣavuḳdan olan elemleri heb
Gideren ḥaḳdur bu sebeb
Göze inen ṣuyı çeker başa
Südde olur ṭurmayup aḳan yaşa
Çeküp alur göz nicārından
Giderür ṣaʿfai daḫi yüzden

Āteş-i nermle revāḳ eyle
İndir āteşden ḳovanı böyle

Başa çıḳmaz olur nicār-ı ġıdā
Sancuya olmaya bu resme devā

Ṣoňra al ʿūd-ı hindi vü sünbül
Her birinden birer dirhem ḳılġıl

Ḥal idüp balġamı maʿidei pāk
Daḫi ishāli bu ider imsak

Dār-ı çin ile zaʿferāndan
Dār-ı fülfül ü ḳākulle andan

İştihā germ olur ve hażm-ı ṭaʿām
Beňze ḥumret virür muḳavvi tamām

Cevz-i bevvā ḳamu üçer dirhem
Miski bir denk eyle hem

Ṭonuḳ olan göze virür nūrı
Giderür ẓulmetin ide ṭurı

Saḥḳ idüp ol revāḳa ṣarf eyle
Bir çini ḥoḳḳa aňa ṣarf eyle

Anuň eczāların beyān idelüm
Ḳalmasun gizli bu ʿayān idelüm

Ṭura bir hafta ṣoňra her günde
Otuz dirhemin yiyesin sen de

Rāziyāne vü zencebil ü egir
Heb berāber döküp un ile ḥamir

Şevḳile işüňe şürūʿ idesin
Ẕevḳden bilmeyen kişi nidesin

Üc bünük aıġrı ʿasel eyle
Hem ḳıvāmını bi-bedel eyle

Cümle ḥelvālara bu otlardan
Veznile ḳoyasin ola ḥasen

[93a]
Cevz-i bevv[ā] ḳadar it istiʿmāl
Ḫoş mücerrebdür eyleme ihmāl

Maʿcūn-ı mefrūc
Ḥükemā yazdı bir maʿcūn
Yiyeler şāẕ ola bu dil-i maḫzūn
Cümle [ʿa]vratlara devādur bu
Her mariże şehā şifādur bu

Nāgehān bir kişi ola ishāl
Dilese ki sākin idesin fi’l-ḥāl
Naṣṣ-ı ḳāṭıʿdur bu seyf-i ʿAli
Diye ḳudretin görübde beli
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Kaʿbe yolunda bu faḳir ü gedā
Bir yıl itdim bunı ol derde devā
Bedeniň ḳuvveti müferriḥ-i ẕāt
ʿAḳla cevlān virür ḳalbe ḥayāt
Ḳabıż
Dili cāri ḳılur ṣafāsından
Cānlar ḥaẓ ider ġıdāsından

Müshil
Ḥükemā şerbetiňe lāzım ola
İçmege bir kişi mülāzım ola
Ṭabʿına göre vir aňa şerbet
Diye üstādıňa senin raḥmet
Şeref aldın mücerrebātından
Tecrübe ḳılmışam niçe kerreyin

Yiye bir dāne ādem eger
Ol gün anı cihāna ḥākim ider

Ne ki ḫāṣṣiyeti necāḥıň var
Bunda mevcūddur bilik her bār

Ḥabb-ı ḳābıż didük bunuň nāmın
Her kim ekl eyleye göre kāmın

Elli yıl ol bunı ʿamel ḳılmış
Her cihetden kemālini bulmış

Altı şeyʾdür biri zaġferāndur
Biri efyūn ki ʿāriyeti cāndur

Baş çigzinmesin gözyaşın
Nazladan emin ider başın

Mürr-i ṣāfi egir ü ḍıyḳ-ı laṭif
Göňlüňi bunlara eyle hem ḥarif

[94a]
Māl-ı ḫulyāyi defʿ ider anı
Her elemden emin ider cānı

Saḥḳdan ṣoňra ḳıl cümlesin taḫmir
Şeyʾ-i vāḥid ola bu cümlesi bir
[93b]
Ḳamusı berāber eyle hemān
Ṣu yerine ḳil gülābı efşān

Defʿ ider balġamı ṣafrāyı
Dem-i fāsidleri vü sevdāyı
Her maraż ki bunlardan itse ẓuhūr
Em-i ḥaḳḳile tenden ide dūr

Ḥablar eyle noḫūd ḳadar anı
Ṭabʿı ḳabıż üzere bunuň şanı

Hic bunuň gibi olmaya şerbet
Ḳomaz ādemde zerrece ʿillet

Birin aḫşām birin ṣabāḥ
Dertden ḳurtıla bi-ḥaḳḳ-ı ṣabāḥ

Her mizāca yarar bu kāmildür
Cümle ḥükemā buňa ḳāʾildür

Yaġlı vü ekşiden ide perhiz
Görmeyem dirse eger hergiz

Kābili vü ṣarı halile daḫi
Ḳara halileden mükerrer aḫi

Ger kifāyet iderse bir dāne
Yimeye ġayrısın diyiň ol şāne

Gül-i sürḫile ḳızıl behmen
Hem sürüncen beş dirhem andan
Ṭurb altı vü zencebil üc hem
Eyle maḥmūddan yedi dirhem
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Zaġferān bir ola vü ḥabbu’n-nil
Dört dirhem bil anı böylece ḳıl
Dār-ı çini vü sünbüli ikişer it
Artuḳ eksik eyleme ḥaẕer it

[95a]
Yılda bir iki kez iderse eger
Ādemi ṣaġ u tendürüst eyler
Ṣanʿatini beyān idelüm
Nice olur anı ʿayān idelüm

Muṣtaḳi vü enisun eftimūn
Ġariḳun ikişer buçuḳ olsun
[94b]
Ayru ayru bunları döküp revān
Dühn-i bādemle cerb eyle hemān

Pazuyı dög ṣıḳup anuň ṣuyın al
Ḳaynadup küfüni gider derḥāl
Yüz yigirmi dirhem bu ṣudan al
Ḫıyārşenbe içün yegirmi ḳıl

Yata yaġla bir gice bir gün
Heb yübūset gidüp ter olsun

Bu ici ol ṣu ile ḥal idesin
Ḫılṭını giderüp nidesin

Üc bünük aġırı revāḳ balı
Bula āteşde ḳıvām ola ḥāli

Dühn-i bādemden altı dirhem ḳıl
Hem yigirmişer gerekdür bil

İndir āteşden dir dimez
Cümle eczānı ḳo ḳarışdur ez

İḥtiḳānıň bulursaň eylemesin
Isıcaḳla hemān dem eglemesin

Şerbeti beş veyā yedi dirhem
Her kişiniň mizācına göre hem

Şol mizācı ḳavi olana şehā
Ḳata denk deňlü saḳmunya

Ger ıṣlāḥ-i maʿide ola murād
Nice olmaḳ gerek eyā şehzād

İçin ādemiň bu eyler pāk
Yılda bir ide ṣāḥibü’l-idrāk

Linet içün dilerse her gün hem
Pes kifāyet ider bir dirhem

El-bābü’r-rābiʿ fi maʿrifeti’t-tiryāḳ
Yazalım hem teberrüken tiryāḳ
Menfaʿatlü gerek olan tiryāḳ

Mišli yoḳdur ekābir içün
Aḳca sime ḳısa virüň aṣāġır içün
Ḥuḳne-i mücerreb
Ḥuḳne isterlerse eyle bunı
Ḫılṭ-ı ḫāmisden arıda teni
Ḳabż telyin ider mizācı laṭif
Böyle olmaz daḫi ʿilāc-ı laṭif
Bilde vü yanda ola ger aġrı
İki ḳat olsa ide ṭoġrı

Evde ḳomaḳ daḫi getürmesi sünnet
Bunuňla gider cümle ʿillet
[95b]
Cümle derde devādur bu hem
Her mariże şifādur bu hem
Ḳanḳı ʿużva maraż duḫūl ider
Zaḥmeti ādemi melūl ider

T Ü R K D İ L K U R U M U Y A Y I N L A R I

Seda UYSAL BOZASLAN 103

Aňa tedbir eyle devā eyleň
Aňa tiryāḳı reh-nümā eylen

Ḳabżı ishāl iderim dirseň eger
Şol erik ṣuyıyla ezüp içüreler

Şol perişānlıġı ider zāʾil
Ġuṣṣa vü elemlere olur ḥāʾil

Ḳabż itmek dilerseň ishāli
Gömeyesin ṣumaḳ ṣuyın ḥāli

Māl-i ḫulyā unutmaġı erden
Giderür hem elemleri serden

Bir ḳaşıḳ ṣuya bir dirhem tiryāḳ
Ezüp içürse ola em-i tiryāḳ

Yürege dāʾim virür ḳuvvet
Cāna rāḥat gelür hem tene ṣıḥḥat

Ḳarnuň aġrısıni vü sancuları
Ḳarna maḫṣūṣ ne var bunları

Ḥafaḳān zaḥmetin zāʾil ider
Yüregüň ʿilleti bunuňla gider

Hem baġırda olan yil ü sancu
Şişi vü yaşı ḳamu renci

Yürege itmelü olursa devā
Bād-renc buya ṣuyile vir aňa

Ḫılṭ- ḥāmisei ḳılur taḫlil
Baġrı ḫāliṣ ider bi-ḥaḳḳ-ı celil

Uyḫusuzlıġa daḫi bed ḫūya
Zihn yavuzlıġın hem yuya

[96b]
Baġır emrāżına vürürsen eger
Şol peryāvşāňn ṣuyın bile vir

Ṣabrı olmayana hem taḥammül içün
Yense ḥüsn-i imān-ı yil içün
Hem tamām dimāġa vire ḳuvvet
Giderür hem maʿideden ʿillet
[96a]
Şişini vü yilini ider teskiň
İştihā kerem ider ṭaʿāma hemin

Ṭalaġıň şişlerin hemin daġıtır
Süddesin açar kemin ṭaġıdur
Ḫılṭların pişirir ü pişmişini
Red ider bitürür ḳamu işini
Ṭalaġıň rencine virem dirseň
ʿİlletiň gitdügin görem dirseň

Ger maʿide ṣalāḥı olsa ġaraż
Gerek eyü işrābı gide maraż

Kerefs ṭoḫumı vü naʿne hem
Ṣu ile ḳaynaya işit ne direm

Yaʿni tiryāḳile ezüp içüre
Tiz zamānda o varṭadan geçüre

Bir ḳaşıḳ bu ṣudan biraz tiryāk
Günde vir ṭalaġı eyleye pāk

Hem baġırsaḳ ḳulunc derdine em
Kerefs ṣuyı ile virile hem

Yüregi yumuşadur hem daḫi yilesin
Giderür süddesin hem açar şişesin

Bir dem içre ṣaġlamaḳ ise ġaraż
Bunı eyle devā gide maraż

Bu gerek içün ʿilāc iderseň eger
Rāziyāne ṣuyı ile vireler
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Giderür şol mešāne zaḥmetini
İẕn-i ḥaḳla cümle ʿilletini
Ṭaş olursa ḳavuḳda arıdur
Yillerin ṭaġıdur yolın arıdur
Ḥabs-i bevl olsa gerçe fi’l-ḥāl
Defʿ ider sancusın hemin derhâl
[97a]
Ger selāsil bol olursa ādem
Sākin eyler ol ʿilletin ol dem

[97b]
Yazda ḳışda yigide vü ḳocaya vir
Şāh derviş ḳul u ḫocaya vir
Şerbeti idiň buçuḳ dirhem
Ehine göre vir buçuḳ dirhem
ʿİlletine göre idüp tedbir
Vir şifā bula eyleme taḳṣir
ʿAmel-i fārūḳa bedeldür bu
Belki andan bi-bedeldür bu

Ger mešāne içün virürseň eger
Ṭabḫ-ı helyunla gerek vireler

Heb anıň itdügin bu ider
Cümle ʿillet aḫi bunuňla gider

Gerekse ḥarāretden gerekse bürūdetden
Ḳavuġı arıdur bu ʿilletden

ʿAmeli ġāyetile āsāndur
Cümle derde bu dermāndur

Naḳriṣ ü mefāṣıl aġrıların
Sākin ider şişin hem bil aġrıların

Hem ḫavāṣla muʿteberdür bu
Diňle eczāsını nelerdür bu

Bu elemler gide dirseň eger
Buňa tedbiri böylece ideler

Miʿa-i sāʾile vü ḥabbü’l-ġār
Miʿa-i yābis ola hem ey yār

Noḫūd incir ile alup kimyūn
Ṣuyı ile ḳaynad anı dün ü gün

Mürr ü ḳısṭ u sezāb u hem sünbül
Mürr-i ṣāfi ḳaranfil ü fülfül

Bir ṣu ile ezüp dirhem tiryāk
Giderür ʿilletin o dem ide pāk

Hem zerāvend-i cünd-i bidester.
Cinṭiyana silince(?) ey server

Şol marażlar ki tiz irür cisme
Ḥafaḳān gibi yāḫūd bu resme

Zaġferān ola hem ʿaḳr-ı ḳarḥā
Dār-ı çini ile eyü ḥınā

Ter ḫastaları vü ḥummālar
Fevri irişe her ne var dāʾlar

[98a]
Kebere köki hem efyun
Kerefs toḫumı ile ferfiyon

Semleriň cümlesine dāfiʿdür
Ḳamu her ʿillete bu nāfiʿdür
Aġu içenlere virüň anı
Elemden ḳurtara Ḫudā anı

Belesen ḥabı dār-ı fülfül bil
Hem bezrenc ḳamu berāber ḳıl
Daḫi bir loḳma ḳurṣ-ı efʿi ol
Ger bulunmazsa bu kāmil
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Bunları saḥḳ idüp üc aġırı bal
Eyle maʿcūn cümlesin derḥāl

Muḫtaṣardur gerçi heyʾetile
Ṭobṭoludur ʿulūm-ı ḥikmetile

Altı ay ṣaḳla tā ola kāmil
Cümle derde devādur el-ḥāṣıl

[98b]
Bunuňla ʿamel iderse bir kişi
Begenilmiş ola anıň işi

Ṣoňra yazdum anuňçün tiryāki
Her mariże devā ola tā ki
Hic devādan bulunmaz ise dermān
İde tiryāḳ ile devāʾi hemān
Çünki derd ḥażret-i Ḫudādandur
Bu sebebdür devā hem andandur
Bunca ʿillet içün devā yazdum
Her birin cism-fezā yazdum
Baḥr-i ḥikmetden almışam ḳaṭre
Şemsden nitekim bu bir zerre

Degülüm gerçe bu söze lāyıḳ
Vāridāt-ı Ḫudādur ey ʿāşıḳ
Bāṭınımda virildi baňa bular
Bunı ilhām ile didüm ne ki var
Sebeb oldı muhabbet-i ḫāḳān
Yaʿni sulṭān Selim ḫān-ı remān
Devleti rifʿati ziyāde olsun
İki ʿālemde ber-murād olsun
Bu kitābdan olursa derde devā
İdeler ḥażret-i pādişāha duʿā
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06 Mil Yz A 787/3’teki Manzûme’den Örnek Sayfalar (70b-74a)
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Extended Summary
The first examples of medical books found in Anatolia date back to the Old
Anatolian Turkish Era in the 14th century. The first and the best example of these
medical books is the translation of Hekim Bereket’s Tuhfe-i Mübârizî which was
originally written in Arabic. This work by Bereket paved the way for many other
similar works to be produced in the field both in the same century and the following
centuries. In the context of the tradition of writing medical books in Turkish, another
such work is Nidâî’s Dürr-i Manzûm which he wrote in the 16th century. Additionally,
the literature review has shown that Garseddin-zâde Şemseddin Muhammed,
contemporary of Nidâî and physician of Selim the 2nd, had written a medical book.
In this study, Garseddin-zâde is briefly introduced and the work titled Manzûme,
registered as 06 Mil Yz A 787/3 and claimed to be Garseddin-zâde’s work, is analysed
with a view to question the work’s authorial ownership. The introduction chapter of
the present study provides information on medical books, discusses Dürr-i Manzûm’s
significance among other similar works, and mentions the sources which support
the claim that Gasreddin-zâde is the author of Manzûme. In the subchapter titled
“Garseddin-zâde Şemseddin Muhammed”, information gathered from the sources
about his life is compiled and presented. According to the sources, Şemseddin
Muhammed bin Garseddîn el-Halebî was the son of Şeyh Garseddîn Ahmed Çelebi,
who was a physician and a scholar. Şemseddin Muhammed’s father was known as
Şeyh Garseddîn Ahmed eş-Şehîr bi-Şihâbeddin and, having completed his education
in Aleppo, he continued his further studies in several locations: he studied medicine
and philosophy in Damascus; mathematics, logic, literature, hermeneutics, and hadith
in Cairo. As a high scholar, he arrived in İstanbul, took office as a teacher, and achieved
great renown. The sources state that one of his works titled Tezkîre was included
in İlm-i Hisâb, and that he had written hashiyes (annotation) for many important
works. Born to a scholar father, Şemseddin Muhammed learned much from his father,
attended the meetings of scholars of his time, taught in madrasas, and eventually
joined the court physicians. After the passing away of Kaysûnî-zâde Bedreddin, he
became the head physician to Selim the 2nd and at the same time educated the sultan’s
son Mehmet. He gave up teaching after the death of Shahzada Mehmet. The poet
Gasreddin-zâde Şemseddin Muhammed died in the year 982 according to the Islamic
calendar (which would be 1575 A.D.). In addition to Manzûme which is claimed to be
his work, the catalogues show that he wrote a prose work titled Cevher-nâme. A recent
study has analysed his Cevher-nâme in terms of content and linguistic properties.
In the subchapter titled “Manzûme”, information on the work, which is claimed to
belong to Garseddin-zâde, is given.
This work titled Manzûme is registered in the manuscript catalogue as Millî
Kütüphane (National Library) 06 Mil Yz A 787/3. Sihamu’r-Rabt fî’l-Muhammesi’lHâliyi’l-Vast whose authorial ownership is attributed to Muhammed el-Fâsî
(d.1052/1642) is registered as 787/1, whereas a work titled Mecmû’a-i Eş’âr whose
author is unknown is registered as 787/2. Found between 70b and 98b and dealing
with the subject of medicine, Manzûme manuscript has a size of 175x115-120x76
mm. With 11 couplets on each page, the work contains a total of 622 couplets. In
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this work written using the metre “Fe’ilâtün/Mefâ’ilün/Fe’ilün”, many metrical
flaws are observed. The titles of the sections and as to which ailment’s treatment
the information given on each section were scripted in the form of side notes in the
margins. In the opening section of the work, there is no section devoted to expressing
gratitude to Allah and praising Prophet Muhammed and the then-present Sultan. The
opening section consists of the title of the work and provides information as to what
purpose the book was written. After this section, not discussing further the purpose
of the book, the author mentions the importance of anatomy and explains the subject
by referring to hadiths and evidence which emphasise the significance of health. In
the analysis of studies on medical treatises, an author by the name Nidâî and Dürr-i
Manzûm, which was enlisted among Turkish literary works with different names,
were encountered. These sources state that the real name of Nidâî was Şaban, and that
he lived during the reign of Süleyman the Magnificent and the reign of Süleyman’s
son Selim II. It was found that Nidâî, who was known as Dervish Nidâî, took office as
a physician during the reign of Selim the 2nd, educated Giray Han, accompanied Selim
the 2nd during Selim’s shahzada period in the sanjak of Konya and came to İstanbul
with Selim the 2nd following Selim’s succession to the throne. There is no certain
information regarding the poet’s death. While these works, many copies of which are
found in various countries, were being analysed, significant similarities were found
out between Nidâî’s Dürr-i Manzûm and the work which is registered in the archive
as 06 Mil Yz A 787/3 and is believed to belong to Garseddin-zâde. It was presumed
that Dürr-i Manzûm could be the abbreviated verse form of Nidâî’s Menâfiü’n-Nâs;
therefore, this work was compared to the contemporary physician poet Nidâî’s Dürr-i
Manzûm. The comparative study took the copy including a section of criticism which
was used by Ümran Ay in her published master’s thesis titled Nidâî Dürr-i Manzûm
(Examination-Comparative Text) as the primary source.
As a result of the comparative study, it was found that Manzûme and Dürr-i
Manzûm bore a significant amount of resemblance to each other to such a great extent
that it cannot be coincidental. The differences between the works are considered to
be resulted from the preferences of the persons who undertook the task of copying
the manuscripts of the works. In this context, it can be said that Manzûme, which is
considered to belong to Garseddin-zâde, is most probably a copy of Nidâî’s Dürr-i
Manzûm. The fact that another name for Nidâî’s Dürr-i Manzûm is Manzûme further
strengthens this probability.
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