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* Bu makale 10-14 Eylül 2014’de Tiflis-Gürcistan’da düzenlenen 
ISHM 44. Uluslararas  Kongresinde sunulmu  ve özeti kongre 
kitab nda yay nlam  olan [44th Congress of The International 
Society for the History of Medicine, The Great Silk Road & 
Medicine, 10-14 September 2014, Tbilisi-Georgia, p.36]  “Ac duman 
A, Arda B. Hubaish bin Ibrahim Al-Tiflisi in Terms of History of 
Medicine: His Works and Contributions” ba l kl  sözlü bildiriye 
dayanmaktad r. 

 Amaç: On ikinci yüzy lda ya ayan t p, dil-edebiyat ve astroloji d nda farkl  konularda da Arapça ve 
Farsça eserler veren Hubey  bin brahim et-Tiflisi’nin ya am , eserleri ve Beyanu’s-Sina at’in muhtasar 
bir Türkçe çevrisinde yer alan cevherler hakk ndaki bölümün sunulmas  amaçlanm t r.  

Gereç ve Yöntem: Beyanu’s-S na at Hubey  bin brahim et-Tiflisi taraf ndan Farsça yaz lm t r. Halil 
bin ‘Abdu’r-Rahman kitab n baz  bölümlerini Türkçeye çevirmi tir. Beyanu’s-S na at ’in Süleymaniye 
Yazma Eserler Kütüphanesi, Yeni Cami Koleksiyonu, No: 925/5’de bulunan muhtasar bir Türkçe çeviri 
nüshas  üzerinde çal lm t r. Önce bu çeviride yer alan cevherlerle ilgili bölümün çevriyaz s  
yap lm , daha sonra de erlendirilmi tir. 

Bulgular: Eserin 14. bölümü “cevherler ve bitkiler üzerine” ba l n  ta maktad r. Bu bölümde yakut, 
lal, inci, mercan, akik, gümü , kalay, bak r, kur un ve safran ele al nm ; bu maddelerin t bbi amaçla 
kullan m endikasyonlar  ve kullan  biçimleri verilmi tir. 

Sonuç: Farsça bir eser olan Beyanu’s-S n at ’in k sa bir Türkçe çevirisini içeren bu nüsha Türk t p 
tarihi aç s ndan oldukça önem ta maktad r. Tifl s ’nin eserinde bulunan ve insanlara yararl  olabilecek 
baz  bilgilere Farsça bilmeyen Türk insan n n ula mas  bu çeviri ile amaçlanm  olmal d r. 

Anahtar Sözcükler: Hubey  Tiflisi, Beyanu’s-S na at, T p Tarihi 

Objective: Presentations of life and works of Hubaish bin Ibrahim al-Tiflisi who wrote on medicine, 
philology and literature, astrology and various subjects in Arabic and Persian in the 12th century, and 
the evaluation of the chapter on gems in the copy of brief Turkish translation of Bayan al-Sina at are 
aimed. 

Material and Method: Bayan al-Sina at is a work written in Persian by Hubaish bin Ibrahim al-Tiflisi. 
Some chapters of the book were translated into Turkish by Halil bin Abd al-Rahman. The copy of 
brief Turkish translation of Bayan al-Sina at, which is in Istanbul Süleymaniye Manuscript Library, 
Yeni Cami Collection, Nr: 925/5 was studied. Firstly the chapter related to gems was transliterated 
and then was evaluated. 

Results: The title of the 14th chapter of the work is “on gems and plants.” The ruby, pearl, coral, 
carnelian, silver, tin, copper, lead and saffron were chosen; and their medical indications and their 
ways of usage were given in this chapter. 

Conclusion: The copy of brief Turkish translation of Bayan al-Sina at in Persian is rather important in 
terms of history of Turkish medicine. It should be aimed that Turkish people who did not know 
Persian could reach information that would be beneficial to people in Tiflisi’s work. 
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Hayat  

Kem lu’d-d n Eb ’l-Fa l ubey  b. 
br h m b. Mu ammed el-

Mute abb b Tifl s  1113-1116 y llar  
aras nda Tiflis’te do mu tur. Tifl s bu 
tarihte Azerbaycan Atabegleri 
Devleti’nin kuzey-bat s nda bir s n r 
ehri idi. Kendisinin ve ailesinin 

Anadolu’ya geli  tarihi hakk nda 
kaynaklarda kay tl  bir bilgi 
bulunmamaktad r. Bir görü e göre, 
Kem lu’d-d n ubey  Tifl s ’nin 
büyük olas l kla Anadolu’ya XII. 

yüzy l n ilk yar s nda, Gürcü krallar  
ile Azerbaycan atabekleri aras nda 
siyasi ili kilerin gerginle meye 
ba lad  dönemde gelmi , Kayseri’ye 
yerle mi  ve Sultan II. zzud-d n 

l çarslan’ n saray na gelerek, 
hizmetine girmi tir. Bu s rada 
Hasn n-  Ne r n  er-Ruh v  ve 
Endülüslü Yahudi hekim M  b. 
Meym n da Selçuklu saray nda görev 
yapmaktayd  (1). Bir ba ka görü  ise 
Tifl s ’nin Anadolu’ya II. 
K l çarslan’ n (1155-1192) Aksaray’  
camiler, medreseler, zaviyeler ve 
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çar larla donatt  ve buraya 
Azarbeycan’dan gaziler, âlimler ve 
tüccarlar getirtti i s rada geldi i 
yönündedir (2). Farsça, Arapça ve 
Yunanca bilen Tifl s ’nin Farsça 
eserlerini irv n Farsças  ile kaleme 
ald  bildirilmektedir (1). Tifl s ’nin 
ölüm tarihi ve yeri kesin olarak 
bilinmemektedir (1,2). Buna ili kin 
olarak; XIII. yüzy l n ba lar nda vefat 
etti i ileri sürülerek, 1204 tarihi 
verilmekte (1),  buna kar n Kâtip 
Çelebi’nin Tifl s ’nin ölüm tarihini 
629/1232 olarak, Ba datl  smail 
Pa a’n n ise “629’dan sonra” diye 
kaydetti i bildirilmektedir (2). Tifl s  
muhtemelen Kayseri’de vefat etmi  
ve burada defnedilmi tir (1). 
Tifl s ’nin II. K l çarslan’ n k z  
Gevher Nesibe Hatun ad na 
Kayseri’de in a edilen t p merkezinin 
ilk müderrisi oldu u bildirilmekle (3) 

birlikte, Gevher Nesibe ad na in a 
edilen yap n n in a tarihinin 1206 y l  

olmas  (4) nedeniyle, bu durum ancak 
ölüm tarihinin 1232 y l  olmas  ile 
mümkün olabilir.  

Eserleri 

Kem lu’d-d n ubey  Tifl s ’nin 25 
civar nda eseri saptanm t r. Bu 
eserlerden 10’u Farsça, di erleri 
Arapça’d r. Eserlerinin ço unlu u t p 
üzerine olup, filoloji ve astroloji 
alan nda da eserler yazm t r (1). 

T p üzerine olan eserleri: Ta v mu’l-
Edviyeti’l-Müfrede, Kit bu Minh ci’ - bb, 
Ta lu’ -  bi’l-Esb bi’s-Sitte, Kif yetu 
’ - bb, Bey nu’ -T bb, Kit bu ati’l-
Ebd n, Mecm a tu’r-Res ’ili’ - bbiyye, 
Ris le f  er i Ba i’l-Mes il li-Esb b 
ve’l- Al m t Munte abe mine’l- n n, 

ti ru Fu li’l-Bu r t (1-3,5). 

Astroloji üzerine olan eserleri: Kit bu 
Med li’n-Nuc m, Kit bu Bey ni’n-
Nüc m, U lu’l-Mel im/Melhemat ed-
Danyal (1-3,5).  

Dil ve edebiyat üzerine olan eserleri: 
n nu’l-Edeb, Na mu’s-Sul k, Tercem nu 

’l- av f  (1-3). 

Di er eserleri: K m lu’t-Ta b r, Kit bu 
Vuc hi’l- ur n, Kit bu Tel i ileli’l-

ur n, Cev mi ü’l-Bey n der Tercüm n-  
Kur an, Bey nu’ - n at  (1-3,5). 

Kem lu’d-d n ubey  Tifl s  U lu’l-
Mel im, K m lu’t-Ta b r ve 
Tercem nu’l- av f  adl  yap tlar n  
Sultan II. K l çarslan’a, Kif yetu’ - bb 
adl  eserini ise Sultan II. K l çarslan’ n 
o lu utbu’d-d n II. Melik ah (ö. 
1193)’a ithaf etmi tir (1,5). Galen’in 
Galib-i Kutubi, Kitab Menafi -i A za  ve 
H sbu’l-Beden gibi eserlerini Farsçaya 
çeviren Hubey  Tifl s , Hipokrat 
And ’n  da ilk kez Süryaniceden 
Farsçaya çevirmi tir (1). 

AMAÇ  

Bu çal mada Bey nu’ - n at’ n Türkçe 
bir k sa çevirisinde yer alan 
cevherlerle ilgili bölüm tan t lacak, 
burada ele al nan maddelerin sa l kta 
kullan m alanlar  sunularak, bir 
de erlendirme yap lacakt r. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

çinde kimya, mineraloji, zooloji, 
etnografi ve ba ka bilimlere ait 
konular n yer ald , ansiklopedik ya 
da kar k bilimlere ait bir eser olarak 
de erlendirilen Bey nu’ - n at, XII. 
yüzy l n ortalar nda, Konya’da II. 
K l çarslan’ n saray nda Farsça olarak 
yaz lm t r (5). Literatürde 19 (5) ya 
da 20 b bdan (2) olu tu u bilgisi yer 
almaktad r. Kimya ilmi, de erli ta lar, 
cam ve bunlar n boyanmas , boya 
terkipleri, k l ç, b çak ve ustura gibi 
aletlere su verilmesi, yaz lar n 
silinmesi, deri tabaklama ve boyama 
teknikleri, mürekkep yap m , baz  
hayvanlar n özellikleri, de erli ta lar, 
madenler, bitkiler ve meyvelerin 
özellikleri, elbiselerden leke ç karma 
teknikleri, sudan ve ate ten 
yararlanma, fi ekçilik gibi oldukça 
farkl  konular  içermektedir (2,5). 
Eserde yer verilen konular XII. 
yüzy lda Anadolu insanlar n n 
gündelik ya am n  ve geçimini 
ilgilendiren ba l klara da 
de inmektedir (5). 

Bey nu’ - n at’ n al l bin ‘Abdu’r-
Ra man taraf ndan Türkçeye 
muhtasar bir çevirisi yap lm t r (2). 
Bu çal mada Süleymaniye Yazma 
Eserler Kütüphanesi, Yeni Cami 
Koleksiyonu, No: 925/5’de bulunan 
Türkçe çevirisi üzerinde çal lm t r 

(6). Bu Türkçe çeviride yer alan 
cevherlerle ilgili bölümün çevriyaz s  
yap lm  olup, yaz n n ekinde 
sunulmaktad r (Ek-1). 

BULGULAR 

al l bin Abdu’r-Ra man çevirinin 
giri inde Tifl s ’ye ait olan Bey nu’ -

n at adl  eseri istek üzerine 
Türkçeye tercüme etti ini 
bildirmekte, bu çevirinin isteyenlere 
yararl  olmas n  ve kitaptan 
yararlananlar n da kendisini hay r dua 
ile anmas n  dilemektedir: 

“…Amm  ba du biliñ ki Bey nu’ -
Sin at adlu F rs  kit b ki ’ ce amm  
Eb  Fa l ubey  bin br m et-Tifl s  
te l fidir ba -  i v n-  af  ve erb b-  vef  
bu al lü’l-be a kes rü’l- i yan ya n  

al l bin Abdu’r-Ra man du c dan 
Türk ye döndürmek iltimas etdiler anlaruñ 
iltim s n redd itmeyüb bu kit b  Türkiye 
terceme ld m t  ki liblere f yidesi mm 
ve r blara nef i mil ola ve hem bu 
kit bdan müstef d olanlar bu a f a ri’l-
cirm ve keb ri’l-cürm abd-  mu t c  ayr 
du yla y d ideler… (6)” 

Çevirmen eserin tamam n  çevirmemi tir. 
Eserin giri inde yer alan fihristte de 
fark edildi i gibi, ba lang çta her 
bölüm için bir yer belirlenmi , sonra 
da baz  ba l klar silinerek, baz  
ba l klara yer verilmi tir ( ekil 1). 
Eserde çevirisi yap lan bölümler de 
bu ba l klara ait olan yerlerdir (Tablo-
1). Literatürde yaz lanlardan farkl  
olarak, burada yer alan eserin 21 
bölümden olu mas  ilginç bir nokta 
olarak dikkat çekmektedir. 

Eserin 14. bölümü “cevherler ve bitkiler 
üzerine” ba l n  ta maktad r. 
Burada ele al nan cevherler ve bitkiler 
Tablo-2’de gösterilmi tir. Bu 
maddelerin kullan m nda ya ki inin 
üzerinde yüzük ya da kolye gibi bir 
tak  biçiminde bulundurmas n n, ya 
ezildikten sonra tek ba na veya ba ka 
maddelerle kar t r larak sürülmesinin, 
ya da ezildikten sonra tek ba na veya 
ba ka maddelerle kar t r larak 
içilmesinin önerildi i görülmektedir. 
De erli ta lar n, metallerin ve bitkisel 
bir maddenin kullan m biçimleri ve 
endikasyonlar  Tablo-3’te gösterilmi tir. 



Journal Of Ankara University Faculty of Medicine 2014, 67 (2) 

 Ahmet Ac duman, Berna Arda 53

 
ekil 1: Bey nu’ - n at ’ n Türkçe çevirisinin ba lang ç sayfalar  [Eb  Fa l ubey  bin br m et-Tifl s , Bey nu’ - n at, 

Türkçeye çeviren: al l bin Abdu’r-Ra man, stanbul, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Yeni Cami Koleksiyonu, No: 
925/5, v. 373b-374a. 
 
 
Tablo-1: Bey nu’ - n at’ n Türkçe çevirisinde, çevirisi yap lan bölümlerin Farsça ba l klar  ve bu ba l klar n Türkçe çevirileri. 

     Birinci bölüm Kimya ilmi sanatlar nda 

      Be inci bölüm Cam  boyamada 

    On üçüncü bölüm Hayvanlar  def etmede 

     On dördüncü bölüm Cevherlerin ve bitkilerin özelliklerinde 

      On be inci bölüm Meyvelerin ve bitkilerin niteliklerinde 

  [      ]  [ ]   Yirminci bölüm 
Elbiseden, renklerden ve ya lardan leke 
ç kar lmas nda 

        Yirmi birinci bölüm Cinsel birle menin s rlar n  bulmada 

 
 
Tablo-2: Bey nu’ - n at’ n Türkçe çevirisinin “cevherler ve bitkiler üzerine” ba l n  ta yan 14. bölü-münde ele al nan cevherler ve bitkiler. 

  Y ut(A) De erli ta  

 La‘l(P) De erli ta  

 ncü(T) De erli ta  

 Merc n(A) De erli ta  

 A (A) De erli ta  

 Gümü (T) Metal 

 alay(T) Metal 

 Ba r(T) Metal 

 Usrub(P) [Kur un] Metal 

 Za‘fer n(A) [Safran] Bitki 
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TARTI MA 

Bilim tarihçileri taraf ndan madeni 
cevherleri konu edinen ilk inceleme 
olarak nitelendirilen Ta lar Üzerine/De 
Lapidipus adl  eser (7), Platon ve 
Aristoteles’in ö rencisi Theophrastos 
(MÖ 372- 288) taraf ndan yaz lm -
t r.  Yazar bu kitapta çe itli ta lar  ve 
mineralleri tan mlamakta, onlar n 
kaynaklar n  ve kullan l lar n  
bildirmektedir (8). Roma döneminde 
ise Plinius’un otuz yedi kitaptan 
olu an ünlü eseri Naturalis Historia’n n 
XXXIII. ve XXXIV. kitaplar  
metaller, XXXVI. kitab  ta lar ve 
XXXVII. kitab  da de erli ta lar 
üzerinedir. Bu bölümlerde metaller ve 
ta larla ilgili olarak verilen çe itli 
bilgiler aras nda, ad  geçen bu 
maddelerin çe itli hastal klar n 
tedavisinde kullan ld klar n  gösteren 
bilgiler de yer almaktad r (9).  

Orta ça  slam Co rafyas ’nda ise Eb  
Y suf Ya‘ b b. s  el- ind  (801-
873)’nin de erli ta larla ilgili iki kitab  
bulunmaktad r: Ris le f  Env i´l-
Cev hiri´s-Sem ne ve ayriha ve Ris le f  
Env i´l-Hic re ve´l-Cev hir (7). Nasr 
ibn Ya b el-D never  (ö. 1020)’nin 

u atu’l-Cev hir f ’l-Mef ir  (10) ve 
Eb  Abdillâh Mu ammed b. A med 
b. Sa d el-Makdis  et-Tem m  (ö. 
370/980’den sonra)’nin en önemli 
çal mas  olarak kabul edilen el-Mür id 
il  (f ) Cev hiri´l-A iye ve uva’l-
Müfred t mine’l-Edviye (11) bu konu-
daki önemli eserlerdendir. Eb  Bekr 
Mu ammed b. Zekeriyy  er-R z  
(865-925) simya ile ilgili çal malar n  
toplad  S rru’l-Esr r (Secretum 
Secretorum) adl  yap t nda cevherleri 
madensel, bitkisel ve hayvansal olarak 
üçe ay rm , madensel cevherleri de 
alt  s n fa bölmü tür (7). Eb  er-
Reyh n Mu ammed ibn A med el-
B r n  (973-1061) Kit bu’l-Cem hir f  
Ma rifeti’l-Cev hir’de metallerin ve 
ta lar n ayr nt l  betimlemesini ve 
özgül a rl klar n  bildirmi tir. B r n  
bu eserini yazarken el- nd  ve ed-
D never ’nin eserleri ile yanl  olarak 
Aristo’ya nispet edilen bir kitaptan 
yararland n  kaydetmi tir (12). 
B r n ’nin Kit bu’ -Saydana f ’ -T bb 
adl  eserinde bitkisel ve hayvansal 
kökenli ilaçlar yan nda, t p alan nda 

kullan lan ta lar ve metaller gibi 
madensel ilaçlara da yer verildi i 
görülmektedir (13). Demir ve K l ç 
(7) bn S n ’ya göre maden 
cevherlerinin ta lar, eriyebilir 
cevherler (metaller), kükürtler ve 
tuzlar olarak dörde ayr labilece ini 
bildirmektedirler. bn S n  el- n n 
f ’ -T bb’ n müfred ilaçlar  ele ald  
ikinci kitab nda tedavide kullan lan 
bitkisel ve hayvansal ilaçlar yan nda 
madeni ilaçlara da yer vermi , baz  
ta lar n, metallerin, kükürt ve tuzlar n 
nitelikleri, yap lar , etkileri ile onlar n 
t pta kullan m alanlar ndan 
bahsetmi tir (14).  

Yukar da yer alan örnekler madensel 
cevherler konusunda Tifl s ’ye kadar, 
pek çok yazar taraf ndan önemli 
eserler ortaya kondu unu 
göstermektedir. Bu konu hakk nda 
slâm Co rafyas nda eser yaz m n n 

Tifl s ’den sonra da devam etti i ve 
çok say da eserin vücuda getirildi i 
görülmektedir.   

ih bu´d-d n Eb ’l- Abb s A med b. 
Y suf et-Tif  (ö. 1253)’nin Ezh ru´ 
l-Efk r f  Cev hiri´l-Ahc r adl  eseri 
cevherlerle ilgili olarak slam 
co rafyas ndaki en önemli yap tlardan 
birisi olup, de erli ve yar  de erli 
ta lar  ayr nt l  olarak de erlendirmi tir 
(15,16). Tif ’nin bu eseri Beylek el-
K pç ’nin Kit bu Kenzi’t-Tücc r (tic r) 
f  Ma rifeti’l-A c r ve bnü’l-Ekf n ’nin 
Nu abü’ - eh ir f  Ma rifeti’l-Cev h r 
adl  eserlerine kaynakl k etmi tir (16). 
Na ru’d-d n Eb  Ca fer Mu ammed 
b. Mu ammed b. el- asan et-T s  
(1201-1274)’nin Tans n me-i l n  
adl  eseri de bu konuda yaz lm  çok 
önemli eserlerdendir (7). T s ’nin 
eseri bir mukaddime ve dört 
makaleden olu makta, birinci 
makalesi a a  âlemin bile ikleri, 
madenleri, di erleri ve madenin 
sebeplerinin nitelikleri; ikinci makalesi 
yer alt ndan ç kar lan cevherler 
hakk nda olup ve madenin durumu, 
niteli i, etkisi, yarar , zarar  ve her 
birinin k ymeti, parlat lmas  ve bu 
çe ide uygun olanlar; üçüncü 
makalesi yedi metalin aç klamas  ve 
dördüncü makalesi de t rlar 
hakk ndad r (17). Tif  ve T s ’nin 
eserleri Osmanl  cev hirn me 

gelene i üzerinde çok etkili olmu  
eserlerdir (7). Örne in, XV. yüzy lda 
kaleme al nm  olan Mu ammed b. 
Ma m d irv n ’nin Tuhfe-i Mur d  
adl  eserinde her iki isme de çok 
say da at f bulundu u görülürken 
(18), Tans n me-i l n ’nin de hem 
Farsçadan Türkçeye çevrildi i, hem 
de bu konuda yazan Osmanl  
yazarlar na kaynakl k etti i 
bilinmektedir (7).  

Bey nu’ - n at’ n elimizdeki Türkçe 
çevirisinde Tifl s ’nin cevherleri 
anlatt  bölümde, hakk nda aç klama 
yapt  maddelerin yaln zca sa l k/ 
hastal k durumlar nda kullan m  
üzerinde durdu u görülmektedir. Farkl  
konularda eser yazm  olmas na 
kar n, verdi i çok say da t bbi eserin 
de gösterdi i gibi, Tifl s ’nin tabip 
olmas  onun bu seçiminin nedenini 
aç klayabilir. nsanlar n hayat n  
kolayla t racak farkl  konularda 
ba l klar içeren Beyanu’ - in at’ta 
ta lar n, metallerin ve bitkisel 
maddelerin kimi hastal klar n iyile -
tirilmesinde ya da sa l n korun-
mas nda kullan m n n anlat lmas  da 
bu bak  aç s n n bir sonucu olmal d r. 

Anadolu Selçuklu döneminde yaz lan 
eserler ya devletin divanda kulland  
dil Farsça ya da dönemin bilimsel dili 
olan Arapça yaz lm t r. Tifl s  de 
ya ad  dönemin bu özelli ine uygun 
olarak eserlerini Farsça ya da Arapça 
yazm t r. Bu nedenle Tifl s ’nin 
Farsça kaleme ald  Bey nu’ - n at  
adl  eserinin baz  bölümlerinin k sa 
bir ekilde de olsa Türkçe çevirisini 
içeren bu nüsha Türk t p tarihi 
aç s ndan oldukça önem ta maktad r. 
Tifl s ’nin eserinde bulunan ve 
insanlara yararl  olabilecek baz  
bilgilere Farsça bilmeyen Türk 
insan n ula mas  bu çeviri ile 
amaçlanm  olmal d r. 

TE EKKÜR 

Makalede yer alan Farsça ba l klar n 
yaz m n  denetleyen ve Türkçe 
çevirilerini yapan meslekda m z 
Say n Di  Hekimi ehriyar ems’e 
katk lar ndan dolay  te ekkür ederiz 
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Tablo-3: Ta lar n, metallerin ve bitkilerin t bbi amaçl  kullan m ekilleri ve kullan m endikasyonlar  

Yakut  

Yüzükle ta mak Göz errinden emin olmak 

Ezip, yemek 
Yüre i kuvvetlendirmek 
Sevdavi hastal klar  gidermek 

Boyuna asmak Kolik/kramp rahats zl ndan emin olmak 
Ezip göze sürmek Göz nurunu art rmak 

Lal  

Boyuna takmak Yürek a r s ndan emin olmak 

Ezip, cülâbla içmek 
Yürek s cakl n  gidermek 
Yüre e kuvvet vermek 
Yürek çarp nt s  s k nt s n  gidermek 

Ezip, göze sürmek Göz karanl n  gidermek  

nci 

 
Ezip, elma arab yla aç karna içmek 

Yüre i kuvvetlendirmek 
Melankoliyi kesmek 
Bulant y  ve tasay  gidermek 

Ezip, göze sürmek 
Göz a r s n  gidermek 
Gözü parlak etmek 

Mercan  
Boyuna takmak 

Küçük ve büyüklerde sara için 
Çok a layan çocuk için 

Ezip, göze sürmek 
Göz karanl n  gidermek 
Su akmas n  kesmek 

Akik 
Yak p, elma arab yla aç karna içmek 

Yüre e kuvvet vermek 
Yürek oynamas n  kesmek 

Yumu at p di  dibine sürmek 
Di  kanamas n  kesmek 
Di  diplerinin etini sa lamla t rmak 

Gümü   Ezip, afyon ve safran kat p elma arab yla içmek 
Yürek a r s na iyi gelmek 
Tasay  ve kederi gidermek 
Bedenin s hhatini korumak 

Kalay  

arapla ve zeytinya yla mermer üzerinde ezip, makata 
sürmek 
Gül ya yla mermer üzerinde ezip, sürmek 

Basur rahats zl na yararl  olmak 
Eski iyile mez yaralar  çabuk iyile tirmek 

arapla ve zeytinya yla mermer üzerinde ezip, içmek  Mide i ine faydal  olmak 

Bak r  
Balla ve ya mur suyu ile ezip, gül arab yla içmek 

Safray  ishal etmek 
Kar nda su birikmesi rahats zl na fayda etmek 

Bir parça dama a sürmek Kusturmak 
Gül ya yla ezip, sürmek Eski yaralara iyi gelmek 

Kur un 
Ezip, sikencübinle içmek  

Penisten kan gelmeyi kesmek 
Kas kta olan zahmeti gidermek 

Ezip, sürmek Basurlara yararl  olmak 

Safran 

Koklamak Uyku getirmek 
Yumurta sar s yla ezip, sürmek i li i gidermek 

Yemek 

Yüre i kuvvetlendirmek 
So uktan ya da sevdadan olan ba  a r s n  def etmek 
Beli sa lamla t rmak 
Cinsel birle me arzusu getirmek 
Ci er a r s n  gidermek 
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Ek-1: b b-  çeh rdom ender av -  cevherh  ve neb tha 

her kim y t a lu yüzük götürse göz 
errinden em n ola eger bir dang y t  

ez b yese yüregi av  ola mücerrebdir ve 
sevd yi illetleri gidere ve eger ezüb göze 
cekse göz n r n art ra ve eger boyn na 
da sa lunc za m ndan em n ola 

b b-  men fi -i la l her kim la li boyn na 
da sa yürek a r s ndan em n ola ve eger 
ezüb bir dang la l cül bla icse yürek 
ar retini giderir ve yürege uvvet vire ve 
afa n rencini gidere ve eger dögüb 

göze cekse [6, 380a] göz arañus n gidere 
münevver ide  

ve eger incüyi bucu  dirhem dögüb un idüb 
elma ar b yla se er va tinde ya n  acla 
icse yüregi uvvetledüre ve m l- uly y  
kese ve göñül-dönmeyi ve u a i gidere 
ve eger göze cekse a r s n gidere gözi 
r en ide 

b b-  men fi -i merc n eger merc n ma r  
olan ñ eger büyük ve eger kücücük 
boynuna da salar menfa at ide ve eger 

z l merc n a la an o lan ñ boynuna 
da salar a lamaz ola ve eger ezüb göze 
cekse göz arañul n gidere ve u 
a du n kese  

 

b b-  men fi -i a k eger a i ya ub ve 
yar m direm andan elma ar b yla ac 

arna icse yürege  uvvet vire ve yürek 
oynamas n kese ve eger a i yum adub 
di  diblerine sürse di  anamas n kese ve 
di  dibleriniñ etin mu kem ide  

b b-  men fi -i gümü  eger gümü i ezüb ve 
an ñ yar s nca efy n atub ve bir mi d r 
da  za fer n atub elma ar b yla icse 
yürek a r s na menfa at ide ve amm  ve 
u a i gidere ve at-i bedeni a laya 

b b-  men fi -i alay eger alay  ar bla ve 
zeyt ya yla mermer üzerinde ezüb 
ma ad na sürse bev r za metine 
menfa at ide ve eger icse ma de i ine 
f yide ide [6, 380b] ve eger alay  gül 
ya yla mermer üzerinde ezüb eski 
oñulmaz y reler[e] sürseler yet eyüdür 
t z oñuldur  

b b-  men fi -i ba r eger ba r  balla ve 
ya mur  uy yla ezüb ve bir hefte güne e 

osa andan oñra iki dirhem bundan ve 
iki dirhem gül ar b yla icse afr y  
s nl la is l ide gidere ve eger bu ar b 

istis ya mübtel  olan kimesneler icse 
istis  za metine f yide ide ve eger 
andan bir p re dam na süre s nl la 
u a ve eger gül ya yla ezüb eski 

y relere süre yet eyüdür  

b b-  men fi -i usrub eger ur un  ezüb elli 
dirhem andan alub sikencüb nle icse 
ekerin an gelmegi kese ve asu da olan 

za meti gidere ve eger ezilmi in bev ra 
sürse manfa at ide  

b b-  men fi -i za fer n eger za fer n o sa 
o  uy u getüre ve eger za fer n  

yumurda arus yla ezüb i mi  yere ursalar 
i i giderir ve eger za fer n yeseler yüregi 
av  eyler ve ba  a r s  ki sevd dan vey  
ovu dan ola f yide ider ve def  ider ve 

beli mu kem ider ve cima  arzus n 
getürür ve ciger a r s n giderir 

b b-  men fi -i r gübresi eger r 
gübresiniñ eski yanub obra  gibi ols n 
ba  ve s yir meyveler a ac n ñ dibini birer 

ar  mi d r  azub dökseler yet uvvet 
bulur ve yemi leri ten-dürüst olur ve eger 
dilerse ki ek i n r  tatlu ide nar a ac n ñ 
dibinden iki ar  mi d r  azub obra n 
c ara yerine r gübresi oldura n r  
atlu ola ve eger dilerse a  n r  [6, 381a] 

siy h ide a ac ñ dibini azub a r nla ara 
neft döke ol a ac ñ n r  ara ola üzüm 
da  böyledir [6, 381b] 
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