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SUMMARY: Acıduman A. (Department of Medical History and Ethics, Ankara
University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey). A Turkish pamphlet on
gynecology and obstetrics and pediatrics in the 16th century: Ravżat al-Nisā.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 171-188.
To expose the knowledge and approaches on gynecology, obstetrics and
pediatrics in Ravżat al-Nisā (Gardens of Women), which is taken into account
as work by poet physician Nidai of Ankara in the literature is aimed in this
study. The copy of Ravżat al-Nisā, which is in Kütahya, Tavşanlı, Zeytinoğlu
Public Library, Nr: 581/2 was studied. The work was transliterated into
contemporary Turkish alphabet and then the situation of the work in Turkish
history of medicine was tried to be determined, comparing the findings from
work with the knowledge and approaches in the medical works, which were
written before and after Ravżat al-Nisā. Ravżat al-Nisā consists of nine sections;
the first three of them are completely and the fourth section is partially
present and the rest of the pamphlet is absent in this copy. It is possible
to say that herbal, animalistic materials and minerals, with the aim of both
empirical and magical, and sometimes religious methods were frequently
used to cope with diseases and no distinction was observed between these
methods. Although it is considered that the first work on obstetrics and
pediatrics was Tadbir al-Mawlud by poet physician Şifā’ī of Ayaş in the history
of Turkish medicine literature, this study revealed that Ravżat al-Nisā, if not
exclusively, is one of the earliest works written separately on these subjects
in Ottoman Empire. If Nidai is accepted as the writer of Ravżat al-Nisā, it is
possible to propound that this work revealed that Nidai spent a part of his
life in Gediz-Kütahya and it also conveyed Nidai’s date of death as “after
1574” instead of “after 1567”
Key words: Ravzat al-nisa, pediatrics, obstetrics and gynecology, history of Turkish
medicine, Ottoman Empire.
ÖZET: Bu çalışmada literatürde Ankaralı şair hekim Nidâ’î’nin eserleri arasında
sayılan Ravżatü'n-Nisā adlı eserde kadın hastalıkları, gebelik ve çocuk hastalıkları
konusunda yer alan bilgi ve yaklaşımların ortaya konması amaçlanmıştır.
Ravżatü'n-Nisā’nın Tavşanlı, Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi 581/2 numarada
bulunan nüshası üzerinde çalışılmıştır. Eserin çağdaş Türkçe abeceye çevriyazısı
yapılmış, elde edilen bulgular, Ravżatü'n-Nisā’dan önce ve sonra yazılmış olan
bazı eserlerde yer alan bilgi ve yaklaşımlarla karşılaştırılarak, eserin Türk
tıp tarihi içindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Dokuz bölümden oluşan
Ravżatü'n-Nisā’nın ilk üç bölümü ile 4. bölümünün bir kısmı adı geçen nüshada
bulunmakta olup, eserin geri kalan bölümü ise üzerinde çalışılan bu nüshada
noksandır. Ravżatü'n-Nisā’nın elimizde bulunan kısmı gözden geçirildiğinde,
hastalıklarla başa çıkabilmek için bitkisel, hayvansal ve madensel maddelerin
hem ampirik, hem de sihirsel tedavi amaçlarıyla kullanıldığını, bazen de
dini yöntemlere başvurulduğunu ve bu yöntemler arasında herhangi bir fark
gözetilmediğini söylemek olasıdır. Türk tıp tarihi literatüründe gebelik, doğum,
çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda ilk eser olma ayrıcalığı Ayaşlı Şair
Hekim Şa‘bân Şifâ’î’nin Tedbīrü’l-Mevlūd (1701) adlı eserine verilmekle birlikte,
yapılan inceleme, XVI. yüzyılda (981/1573-74) yazılan Ravżatü'n-Nisā’nın, çok
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kapsamlı olmamakla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu konuda
müstakil olarak yazılmış ilk eserlerden biri olduğunu göstermektedir. Ravżatü'nNisā’nın yazarı olarak Nidâ’î kabul edildiğinde, bu eserin Nidâ’î’nin yaşamının
bir dönemini Kütahya’nın Gediz ilçesinde geçirdiğini açığa çıkardığını ve yine,
Nidâ’î’nin ölüm tarihini de “1567’den sonrası” yerine “1574’den sonrasına”
taşıdığını ileri sürmek olanaklı görünmektedir.
Anahtar kelimeler: Ravzatü’n-nisa, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları
ve doğum, Türk tıp tarihi, Osmanlı İmparatorluğu

Kadın hastalıkları, gebelik, gebe kalabilmek, gebeliği
önlemek, loğusalık, yeni doğan, yeni doğanın
yaşayıp yaşamayacağı, doğacak çocuğun cinsiyeti
ve doğuma ilişkin prognozlar gibi konularda
antik Mısır uygarlığına ait Kahun (MÖ.~1900),
Ramesseum, Berlin (MÖ.~1350) ve Karlsberg
papirüsleri gibi belgeler günümüze ulaşan en
eski yazılı kaynaklar arasında bulunmaktadır. 1
Hippokrates’in (MÖ. 460-370) Aforizmalar’ında
bu konuda kayıtlar bulunurken,2,3 yine Kadınların
Doğası Üzerine, Çocuğun Doğası Üzerine, Yedi
Aylık Fetüs, Sekiz Aylık Fetüs, Kadın Hastalıkları,
Genç Kız Hastalıkları, Süperfetasyon ve Fetüsün
Çıkarılması gibi konuyla ilgili eserler de Corpus
Hippocraticum içerisinde yer almaktadır.4,5 Kadın
hastalıkları ve doğum hakkında yazılan en önemli
eserlerden birisi Efesli Soranus (98-138) tarafından
kaleme alınan Gynaecia olup,6 bu eser yüzyıllarca
alanının en önemli kaynak eseri olma özelliğini
korumuştur.7 Bizanslı ünlü hekim ve cerrah Paulus
Aeginata’nın (625-690) Epitome adlı eserinde
konuların tıbbi yönünün yanı sıra,8 cerrahi yönüne
de ait önemli kayıtlar yer almaktadır.9
Orta Çağ İslâm coğrafyasında ise Doğu halifeliğinde
Ebû Bekr Zekeriyyâ er-Râzî’nin (865-925) el-Hâvî
fî’t-Tıbb,10 ‘Alî bin ‘Abbâs el-Mecûsî’nin (930?994) Kâmilu’s-Sınâ‘ati’t-Tıbb11,12 ve İbn Sînâ’nın
(980-1037) el-Kânûn fî’t-Tıbb 13,14 adlı eserleri
kadın hastalıkları, gebelik, doğum, çocuk sağlığı
ve hastalıkları ile ilgili önemli bilgilerin bulunduğu
kaynaklar olup, Orta Çağ İslâm coğrafyasında Batı
halifeliğinde yaşamış ve eser vermiş olan Ebu’lKâsım ez-Zehrâvî’nin (936-1013) et-Tasrîf adlı
eserinin 30. bölümünün15 de adı geçen konuların
cerrahi yönüyle ilgili önemli bilgiler içermekte
olduğu bilinmektedir. Yine çocuk hastalıkları üzerine
yazılan ilk eser olan Râzî’nin Risâle fî Tıbbi’l-Etfal’i,
Latinceye Practica Puerorum adıyla çevrilmiş
ve Kitâbu’l-Mansûrî fî’t-Tıbb’ın Latincesi Liber
Almansoris’le birlikte pek çok kez Latince olarak

basılmıştır.16
Osmanlı İmparatorluğu döneminde yazılmış pek
çok tıbbi eser içerisinde kadın hastalıkları, gebelik,
doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bilgiler
bulunmakla birlikte, 17-25 bu dönemde gebelik,
doğum ve çocuk hastalıkları üzerine yazılmış
ilk kapsamlı eser olarak Ayaşlı Şa‘bân Şifâ’î
(ö.1705)’nin Tedbîrü’l-Mevlûd (1701) adlı yapıtı
kabul edilmektedir.7,26,27
Bu çalışma ile kadın hastalıkları, gebelik ve çocuk
hastalıkları konusunda Ravżatü’n-Nisā adlı eserde
yer alan bilgi ve yaklaşımların ortaya konması,
bunların kendisinden önce ve sonraki eserlerde
yer alan bilgi düzeyi ve yaklaşımlarla bir ölçüde
karşılaştırılabilmesi, sınırlı da olsa bir fikir
geliştirilebilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Ravżatü’n-Nisā’nın Tavşanlı, Zeytinoğlu İlçe Halk
Kütüphanesi 581/2 numarada bulunan nüshası
üzerinde çalışılmıştır.28 Eserin içinde bulunduğu ciltte
iki yapıt bulunmakta olup, 581/1 numarada yer alan
eser ise Nidâ’î’nin Menāfi‘ü’n-Nās adlı yapıtıdır.29
Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi adlı eserde
Ravżatü’n-Nisā’nın Ankaralı hekim Nidâ’î’nin
eserleri arasında sayıldığı görülmektedir.30 Adı geçen
nüshanın başına muhtemelen sonradan eklenmiş
olan “Hāẕa kitābu ḥukemā’i nisāi ḥaḳkda, ṣāḥib
Molla ‘Abbās rahmetullahi ‘aleyhi vus‘a” şeklindeki
kayıttan, yazmanın sahibinin Molla ‘Abbās olduğu
anlaşılmaktadır (Şekil 1).28 Benzer bir kayıt da
581/1’de yer alan Menāfi‘ü’n-Nās’ın başında “Hāẕa
kitābu reculi ḥaḳḳda, Mollā ‘Abbās raḥmetullahi
‘aleyhi vus‘a” şeklinde yer almaktadır.29 Ravżatü’nNisā Türkçe olup, ta‘lîk yazı ile kaleme alınmıştır.
Eserin her sayfasında 25 satır vardır ve sayfa
numaraları sonradan 145-165 olarak verilmiş olup,28
Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi’nde ise
135b-165b olarak bildirilmiştir.30 Eserde önceden

*Bu yazı 13-15 Kasım 2013 tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenen Aydın Sayılı’nın Doğumunun 100. Yılı Anısına Uluslararası XVI. Yüzyıl Osmanlı Uygarlığı’nda
Bilim ve Felsefe Sempozyumu’nda aynı başlıkla sunulan sözel bildiriye dayanmaktadır.
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verilmiş olan sayfa numaraları ise 1-37’dir (19’dan
sonraki sayfada numara yok, son sayfa 37 olarak
numaralanmıştır).28
Dokuz bölümden oluşan bu eserin ilk üç bölümü ile 4.
bölümünün bir kısmı adı geçen nüshada bulunmakta
olup, eserin geri kalan bölümü ise üzerinde çalışılan
bu nüshada noksandır.28 Araştırmalarımız sırasında,
eserin üzerinde çalıştığımız nüshasından başka bir
nüshaya halen rastlanmamış olup, bu konudaki
araştırmamız sürmektedir.
Eserin çağdaş Türkçe abeceye çevriyazısı yapılmış
olup, makalenin sonunda sunulmuştur. Elde edilen
bilgiler, Ravżatü’n-Nisā’dan önce ve sonra yazılmış
olan bazı eserlerde yer alan bilgi ve yaklaşımlarla
karşılaştırılarak, eserin tıp tarihimiz içindeki yeri
belirlenmeye çalışılmıştır.
Bulgular
Ravżatü’n-Nisā’nın girişinde eserin yazarı kendisini
“…bu faḳīr ve ḥaḳīr ve dervīş-i nākizī el-müte‘arrif
bi-‘uyūbi nefsihi…” şeklinde tanıtmakta (Şekil 2)
ve kendisi hakkında bazı bilgiler vermektedir.28
Kütahya’nın Gediz kasabasında bulunan yazar,
burada hadis ve İslâm şeriatına dair geçerli kitapları
tetkik ederken, peygamberin eğer bir ilde adil
hâkim, amil âlim ve kâmil hekim bulunmuyorsa, o
il zarar kaynağı ve tehlike yeri olması nedeniyle,
bu uyulması gereken emri farz-ı ayn gibi bilerek,
kâmil hekim olmadığı için vatanı terk etmek daha
uygun olduğundan gitme fikrinde iken, görünmez
seslenicinin ilhamlar vermesi üzerine zihninin
sakinleştiğini, vatan sevgisinin imandan olması
nedeniyle ümitlendiğini, kendisine atalarından miras
kalan bütün varlığı, mülk ve ağırlıkları dağıttığı
için bir başka ilde, hayatına az kazanç ile baştan
başladığından, kimseye muhtaç olmayacak kadar,
elinde ilimden gücü, ustalıktan sermayesi olduğunu
bilerek, eski hekimlerin ve son dönemdeki tabiplerin
tecrübe ederek kitaplaştırdıkları eserlerinden bazılarını
elde ederek tetkik ettiğini, gayet geçerli, akla uygun
ve sağduyu katında geçerli olduklarını gördükten
sonra, pek çok eser temin ederek incelediğini, İslam
topluluğunun hastalarından pek çok kişinin hastalığını
tedavi ederek, Tanrı’nın izniyle, iyileşmelerine sebep
olduğunu bildirmektedir.28
Eserin yazılma nedeni ve yazılım tarihi hakkında
da eserin girişinde bilgi verilmektedir. Çocuğu
olmayan bir kişi bu derdine çare bulacak bir hekim
ararken, yazarımızla karşılaşmış ve o da bu kişiye
daha önceki ve son dönemde yetişmiş hekimlerin
denenmiş ilaçlarından bazı önerilerde bulunmuştur.
Bir süre sonra hicri 981 yılında [1573-74] (Şekil
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3), bu kişi bir çocuğun elinden tutarak gelmiş,
verilen ilaç nedeniyle çocuğu olduğunu bildirdikten
sonra, yazarımızdan pek çok kişinin yararlanacağı
ve sonraya da kalacak bir eser, bir risale yazması
dileğinde bulunmuştur.28
Eserin bir haftada yazıldığı, isminin Ravżatü’n-Nisā
olduğu, dokuz ravżadan oluştuğu (Şekil 4) ve bu
ravżaların başlıkları da eserin giriş bölümünde
verilen bilgiler arasında bulunmaktadır (Şekil 5).28
Başlıklar şunlardır:
• Evvelkī ravża şol dārūlar beyānındadır ki ḥāmile
olmayan ḫātūnlara ‘ilāc itseler ḥāmile ola.
• İkinci ravża şol ‘alāmetler beyānındadır ki ḥamli
andan bilinür.
• Ücünci ravża şol ‘ilāclar beyānındadır ki ṣarblanan
‘avrete ‘ilāclar itseler ol ‘ilāc sebebiyle asānlıḳ ile
ṭoġsa bi-iẕnillahi-te‘ālā.
• Dördünci ravża ḳarından öli oġlan çıḳarması ve
oġlan bıraḳdırması ve ḥāmile ‘avret ve süd emer
oġlan ve raḥm ve ḥayż ve nifās ḥāller beyānındadır.
• Beşinci ravża şol edviyeleriñ beyānındadır ki ol
dārūlar sebebiyle ḫātūnlar meger ḳız oġlan gibi
olub ba‘ż devāyı itmek ile ḥāmile ve ba‘żīsı ile
ḥāmile olmaya.
• Altıncı [ravża] cimā‘ olmayacaḳ mekānları ve
mübārek olıcaḳ vaḳtleri bildirür.
• Yedinci ravża zülf yaġları ve aġız miskleri ve
baḫūr ve baḫūr ṣuları ve ‘amel-i miskler ve müşgī
ṣabūnlar ve ġaliyalar beyānındadır.
• Sekizinci ravża saç boyasınıñ ṭarīḳin bildirir.
• Ṭoḳuzuncı ravża esbābdan leke çıḳarmanıñ ṭarīḳin
bildirir.28
Evvelkī ravża şol dārūlar beyānındadır ki ḥāmile
olmayan ḫātūnlara ‘ilāc itseler ḥāmile ola
Bu bölüm Süleyman Peygamber ile ilişkilendirilmiştir.
Süleyman Peygamber insanların, cinlerin ve
perilerin bulunduğu divanında bazı kadınların
gebe kalamamasının, ya da bazılarının bir iki
kere gebe kalıp, çocuk doğurduktan sonra yeniden
gebe kalamamasının hangi hastalıklar sebebiyle
olduğunu sormuş, kendisine verilen cevapta da
kadınların gebe kalamamasının altı hastalık nedeni
ile olduğu bildirilmiştir. Bu sebepler sırasıyla rahim
ve vaginada yel olması, çok hastalık çekmek,
vulva/vaginada etlenme olması, uterus ve vaginada
enfeksiyon, kadına büyü yapılması ve şişmanlık
olarak sayılmıştır. Daha sonra bu hastalıkların nasıl
anlaşılacağı sorusu cevaplandırılmış bir başka deyişle
semptomlar sıralanmıştır. Sonrasında her sebep için

174  Acıduman
bir tedavi reçetesi verilmiştir. Daha sonra “nev‘-i
diğer” başlıkları altında pek çok tedavi reçetesinin
sıralandığı görülmektedir. Bu reçetelerde bitkisel ve
hayvansal kökenli maddeler bulunmaktadır. İlaçlar
çoğunlukla fitil olarak vaginal yolla kullanılmakta,
bazen ağız yoluyla da verilmektedir. Tılsımların ve
bazı duaların da gebeliğin oluşması için kullanıldığı
görülmektedir. Bu bölümde ilginç olan bir bulgu
erkeklerin kullanacağı bazı ilaç reçetelerinin de
verilmiş olmasıdır. Bir diğer ilginç bulgu ise gebe
kalamamanın nedeninin erkekten mi yoksa kadından
mı kaynaklandığının anlaşılması için sunulan bir
testtir. Gebe kaldıktan sonra sürekli düşük yapmak
nedeniyle (habitüel abortus) çocuk doğuramayan
kadınlar için de bir reçete verildiği görülmekte,
bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi için de bazı öneriler
bulunmaktadır.28
İkinci ravża şol ‘alāmetler beyānındadır ki
ḥātūnlarıñ ḥamli andan bilinür
Bölümün başlangıcında gebelik belirtileri
bildirilmiştir. Bir kadının gebe olup olmadığının
anlaşılabilmesi için yapılacaklar yani bir
anlamda gebelik testi olarak adlandırılabilecek
öneriler ile bebeğin cinsiyetinin belirlenmesinde
yararlanılabilecek bazı bulgular bu bölümde ele
alınmıştır.28
Ücünci ravża şol ‘ilāclar beyānındadır ki
ṣarblanan ‘avrete ‘ilāc itseler anıñ sebebiyle
asānlıḳ birle ṭoġura bi-iẕni-llahi te‘ālā
Bu bölümde güç doğumlarda kullanılacak tedavi
yöntemleri bildirilmektedir. Doğumu kolaylaştırmak
için vücudun herhangi bir bölümüne bir tılsım gibi
asılarak kullanılabilecek çeşitli hayvansal, bitkisel
ve madensel maddeler önerilmektedir. Ayet yazılı
bir nesnenin kola bağlanması ya da ayet yazılı
bir cam kabın içindeki suyun içilmesi gibi dinsel/
mistik öneriler de bu bölümde güç doğumun
kolaylaştırılması için sunulan öneriler arasındadır.
Bu bölümde az da olsa ampirik ilaç önerileri de
yer almaktadır.28
Dördünci ravża ḳarından öli oġlan çıḳarması
ve oġlan bıraḳdırması ve ḥāmile ‘avret ve süd
emer oġlan ve raḥm ve ḥayż ve nifās ḥāller
beyānındadır
Bu bölümde başlıktan da anlaşılacağı gibi birbirinden
farklı konularda tedavi önerileri sunulmaktadır.
Bölümün başında batında ölen çocuğun (abortus
ya da in utero mort fetal) düşürülebilmesi için
farklı uygulama biçimlerinde kullanılabilecek
ilaçlar verilmiştir. Bu ilaçlar arasında yağlar, ağız
yoluyla kullanılabilecek ilaçlar, fitiller, tütsüler
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olduğu gibi, tılsımlar da bulunmaktadır. Bu bölümde
ayrıca düşmeyen plasentanın atılabilmesi için
kullanılacak ilaçlar sunulmuştur. Bu kısmın sonunda
adet görmek isteyen kadınlar için de bir ilaç önerisi
bulunmaktadır. “Evvelki maṭlab ḥāmile ‘avret süd
emer ṭıfl oġlan ḥāllerin bildirir” alt başlığı altında
bu bölümde ele alınan konulardan birisi düşük
tehdidi durumlarında kullanılacak ilaçlar olup,
bu konuyla ilgili olarak ağızdan kullanılabilecek
ilaçlar, vücuda sürülerek kullanılacak ilaç reçeteleri
ve tılsım önerileri verilmiştir. Sütün gelmediği
ya da az olduğu durumlarda sütü çoğaltmak için
verilecek ilaçlar, memede ortaya çıkan şişliklerde
(mastitis?) kullanılacak ilaçlar, rahimde ortaya çıkan
şişliklerde kullanılabilecek ilaçlar da bu bölümde
ele alınmıştır.28
Daha sonra ise süt çocukluğu döneminde çocuklarda
görülen hastalıklar için tedavi önerileri sıralanmıştır.
Metinde çocuk hastalıkları olarak ele alınan hastalıklar
arasında; başı kel olmak ve saç kıran (favus ve
alopecia), bedende sivilceler olmak (isilik?), inizede
olmak (zayıf, halsiz, hasta olmak), harareti çok olup
suyu çok içmek, karnı südde (tıkaç, engel) ile dolup
davula dönmek (abdominal distansiyon), kavuğunda
taş olmak (mesane taşı), sidiği tutulmak (idrar
retansiyonu; oligüri, anüri), sar‘a (epilepsi), ummu’ssıbyân (infantil konvülsiyonlar) sayılmaktadır. Tedavi
önerileri arasında bitkisel ve hayvansal kökenli
ilaçların yanında tılsımlar ve nüshaların (muska)
da yer aldığı görülmektedir. Bu bölümde bazı
hastalıklarla birlikte bazı semptomların da hastalık
olarak nitelendirildiği görülmektedir.28
Bu bölümün sonu ile birlikte, eserin 5., 6., 7., 8.
ve 9. bölümleri elimizde bulunan nüshada noksan
olup, eserin yalnızca son yaprağı bulunmaktadır.
Bu yaprakta ise lekelerin nasıl çıkarılacağına dair
bilgiler bulunmaktadır.28 Noksan olan bu bölümlerde
“ziynet/süs” başlığı altında ele alınabilecek olan bazı
uygulamaların (zülüf yağları, ağız miskleri, güzel
kokular, kokulu sular, miski sabunlar, saç boyama,
elbiseden leke çıkarma vb.) ele alındığı, yazının
girişindeki fihristten öğrenilmektedir.28
Değerlendirme
Türk tıp tarihi literatüründe gebelik, doğum,
çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda ilk
eser olma ayrıcalığı Ayaşlı Şair Hekim Şa‘bân
Şifâ’î’nin Tedbīrü’l-Mevlūd (1701) adlı eserine
verilmektedir.7,26,27 Bir mukaddime, sekiz bâb ve
bir hâtimeden oluşan bu oldukça kapsamlı eserin,
giriş bölümünde insanların kadın ve erkek olarak
ikiye ayrılması, buluğ ve evlilikten; birinci bâbında
cinsel ilişki ve kısırlıktan; ikinci bâbında gebelikten;
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Şekil 4. Ravżatü’n-Nisā’nın yazıldığı süreyi, ismini ve dokuz
ravżadan oluştuğunu gösteren satırlar [Tavşanlı, Zeytinoğlu İlçe
Halk Kütüphanesi, No: 581/2, s.148].28

Şekil 1. Ravżatü’n-Nisā’nın başlangıç sayfası [Tavşanlı,
Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi, No: 581/2, s. 144].28

Şekil 2. Ravżatü’n-Nisā’nın girişinde eserin yazarının kendisini
tanıttığı satırlar [Tavşanlı, Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi,
No: 581/2, s.145].28

Şekil 3. Ravżatü’n-Nisā’nın yazılış tarihini bildiren satırlar
[Tavşanlı, Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi, No: 581/2, s.147].28

Şekil 5. Ravżatü’n-Nisā’da yer alan ravżaların konu başlıklarının
bulunduğu sayfa [Tavşanlı, Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi,
No: 581/2, s.148].28

üçüncü bâbında fetüsün oluşumundan; dördüncü
bâbında gebe için alınacak tedbirlerden, güç doğum
ve ebelere gerekli olan şeylerden; beşinci bâbında
çocuk doğarken ve doğduktan sonra alınacak
tedbirlerden; altıncı bâbında çocuk hastalıklarından;
yedinci bâbında vebadan; sekizinci bâbında çocuğun

terbiye edilmesinden, buluğdan önce ve sonra
çocuktan; hâtimede ise insanın ömrü ile olağan
ölümden bahsedilmektedir.31
Yapılan inceleme 981/1573-74 tarihli Ravżatü’nNisā’nın kadın sağlığı, hastalıkları, gebelik,
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doğum ve çocuk hastalıkları konusunda Osmanlı
İmparatorluğu döneminde yazılmış ilk eserlerden
birisi olma özelliğini taşıdığını göstermektedir.
Ravżatü’n-Nisā’da da benzer bir sıralama ile
kısırlıktan başlayarak, gebelik, zor doğum, doğum
sonrası kadınlarda ortaya çıkan sorunlar ve çocuk
hastalıkları ele alınmıştır. Bu konulardan sonra
“ziynet/süs” başlığı altında ele alınabilecek olan
bazı uygulamaların da (zülüf yağları, ağız miskleri,
güzel kokular, kokulu sular, miski sabunlar, saç
boyama, elbiseden leke çıkarma vb.) eserde ele
alındığını, yazının girişindeki fihristten öğreniyoruz.
Ama ne yazık ki ilgili kısımlar elimizdeki yazmada
bulunmamaktadır.
Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü adlı eserde
Ravżatü’n-Nisā’nın yazarı olarak “Nidāī Mehmed
Çelebi al-Ankaravī”30 olarak bildirilmekle birlikte,
Hekim Nidâ’î’nin kimliği konusunda literatürde bir
karışıklık bulunmaktadır. Önceki bir çalışmamızda
da sunulduğu gibi,25 Menâfi‘ü’n-Nâs adlı eserin
yazarının bazı yerlerde Tabib Kaysunî ya da
Kaysunî-zade, bazı yerlerde Derviş Nidâ’î diye
gösterilmesinin, Brockelmann ve Blochet gibi
yazarların Kaysunî-zade’yi Mehmed Bedreddin
bin Mehmed Kaysunî Nidaî diye bildirerek her iki
yazarı aynı kişi sanmalarının bu karışıklığın nedeni
olduğu,32 Genc-i Esrâr-ı Ma‘nî’ adlı eserinde isminin
Şa‘bân,33-35 Menâfi‘ü’n-Nâs adlı eserinde Ankaralı
olduğunu bildiren Nidâ’î’nin,36-38 Rebi‘ü’s-Selâme
adlı eserinde kendisini “Kaysûnî-zâde Nidâ’î” olarak
anmasının, büyük olasılıkla bu karışıklıkta etkili
olduğu34,39 literatürde yer alan bilgilerdir.
Feridun Nafiz Uzluk’un makalelerinde Nidâ’î’nin
derviş tabip olarak bildirilmesi33,40 ve yine Kâtip
Çelebi’nin Keşfu’z-Zunûn’unda Menāfi‘ü’n-Nās
yazarı olarak “Derviş Nidâ’î” adının verilmesi41
destekleyici ipuçları olarak değerlendirilirse, eserinin
girişinde adını vermeyip, kendisini “faḳīr ve ḥaḳīr
ve dervīş nākizī” olarak tanıtan Ravżatü’n-Nisā
yazarının “Ankaralı Şair ve Hekim Nidâ’î” olduğunu
söylemek mümkün görünmektedir. Yaşam öyküsü
göz önüne alındığında, yine önceki bir çalışmamızda
da ele alındığı üzere, 25 literatürde, Şair Şa‘bân
Nidâ’î’nin 1534’ten sonra Kırım’a gelmiş olduğu,34
950/1543-44 yılında Genc-i Esrār-ı Mā‘nī’yi burada
yazdığı,35 1544 yılında hapse girdiği ve 1551 yılında
Sâhib-Girây’ın öldürülmesinden sonra hapisten
çıktığı,34 sonrasında Kırım’dan Konya’ya gelerek
burada vali olarak bulunan Şehzade II. Selîm’e
bağlandığı ve Mevlevî tarîkatine katıldığı bilgisine
ulaşıldığı görülmektedir.42,43
Öte yandan Şen’in44 de işaret ettiği üzere, Sâhib
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Giray Han’ın öldürülmesinden sonra, hanın kızı
Nûri Sultan Hânî’nin isteği üzerine, Sâhib Girây’ın
İstanbul’dan Kırım’a gönderildiği zamandan
başlayarak, öldürüldüğü tarihe kadar (1532-1551)
olan olaylara bizzat şahit olarak yazdığı ve 960/
(1552-1553) yılında tamamladığı Târîh-i Sāhib
Giray Han adlı eserindeki ifadelerine dayanarak
Nidâ’î’nin Kırım’da Remmâl Hoca olarak tanındığı
görülmektedir.45 Togan46 da Tārīx-i Sahib Geray
Xan adlı eserin yazarı olarak “Qaysunizade Nida’î
Remmal Xoca” adını bildirmektedir. Yine Şen’in44
Nusret-i Gazâ-yı Sâhib Gerây Hân: Hikâyet-i
Boğdan adlı mesnevi tarzında yazılmış manzum
eser üzerine yaptığı incelemede de hem “Hâce
Remmâl,” hem de “Nidâyî” isimlerinin eserde
yer aldığı görülmektedir. Bu durumda Nidâ’î’nin
Kırım’a gittiği tarihi 1532 yılına almak ve 1553
yılında da Kırım’da bulunduğunu söylemek olanaklı
görünmektedir. Levend47 XVII. yüzyıl şairlerinden
hattat Fasih Ahmed Dede’nin elyazısı ile yazdığı
Nidâ’î’nin Şair Fuzûlî'nin hakkındaki fıkrasına
dayanarak Nidâ’î’nin Bağdad’a vardığı yıl Şair
Fuzûlî vefat ettiği bilgisini vermektedir. Şair
Fuzûlî’nin ölüm yılının 963/1556, ölüm sebebinin
de tâûn olduğunu bildiren Levend,47 “sonradan II.
Selîm’e başhekim olan Nidâ’î Çelebi’nin o tarihte
Bağdad’a gitmesi, belki de bu hastalık dolayasıyladır”
şeklinde bir yorumda bulunmaktadır. Bu bilgilerin
doğruluğu kabul edildiğinde de Nidâ’î’nin 1556
yılında Bağdad’da bulunduğunu söylemek olanaklı
görünmektedir.
Bazı yazarlar Şehzade II. Selîm’in tahta çıkmak
için İstanbul’a geldiğinde, Nidâ’î’nin de İstanbul’a
geldiğini ve hekimbaşı olduğunu ileri sürerken,42,43 bu
görüşün karşısında olup, hekimbaşı olmadığı yönünde
görüş bildirenlerin de bulunduğu görülmektedir.34
Buradan yola çıkıldığında yazarımızın Ravżatü’nNisā’yı yazarken Gediz’de bulunduğu bilgisi önemli
bir ipucu gibi görünmektedir. Şehzade II. Selîm’in
Konya’ya ilk kez gidişi 1542 yılında sancak beyi
olarak olmuş ve ağabeyi Şehzade Mehmed’in
ölümü nedeniyle 1543 tarihinde Manisa sancak
beyliğine atanarak Konya’dan ayrılmıştır.48 Şehzade
Selîm’in Konya’ya ikinci defa gidişi ise 1558 yılında
Manisa’dan nakliyle olmuş ve 1559 tarihinde burada
göreve başlamıştır.48 Şair Nidâ’î’nin de Konya’ya
gelmesi ve Şehzade II. Selîm’e bağlanması da bu
tarihten sonra olabilir. Şehzade II. Selîm’in 1562
tarihinde Kütahya’ya nakledildiği bilinmektedir.48
Bu durumda Nidâ’î’de Gediz’e gelmiş olmalıdır.
Eğer Ravżatü’n-Nisā’nın yazarı Ankaralı Şa‘bân
Nidâ’î ise, eserin yazım tarihi olan 981/1573-74
yılında Nidâ’î’nin Gediz’de bulunması ile ilgili
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olarak şunlar söylenebilir: Ya Şehzade II. Selîm 1566
yılında Osmanlı tahtına geçmek üzere İstanbul’a
gittiğinde Nidâ’î onunla birlikte İstanbul’a gitmemiş
ve Gediz’de kalmıştır; ya da Şehzade II. Selîm’le
birlikte İstanbul’a gitmiş, ama sonra Gediz’e geri
dönmüştür. Yine girişteki anlatım tarzından onun
uzun bir süre Gediz’de bulunduğu anlaşıldığından,
Nidâ’î’nin İstanbul’a gitmemiş olma olasılığı daha
ağır basmakta, bu durum da hem Menāfi‘ü’n-Nās’ın
974/1566 hem de ed-Durrü’l-Manzûm fi’t-Tıbb’ın
975/1567 tarihlerinde Kütahya/Gediz’de yazılmış
olabileceğini düşündürtmektedir.
Ravżatü’n-Nisā’nın girişinde yazarın bildirdiği,
kendisine atalarından kalan bütün mal varlığını
dağıttığı bilgisi, Nidâ’î’nin Menāfi‘ü’n-Nās adlı
eserinde kitabı yazma nedenini bildirdiği 60. bâbında
verdiği benzer bir bilgiyle25;1 koşutluk taşıdığı fark
edilmektedir. Ravżatü’n-Nisā’nın yazılış biçimi ve
içeriği de, yazarının Ankaralı Şair Hekim Şa‘bân
Nidâ’î olabileceğini kuvvetle düşündürtmektedir.
Ravżatü’n-Nisā’nın giriş kısmında düz yazı ile
birlikte, zaman zaman mesnevi tarzında yapılmış
olan manzum açıklamalar, Nidâ’î’nin Menāfi‘ü’nNās adlı eserinde36-38 de karşılaşılan bir tarzdır.
Yine Ravżatü’n-Nisā yazarının sıklıkla hastalıkların
tedavisi için mistik/dinsel önerilerde bulunması onun
oldukça mistik bir kişiliği olduğunu göstermektedir ki,
Nidâ’î’nin de böyle bir kişi olduğu34,49 bilinmektedir.
Öte yandan, yazarımızın Ravżatü’n-Nisā’da hastalık
ya da semptomun adını verdikten sonra hemen
tedavi önerilerini sunduğunu yapılan inceleme ortaya
koymaktadır. Benzer durum Nidâ’î’nin Menāfi‘ü’nNās’ında da görülmektedir. 25 Şa‘bân Nidâ’î’nin
Ravżatü’n-Nisā’nın yazarı olduğunu destekleyebilecek
önemli bulgulardan birisi de, Ravżatü’n-Nisā’da
çocuk hastalıklarının ele alındığı bölümün elimizde
olan kısımları ile Nidâ’î’nin Menāfi‘ü’n-Nās adlı
eserinde yer alan çocuk hastalıkları bölümünün25
büyük bir kısmının örtüşmesidir. Yine kadın
hastalıkları konusunda Menāfi‘ü’n-Nās’da yer alan
bazı reçetelerin de38;2 Ravżatü’n-Nisā’da bulunduğu
görülmektedir.
Eser bir derleme gibi durmaktadır. Örneğin, birinci
kısımda Süleyman Peygamber ile ilişkilendirilmiş
olan bölüm kendi içerisinde bir bütün oluşturmaktadır.
Nev‘-i diger başlığı altında verilen açıklamalar/
reçeteler ise yazarın farklı tedavi önerilerini
içermektedir. Yine çocuk hastalıkları ile ilgili olan
“Elüme gireni iderdim telef / Bilürdüm ki hep böyle geçdi selef”25
“Diger: ʿAvretleriñ oġlan eşi düşmese kükürdi buḫūr ideler düşürür. Diger: Bir
ʿavret dāyimā oġlan düşürse, degirmeniñ altındaġı ṭaşdan bir pāre götüre, oġlanı
düşmez ola. Diger: Ḥātūn ṣarblansa, ṭoġuramazsa, bir dirhem deñiz köpügin
ezüb, ṣuyın içürseler, āsan ṭoġura. Diger: Ṣarblanan ḫātūnuñ ṣol ayaġınıñ baş
barmaġına mıḳnāṭīs baġlaya, tīz ṭoġura.”38
1
2
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bölümde sar‘a hastalığı için verilen bir reçete,
Hacı Paşa’nın hem Müntahab-ı Şifā 17;3 hem de
Teshīl50;4 adlı eserlerinde neredeyse aynı sözlerle
yer almaktadır.
Ravżatü’n-Nisā’nın elimizde bulunan kısmı gözden
geçirildiğinde, hastalıklarla başa çıkabilmek için
bitkisel, hayvansal ve madensel maddelerin
maddi ya da ampirik tedavinin yanı sıra, sihirsel
amaçlarla da kullanıldığını, bazen de dini yöntemlere
başvurulduğunu ve bu yöntemler arasında herhangi
bir fark gözetilmediğini söylemek olasıdır.
Çocuk hastalıkları bağlamında ele alındığında,
Hacı Paşa’nın (XIV.-XV. yy) Müntahab-ı Şifā’sında
döneminin maddi tedavi yöntemlerinin (humoral
patoloji kuramına göre) yanı sıra “dua”, “efsun”
ve “şerîf şekil” gibi sözlerle tanımlanan bazı yazı
ve şekillerin kağıda yazılarak vücuda bağlanması,
okunması ya da suyunun içirilmesi biçiminde
uygulanan bazı sihirsel ve dinsel tedavi yöntemlerinin
de kullanıldığı görülmektedir. Öte yandan Teshîl’de
sihirsel ve dinsel bu tarz tedavi uygulamalarına yer
verilmemiştir.23
On yedinci yüzyıl hekimlerinden Emir Çelebi’nin
Enmūzecü’t-Tıbb (1624) adlı eserinde gebeliğe
yardımcı olan ilaçlar ve tedbirler, gebelik belirtileri,
fetüsün cinsiyetinin bilinmesi, hastalıklı fetüsün
belirtileri, gebelerin tedbiri ve doğumu kolaylaştırıcı
yöntemler ele alınmıştır. Emir Çelebi bu konularda
çoğunlukla klasik İslâm tıbbından gelen kendi
döneminin bilimsel açıklamalarını (humoral patoloji
teorisine göre) ve maddi tedavi uygulamalarını
vermektedir. Enmūzecü’t-Tıbb’ın “doğumu
kolaylaştırmayı bildirir” başlıklı bölümünde ise
Ravżatü’n-Nisā’da yer alan kimi hem ampirik hem
de majik açıklamalarla karşılaşılması oldukça ilginç
bir bulgudur.22;5
On yedinci yüzyılda iyatrokimyanın Osmanlı
Devletindeki öncü hekimlerinden Sâlih bin
3 “Ümmü’ṣ-ṣıbyān ki oġlancuḳlar ḫastalıġı dirler uçuḳdur ki ṣafrādan olur ʿalāmeti
oldur ki tīz tīz olur ve gice ḳatı buñalur ve ṭarlıġanur ve bedenden ḥarāret ḳavī
olur ve ʿaḳlı ḳatı zāyil olur ve beñzi ve gözi ṣaru olur ve ḳuṣıcaḳ ṣafrā ḳuṣar
ʿilācı ṣafrāyı ishāl itmek ve şarāb-i līmūn ve şarāb-ı nīlūfer ve şarāb-ı benefsec
ve şarāb-ı iccās ve şarāb-ı ḥummāż içüreler ve oġlancuḳlarda olıcaḳ lisānü’s̠-s̠evr
ṣuyında buyān dibin ḳaynadalar ve süzeler içinde terancübīn ezeler ve ikileyin
şarāb-ı līmūn üzerine süzeler ıṣıdub içeler evet ḳatı otlar virmeyeler.”17
4 “Ümmü’ṣ-ṣıbyān: Kāfar uçuḳdur ki aña oġlancuḳlar ṣayrulıġı dirler. Uçuḳdur ki
ṣafrādan olur. ʿAlāmeti budur ki nevbet tīz tīz geçe. Ḳatı buñala, darlıġana. Bedende ḥarāret ḳatı ola. ʿAḳlı ḳatı zāyil ola. Beñzi ve gözi ṣaru ola ve ḳusıcaḳ, ṣafrā
ḳuṣa. ʿİlācı: Ṣafrāyı ishāl itmek ve şarāb-i leymūn ve şarāb-i nīlūfer ve şarāb-i
benefşec ve şarāb-i iccāṣ ve şarāb-i ḥummāż içürmekdür. Oġlancıḳlarda olıcaḳ,
lisānü’s̠-s̠evr suyında buyandibin ḳaynadalar, süzeler. İcinde terencübīn ezeler,
ikileyin şarāb-i leymūn üzerine süzeler. Isıdub, içüreler. Ḳatı otlar virmeyeler.”50
5 “Eger ḥāmile ḫātūna dört mis̠ḳāl ḫıyārşenbe ḳabuġı ve dört mis̠ḳāl dār-çīnı
ḳaynadub içürseler, fī’l-ḥāl ṭoġura; ve ḥıltīti cündübīdester ile içürseler, velādeti
ve veca‘ı āsān ola; kezalik ṣol elinde mıḳnāṭıs ṭutmaḳ; ve eşek veyā at/it ṭırnaġın
buḫūr itmek veyā ṭuzlu balıḳ gözin buḫūr itmek bi’l-ḫāṣṣa velādeti āsān ider; ve
eger mercān köki ṣol uyluġuna baġlansa, fī’l-ḥāl ṭoġurur; lakin meyʿa-i sāʾile
daḫı ṣaġ uyluġuna baġlansa, tīz toġurur; eger yılan ḳavı veyā gügercin necāseti
buḫūr olsa, velādeti āsān ider, ammā yılan ḳavı çoḳ olmamaḳ gerekdir, zīrā
cenīne żarardır; ammā cenīn meyyit ola, ziyādece yılan ḳavı buḫūr olsa, fī’l-ḥāl
iḫrāc ider.”22
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Nasrullah’ın Ġāyetü’l-İtḳan adlı eserinin XVIII.
yüzyıl çevirisi olan Nüzhetü’l-Ebdān’da yer alan
çocuk hastalıkları ile ilgili bölümde yazarın
hastalıkların nedenlerini humoral patoloji teorisine
göre açıkladığı görülmektedir. Tedavide ise sıklıkla
bitkisel kökenli ilaçlar kullanılırken, bazı yerlerde
kimyasal ilaçlar da tedavide yer almaktadır. Öte
yandan mercan gibi, kurt dişi ve geyik boynuzu
gibi kültik özelliği olan bazı cisimlerin, çocuğun
boynuna asılarak, tılsım amaçlı olarak tedavide
kullanıldığı görülmektedir.24
Bu durum Türk tıbbında Orta Asya’dan beri gelen
maddesel ve sihirsel, sonra da maddesel ve dinsel
tıp uygulamalarının, aralarında ayrım bulunsa da, aslı
IX.-XI. yüzyıllara ait olan ve XV. yüzyılda saptanıp
öyküleştirilmiş olan Dede Korkut Öykülerinde de
görüldüğü gibi, birlikte yürütüldüğünü ve aynı
zamanda bu sürecin süreklilik de gösterdiğini
söylemeye olanak vermektedir.51
Son söz yerine
On altıncı yüzyılda (981 / 1573-74) yazılmış olması
Ravżatü’n-Nisā adlı esere, çok kapsamlı olmamakla
birlikte, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu
konuda yazılmış ilk eserlerden birisi olma özelliği
kazandırmaktadır. Eğer Ravżatü’n-Nisā’nın yazarı
Ankaralı Hekim Şa‘bân Nidâ’î ise ki böyle olduğu
düşünülmektedir, bu durumda Şa‘bân Nidâ’î’nin
Şehzade II. Selîm ile birlikte Konya’dan Kütahya’ya
geldiğini, Kütahya’nın Gediz ilçesinde yaşadığını,
büyük olasılıkla Şehzade Selîm 1566 yılında tahta
çıkmak üzere İstanbul’a gittiğinde onunla birlikte
gitmeyip, Gediz’de kaldığını ve ölüm tarihini de
“1567’den sonrası”30,34 yerine “1574’den sonrasına”
taşıdığını söylemek olanaklı görünmektedir. Sonuç
olarak, Ravżatü’n-Nisā her şekilde üzerinde daha
fazla çalışılması gereken bir eser olmayı hak
etmektedir.
Metin
Çevriyazı yapılırken okuma kolaylığı olması için
metne noktalama işaretleri eklenmiş, okunamayan
kelimeler (...) olarak belirtilmiş, okunması şüpheli
olan kelimelerin yanına (?) konmuştur. Metinde
yer alan duaların bazılarında saptanabilen ayetler
ile bulundukları sureler Diyanet İşleri Başkanlığı,
Kur’an-ı Kerim Portalı52 kullanılarak saptanmış ve
makalenin yazarı tarafından metne dipnot olarak
yerleştirilmiştir. Asıl metinde kırmızı mürekkeple
yazılan yerler ve konu başlıkları kalın harflerle
gösterilmiştir.
Bismillahirraḥmanirraḥīm ve bihi nestaʿīn
Sezāver ḥamd ve s̠ enā ol ḥayy ve ḳayyūm ve lā
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yezāluhu ve ḥakīm ve ḳadīm ve ḥāẕıḳ ve muhlik?
(...) pür kemāle ki eczāy-ı vücūd-ı insānı bīmāristān-ı
fenāda dest-i ḳudretiyle çār-ı ażdāddan terkīb eyledi;
ve vürūd-ı bī-ġāye o ifsāḥ-ı fuṣeḥā ve eblaġ-ı buleġā
aʿnī Muḥammed ve Muṣṭafā üzerlerine olsun ki şifāḫāneʾ-i merḥamet ve kāşāneʾ-i ʿāṭıfetde melīl ve cürm
ve muḥṣiyān içün dārūy-ı şefāʿatin tertīb eyledi; ve
daḫı āl ve aṣḥāb ve aḫbār-ı kibārı üzerlerine olsun,
her biri ḥāẕıḳ ve ṭabīb-i ṣādıḳdır.
Beyt
Ve küllü’l-ḳalemi mensūben ileyhim
Selāmu-llahi mecmūʿan ʿaleyhim
ʿAḳību ẕālike et-tevḳīr fī’t-tevfīr, bir gün bu faḳīr
ve ḥaḳīr ve dervīş nākizī el-müteʿarrif bi-ʿuyūbi
nefsihi ca‘ala Allahu nevbete ḫayre fedāme
Mes̠ nevī
Fenā dārü’ş-şifāsınıñ ʿalīli
Ṭarīḳ-i mülk-i ẕelīli
Endūhuñ eṭıbbāy-ı zemānıñ ḫāk-pāsı
Muḥabbet daġınıñ mihr-i kiyāsı
Reh-i ḥikmetde Loḳmānıñ ḳarīni
S̠übe-i ʿilmiñ ġulām-ı kemterīni
Ḥaḳāyıḳ bādesiniñ naḳl-i bezmi
Cihān-ı aşüfte-ḥāli yaʿnī ʿazmi
Gedus-ı ḳumām ḳaṣabada ki vilāyet-i Germiyān’ıñ
āb-rūyı ve gül-i gül-zār-ı ḫubānıñ yüzi ṣuyıdır.
Anda vāḳiʿ olan kāşāne-i muḥabbet-i bünyād,
medde-i dil-ḥazīn ve ḫāṭır-ı ġamm-gīn birle ser-i
muṣābereti ḥabīb-i ḳanāʿata ve pāy-ı ferāġati
dāmen-ı ʿuzlete çeküb, kendü ʿālemimde ve kār-ı
demimde oturmuşdum; ve ṭūmār-ı heves-bāzlıġı
ve ʿahid-nāme-i suḫan-pervāzlıġı ki ṭayyü’t-tescīli
li-l-kütübi ve dereb-i müṭālaʿa-i aḥādis̠ -i Nebevī ve
mütedāvileʾ-i kütüb-i şerʿ-i Muṣṭafāviyye meşġūl
idim. Nā-gāh bir ḥadīs̠ -i şerīfe ṭuş olup, ol seyyid-i
kāʾināt ve ʿaraṣāt, nebiyyü’l-muḫtār ve resūlü’lmeliki’l-cebbār mefhūm-i ḥadīs̠ de buyurmışlar ki bir
vilāyetde ḥākim-i ʿādil ve ʿālim-i ʿāmil ve ḥakīm-i
kāmil olmaya, ol aṣl-ı vilāyetde ʿayn-ı żarar ve
maḥall-i ḫaṭardır; çūn kim bu emru vācibi’l-itbāʿa
imtis̠ āli ʿayn-ı farż bilmekle, farż-ı ʿayn bilüp
ḥakīm-i kāmil [145] olmadıġı bāʿis̠ den terk-i vaṭan
evlā görüldügi bu ʿazīmet ṣadedinde iken hātif-i
ġaybīdir ve ne ilhāmlar beyn-i ilḳā idüb, ḥātır-i
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fātire ola. Sevḳ-i ümīdim ki ḥubbü’l-vaṭan mine’līmāndır. Bir kişi ḳaçan ola ki abā ve ecdādından
tüvāna gelince, irs̠ le intiḳāl itmiş māl ve menāli ve
emlāk ve es̠ ḳālin tārumār idüb, bir āḫir vilāyetde
bu ʿömrü ḳalīli’l-beżāʿa ile başdan yine başlayub,
başın bir dāra ve kimseye muḥtāc olmayacaḳ deñlü
kāra ḳādir ola, bi-ḥamdi-llahi teʿālā eliñde ʿilmden
māyeñ ve maʿrifetden ser-māyeñ var. Ḥukemāy-ı
müteḳaddimīn ve eṭıbbāy-ı müteʿaḫḫirīniñ ber-vech-i
tecribe tedvīn itdikleri kitābıñ bir ḳacın ele getürüb,
müṭālaʿa ḳıldı; gördüm ki ġāyet müvecceh ve maʿḳūl
ve ʿaḳl-ı selīm ḳatında daḫı maḳbūl ol kitāblar
ki eks̠ erin ele getürüb, mütālaʿasına meşġūl olup,
marīż-i ehl-i İslām’dan niçe kimesneniñ marażına
ʿilāc idüb, bi-iẕni-llahi teʿālā ifāḳata sebeb vāḳiʿ oldı.
Mes̠ nevī
Nīm ben ḥikmet-i ḥaḳkdan iderim dem
Meger ʿavn-i ḥaḳk ola baña hem-dem
Ṭabīb u ḥāẕıḳ ve üstād-ı kāmil
Ḫudā-ver kim degil ber-kār-ı müşkil
Olursam ʿayn-i ʿavn ḥaḳḳıyla manẓūr
Virem ḫūrşīd-veş ‘ālemlere nūr
İrerse derece-i fażlından iḥsān
Olam bir ḳaṭre iken baḥr-ı ʿummān
Pes, bu şuġla iḳdām ve nevāre-i ihtimām üzere
erbāb-ı ṣafādan ve aṣḥāb-ı vefādan biri şükru-llahi
mesāʿiye ve bi-neczi’l-ḥayr-i devāʿiye ḳapudan içerü
girüp, geldi. Gördüm beşeresin ġamām-ı ġasem
ve ḫançeresin ālām-ı hem ṭutub dem; ve nefesin
baġlatmış, zār-ı telehhüf ile cigeri ṭaġlanmış.

Nesr
Didim ki: “Bu ḳasāvet-i ġammından ṭārī ve bu
ḫasāret hem size neden sārī oldı?” Eyitdi ki: “Bu
seḥer-i cāme-i ḫ’ābdan ṭurup, nemāz-ı ṣubḥi [146]
idüb, evrād ve eżkārdan ṣoñra fikr eyledim ki sinn-i
vuḳūfa ḳadem baṣub, gümān-ı şebābı yaṣmış ve reft-i
ʿömr ḫazāna ve nihāl-i müdinn kemāna dönmüş,
ammā zenbūr busāḳı gibi oġul balından maḥrūm ve
bīd u sürevā ve yār u lidūn-ı maġmūmum, bu baḥr-ı
endişeye ġarḳ ve bu nehr-i hemīşeye müstaġraḳ iken,
ḫāṭırıma düşe geldi-ki neden ki ḥālā zemānede niçe
ḳār-dān-ı ḥāẕıḳ ve müşkil-güşāy-ı ṣādıḳ, ḫuṣūṣā her
biri deryāy-ı ḥikmetiñ ġāyetine, beydāy-ı maʿrifetiñ
nihāyetine irişmiş kimesneler ola. Cāne ki ten-fersūd
ki bir devā ile müdāvā idüb ve vecheʾ-i bedeniñ
ter, sebz ve tāze olub, berūmend ola deyu, tiffān-ı
künān geliyorken, size rast geldik” deyücek; üstād-ı
müteḳaddimīn ve müteʿaḫḫirīniñ mücerrebātına
naẓār idüb, baʿż dārūdan ḫaber virdik-ki merdūdun
mābeyninde istiʿmāl olıcaḳ bi-iẓni-llahi teʿālā ve biḳudretihi ol kimesneye ferzend-i dil-pesend müyesser
ola. Ol daḫı “semi‘an ve ṭāʿaten” deyub, ḳalḳub
gitdi. Ḥicret-i nebeviyyeniñ ṭoḳuz yüz seksen birinci
yılında idi ki gördüm ki bir ferzend-i ercmendiñ ve
bir ṭıfl-ı dil-pesendiñ eline yapışub, ḳapudan içerü
girü geldi-ki eyitdi ki: “Bi-ḥamdi-llahi ol dārū
sebebiyle Ḥaḳḳ celle ve ʿalā bu ferzendi baña rūzī
ḳıldı. Sizlerden ümīd iderim ki bir nesḳ-i meẕkūr
bir risāleniñ teʾlīfine ve bir maḳāleniñ taṣnīfine
iḳdām idesiz ki niçe kimesneler müstefīd olub,
ḫayru’l-ḫalef ve mānend-i yād-gār-ı selef ola ve
sizden ṣoñra bir es̠ er ḳala.”
Mes̠ nevī

Mes̠ nevī

Demişlerdir es̠ eriñdir peserden
Gelür būy-ı vefā zīr-i eşerrden

Vücudundan gidüb ās̠ ār-ı ḫande
Benefşe gibi olmuş ter fekkinde dere

Bugün sizlerde var her nevʿe ḳuvvet
Ne içün fiʿle gelmez ol mürüvvet

Dönüb reng-i ʿiẕārı zaʿferāna
Naḥta ḳalmamış berg-i ḥazāna

Nesr

Olub tār-ı umīdi hep güsiste
Giyāh-ı ġamm ʿiẕārı üzre reste
Ṣınur gibi dāʾim baġrı başlu
Nihāl-i kerem gibi gözi yaşlu
Dıraḫt-ı bīd u serv ve pīşe-i bī-ber
Kesilmiş şāh gibi kalmış ester

Ve daḫı her kişi müṭālaʿa ḳıldıḳça duʿāʾ bi’l-ḫayrla
yād olunmañıza sebeb ola.
Beyt
Kāmiliñ gitse vücūdı niçe īcād ḳalur
Pes sen daḫı añılu gör kim er ölür adı ḳalur

180  Acıduman
Pes lāzım geldi ki [147] tīşeʾ-i ḳalem ile güherkünlük ve ṭūṭīʾ-i ṭabʿ ile sekū-şikenlik idüb selef-i
ṣāliḥīniñ derc-i ḥikmetde derc ve bāzār-ı maʿrifetde
ḫarc itdikleri lüʾlüʾy-i nā-sufteniñ, sencīdeniñ ve
pesendīdeniñ ṣadef-i pinhā ve kān-ı imʿāndan naẓar-ı
aʿyāla getürile. Cüzvʾ-i iḳdām ve evmi ihtimām ile
bir hefte miḳdārı zemānda ser-ḫāme nuh ṣaḫīfeʾ-i
nāmiye taḥrīr olundı ve nām-ı dil-firīb Ravżatü’nNisā denilüb, ṭoḳuz ravża birle tamām oldı. Evvelki
ravża: Şol dārūlar beyānındadır ki ḥāmile olmayan
ḫātūnlara ʿilāc itseler ḥāmile ola. İkinci ravża:
Şol ʿalāmetler beyānındadır ki ḥamli andan bilinür.
Üçünci ravża: Şol ʿilāclar beyānındadır ki ṣarblanan
ʿavrete ʿilāclar itseler ol ʿilāc sebebiyle asānlıḳ ile
ṭoġura bi-iẕni-llahi-teʿālā. Dördünci ravża: Ḳarından
öli oġlan çıḳarması ve oġlan bıraḳdırması ve ḥāmile
ʿavret ve lidām-ı (?) [süd emer] oġlan6 ve raḥm ve
ḥayż ve nifās ḥāller beyānındadır. Beşinci ravża:
Şol edviyeleriñ beyānındadır ki ol dārūlar sebebiyle
ḫātūnlar bikr ḳız oġlan gibi olub, baʿż devāyı itmek
ile ḥāmile ve baʿżīsı ile ḥāmile olmaya. Altıncı:
Cimāʿ olmayacaḳ mekānları ve mübārek olıcaḳ
vaḳtleri bildirür. Yedinci ravża: Zülf yaġları ve
aġız miskleri ve baḫūr ve baḫūr ṣuları ve ʿamel-i
miskler ve müşgī ṣabūnlar ve ġaliyalar beyānındadır.
Sekizinci ravża: Ṣaç boyamasınıñ ṭarīḳin bildirir.
Ṭoḳuzuncı ravża: Esbābdan leke çıḳarmanıñ ṭarīḳin
bildirir.
Evvelki ravża: Ḥāmile olmayanlara ʿilāc olması
beyānındadır.
İmdī rāviyān-ı aḥbār ve nāḳilān-ı aḥbār şöyle rivāyet
eylediler ki günlerde bir gün Süleymān peyġamber
ʿaleyhi’s-selām buyurdı-ki tā ins ve cinn ve periyyān
dīvānına ḥāżır oldılar. Buyurdı-ki: “Ne ʿilletdendir
baʿż ḫātūnlar ḥāmile olmazlar ve dünyāya evlād
getürmezler ve baʿżīsı daḫı bir iki kerre ḥāmile
olup, evlād getürüp, yine evlād getürüp, ḳalup,
ḥāmile olmazlar?” Anlar daḫī cevāb virüb didiler
ki: “Ḫātūnlarıñ ḥāmile olmadıġı [148] altı ʿillet
sebebindendir. Ol altı ʿilletden birisi ki bir ḫātūnda
ola, hīc ḥāmile olmaya.” Süleymān ʿaleyhi’s-selām
ṣordı-ki: “Ol altı ʿillet nedir?” Anlar daḫı cevāb
virdiler ki: “Ol ʿilletleriñ evvelkisi oġlan yataġında
ve fercinde yil olmaḳdır. İkincisi: Çoḳ ḫastelik
çekmekdendir. Üçüncisi: Ferci etlenmekdendir.
Dördüncisi: Oġlan yataġında ve fercinde ṣaru ṣu
olmaḳdır. Beşincisi: Ol ḫātūna cāẕuluḳ itmiş olalar.
Altıncısı: Etlenmiş ola. Bu altı ʿilletiñ birisi ki
ḫātūnda vāḳiʿ ola, her giz ḥāmile olmaya” didiler.
Andan Süleymān ʿaleyhi’s-selām ṣordı-ki: “Ya bu
6
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altı ʿillet ki bir ḫātūnda vāḳiʿ ola, ol neden bilinür?”
Anlar daḫı cevāb virüb, didiler ki: “Bir ḫātūnuñ ki
oġlan yataġında ve fercinde yil olsa, eriyle cimāʿ
itdügi zemānda, ferciniñ eti yil ile eriñ żekeriniñ
iki ṭarafından ṭaşra gelür. İkinci: Şol ḫātūnuñ ki
oġlan yataġında ve fercinde et ola, ol-daḫı andan
bilinür ki ḳaçan eriyle cimāʿ itse, ḫātūnuñ başı
aġrıya. Üçünci: Şol ḫātūnun-ki oġlan yataġında,
fercinde ṣaru ṣu ola, ol-daḫı andan bilinür ki ḳaçan
eriyle cimāʿ itse, derleye. Dördünci: Şol ḫātūna ki
cāẕūluḳ itmiş olalar, ol daḫı andan bilinür ki ḳaçan
ol ḫātūn ḥayż görse, ḳanıyla et pāreleri gele. Beşinci:
Şol ḫātunuñ ki fercinde et ola, ol-daḫı andan bilinür
ki ḳaçan eriyle cimāʿ eylese, bir mertebe zaḥmet
çeke ki ferci aġrıya. Altıncı: Şol ḫātūn ki ḫastalıġı
çok çekmiş ola, ol-daḫı andan bilinür ki ḳaçan eriyle
cimāʿ itse, cimāʿdan ṣoñra bedeni süst olub, ʿaḳlı
gide. Andan Süleymān ʿaleyhi’s-selām ṣordı-ki: “Ya
bu ʿilletleriñ dermānı nedir?” Cevāb virüb, didiler
ki: “Yā Nebī-ullah, şol ḫātūnuñ ki oġlan yaṭaġında
ve fercinde yil olup, ḥāmile olmazlar, anıñ ʿilācı
oldur ki: Misk ve ḳurd ödi [149] ve ḳarġa ödi ve
ḳara ḳoyun ödi. Bu cümleʾi ḳurudub, berāber idüb,
berāberi şeker ile şāf idüp, ḥayżdan arındıġı zemānda
götürüb, eriyle cimāʿ ide, inşāʾ-Allahu teʿālā, ḥāmile
ola. İkinci: Şol ḫātūnuñ ki fercinde et olup, ḥāmile
olmaz, anıñ ʿilācı daḫı oldur ki: Kendir toḫmıyla
panbuḳ toḫmını berāber idüb, dögüb, şāf idüb,
ḥayżdan arındıġı zemānda kendüde götürüb, andan
ṣoñra cemʿ ola, inşāʾ-Allahu teʿālā. Üçünci: Şol
ḫātūn ki ḫasteligi çoḳ olmaḳdan ḥāmile olmaz, anıñ
daḫı ʿilācı oldur ki: Ḫurmā ve kerkes yaʿnī aḳ baba
ödi, ikisi berāber idüb, şāf idüp, kendüde götürüb,
andan ṣoñra eriyle cemʿ olup, inşāʾ-Allah ḥāmile
ola. Dördünci: Şol ḫātūnuñ oġlan yataġında ṣaru
ṣu olup, ḥāmile olmaya, anıñ ʿilācı daḫı oldur ki:
Siyāh ḳarġa ödüni siyāh tebeşīr ile dögeler, şāf
eyleyeler ve ḫātūn kendüde götürüp, eriyle cemʿ
ola, bi-iẕni-llahi teʿālā, ḥāmile ola. Beşinci: Şol
ḫātūn-ki aña cāẕūluḳ itmiş olalar ki ḥāmile olmaz,
anıñ ʿilācı daḫı oldur ki: Beş mis̠ ḳāl zırnīḫı şeker
ile ezeler, şāf ideler; ol ḫātūn kendüde götürüp,
eriyle cemʿ ola, bi-iẕni-llahi teʿālā, ḥāmile ola.
Altıncı: Şol ḫātūn-ki fercinde et bitmiş ola, ol sebeb
ile ḥāmile olmaz, anıñ ʿilācı oldur ki: Bir pāre
sukker ve bir pāre zırnīḫ ve gül-āb, bir şīşe içine
ḳoyup, güneşde ḳırḳ gün perverde olduḳdan ṣoñra
şāf idüp, ḥayżdan arındıḳdan ṣoñra kendüde götürüp,
eriyle cemʿ ola, inşāʾ-Allahu teʿālā, ḥāmile ola.
V’Allahu aʿlem bi’ṣ-ṣavāb.” Nevʿ-i diğer: Bir
ḥātūn-ki ḥāmile olmasa, bu şāfı düzüb, kendüde
götürüp, eriyle cimāʿ itse, bi-iẕni-llahi teʿālā, ḥāmile
ola. Ol şāfıñ eczāsı [150] bunlardır: Cündibīdester
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yaʿnī ḳunduz ḫāyesi ki ʿaṭṭārlar ṣatarlar, üç direm
ve meyʿaʾi, Türkī ṣaġla yaġı dirler, üç direm ve ḳusṭ
üç direm ve mürr üç direm ve bārized yaʿnī uşaḳ
çadırı üç direm ve çāvşīr üç direm ve ġālye buçuḳ
direm. Bu cümleʾi dögeler, pānīẕ ile ḳarışdırub, şāf
ideler ve ḫātūn kendüde götüre ve ekşi ṭaʿāmlardan
perhīz ide. Bir ḳaç günden eriyle cemʿ ola, inşāʾAllahu teʿālā, ḥāmile ola. Mücerrebdir. Nevʿ-i diger:
Bir ḫātūn-ki ḥāmile olmasa bu ʿilācı ideler, bi-iẕnillahi teʿālā, ḥāmile ola. ʿŪd-ı hindī ve kök-i mürd
yaʿnī mersin yemişiniñ kökünüñ yapraġı ve ḫām
ḫurma; her birinden buçuġar dank, ḫurde dögeler.
Bir ince bize baġlayalar ve birez şarābı çölmege
ḳoyup, ocaḳ üstünde ḳoyalar ve od eyleyeler. Ḳaynar
iken, ol otları içine ḳoyalar, tā kim ḳuvveti ol şarāba
çıḳa. Andan ṣoñra süzeler, bir şīşeye ḳoyalar. Ḥacet
vaḳtinde, bir pāre yüñ birle ʿavret istiʿmāl idüb,
eriyle cemʿ ola, ḥāmile ola. Be-ġāyet mücerrebdir.
Nevʿ-i diger: Her kim üç aḳça aġrı bāz bili açla
içe, andan ʿavrete cimāʿ ḳılsa, ol ʿavret yüklü ola.
Nevʿ-i diger: Her kim ṣıġır ödin ve ġubeyre yaʿnī
ḥayrānlıḳ yapraġın birbirine ḳatup, ḫātūn kişi anı
fercine dürtüb, andan eriyle cimāʿ eylese, yükli ola.
Nevʿ-i diger: Her kim keçi yaġın ḳurd ödine ḳatsa,
andan ẕekerine dürtse, ʿavretle cimāʿ ḳılsa, yükli
ola. Nevʿ-i diger: Her kim ṣarımsaġı ṣuṣam yaġına
ḳatsa, ḳaynadsa, üç baḫşından bir baḫşı ḳalınca.
Andan bir pāre yüñden fetīl eyleye. Bu ẕikr olunan
edviyeye bulaşdurub, ʿavret anı fercine şāf eylese,
andan eriyle cimāʿ ḳılsa, yükli ola. Nevʿ-i diger:
Her kim kelem çiçegin ve kelem toḫmın uvaḳ dögse,
bir fetīl eyleyüp, cimā‘dan öñdin ve cimā‘dan ṣoñra
şāf gibi kendüde götürse, yaʿnī fercinde [151], yükli
ola. Nevʿ-i diger: Her ḫātūn-kim ṭavşan emcegin
yese, eger ṭavşan erkek ise erkek ṭoġura ve dişi ise
dişi ṭoġura. Nevʿ-i diger: Şol ḫātūn-ki yükli ola,
ammā dāʾim düşüre, ḳarnı içinde yil oldıġındandır.
Anıñ ʿilācı oldur ki: Serçeniñ boḳın ḳurıdub, havānda
yumşaḳ dögüb, şeker unına ḳatub, dā’im yese,
ḳarnında olan yili sürüp, oġlanın düşürmez ola.
Nevʿ-i diger: Eger dilerseñ ki bir ḫātūn yükli ola,
ammā görmek gerekdir ki yükli olmadıġı erdenmidir, ʿavretden-midir? Anıñ bilmesiniñ ṭarīḳi oldur
ki: İki saḳsıya ṭopraḳ doldurub, yā buġday veyā
arpa veyā mercimek ekesin. Ol saḳsıları bir yirde
ḳoyalar. Her vaḳt ol saḳsınıñ birine er ve birine
ʿavret işeye, tā ol ekilen nesne bitüp, yaşarınca, her
ḳanġısınıñ bitmezse, bileler ki ʿillet andadır. Eger
ʿillet ʿavretden ise, birez misk ve zaʿferān ve būre;
biri birine ḳata. Pāk yüñ ile ʿavret fercinde götüre.
Eriyle cimaʿ ide, bi-iẕni-llahi teʿālā, yükli ola. Nevʿ-i
diger: Eger geyik boynuzın giderüb, ḳurıdup, dögüp,
eleyüp, raḥminde nīlik olub, ḥāmile olmayan ḫātūna
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içürseler, ḥāmile ola. Nevʿ-i diger: Tenāsül içün
oġlı ve ḳızı olmasa, serçe ödin alup, ẕekerine dürtse,
ʿavret ile cimāʿ eylese, ḥāmile ola, bi-iẕni-llahi
teʿālā. Nev‘-i diger: Eger deve incügin ḫātūn kişi
fercinde götürse, eriyle cimāʿ eylese, ḥāmile ola.
Nev‘-i diğer: Oġlan eylemeyen ʿavret yedi güne
degin, her gün iki dirhem fīl dişini bal şerbeti ile
içüb, eriyle cimā eylese, bi-iẕni-llahi teʿālā, ḥāmile
ola. Nevʿ-i diger: Eger bir ʿavretiñ oġlı ve ḳızı
olmasa, ṭavşan māyesini alup, bir ḳīrāṭ misk ve
zaʿferān ḳatub, dögüp, kendüsinde ṭuta. Dört sāʿat
yāḫūd dört günden ṣoñra eriyle cemʿ ola, ḥāmile
ola [152]. Nevʿ-i diğer: Bir ʿavret ḥāmile olmasa,
bu ṭılsımı yazdurup, götüre veyā yiye, ḥāmile ola:
kh 1 11 11 7 11 11 9 1 7 m. Nevʿ-i diger: Eger
ʿavretiñ ḥayżı ṭutulsa, ṭavşan ödin yutsa, üç, dört
dünden ṣoñra cimāʿ ḳılsa, ḥayżı açılub, ḥāmile ola.
Nevʿ-i diger: Bir kişiniñ yindek ḳızı olsa, oġlı
olmasa; ḳızı olıcaḳ, göbegin keseler. Bir ġayr kişiniñ
sınurunda, bir çetüñ ḳoz ağacın burġıyla deleler. Ol
göbegi içine ḳoyalar. Ḳapusın erkek ṭana boḳıyla
ṣıvayalar ya mūm ile ṣıvayalar. Erkek oġlanı ṭoġa,
bi-fermāni-llahi teʿālā. Nevʿ-i diger: Bir ḫātūn bir
kerre ṭoġurub, ayruḳ ṭoġurmasa, birez yüzerlik
toḫmın bir büyük çölmege ḳoyalar, otuz raṭl ṣuyla
ḳaynadalar. Bir raṭl Ebū Ḥanīfe ḳatında yüz otuz
dirheme derler; ve Ebū Yūsuf ḳatında yüz yetmiş
beş dirheme derler. Bu üslūb üzre otuz raṭl ḥisāb
oluna, tā rubʿı ya‘nī dört bölükde bir bölügi ḳalınca.
Andan her gün ol ʿavret ol ṣudan üç güne degin
içe, fāʾide ide. Fāʾidesiniñ ʿalāmeti oldur ki ʿavret
ḳusa, hemān ḥāmile ola; ve hem her ḫātūn bu ṣuyı
yaġla ḳarışdırub, ferclerinde götürse, yükli ola.
Nevʿ-i-diger: Ḫaṭmīniñ luʿābıñ issi ṣuyıla çıḳarsalar,
oġlanı olmayan ḫātūn kişi kim ʿaḳīm dirler, içe,
oġlanı ola. Nevʿ-i diger: Fīl dişinden, oġlan eylemez
ḫātūn kişi yedi güne degin, her günde iki dirhem,
bal şerbeti birle içe; andan ḥelāliyle cimāʿ eylese,
fī’l-ḥāl ḥāmile ola. Nevʿ-i diger: Her kim alacaibik
baġrın ʿavrete yedirse, ḥāmile ola, inşāʾ-Allah. Nevʿ-i
diger: Ḥasen Ḥuseyn raḍiyallahu teʿālā ʿanhuma’dan
rivāyet olunur: Eger bir kimseniñ oġlı ve ḳızı olmasa
ve hem ümīdi daḫı olmasa, misk ve zaʿferān ve
gül-āb ve sirke ve şeker; bu beş nesneʾi ile bu
duʿāyı yazub, götürse, murādı ḥāṣıl ola. Duʿa budur:
“Bismillahirraḥmanirraḥīm. Elḥamdu s̠ enāʾī ve
kibriyāʾī devāʾī ve’l-ʿaẓameti izārī ve’l-ḫalḳu
kulluhum [153] ʿabdī ve imāʾī ve’r-resūlu ṣallā-llahu
teʿālā ʿaleyhi ve sellem nebiyyi innī ḳad zevvectu
el-eşyāʾe li-yestedille bihā ʿalā vaḥdāniyyeti eşhedū
melāʾiketī ve sukkāni semevvātī ve ḥamaleti ʿarşi
innī zevvectu emetī ḥavvāʾe libedīʿi fıṭartī ve ṣanīʿi
ḳudretī ādeme ṣalavatu-llahu teʿālā ʿaleyhi ve sellem
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biṣadaḳin ve mihrin ve tesbīḥin ve tenzīhin (...) āyet
el-kursī bişehādeti en lā ilahe illā ene yā ādem ve
yā ḥavvā udḫulā cenneti ve killā minhu s̠ emereti
ve lā taḳraba hāẕihi’ş-şecerete selāmun ʿaleykumā
ve raḥmetī ve bereketī allahumme aʿṭinī el-meveddete
ve’r-raḥmete ve’ş-şefḳate ve’l-meveddete fī ḳulūbinā
biḥaḳḳi hāẕihi’l-esmāʾi biraḥmetike yā erḥeme erraḥimīn.” Nevʿ-i diger: Seyālīnūs adlu bir od vardır,
yalñızca biter. Aşaġadan yuḳaruya dek, birer
yapracuġı olur ve depesi ṭuraḳ otı gibi olur. Ṣaru
çiçegi vardır. Bundan ḳurudsalar, bir buçuḳ dirhemine
iki dirhem sukker ḳatalar. Ḫātūn kişiye içürseler,
oġlı ve ḳızı ola. Mücerrebdir. Nevʿ-i diger: ʿAvret
yükli olmaġ-içün bunı üç pāre şekere yaza; üç ṣabāḥ
acla yiye; ḥelāli ile cimāʿ eyleye, ḥāmile ola. Yazacaḳ
budur: “İẕen iẕen yesturu.” Nevʿ-i diger: Bunduk
içi yaġını żarar-ġıll ol ʿavret yesün. Üç gün perhīz
eylesün. Kişver toḥmını ve rāziyāne ve buber ve
dār-ı çīnī. Bunları yesün ve bu duʿāʾı yutsun, cimāʿ
eylesün. Tañrı teʿālā ol kişiye oġlan vire: “Mā
ittaḫaẕa Allahu ṣāḥibeten ve lā veleden.7 Ḳul leʾinictemeʿati’l-insu ve’l-cinnu8 elem yeʾtikum9 rabbukum
vaʿaden ḥasenen10 muṭahhiren fe-Allahu muṭahharun.”
Nevʿ-i diger: Ḥakīm eydür: “ʿAvret yükli olmaġiçün āẕīne güni yedinci sāʿatde yaʿnī cumʿa gün,
gün ṭolanırken zaʿfer[ān] ile ve gül-ābla iki pāre aḳ
ḫarīr üzerine yaza, kendüde götüre ve bundan ṣoñra
aḳ cām ki ṣırçadan ola ve daḫı yeñi ola ve hem bu
āyetleri yaza, daḫı aḳar ṣu birle yuya. Gerek er ve
gerek ʿavret ol ṣudan içeler, döşege gireler. Ol
yazılmışı kendülerden gidereler ve daḫı cimāʿ ideler;
çūn-ki fāriġ olalar [154] kendülerden pāk ideler. Ol
ḫarīr üzerine yazılanı yine kendülerde götüreler,
bi-iẕni-llahi teʿalā, yā ol gicede veyā ikinci veyā
üçünci gice ḥāmile ola: “Eʿūẕu billahi mine’şşeyṭāni’r-racīm. Bismillaḥirraḥmānirraḥīm. Hunālike
daʿā zekeriyyā rabbehu ḳāle rabbi heb lī min ledunke
ẕurriyeten ṭayyibeten inneke semīʿu’d-duʿāʾi. 11
Fenādetu’l-melāʾiketu ve huve ḳāʾimun yuṣallī fī’lmiḥrābi enna-llahe yubeşşiruke biyaḥyā muṣaddiḳen
bikelimetin mina-llahi ve seyyiden ve ḥaṣūren ve
nebiyyen mine’ṣ-ṣāliḥīne.12 Ḳāle rabbi ennā yekūnu
lī ġulāmun ve ḳad beleġaniye’l-kiberu ve’mrātī
ʿāḳirun ḳāle keẕālike-llahu yefʿalu mā yeşāʾu.13”
Ve daḫı ḥakīm eydür: “Bu āyetiñ bundan aşaġası
ki: “Ve innī ḫiftu’l-mevāliye min verāʾī ve kānetimrātī ʿāḳiren feheb lī min ledunke veliyyen. 14
Yeris̠ unī ve yeris̠ u min āli yaʿḳūbe vecʿalhu rabbi
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raḍiyyen.15 Yā zekeriyyā innā nubāşşiruke biġulāmin
ismuhu yaḥyā lem necʿal lehu min ḳablu semiyyen.16
Ḳāle rabbi ennā yekūnu lī ġulāmin ve kāneti-mrātī
ʿāḳiren ve ḳad beleġtu mine’l-kiberi ʿitiyyen.17 Ḳale
keẕālike ḳāle Rabbuke huve ʿaleyye heyyinun ve
ḳad ḫalaḳtuke min ḳablu ve lem teku şeyʾen.18 Ḳāle
Rabbicʿal lī āyeten ḳāle āyetuke ellā tukellime’nnāse s̠ elās̠ e leyālin seviyyen.19 Feḫaraca ʿalā ḳavmihi
mine’l-miḥrābi feevḥā ileyhim an sebbiḥū bukreten
ve ʿaşiyyen.20 Yā yaḥyā ḫuẕi’l-kitābe biḳuvvetin ve
āteynāhu’l-ḥukme ṣabiyyen. 21 Ve ḥanānen min
ledunnā ve zekāveten ve kāne teḳiyyen.22 Ve berren
bivālideyhi ve lem yekūn cebbāren ʿaṣiyyen.23 Ve
selāmun ʿaleyhi yevme vulide ve yevme yemūtu ve
yevme yubʿas̠ u ḥayyen.24” Bu āyet buña degindir
ve daḫı bu āyetiñ ḫāṣiyyeti oldur ki her kimiñ kim
ḫātūnı yükli olmasa, her cumʿa güni oruç tutsun.
Orucını şeker veyā bādem veyā etmek ile açsun.
Aṣlā ṣu içmesün ve bu āyeti ṣırça piyāle üzerine
yazsun. Od görmedik balla ve ṭatlı ṣu ile yusun ve
iki yüz dört dāne nohūd üzerine bu āyeti birer kerre
oḳusun ve ol ṣunuñ üzerine döksün ve oda ḳoyup,
bişürsün ve eriyle ʿavret yatsu namāzın ḳıldıḳlarından
ṣoñra Meryem Sūresin tamām oḳusunlar ve nohūdun
ṣuyın süzüb, ṣāfī idüb, yarusun er ve yarusun ʿavret
içsünler [155] ve ol ṣuya bir miḳdār bekmez daḫı
ḳatalar ve ṣuyı tamām içdiklerinden ṣoñra yatalar
ve iki sāʿatden ṣoñra cemʿ olalar. Derḥāl yükli ola
ve üç defʿa böyle iderse, daḫı yigrekdir, inşāʾ-Allahu
teʿālā. Nevʿ-i diger: Zaʿferān ve ḥammāme ve
sünbül ve iklīlu’l-melik, her birinden üç direm;
sādec-i hindī on direm; ḳardamāna on direm; ḳazıñ
içi yaġı ve tavuġuñ yaġı, her birinden iki vaḳıyye;
yumurda ṣarusı iki vaḳıyye; nārdīn yaġı bir direm.
Bu otlardan ḳanġısı ḳurı olsa, dögeler ve ḳanġısı
yaş olsa, erideler. Cümlesini birbirine ḳarışdıralar,
yoġuralar, bir pāre yüñ ile ʿavret aḫşama yaḳın
götüre ve baʿdehu eriyle cemʿ ola, bi-iẕni-llahi
teʿālā, ḥāmile ola. Nevʿ-i diger: Za‘ferān ve müşk
ve ḳurd ödi; biri birine ḳarışdurub, arı yüñ ile ʿavret
fercinde götürüb, eriyle cimāʿ ide, ḥāmile ola. Nevʿ-i
diger: Eger sünbül ve zaʿferān ve maṣṭakī ve müşk
ve ḥaraz içi dögeler, nārdīn yaġı ile yoġuralar, şāf
ideler; ʿavret götüre, ḥāmile ola. Nevʿ-i diger: Eger
mürr, mīʿaʾ-i yābis25 ve ḥabbu’l-ġar, yumşaḳ döge.
Her gün andan birez oda bıraġub, tütüze ve ʿavret
15 Meryem,

19/6.52
Meryem, 19/7.52
Meryem, 19/8.52
18 Meryem, 19/9.52
19 Meryem, 19/10.52
20 Meryem, 19/11.52
21 Meryem, 19/12.52
22 Meryem, 19/13.52
23 Meryem, 19/14.52
24 Meryem, 19/15.52
25 Ve miʿa ḳara günlükdür.
16

17

Cin, 72/3’den.52
İsra, 17/88’den.52
9 Enam, 6/130’dan.52
10 Ta Ha, 20/86’dan.52
11 Al-i İmran, 3/38.52
12 Al-i İmran, 3/39.52
13 Al-i İmran, 3/40.52
14 Meryem, 19/5.52
7
8
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etegin üstüne ṭuta. Fāʾide bulub, ḥāmile ola. Nevʿ-i
diger: Eger ṭaġan yaġı ve ḳurd ödi, biri birine
ḳarışdurub, mücāmaʿat vaḳtinde ẕekerine dürte.
Avret ile ṣoḥbet ide. Şeksiz ol ʿavret yükli ola.
Nevʿ-i diger: İki direm şebb-i yemenī ve ṣūmaḳ ve
ʿūd-ı hindī birbirine ḳatub, dögeler. Balla yoġuralar
ve azacıḳ iri yüñi gül yaġına çerb eyleyüb, bu
dārūdan aña dürtüb, ʿavret kendüde götürüb, eriyle
cimāʿ ide, ḥāmile ola. Nevʿ-i diger: Eger ʿilki ya‘nī
ṣaḳızı ḳaz ve ördek yaġıyla eridüp, bir pāre yüñ ile
ʿavret götüre, ḥāmile ola.
İkinci ravża: Şol ʿalāmetler beyānındadır ki
ḥātūnlarıñ ḥamli andan bilinür.
Ol nişānlarıñ ve ʿalāmetleriñ birisi oldur kim ḳaçan
mücāmaʿatdan fāriġ olalar; ʿavretiñ ferci ḳurı ola
[156] ve ʿavret süst ve kāmil ola; yata uyḫusı
gele ve oġlan yataġınıñ aġzı biri yirine gele, ṭar
ola; ve alnı çinelü ola yaʿnī büklümlü ola; ve
ḥayżı baġlana. Eger bu ʿalāmetler belürse, sekinse
yüklüdür; ve ḳaçan bir zemān geçe, memeleriniñ
ucı ḳarara; ve her nesneʾi arzulaya, yimek isteye;
ve beñzi taġayyür ola; ve bir berrāḳ nesne ẓāhir
ola. Nevʿ-i diger: Eger dileseñ ki ʿavret ḥāmile
midir bilesin; ıṣmarlayasın tā bir gün ṭa‘ām yemeye.
Aḫşāma yaḳın bir miḳdār üzerligi oda bıraġasın
ve ʿavretiñ etegi altına tütüzesin. Eger ʿavretiñ
aġzından üzerlik ḳoḳusı gelürse, ʿavret yükli [degil]
dir ve eger gelmezse yüklidir. Eger bir ʿavret yükli
olsa, dileseñ kim ḳarnındaġı erkek-midir, dişi-midir
bilesin; yükli olan ḥātūnıñ südini bir çanaġa alalar,
içine ṣu ḳoyalar. Eger süd, ṣunıñ dibine giderse
erkekdir ve üstine gelürse ḳızdır. Eger ʿavretiñ yüzi
ve beñzi ḳararınca ola, rūşen ola, endāmında yer
yer aḳ ola ve yüziniñ nūrı az ola ve göñli döne, ḳız
oġlan ola. Eger ṣol buṭı şiş ola ve ṣol yanı aġır ola
ve memeleriniñ ucı ḳızıl ola, er oġlan ʿalāmetidir.
Eger ʿavretiñ memeleriniñ ucı ḳara olsa, ḳız ṭoġura.
Eger ḥāmile ʿavret cimāʿ seve, ḳız ʿalāmetdir.
Eger cimāʿ sevmeye, oġlan ʿalāmetdir. Eger oġlan
ḳarında üç ayda deprense, oġlan ʿalāmetidir. Eger
dört ayda deprense, ḳız ʿalāmetidir. Eger daḫı ṣaḥīḥ
bilmek dileseñ, bir miḳdār rāvend-i çīnīʾi yumşaḳ
döge, balla yoġura, yaş yüñe dürte, şāf eyleye.
Andan ṣoñra ʿavret anı götüre ve ṣabāḥdan öyleye
dek. Eger aġzı acı acı ola, ḳız ʿalāmetdir. Eger
aġzı ṣuyı ṭatlu ola, oġlan ʿalāmetdir. Eger ṣol yanı
ḳabarıb, aġır olsa, ḳız nişānıdır. Eger ʿavretiñ yüzi
ḳızıl olup, göñli dönmegi az olsa, oġlandır ve ʿaksi
olsa, ḳızdır. Eger aġzı ṭatlu, erkek nişānıdır; acı
olsa, ḳız nişānıdır. Nevʿ-i diger: Eger dilerseñ ki
bilesin [157] bir ḫātūn ḥāmile midir, ḥāmile degil-

midir, bir miḳdār şūnīz yaʿnī çörek otı ile kişnīci ol
ḫātūnuñ etegi altına tütsi idesin. Sidügin ṭuta bilüb,
aḳıtmazsa, ḥāmiledir. Eger sidügin ṭutamayup işerse,
ḥāmile degildir.
Ücünci ravża: Şol ʿilāclar beyānındadır ki
ṣarblanan ʿavrete ‘ilāc itseler anıñ sebebiyle
āsānlıḳ birle ṭoġura bi-iẕni-llahi-teʿālā.
Kiçi geyik boynuzın ḥāmile ʿavret boynına aṣa
ḳosalar, tīzcek ṭoġura. Çaḳmaḳ ṭaşın oġlan doġurmaz
ʿavretiñ uyluġına baġlasalar, fī’l-ḥāl doġura. 26
Yarasanıñ ödün oġlan doġurmaḳda zaḥmet çeken
ḫātūn kişiniñ fercine dürtseler fī’l-ḥāl ṭoġura,
mücerrebdir; ve hem yarasanıñ başın baḳır ḳabda
zānbāḳ yaġıyla şūrsalar, bir ḳaç kez ṣāfī dükendikçe
gene yaġ ḳoysalar, ol baş eriyince, andan o yaġı
ayırıb, oġlanı güçle ṭoġuran ḫātūn kişiniñ fercine
dürtseler āsānlıġa ṭoġura. Ḥıyārıñ ḳabın ḳurutsalar,
oġlanı ṣarblanan ḫātūn kişi ol ḳabıñ dört yanın
yese, fī’l-ḥāl doġura. Duruncı27 yaʿnī çıyan otunı
ḫātūnuñ kendü egirdügi iplik ile ḥāmile ʿavretiñ
delip, boynına aṣṣalar, oġlan ṭoġurması āsān ola.
Zaʿferān iki dirhem, ṭoġurması ṣarplanan ḫātūn
kişiye içürseler, fī’l-ḥāl ṭoġura. İlan ḳavın oġlan
doġuran ḫātūn kişi ṣarplanub, bügelse, ol ḳavını
uyluġına baġlasalar, fī’l-ḥāl vaẓʿ-ı ḥaml ide. Boy
toḫmı yaġın oġlan ṭoġurmaz ḫātūn kişiniñ fercine
dürtseler, fi’l-ḥāl vażʿ-ı ḥaml eyleye. Temürṭaş’dan
rivāyetdür ki bu āyeti bir pāre kāġada yazub, içüreler
hem-ān-dem doġura; “Bismillaḥirraḥmanirraḥīm.
Yā eyyuhe’n-nāsu’tteḳū rabbekum inne zelzelete’ssāʿati şeyʾun ʿaẓīmun.28 Yevme terevnehā teẕhelu
kullu murḍiʿatin ʿammā erḍaʿat ve tedaʿu kullu
ẕāti ḥamlin ḥamlehā ve terenʾ-nāse sukārā ve mā
hum bisukārā ve lākinne ʿaẕāba-llahi şedīdun.29”
Ve daḫı ‘avret ṣarplansa, bunı yazub, ṣuyın
içe: “Bismillaḥirraḥmanirraḥīm. İẕe’s-semāʾunşaḳḳat. 30 Ve eẕinet lirabbihā ve ḥuḳḳat. 31 Ve
iẕe’l-arḍu muddet.32 Ve elḳat mā fīhā ve teḫallet.33
İnnehu huve’s-semīʿu’l-ʿalīmu.34 Ve lā ḥavle ve lā
ḳuvvete illā billahi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓīm.” Nevʿ-i diger:
Yaş kişnici oġlan doġururken ṣarplanan ʿavretiñ
uyluġuna baġlayub, aṣa ḳosalar, fī’l-ḥāl doġura.
Bir ḫātūn-ki oġlan ṭoġurmaḳda zaḥmet çeke,35 yā
üç yā dört mis̠ ḳāl ḫıyārşenbe ḳabın dögeler ve un
Metnin bundan sonraki bölümü sayfanın derkenarında yer almaktadır (YN).
Bu kelimeden sonra “ravża” kelimesi bulunmaktadır. Bu kelimenin metinde
yanlışlıkla yazılmış olduğu düşünüldüğünden çevriyazı metne alınmamıştır
(YN).
28 Hac, 22/1.52
29 Hac, 22/2.52
30 İnşikak, 84/1.52
31 İnşikak, 84/2.52
32 İnşikak, 84/3.52
33 İnşikak, 84/4.52
34 Şuara, 26/220’den.52
35 Derkenarda yer alan kısım burada sonlanmaktadır (YN).
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eyleyüp, elekden geçürüp, üç ülüsi ṣuyı ile veyā
yaġıyla içe, hemān sāʿat ṭoġura. Mıġnāṭīs taşın
ṭoġurmaḳda ʿusret çeken ḫātūn ṣol eline alub,
bir zemān ṭutsa, fī’l-ḥāl ṭoġura. Diger: Oġlan
ṭoġuramayan ḫātūn içün bu āyet bir ṭatlu ḳabaḳ
ḳabına yazub, ṣaġ bāzūsına baġlayalar, fī’l-ḥāl
ṭoġura; āyet budur: “Bismillaḥirraḥmanirraḥīm. Ḳul
men yerzuḳukum mine’s-semāʾi ve’l-arḍi emmen
yemlikus’-semʿa ve’l-ebṣāre ve men yuḫricu’l-ḥayye
mine’l-meyyiti ve yuḫricu’l-meyyite mine’l-ḥayyi ve
men yudabbiru’l-emre feseyeḳūlūna-llahu feḳul efelā
tetteḳūne.36” Nevʿ-i diger: Mercān ṭaşın ṣarblanan
ḫātūn kişiniñ ferci ḳapusına baġlayalar, fī’l-ḥāl ṭoġura
ve ṭoġurduḳdan ṣoñra ol ṭaşı gidere. Mücerrebdir.
Nevʿ-i diger: Deñiz köpügin ṣuyla ezüb, ṣarplanan
ḫātūn kişiye içürseler, āsānlıġla ṭoġura; ve bir
miḳdār mıḳnāṭīs ayaġınıñ baş barmaġına baġlasalar,
fī’l-ḥāl ṭoġura. Mücerrebdir. Kişnici kökiyle
arḳuncaḳ çıḳarsa, anuñ kökin oġlan ṭoġurmaḳda
ʿusret çeken ḫātūnuñ buṭuna baġlasalar, fī’l-ḥāl
ṭoġura. Ḥakīm eydür: “ʿAvret oġlan ṭoġurmasa, bu
āyeti yazup, bilesinde götürse ve daḫı içi ṣırçalu
yaşıl çanaġa yazub, ṣuyın içse, fī’l-ḥāl ṭoġura:”
“Bismillaḥirraḥmanirraḥīm. Veledet Meryemu ʿĪsā
nebiyye. İẕes’-semā’u’nşaḳḳat.37 Ve eẕinet lirabbihā
ve ḥuḳḳat.38 Ve iẕe’l-arḍu muddet.39 Ve elḳat [158]
mā fīhā ve teḫallet.40 Ve eẕinet lirabbihā ve ḥuḳḳat.41
Ve min batşihā ve min veledin sāʾileten müslimeten.
Keennehum yevme yerevnehā lem yelbes̠ ū illā
‘aşiyyeten av duḥāhā.42 Ve tenzilu mine’l-Kurʾāni
mā huve şifāʾun ve raḥmetun li’l-muʾminīn ve lā
ḥavle lā ḳuvvete illā bi-llahhi’l-ʿaliyyi’l-aẓīm.” Ve
daḫı Hakīm eydür: “ʿAvret oġlanı gücle ṭoġursa,
bu āyeti bir ṣırçaya yazalar, ṣuyın içüreler, fī’lḥāl ṭoġura:” “Bismillaḥirraḥmanirraḥīm. Allahu
lā ilāhe illā huve’l-ḥayyu’l43-ʿazīzu’l-ḥakīmu44.
Subḥāna-llahi’45l-ʿarşi’l-ʿaẓīmi.46 Elḥamdulillahi
rabbi’l-ʿālemīne.47 Keennehum yevme yerevnehā48
lem yelbes̠ ū illā sāʿaten min neharin belāġun fehel
yuhliku ille’l-ḳavmu’l-fāsiḳūne.49” Ve daḫı ḫavāṣṣdan
işidilmişdir: ʿAvret ṣarplansa, örümcegi ṭutalar, ṣaġ
uyluġınıñ yuḳaru yanına, iç yanınıñ, bir biz ile
baġlayalar, fī’l-ḥāl ṭoġura.
Yunus, 10/31.52
İnşikak, 84/1.52
38 İnşikak, 84/2.52
39 İnşikak, 84/3.52
40 İnşikak, 84/4.52
41 İnşikak, 84/5.52
42 Naziat, 79/46.52
43 Al-i İmran, 3/2’den.52
44 Al-i İmran, 3/6’dan.52
45 Müminun, 23/91’den.52
46 Neml, 27/26’dan.52
47 Fatiha, 1/2.52
48 Naziat, 79/46’dan.52
49 Ahkaf, 46/35’den.52
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Dördünci ravża: Ḳarından oġlan çıḳarması ve
oġlan bıraḳdırması ve ḥāmile ʿavret ve süd
emer oġlan ve raḥm ve ḥayż ve nifās ḥāller
beyānındadır.
Merzencūş yaġı oġlan yataġın devşirir ve raḥmiñ
aġzın açar; ve ayva dāne yaġı raḥmiñ aġzın açar
ve oġlan yataġın devşirir. Zaʿferānı bir ḳoz ḳadarın
ṣoñı düşmeyen ʿavretin boynına aṣa kosalar, fī’l-ḥāl
düşüre. Saraḫs-ı rūmī dibin ki eyrelti ve ḳuzḳun
otı daḫı dirler, altı direm, içinde ölmüş oġlan olan
ḫātūna içürseler, fī’l-ḥāl düşüre. Yılan ḳavın tütsi
etseler, oġlan yataġın devşire. Eger diri oġlan olursa,
öldürür, saḳınalar. Çörek otın gül yaġıyla yaḳu
etseler, oġlan yataġın devşirir. Ferāsiyūnı ḫātūn kişi
ḳaynadub, ṣuyın içse, oġlan yataġın devşirir. Zeytūnı
ṣamġ ile ḫātūn kişi içse, oġlanı düşürür. Yarpuzı
içseler, ölmüş oġlanı ḳarından çıḳarır. Lādeni tütsi
itseler, oġlan yataġın devşirir. Eger at ṭırnaġını veyā
eşek ṭırnaġını veyā balıḳ gözini ḥāmile ʿavretiñ etegi
altına bir ḳac defʿa tütüzseler, ḳarnındaġı oġlanı
düşüre. Şol ʿavret kim ḳarnında ölmüş oġlan olsa,
ṭoġuramasa, bir pāre ṣıġır boḳın [159] ve bir pāre
ṭuzlı balıġı ol ʿavretin etegi altına tütsi idüb ve
andan bir pāre ṣu içürseler, ḳarında ölmüş oġlanı
āsānlıġla düşüre; ve daḫı her ʿavret-kim ḳarnında
ölmüş oġlan olsa, kişver toḫmın ol ʿavretin altına
tütüzseler, fī’l-ḥāl düşüre; ve her ʿavret-kim dilerse
ḳarnında oġlanın bıraġa, her günde dört mis̠ ḳāl
maʿdanūs, issi ṣu ile veyā ḫurma ṣuyıyla on beş
güne degin içse, oġlanın bıraġa. Eger oġlan eşi
düşmese, kükürdi buḫūr ideler, düşe. Maʿdanūsıñ
kendü ala ki mersin toḫmı daḫı ancılayındır; ve her
ʿavret-kim dilerse ḥayż göre, şarābı gül yaġına ḳatsa
ve ıṣıtsa da yese, ḥayżı açıla. Eger geyik boynuzun
bir ḥāmile ʿavretin boġazına aṣsalar, oġlanın düşüre.
Mücerrebdir. Her kim isteban toḫmınıñ ḳızılının
ḳarnındaġı oġlanın düşürmek isteyen ḫātūna muttaṣıl
yedirse, ḳarnındaġı oġlanı düşüre. Her kim ṭāvus
ḳanın bir bize bulaşdırup, şāf gibi fercinde götürse,
ḳarnındaġı oġlan düşe. Mücerrebdir.
Evvelki maṭlab: Ḥāmile ʿavret ve süd emer ṭıfl
oġlan ḥāllerin bildirir.
Şarāb-ı ḫıṣrım yaʿnī ḳoruḳ şarābı ḥāmile ḫātūn
kişilere fāyide ider. Maʿdelerin ḳavī ider. Oġlanın
muḥkem dutar, düşürmez. Bunuñ bedeli ḳoruḳ
ṣuyıdır; ekşi elma ṣuyıdır. Bir ḫātūnıñ oġlanı
düşmek dilese, ḳandan nişān görse, beline ve
ayaġınıñ ṭabānı altına ve ucına bal dürtüb, üzerine
yanmış alçı veyā söyünmedik kireç dökeler, oġlanı
düşmeye. Ebemgümeciniñ yapraġın kökiyle
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bişürseler, südsüz olan ʿavrete içürseler, südi ziyāde
ola. Duruncı yaʿnī çıyan otını kendü egirdigi iplik
ile ḥāmile ʿavretiñ delip, boynına aṣsalar, emīn ola,
her zaḥmetlerden-ki ḥāmile ʿavretlerde olur. Yelelü
ḳurduñ yaʿnī anduġuñ derisin oġlan düşüren ʿavretiñ
ḳarnına baġlasalar, oġlan düşürmeye. Bir ölmüş
[160] ʿaḳrebi oġlan düşüren ḫātūn kişiniñ boynına
aṣṣalar, oġlanı düşmeye. Bir ḫātūn ki dāʾimā oġlanın
düşüre, anıñ ʿilācı oldur ki ṣu degirmeniniñ ṭaşından
bir pāresini başında götüre, artuḳ düşürmez ola.
Şaḳāküli ḫātūn kişiler yiseler, südi gele. Çiriş otınıñ
dibin ḳaynatsalar, tā ḳoyulsa, andan emcekinden olan
şişe yaḳu itseler, gidere. Gelincik çiçegi ki yabanda
biter, yapraġıyla güyegi otın bişürseler, yiseler, südi
çoġ ola. Çörek otın bir ḳaç gün içseler, südi yürüde.
Ḥakīm eydür: “Her kim bu āyeti za‘ferān ile ve
gül-ābla geyik derisine yazsa, ḥāmile ʿavret saġ
bāzūsına tā ṭoġurınca kendü ve oġlan dükeli iḳtidara
ḳurtıla ve daḫı misk ve za‘ferān birle yazsa, ṭıfl
oġlan boynına baġlasa ve demür ḳaplayub, aġlaması
ve iñlemesi ve ḳorḳusı ve uyḳusuzlıġı az ola ve
az süd kim anasından eme, tamām ġıdā bulub,
emīn ola ve yüzi ḫūb ve mübārek ola. Āyet budur:
“Bismillaḥirraḥmanirraḥīm. İẕ ḳāleti’mrātu ʿimrāne
rabbi innī neẕertu leke mā fī baṭnī muḥarreren
feteḳabbel minnī inneke ente’s-semīʿu’l-ʿalīmu.50
Felemmā vaḍaʿathā ḳālet rabbi innī vaḍaʿtuhā uns̠ ā
va-llahu aʿlemu bimā vaḍaʿat ve leyse’ẕ-ẕekeru
ke’l-uns̠ ā ve innī semmeytuhā meryeme ve innī
uʿīẕuhā bike ve ẕurriyetehā mine’ş-şeyṭāni’r-racīmi.51
Feteḳabbelehā rabbuhā biḳabūlin ḥasenin ve enbethā
nebāten ḥasenen ve keffelehā zekeriyyā kullemā
deḫale ʿaleyha zekeriyye’l-miḥrābe vecede ʿindehā
riẕḳen ḳāle yā meryemu annī leke hāẕā ḳālet huve
min indi-llahi inna-llahe yerzuḳu men yeşāʾu biġayri
ḥisābin.52” Zaʿferāna mūm ḳarışdırsalar, ḫātūn kişi
fercinde götürse, raḥmde olan çıbanları oñulda.
Sayaġın raḥmde çıbanı olan ḫātūn götürse, fāʾide
ide. Iẕḫīr ki Mekke ayrıġıdır, ʿaṭṭārlar ṣatar, eger
anı ḳaynadsalar ḫātūn kişi girüb, ol ṣuda ıṣcaḳ iken
otursa, ḳarnında olan veremleri gidere. Mekke ayrıġı
bulunmazsa, bu yirde biten daḫı olur demişler. Boyı
[161] ve çam ṣaḳızı ve ḳızıl būye ve zeyt yaġı ve
sāde yaġı; bu altısın berāber idüb, havān içinde
muḥkem ḥall idüb, oġlancıḳlarıñ başında olan kele
ve saç ḳırana bir ḳaç, başın terāş idüp, süreler, defʿ
ola. Oġlancıḳlarıñ bedeninde sivilciler olsa, bir pāre
pulādı boynına baġlayalar. Nevʿ-i diger: Eger bir
maʿṣūm iñizede olsa, et ve cān ḳalmayub, ṣararup,
ṣolsa, ıṣıcaḳ ṣıġır ḳarnını yarub, oġlanı boġazına
dek, içine oturdalar, tā alnı derleyüb, zebūn olınca.
Al-i İmran, 3/35.52
Al-i İmran, 3/36.52
52 Al-i İmran, 3/37.52
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Andan çıḳarup, ṣara ḳoyup, yaturalar. Üç günden
ṣoñra ḥammāmda yuyalar. Cemīʿ ʿilletden emīn
olup, et cān baġlaya. Ammā evvel bahārda itmek
nāfiʿdir. Nevʿ-i āhir: Oġlancıḳlarıñ ḥarāreti ġālip
olup, ṣuyı çoġ içse, zerde çūpi saḥḳ idüb, ṣuyla
ezüp, ḳarnına ve gögsine süreler, nāfiʿdir. Eger
oġlancıġıñ ḳarnı kiberse, at boḳı içürseler, fāʾide
ide. Eger oġlancıġlarıñ ḳarnı südde ile ṭolsa, ṭavula
dönse, gili sirke ile ıṣladub, yaş ṣabūnla merhem gibi
idüb, yaḳı ide, ḳuruduḳça degişe. Nāfiʿdir. Nevʿ-i
āḫir: Oġlanıñ ḳavuġunda ṭaş olsa, ḫasek yaʿnī demür
dikeni, ḳavun çekirdegi içi ile ḳaynadup, ṣuyını
üç gün içüreler, ṭaşı eride ve bil ṣovuḳluġın daḫı
gidere; ve oġlancıḳlarıñ ḳavuġunda ṭaş olsa, ufadub,
ḳum idüp, döke: Kāknec toḥmı ki ol bir otdur ki
üzerinde ḳızıl ve ala gibi ġılāfı olup, içinde kiraz
dānesi gibi bir nesne vardır, kāknec anıñ içindeki
toḫma dirler; ve toḫm-ı kerefs ve ʿırḳü’s-sūs ki
buyān kökidir ve fülfül ve ḥabbü’l-ġār, bunlardan
birer direm, gügercin boḳı bir buçuḳ dirhem, iki
aġırı balla maʿcūn idüp, oġlancıḳlara bir direm,
ādemlere üç direm yidüresin, ʿacāyib nāfiʿdir.
Oġlancıḳlarıñ sidügi [162] ṭutulsa, yumurta ḳabını
pāk yuyasın; daḫı muḥkem saḥḳ idesin. Berāber şeker
ḳatup, yidüresin. Seribi iki dirhemden dört dirheme
degindür. Maʿṣūmlara miḳdārınca viresin. Nevʿ-i
āḫır: Ummu’ṣ-ṣıbyān yaʿnī oġlancıḳlara ḫastalıġı
içün ṣaru helīle ḳabı ve maṣṭakī ve rāvend-i çīnī
birer direm; kişnic iki direm; eleyüp, bir miḳdār
şeker ile bu cümleʾi ḳarışdurup, un gibi idüb, on iki
yaşında oġlana iki direm, kücücüklere miḳdārınca,
anası südiyle vireler. Nevʿ-i āḫir: Oġlan ḫastalıġı
içün oġlan ṭoġdıġı sāʿat ṣaġ ḳulaġına eẕān ve ṣol
ḳulāġına iḳāmet ideler. ʿÖmri olduḳça ol marażı
görmeye. Eger bu duʿāyı oġlancıḳlar ḫastalıġına
ve uçuḳ rencine ve delü olanlarıñ üzerine okuyalar,
üfüreler ve yazalar, ṣuyın içüreler, ol ʿilletlerden
ḫalāṣ ola. Mücerrebdir: “Bismillaḥirraḥmanirraḥīm.
Allahumme ente ilahu men fī’s-semavāti ve ilahu
men fī’l-arḍi lā cebbāre fīhā ġayruke ve meliku men
fī’s-semavāti ve men fī’l-arḍi lā melike fīhā ġayruke
ve lā ḳudretike fī’l-arḍi kekudretike fī’s-semāʾi
sulṭānike fī’l-arḍi kesulṭānike fī’s-semāʾi biismike
el-kerīmi ve bivechike el-munīri ve mulku’l-ḳadīmi
inneke ʿalā kulli şeyʾin ḳadīr lā ḥavle ve lā ḳuvvete
illā billahi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓīm.” Nevʿ-i āḫir: Ummu’ṣṣıbyān bir uçuḳdur ki ṣafrādan ḥāṣıl olur. ʿAlāmeti:
Tez tez olur ve gice ḳatı buñalur. Beñzi ve gözi
ṣaru olur. Ḳuṣcaḳ, ṣafrā ḳuṣar. ʿİlācı: Ṣafrāyı ishāl
itmekdir ve şarāb-ı leymūn ve şarāb-ı nīlūfer ve
şarāb-ı benefşe ve şarāb-ı iccāṣ ve şarāb-ı aḫmāṣ
içüreler. Oġlancıḳlarda olucaḳ, lisānü’s̠ -s̠ evr ṣuyında
buyān dibin ḳaynadup, süzeler, içinde terencübīn
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ezeler ve ikileleyin leymūn şarābı içine süzeler,
ıṣıdub, içüreler, nāfiʿ ola. Eger aña ḳunduz ṭaşaġı
dirler, ʿaṭṭārlarda olur, yumşaḳ dögeler, bādem yaġı
birle ezeler, oġlancıḳların burnınıñ, iç yanına bir
ḳaç defʿa süreler [163]28...
[Yazmada bu kısım noksandır]
...ḳaftāna ve çenbere ve dülbende bezr yaġı dökülse
issi ṣu degirmeye, ṣovuḳ ṣuyıla ve ṣābūn ile yuya.
Eger ḳırmızı ḳumāşa mürekkeb degse, ṣovuḳ
ṣuyıla sünger ile sileler. Eger yirinde leke ḳalsa,
ṭurunc veyā ḳoruḳ ṣuyı dürte. Eger aḳ ḳumāşa
mürekkeb veyā ṣaḫtiyān veyā ṭamla lekesi degse,
ṣābūnı ezesin, köpük eyleyesin, güne ḳarşu ḳumāşa
süresin, ḳuruduġınca süresin, defʿ ola. Çuḳaya yaġ
dökülse, neft ḫarcına ḳoymazsa, ṣābūnla ve ṣovuḳ
ṣuyıla yuycaḳ gider. Eger ṣūf kirlense, aḳ çoġan
ile gilermeni ṣūfcılarda bulunur, issi ṣuyıla ezseñ,
sünger ile silseñ, kiri gidere. Çoġan bulunmasa,
ödi ṣovuḳ ṣuyla ḳarışdırub, sileler. Eger bir ḳumāş
üzerine süre, ammā ḳumāş ḳurı ola, bir laḥẓa ṭura,
ṣoñra sünger ura. Daḫı ṣoñra ṭırnaḳ ura. Çıḳa, gide.
Eger kāġada yaġ dökülse, tebāşiri un gibi ide, bir
taḫta üzerine döke. Ol yaġlı kāġadı üzerine ḳoya ve
anıñ üzerine tebāşiri döke ve anıñ üstine bir kāġad
daḫı ḳoya ve issi süt-ile baṣa, çıḳa, gide. Eger aḳ
kemḫāya veyā ḳaṭīfeye yā ṣūfa yā çuḳaya bezr lekesi
vāḳiʿ olsa, çāresi budur ki ādem sidügin bulaşdurub,
ṣonra ebegümecini dögüb, üzerine süreler, daḫı ʿırāḳī
ṣābūnla ve ṣovuḳ ṣuyla yuyalar, pāk [ola]. Eger
aḳ ḳaftāna ve aḳ çenbere ve dülbende ve ġayrī aḳ
nesneye demür lekesi vāḳiʿ olsa, ekşi yoġurdı ṭoḳuz
defʿa sürüb, güneşde ḳurudalar, defʿ ola. Eger ṭatlu
enār lekesi vāḳiʿ olsa, ekşi enār ve kükürd tütsi ideler.
Eger kükürd bulunmazsa aḳ ṭūt yapraġın dögüb,
güne ḳarşu süreler, defʿ ola. Eger bir ḳumāşa yā
mifrāş yā cāmedān lekesi vāḳiʿ olsa, ḳalye ṣuyın
güneşe ḳarşu ṭamzuralar, defʿ ola. Eger ebrişem yā
ṣūf yaḳaya eñse kiri vāḳiʿ olsa, ḳoyun ödine [164]
birez ṣu ḳatub, anıñla sileler, defʿ ola. Eger ḳumāşa
ḳaṭrān yā zift vāḳiʿ olsa, çāresi budur ki sāde yağ
süreler, ṣoñra bıṭāne vurub, yaġı çıḳaralar, pāk ola.
Eger mürekkeb lekesi vāḳiʿ olsa, leymūn ṣuyın yā
buz pāresin süreler, defʿ ola. Eger ḳırmızı çuḳaya
demür lekesi yā ṣaḫtiyān lekesi vāḳiʿ olsa, ġāyet ekşi
yoġurdı güneşde bir ḳaç defʿa süreler ve ḳurudalar.
Eger bir ḳumāşı āteşe yaḳın dutub, ẓararlatsalar, aña
aḳ ṣoġan ṣuyın güne ḳarşu bir ḳaç defʿa süreler,
gide. Eger zaʿferān yā yaşıl çimen yā ekşi lekesi
vāḳiʿ olsa, ekşi yoġurdı güne ḳarşu bir ḳaç defʿa
süreler, defʿ ola. Ḳara ṭūtun ḫāmın süreler, defʿ
ola. Eger nārenci, ala cehl ve aṣbur çiçegi degse,
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şāb süreler. Eger aḳ ḳumāş aṣbur çiçegi degse, ekşi
zerdālū ṣuyı süreler. ʿAsaḳ ḳumāşa bir dirhem ḳalye
taş ṣuyı süreler. Eger bir ḳumāşa bezr yaġı dökülse,
üstüne ṣarb sirke ile gili ıṣladub, dürteler, tamām
ḳuruduḳdan ṣoñra, ṣovuḳ ṣuyıla yuyalar, gide. Eger
bir çuḳaya sāde yaġı dökülse, ṣābūn ile ṣovuḳ ṣu ile
ova ova yuyub, ṣıḳa. Baʿdehu kireci bulamac idüb,
süre. Güneşe ḳarşu ḳuruda yāḫūd öde ṣu ḳatup,
yuyalar, gide. Mim [165].28
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