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GİRİŞ 

NAZMU'T-TABA Yİ' 
[Özelliklerin Sıralanrnası] 

Mustafa S. KAÇALİN* 

Naı.nıu 't-Tabiiyi' [=Özelliklerin Sıralanması] 1937 yılında İstanbul'da 
Hasan- Ali YüCEL tarafından (1897-L961J Germiyanlı (Kütahyalı) ŞEYHi (1373-
t431J'nin eseri olarak yayınlandı. Hekim ŞEYHi'den böyle bir eser kalerne 
alması bekleriilebilir. GelgeleÜm ŞEYHi üzerinde soı;ıradan çalışanlar onun böyle 
bir eserinin varlığından söz etmezler. Bu eser ŞEYı·Ü'oin değil. Yalnız Bursalı 
Mehmed Tahir [186ı-ı9ıs] Kenzü 'l-Menafi' fi Alıvali Emzice ve '.t-Tabayi' 
[=Mizaçlar ve Tabiatiann Durumlan Konusunda Yararlı Hazine] adında bir tıp 
kitabı olduğunu söylemekle yetinir. ı 

Bu rnanzum yiyecekler kitabı o zaman çevriyazısız ve çevirisiz yayınlan
mıştı. Şimdi çevriyazısıyla ve çevirisiyle kullanıcıların istifadesine sunulmak
tadır. 

Eseıin üç yazması bulunmaktadır: 

l. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ktp. İsmail Saib 
SENCER [1873-1940] Kit. Yazılışı: 1096 (=1684]. Sekiz oo tıp risalesi arasındadır. 
Eser çalışılırken kitaplığın yazmalar bölümü ·sayım döküm işlemleri dolayı
sıyla hizmete kapalı olduğundan bu yazmadan yararlanmak mümkün olamadı. 

2. İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Türkçe Yazmalar Kit. 3021. 207b-
220b. Yazılış yılı belli değildir. Kıyıda. İki yüzü aşkın şairin -şiirleri ve nazire
leri bulunan bir dergidir. 

* Marmara Üniversitesi, Atartırk Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü 
BURSALI: 'Osmiinlı Miiellijleri: I, 255-256. 
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3. İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Türkçe Yazmalar Kit. 1774. 120b-
134a. KEMALPAŞAOÖLU [1468-1534]'nun Kırk Hadts'inin kıyısında. Ta'bTrat-ı 
Mentım-ı Jjazret-i Mevlana [=Mevlana Hazretlerinin Düş Yorumlan], C..\MY 
[1414-1492J'nin ARPAZADE tarafından şerh edilen "Sofiyane Bir Gazel"i, "Bazı 
Hadis Çevirileri", "Hilkat-i İnsan Risalesi", LA'LiZADE [ö. 1746]'nin "Bayramiye 
Risalesi" ve başka birkaç risale ile "Kırk Hadis Çevirisi" vardır. 

Eser birinci yazmaya göre: 

Mülükana eşigi taşı mesned 
Şelıinşah-ı cihan Sulfan A/:ımed 

denildiğine Sultan Ahmed' e, başka bir yazmada: 

Cüvanmerd ü 'a!ii-ba!Jş u sulJan-dan 
Şe/ıenşah-ı cihan SULIAN MURAD [;IAN 

denilmekte olduğuna bakılırsa II. Murad Han [1421-1451] adına yazılmış görü
nüyor. O dönemde Cal~yfrliler [İlhanlılar]' dan bir Sultan· Ahmed v~dır.2 Bu 
hükümdar 1382-1410 yıllan arasında, çeşitli aralıklarla Azerbaycan ve' Irak'ta 
hüküm sürmüştür. M~rkezi Bağdattı ve kendisi şiir ve edebiyat dostu idi. 1410 
yılında Karakoyuolu Kara Yusuf tarafından öldürülen Sultan Ahmed'le çağdaş 
olmalıdır. Yezdli Şerafeddin [ö. 1454]'in Zafer-name'sindeki biT kayda göre· sul
tan Ahmed Kayseri'ye ve Bursa'ya gelmiştir. Hatta Bursa'da bulunan çaluğu 
çocuğu Temür [J370-t405J'ün eline geçmiştir. Bir de bundan başka Kadı Burha
neddin Ahmed [1345-13981 de Sultan Ahmed diye anılırdı. Ona armağan edilmiş 
olması da mümkündür. 

Eser önce Sultan Ahmed'e, sonra da II. Murad Han [142J-145tJ'a su
nulmuş olmalıdır. Kime sunulduğunun tespiti zamanın belirlenmesine yardımcı 

olmaktan öte pek fazla bir işe ·yaramayacaktır. 

Navnu '!-Tabiiyi'in, tevhid,' naat ve medihlerle telif sebeb! kısmı mesnevi 
tarzında ve alt yanı kıt'a lat'a düzenlenmiştir: Her kıt' ada içecek, yiyecek ve 
giyeceklerin yararları, zararlan ve bunların giderilme yollan yazılıdır. Gele
nekli tıpta bütün yiyecek ve içeceklerde üç kuvvet düşünülürdü: 

2 [ELDEM]: Dilvel-i İsltımiyye: 391-392. 
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"Ma'lOm ola kimeratib-i kuva-yı edviye 'inde '1-etibba üçdür: Kuvve-i 
Ola, bariiret 'sıcaklık', bürüdet 'sovuklllk', rutıİbet 'yaşlık', ve yübüset 'kuru..: 

luk' dedikleri keyfiyetierden ibarettir. Kuvve-i saniye bu keyfiyetierden sadır 
olan kuwetlerdir: Teftil:ı 'açmak' ve ta/:ılil 'aynştırmak' gibi. Kuvve-i salise bu 
keyfiyetierden ve kuvve-i saniyeden sadır olan kuvvetlerdir: Teftit-i /:ıaşiit 'taş
lan kibnak' gibi."3 

O zamanın tıbbında dört unsur çok öneııı.U s(!.yılırdı. Sıcaklık,' soğukluk, · 
kuruluk, yaşlık; ateş, hava, toprak ve su karşılığı olarak kabul olunurdu. 
İlaçlar ve devalar bu esasa göre bazırlanırdı. Alınan besinlerden hasıl olan kan, 
balgam, öd (san safra) -ve se.vda (kara safra); sıcak ve kuru, soğuk ve kuru, 

sıcak ve yaş, soğuk ve yaş sayılırdı.4 Müellifin her kıtada kullandığı, issi, 
soğuk, yaş, kuru deyimleri bu esasa göre konmuştur. 

Bu küçük eserin birkaç yönden önemi vardır. Birincisi edebiyat tarihi 
bakımındandır. Bu manzume öğretici türde yazılmış, basit aniatımlı ve güzel 
denecek bir manzumedir. İkinci yön, dil tarihi bakımındandır. XIV. ve XV. 
yüzyıl Türkçesidir. Bugün kullanılmayan bir kısım Türkçe kelime ve fiiller bu-
rada görülür. · 

Bu eserden edilec.ek yararların en önemlisi, o devirdeki yiyecek, içecek ve 
giye~eklerin ne olduğunu gösterme.sidir. Mukaddimeden sonra dokuz baba 
aynlrniştır. 

1. 29 içecek vardır: Arın:ııt Suyu, Ayva Suyu, Badem Yağı, Bal Şerbeti, 
Buzlu Su, Ceviz Yağı, Ekşi Elma Suyu, Ekşi Nar .Suyu, Gül Reçeli, Gül · 
Suyu, Ham Üzüm Suyu, Hurma Suy~. Kar, Kasnı Rakısı, Kısrak Sütü, Li
monata, Nilüfer Suyu, Pınar Suyu, Sıcak Su, Sığır Dili Rakısı, Sirke, Sirkeli 
Bal Şerbeti, Sorkun Rakısı, Susam Yağı, Tatlı Elma Suyu, Tatlı Nar Suyu, 
Turunç Suyu, X ağınur Suyu, Zeytin Yağı. 

2. 43 yiyecek vardır: At Eti, Bakiava Tatlısı, Besleme Kuş Eti, Bozca 
Çorbası, Börek Tutmaç Çorbası, Buzağı Eti, Biiyük Balık Eti, Ceylan Eti, 
Dal ak, Deve Eti, Havuç Kızartması, Horoz Eti, İç Yağı ve Kuyruk Yağı, Kale, 
Kebap, Keçi Eti, Keklik ve Erkek Çil Keklik, Keşkek, Kızartma, Koruk 

3 Teftiı- i hasat: Taşiann parçalanıp ufalanması demektir. TANKABÜNI: Gıınyew'l
Mubaşşilinfi Tercemeti Tu/:ıfeıi 'l-Mii 'nıinin. 

4 [ULUDAÖ): Beşbuçuk Asırlık Türk Tababeıi Tarihi: 26-31. [UZEL: 37-42] 



354 Mustafa S. KAÇALİN 

Çorbası, Koyun Beyni, Koyun Eti, Koyun Gözü, Koyun Kellesi, Koyun 
Paçası, Kuru-Et, Kuş Kebapları, Küçlik Balık Eti, Nohut Çorbası, Ördek ve 
Kaz, Patlıcan Kızartması, Pirinç Ekmeği, Poğaça Ekmeği, Serçe Eti, Sığır Eti, 
Somak, Silitin ve Çil, Sütlü Pirinç, Tavşan Eti, Tavuk Eti, Turna Eti, Tuzlu 
Balık, Yaban Eşeği Eti. 

3. 19 yemiş vardır: Ak Dut, Armut, Ayva, Ekşi Elma, Ekşi Nar, Kara 
Dut, Karpuz, Kavun, Kuru İncir, Limon, Portakal, Şeftali, Tatlı Elma, Tatlı 
Nar, Taze Hurma, Taze İncir, Turunç ve Şahtiyar, Üzüm, Zerdali. · 

4. 31 yeşillik ve taneli vardır: Badem, Bakla, Böğrülce, Buğday, Burçak, 
Çiğde; Durak Otu, Fıstık, Havuç, Hıyar Kabağı, Hindistan Cevizi, İğde, Is
panak, Kasnı, Kereviz, Kuru Üzüm, Lahana, Marul, Merciİnek, Nane, Nohut, 
Pancar, Patlıcan, Pırasa, Pirinç, Rum Cevizi, Sarımsak, Soğan, Şalgam, Tar
hun, Turp. 

5. 9 tatlı vardır: Bal, Bal Helvası , Erişte, Kadayıf, Nebat Şekeri, Pei<mez 
Helvası, Pelte, Şeker Helvası, Şeker ve Taş Şeker. 

6. 4 süt ürünü vardır: Ekşi Yoğurt, Kuru Peynir, Süzme Yoğurt, Taze 
Peynir. 

7. 9 ko ku vardır: Arnher Kokusu, Dağ Menekşesi Kokusu, Kafur Ko
ku su, Kırmızı Gül Kokusu, Misk Kokusu, Nergis Kokusu, Öd Kokusu, San
dal Kokusu, Zambak Kokusu. 

8. 5 hava ve mevsim vardır: GUz Havası, Hamam Havası, İlkyaz Ha
vası, Kış Havası, Yaz Havası. 

9. 7 giyecek vardır: Bez Kaftan, İbrişim Giysisi, İpek Giysi, Kakum ve 
Tiyin (Çökelez) Kürk, Keten Giysisi, Seraser Giyecek, Zerdava Kürkü. 

Görülüyor ki bu yönler tarih ve halk bilgisini ilgilendirmektedir. 

Bu yayında eser yazmalanna başvurulması kolaylaştırılmış, çevriyazıyla 
seslerin aynntılan gösterilmiş, çeviri eklenmiştir. 

Not: Girişte eser dolayısıyla daha ön~e yazılanlar bugün için değiştiril
mesi gerekenler dışında korunınağa çalışılrruştır. 
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N~mu 't-Tabayi' 

Mefa'Ilün Mefa'Ilün Fe'ii.lün 
Hezec . - - - 1 . - - - 1 . - -

t20b/207b ı. Der-Tevl}id-i Bari 'azze ismu-hu 

Eya derd ehlinüii. şafi !ahibi 

V' eya müşfi~ olan merd-i garibi 

Naşibi cümlenüfı senden f:ıahiba 

~amu derde deva senden tabibii 

3. Denı-i 'lsa'ya da!Jı can veren sen 
Bizi bir dem ile if:ıya·iden sen 

l:fayat abı da canı senden alur 
l:fıi.r da!Jıf:ıayatz senden alur 

Wriip deminde ma!Jfi l:fzi.r'a sen can 
Bahane etdüfı aiia ab-ı f:ıayvan 

6. Şecer şa!Jına senden meyve-i ter 
H ezaran berg ü reng ü iıef -i !J6şter 

Adı Ululanası Tann'nın Tekliğinde. 

Ey dertiiierin şifa ve'ren tabibi, ey garip insana şefkatle yanaşan. 
2 Ey dost, herkesin nasibi sendendir. Herkesin dereline deva sendendir. 
3 İsa'nın soluğuna bile can veren sensin. Bizi her an dirihen sensin. 

Şifa-balJş-ı çabib-i cümle birnar 
Edersun bi-sebeb birnara tirnar SENCER. 

4 Bengi su da cam senden alır. Hızır da hayatı senden alır. 
ijızr dahı l)ayvfuu senden al ur. 302 ı. 

5 Zamanında Hızır'a gizlice can verdin, sonra da ona bengi suyu bahane ettin. 
6 Ağacın dalındaki taze meyve senden, binlerce yaprak, renk, en güzel yararlar. 

355 
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Edüp teb-lerze ile aftabe 
Sema za }-ıla döndi senden aba 

Kemal-i [cuvvet ü [cudret seniiiidür 
Sıfat-ı ~at-ıla 'izzet senündür 

9. Dila var derde derman andan iste 
Ne istersin ciluin can cuukın iste 

12. 

Anun emriyledür her derde dennan 
Anun J:ıükmiyledür hep Js;ahr u iJ:ısan 

Edüp darü 'ş-şij{ı ol bu cihfınz 
Pür etdi bastegfın ü '[ış iyanı 

Mark edüp Js;amu bay u gediiyı 

'J'ablb etdi /:ıablbi Muş!afa'yı 

12Ja 2. Der-Beyan-ı Medl)-i Na't-i Şerif-i Nebevi 

Tablb olan Js;amu renc ü günölıa 

flabibi b{ış olan ol padişfıha 

Dedi 'ilmi-le ol el- 'ilmü 'i lman 
Beden 'ilmidür evvel şümme edyan 

1 Su kabını kaynattın, gök senin kudretinden zafiyetle eridi. 
8 Güc kuvvet olgunluğu senindir. Zat ve yUcelik sıfati an senindir: 

Şıfat-ı: Şıfat u 1774. 
9 A gönül, git derde derrnanı ondan iste. Canmış cıfıanmış ne istersen ondan iste. 

1 O Her hastalığa çare onun buyruğuyla, sıkıntılar güzellikler onun oluruyla. 
emriyledür: derdiyledür 1774. Qısan: ferman 1774. · 

1 1 Bu dünyayı hastahane yaparak, hastalarla baş kaldıranlarla· doldurdu. 
12 Zengin yoksul herkesi hasralatıl sevgilisi Mustafa'yı _da tab ip yapn. 
2 Nebinin Şerefli Niteliklerinin ÖvgüsünUn Anlatımında. 

ı 

2 

Der-Na't-iNebi 'aleylıi 's-selam 1774. Na't3021. 
Her tiirl!l sıkınnnın günahın tabibi, o, padişaha en yakın dost olan da o. 
Bilgisiyle "bilgi.ikidir, önce sağlık bilgisi sonra din gelir" dedi. 
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4 
5 

6 
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3. MeliJ:ı etdi /:ıüsnde Yüsuf-tisa 
~ılurdı mürdeyi ifıyii çü 'lsa 

Şifii verür maraZdan zindegana 
Da{p bir dem ile etin mürdegiina 

~o!:Jusı rülz eder zinde olanı 
Bulur fiiyilzasından mürde canı 

6. Dür-i medJ:ı ü şenölar olsun Iştir 
Ana vii iii ü aşlzabına her bar 

3 . Der-Beyan-ı Med~-i Çar-Yar-i Güz'in 
Ebü Bekr ol dunir din içre Şıdd~ 

Ol etdi ibtidii'en anı taşdilf. 

'Ömerdür 'adl ü diid issi vü Fiirü~ 

~açar iblis andan sü~ ber-sü~ 

3. f:/ayii issi birisi da!:Jı 'Oşmiin 

Yüzinden her~ ururdı nür-ı Iman 

Biri ol şiyr-i yezdiin ya 'ni flaydiır 
Odur ceng ü vegiida merd-i şaf-der 

GUzelliğe Yusufsu bir tuzluluk verdi. ÖlüyU İsa gibi diriitirdi 
Yaşayanlan hastalıktan kurtarır. Ölmüşlere bir solukla can verir. 
Kokusu sağlıklı olanı canlandınr. Ölmüş ise kokusundan canlanır. 
zinde: mürde 1774. zinde olanı: mürde-dilanı 3021. 
Kendisine, ailesine ve arkadaşlarına her an övgü ve sevgi incileri saçılsın. 
Dür-i: Dürüd 1774, 3021. 
Seçkin Dört Dostun ÖvgüsünUn Anlatımında. 

1 Ebubekir [571-634] dinde en çok doğrulayandır. İlldn onu o doğrularruştı. 
2 Ömer [575-644] hak ve adaleti ·gözeten ayıncıdır. Şeytan ondan köşe bucak kaçar. 
3 Osman (576-656] ise utanç sahibidir. İman ışığı yUzünden panldardı. 
4 Biri ise Tann'run aslaru, yani Haydar [598-66l]'dır. Savaşta kavgada safyarandır. 

357 
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flüseyn-ile l:lasan şö.h-ı şehidtin 

O niireyn-i babib-i !Jö.ş-ı Rabman 

12Jb 6. Bulardı 'abd-i bö.ş-ı fla/f. ta'ö.lö. 
Ma~ö.mı bunlarunfirdevs-i a'lö. 

Bıılm·dıır cümlenün derdine dermö.n 
Bulardur bikmet-ile 'ayn-ı Lo~ö.n 

Çekenler derdiirenc-ile cefö.yı 

l:lekiine eyler elbet ilticö.yı 

9. Eyö. baste olan derd-i giinehden 
Bu bir renc-i şa'bdur dinle b_enden 

MariZün k' olmaya hiç kö..n perhiz 

Tabib etmez 'ilö.cı ana hergiz 

Şifö.-yı bastegö.n içiin sen ey cö.n 
Nünezzil ö.yetin güş et zi-f>.ur' ö.n 

5 Hüseyin [626-680] ile Hasa.n-[625-670] şehitlerin ~ahıdır. Onlar Rahman'ın gözdesinin 
iki gözUnUn nurudur. 

6 Bunlar yUce Haklan en yakın kullarıydı. Bunların durağı en yüce Firdevstir. 
7 Herkesin derdi ne derman bunlardı. Bunlar bilgelikleriyle Lokman'ın kendisiydi. 

Marii aldu~ çu bulduk i.a~f-ı J:ıa.Ii 
Hekim-i elimledUr aşJ:ıab u 'ali 3021. 

8 Dert ve sıkınuyla cefa çeken elbet bir hekime sığınır. 
9 Ey dertten günahtan hasta olan, bu çetin bir derttir, bak benden dinle. 

10 İşi perhiz olmayan bir hastaya tabip hiçbir ilaç yapamaz. 
1 1 A canım, hastaların iyileşmesi için, Kur'an'dan :'indirdik" ayetini dinle. ALLAH: /.(ur'iin: 

17. isra 82. 
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4. Der-Medf.ı-i Padişah-ı İslam 

Bu 'aşrun piidişah-ı Cem-veJ.ctm 
Bu devrün daver-i Darö.-tebiin 

Be-tae ü tabt-ı sultan-ı selatm 

Süleyman ü Sikender şö.h-ö.yln 

3. Cüvö.nmerd ii 'atö.-babş u suban-dan 
Şehenşö.h-ı cihan SULTAN MURAD lfJ.N 

208b 6. 

Şeh-i şa/:ıib-lpran-ı heft kişver 

Güzin-i her mülük-i ba/:ır ii hem ber 

Leh ü Çeh Erdel Nemçe vü Efrenc 
Yerür ana barö.c u bö.c u ispenc 

Nece yüz kerre bin dlnün 'adüsı 

Zebün-ı zir-i destidür fcamusı 

'Adüsı üzre dö.'im ola manşiir 
Ola düşmanlan mercüm u maJ.chür 

122a Yere flalc 'askerinefer ü lcuvvet 
'Adii.ya gö.lib olup bu la nuşret 

4 İsllın Padişahının Övgüsünde. 
Der-Şenaya-yi Sul!ful Murad ljan-ı Veli 1774. 

1 Bu yüzyılın Cem ağırlıklı padişahı. Du devri n Dara soylu adil h anı. 
2 Sultanlar sultanının tacı ve tahtı için Süleyman ve İskender şah törenli. 
3 Cömert bağışlayıcı söz bilen cihanın şahlar şahı Murad Han. 

Müliikane eşigi taşı mesned Şehenşah-ı cihan Sulıan A~med 3021. 
4 Yedi iklimin muzaffer padişahı, hem denizin hem karanın her yurdun seçkini. 
5 Polonyalı, Çek, Macar, Avusturya ve Fransa ona h araç, gümrük ve konak verir. 

ispenc: Nemçe 1774. 
6 Yüz binlerce din düşmanının hepsi elinin altında çaresizdir. 
1 Daima düşmaniarına galip gelsin, düşmanlan taşlansın ve dağılsın. 
8 Hak, askerine guç kuvvet versin. Düşmana üstlin gelip zafer kazansı n. 
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9. Çalındulsça ne/ir [ üj lais-i l;uırbi 
İ re diişmen başına gürz ü i.arbı 

Bulup (cuvvet şada-yı Allah Allah 
'Alenıler o/s.ıya naşrun mina ' llah 

Elinde tig-i tki berJs,-asa 
Zi-Cebelsa be-Cebel/s.a ire ta 

12. Olup Bari f!Z'alö. aiia yaver 
Ede fet /:ı ü ıafer da' im müyesser 

Ola ol a'deli devr {ii] zamiinuii 
Unutdura adın Nüşinrevö.n 'un 

Şerl'atle !uta /:ıabl-i metlni 

&le icra tanıö.m a/:ıkiım-ı dini 

15. İlahi (ıafsf:c-ı nür-i pak-i A/:ımed 
Anun sultanlıgın eyle mü'ebbed 

9 Savaş borusu ve kösü çalındıkça günü tokmağı düşman başına vursun. 
10 Ortalığı Allah Allah narası tutsun, sancaklarda 'Yardım Allah'tan' yazısı okunsun. 

ALLAH: ~ur'dn: 61. Saff 13. 
ll Elindeki eskin kılıcı şimşek gibi Cabülsa'dan Cabillka'ya erişsin. 

CabUisa: Batıda bin k~pısı olduğu söylenen bir hayal şehri. Cabülka: Doğuda bin kapısı 
olduğu söylenen bir hayal şehri. ŞEBÜSTER1: Giilşe11-i Riiz: A 170. . 

12 Yüce Tann ona yardımlar etsin, açışlan ve zaferleri hep kolay .etsin., .. 
13 DevrU zamanın en adaletiisi olsun Nuşinrevfuı [531-579]'ınadını .unuttursun. 
14 Şerialla sağlam ipi yapışsın bütün din kurallarını uygulasın. ALLAH: ~ur'd11: 3. Ali 

'Imran 103. 

15 Tann'm, Ahmed'in temiz nurunun .yüzü suyuna, onun sultanlığını sonsuz kıl. 



NAZMU'T-TABAYİ' 

5 . Sebeb-i Te'lif-i Naımu 't-Tabiiyi' 

Olan bu gevher-i menş~n naıım 
Bu evrö./fa olar.ı narin üzre rii/.cım 

'İbiidu 'llö.h içinde 'abd-i ah.J.car 

Ki ya 'nT ŞEY{;il-i da 'i-i kemter 

3 . Görüp her fenni bir mi]fdö.r ey ciin 
Anı yetdükçe !ii/fat lsıldum iz'ö.n 

122b 6. 

Bi-J:ıamdi 'llah ki lszldum anı ta/:ışil 

Egerçi cümle olmadıys.a telanil 

Ol;cudum /:ıilanet ile 'ilm-i tıbbı 
Anun da cüz'i ma'lüm oldılijbbi 

Alup lübbini anun eyledüm dere 
Fikir gevherlerini eyledüm !Jarc 

Çü l;cıldum cem 'i tab' -ı cii'JS-i e;yö. 

Edüp naım üzre bir m~nıüme-pTrii 

5 Özelliklerin Sıralanması'nın Yazılış Sebebi. 
Sebeb-i Te'lif: 1774. Sebeb-i Te' lif-i Tabayi '-i Ecza. 3021 
Bu da~ık cevherleri dizen, bu yapraJ?ara nazımla yazan. 

... _. 

2 Allah'ın kullan içinde en küçük biri, demek istiyorum ki en baSit duacı Şeyhi. 
3 A can, her bilimi biraz görüp onu elden geldikçe anlamağa çalıştım . . 
4 Allah'a hamdolsun her ne denli hepsi tam olmadıysa da bunu.kolayladıni. 
5 Hikmetle tıp bilimini öğrendim. Onun da. birazcık özUnU kavradım. 

IUbbi: külli 1774. 
6 Onun özUnU alıp yazdim, fikir cevherleri~i s açtım. 
7 Nesnelerin cinsinin tabiatını derledim. Şür ile bir çeki dUzen verdim. 

piı-3.: peydil 1774. 
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Getürdüm ne ce ebyiit u metiili' 
0/r;udum namını N~-ı Tabayi' 

9. Kütübde her ne nef ü zar ki gördüm 
Anı dere eyleyüp naıma getürdüm 

12. 

Dedüm her şey içiin bir pf'a-i bü~ 
Dür-ina-siifte gibi oldı mergüb 

Dedüm evvel tabi' at ile nefin 
ikincide maUırrat ile defin 

Çü ba/:ır-i 'ilm-i /:ıikmet içre taldum 
Bulup gevherlerini taşra şaldum 

Getürdüm zübdesini şehriyara 

Nişiir etdüm şeh-i 'ali-tebiira 

~ıla ta kim 'amel bunlarla tzbban 

f/eklme olmaya mu/:ıtiic lsa!'an 

15. Zarar gelmeye tab'-ı pfıkine ta 
Vücüdı ola şı/:ı/:ıatde ser-a-pa 

Bilüp her bir fa'iimzn nef ü iamn 
Dabı muşli/:ıler ile def -i şerrin 

8 NiCe beyitler doğaklar söyledim. Adını da Özelliklerin Sıralanması verdim. 
Napn-ı Tabiiyi': KenzU '1-Menafı' 1774. Kenz-i Menafi' 3021. 

9 Y aran nı zarannı kitaplarda neyi gördUmse onu topariayıp nazma döktüm. 
ı o Her nesne için bir guzel kıta söyledim. Deliksiz inci gibi yerine oturdu. 
ı ı İlkin tabiatı ile yarannı ikincide yan etkisi ile giderilmesini dedim. 
ı2 Hikmet bilgisi denizine daldtm, incilerini bulup dışan çıkardım. 
13 özunu padişaha getirdim. Yuce soylu padişahın önüne serdim. 
14 Bunlan tıbba göre uygulasın. Hekime hiç muhtaç olmasın. 
15 Temiz tabiatma zarar gelmesin. VUcudu baştan ayağa sağlık içinde kalsın. 
16 Her yemeği n yarannı ve zarannı bir de iyileştiricilerle yar, etkisinin giderilmesini bilsin. 



NAZMU'T-TABAYİ' 

f:lakTm[me yeyeler her ta'iimı 

Tabibiine ideler ihtimii.mı 

18. İlahT sen anı l:ııft. et !Jatiidan 
Vücüd-ı plikini renc ü 'iınadan 

Kederden tab'-ı plikini ba'id et 

Şebini /sadr ediip rüzını 'id et 

H evlidan şaJP.a hep Jsalb-i şerijin 

'Aviinidan dafp tab'-ı latifin 

123a 21. Veren her derdi çlln sensin 'Alimii 
.. 

Yine demıiin eden sensin f:lakimii 

Eger (cılmayasın luff-ıla dennan 
Olur 'aciz /sanzu bal~ olsa Lolpniin 

Kim ide böyle ta/:ırik-i giyiihı 

Aiia ger olmaya em~-i ilahi . 

24. Kemal-i lcuvvet ü lcudret senüfıdür 
{(amu 'iilemdeki 'izzet senüfıdür 

ı 7 Her yemeği bilerek yesinler. Ta~ipçe özen göstersin ler. 
ıs Tann'm sen onun temiz v~cudunu sıkıntıdan eziyetten koru. 
ı 9 Temiz tabiatını kederden uzak tut Gecesini kadir gündOzUnU bayram yap. 
20 De~erli yüreğini ~çuntulardan ince tabiatını talantılardan koru. 
21 Ey bilgen, her derdi veren de sensin, ilaç eden de sensin. 
22 LUtfedip yarayı sarmazsan, herkes Lokman olsa yine de elinden bir iş gelmez. 
23 Tann'dan bir buyruk olmadıkça kim böyle bitkileri harekete geçtrebil ir. 
24 Kudreti n kuvvetin doruğu senindir. Bütün alemdeki yenilmezlik senindir. 
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Taşarruf cümle dest-i /.cudretinde 
'A/.d /:zayretde sırr-ı /:ıikmetde 

Olup 'ilmin mu/:ı~ti ciimle eşya 

Cihtin ğark-abıdur çün rig-i deryti 

27. Çü bu evştif irişdi bu makö.ma 
Yine geldük biz evvelki keltima 

Dedi /:zak /:ıairet-i ~ur' tin 'da her şey 
Olupdur cümle şudarı zinde. vü /:z.ay 

21Jb 6 . Ab-ı Çeşme 

/. Şu çeşme şuyı şogukdur ve yaşdur 
Ciger germine oldıfti'ide-mend . 

2. Zarardur lik endtim za 'fina ol 
Eder ışlti/:z, anı şerbet il~ kand 

7. Ab-ı Baran 
]. Dabı yağmur şııyında var /:ı.artiret 

Gögüs öksürügine nefi vardur 

25 Tasarruf hep senin kudret elinde. Hikmetinin sımnda akıl şaşkınlık içinde. 
26 Bilgin' bUtUn nesneleri kuşatmıştır. Cihan denizierin kumu gibi bu suya batmıştır. 
27 Bu vasıflar bu noktaya geldi, biz de baŞtaki söze· geldik. · 
28 Hak yüce Kur'an'da her nesne sudan dirilir suyla diridir demiştir (ALLAH: ((ur' ön: 21. 

6 

2 
7 

Enbiya 30). 
Pınar Suyu. 
Pınar suyu soğuk ve yaştır. Karaciğer sıcaklığına iyi gelir. 
Vücudun zayıflamasına yol açar. Bunu da şerbet ile kand dilzel tir. 
Yağmur Suyu. 
Yağmur suyunda sıcaklık vardır. Göğüs öksUrUğüne iyi gelir. 
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2. Muzırdur gennine tıamiimuii amma 

Sirkencilbin içersebi-zarardur 

8. Buzlu Şu 
ı. Şogulf,dur buzlu şuyuii tab'z giiyet 

Bu süst mi'deye oldz gerçi nafi' 

123b 2. Veli öksürüge kim kemlik oldz 

2 

8 

2 

9 

'Ara~şor~nsögüdianzdüfi' 

9. ~ar 

ı . Tabi'atde ~ız bariddür ~r 

Bu dafp gerçi hai.ma böşra~ur 

2. Veli öksürügi kim lik düfi' 

Anı şor~n sögüdinden 'aral$dur 

10. Ma-i J:lar 
ı . Dabı is si şu kim is si vii yaşdur 

Eder balğarndan a 'la mi 'deyi pak 

Hamamın sıcaklığına yaramaz, ama sirkeli bal şerbeti içilirse zararsızdır. 
SirkencUbin: Sirke en·gubln'den Arapçalaşmış olup sirke il~ bal veya şekerin 
kaynanlmasından hasıl olan şurup. el-BUSTANl: MuJ.ıitu 'l-Mu(ıiJ. 
Buzlu Su. 
Buzlu suyun tabiatı gayet soğuktur. Gerçi gevşek mideye iyi gelir. 

Ama öksUrUğe kötü gelir. Sorkun söğüdUnUn rakısı bunu giderir. 
Arak sorkun: Bir nevi Mısır kavağı olan sorkun söğüdünU inbikten çekerek elde edilen 
su. 
Kar. 

1 Karın tabiatı çok soğlııaur. Bu da siTidirime çok iyi gelir. 

2 Gelgelelim öksUrUğünü gideren sorkun söğüdündeo yapılan rakıdır. 
10 Sıcak Su. 

Sıcak su da sıcak ve yaştır. Mideyi balgamdan pek iyi temizler. 



366 

2. 

ll. 

1. 

2. 

Mustafa S. KAÇALİN 

Ciger derdine var ammfı.[UJ!ası 
Gül-aba !sat şeker iç anı et plik 

B Id-i Mişk - 'Ara~-1 Şor)fun 

'Ara(c şor(cun sögüdi yaş u issi 
Yürek oynamasına oldı diifi' 

Ziyiide içmek anı bübterdür 
Ziyiinı yo(c durur cümleye niifi' 

2J2a 12. 'Ara~-ı ~asni 

1. 

2. 

'Ara(c (casn[dan olsa serd ii terdür 
Cigerden def' eder (comaz bariiret 

V ellikin !ab'a verür biirüdet 
Bulur maJ:ımüde vii (cand ile şıbtıat 

13. 'Ara~-1 Gav-zeban 

1. 'Ara(c şıgır dili de yaş şogu(cdur 
Gönül (cuwetlenür andan ziyiide 

2 Ama karaciğer rahatsızlığına iyi gelmez. Gül suyuna şeker katıp içmek bunu temizler. 
ll Sorkun Rakısı. 
ı Sorkun rakısı yaş ve sı<?aktır. Yürek çarpıntısıru giderir. 
2 Çok içmek çok iyidir. Hiç yan etkisi yoktur, her şeye iyi gelir. 
12 Kasnı Rakısı. 
ı Kasnı rakısı soğuk ve yaştır. Ka11iciğerden harareti giderir. 

Kasnı veya kasni: Bu da)Jı çavuş otınuii enva'ından bir otui'i z~ıdur ki Anadolu'da ve 
Şam semtlerinde olur. Aslal)ı daneli olup güniUge muşabih ve yaglu ve şafı ve ağaçdan 
ba!i olandur. Rayi~ası agır, ne gayet yaş ne J.<un ola. 'ABDU'R-RAI:{MAN: Kiıiibıı 'n
Nebiit. basnı: Çocukları sernirtn.!ek için, bir kese içerisine konularak ağızlarına verilen bir 
devadır, Hindistan'dan gelir. KAŞGARLI: DLT: Çeviri: III, 435. s . 

2 Gelgelelim vücuda soğukluk verir. Mahmude ve kand ile sağlık bulur. 
Mal)müde: SaJ.<amonya, ya'ni mal)müde, bunui'i ince ve gevşek Uç zira' (2 m.) J.<adar uzun 
asmaları olup yapral_<lan leblab (sarmaşıl.<) veylibüd çadır çiçeginüi'i yapral_<larına 
mUşabihdtir. 'ABDU'R-RAI:JMAN: Kiıiibıı 'ıı-Nebiit. 

1 3 Sığır Dili Rakısı. 
1 Sığır dili rakısı da yaş ve soğuktur. Gönül kuvvet bulur. 



NAZMU'T-TABAYi' 

2. ~uruluğı az arı/f. durur anuii 
F evö. 'id /satı ço/sdur bu devö.da 

14. :(Jurmi Şarabı 

1. ~atı ğılzetdedür bunnö. şarabı 
Müleyyindür anuii var !ab'a nefi 

124° 2. Burında sütide peyda eyler ammö. 
Olur tatlu enö.r ö.bıyla defi 

15. Tatlu Enir Şarabı 

1. Şarö.bı mu 'tedil tatlu enö.ruii 

Meniye bu verür ğayetde falvvet 

2. Veli ta/:ırlk eder şafrayı da'im 

V er aiia bunnö. VÜ nö.renci şerbet 

16 . Ekşi Enir Şarabı 

1. Enö.ruii ekşisinüii şerheti serd 
Bu def eyler gönüller dönmesini 

2 Onun kuruluğu az zayıftır. Bu iJaçta yararlar pek çoktur. 
14 Hurma Şarabı. 
1 Hurma şarabı çok serttir. Yumuşatıcıdır, tabiata iyi gelir. 
2 Ama burunda tıkanıklık yapar. Tatlı nar su yuyla giderilir. 
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Südde: Buruna ma!Jşfış bir tu~nlu~ 'iiniasına denür ki istişmamdiuı men' eder. Etibba 
südde-i mesamatı bundan aiJ?: eylediler. el-FIROZABADI: el-Uif:yiimisu 'l-Basl! fi 
Tercenıeti'l-Kiimtisi 'l-Mulıft. 

15 Tatlı Nar .Suyu. . 
ı Tatlı nann suyu ılırnlıdır. Bu meniye çok kuvvet verir. 
2 Lakin hep ödü tahrik eder. Buna hurma ve narenciye şerbeli vermelidir. 
16 Ekşi Nar Suyu. 
1 N ann ekşisinin şerbeti soğuktur. Gönül dönmesini gideir. 
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2. Veli eyler [culunc rencin ziyiide 

Yeyeler zencebil perverdesini 

17 . Tatlu Elma Şarabı 
1. Şarab-ı sib-i şirin mu'tedildür 

Yerür fab'ı anuii yürege [cuvvet 

' 
2. Veli olur ziy&:Je renc-i şafra 

Bulur limon şarabı ile şıMıat 

18. Ekşi Elma Şarabı 

1. Şoğu/sdur ekşi elmanun şarabı 
Eder ol fs.ay ile isluili imsak 

2. Veli eyler [culunc rencin ziyiide 
Anı dafi' durur gülbeşeker pak 

19. Amrüd Şarabı 

1. Şoğu/s.dur leurudur amrüd şarabı 
Giderür mi'denüii cümlefesadın 

2. Veli sevdiiya yo/sdur südı anuii 
Yerür cüllab anuii da ağzı dadzn 

2 Bağırsak sancısını artınr. Zencefil murabbası yemelidir. , 
Kulunc: Bağırsakta ve kör bağtrsakta olan şiddetli sancı. Perverde: Murabba, terbiyeli. 

17 Tatlı Elma Suyu. 
1 Tatlı elma şarabı ılımhdır. Bunun yapısı yüreğe kuvvet verir. 
2 Çok olunca öd sıkınnsı artar. Limonata ile sağlığa kavuşur. 
18 Ekşi Elma Suyu. 
1 Ekşi elmanın şarabı soğuktur. Kusma ve sürgünü giderir. 
2 B ağırsak sancısını artınr. Bu şekerli gül suyu ile giderilir. 
19 Armut Suyu. 
1 Armut şarabı soğuk ve kurudur. Bütün mide bozuklukianna iyi gelir. 
2 Ama sevdaya iyi gelmez. Bunun da ağız tadını gül suyu verir. 
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2J2b 20 Ayva Şarabı 

1. Şoğu/sdur f.curudur eyva şarabı 

Eder tedric ile isliali imsilk 

2. Veli kemdür dimiiğa var fesadı 
Anı gülbeşeke; ışliil:ı tder piik · 

21 . 'furunc Şarabı 
1. Şoğu/sdur f.curud.ur turunc şariibı 

/:I ariiret olsa yürekde iç anı 

2. MenJ[aıf olur anun f:cuv.vetiyle 
[.(atı şaf ideler yo/sdur ziyiinı 

124b 22. Limon Şarabı 

1. ŞoğuJsdur f.cunu:lur limon şarabı 
f.(ılur def' -i J:ıariiret ol yürekden 

2. Veliikin kem durur şoğu~ miziica 
Bulur nef'i gül-i şekker yemekden 

2 3 . Bal Şerbeti 

1. Da!Jı biil şerheti f.curu ve issi 
Miziicı biirid olan şa!Jşa niifi' 

20 Ayva Suyu. 
1 Ayva şarabı soğuk ve kurudur. Yavaş yavaş stirgUnU tutar. 
2 Lllin beyne yaramaz, bozar. Onu gtılbeşeker iyi ıslah eder. 
21 Turunç Suyu. 
ı Turunç şarabı soğuk ve kurudur. Ytireğin yaruyorsa bunu iç. 
2 Bunun kuvvetiyle meni kesilir. İyi antırlarsa yan etleisi yoktur." 
22 Limonata. 
ı Limonata soğuk ve kurudur. Ytirekten harareti giderir. 
2 Lakin soğuk mizaca yaramaz. Gül ve şeker yemekten yarar görür. 
23 Ba l Şerbeti. 

Şerbeti: Şarabı 3021. 

Bal şerheti de kuru ve sıcaktır. Soğuk mizaçlı kişiye iyi gelir: 
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2. Veli olur ziyade renc-i şafra 
Anun gül-ba-'asel i.arrını dafi' 

24. Şarab-ı Nilüfer 
1. Bu nilüfer şarabı yaş ve şoguk 

Bu aldı öksiirük rencine şiifi' 

2. Veli şoguk mizaca var fesadı 

SirkencübTn içerse aiia kafi 

25 . Sirkenetibin 

1. Sirkencübin kurudur da!Jı yaşdur 
Bu def eyler l;araret verse hummiı 

2. ~avidürdef-i ishiıl etmede hem 
Ye gülbeşekker ü üç gece amma 

26. Gülbeşeker 

1. ~ urudur issidür gülbeşeker de 
Wriir bu. yürege !<uvvet ke-miı-kiin 

2 Ul.kin çok safra sıkıntısı verir. Bal lı gül onun yan etkisini giderir. 
gülbe: gUI be-'asel302l. 

24 Nilüfer Suyu. 

ı Nilüfer şarabı soğuk ve yaştır. Öksürük sıkıntısına iyi gelir. 
2 Lakin soğuk mizaca fesadı vardır. S irkeli bal şerheti içilirse ona yeter. 
25 Sirkeli Bal Şerbeti. 

SirkencUbin: Sikencübin 1774, 3021. 
ı Sirkeli bal şerheti kuru ve yaştır. Humma hararetini bu giderir. 
2 SürgUnU gidermede bire birdir. Güllll şekeri ye ve iç geçer. 

Ye gUibeşekker ü iç geçe arnmii: Yine gülşeker içe geçe amma 1774. Ye gülbeşeker u üç 
geçe amma 3021. 

26 Gul Reçeli. 
ı Gülili şeker de kuru ve sıcaktır. Her zamanki gibi bu da ytireğe kuvvet verir. 
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2. . Veli bo gaz za 'If olsa iarardur 
Yeye Jsand ü gül-ab [u] to!Jın-ı rey/:uüı 

21 . Gül-ab 

1. ~ urudur issidür tab 'ı gül-abun· 
Yerür şogu/f. yürege magza !.cuvvet 

2. Veli ishale kemdür lik bulur 
Şarab-ı !cuzu /f.ulagıyla şıfıbat 

28. 
2J3a I. 

2. 

12Sa 29. 

Sirke 
Şogu/f.dur tab'-ı sirke hem !savidür 
Açar gayet ile hem iştihiiyı 

Ziyanı var durur amma dimaga 
'Aseldür veren ana böş şiffıyı 

~oru~ Şuyı 
.· 

1. ~oru/f. şuyı şogufcdur hem fsurudur 

Eder ol balgam. u şafriiyı taJ:ılil 

2. Veli sifiirlere vü sineye hem 

Eder fatlll vü yaglu am tebdil 

.. ' 

2 Lakin boğaz zayıf ise zararlıdır. Kand, gül suyu ve reyhan tohumu yemelidir. 
27 GUI Suyu. 
1 Gül suyunun tabiatı kuru ve sıcaktır. Yüreği soğutur, beyni kuvvetlendirir. 
2 Lakin sürgUne yaramaz. O da kuzu kulağı şerhetiyle iyileşir. 
28 Sirke. . ' 

Sirkenin tabiatı hem soğuktur hem de serttir. Çok iştah açıcı dır. 
kavidür: kıındur? 

2 Beyne iyi gelmez. Ona yarayan da baldır. 
29 Ham Üzüm Suyu. 
1 Ekşi tizüm suyu soğuk ve kurudur. O balgamı ve ödü çözer. 
2 Ama tatlı ve yağlı onu siniriere ve göğse de dönüştürür. 
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~ımız 

.((ımız kim tab'ı issi vü yaşdur 

Wrür [cuvvet meniye bu ziyade 

2. Veltikin südde rencini m.u/:ıarrik 

Yeyeler zencebili bu devada 

31. ~oz Yağı 

ı. Dabı cevzün yağı is si vü yaşdur 
Eder ol mi'deden def -i mazarrat 

2. Dimö.ğa var durnr ammö. fesadı 
Anı ışiatı eder başbö.ş ğö.yet 

32. Badem Yağı 

/. Dabı böş mu 'tedildür dühn-i'badenı 
.((ulunc rencine vardur nefi anun 

2. Zarardur mi'deye eyle 'ilö.cuii 

Olur mı mastakı1e defi anun 

3 3. DUhn-i Semsem 

ı. Dabı semsem yağı issi vü yaşdur 
Gıdö.yafo.'ide verür bu mubkem 

3 O Kısrak Sütü. 

l Kımızın tabiatı sıcak ve yaştır. Meniye çok kuvvet verir. 
2 Tıkanıklık ağnsını tahri~_~der. Buna çare olarak zerıcefil yemelidir. 
31 Ceviz Ya~ı. . . · . 
ı Cevizin yağı da sıcak ve yaştır. Mideden zararları giderir. 
2 Beyne iyi gelmez. Buna da haşhaş çok iyi gelir. 
32 Badem Ya~ı. · 

1 Badem yağı da güzel ıllmlıdır. Sağırsak sancısına iyi gelir. 
2 Mideye iyi gelmez. Bunun giderilmesinin ilacı sakız otuyla olmaz. 
33 Susam Ya~ı. 
ı Susam yağı da sıcak ve yaştır. Bu besine çok yarar. 

l 

, .. 
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2. Yelakin müfsid-i süstT-i mi'de 

Y eyeler darçin u masfakThem 

34. Zeyt Yağı 

1. ~urudur issidür hem revğan-i zeyt 
Tutar bu yaz u lpş is si derünı 

2. Veli /p,lvvetlenür derd-i ser andan 
Olur o sirkenüfı amma zebünı 

125b 35. Pogaça Etmegi 

1. ~urudur issidür poğaça tab 'ı 
Bu renc ü derde nö.fi'dür ziyade 

2. Zarar verür veli sü J -i miziica 

Eder darçini ana ifade 

2J4a 36. Ka k 

1. ~ urudur issidür hem tab 'ı Js.al:cuii 
~atı ik haim olur dem arturur hem 

2. Eger bu tab 'ı rencide ederse 
Yeyeler yağlı pişmiş aşı ol dem 

2 Lakin midesi nazik gevşekliğini bozar. Tarçın ve sakız otu yemelidir. 
34 Zeytin Ya~ı. 
1 Zeytin yağı kuru ve sıcaktır. Yaz kış içi sıcak tutar. 
2 Baş ağnsını artınr. Bunu da sirke giderir. 

3 5 Pogaça Ek.m.egi. 
Poğaça ekmeğinin tabiatı kuru ve sıcaktır. Bu sıkıntıya hastalığa çok iyi gelir. · 

2 Kötü tabiatlıya zarar verir. Tarçın buna iyi gelir. 
Eder darçini aiia ifade 3021. 

36 Kak. 
ı 

2 
Peksimetin tabiatı kuru ve sıcaktır. Çabuk sindirilir, hem kanı artınr. 

Bu tabiatı incitirse, o zaman yağlı pişmiş aş yesinler. 
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37. Pirine Etmegi 

I. Şoğulfdur fsumdur {ab 'ı pirincüii. 
Bunun da !ab 'a ğtiyet nefi vardur 

2. Veliikin renc-i {culunc artururol 

Eger revğan lsatarsan bJ..t,arardur 
' 

38. Senbüse 

I. Dayı senbüse ğılzet iizredür bil 
V€rür fsuvvet beZe ar~a rii~t 

2. Veliikbı tTz olmaz haZ.mı anun 

Gelür diirçiıı ile hainıma fsuvvet 

39. ~oyun Eti 
1. ~oyunun lal;ımı {ab 'ı issi yaşdur 

~uru olan miziica nefi vardur 

2. Veliikin mi'de şürın'a zarardur 

Soma~ ile yenürse bi-tarardur 

3 7 Pirinç Ekmeği. 
I Pirinci n tabiatı soğuk ve kurudur. Bunun tabiata çok yararı vardır. 
2 Lakin burkuntuyu artınr. Yağ katılırsa bu gidenimiş olur. 
38 Bakiava Tatlısı. 
ı 

2 
Baklavada da sertlik hakimdir. B ele kuvvet, arkaya rahat verir. 
Lakin sindirimi çabuk olmaz. Tarçın ile sindirimine kolaylık gelir. 
Senbüse: Senbüsek, Uç köşeli olup ine~ b~murdan yapılır ve içerisine et ~onulur yağlı 
börek ki biz ona sarnsa derüz. el-BUSTANI: Mul;ıiJu'l-Mıı~ıiJ. [Eski not.] 

3 9 Koyun Eti. 

2 
Koyun etinin tabiatı sıcak ve yaştır. Kuru olan tabiata iyi gelir. 
Lakin mide fesadına iyi gelmez. Somak ile yenirse yan etkisizdlr. 



NAZMUT-TABA Yİ' 

40 . Keçi Eti 

ı. Şogu/sdur /f;umdur labmı keçinüfı 

Derün-ı !Jastede bu ik olur havn 

2. Veli şafra olur andan ziyade 
'Asel belvasını et yemege· 'azm 

41. Sığır Eti 

ı. Şogu/sdur /f;urudur la/:ım-ı balf-ar hem 
Wrür tab'ı anuii mi'deye kuvvet 

126a 2. Velikemdür kebabı !Jaste /:ı[ıle 

Yeyeler zencebllfiil.fiil nihiiyet 

42. At Eti 

ı. {( urudur issidür iabm-ı fe res de 
Beden içre {Utar bu issi fcanı 

2. Bevasır renciger peyda olursa 

Helile def' eder olmaz ziyanz 

40 Keçi Eti. 
1 Keçinin eti soğuk ve kurudur. Hastanın içinde bu çabuk sindirilir. 
2 Bundan öd artar. Bal helvasını yemeğe çalış. 
41 Sığır Eti. 

Sığır eti de soğuk ve kurudur. Bunun tabiatı mideye kuvvet verir. 
2 Lakin hastaya kızartması iyi değildir. Sonunda zencefil ve kara biber yemeli dir. 
42 At Eti. 
ı 

2 
At eti kuru ve sıcaktır. Kanı bedende sıcak tutar. 
Basur hastalığı çıkarsa bunu helile giderir, zararsızdır. 
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43 . 
ı. 

2. 

44. 

ı . 

2. 

Buzağı Eti 
!Jafif olur dayı Iabm-ı buzağı 
Bu is si mi 'deye gayeide niifi' 

Dalağın lcuwetin eyler bu tal:Jfif 
Fesiidınfülfül anuii oldı dii.fi ' 

Deve Eti 

Deve laJ:ımında var anuii bariiret 
Bu lcanuii arturur genniyyetini 

Jtulunc rencin veliikin incidür ol 

Yeyeler zencebil perverdesini 

45 . Ahü Eti 

ı . Jturudur issidür ahü eti hem 
Bu renc-i Zalcve vüfelce devadur 

2. VelTbu lcurutur !canı bedende 
Pişürsen yağ ile ammii şifadur 

46. Tavşan Eti 

ı . Dayı tavşan eti l.curu vü is si 
Arılcladur semizlig i eder def' 

43 Buzağı Eti. 

Buzağı eli hafif olur. Bu sıcak mideye çok iyi gelir. 
2 Dalağın kuvvetini hafifletir. Bunun yan etkisini kara biber giderir. 
44 Deve Eti. · 

1 Devenin etinde sıcaklık vardır. Bu kanın sıcaklığını artınr. 
2 Lakin bu burkuntu sıkıntısını incilir. Zencefil perverdesini yemelidir. 
45 Ceylan Eti. 

2 
Ahu eli kuru ve sıcaktır. Bu, ağız çarpıklığı inmeye iyi gelir. 
Lakin bedende karu kurutur. Yağ ile pişirilirse sağlıklıdır. 

46 Tavş~ Eti. 

Tavşan eli de kuru ve sıcaktır. İnceltir, şişmanlığı giderir. 



N~'T-'fABAYİ' 

2. Verür uy!Juya tavşan uy!Jusını 
Ana ldşniş üzüm kimyon verür nef 

47. Gür-i Biyaban - Yaban Eşegi Eti 
}. ~urudur issidür gürufi eti hem 

Anuii aşı olur nı/srisi dafi' 

2. ~avi olursa mi 'de haZm olmaz 

Anufila zencebili yeye.ntifi' 

125b 48. ~.{uru Et 

ı . ~uru et issi vü da!Jı Jsurudur 
Guliıyı JuıZm eder gerçi bu a 'la 

2. {;lartib eyler veltikin nür-ı çeşmi 
Şıgır yağı anı def eyler amma 

49 . Biryan 
}. Da!Jı issi vü yaşdur !ab'-ı biryan 

Yerür Jsuvvet tene eyler tüvtinti 

2. Veltikin mi'dede haim olmaz asan 

Yeyeler masfakT şeh-dtine zTbti 

2 Uykuya tavşan uykusu verir. Buna kişniş, tızlim, kimyon iyi gelir. 

47 Yaban Eşe~ Eti. 
l Yaban eşeğinin eti kwu ve sıcaktır. Yemeği damla hastalığına iyi gelir. 

2 Mide dolu olursa sindirilmez. Bununla zencefili yemek iyidir. 
48 Kuru Et. 

Kwu et sıcak ve kwudur. Gerçi besinleri iyi sindirtir. 
2 Ukin göz ışığını tahrip eder. Bunu sığır yağı giderir. 
49 Kızartma. 

Kızartmanın tabiatı sıcak ve yaştır. Tene kuvvet verir, gUçiU eyler. 
2 Ukin midede kolay sindirilmez. Sakız otu ve kenevir tohumu yemek iyidir. 
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50 . 
ı. 

2. 

51. 
ı. 

ı . 

Kebib 
Kebiibın fab'ı issidür ve yaşdur 
Yesiin za'jüzre olan tende [«ını 

Velakin mi'deye andan !Ja!ar var 

Helile vii 'asel def eyler anı 

I.Coyun Başı 

[Soyun başı şogufs,dur da!Jı yaşdur 
fSuru olan dimaga nefi çofs,dur 

Veli bevle mazarrat vardur andan 

Ziyanı dar-ı çTnT ile yofs,dur 

2J4b 52 . I.Coyun Beyni 

ı. [Soywıufi beynisi da!Jı şogufs,dur 
Semridiir cism-i insanı verür nef' 

ı. VelT[«ıy ile ishlıle zarardur 
Tuz ile sa'ter eyler anı def 

50 Kebap. 
ı 

2 
Kebabın tabiatı sıcak ve yaştır. Kansızlık çekenler yemeli dir. 
Lakin mideye tahlikelidir. Helile ve bal bunu giderir. 

5 1 Koyun Kellesi. 
1 Koyun başı soguk ve yaştır. Kuru beyineyaran çoktur. 
2 Lakin bundan si dik yolunazaran dokunur. Tarçın ile ziyanı olmaz. 
52 Koyun Beyni. 

2 

Beyni: Beynisi 1774. 
Koyun beyni de soğuktur. İnsan vücudunu semirtir, iyi gelir. 
}S:oyun beynisi daJ:ıı şogu]5dur: Da!Jı bu beyni şogu]5dur ve yaşdur. 1774, şogu~dur: 
şovu]5dur 3021. 
Kusma ve ishale iyi gelmez. Tuz ile kekik bunu giderir. 
Sa'ter: Ta'amlarda isti'mal içun gerekiUdUr ve ful5aranufi bahandur; bir IaÇif keskinligi 
olmag-ıla ~a'iima iştiha getlirür ve hııZmı ~avi eder; mi'de bulanmasını men ' Merve 
şehveti tal)ıik eder, ~ sa'ter unını sucu~l ar içine ~oyduklan val5tde yemesi laÇifve nafı' 
olur. 'ABDU 'R-RAI:JMAN: Kittibu '11-Nebtit. 



NAZMU"f-TABAYİ' 

127a 53 . İç ve ~uyru~ Yağı 

ı . Daljı iç yağı Jsuyrul!- is si ve yaşdur 

Wrür b!fnlar meniye ls-atı Jsuvvet 

2. Velö.kin mi'deye ljaylT muzırdur 

Gider hem zencebil ile ma.Zçırrat 

54. ~oyun Paçası 

ı. .((oyunun paçası hem mu 'tedildür 
Kemik şınuğına bu oldı nö.fi' 

2. Veli verür ljalel renc-i IsuZunca 
Fesadın za'feriin u sirke diıfi' 

55. ~oyun· Gözi 

ı. .((oyun gözi daljı issi vü yaşdur 

Meniye bu ven"ir ğiiyetde Jsuvvet 

2. Muzırdur mi'deye ammö. ki eyler 
Tuz ile zeyt yağı def' -i mazarrat . 

53 İç Ya~ı ve Kuyruk Yağı. 
1 İç yağı, kuyruk sıcak ve yaştır. Bunlar meniye çok kuvvet verir. 

2 Mideye epeyi zararlıdLr. Zencefil ile yan etkiler gider. 
54 Koyun Paçası. 

Koyunun paçası da ılımlıdır. Kemik kınğına bu iyi gelir. 
2 Kann burkuntusuna yaramaz. Yan etkisini safran ve sirke giderir. 
5 5 Koyun Gözü. 

2 
Koyun gözü de sıcak ve yaştır. Bu meniye çok kuvvet verir. 
Mideye yaramaz. Ama tuz ile zeytin yağı zaran giderir. 
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56. D ala~ 

ı. Dalal.c !ab'ı şogulsdur hem fsavidür 
Gzdtısında·bunuii gilzat görünür 

2. f.lalel verür bu sevdiıvİ miziica 
Pişürsen yağ ile amma ki yinür 

57 . Biryan-ı Mtırgan 

ı. Da!Jı biryan-ı mürgtin issi vü yaş 
Verür bu yürege {cuvvet ziyiide 

2. Velibumi'de Za.'finazarardur 
Eder gülbeşeker aiia ifade 

58. Beslenmiş ~uş Eti 

ı . I~urudur issidür perverde mürgtin 
Meftişıl zal:ımetini bu eder def' 

2. f.lariiret ola kemdür bu cigerde 
!ılur ldşniş üzüm sirke anı def' 

56 Dalak. 
Dalağın tabiatı soğuk ve serttir. Bunun besininde sertlik vardır. 
~avidUr: /fımdur? 

2 Bu kara ödlü tabiata zarar verir. Yağ ile bişirilirse yenir. 
57 Kuş Kebaplan. 
ı 

2 
Kuş kızartmalan sıcak ve yaştır. Yüreğe çok kuvvet verir. 
Mide zafıyetine iyi gelmez. Güllü şeker buna iyi gelir. 

5 8 Besleme Kuş Eti. 
ı 

2 
Besleme kuşlar kuru ve sıcaktır. Eklem ağnlannı bu giderir. 
Karaciğerde hararet olursa bu azdır. Kişniş, UZüm, sirke bunu giderir. 



NAZMIJT-TABAYİ' 

59. Tav~ Eti 

1. Tavuğufi lal:zmı issi mu 'tedildür 

Wrür fab 'a meniye çflnld [cuwet 

2. 

2J5a 60. 

1. 

2. 

127b 61. 

J. 

2. 

62. 

lfaZel verür veli zön olana 
Bulur o ekşi şörba ile şıl:zl;ıat 

ij:orös Eti 

Horösufi lahmı issi vü kurudur "' ,. . . 
~uZunca şörbiisı niifi' ziyade 

!falel verür veliildn mi'deye ol 
Eder gülbeşeker aiia ifiide 

Serçe Eti 

~ urudur issidür serçe eti hem 

Mu~Idür bu şiifice menidür 

Veli verür tene nev 'a yübüset 
Anı ışliil:z eden biidem yağıdur . 

Ördek ve ~az 

1. Dabı issi ·vii yaşdur ördek'ii !<;az 
Bular liiğar olan ecsiida niifi' 

59 Tavuk Eti. 

.· 

.• 

\ . 

1 Tavuğun eti sıcak ve ılımlıdır. Çünkü tabiata ve meniye kuvvet verir. 
2 Karnı ağnyana iyi gelmez. Güllü şeker buna iyi gelir. 
60 Horoz Eti. 

.. 

1 Horozun eti sıcak ve kurudur. Çorbası bağırsak burkuntusuna çok iyi gelir. 
2 Lakin mideye zarar verir. Güllü şeker buna iyi gelir. 
61 Serçe Eti. 

1 Serçe eti kuru ve sıcaktır. Bu kuvvetlendiricidir ve sırf menidir. 
2 Lakin cinse kuruluk verir. Badem yağı bunu ıslruı eder. 
62 Ördek ve Kaz. 
ı Ördek ve kazdasıcak ve yaştır. Bunlar zayıf olan bedeniere iyi gelir. 
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2. VelT olur ziyade ltılt-ı balgam 
Fesadın gülbeşekker oldı dtifi' 

63. Keklik ve Durac 
1. Durtic u keklik is si dalı ı yaşdur 

Ayaga fsalf;cmış olan Lzasteye !J.üb 

2. Veltikin mi'deye verür mazarrtit 

Herise verür ana def -i mergüb 

64. SUglUn ve Çil 

1. Da!J.ı çil (cuşı süglün issi vü yaş 
Durtic u keklik ü bunlar da 'aynı 

2. M üstiv/dür bular renc ü devada 
Kebiib eyle edersen eyle yabm 

65. Turna Eti 
1. J.(untdur issidür !uma eti hem 

[;löş eyler süddesi olan 'alUi 

2. Veltikin mi'dede geç haZm olur bu 

Yeyeler diırçin u zencebili 

2 Balgam salgısı artar. Yan etkisini güllü şeker giderir. 
63 Keklik ve Erkek Çil Keldik. 
1 Turaç ve keklik sıcak ve yaştır. Ayağa kalkmış hastaya güzeldir. 
2 Ukin mideye zarar verir. Keşkek onu güzelce giderir. 
64 SUllin ve Çil. 

1 Çil kuşu sülün sıcak ve yaştır. Erkek çil kuşu, keklik ve bunlar da aynıdır. 
2 Bunlar sş.ynlıkta sağlıkta birdir. Yaparsan kebap yap yahni yap. 
65 Turna Eti. 
ı 

2 
Tuma eti de kuru ve sıcaktır. Tıkanıklığı olan hastayı iyi eder. 
Ukin midede geç sindiril ir. Tarçın ve zencefil yemelidir. 



N~'T-TABA Yİ' 

66 . Büyük Balı~ Eti 

/. Büyük balı~ eti issi vü yaşdur 
Semridür bu teni lfıgar olanı 

2. Şusuzlu~ vemıesi verür mtıZarrii.t 

M ev Iz gülbeşekerte yo~ ziyiinz 

67 . :ijurda Balı~ Eti 

1. Vf~ balı~ eti issi vü yaşdur 
Semridür bu teni lö.gar olanı 

128a 2. Veliikin dTdeye vardur ziyiinı 

Aiia gülbeşeker eyler ifade 

68 . Tuzlu Balı~ 

ı . ~urodur issidür tuzlu bal* lıem 

Egerçi balgamı eyler bu tal;ılil 

2. Münl.r ile ya~r ammii ki ~ı 

Anun iamn eder palüde tebdil 

66 BUyUk Balık Eti. 
1 BUyük balık eti sıcak ve yaştır. Vücudu zayıf olanı şişmanlatır. 
2 Susatması ralıatsız eder. Muz ve güllü şekerle yan etkisi gider. 
67 KüçUk Balık Eti. 

Ufak balık eti sıcak ve yaştır. Vücudu zayıf olanı şişmanlatır. 
2 Lllkin göze zararı vardır. Buna da güllü şeker iyi gelir. 
68 Tuzlu Balık. 
1 Tuzlu bal.ık da kurudur ve sıcaktır. Balgamı sök~r. 
2 Zamanla kanı yakar. Bunun yan etkisini pel te giderir. 
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2JSb 69. Herise 
1. Tabi'atde herise issi vü yaş ·· 

Bunun verür meniye tab'ı [cuvvet ' 

. 2. Velaldn mi'de za'jıniı iar,ardur 
Süd ü biidam eder def-i rrıaZarrat 

70 . S uma~ 

1. Suma~nfab'ışoğu~ur~rudur ' • 

Bunun mi'de süstine ğayetde nö.fi:': · 

2. Veli eyler ziyiide sine rencfn 
Fesadın dühn-i badörn oldı dtıfi' 

71. :({oru~ Aşı ·. 
1. ~oru/s. aşı şoğu~ur; hem. ~rudur .. 

Keser şafrayı vardur küllT nefi 

2. MuJ:uırrik sine rencin lik olur 
Enfır u mağz-ı biidam ile defi 

69 Keşkek. 

2 
Keşkeğin yapısı sıcak ve yaştır. Bunun tabiatı meniye kuvvet verir. 
Lakin mide zafiyetine zarardır. Süt ve badem yan etkisini giderir. 
Keşkek: Et ile buğdayın dövülüp ezilmesiyle yapılır. 

70 Somak. 

2 
Somağın tabiatı soğuk ve kurudur. Bu mide gevşekliğine pek iyidir. 
Göğüs ağrısını artınr. Yan etkisini badem yağı giderir. 
Sumaf.<: Bu ağaç küçükdur; taşlı~da ve ~ayalarda biter. Tülani, ~ırmızıya ma' il ve eırafı 
kertikJi yaprağı vardur. Yaprağını ~aynadup şuyın içmek ya!Jüd anuiila il:ıtikiin etmek ~an 
ile gelenishali keser. Yemişini ya'ni tobumını sah~ edüp ~a·am eylemek yaljüd ~aynadup 
şuyın içmek ~ann agnsına ve sürmesine ve ~an ile gelen ishale nafı'dür. 'ABDU'R
RAJ:IMAN: Kittibu'n-Nebiit. 

7 1 Koruk Çorbası. 

2 
Koruk aşı soğuktur hem de kurudur. ÖdU keser. hepten iyidir. 
Göğüs hastal ığını tahrik eder. Lllkin nar ve badem içi bunu giderir. 



NAZMUT-TABAYI' 

72 . Bozca Aş! 

1. Şoğu/sdur mu 'tedildür bozca aşı 

Eder tedric ile bu def -i şafrii 

2. E gerçi mi 'deye vardur fesadı 
Y eyeler biil ile pişmişce belva 

73. Nobüd Şuyı 

1. Nobiid şıcyı dabı issi vü yaşdur 
Anun nefi Jsamu aşlardan a'lö. 

2 . Vellkemdür mizac-ı şafravlye 
~orufsla sirke ıslö.b eder ammii 

7 4 . ij:avuç J.{alyesi 

1. ijavucufı Jsalyesi issi vü yaşdur 

Meniyi arturur eyler ziyade 

2. Velö.kin mi 'deye eyler m.aZarrat 
Eder ekşi enö.r afıa ifade 

7 5. Badineatı J.{alyesi 

1. Bö.dincö.n Jsalyesi ~uru vü issi 
Getürür gayet-ile iştihtıyı 

72 Bozca Çorbası. 
Bozca çorbası soğuk ve yaştır. Yavaş yavaş ödU giderlr. 

2 Ama mideye zarar verir. Balla pişmiş hel va yemelidir. 
73 Nohut Çorbası. 

2 
Nohut suyu da sıcak ve yaştır. Bunun yaran bUtUn yemeklerden iyidir. 
1774'te yok. Ancak ödlü tabiata yaramaz. Konılda sirke bunu dengeler. 

7 4 Havuç Kızartması. 
1 Havucun kızartması sıcak ve yaşıır. Meniyi artırır çoğa1ıır. 
2 Lllin mideye zarar verir. Ekşi nar buna iyi gelir. 
75 Patlıcan Kızartması. 

Patlıcan kızaronası kuru ve sıcaktır. iştah artınr. 
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128b 2 . Vefakin sevdevi emraza kemdür ·. ;, 

Verür sirkeyle şu afia şifayı · · 

76. Börek ·Tutınaç Aşı 

I . Börek tutmaç aşı hem mu'tedildür 
Bagım* yarasına o ldı nö.fi' 

2. Muzırdur lik südde rencine bu 
Nebat anufi mcıZarratını dtıji. '. . . 

77. Sütlü Pirinç 
]. DafJl sütlü pirinç pes mu 'tedildür 

Bu nö.fi 'dür bagırsa~ ya:,asınq. 

2. Veliikin südde rencini muf:ıildür 
Yeye sükker nebiitı çaresine ' . 

2J6a 78. Taze İncir 
]. Da!Jl issi vü yaşdur tiize incir 

M esiine [cumını sürer eder piik 

2. Veli eyler şikemde renci taf:ırik 

Sirkencübin anun rencin eder p~k 

2 Öd hastalıkianna iyi gelmez. Sirkeyle su buna iyi gelir. 
76 Börek Tutmaç Çorbası. . 

Börek tutmaç Cl§ı hem ılımlıdır. B ağırsak yarasına iyi gelir. 
2 Lakin tıkanıklık rahatsızlığına iyi gelmez. Şeker karru§ı bunun yan etkisini giderir. 
7 7 Sütlü Pirinç. 

Sütlü pirinç de ıhmlıdır. Bu bağırsak yarasma iyi gelir. 
2 Lakin tıkanıklık sıkıntısını çözer. Giderilmesi için §~ker karnı§ı yemelidir. 
78 Taze İncir. 
ı 

2 
Taze incir sıcak ve ya§Ur. Sidik yolu kumunu atar temizler. 
Kannda ağnyı tahrik eder. Sirkeli bal şerheti bu sıkintıyı giderir. 
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79. ~um İ.ncir 

ı. Dabı issi vü yaşdur ~ru incTr 

Eder bo gaz tutulmasmı telyİn 

2. Olur yavşaljla sirke biişıl andan 

Yeyeler define biidiim-ı şirin 

80. En gür 

ı. Dabı olmış üzüm de mu'tedildür 
Derünı ~ızdurur ~ymaz bürüdet 

2. Veli ta/:ırik eder renci şikemde 

Yeyeler 'ıtrı.fili gide 'illet 

81. 'fatlu Enar 

I. Eniiruii tatlusı da mu 'tedildür 

Meniye verür anun ekli ~vvet 

i. Egerçi arturur şafr{Iyı dabı 
Eder ekşi bile def -i ma.Zarrat 

79 Kuru İncir. 
Kuru incir de sıcak ve yaştır. Boğaz tutulmasını yumuşatır. 

2 Yavşakla sirke bundan olur. Giderilmesi için tatlı badem yemelidir. 
80 Üzüm. 

Olmuş üzüm de ılımlıdır. İçi kızdınr, soğukluk bırakmaz. · 
2 Lakin kannda ağnyı tahrik eder. ltrıfili yiyince sıkıntı geçer. 
81 Tatlı Nar. 

2 
Narın tatlısı da ılımlıdır. Bunun yenmesi meniye kuvvet verir. 
Safrayı artırsa da ekşi ile zaran giderilir. 
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Ekşi Enar 
Eniirufi ekşisi ~uru ve yaşdur 
Bu diifi'dür cigerde olsa bariiret 

Veli iiviiza kemdür tutgun eyler 
'Asel/:ıelviisı ref eyler o sii'at 

'fatlu Elma 

DafJı bil fat lu elma mu 'tedildür 
Olur andan ziyade ~uwet-i dil 

2. Veliiiiğar olana zam vardur 
Eger hai.m olsa olur nefi biişzl 

84. Slb-i Ekşi 
ı. Şogu~ur hem ~rudıır ekşi elma 

Bu diifi'diir ten olsa pür-/:ıariiret 

2. V elikenzdür nzefiişzl za/:ımetine 
Eder gülbeşeker def -i rrıaZarrat 

8 S . Taze Uurmii 
ı_ Dabz issi vü yaşdur tiize burmii 

Şoğu~ mi'deye olur nef'i /:ıiişzl 

82 Ekşi Nar. 
ı N ann ekşisi kuru ve yaştır. Karaciğerde hataret olsa bu giderir. 
2 Sese iyi gelmez tutukluk eder. Bal helvası o saat giderir. 
83 Tatlı Elma. 
ı Tatlı elma ılımlıdır. Bundan ytirek çok kuvvetlenir. 
2 Zayıf olanazaran vardır. Sindirilirse yararlı olur. 
84 Ekşi Elma. · 

ı Ekşi elma soğuk ve kurudur." Vücut tUmden hararet içinde olsa bu iyi gelir. 
2 Eklem ağnlanna iyi gelmez. Gtillü şeker yan etkisini giderir. 
85 Taze Hurma. 

Taze hurma sıcak ve yaşnr. Soğuk mideye iyi gelir. 
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ı. Yelakin verür aviize mai.arrat 
Eger buşk ise başbiiş ile fsiibil 

86 . Amrüd 

ı. Şoğufsd,ur dabı yaşdur tab'-ı amrüd . 
Söyündiire yürekde olsa barCıret 

ı. VelTkemdür bu fculunc zabnıetine 

Yeyeler zencebili gide 'illet 

2J6b 87. Şeft-ilü 

1. Dabı şeft-Cılü fab 'ı yaş u şoğufc 
Bu dCıfi 'dür barCıret verse f:ıum'ma 

ı . VelTyabşı degiil gehgelı tutana 
'Arafc şorfcun sögüdi !Jöşdur amma 

88 . Sefereel 
1. Şoğu/_(dur hem fcuntdur tab'-ı ayva 

Yeriir bu yiirege fcuvvet ziyade 

ı. Eder renc-i fculımcı lik tabrlk 
Aiia bunnii vü bal eyler ifCıde 

2 Lakin sese yaramaz. Kuru ise haşhaş ile kabildir. 
86 Armut. 

ı Annudun tabiatı da soğuk ve yaştır. Yürekteki susuzluğu dindirir. 
2 Kan n burkuntusuna yaramaz. Zencefil ile yenirse sıkıntı geçer. 
87 Şeftali . :· 
ı 

2 
Şeftalinin tabiatı yaş ve soğuktiır. Sitnia hararet verirse bu giderir. 
Ara ara nöbet gelene iyi değildir. Sorkun söğUdUnün rakısı iyi gelir. 
«Gehgeh tutan» maksat bazı bazı gelen nöbettir ki buna «I:ıumma-yı gab» derler. 

88 Ayva. 

2 
Ayvanın tabiatı soğuk ve kurudur. Bu yUreğe çok kuvvet verir. 
Sağırsak burkuntusunu tahrik eder. Buna hurma ve bal iyi gelir. 
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129b 89. N are ne 

t. Dabı nô.rencüii. oldı !canı issi 

Olur rencüra bu biidi-i şıfıbat 

2. Muzırdur lik mi'de siistlügine 
Eder perverdesi def -i matarrat 

90. Limon 

1. Şogufsdur fsumdur limon tab'ı 

Bunun var mi'deye çolf, nefi bi-şek 

2. Velô.kin ar!ca rencin bö.şıl eyler 
Gerekdür tuzla ya şekkerle yemek 

91. Zerdalü 

1. . Dabı zerdô.lü tab 'ı. yaş u şogulf, 
Keser bu gayet-ile teşneligi 

2. Velô.kin mi'de süstine tarardur 

Sirkencübin alurol basteligi 

92. ~ Düt 
1. rabi'atde yaş u issidür aif, dut 

Dimö.guii. rencini bu oldı dö.fi' 

89 Portakal. 

Portakalın kanı sıcaktır. Hastaya bu sağlık kaynağıdır. 
2 Mide gevşekliğine yaramaz. Perverdesi yan etkisini giderir. 
90 Limon. 
ı Limonun tabiatı soğuk ve kurudur. Kuşkusuz bunun mideye çok yaran var. 
2 Lakin arka ağnsı yapar. Tuzla ya da şekerle yemelidir. 
91 Zerdali. · 
ı 

2 
Zerdalinin tabiatı yaş ve so~ktur. Susuzluğu bıçak gibi keser. 
Lakin rnidesi gevşek olana iyi gelmez. S irkeli bal şerheti bu rahatsızlığı giderir. 

92 Ak Dut. 
ı Ak dutun tabiatı yaş ve sıc~tır.' Beynin s!kıntısını bu giderir. 



NAZMU'T-T ABA Yİ' 

2. Veli renc-i şikem olur ziyiide 

Yesünler 'ıtnfili ola nö.fi' 

9 3. Siyeh Düt 
I . ~ara dut tab 'ı şoğuJs,dur l;curudur 

Eder ishö.lini imsö.k fcanuii 

2. Velö.kin mi'deye vardur fesadı 

Fesö.dzn masfakT def' eyler anun 

94 . ~avun 

I. Tabi'atda {cavun issi vii yaşdur 
Mesö.ne l;cumzna var nef'i anuii 

2. Velö.kin mi'de siistine zarardur 

Sirkencübin. iledür def'i anuii 

95. ~arpuz 

I . ŞoguJs,dur tab 'ı (carpuzuii vü yafdur 
((uru vü issi emrö.za bu nö.fi ' 

130a 2. Velihazm-ı fa 'ö.ma pür-mai.arrq.t 
Fesö.dzn sükker an'!ii o ldı dö.fi' 

2 Lakin mide ağnsı artar. Itnfil yenirse giderir. 
93 Kara Dut. 

Kara dutun tabiatı soğuk ve kurudur. Kanın sulanmasını tutar. 
2 Lakin mide fesadına uğratır. Bu fesadı da sakız otu ~derir. 
94 Kavun. 
1 Kavunun tabiatı sıcak ve yaştır. Sidik yolu kumuna iyi gelir. 
2 Lakin mide gevşekliğine yaramaz. Bal lı sirke bunu giderir. 
95 Karpuz. 

Karpuzun tabiatı soğuk ve yaşt1r. Kuru ve sıcak hastalığa bu iyi gelir. 
2 Lnkin yemekierin sindirimine hiç iyi gelmez .. Bunun yan etkisini şeker giderir. 
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'furunc ve Şahtiyar 

runmc u şahtiyiir şogulf. ve yaşdur 
Ciger yürek (uıriiretin eder def 

Muzırdur arisaya vü mi 'deye lik 

Meviz u ya 'asel verür ana nef 

97. J.(aba)f 

1. ~aba~ !ab 'ı şogu~ur dabı yaşdur 

Keser şusuzlugı lf.omaz (uıriiret 

2. Veliikin renciniifi. define çiire 
Yeye bardal ide def-i mai.arrat 

98 . :ijavuç 

1. fjavuç !ab 'ı dabı issi vü yaşdur 

Vin"ir f:cuvvet meniye bu ziyiide 

2. Veliikin tende If-anı eyler il;ır~ 
Eger yerse anı bardaila yeye 

99. Şalgam 

1. Mizacı şalgamuii issi vü yaşdur 
Bımuii var mi'deye giiyetde nefi 

96 Turunç ve Şahtiyar. 
ı Turunç ve şahtiyar soğuk ve yaştır. Karaciğer ve yürek yanmasını giderir. 
2 Ukin arkaya ve mideye iyi gelmez. Kuru üzüm ya da bal buna iyi gelir. 
97 Hıyar Kabağı. 
ı Kabağın tabiatı soğuk ve yiıştır. Susuzluğu keser, hararet bırakmaz. 
2 Lakin derdinin giderilmesine çire hardal yemektir. · 
98 Havuç. 
1 Havucun tabiatı sıcak ve yaştır. Bu meniye çok kuvvet verir. 
2 Lakin tende kanı akıtır. Yiyen bunu hardaHa yemelidir. 
99 Şalgam. 

Şalgamın tabiatı sıcak ve yaştır. Bunun mideye çok yararlan vardır. 



NAZMUT-TABAYİ' 

2. M esiine fcummz peydö. eder lik 
Olur sirke vü lzardal ile defi 

100. Çükündür 
1. Tabi'atde çiikündür issidür bil 

Çeker tedrJc-ile şuyı cigerden 

2. Velö.kin mi'deyi renelde eyler 
Ye sirkeyle am fsorlpna zarardan 

101. Tu rp 
1. Tabi'atde fcumdur issidür /ltrp 

ra 'ö.mı gerçi lıaZm eyler bu a 'lö. 

2. Velö.kin dö.'im eyler renci taJ:ırik 
Fesadın sirke ışlö.l;ı eyler ammö. 

102. La b na 
1. Kelem .tab 'ı şogu/sdur hem (<urudur 

Dagıdur süddeyi açar cigerden 

130b 2. Ciger nö.nnı yaf!nr şıl$leti lik 
{;laliiş eyler et am ol Z,arardan 

2 Uıkin sidik yolu kumu yapar. Sirke ve hardalla yenmesi bunu dUzeltir. 
100 Pancar. 
ı Pancann tabiatı sıcaktır. Yavaş yavaş karaciğerde toplanan suyu çeker. 
2 Lakin mideyi incitir. Sirkeyle yiyince yan etkisinden korkmamalıdır. 
101 Turp. 
ı Turpun tabiatı kuru ve sıcaktır. Yemekleri gUzel sindirir. 
2 Lakin hep hastalığı tahrik eder. Fesadını sirke giderir. 
102 L~ana. 
ı 

2 
Lahananın tabialı soğuk ve kurudur. Karaciğerden tıkanıklığı dağıtır, açar. 
Çoğu karaciğer ateşini alevlendirir. Bu yan etkiden et kurtarır. 
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ı 03. Badincan 
ı. {( urudur issidür{ab '-ı biidincan 

Açar ol gayet-ile iştihiıyz 

2. Veli/:ıullf. u dehende yara eyler 
Yerür sirkeyle yag aiia şifayz 

104. Sarımsa~ 

1. Şarımsagzn lf.uru vii is si tab 'ı 

Mu!Jtılifyelleri ta/:ılil eyler 

2. Veli zabmet verür dtı'im dimiiga 

Fesiidın yag anuii tebdil eyler 

2J7b 105. Şogan 

1. Şoganuii tab 'ı is si vii /f.urudur 
Eder şu/ardan oldef-i maiarrat 

2. Veli peydtı olur derd-i ser andan 
Fesadın yag alup def ola 'illet 

106. Marul 
1. Şogu/f.dur dabı yaşdur !ab '-ı marul 

Getürür uybu eyler ş af /f.anı 

103 Patlıcan . 
Patlıcanın t;tbiatı kuru ve sıcaktır. Gayet güzel iştah açar. 

2 Bağazda ve ağızdayaralar açar. Sirkeyle zeytinyağı buna iyi gelir. 
104 Sarımsak. 
ı Sanınsağın tabiatı kuru ve sıcaktır. Yaramaz yel dUğUimelerini çözer. 
2 Lakin daima beyine sıkıntı verir. Bunun bozduğunu zeytinyağı dUzeltir. 
105 Soğan. 

ı Soğanın tabiatı sıcak ve kurudur. Sulardan gelecek zaran giderir. 
2 Lakin bundan baş ağnsı ortaya çıkar. Fesadını yağ alır, sıkıntı gider. 
106 Marul. 
ı Serinletici ve susuzluğu gidericidir. Uyku verir, kanı temizler. 
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2. Veli za 'f-ı başar olur ziyade 
Kerefs-ile yenürse yolf. ziyanz 

107 . Kerefs 
/. Kerefsüfi fab 'ı is si vü lf.urudur 

Dagıdur süddeyi eyler küşiide 

2. Veli giiyetde kemdür ol şuda'a 
Marulışlii/:ı edüp eyler ifade 

108 . ~asiıi 

/ . Mizac-ı lf.iis~ni şogulf. ve yaşdur 
Bu diifi 'dür cigerde olsa l;ıariiret 

2. Veli geç haim oluroldur fesadı 
Bulur bezr-i lf.u!üna ile biffet 

109. Isfanab 
ı. Mizacı ısfanabufi yaş u şogulf. 

Giderür öksünik ulu kiçinden 

2. Zarar verürse haim-ı mi 'deye ol 

Y eyeler bir selılice darçinden 

2 Lakin göz zafiyeti artar. Kerevizle yenirse yan etkisi gider. 
ı 07 Kereviz. 
1 
2 

Kerevizin tabiatı sıcak ve kurudur. Tıkanıklığı gideıir, sidik yolunu açar. 
Lakin baş ağnsına hiç yaramaz. Marulısıını edip iyi gelir. 

108 Kasnı. 
1 Kasnının tabiatı soğuk ve yaştır. Bu karaciğerdeki susuzlugtı gideıir. 
2 Lakin geç sindiıilir, kötü yanı budur. Keten tohumu ile hafıfletilm.iş olur. 
ı 09 Ispanak. 

1 Ispanağin mizacı yaş ve soğuktur. Büyükten küçükten öksürtlğU giderir. 
2 Midenin sindirimine zarar verirse, yalnızca tarçın yesinler. 
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13Ja 110. Tur~ Otı 

1. Dayı tura~ otı şoğu~ ve yaşdur 
Bunun var mi'deye vii /f.ayye nef'i 

2. Dimiiğa eyler ise ger ziyiim 
Olur bu iib-ılimön ile defi 

lll. Tar b ün 

/. fSurudur issidür bu tab '-ı tar!Jün 

Anuii issi lsavi eyler mizacı 

2. Veliikbı teşnelik olur ziyiide 
Kerefs-ile olur anuii 'i/acı 

2J8a 112. Na'na' 

1. lSundur issidür na'na' tab'ı 
ven·ir Jsuvvet yiirege mi'deye ol 

2. Veli alur gözü11 nişeııligini 

Meger kim yeyeler anıdila mand 

ı 1 O Durak Otu. 
ı 

2 
Durak otu da soğuk ve yaştır. Bu mideye ve kusmaya iyi gelir. 
Beyine ziyan eylerse bu limon su yuyla giderilir. 

ı ı ı Tarhun. 
ı Tarhunun tabiatı kuru ve sıcak:tır. Bunun kokusu mizacı kuvvetlendirir. 
2 Lakin çok susuzluk verir. Bunun iliicı kerevizdir. 

TariJün: Ek~eriya salata ile beraber eki olunur ve daiJı andan lurşu yapııur, ça'ama işliha 
getürilr, yeli dağıdur. 'ABDU'R-RAI;IMAN: Kitöbu 'n-Neböı. 

ı ı ı Nane. 
ı 

2 
Nanenin tabiatı kuru ve sıcaktır. Yüreğe ve mideye kuvvet verir. 
Lakin gözün parlaklığını alır. Bununla marul yemelidir. 



NAZMU'T-TABAYİ' 

113 . Cevz-i Hi ndi 

ı. Da!Jı issi vü yaşdur cevz-i hindT 

Bu nafi' fiz-tab' olan kişiye 

2. Veli geç haim olur oldu~ fesadı 
Meger anı yeyen sükkerle yeye 

114. Fıstı~ 

ı. ((urıdur issidür bu tab'-ıfistıl.c 
Dağıdur siiddeyi açar cigerden 

2. Egerçi olur ol şafraya mül/:ıt* 
Anuii def'i içün yeye şekerden 

115 . İgde 

ı. Şoğu/sdur hem fs.urudur tab'-ı igde 

Eder bu mestT mestaneganı 

2. Ve lakin mi 'deye verür yübüset 
Eger sükkerle yerse yolf. ziyiinı 

116. Badem 
ı. Şoğulf.dur yaşdur hem tab' -ı biidam 

Tutar bu sJneyi da' im müliiyim 

1 13 Hindistan Cevizi. 
ı 

2 
Hindistan cevizi sıcak ve yaştır. Bu tez yaratılı~Iı kişiye iyi gelir. 
Yaramaz yanı geç sindirilmesidir. Bunu yiyen şekerle yemelidir. 

11 4 Fıstık. 
ı Fıstığın tabian kuru ve sıcaktır. Karaciğerden tıkanıklığı açar dağltır. 
2 Öd kesesine uıaşırsa bunun giderilmesi için şeker yemelidir. 
115 İğde. 
ı . İğdenin tabian soğuk ve kurudur. Sarhoşlara sarhoşluk verir. 
2 Lakin mideye kuruluk verir. Şeker le yenirse yan etkisi yoktur. 
116 Badem. 

1 Bademin tabiatı soğuk ve yaştır. Bu göğüsU daima yumuşak tutar. 
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2. V eZakin mi'de şişkin olur andan 
Yeyeler anı biryiin ile da' im 

117. Cevz-i Rü.mi 

1. Ceviz tab 'ı dabı fcuru ve is si 
Bulur mi'de egerçi fcuvvet andan 

2. Dimagı Jsapadup verür rna.Zarrat 
Gider ba.dam ile za/:ımet andan 

118. Ünnib 
I. Veli ünnabufı o ldıtab 'ı barid 

Bedende /sanı eyler pak ü şdfi 

2. Veli eyler şikemde renci ta/:ırik 

Olan kişniş üzümdür afıa şa.fi 

119. Pırasa 

ı . D ab ı tab' -ı pırasa is si vü yaşdur 
Bunufı arisaya verür tab'ılawvet 

131 b 2. Zarar eyler dimaga vü dehiına 
Eder bu şeytrac def -i mtıZarrat 

2 Lakin mide şişkinliği verir. Bunu kızartma et ile yemelidir. 
ll 7 Rum Cevizi. 
ı Cevizin tabiatı da kuru ve sıcaktır. Bundan mide kuvvet bulur. 
2 Beyini kapatıp zarar verir. Bu sıkınn badem ile ondan gider. 
118 Çi~de. 
ı Ünnabın tabian so~ktur. Bedendeki kanı ternizler saf eder. 
2 Karında ağrı yı tahrik eder. Buna iyi gelen kişniş Uzümtidür. 
119 Pırasa. 
ı 

2 
Pırasanın tabiatı sıcak ve yaştır. Bunun tabiatı arkaya kuvvet vermesidir. 
Beyine ve ağıza zarar verir. Bunun yan etkisini burçak giderir. 
Şeytrac, şeyhtrac: Burç~ otudur ki bufia gorösç~ otı da d~rler. Kökini yagüd sirkencUbin 
veya meyiln köki matbübıyla veya!}üd bilde ile ~ayn~d~p içmek maJ:ıbüs olan bevli ve 
l}ayzı idrilr eder, mafşaldaki ağnlara iyidür. el-BUSTANI: Mubifu 'l-Mu~if. Dişotugiller. 
Fr. plumbaginee. 
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120. Meviz 
ı . Mevküii tab'ı da!Jı issi vü yaş 

Boğaz derdine verür bu şiftıyı 

2. Veli !sanı yılsar ebdö.n içinde 
!;fıyar ışlö.l:ı edüp ver·iir devtcyı 

121. Pirinç 
ı . Pirincüii tab 'ı bö.riddür lp.muiur 

Bu issi mi'delüye gerçi !Jöşter 

2. Eder peydö. veli renc-i lp.ıluncı 
Anı ışlö.l:ı eder yağ-ıla sükker 

122. Nogüd 
ı . No!Jüd tab'ı da!Jı issi vü yaşdur . 

verür 1cuvvet meniye ey fsarın.daş_ 

2. Velö.kin mi'deye verür mazarrat 
Anı ışlö.l:ı eder yenürse !Jaş!Jö.ş 

123. Burça~ 

ı. Şoğuf!durmu'tedildürtab'-ı burça~ 

Zükam u öksürük derdine nö.fi' 

ı 20 Kuru Üzüm. 
Kuru UzUmun tabian da sıcak ve yaştır. Boğaz hastalığına iyi gelir. 

2 Lakin bedendeki kanı yıkar. Bunu hıyar ıslah edip şifa verir. 
12 ı Pirinç. 

I Pirincin tabiatı soğuk ve kurudur. Sıcak mideliye daha iyidir. 
2 Lakin mide burkuntusu peyda eder. Bunu yağ ile şeker giderir. 
ı22 Nohut. 
ı Nohudun tabiatı sıcak ve yaşnr. Meniye kuvvet verir. 
2 Lakin mideye zarar verir. Haşhaş yenirse bu iyileşir. 
ı23 Burçak. 
ı Burçağın tabiatı soğuk ve kurudur. Nezle ve ökslirük derdine iyi gelir. 
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2. lfaZel verür veli diş köklerine 

Fesadın revgani badtim dafi' 

2J8b 124. Buğday 

1. D ab ı is si vü yaşdur tab' -ı buğday 
Ofıuldur merhemi anufı çıbam 

2. Velakin mi'de içre haZnıı geçdür 
Me ger tatlu fsatup yeyeler anı 

125. Mercimek 

1. ~ımıdur mu 'te dildür mercimek !Jöş 
Verür bu mi'deye fsuvvet serindür 

2. fjalel veriir ger olsa miili!Julyti. 
Anı ısliilı eder ekl-i çükiindür 

126. Ba~la 

1. Şogufsdur lıem /sımıdur tab '-ı bafsla 
Bıı renc-i öksiirüge gerçi !Jöşter 

2. VelCıkin !JTre vb·iir ml-r-ı çeşme 
Am ışlCılı eder tuz ile sa 'ter 

2 L§kin diş köklerine zarar verir. Fesadını sıvı badem yağı giderir. 
124 Buğday. 

1774'te yok. 

ı Buğdayın tabiatı sıcak ve yaştır. Bunun merhemi çıbanı iyileştirir. 
2 Lrucin ınidede sindirimi geçtir. Tatlı katıp yenirse iyi olur. 
125 Mercimek. 
ı 

2 
Mercimek kuru ve ılunlıdır. Mideye kuvvet verir, serindir. 
Kuruntuyu vesveseyi giderir. Çükündtir yemesi buna iyi gelir. 

126 Bakla. 
ı 

2 
Baklanın tabiatı soğuk ve kurudur. Bu öksiirük derdi ne daha iyi gelir. 
Lrucin göz ışığına donukluk verir. Bunu tuz ile kekik iyi eder. 



NAZMUT-TABAYİ' 

127. Bögrülce 

1. Şogufsdur /sunulur bögriilce tab'ı 
S emirdür bu teni lagar olanı 

1 3 2 ı. Velaldn dideye verür mazarrat 
E ger ayva yer ise yoJs. ziyanı 

128 . Bal 
1. [S um dur issidür btilufı mizacı 

Lisanufı etlerinenefi /s.at Js.at 

2. Veli şafra olur andan ziyade 

Eder bu mastaki def -i nıaZarrat 

2J9a 129. Şeker ve ~and 

ı. Şekerle Js.and tab 'ı issi vii yaş 
Ciger derdide veriirler şifayı 

2. Keser 'ayşı vü susuzlu/s. götürür 
Verür ekşi entir ana devayı 

130 . Nebat Şekeri 

ı . Nebatufı da[ıı !ab 'ı is si vü yaş 
Tutar bu fab '-z insanı mülayinı 

127 BöğrUlce. 
Böğrülcenin tabiatı soğuk ve kurudur. Ten i zayıf olanı şişmanlatır. 

2 Lllkin göze yaramaz. Ayva yenirse zaran olmaz. 
128 Bal. 
ı Balın tabiatı kuru ve sıcaktır. Dil etlerine kat kat iyi gelir. 
2 Lllkin bundan öd artar. Bunun yan etkisini sakız otu giderir. 
129 Şeker ve Taş Şeker. 

Şeker: SUkker 302 I. 
Şekerle taş şekerin tabiatı sıcak ve yaştır. Karaciğer rahatsızlığına iyi gelir. 

2 İştahı keser ve susuzluğu giderir. Buna ekşi nar iyi gelir. 
130 Nebat Şekeri. 
ı Nebatın da tabiatı sıcak ve yaştır. Bu insanın tabiatını yumuşak tutar. 
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2. VelTf:.anı göyündürür bedende 
Gül-iibile yeyeler anı dii 'inı 

13 ı. Bal I;Ielvası 

ı . ~Asel b-e lviisı da bı is si vü yaş 

Verür f:.uvvet meniye bu ziyade 

2. Muzırdur şafriivT olan miziica 
Şığır yağı ile eyler ifade 

13 2. I;Ielva-yı Şekker 

ı . flekTmtın dediler b-elvii.-yı şekker 
Dimii.ğa niifi' ii hem mu'tedildür 

2. Veliikin bavf-ı renc-imi'de var bil 
Yemelü dühn-i biidiim ol mu.bfldür 

13 3. Bekmez I;Ielvası 

1. Dabı b-elvii-yı belanez issi vii. yaş 
Bu old ı öksürük rencini diifi' 

2. Veli var mi'deye anu.iifesiidı 
~oru/:. yeriers e olur aiia niifi' 

2 Lakin bedende kanı koyulaştınr. Boyuna gül suyu ile yemelidir. 
13 1 Bal Helvası. 
ı Bal helvası da sıcak ve yaştır. Bu meniye çok kuvvet verir. 
2 Ödlü tabiata iyi gelmez. Sığır yağı ile iyileşir. 
132 Şeker Helvası. 
ı Hekimler şeker helvası için beyine iyi gelir hem de ılı ml ıdır dediler. 
2 Ukin mide ağnsı korkusu vardır. Badem yağı ile yemelidir, bozar. 
133 Pekmez Helvası. 
ı 

2 
Pekmcz helvası da sıcak ve yaştır. Bu öksüıük derdini giderir. 
Lakin bunun mideye zaran vardır. Koruk yerlerse buna iyi gelir. 



NAZMUT-TABAYİ' 

134 . Palüde 

1. Da!Jı palüde !ab'ı issi vü yaş 

Wrür öykenZere hem sineye nef' 

2. Cigerde siiddeye amma zarardur 
Eder fatlu ile ekşi anı def' 

135. ~ata' if 

1. Da!J.ı tab'-ı fsata'ifissidür bil 
Bu nafi' mi 'de vü öykenZere hem 

2. V ellikin Jsaynadur da 'im dimagı 
Yeye ekşi enii.rı bile her-dem 

132b 136. Ri şte 

1. Da!Jı rişte mizacı is si vü yaş 

Olur tk lıaZm ço/s. ven·ir gıdayı 

2. Veltikin mi'de za'fina zarardur 
Wriir biidam u ls-and afla devayı 

137. Taze Penir 

1. Da!Jı bu ttize peynir yaş u ş o gu/s. 
S emridür ol beden ki ola Zagar 

134 Pelte. 
ı 

2 
Peltenin de tabiatı sıcak ve yaştır. Akciğere ve göğse iyi gelir. 
Karaciğerde tıkanıklığa iyi gelmez. Tatlı ile ekşi bunu giderir. 

135 Kadayıf. 
1 Kadayıfın tabiatı sıcaktır. Bu mide ve akciğeriere iyi gelir. 
2 Lakin hep beyni kaynatır. Her zaman yanında ekşi nar yemelidir. 
136 Erişte. 
1 Eriştenin tabiatı sıcak ve yaştır. Çabuk sindirilir ve çok besleyicidir. 
2 Lakin mide zafıyetine iyi gelmez. Badem ve taş şeker buna iyi gelir. 
137 Taze Peynir. 
1 Taze peyniT de yaş ve soğuktur. Zayıfvücudu şişmanlatır. 
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2. Zarar verürse renc-i süddeye ol 

'As el ile yeyeler ola böşter 

2J9b ı38. ~uru Penir 

1. ~uru peynir mizacı kuru is si 
Anıiii ishale vardur gerçi nef'i 

2. Mesane f.cumını peyda eder lik 

Olur bir cii.z'T et yemekle def'i 

ı 3 9 . Süzme Y ogurt 

1. Yoğurduii siivnesi hem mu 'tedildiir 
Gögiise öykene bu böş şifodur 

2. fjalel verürvelTJ:ıummaya gayet 

Aiia kişniş üZüm taze devadur 

ı 40. Ekşi Y ogurt 

1. Dabı ekşi yoğurt şoguf.c ve yaşdur 
Semridür bu teni lagar olanı 

2. Veli verür zarar diş köklerine 

Eder bu bal şu:yı ışlaf:ı anı 

2 Tıkanıklık rahatsızlığ.ına zarar verir. Bal ile yenirse daha iyi olur. 
138 Kuru Peynir. 

1 Kuru peyniri n mizacı kuru ve sıcaktır. Bunun ishale yararı vardır. 
2 Lakin sidik yolu kumu yapar. Biraz et yemekle bu giderilir. 
139 Süzme Yoğurt. 
1 Yoğurdun süzmesi de ılımlıdır. Göğse ve akciğere iyi şifadır. 
2 Lakin sıtmaya yaramaz. Buna kişniş tizUmU taze ilaçtır. 
140 Ekşi Yoğurt. 
1 Ekşi yoğurt soğuk ve yaştır. Bu vücudu zayıf olanı şişmanlatır. 
2 Lakin diş köklerine iyi gelme~. Bal suyu buna iyi gelir. 



NAZMU"f-TABAYİ' 

141. Berri Benefşe :((obusı 

/ . Dabı berribenefşe yaş şogu(«<ur 

Dimiigı issi olana verür nef 

2. {;/ ariiret olsa yürekde zarardur 
Anı nergis 1!-obulama/s. eder def' 

142. Nergis :((olJusı 

/. Dabı nergis f!,olfusı mu 'tedildür 
Açar issi dimiigdaıı süddeyi bu 

2. !falel verür veli şogu/.<. dimiiga 
Benefşe f!,olfusıdur ana !Jöş-bü 

143. :((ırmızi Gül :((obusı 

1. ~ızıl gül /.<.olfusı tab'-ı şogu/sdur 
Anun f!.obusı eyler gönli böşter 

l 33a 2. Veliikin lfiişzl eyler ol zükiimı 
~olfa kiifür u şandal dalfı 'anber 

144. Süsen :((olJusı 
/. ~olfusı süsenüii issi vü yaşdur . ! 

Dimiiga tk geçer f!.obusı anun 

141 Da~ Menekşesi Kokusu. 
1 Yabani menekşe yaş ve soğuktur. Beyni sıcak olana iyi gelir. 
2 YUrekteki hararete iyi gelmez. Bunu nergis koklamak giderir. 
142 Nergis Kokusu. · 

ı Nergis kokusu da ılımlıdır. Sıcak beyinden tıkanıklığı açar. 
2 So~uk beyine yaramaz. Menekşe kokusu buna iyi kokudur. 
143 Kırmızı GUI Kokusu. 
ı 

2 
Kınnızı gUl kokusunun tabiatı soğuktur. Bunun kokusu gönlU çok hoş eder. 
Lakin nezle peyda eder. Kafur, sandal ve amber koklamalıdır. 

144 Zambak Kokusu. 
ı Zambağın kokusu sıcak ve yaştır. Bunun kokusu beyne çabuk geçer. 
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Veli baş ağrısıneyler ziyade 
Süre şandal devasın eyler anuii 

145. Şandal ~ogusı 

1. Şoğu/fdur lsurudur şandal ko!J.usı 
Veriir bu derd-i ser yok nef'i anun 

2. !fal el veriir da!J.ı avaze nev' e 
Olur cülliıb ile bil defi anun 

146. Büy-ı 'Öd 

I. ~urudur issidür 'ödüii ko!J.usı 
Dimağuii rencini bu old ı dafi' 

2. Veli yok nefi her issi d im ağa 
Olur bu biiy-ıkafor ana nafi' 

ııoa 147. Büy-ı Kafür 

ı. Şoğu/fdur Jsurudur hem bÇry-ı kiifür 
Burun lsanın keser lso!J.usı ekşer 

2. Meniyi siist eder amma ki anı 

Benefşe ile niliifer !J.öş eyler 

2 Laldn baş ağnsını aıtınr. Bunu sandal giderir, devasını yapar. 
145 Sandal Kokusu. 
ı Sandal ko.kusu soğuk ve kurudur. Bu baş ağnsı verir, yaran yoktur. 
2 Ses türüne zarar verir. Bunun giderilmesi gül suyu iledir. 
146 Öd Kokusu. 
ı 

2 
Ödün kokusu kurudur sıcakur. Beynin ağnsını bu giderir. 
Lakin her sıcak beyine yaramaz. Buna kaJur kokusu iyi gelir. 

14 7 KMur Kokusu. 
ı 

2 
Kafur kokusu da soğuk ve kurudur. Kokusu çoğunlukla burun kanını keser. 
Meniyi gevşetir, ama ~unu da men~kşe ile ni!Ufer iyileştirir. 



NAZMUT-TABAYİ' 

ı48. Büy-ı Misk 

1. ~ urudur issidür miskin ~o!Jusı 
Eder ~o!Jusı göz nürın ziyade 

2. ~urudur lik ol is si dimagı 

Virür ~o!Jusı kafürun ifiide 

ı49. Büy-ı 'Anber 

ı. ~o!Jusı 'anberün is si vü yaşdur 
Dimag u dil bulur büyıyla [cuvvet 

2. Muzırdur şafriivT olan mizaca 

Gider büy-ı !Jryar ile mai.arrat 

ı5o . Hava-yı l;lamınam 

ı. Da!Jı J:ıammam havası issi vü yaş 
Yarar cümleye anun i'tidali 

2. Getürür lik issi Isan rencin 

Şogu~ şerhetledür anun zevali 

ı 5 ı . Hava-yı Faşl-ı Bahar 

ı. Havası nev-baharun issi vü yaş 
Bu faşluii cümleye yarar havası 

148 Misk Kokusu. 

1 Miskin kokusu kuru ve sıcaktır. Bunun kokusu göz nurunu artınr. 
2 Bu sıcak beyni kurutur. Buna kafur kokusu iyi gelir. 
149 Amber Kolrusu. 

1 Amberin kokusu sıcak ve yaştır. Kokusuyla beyin ve yUrek kuvvet bulur. 
2 ÖdlU olan tabiata yaramaz. Hıyar kokusu ile yan etki gider. 
150 Hamam Havası. 
1 Hamam havası sıcak ve yaştır. Bunun ılımlısı herkese yarar. 
2 L§kin sıcaklık kan basmcını artınr. Bunun gitmesi soğuk şerbetledir. 
151 İlkyaz Havası. 
1 İlkyaz mevsiminin havası sıcak ve yaştır. Bu mevsimin havası h~rkese iyi gelir. 
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133b 2. Muiırdur şafriivT olan mizöca 
Müleyyin şerbet iledür devası 

152. Hava-yı Faşl-ı Yaz 

ı. Havii-yıfaşl-ı yaz issi vü fcuru 
~ urudur bu ten-i insanı gayet 

2. ~atı za 'f-ı ten andan oaşıl olur 
Şogufc şerhetledür andan seliimet 

153 . Hava-yı Faşl-ı I:Iarif 

ı. Havii-yıfaşl-ı güz fcuru şogufcdur 
İrişür canavarlardan maiarrat 

2. 'Ufonetden olur insiin baste 
Bulur /:ıammiımda yag süriinse şı/:ı/:ıat 

154. Hava-yı Faşl-ı Şita 

ı. Havii-yıfaşl-ı fcış yaş u şogufcdur 
Gelür bundan ziyade haima fcuvvet 

~. VelJ abiiit-ı şafrö. balgam artar 
Geye penbe fcabii gidince şiddet 

2 Ödlü olan tabiata yaramaz. Devası yumuşatıcı şerbel iledir. 
152 Yaz Havası. 
ı 

2 
Yaz mevsiminin havası sıcak ve kurudur. İnsan vücudunu çok kurutur. 
Birçok vücut hll.lsizliği bundan ortaya çıkar. Bundan kurtuluş soğuk içeceklerledir. 

153 Guz Havası. 
ı Güz mevsiminin havası kuru soğuktur. Mikroplardan hastalık kapılır. 
2 Havanın ağırlığından insan hasta olur. H amamda yağlanılırsa sağlık bulunur. 
154 Kış Havası. 
1 Kış mevsiminin havası yaş ve soğuktur. Bundan s indirime çok kuvvet gelir. 
2 Lakin öd ve balgam kanşımları artar. Şiddet gidinceye dek pamuklu giyecekler 

giymelidir. 



NAZMU'T-TABAYİ' 

220b 155. İbrişim Camesi 

1. LatTf issidür ibrişTm mizacı 

Semridür bu teni liigar olanı 

2. Za 'TJ eyler deriyi ~ıl 'iliicı 
J.(o penbe altına dikdür gey anı 

156. Bez I_(aftan 

i. Deninı serd eder bu penbe ciinıe · 
Şog~ iifetlerin def' eder anmıii 

2. Çogaldur kehleyi amıııii bedende 

Sürüne zlb~-ı mürdeye a 'zii 

157. Keten Camesi 

1. Dafp keten derünı issi eyler 

Hem eyler tenleri bu serd-i rengin 

2. V eliiki n l.caynadur /.<anı bedende 

Bulur ol ibrişTm fsatına~a teskin 

158. İpek Came 
1. İpek ciime lafif ü issi olur 

Şogu~ olan miziica oldı niifi' 

15 5 İbrişim Giysisi. 

., 

ı İbrişintin tabiatı ince sıcaktır. Vücudu zayıf olanı şişmanlatır. 
2 Deriyi zayıflatır. Bununaltma pamuk diktirerek giyrnek ilacıdır. 
156 Bez Kaftan. 
ı Bez giyecek içi soğuk tutJr, ama soğuk sıkıntılanru giderir. 
2 Ama bedende biti artınr. Azalar öldürülmüş ci vay la ovulmalıdır. 
157 Keten Giysisi. 
1 Keten de içi ısıtır. Hem bu teni çeşitli derecede serin tutar. 
2 Ukin vUcutta kanı kaynatır. Bu ibrişim katmak la sakinleşir. 
15 8 İpek Giysi. 
1 İpek giyecek latif ve sıcak olur. Soğuk olan tabiata iyi gelir. 
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2 . Velö.kin fsızdurur /sanı bedende 
Fesadı penbe Js,orsan ola diıft' 

ı 5 9. Ser-a-ser Came 

1. Ser-ii-ser cö.me dabı mu 'tedildür 

Meniye vefret ü hem cisme fcuvvet 

2. Maiarratyol[.dururtab'ına hergiz 
Bu verür her faşlda cisme rö.l:ıat 

132h 160. Saınür Kürk 

1. (( urudur issidür sammür kürki 

!Jımö.l[.T rencini bu böş eder def 

2. Veli verür miziica bu [cuşün 

flarTr altına geyseler verür ne.f 

16 ı . ~a~m ve Sinciib Kürk 
I. Dabı sinciib u l[.a!cum mu 'tedildür 

Geyerlerse nefileridür cüviiniin 

2. Velö.kin pTre yol[.dur nef'i_anufi. 

Me ger ola T:ıarJr altına lsaftiin 

2 Lakin bedende kanı kızdınr. Pamuk konursa bu yan etki giderilıniş olur. 
ı59 Seraser Giyecek . 
1 Seraser giyecek ılımlıdrr. Meniye çokluk hem bedene kuvvet verir. 
2 Tabiatında ruçbir olumsuzluk yoktur. Bu her mevsimde vücuda rahatlık verir. 
ı 60 Zerdava Kürkü. · 
ı Sarnur kürkü kuru ve sıcakur. Boğmaca (bademcik) hastalı~ıu bu iyi giderir. 
2 Lakin bedene verdiği zararı altına ipek giymekle giderilebilir. 

Zerdeva: (<Fa. zar+d+a+va 'sanşın- sanmtık- sanmtıl kuyruk') Ağaç sansan. 
ı 6 ı Kakum ve Tiyin (Çöke! ez) K ürk: 
1 Kakuın ve tlyin de ılımlıdrr. Gençler giyerlerse yararlannadır. 
2 Lakin yaşlı ya yaramaz. Altına ipek kaftan olursa başka. 



NAZMU'T-TABAYİ' 

162.. Li-Mü'ellifi-hi 

1. MariZ-i teşne-dil iib-z l:ıayiit bulmaz ise 

Bu naım-z şö.fi' ü hem iibdö.r kö.jidür 

2. 'Alil-i sö.'ile diini 'ş-şifö.-yı 'iilemde 

Şifii-yz şadr olacalf. bir ceviib-z şiijidür 

163. Ve-le-bu Eyzan 

1. Şad iiferin o tab'-ı sii!Jan-ö.ferine ki 
Kem lf.ap-e bal:ır-i 'ilme bunaım-ı iibdiir 

2. Lö:yı/f. bu kim kelö.mı o deryii-yıl:ıikmetüii 

Jrlengii.ş-z güş-ı şö.lı ola çlln dürr-i şehvö.r 

:ijitam 
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