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aytar kelimesinin kökeni ile ilgili farkl› görüfller mevcuttur. Arapçada
bayta- r, batįr mübeytir ve biyatr flekillerinde görülen kelimenin kökenini

Arap sözlükçüleri, eski baytarlar›n hayvanlar›n yara ve hastal›klar› daha çok
kan almak yoluyla tedavi etmelerinden yola ç›karak Ar. Batr (yar-) kelimesine
ba¤lamaktad›rlar. Buna karfl›l›k, Bat›l› araflt›rmac›lar eski Arapçada kul-
lan›lan biatr köküne dayanarak kelimenin asl›n›n Grekçe ippiatros (at heki-
mi) oldu¤unu ve Arapça’ya Bizans baytarlar› kanal›yla geçti¤ini ileri sürmek-
tedirler.1  

T›bb›n ana kollar›ndan biri olarak kabul edilen baytarl›k, hayvanlar›n
sa¤l›klar›n›n korunmas›, hastal›k ve sakatl›klar›n›n tedavi edilmesi, üretim ve
verimliliklerinin art›r›lmas› gibi konular› inceler. Bu konular› ele alan bay-
tarl›kla ilgili kitaplara baytar-name ad› verilmifltir. Baytar-nameler hayvan
sa¤l›¤› ve hastal›klar›n›n tedavisiyle ilgili bilgiler içermelerine ra¤men
ço¤unlukla atlarla ilgili olarak haz›rlanm›fl, bu amaçla haz›rlanm›fl kitaplara
baytar-name yan›nda feres-name, esb-name ad› da verilmifltir.

Arap dünyas›nda VIII. yy ortalar›nda bafllayan tercüme faaliyetleri, t›p bil-
iminin yan› s›ra baytarl›kla ilgili eserleri de kapsam›fl ve bu tercümeler
sayesinde baytarl›¤›n geliflmesi yolunda önemli ad›mlar at›lm›flt›r.

Baytarl›kla ilgili ilk telif eser olarak Ubeyd b. Hamma- d el-Halebi’nin
düzenledi¤i, bu haliyle günümüze kadar gelen ve Hz. Ali’nin seyisi Kamber’e
ait oldu¤u iddia edilen bir baytar-namenin ad› geçmektedir.

XIV. yy ise baytarl›k sahas›nda birçok eserin kaleme al›nd›¤› en parlak
devir olarak gösterilmektedir.

BBuurrssaa  EEsskkii  YYaazzmmaa  vvee  BBaassmmaa  EEsseerrlleerr
KKüüttüüpphhaanneessiinnddee  BBuulluunnaann  BBiirr  BBaayyttaarr--NNaammee

HHaattiiccee  fifiAAHH‹‹NN**

B

* Uluda¤ Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. TDE Bölümü.
1 Türkiye Diyanet Vakf›, ‹slam Ansiklopedisi, C.5, s. 278.
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Anadolu’da XVII. yy bafllar›nda I. Ahmet emriyle Emir Ha- cib Afl›k
Teymur’un ‘Umdetü’l-mül˚k adl› eseri, ismi bilinmeyen bir kifli taraf›ndan
Tuhfetü’l-mül˚k ve’s-sela-tin ad›yla Türkçe’ye tercüme edilmifltir.2

Yine I. Ahmet döneminde sultan›n hattat› Belgradl› Kenan taraf›ndan
‹stanbul’da baytar-name isimli bir eser daha yaz›lm›flt›r.3

Baytar-nameler, halk biliminin yaz›l› kaynaklar› aras›nda da yer almak-
tad›r.

“Di¤er hayvanlar yan›nda özellikle atlar hakk›nda genel bilgilerle at
hastal›klar› ve tedavilerinin anlat›ld›¤› eserlerdir. Genellikle baytar-nameler;
atla ilgili ayet, hadis ve rivayetler, iyi bir atta bulunmas› gereken özellikler, at
sat›n al›n›rken dikkat edilecek noktalar ile muhtemel kusurlar, at bak›m› ve
e¤itimi, atlar›n yavrulamas›, sa¤l›klar›n›n korunmas› vb. bilgiler verdikten
sonra hastal›klar›n sebep, belirti ve tedavilerinden bahseder.” 4 

Türklerde kutsal say›lan atlar, bafllang›çta savafllarda önemli rol oyna-
mam›fl, koflan attan isabetli olarak ok atma tekni¤i ö¤renildikten sonra Türk
kabilelerinin kültürü tamamen de¤iflmifl ve atl› göçebe kültürü ad› verilen
kültürün merkezi olmufltur. At, Türklerin inançlar›nda, günlük hayatlar›nda,
sanatlar›nda, e¤lencelerinde neredeyse hayatlar›n›n tamam›nda yer al›r
olmufltur. Türk destanlar›nda her destan kahraman›n›n ad›yla birlikte an›lan
ondan ayr›lmaz bir at, mutlaka görülmektedir.5 

Anadolu’da Arapça ve Farsçadan yap›lan bilimsel metin çevirilerinin yan›
s›ra at›n Türk kültüründe tafl›m›fl oldu¤u anlam, baytar-namelerin önemini
art›rmaktad›r. Halk›n do¤rudan ilgilenebilece¤i ve yararlanabilece¤i türden
olan bu eserler manzum ve mensur olmak üzere yaz›lm›fllar, Türk ve dünya
kütüphanelerinde de¤iflik hacimlerde ve niteliklerde yerlerini alm›fllard›r.

Di¤er bilim dallar›na ait eserlerde oldu¤u gibi hayvanlarla ya da daha çok
atlarla ilgili olarak yaz›lm›fl olan baytar-nameler de Türk dili üzerine yap›lan
çal›flmalarda kullan›labilecek, incelenmeye de¤er malzemeler içerebilecek
nitelikte olan eserlerdendir.

Bu yaz›ya konu ald›¤›m›z Baytar-name, Bursa Eski Yazma ve Basma
Eserler Kütüphanesi’nde 1551 numarada kay›tl› bafl k›sm› eksik, eldeki varak
say›s› 89 olan ve XVII. yy’a ait oldu¤unu tahmin etti¤imiz bir yazma nüshad›r.
Eserin yaz›l›fl tarihi ve müstensihi hakk›nda herhangi bir bilgi bulunmamak-
tad›r. Ancak eserin sonunda “ve bu kita-b› bulduk. bir muĥtaśa-r iddük mut,avvel
idi iĥtiya-ra-t›n ç›k. arduk. nitekim bir avuç buġday› ambardan” aç›klamas› bize
eserin baflka bir eserden k›saltma yoluyla kaleme al›nd›¤›n› anlatmaktad›r.

2 Türkiye Diyanet Vakf›, ‹slam Ansiklopedisi, C. 5, s. 280.
3 Cahit Öztelli, “XV. Yüzy›lda Yaz›lm›fl Bir Baytarnamenin Girifl Bölümü”, Türk Dili, S. 168, s. 784-789, 1965

künyeli çal›flma,  baytar-namelerin XVII. yüzy›ldan önce de Anadolu’da yaz›ld›¤›n› göstermektedir. 
4 Erman Altun, Türk Halk Edebiyat›na Girifl, Kitabevi, ‹stanbul 2004, s. 13.
5 Milli E¤itim Bakanl›¤›, Türk Ansiklopedisi, Ankara 1950, C. 4, s. 75.
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BAYTAR-NAME
1-b
Diflleri s›k. ola ve aflaġa (t, )udaġ› yuk.aru dudaġ›ndan uzun ve cümle kemik-

leri k. ›sa ola ve uyluġa t, olu ola ve küçük bögürlü ola ve açuk. gözlü ola ve ĥa-

yesi yėrinde tüyi olmaya ve iki k.›ç›nun, aras› ve kirpikleri ve en,egi alt› mecmuØ‘

bunlar k. ara ola ve her nesneyi tėz göre ve iki k. ›ç›nun,
2-a
aras› ne gin, ve ne t, ar ola ve yolca giderken iki k. ulaġ›la ifla-ret ėde ėde gide

ve gendüyi terazüleyü gide ve ön,ine her ne gelürse ok. gibi tėz ś›çraya irkilüp
t, urmaya ön,i ve k. ›ç› bera- ber birbirinden uzun ve k. ›sa olmaya ve yürüyücek
k. ›ç›na çekük ve t, olafl›k. olmaya ve almac›k. lar›

2-b
yumr› olmaya ve eger yumr› olup biri büyük ve biri küçük olursa ol ġa-yet

hünerlü olur ve hem binicek ka-hel yürümeye reva-n yürüye iniflde ve yok. uflda
ve düzde bir ka- îde üzre yürüye ve śuya tėz meyl itmeye ve k. ›srak. göricek tėz
kiflneye ve bėli ince ola ve k. olan y(ė)rinün, tüyi alac›k ola ve t, ›rnak. lar›

3-a
uzun ve k.ara ola ve ökçesi degirmi ola yaØ‘ ni deve t,abanlu olmaya ve yal›s›

bitdügi yėri ince ola e boynuy›la omz› düz ola ve ark. as› bal›k. ark. as› gibi ola
yag›rn› etlü ola ve ĥurdeleri yoġun ola ve k. uyruġ ›n yuk. aruya getüricek girü
tėz baśa ve śofras›nun, iki yan,› gin, ola

3-b
ve ön, ayaġ ›n götüricek tėz baśa ve bilekleri yoġun ola ve afl›k. lar› yumru

olmaya ve k.›ç ayaġ›n ön, ayaġ›ndan aflura ve yürürken ve k.aflan›cak. iki ön, ayaġ
›na yak. ›n belki ara yėre k. aflana ve bėli uzun olmaya ve yürüyicek k. uyruġ ›n
egmeye ve arpas›n› tėz tėz çeyneye ve k. aflan›cak. bėlin egmeye

4-a
ve na-ga-h belin,lemeye ve yolda k. ara k. ura görse k. ›ç›n k. ›ç›n gitmeye ve eger

śaġ eyegüsinden śol eyegüsi eksük olursa yügrük ve hünerlü ola ol baha-lu olur
ve śuya uġray›cak. śaġ ayaġ›n evvel baśa ve eger śol ayaġ›n baśarsa ol śolak. -
dur ve śolak. at müba-rek olmaz ve bu źikr ol›nan altm›fl iki Ø‘ aded

4-b 
ėyü niflanlardur ve eger kim bu niflanlarun, cümlesi bir atda kim ola anun,

na- z̆iri olmaz ve cümlesini bulmamak. olursa ba-rį on ikisi bulunmak. gerek üçi
Ø‘ avratdan ve üçi deveden ve üçi ś›ġ›rdan ve üçi k.at›rdan ola ve üçi Ø‘ avratdan
olan oldur ki śūreti ĥūb ola

5-a
ve bedeni na-zük ola ve pürçek uzun olmak.dur ve deveden olan oldur ki kir-

piklü ve boynu uzun ola ve sin,irleri yoġun olmak.dur ve ś›ġ›rdan olan oldur ki
ś›ġ›r k.ab›k. lu ve ś›ġ›r k.ar›nlu ve ś›ġ›r ĥurdelü olmak.dur ve k.at›rdan olan k.at›r
k.ulak. lu ve k.at›r k.uyruk. lu ola ve k.at›r k.ulak. lu olmak.dur ve bunc›lay›n atlar ki
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5-b
vardur ėyü olur ve ne baha-ya dirlerse deger ve hĥ̂uurrmmaa--yyiį̨ aatt ėyü olur ve hün-

erlü olur ve zaĥmete döyer olur ve bu düzenlü at kim ayak. lar› ve t, ›rnak. lar› ve
kirpikleri ve yal›s› ve k. uyruġ› ve uyluġ› aras› ve en,egi k. ara ola ol daĥ› ġa-yet
ėyü olur ve aall  aatt kim k. ›z›lśaġu olmaya gözleri ve ĥa-yesi ve

6-a
k. uyruġ › ve ayak. lar› ve t, ›rnak. lar› k. ara ola ol daĥ› ėyü olur ve bbiirr  aatt kim

yal›s› ve k. uyruġ › uzun ola ol daĥ› eflkin ve yügrük olur ve yolda ve balç›k. da
döyer berk olur ve kk.. ››rr  kk.. uullaa  aatt kim k. olan ark. as› gibi yal›dan k. uyruġ a degin
k. ara ĥat, kim çekilmifl ola k. uyruk.

6-b
ve dizden aflaġas› ki k. ara ola ol daĥ› hünerlü ve berk olur ve eger kim bu

didügümüzleyin olmazsa nesne degil Ø‘ arab an,a flirØ‘ at dir süst ve gen,flek olur
yyaaġ ››zz  aatt kim biraz k. ararak. ola ol daĥ› ėyü olur ve eger kül rengi gibi olursa
yal›s› ve k. uyruġ› ve bud› aras› ve gözleri ve t, ›rnak. lar›

7-a
ki k. ara ola ol daĥ› ėyü olur ve eger eyle olmazsa almaġa yaramazdur kk.. aarraa

aatt kim ġa-yet k. ara ola ve gözleri k. ›z›l ola ol meyda-n yügrügi olur ve yola daĥ›
döyer amma- delirek olur ve ġavġada çal›k. lanur kimi depegen ve kimi ›ś›rġan
olur vela-kin çok. yaflar  ve aall  aatt kim

7-b
k. ›z›lśaġu ola ve daĥ› çeper at bunlar ėyü olmazlar olursa daĥ› na-dir olurlar

ve daĥ› ççeeppeerr  aatt kim kirpigi ve ayak. lar› ak. ola ol daĥ› gündüz sehel görür eger
t,›rnaġ› ve kirpigi ve yal› ve k.uyruk. ve bud› aras› va en,egi çevresi bu źikr itdük-
lerimüz ki k. ara ola yavuz degüldür ve aallaaccaa  aatt kim

8-a
bafl› küçük ola ve k. uyruġ› uzun ola ve a-va-z› daĥ› tiz ola ve k. ›çlar› sin,il ola

ol daĥ› lat,įf yügrük at ola ve eflkin ola belki yorġa ola ve ddeemmiirr  bboozz  aatt kim boylu
ola ve k. aras› ak. ›ndan çok. ola ol daĥ› eflkin ve yorġ a olur ve eger boynu düz
olursa ol k. at›

8-b
yügrük olur ve yolda śak. ola ve gice fira- setlü ola ve hem göre ĥor olan at vak. t

olur ki ġa- yet eflkin olur ve yola döyer ve hem yügrük olur boz at kim yal› ve
k.uyruk. ve kirpigi k.ara ola ġa-yet ėyü olur iflde bükülmez ve yolda döyer ve eger
dėdigümüzleyin olmazsa

9-a
nesne degil almaġa yaramazdur ve ĥaśśa ki at›n, bir at›n, t, ›rnaġ› ki ak. ola

anun, gibi at k.arada iken görmez olur ve ççiill  aatt kim yal›s› ve k.uyruġ› ve t, ›rnaġ›
k.ara ola ol daĥ› yėgrek ve yügrük olur ve eger kim ĥaya-s›nda ben, ben, ak. olur-
sa ol daĥ› ġa-yet hünerlü olur

9-b
ve ne baha-ya dirlerse ki deger ve ssiį̨ss  aatt ėyü olur ve k. ›ymetlü olur ve ś ››ççaann

ttüüyyllüü  aatt kim ve gerçi göze ĥor olur amma- binmege ve yük urmaġa ġa-yet ėyü
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olur ve k.›ymetlü olur
der beya-n esbha- -y› k.
abįĥ kk.. aarraa  aatt kim göz-
leri k. ›z›l ola ol yavuz
depegen ve ›ś ›rġ an
olur ve k. ara at kim

10-a
ve t, or› at kim k. ›zġ

un gözlü ola ol gė ce
görür olur ve flol at
kim ś uya ś ol ayaġ ›n
öndin baś ar ol yara-
maz olur zįra- ki śolak.
dur ve ś olak. at flom
olur daĥ › flol at kim
k›srak. göre kiflnemeye
ol dilsüz olur ve flol at
kim t, abl ünin eflide daĥ› ürkmeye 

10-b
ol at śaġ›r olur ve flol at kim k.ara nesne göre daĥ› ürkmeye ol gėce daĥ› görmez

olur ve flol at kim yaġ›rn› üzerinde veya- ĥa-yesi alt›nda veya-ĥud dizi alt›nda veya-

kirpigi üzerinde ki k. ›l bitmifl ola ol daĥ› flom olur ve tüyi k. ›śac›k. at daĥ› bin,de
biri ėyü olmaz ve śol gözi çuk. ur olan

11-a
at flom ola dimifller ve gözleri t,onuk. olan at gündüz göremez ve eger bir gözi

eyle olsa ol bir gözi hiçdür Ø‘ arab an,a aØ‘ mafl dir ve flafl› at yaØ‘ ni egri gözlü at
ve gerçi göze ĥor olur velį müba-rekdür dėrler ki düldül daĥ› eyleyidi ve iki gözi

11-b
çuk.ur olan at daĥ› ėyüdür dėmifller ve śol ayaġ› ak. olan at erçeldür dėmifller

biri ak. ve biri al olan ata aØ‘ ś am dėmifller flom olur ve flol at kim yürürken
bafl›n› yuk. aru getürmez veya- balç›ġ a süksünin b›raġ ur ol Ø‘ aybludur ve ön,i
k. ›ç›ndan veya- k. ›ç› ön,inden uzun olan

12-a 
at sürcek olur ve yürürken k. uyruġ›n k. k. alduran at ki Ø‘ arab an,a aØ‘ zal dir

ve daĥ› ekflef dėr ėyü olmaz k. ›ç ayaġ› ön, ayaġ›ndan uzun olan atesbak. dėrler
da- yima- aġsak. olur ve binmekden k. açan at ve belin,leyen at ve yürürken
terslemek ve k. at›nda t, uran at

12-b
ve burn› sivri at ve ölpen t, aflra çok. ç›k. aran at ve bi’l-cümle ėyü olmaz ve

daĥ › bilgil ki at›n, yigirmi yė di ĥ astal›ġ › vardur adlar› bunlardur: atelfla-,
keØ‘ a-b, vaĥs, cüź źa- m, flems, Ø‘ a-arz, flek. a- k. , ĥamr, na- sūr, barś , macūd, temle,
nefĥa, melĥ, k. aØ‘ a, seret, a-n, k. atve, mak. ata-k. , fuØ‘ a-s

Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Bir Baytar-NamefiAH‹N
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13-a
Ĥunak. , debū, maØ‘ l, Ø‘ aśa- ś , saØ‘ a- l, remże, ber ve bu cümle ĥastal›k. lar ki

vardur ata sebep budur kim k. ›zm›flla śu vėrmekden veya- k. ›zm›flla bir yėrde
t,urġururlar veya-ĥud derlemiflle çulsuz k.orlar veya-ĥud yoldan gelmiflken tėzcek
eyerin al›rlar veya-ĥud ĥa-m ata

13-b
k. at› binerler veya- çaparlar veya- at› tütüne baġ larlar veya- ĥud ĥaza-n vak. -

t›nda yaġmura k. orlar veya- çulsuz güne k. arflu baġlarlar veya-ĥud yaz gününde
günefle baġlarlar ve gėce śovuġa k. orlar ve at›n, ĥastal›ġ›na sebep bunlard›r ve
at› tėz semirtmek isteyen gerekdir kim at› bir yėrde baġlayalar

14-a 
ve çulun ark. as›ndan gidermeye yaġmurdan ve güneflden śak. layalar yėrini

ne in,en ›ss› ve ne in,en śovuk. ola ve t,ar daĥ› olmaya ve ard›ndan kimesne geçüp
incitmeye ve yemin ›śladup vėreler ve bėfl dürlü nesne yėdüre yonca ve tuzsuz
śaman ve ar›nm›fl arpa ve buġday

14-b
ve her gün yüz otuz dirhem arpa gömeci yėdüre ve śuy› daĥ› baġladuġ› yėrde

vėreler ve yaz gününde iki kez k.aflaġ› uralar ve palas›yla k.ulaġ›n ve k.uyruġ›n
sile ve budlar› aras›n palas›la sileler ve yaz gününde bir kez k. aflaġ› uralar ve
ayak. lar›n

15-a
her gün ›l›cak. śuy›la yuyalar ve yemin daĥ› temiz ėdüp vėreler ve bu resme

ata ki bir ay t›ma-r olunsa ol at binmege yaramaz olur meger kim boġġazlaya
veya- śatalar ve daĥ› at›n, yafl›n› bilmek isteyen bilgil kim k.olonun, evvel iki difli
aflaġadan biter

15-b
ve iki difli aflaġadan biter ve iki difli yuk. arudan biter ve bu dört difle ibtida--i

inbat dėrler ve anlarun, yan›ndan iki difl daĥ› biter anlara daĥ› va-st, a-d dėrler
ve anlarun, yan›ndan iki difl daĥ› biter anlara rüba-îya-t dėrler ve bi’l-cümle atun,
otuz iki difli olur

16-a 
ve ol ikisi evvelinde otuz› azus›nda olur üç yaflar ol›cak. k.olon diflinün, k.apaġ›n

açar dördine degin flöyle k. alur ve bir k. olon diflin b›raġur ve k. alan diflin, dibi
yoġunlar ve alt›s›nda bir yan› gedilür amma- dibi daĥ› berk olur ve yedisinde
bir daĥ› gedilür k. araca

16-b
olur ve sekizinde diflleri uc› degirmi olur ve t,ok.uz› k.at› çuk.ur olur flöyle kim

arpa ś ›ġ ar olur ve on yafl›nda tama- m düpdüz olur ve on›ndan geçicek at›n,
yafl›n› kimse bilmez amma- Ø‘ a-k. iller k. at›nda at›n, yafl›n› arpa dir ve ol at kim
arpas›n ufadur ol iflden

17-a 
k. almaz ve baØ‘ ż› at deve difllü olur anun, gibi at›n, yafl› hiç maØ‘ lūm olmaz
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vak.t olur›m›fl ki anun, gibinün, diflini t,aġlarlar›m›fl ki yigit gibi görünsün dėyü
vela-kin k. ar› at gözlerinden maØ‘ lūmdur zįra- ki gözleri dir zįra- çuk. ur olur göz-
leri ffiį̨ bbeeyyaa--nn

17-b
eell  mmaarraazż̇--ii  sseebbhhaa-- ssaakk.. aaġuu  bilgil kim at›n, bafl›nda bir renc olur an,a sak. aġu

dirler ve bu marażiki dürlü olur biri san,raġudur ve sak.aġunun, Ø‘ala-meti budur
ki burn› delüklerinden irin, gibi nesne ak. ar ve bafl›n› aflaġ a t, utar ve burn›n
diva-ra sürer ve burnun›n, k. anatlar› gerilür

18-a 
ve t, urduġ› yėrde ĥ›r ĥ›r ider Ø‘ ila-c› budur ki evvel burnun›n, iki yan›ndan

k. an alalar ve andan ka-fūr ve zaØ‘ fera-n döge daĥ› aĥfla-m nema-z› vak. t›nda bir
maśray›la burnuna üfüreler ve üzerine beneffle yaġ›n t, amzuralar ve eger git-
mezse bir dirhem dögülmifl anduz ve bir dirhem zaØ‘ fera-n

18-b
k. ar››fld›rup buruna üfüreler ve buçuk. dirhem ka- fūr ezeler ve burnuna

t, amzuralar ve eger gitmezse çörek ot› ve zencebįl ve oġ lan afl› ve k. ara k. aśn›
bu źikr ol›nan ecza-n›n, her birinden bir dirhem ve bunlar› sücüyile k.aynadalar
ve her bir dirhem bafl›na ikifler dirhem

19-a 
Süci ola ve süzeler amma- flol k. adar k. aynadalar ki üç baĥfl› gide bir baĥfl›

k. ala ve bir dirhem ak. neft k. atalar ve üç baĥfl ideler ve üç gün her bir baĥfl›
›l›cak. burnuna dökeler daĥ › bir zema- n bafl›n yuk. aruya t, utalar ve bunun,la
daĥ› olmazsa yarpuz yapraġ›n ve ra-ziya-ne

19-b
ve śaman toz› ve güyegi ot› ve bunlar› ĥamįrile k.aynadalar daĥ› ›s›cak.la tuz

ve asįne k. oyalar daĥ› bafl›na aśak. oyalar ta- ki ol Ø‘ illet gide ve bunun,la daĥ›
olmazsa Ø‘ avratlarun, ĥayż k.an›n bėzile burnuna t, amzuralar daĥ› at›n, üzerine
bineler ve k. at› k. at› aflduralar ta- kim k. ›za ve bunun,›la daĥ› gitmezse

20-a 
k. az›yup k. am›flla burnuna üfüreler ve ard›nca biraz ka-fūr üfüre ve ard›nca

gül śuy› t,amzuralar ve eger k.at› śovuk. günde olursa daĥ› beneffle yaġ›n t,amzu-
ra ve eger yaz güni olursa leydeb kim an,a k.›mla dirler ve ol otun, aflaġa yaprak.
s›z yėrin gidere daĥ› yuk. arus›n at›n, bafl›na aśak. oya bir ĥayli zama- n t, ura ta-

kim anun,
20-b
dima-ġ›na ç›k. a daĥ› söküle amma- bu mücerrebdür ĥay›ż yerin tütüzdüre ve

ard›nca anduz üfüreler ve ard›nca flirlaġ an yaġ ›n t, amzura ffaaØØ‘‘ aa-- ss yaØ‘ ni
san,raġu olmak. dur ve bu Ø‘ illet derlemiflle śu vėrmekden olur Ø‘ ala-meti budur
ki t›sk›rur ve burnundan śar› śular ak.ar vak.t olur ki burnun ayaġ›na sürer ve
Ø‘ ila-c›

21-a 
budur ki ś ar›msaġ › ve ak. ś oġ an› maØ‘ an dögeler ve ĥamr›la biflüreler ve
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içine susam yaġ ›n veya-
zeytūn yaġ›n k.oyalar flol
k. adar k. aynadalar kim
ĥamr gide yaġ k.ala ve iki
dirhem neft k. atalar ve
birk. aç kere burnuna
dökeler ta- kim defØ‘ ola
ve illa- sak. aġ uda dė
digümüz Ø‘ ila- clar› daĥ›
ėdeler

21-b
ve bunun,la daĥ› git-

mezse bezir yaġ ›n
śuy›la k.aynadalar ve tuz

ve ›s›y›la bafl›na aśalar ve bu in,en mücerrebdür ta- śaġal›nca her gün her gün
ś ›ġ ›r yaġ ›n ĥatme yaġ ›n k. ar›fldurup dürteler boynuna ve bu zaĥmet bir niçe
at›n, boġaz›nun, iç yan›nda olur ve Ø‘ ala-meti budur ki  at yėrinden depremez ve
nefesin burnundan

22-a 
vėremez aġz›ndan śolur ve gözleri śararup ve içdügi śu saØ‘ a- tinde burnun-

dan gelür ve îla-c› budur kim keçi boynuz›n ĥavanda k.ar›flduralar ve günde alt›
lok.ma at›n, boġaz›na k.oyalar ve yafl yoncadan ġayri nesne vėrmeyeler ve eger yafl
yonca bulunmazsa k. urus›n ›śladup vėreler

22-b
at›n, k. urtulmaġ ›na sebeb oldur ki at öksürmege bafllaya at›n, burn› içinde

beva-s›r olur Ø‘ ala-meti oldur ki irin,lüce ve śaruca śu ak.ar Ø‘ ila-c› oldur ki k.alem-i
zenga-r ve k.ara zerniĥ ve pelid güli ve her birinden birer dirhem śuy›la yoġura
merhem gibi ola ve eger gün ėrer yėrde ise barmaġ›la dürteler ve illa- bir aġaca
yanmaya

23-a 
śaralar daĥ› üç gün dürteler ve andan śon,ra zift ve çam śak.›z› ve neft üçüni

k. aynadalar ta- kim merhem gibi ola ve günde iki kez eski penmbeyile dürteler
ta- kim ĥofl ola ve olmazsa bėfl dirhem bal ve befl dirhem jenga- r ve üç dirhem
atrun ve bir dirhem mürde ve üç dirhem daĥ› seligün

23-b
bunlar› merhem gibi birbirine k. ar›fldurup ve günde iki kez dürteler ta- kim

ĥofl olunca amma- görünür yėrde ise kesmek yėgdir ve kesdikden śon,ra śar›msaġ›
iç yaġ›la dögeler ve t, uz k. atalar merhem gibi ola ve ol kesilen yėre uralar daĥ›
bir zama-n t, utalar beva-s›r›n köküni keser ve göyündürür ve andan seligūn 

24-a 
yigirmi dirhem ve mürdeseng on dirhem ve zeyt otuz dirhem ve sirke otuz

dirhem vaflak. otuz dirhem bunlar› ĥavanda merhem gibi dögeler daĥ› evvel
vaflak.› k.atalar ve andan ba-k.į otlar› k.atalar ve günde iki kere penmbeyile uralar
ta- ĥofl olunca ve eger at›n, burnu üstüne
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24-b
Ve en,egi alt›nda sigil olsa Ø‘ ila-c› budur ba-d›nca-n merkįb dögeler ve ol sigili

anun,la çok. ovalar k. urudur giderür ve eskiden olursa kendü k. uyruġ › k. ›l›n
baġ  layalar üzerine veya-ĥud iki çekirdek semm-i k. a-r uralar ol daĥ› a-sanl›ġ›la
giderür eger at›n, ayaġ› b›ç›lġan olsa

25-a 
îla-c› oldur ki evvel terleye depeler bir zama-n ve andan śa-bun›la yuyalar ve

k.oz› yak.alar daĥ› ĥavanda dögeler ve biflmifl flab ve k.alem-i jenga-r ve t,uz bun-
lar› od görmemifl bal›la yoġuralar daĥ› dürteler ve k. at› rak. n› uralar veya- ĥud
yėrini iki kere m˚m›la zift erideler ve biraz neft k. atalar ve uralar veya-ĥud yė-
rini bir k. aç

25-b
uralar gide amma- her gün ›l›cak. śuy›la yuyalar daĥ› iç yaġ›la t, uz ėyüdür

at›n, ayaġ ›nda uyuz gibi olur ve yay›lur ta- dizine degin tüyin giderür ve îla- c›
oldur ki śabun›la yuyalar ta- flifa- ola ve andan śon,ra bėzile silüp k. aplubaġa
k. an›n dürtmekdür veya-ĥud ak. śoġan› ve incir ve evelek

26-a 
bu üçin k. oyulunca ĥavanda dögeler ta- ki merhem gibi olunca ve dürteler

tuvfle yaØ‘ ni yumr› ve yar›k. nesne kim at›n, gözi k.at›nda yüzünde olur ve nesne
t, ok. unsa k. anar Ø‘ ila- c› oldur ki eger deprenürse ebriflimle veya- kendü k. ›l›yla
dibinden berk baġlayalar daĥ› düfle gide ve yėrine yaġ

26-b
dürteler ve eger deprenmezse Ø‘ ila-c› oldur ki śaru zerniĥve kirec ve nifla-dur

bir dirhem ve semm-i k.ar buçuk. dirhem bunlar› dögeler ve bal›la k.ar›flduralar
ve üstüne uralar eger ki gözüne yak. ›n olursa göze girmek iĥtiya-t, iderlerse bir
gün t, ura daĥ› ėrtesi gidereler ve yėrine

27-a 
murda-rilik ve ekfli ĥamįr ve yumurda śarus› k. ar›flduralar ve günde iki kez

uralar düfle gide ve andan k. oyun tüyin kül ėdüp yigirmi dirhem mürde ve bėfl
dirhem günlük ve bir dirhem zift bunlar› erimifl m_m›la k.ar›flduralar ve günde
iki kere eski penmbeyile uralar amma- yumay›nca urmayalar ve bu maraż›n,

27-b
ek_eri göze yak. ›n yėrde olur k. ovba- yaØ‘ ni demregü ki at›n, gözünde olur ve

eger göze girse t›ma-r›la gitmez meger kim gözi oyalar ve a-demde daĥ› eyledür
ve bu renc dilkü ve buzaġuda çok. olur Ø‘ ila-c› oldur ki t,uz›la ve śabun›la muĥkem
yuyalar kim rengi döne ve andan śaru zerniĥ ve k. ara zerniĥ ve nifla-du-

28-a 
r›la pelįd güli ve kireç bunlar› śabun śuy›la yoġuralar ve ol yėre k. ›na yak.ar

gibi yak. alar ve üstüne yaprak. k. oyalar ve baġlayalar amma- gözi gey śak. ›nalar
bir gün bir gice t,ura baØ‘de gül yaġ›n veya- k.uyruk. yaġ›n dürteler baØ‘de k.urflun
erideler ve ś›rçasuz çanaġa dökeler ve bir kelim pa-resiyle ovalar ta- un
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28-b
gibi ola ve yigirmi dirhem bundan ve on dirhem ra- suĥ t, afl› ve bėfl dirhem

mürdesenk ve on direm isfida-c ve befl dirhem daĥ› selįgūn ve bu cümleyi k. ›rk.
dirhem zeyt-i t, ayyib ile ĥavanda dögeler ta- kim ġalįz̆ ola ve śarp sirke k.atalar
az az k. ar›flduralar ve dögeler ta- kim dirhem gibi ola ve iki kere dürteler daĥ›

29-a 
›ś›cak. śuy›la yuyalar ĥatta- flifa- bula na-sūr ki at›n, en,i olur ol cera- ĥat olan

yėri demirle t,aġlayalar ve kerdelük var›sa içine śok.alar flöyle ki śaġ yėre iriflince
ve atdan ol m›ĥ yėtifldügi yire murda- rilik uralar ve andan śabun›la ś›ġ›run,
bögrek yaġ›n ĥavanda dögeler ve ç›n, bal ve çam śak. ›z› k. atalar

29-b
ve günde iki kez eski penmbeyile uralar flifa- bula be iź ni’l-la- hi teØ‘ a- la- ve

at›n, gözinde gey olmak. Ø‘ ala-meti oldur ki tėz tėz t, urur ard›na bak.ar ve bunun,
sebebi oldur ki derlemiflle śu vėrmekden olur veya- śovuġa t, urġurmadan olur
Ø‘ ila-c› oldur ki buçuk. dirhem k.arlanġ›ç bok. ›n iki gözine uralar ve eger geçerek
döyerlerse at› baśalar ve gözün, bika-r› içindeki

30-a 
derücigi igneyile delüp iplik geçüreler ve fleha-det parmaġ›n alt›na śok. a ve

tiz ust_reyle an,›lcak. üstündeki derinün, üst zar›n alalar amma- śak.›nalar alt›na
geçmeye ve üst zar›n al›cak içinde bak. la gibi aġ ca sün,ük. gibi nesnecük olur
an› alalar amma- alt›ndaġ› dericügi śak. ›nalar ve yerine t, uz k. oyalar ve ol ipli-
gi ç›k. aralar ve yemini az

30-b
vireler ve śuyun› gėç vėreler daĥ› bafl›n› çul›la bürüyeler ve cemiØ‘ aØ‘ ża-s›n

śovuk. dan śak. ›nalar ve ba_ż›lar burnunun, iç yan›ndan alurlar ol daĥ› ġa-yetile
ėyüdür zįra- ki da-yima- gözden al›cak. göze żarar olur ve görmekligi żaØ‘ įf olur
ma-da-mki at›n, k. ulaġ› ve nefesi gey ›ss› ola müfiddür ve at›n, gözine aġac

31-a 
t, ok. unsa ve gözi yaflarsa Ø‘ ila-c› oldur ki bezir yaġ›yla śoġan› k. aynadalar ve

ĥavanda yumflak. dögeler daĥ› ś a- fį t, uz›la ›s›cak. la gözine uralar ve eger gözi
k. an olsa k. apaġ›n k. alduralar ve śovuk. śu püsküreler ve ĥuśūśa- ki den,iz śuy›n
püfküreler ve eger gözine nesne t, ok. unsa

31-b
ve aġ arsa veya- ĥud k. an ç›k. sa eger yufk. a olursa a- dem k. afas›n sürme gibi

döge ve mįlile gözine çekeler ĥofl ola ve eger k. al›n, olursa bir dirhem k. aranfil
ve bir dirhem ĥardal yumflak. döge ve befl dirhem arpa un›n ĥamįr eyleye ve bu
otlar› içine k. oyalar daĥ› flöyle biflüreler kim ol

32-a
ĥamįr kömür ola ve andan ç›k. aralar ve bu otlar› dögeler ve at›n, gözine

k.am›flla üfüreler ĥatta- flifa- bula ve eger olmazsa t, oġan bok. ›nun, ak. ›n kim yafl›l
olmaya ve üç dirhem bak. ›r ögündisini ve bunlar› oda k. oyup yak. as›n daĥ› bir
dirhem zaØ‘ fera-n ve befl dirhem fleker k. atalar ve bunlar› cemØ‘ ėdüp
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32-b
alalar ve her gün śaba-ĥ ol at›n, gözine śovuk. śu uralar amma- zinha-r alt›na

bu otlar› her gün śaba-ĥ ve aĥfla-m k. am›flla üfüreler veya-ĥud yak. › eyleye ol daĥ›
üfürmekden yėgrekdür ve yüzünde k. abarc›k. ç›k. sa gerekdür ki merhem-i rūmį
dirler an› uralar veya-ĥud zire kirma-nį dirler ve Ø‘ aśfūr bu ikisini

33-a 
bera-ber dögüp birbirine k.atalar ve at›n, gözine uralar ki ĥofl ola ve eger at›n,

bafl›na çomak. veya- ĥud t, afl veya- bir ġ asįr nesne t, ok. unsa ve burnundan k. an
gelse Ø‘ ila- c› oldur ki anduz ve żamġ-› Ø‘ arabį ve egir ve iki k. ar›ndafl k. an› bu
mecmuØ‘ ›n bera-ber dögeler ve kendü k. an›yla ezeler daĥ› at›n, burnuna dökeler
ve eger k. an

33-b
gelmeyüp bafl› flifldiyse veya- ĥud gözine k. an inse bun,a daĥ› yuk. aruda dė-

digümüz Ø‘ ila-c› ėdeler ve burnuna ba-da-m yaġ›n ve beneffle yaġ›n t, amzuralar
ve eger kim ol yaġa bir dirhem zaØ‘ fera-n ve maśt, akį olursa daĥ› ėyü olur ve
eger k. an k. ara aksa k. oyalar ta- k. ›z›l ol›nca ak. a ve andan t, utalar

34-a 
ve t,avz ayaġ› na-ĥun bir îlletdür ki gözün, bika-r›ndan gelüp ve ak.ça yaġcuġaz

gibi olur ve eger kim t›ma- r olmazsa gözü örtünür kör eyler Ø‘ ila- c› oldur kim
ĥorus› boġazlayup daĥ› k.an›n ›s›cak. la gözüne t, amzuralar ve eger gitmezse at›
baśalar ve a-dem śaç›n ol agcuġazun, içine geçüreler daĥ›

34-b
k. ald›rup k. oparalar ve gözün, bika- r› içind uzl›ġ ›la keseler ve andan śon,ra

anzarut ve śabr-› suk. ūt, ›r› ve günlük bunlar›n, her birinden bir dirhem den,lü
keçi ödüyile ezeler ve ol kesilen yėre uralar flifa- bula ve eger at›n, bafl› flifle oldur
ki otlarken canavar śok. ar veya-ĥud ata Ø‘ illetlü veya- aġulu nesne vėrdiler

35-a
me_ela- k. araca ot gibi veya- ĥud yol k. urd› gibi veya- dükeli aġulu yaprak. lar

gibi Ø‘ ala-meti oldur ki na-ga-h bila- sebeb at kendüyi yėre ura bafl› sendirer ve
ditrer ve gözleri yafl›la t,olar ve nefesini tėz virür ve dik dik ś›çrar ve burnunun,
k. anatlar› gerilür Ø‘ ila-c› oldur ki alt› dirhem ś›ġ›r yaġ› ve yüz dirhem

35-b
süci ve yigirmi dirhem zeyt-i t, ayyib ve üç dirhem tirya-k-› erbaØ‘ ay› ezeler

ve burnuna dökeler ve eger sa- kin olmazsa becid at›n, yaġ ›n ve südin içüreler
flifa- ola ve canavar ›ś›rduġ›nun, Ø‘ ala-meti oldur ki at›n, bafl› flifler daĥ› aġz›ndan
ve burnundan śar› śular ak. ar ve bafl›n› yuk. aru getüremez

36-a 
ve eger ot otlamak. dan olursa at›n, alt t, udaġ ›n bir k. aç yėrde tiz ustūrayla

yaralar ve befl dirhem ve befl dirhem tirya- k-› erbaØ‘ ay› otuz dirhem ĥamr›la
ĥavanda ezeler ve bafl›na dürteler bir iki kere daĥ› flifa- ola be iźni’l-a-hi teØ‘ a-la-

ve eger olmazsa ayva dene ve pa-pa-diye ve ya-rpūz ve ĥat, mi ve egir ve üzerlik
ve śar›msak.
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36-b
śap› ve k. at›r yapraġ› ve eski śaman toz› ve bu cümle ecza-y› biraz sücüyle

k.aynadalar ve ol at›n, burnuna dürteler daĥ› bafl›n› bürüyeler ta- kim buġ› at›n,
dima-ġ›na yay›la veya-ĥud sar›msaġ› dögeler ve ac› sayaġ›la ve defne yaġ›la ve
bezir yaġ ›la ve ś ›ġ ›r tezekin ve tavuk. bok. ›n ve bu cümleyi k. ar›flduralar daĥ›
ĥ›nna yak. ar gibi at›n, bafl›na yak. alar bir gün

37-a 
ve bir gė ce t, ura ve andan ra- ziya- ne toĥm›n ve den, iz t, uzun k. oyalar ve

k. aynadalar baØ‘ de anun,›la yuyalar ĥatta- flifa- ola ve eger at›n, en,i k. opsa Ø‘ ala-

meti oldur ki yemin yiyemez ve t, amaġ› flifler yumurdalanur ve Ø‘ ila-c› oldur ki
at›n, aġz›na aġac b›raġalar ve bafl›n yuk.aru k.alduralar daĥ› bir çuvalduz›la  veya-

bir sivri aġac›la ol yumrulanan
37-b
yėri bir iki kere dürteler ta- kim k.an› ç›k.a ve andan t,uz dürteler ve k.at› k.at›

ś›k. alar flöyle kim k. andan ar›na ve eger kim at›n, boġaz›na sülük ya flifle Ø‘ ala--
meti budur ki dilin ç›k. arur nifla-n budur kim bulanur ve dilin ç›k. arur ve bafl›n
aflaġa t,utar Ø‘ ila-c› oldur ki at›n, aġz›n açalar ve yak. ›n ise çekeler alalar ›rak.da
ise bir aġaca penmbe

38-a 
śaralar ve t, uz śuy›la ›ś ladalar ve śok. alar k. opar düfler çenga- lile ç›k. aralar

ve eger boġaza yak. ›nise bezir yaġ›la śaġ t, uz k. atalar ve ›l›cak. boġaz›na döke-
ler düfle ffaaś ll at›n, dili fliflse ol Ø‘ illetdür kim bafldan iner ve nifla-n› budur kim
evvel iki ön,ünden k.an alalar veya-ĥud aġz›n açalar ve dilini ç›k.aralar ve birk.aç

38-b
yėrde alt›nda neflterle açalar k. an ak. a ve ak. ĥardal› dögeler ve ba-da-m yaġ›-

na k. atalar ve ›l›cak. bir k. aç kez ś›ġayalar defØ‘ ola ffaasś́ll at›n, difli aġr›sa sebeb
oldur ki yėmi içinde t,afl olur ive yėdüginden difline t,ok.unur ve baØ‘ ż› at yeminde
olan t, afl› ay›rtlar ve nifla-n› budur kim yėmin ka-hel yėr ve k. ulak. lar›n b›raġ›r
bafl›n

39-a 
aflaġa t, utar îla-c oldur ki mevįzec ve Ø‘ a-k. ›rk. arha- ve zencebįl ve büber döge-

ler daĥ› bal flerbetiyle k.aynadalar ve at›n, aġz›n açalar ve bir aġaca bėėz t,olaya-
lar ve ol ota ›śladalar ve cemiØ‘ difllere muĥkem süreler ta- defØ‘ ola be iźni’l-la-

hi teØ‘ a-la- eell  bbaa--bbüü’’ll--ĥaa--mmiiss ve at›n, boynunda t, uġuca olsa sebeb budur ki derle-
miflle śovuġa

39-b
k. orlar ve nifla-n› budur ki boynu t, oġr›lur k. alur aġaç gibi bafl›n› egemez ve

dutmaz Ø‘ ila-c› oldur ki boynunun, iki t, amarlar›ndan k. an alalar aç›lmazsa oġ-
lan afl›n bezir yaġ ›la k. aynadalar ve içine neft k. atalar daĥ› od üstünde girü
›l›cak. ideler ve boynuna dutalar bir iki kez eger kim geçmezse at› baśalar ve
k. aż ayaġ› t, aġ uralar ve k. arflu
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40-a 
ac› yaġ ile bezir yaġ › dürteler ffaaś ll ve eger at›n, boġaz›na ĥ›na-k. inse ol bir

maddedir kim at›n, boġaz›na iner dagme at k. urtulmaz meger kim hünerlü ola
ve k.uvvetlü ola kim döye ve nifla-n› budur kim boġaz› flifler ve ĥorlar ve çabalar
Ø‘ ila-c› oldur kim tėz iki k. olundan k. an alalar daĥ› mercimegi flöyle k. aynadalar
ki śuy›n

40-b
alalar ve içine ĥ›yarflembe pul›n ezeler ve ba-da-m yaġ›n k.atalar ve andan bir

k.aç yumurda śarus›n k.oyalar ve çalk.ayalar avadan ve bezir yaġ›n ›l›cak. ėdeler
daĥ› ś›ġ›r boynuz›na k. oyalar ve at›n, bafl›n yuk. aru k. alduralar daĥ› dögeler bir
k. aç kez üç günden geçürse k. urtulur ve la-deni zeytūn yaġ›la erideler

41-a 
ve boynuna ›l›cak. dutalar ve ›s›cak. yėrde śak. layalar ve arpas›n› dögeler ve

k.ab›n› ç›k.aralar daĥ› śuyla ›śladalar ve az az çekivėreler ta- kim ol îllet yan›nca
ve yonca daĥ› ėyüdür ve śuyun› daĥ› bun,a k. atalar ve zeytūn yaġ›n k. atalar ve
›s›cak. burnundan k. oyalar bir k. aç kere ta- kim na-fiØ‘ ola ffaasś́ll at›n, içi

41-b
geçse sebeb budur kim śovuk. geçer veya-ĥud yėmini yėdüginleyin śu vėrmek-

den olur ve Ø‘ ila-c› oldur ki k. uyruġ› dibinden berk baġlayalar ve yėmini ol gün
ve ol gėce vėrmeyeler ve eger t, urmasa bun› ėdeler mersin toĥm› ve palam›t
dögeler ve ś›ġ›run, iç yaġ›la yoġuralar ve bu merhemi yumrucuk. ėdeler ve at›n,

42-a 
boġaz›na b›raġalar ta- ki nafØ‘ i ola ve eger kim gitmezse śovuk. śuya depeler

ffaasś́ ll at›n, sidigi t, utulsa nifla- n› budur ki k. ›z›l boya ve śoġan k. ab› mey ile
k. aynadalar ve süzeler ve içine zaØ‘ fera- n ezeler üç dirhem ve befl dirhem śaġ
t, uz k.atalar ve bir dirhem bura- k.atalar ve andan burnundan dökeler vak. t olur
kim at aġnarken

42-b
k.av›ġ› döner ve k.aflan›maz olur eyle olsa an› uz kifliler el śok.alar ve

śofras›ndan devirürler fi’l-ĥa- l k. aflanur veya- ĥud k. arflus›nda k. aflanalar ffaaś ll at
k.an k.aflansa sebeb oldur ki ag›r yük ururlar veya- k.at› binerler bėli gen,fler Ø‘ ila--
c› oldur ki sūsen dibi ve demir tikeni ve k. ara çal› toĥm› bunlar› k. aynadalar
meyile ve iki dirhem ĥa-ś tiryak

43-a 
ezeler ve at›n, bafl›n k.alduralar ve burnundan dökeler ve hem bėline k. ›lçam

uralar ol terkįb budurur it üzümi Ø‘ arabca mevizec dėrler ve zencebil ve fülfül
ve da-r-› fülfül ve cevz-i bek.a

- ve Ø‘ ak.ark.arha- ve at ĥardal› ve bunun, her birinden
bėfler dirhem ve bunlar› dögeler ve iki yüz dirhem zift erideler ve yigirmi
dirhem bezir yaġ›

43b
k. atalar ve bu otlar› bir yėre k. ar›flduralar ve bir pa-re yaś ś › kebçeye dürte-

ler ve bėline uralar ta- ki defØ‘ ola be iźni’l-la-hi teØ‘ a-la faśl k.at› yėrden ś›çrayup
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ve at bėlin aġr›tsa girü bun› ėdeler ve eger geçmezse bir iki üç yėrde biline da-ġ
uralar defØ‘ ola ve daĥ › at śoluġan olsa sebeb oldur ki segirtmekden içine
t, alaġ›

44-a 
ve öykeni yėl t,olar Ø‘ ila-c› oldur ki kepegi incirile k.aynadalar ve śuy›n alalar

daĥ› on dirhem fla-m śak.›z› ve otuz dirhem ś›ġ›r›n, iç yaġ›la erideler ve on dirhem
bezr yaġ› daĥ› k. atalar ve at›n, burnundan dökeler k. arflu yonca ve ot otladalar
ve yėmini ar›dup vėreler ve śuyun› ›l›cak. ėdüp vėreler śovuk.

44-b
vėrmeyeler ffaasś́ll daĥ› at›n, boynuna k. ›l›ç veya- ok. t, ok. unsa ve t, amar kesilse

daĥ› k. an ak. sa t, urmasa Ø‘ ila-c› oldur kim Ø‘ anzarut ve maśt, akį ve fla-m śak. ›z›
ve birer dirhem bunlarca alç› k. ar›flduralar ve ol t, amar› iki yan,adan çekeler
daĥ› ol cera-ĥat üzerine ekeler ve k.al›n, eski pamuġa yumurda śarus›n süreler ve

45-a 
ve üzerine uralar daĥ› bir pa-re yaśś›rak. t,afl› üzerine k.oyalar ve bėzile berk

baġlayalar ve onbefl gün t, ura baØ‘ de açalar k. at, ra-n dürteler eell  bba-bbüü’’ss--ssaa--ddiiss ve
bu ba-b at›n, içinde olan zahmetleri beya-n ėder ffaaśll  ve eger at śanc›lansa sebeb
oldur ki derlemiflle ata śu vėrmekden veya-ĥud yol çeküp

45-b
śovuġa k.omak.dan olur ve nifla-n› budur ki at yatur yuvalanur ve k.aflan›maz

olur k. arn› flifler ve bögri t, olar ve śolur ve burn›nun, k. anatlar› k. alk. ar ve k. at›
ś olur Ø‘ ila- c› oldur kim ĥa- ś tirya- k› meyle ezeler ve içine zeytūn yaġ ›n ›l›cak.
ėdeler ve burnuna bir emziklü bardaġ›la k. oyalar ve at› k. al›n, çul›la bineler

46-a 
ve k.at› k.at› yürüdeler ta- kim derleye veya-ĥud k.arn›n› bir aġac›la iki kimesne

ś ›ġ aya ve eger kim at tersleyimezse ś ab_n dutalar zeyt˚n veya- bezir yaġ ›la
śofras›na śok. alar ve eger yine k. aflanmazsa śoġan dögeler daĥ› śuyun› alalar
ve a-dem bevlin k. oyalar ve śaġ t, uz k. atalar

46-b
ve at›n, burnundan dögeler fi’l-ĥa- l k. aflana ve ölpün ç›k. aralar daĥ› t, a- vūs

k. uyruġ›n śok. alar k. aflana ve eger k. aflanduġ›ndan śon,ra ditrerse eski śaman›
meyle k.aynadalar daĥ› at›n, k.arn› alt›nda k.oyalar ve at› bürüyeler ĥatta- derle-
ye ffaasś́ll daĥ› at›n, öksürügi olsa sebeb oldur ki derlemiflle ata śovuk. virmekden
olur

47-a 
veya- ĥud yėmile tavuk. bok. ›n yėr andan daĥ› olur Ø‘ ila- c› oldur ki alt› da-ne

tavuk. yumurdas›n ś arp sirke içine k. oyalar üç gün t, ura ve andan ç›k. aralar
göreler kim yumflak. olur at›n, bafl›n yuk. aruya getürüp günde ikisini boġaz›na
b›raġ alar ve eger ki gitmezse ś u girmemifl süciyle k. aynadalar ve iki dirhem
zaØ‘ fera-n k. atalar ve

47-b
burnundan dökeler ve bir daĥ› gen,ez budur ki at südin ›s›cak. la burnundan
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k.oyalar ve eger eskiden olursa ffaasś́ll lebla-b yaØ‘ ni śarmafluġ› sücüyle k.aynadalar
ve süzeler ve śar›msaġ› ve śoġan› dögeler ve śuyun alalar eell  bbaa--bbüü’’sŝ̂ --ØØ‘‘ aa--bbiiØØ‘‘ at›n,
ayaġ›nda olan zaĥmetleri beya-n ėder ffaasś́ll at›n, iki ayaġ›na nefce inse

48-a 
ol bir Ø‘ illetdür kim bafl›ndan iner ve nifla- n› budur kim at›n, k. ol› k. aś k. at›

flifler ve ayak. lar›n k. alduramaz olur Ø‘ ila-c› oldur kim iki ayaġ›ndan k. an alalar
ve andan bun› ėdeler ›ś ›rġan dikeni ve kepek ve t, uz ve śar›msak. śap› bular›
meyle k. aynadalar ve ›l›cak. śuy›la yuyalar ve otlar›n ›s›cak. la

48b
üstüne ekeler śaralar bir gėce t,ura ve eger śaġlamazsa iç yaġ›la t,a

-ĥin dürte-
ler veya-ĥud oġla-n afl›n bezir yaġ›la k. aynadalar ta- kim k. oyu ola ve ayak. lar›na
›s›cak. la ĥ›nna gibi dürteler ki t, aġ›la gide amma- t, urġurmayalar yürüdeler ve
eger bir yėrde cemØ‘ olup t,olarsa niflterle defleler döküle gide ve üzerine yumur-
da śarus›yla

49-a 
bezir yaġ›n k.ar›fldurup ve eski penmbeye dürteler ve ol yėre uralar ve berk

baġ layalar ve bir ĥofl künbed ideler befl alt› gün t, ura ›ś la- ĥ olur ve eger ber
k.ara-r t,ursa t,opuġ› üzerinden bir k.aç t,aġ ėdeler ta- kim iflleye döküle gide amma-

kim at› oruya śalalar ffaasś́ll  at›n, ayaġ›na śu inse sebeb oldur kim derlemiflle śu
49-b
vėrürler ve baġ layu k. orlar nifla- n› budur kim iki ön, ayaġ ›nun, iki afl›k. lar›

flifler ve yürüyümez olur Ø‘ ila-c› oldur kim kepegi k. aynada ve śaġ t, uz k. atalar
ve eski bėzile ol mevżiØ‘ e uralar daĥ› berk baġ layalar bir k. aç gün t, ura veya-

a-dem tezegin dürteler ›s›cak.la veya-ĥud śar›msak. śap›n k.aynadalar k.ara t,uz›la
daĥ› uralar veya-ĥud  müteva-tir üzerine

50-a 
ifleyeler ve eger kim geçmezse bir k.aç yerde t,aġ uralar ve ol kesecek kemüge

döner yürüyicek aç›lur ve t, ur›cak. aġsar an› daĥ› t, aġlaġu götüyile flöyle t, aġla-
yalar iki yan›ndan kim ta- kim kemüge ėrifle ve daĥ› yaġ dürteler ta- flun,a degin
kim tafl›ġup śu ak. ›nca k. ara ĥarbak. › dögeler yaØ‘ ni k. araca ot dėrler ve yavra
śala-mas› (?) bir dirhem ve od görmemifl bal›la k. ar›flduralar

50-b
ve eski pamuġ›la fetil ėdeler daĥ› dürteler ve śok. alar ol śu kim kemik gibi

ola an› eridür döker amma- at› oruya śalalar gün,leye ffaasś́ll daĥ› at› arpa t,utarsa
nifla-n› budur kim sin,irleri t,utulur yürüyimez olur Ø‘ ila-c› oldur kim iki ön, aya-
ġ›ndan k. an alalar veya-ĥud evvel śuya çekeler

51-a 
ve eger kim geçmezse sayaġ › t, art›s›n dürteler veya- ĥud eski bezir yaġ ›n

›s›cak. dürteler ve yėmin az vėreler ve śuy›n daĥ› gėç vireler ffaasś́ll  daĥ› at›n, omz›
fliflse sebeb oldur ki ya- Ø‘ illet iner veya-ĥud at deper ve nifla-n› budur kim aġsar
barmaġ›la baś›cak. k. ocunur Ø‘ ila-c› oldur kim iki ön, ayaġ›ndan
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51-b
k.an alalar ve eger kim geçmezse bėz tulum›n k.aynar kepek śuy›la ĥafllaya-

lar ve ›s›cak. la kürki üze uralar bir gėce ve eger geçmezse k. ›lçam uralar bir
k. aç gün t, ura ve eger kim gitmezse demirle bir iki üç yėrde derin,ce t, aġlayalar
ta-kim iflleye döküle gide ffaasś́ll at›n, omz› yaġ›r olsa sebeb derlemiflle

52-a 
eyerin almak. dan olur ve omz› kalkar Ø‘ ila-c› oldur ki evvel eski bėze ifleye-

ler ve üzerine śaġ t, uz ekeler ve üzerine uralar ve eyerin berk çekeler t, ura ve
eger t, aġ›lmazsa kepegi k. aynadalar t, uzla daĥ› uralar ve eger kim eyer baśup
yaġ›r olsa śovuk. śuy›la ol yaġ›run, çürügi

52-b
var›sa keseler erideler ve eski penmbe uralar veya- ĥ ud üsfünger  uralar

eride pa-k ėde ve mersin yapraġ› ve panbal ot› ve kiremit un› ve baġa k. ab›nun,
küli ve çam k. ab› bunlar› dögeler ta- un gibi ola ve üzerine ekeler ve günde iki
kez müteva-tir yuyalar ›l›cak. śuy›la ve eger ezüp daĥ› cedrį

53-a 
olursa bunun, ekŝeri on,ulmaz zįra- oynak. yėr olur Ø‘ ila- c› oldur ki an› iki

yan›ndan delüp ve at k. ›l›n geçürüp ve üzerine k. ›lçam uralar irin,i ve śuy› afla-
ġadan iflleye amma- yürütmek gerek ve eger ġa-yet eskiden olursa birkaç yėrde
daġ urmak. gerek veya- ol ceraĥa-t

53-b
üzerini t, aġ lamak. gerek kim yen,i cera- ĥat ola ve andan bitürici otlar olur

ekeler ve k.arflu yuyalar ve eski penbe uralar ve iki ön, ayaġ›ndan k.an alalar ve
eger geçmezse peynir tulumun› k. aynar kepek śuy›yla ĥafllayalar ve yak. › ėdüp
›s›cak. la kürki üzerine uralar bir gėce t, ura ve eger geçmezse k. ›lcama uralar

54-a 
Uralar bir k. aç gün t, ura ve eger gitmezse demirle bir iki üç yėrde derin,ce

t,aġlayalar ta- kim iflleye döküle ffaasś́ll ve at›n, gögsi fliflse ve bu Ø‘ illetdür kim at›n,
bafl›ndan iner ve îla- c› oldur kim evvel iki ön, ayaġ ›ndan k. an alalar ve andan
bun› ėdeler arpa un›n  ve kepegi sirkeyile k. aynadalar ve ś aġ t, uz k. atalar ve
›s›cak. la

54-b
uralar ve berk baġlayalar ve eger kim gitmezse śar›msaġ ve ak. śoġan› maØ‘ an

dögeler ĥavanda ve andan bezir yaġ›yla k.aynadalar ta- k.oyulunca ve t,uzlu sayaġ›n
daĥ› k. atalar ve ›ss›la dürteler t, aġ›la gide ve eger yumflak. olursa iki üç yėrde
demirle derin,ce t, aġlayalar iflleye vak. t olur kim t, olar içi irin, olur ve nįflterle

55-a 
deleler döküle ve üzerine yumurda ś arus›n eski pembe ile uralar ve berk

baġlayalar ffaasś́ ll ve at›n, ayak. lar›nda s›ra- ce olsa nifla-n budur kim baflcuġazlar
olur ç›k.ar ve irin,lenür eger t›ma-r olmazsa yan›nda bir daĥ› ç›k.ar ve yay›lur ve
ayaġ› flifler vak. t olur kim k. ›ç ayaġ›nda daĥ› ç›k. ar ve îla-c› oldur kim görüldük-
leyin flekerle t, aġlayalar
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55-b
veya- ĥud uflak. sirkeyle ėdeler ve içine buçuk. dirhem ś›çan ot› k. atalar eski

penmbeyile üzerine uralar ve yaġ layalar ol cera- ĥ at oyulur düfler ve andan
ard›nc k. at, ran›n uralar bir k. aç kez k. opar gider ffaaś ll ve eger at›n, ĥuna-m› olsa
sebeb budur kim iki t, amar olur at›n,

56-a 
k. ulaġ › ard›ndan gelür ve iki ön, ayaġ ›na iner ve iki daĥ› andan baĥfl olur

k. arn› alt›ndan ve iki k. ›ç›nun, iç yan›ndan ayaġ›na iner ve ol t, amarlara Ø‘ ›ru-
k.u’n-nucūf dirler yoġun t,amarlar› ve dėmifller ki at bir gemiye ben,zer ol t,amar-
lar dümen ola ve hem an› at›n, k. anad›dur dėrler ve dėrler ki

56-b
at›n, yan›ndan bir Ø‘ illetdür ki iner dökülür ve mevżiØ‘ i gögsinde olur ve ç›-

k. ›n ç›k. ›n olur deflilür irin, ve śu ak. ar ve çok. daĥ› yavuz gözden olur ve anun,
gibi renclü at›n, yan›na at k. omayalar zįra- ki sira-yet ider yap›flur nitekim uyuz
a-deme ulaflduġ› gibi

57-a 
Ø‘ ila- c› oldur kim evvel ç›k. an cera- ĥat› bunun,la yak. alar ve ol terkįb budur

śaru zernįĥ ve k. alye ve kirec ve nifla-dur ve birer dirhem zįbak. iki dirhem ve
bir dirhem kirit ile ĥava- nda öldüreler yaØ‘ ni kim saĥk. ėdeler ve bunlar› bir-
birine k. atalar ve śovuk. śuy›la k. ar›flduralar

57-b
ve her k. anda kim bafl olursa dürteler m›ĥ gibi or›l›yur ç›k. ar ve yėrine bun›

uralar sümüklü k. urd› dögüp ve kiremit un›n k. atalar yumurda ś arus›yla
bitürür bir k. aç kez ėdicek ve bir dürlü daĥ› budur kim fla-m śa-bun›n ś›ġ›r ya-
ġ›la ĥava-nda muĥkem dögeler 

58-a 
ve yumurda ś arus›n k. atalar bu daĥ› bitürür ėyüdür ve bu merhem daĥ›

ĥūbdur k.at, ra-n yedi kez śovuk. śuy›la yuyalar zenca-r Ø‘ anzerut ve günlük ve fla-m
śak.›z› ikifler dirhem ve zeytūn yaġ› yigirmi dirhem mūm on dirhem sayaġ› yigir-
mi ve bunlar› erideler ve bu otlar›

58-b
k.ar›flduralar ve k.at,ra-n› śon,ra k.atalar ve andan istiØ‘ ma-l ėdeler ve eger kim

ulafl›rsa gögsine degin göz göz olursa pes at› baśalar ve gögsi gerile yaralar ve
içinde ç›k. an bėz gibi olur keseler ç›k. aralar ve t, aġlaġ›clar uralar t, ura ve eger
t, amar kesilse fla-m śak. ›z›yla t, aġlayalar ve içine kirec sepeler ve k. arflu

59-a 
k. at, ra- n dürteler velį bir ot vardur kim an,a Ø‘ arabca siya- l busen dėrler ve

Türkce avar›k dėrler mifleler içinde olur ve yapraġ› ra-ziya-ne yapraġ›na ben,zer
bir dip ç›k.ar bafl› k.aś›r k.a

-l›k. gibi olur ve yumrulanur ve dibi ĥuna-m gibi gözükür
ve yoġun yoġun olur at› anun, üzerine iledeler

59-b
üç kez çevireler baØ‘ de bir dibin ç›k. aralar ve gökçe bezile boynuna aśalar
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ve ol ot k. uruduġ›nca ol renc daĥ› eyle k. urur gider ve hem baż› ziya-retler olur
ala gidüp çevireler defØ‘ olur gider be iź ni’l-la- hi teØ‘ a- la- ve hem taØ‘ vįd daĥ›
yazarlar daĥ› olmaz sözin boynuna t, ak. arlar veya-ĥud göziçün

60-a 
olursa daĥ› k. urur gider ffaasś́ll at›n, ayaġ› t, opuk. olsa ve t, ›rnaġ›nun, zehį bafl

bert olsa ve tüsi dökülse Ø‘ ila-c› oldur kim evvel ›l›cak. śu ve śabun›la yuyalar
andan bun› dürteler kireci ve ketta- n ve bezir k. oyalar daĥ› ś u içinde ovalar
ĥatta- śu süd gibi ola k. oyalar ta- k. i t, uzla

60-b
ol śuy› dökeler yedi kez yuyalar ve bundan on dirhem sülügen befl dirhem

ve mürdesenk on dirhem ve zeytūn yaġ› yigirmi dirhem bunlar› ĥava-nda saĥ-
k. ėdeler ta- ġ alįz̆ olunca ve üç dirhem zenca- r daĥ› k. atalar daĥ› ĥūb olur ve
k. uvvetlü olur ve günde iki kez dürteler velį her gün müteva-tir yuyalar ffaasś́ll

61-a 
daĥ› at›n, ayaġ › b›ç›lġ an olsa Ø‘ ila- c› oldur ki terleye depeler ve ś a- bun›la

yuyalar ve andan bun› ėdeler ve dürte ve k.oz› yak.alar ĥava-nda dögeler ve biflmifl
flab ve zenca-r k.atalar ve od görmemifl bal›la bir yėre k.ar›flduralar ve günde iki
kez dürteler ve ovalar zifti ve mūm› bezir yaġ›la erideler ve

61-b
içine neft k. atalar ve dürteler veya- ĥud müfred t, on,uz yaġ›n dürteler amma-

becid yumak. gerek ffaasś́ll at›n, ayaġ›nda uvr›n, yaØ‘ ni uyuz gibi dizine degin veya-

afl›ġ›na degin tüsi gitse Ø‘ ila-c› budur kim girü śabun›la yuyalar ve andan bun›
dürteler mürdesenc on dirhem ve ra-sūĥ befl

62-a 
dirhem ve zenca- r dört dirhem ve zeyt-i t, ayyib otuz dirhem ve bu cümleyi

zeyt-i t, ayyible k. aynadalar ta- k. ›z›l olunca daĥ› günde iki kez dürteler veya-ĥud
yuyalar daĥ› baġa dürteler bir k. aç kez veya- ĥud ak. śoġan› süciyle ve encirile
k. aynadalar daĥ› zeyt-i t, ayyib k. atalar ve ś›ġ›r incüginün, iligin k. atalar ve

62-b
ĥava-nda bunlar› dögeler ve günde iki kez dürteler ffaasś́ll  ve at›n, t,›rnaġ›na m›ĥ

degse nifla-n› budur kim ayaġ›n yere baśamaz ve aġsar yürüyicek vak.t olur kim
t, ›rnaġ› k. at› yonup ve k. at› ś›k. ›ca baġlamak. dan daĥ› olur ve anun, gibi olduk. da
at›n, naØ‘ l›n› biraz gen,fledeler ve eger kim gitmez

63-a 
k. ›śac›la berk t, utalar m›ĥlar›n göreler ve k. ank. ›s› ise at k. ocunur belli olur

çekeler naØ‘ l›n› bir mik. da-r yumflaġrak. naØ‘ llayalar ve eger kim bunun,›la daĥ›
geçmezse maØ‘ lūm ola kim ol m›ĥ ta-miya-ne ėriflmifldür cemØ‘ olup bir gün içine
k. an

63-b
irkilür erideler içinde nesne k.omayalar cera-ĥatden kim irin, olmaya ve içine

k. at, ra-n t, amzuralar ve ›s›cak. la keçeyle berk śaralar ve śudan śak. ›nalar ve befl
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alt› günden śon,ra ś›ġ›r yaġ›la çam śak. ›z› dögeler ve içine t, olduralar ve üzer-
ine biraz mik. da-r› keçe

64-a 
k. oyalar daĥ› yumflak. naØ‘ llayalar ve eger ar›nmayacak. olursa irin, olur yuk.

aru t, ›rnak. źehinden fuśa-r girü k. omayalar açalar irin, aflaġa yol bulur ffaasś́ll daĥ
› t, ›rnaġ› fl›k.a

-k. olsa yaØ‘ ni yar›k. olsa Ø‘ ila-c› oldur kim ak. it bok.›n daĥ› maż› bun-
lar› dögeler

64-b
kepek ve encir köki ile maØ‘ an dögeler k. aynadalar ve ol ś uy›la t, ›rnaġ ›

yuyalar ve ol otlar› ś›ġ›r ödiyile yoġuralar ve dürteler daĥ› baġlayalar veya-ĥud
bir k. aç kez a-lį yaġ›n dürte veya-ĥud śu baġas›nun, k. an›n dürteler ve bögürtlen
yapraġ›n dögüp ve ś›ġ›r yaġ›la

65-a 
merhem eyleye ve dürteler bu daĥ› müfiddür ffaasś́ll daĥ› at t, opuġ›n çalsa bir

ipe geyik afl›ġ ›n dizeler ve at›n, t, opuġ ›na baġ layalar ve birk. aç gün bineler ol
ĥuy›n kese ve unuda gide el ba-bü’ŝ -ŝa-min at›n, gevdesinde olan zaĥmetleri be-
ya-n ider ffaasś́ll daĥ› at uyuz

65-b
olsa Ø‘ ila- c› oldur ki ś aru aġ aç ve lubde dibi bunlar› dögüp ac› yaġ›la

k. ar›flduralar ve bir dürlü daĥ› būre-i remni ve k. ›z›l boya ve śaġ t, uz ve ve rak.
dafnį yaġ› ve aġu yapraġu daĥ› zenca-r bu cümleyi dögeler ve zerda-luy› sirkey-
ile k. aynadalar ve çekirdegini ç›k. aralar ve bu otlar›

66-a 
k. ar›flduralar ve bezir yaġ › k. oyalar daĥ› dürteler ta- ki nafØ‘ į ola ffaasś́ ll  daĥ›

at›n, k. uru gicüyigi olsa îla-c› oldur kim ka-vir śa-bun›y›la yuyalar ve andan bun›
ėdüp dürteler balt, ›ran yapraġ › yaflla üstüne śaralar andan atefle gömeler ve
ĥava-nda dögeler t, uz ve

66-b
k.urum ve sirke k.atalar daĥ› istiØ‘ ma-l ėdeler ve iki k. ›ç›nun, iç yan›ndan k.an

alalar ffaasś́ll  daĥ› at›n, bögrüni eyer baśup daĥ› k. alk. sa sebeb oldur ki ata derle-
miflle eyerin almak. dan olur Ø‘ ila-c› oldur kim tiz bir keçeye ifleyeler ve üzerine
śaġ t, uz ekeler ve ol mevżiye uralar ve

67-a 
üzerine eyerin berk çekeler bir gėce t, ura ve eger deflilecek olursa b›çak. la

gidereler ve śovuk. śuy›la yuyalar ve penmbeye üsfünger t,olduralar çürügi var›sa
yaya eride ve andan śon,ra bögürtlen yapraġ›n k.urudup dögeler daĥ› çam k.ab›
ile ekeler günde iki kez veya-ĥud panbal otuyla

67-b
kiremit un›n ekeler ve becid yuyalar amma- bögürek yaġ›r› binilmekde

on,ulmaz ffaasś́ll  at›n, gövdesinde ur olsa Ø‘ arabca an,a salØ‘ a dėrler nifla-n› budur
kim evvel k.oz gibi olur var(d)uk.ca büyür Ø‘ ila-c› oldur kim an› yarmak. gerek bu
tedbįrile kim kendüsi yar›la dibinden baġlayalar ve andan ç›k. aralar
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68-a 
ve yerine ś ar›msaġ › dögeler ve sa- de yaġ ›la ś aġ t, uz k. atalar daĥ› ol yėre

t,olduralar köki daĥ› olursa yak.ar göyündürür bir gün bir gėce t,ura andan açalar
ve günlük ve çam k. ab› ve ard›c śak. ›z› dögeler içine k. arflu ekeler veya- ĥud bu
merhemi ėdeler mürdeseng on dirhem ve seligun

68-b
on befl dirhem elli dirhem zeyt-i t, ayyib ile k. aynadalar daĥ › bir aġ ac›la

k.ar›flduralar ta- k. oyulunca günlük ve zift onar dirhem ĥava-nda saĥk. ėdeler daĥ›
eski pambuġ›la istiØ‘ ma-l ėdeler ve eger k.an ç›k.arsa demirle derin,ce t,aġlayalar
veya-ĥud za-c ve alç› t, olduralar daĥ› berk baġlayalar ffaasś́ll  daĥ› at›n, śofras›

69-a 
ç›k.sa sebeb oldur kim ata aġ›r yük urmak.dan olur nifla-n› budur ki ç›k.ar girü

içerüye zaĥmetle çeker Ø‘ ila- c› oldur kim mersin yapraġ› sücüyile k. aynadalar
ve anun,›la ›s›cak.la yuyalar ve andan bun› ėdeler maz› ve flab ve ekfli ena-r k.ab›
ve śabr suk. t, ūrį bu cümleyi

69-b
dögeler zeyt-i t, ayyib ile k. ar›flduralar ve ś ofras›na dürteler berkifle ve bir

dürlü daĥ› olur kim iç yüzinde aġca k. urtcuġazlar olur an› çeküp ç›k. aralar ve
śofra dürülür t,aflra ç›k.ar k.av›k. gibi olur ve rengi k.›z›l olur yar›lur ve śaru śular
ak. ar k. uyruġ›n yuk. aru k. alduralar ve an›

70-a 
el ayas›nun, üzerine k. oyalar daĥ› gerile dibinden keseler k. ork. mayalar bir

iki kez śofradan k. an dökülür ve girü kesilür yine ėrtesi bineler daĥ› sigil olsa
Ø‘ ila-c› oldur kim k. ›rmuz› ibriflimile berk dibinden baġlayalar bir iki üç günde
düfler yėrine śar›msaġ› t, uz›la ve saya-ġ›la

70-b
dögeler ve eski pambuġ›la uralar bir gün t, ura ve andan śon,ra k. arflu flirūġ

un dürteler ffaasś́ll at›n, gevdesinde sert,an olsa nifla-n› budur kim flalġam gibi olur
daĥ› yumflanmaz ve eger at›n, k. ›ç ayaġ›nun, içi yüzinde olursa ĥayli zaĥmetlü
olur ç›k. armas› zįra- t, amarlara muttaś›l olur Ø‘ ila-c› oldur kim an› ĥac gibi

71-a 
yaralar daĥ› açalar ç›k.aralar ve t,aġlaġ›clar ĥa-ż›r ola t,ura odda zįra- k.an› tiz

turmaz ve fla-m śak. ›z›yla muĥkem t, aġlayalar ve içine eski penmbe k. oyalar daĥ›
berk baġlayalar üç günden śon,ra girü açalar ve içine (eksik)

71-b
k. ar›flduralar ve t, olduralar ĥatta- bite ėyü ola ffaasś́ll  daĥ› at›n, gövdesinde der-

men k.alsa mūm›la arayalar ve demrenin, uc› mūma t, ok.unur bellü olurur ve ol
yiri açalar daĥ› dermenkefl śok. alar ve ç›k. aralar ve sögüt (eksik)

72-a 
olur kim dermeni eflek sidügi ile śuvarurlar ve eger derin, yėrde ise yarma-

yalar ol cera-ĥat biter dermen içinde yürür zema-nile delük bir yėrde muØ‘ ayyen
olur barmaġ›la arayup göreler daĥ› ç›k.aralar ve yėrine t,uz›la yumurda śarus›n
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uralar ve baġlayalar bir gün t, ura girü açalar yėrine k. at, ra-n merhemin dürte-
ler daĥ› śok. alar ol

72-b
merhem budur yunmufl k. at, ra-n ve zift ve flam śak. ›z› ve mūm ve bezir yaġ›

bunlar› erideler ve günde iki kez istiØ‘ ma-l ėdeler ffaasś́ll ve at›n, urulmak.dan veya-

k. at› ś›çramak. dan incügi ś›nursa Ø‘ ila-c› oldur kim at› baśalar evvel śaġ ayak. -
lar›n muĥkem baġlayalar ve ol ayaġ›n sav›flan kemügini yėrine k.oyalar çiriflile

73-a 
demir tuva-l›n od üzerinde yumurda aġ›yla k.ar›flduralar ve bir yaśś›ca dür-

teler daĥ› śarak. oyalar berk üzerine uzun bėzile bir daĥ› śaralar ve üzerine ol
incüge bera- ber taĥ ta ė deler ve çirifl dürteler ve ol bė zi üzerine muĥ kem
yapuflduralar daĥ› bir kendirile śaralar bir gün bir gėce t,urġurmayalar ve k.at›
ki t, urmak. isteye k. arn› alt›ndan

73-b
ve gögsi alt›ndan aġaç śok. alar daĥ› dört kifli t, utalar ve bir kifli daĥ› ol ol

ayaġ› t, uta ve andan ayaġ üzre t, urġuralar ve ayak. lar›n peyvendleyeler ta- kim
deprenmeye ve yėmini daĥ› anda vėreler ve śuy›na śar› aġaç śuy›n k.atalar bile
ince ve k. ›rk. elli gün flaflmayalar ta- berkifle ffaasś́ll  ve eger anc›lay›n düflüp t, opuġ›
veya- aġ›rflaġ› ç›k. arsa an› daĥ›

74-a 
flöyle ideler ve tėzcek üzerine uralar saġ olur amma- topal olur daĥ› ›śla- ĥa

gelmez ffaasś́ ll  ve eger at yorulm›fl olsa nifla-n› budur ki yemin ka-hel yėr ve śuy›
çok. içer da-yim yatur bafl›n› yėre t, utar ve Ø‘ ila-c› oldur kim evvel iki ön, ayaġ›n-
dan k. an alalar ve andan śon,ra gün,e śal›vėreler gün,leye gendüye gelür ffaasś́ll daĥ›
at›n,

74-b
sofras› yar›lsa Ø‘ arabca an,a fl›k. a- k. dėrler îla- c› oldur ki evvel ›l›cak. śuy›la

yuyalar ve ś ›ġ ›r ödiyle śar› śabran› s›cak. ėdeler ve içine bezir yaġ ›n k. atalar
defØ‘ ola veya- ĥud bun› ėdeler ve eger tersleyicek k. anarsa maz› ve ekfli ena- r
k. ab› ve tetri yapraġ› ve tut aġac›nun, köki k. ab› bunlar›

75-a 
ś arp sirkeyile k. aynadalar ve süzeler ve ś uy›na bezir yaġ › k. atalar ve

k.aynadalar ta- flun,a degin kim sirke gide ġalįz̆ ola daĥ› bir iki kez dürteler defØ‘

ola ffaasś́ll daĥ› at›n, ark. as›nda veya- omz›nda kelef olsa nifla-n› budur kim kel bafl
gibi olur veya- demregi gibi olur veya- tüsi hep gider k. afl›y›cak.

75-b
kepek gibi olur dökülür Ø‘ ila-c› oldur kim ol mevżiØ‘ i kerile k.az›yalar ve bellūt

gülüni śuy›la yuyalar andan bun› ėdeler mercimek un› ve śarp sirkeyile eze-
ler ta- k. oyu olunca ve un› içine k. atalar daĥ› śaġ t, uz k. oyalar ve k. ›na yak. ar gibi
dürteler bir üç dört kez velį hergün ol śuy›la yuyalar

76-a 
ve bir dürlü daĥ › sergüle dirler bir ot olur an› dögeler daĥ › sayaġ ›nun,
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ac›s›yla k. ar›flduralar ve ›ss› ėdeler andan dürteler bir iki kez ta- ki defØ‘ ola ffaasś́ll
daĥ› at›n, gevdesinde veya- ĥud ayaġ ›nda na- sūr renci ola ol daĥ› bir Ø‘ illetdür
baflcuġazlar gibi ç›k. ar aç›lur bir iki y›l ifller on,ulmaz

76-b
ve śaru śu ak.ar Ø‘ ila-c› oldur kim uflak. sirkeyile k.aynadalar ta- k.oyulunca ve

buçuk. dirhem semm-i k. a-r k. atalar ĥava-nda saĥk. ėdeler ve üzerine k. ›na döke-
ler ve yoġuralar daĥ› fla-k. ideler incerek k. oyalar ta- kim k.uruya birini ol cera-ĥa-
tun, delügine śok. alar bir gün bir gėce t, ura üzerine ekfli ĥamįr uralar yėdi kez

77-a 
günde oyulur dibinden sülük gibi gelür düfler ve içine k. ur› eski penmbe

ùolduralar günde iki kez ve andan bu merhemi ėdeler içine zift ve fla-m śak. ›z›
k.atalar tama-m eriyicek üzerine az az bezir veya- zeyt-i t,ayyib k.atalar ta- yumflak.
olunca andan k. oyalar śuya ve eski penmbeden fetįl ėdeler daĥ› ol

77-b
merhemden fetįl dürteler ve ol cera-ĥata śok.alar ve eger yara açuġ›sa üzeri-

ne uralar bir k. aç kez ta- ki defØ‘ ola ffaaś ll ata k. ›l›ç veya- b›çak. t, ok. unsa ol cera- -
ĥatdan baġ›rsak. ç›k. sa t, aflra dökülse göreler eger baġ›rsak. śaġise sücüyle zeyt-i
t, ayyib k. aynadalar ve ›s›cak. bunun,la k. oyalar ve at›

78-a
baśalar aflaġa girü içine t, olduralar ve igne ibriflimle dikeler ve eger yara

küçük olup daĥ› baġ›rsak. k. at› ĥareketden çok. ç›k. arsa girü içerüye giremezse
yaran›n, aġ z›n› b›çak. uc›yla yaralar girü içine k. oyalar ve kürkci ignesiyle ve
ibriflimle dikeler ve üzerine yumurda śarus›n uralar daĥ› baġlayalar

78-b
bir üç dört gün t,ura açalar k.arflu bezir yaġ› dürteler amma- at›n, baġ›rsaġ›n

deyme b›çak. delmez zįra- t, ay›ncak. olur ve berk olur ffaasś́ll  daĥ› at k. at› ś›çramak. -
dan veya-ĥud k.at› yük götürmekden bögri çatlarsa yaØ‘ ni yumrulansa t, omalsa
ç›k. sa Ø‘ ila-c› oldur kim tėz demir bok. ›n dögeler un gibi ola ve burçak. un›

79-a 
ve çirifl yumurda aġ›yla k. ar›flduralar bir pa-re beze dürteler üzerine yap›fl-

duralar berk üzerine uzun bė zile baġlayalar daĥ › ĥ areket ė tdürmeyeler ve
śuyun› daĥ› az vėreler ve yemin nėmrek ėdeler vėreler ve yonca vėreler eger
gök ve k.at› ot vėreler befl on gün depretmeyeler ffaasś́ll  daĥ› at› k.uduz t,alasa k.urt
veya- it t, utsa Ø‘ ala-meti budur kim

79-b
ol bir ĥa-letdür kim cüźa-m gibi itile k. urta ve dilküye uġrar ve çak. ala uġrar

gözleri k. ›zarur ve dili śark. ar salya-r› ak. ar ve bafl›n aflaġa t, utar ve ark. as› göz
göz olur yėyecek yemez ve śu içmez esrik gibi olur śal›nur sürçer ur›cak. çekil-
mez ol ›ś›rduġ› yėri k. oz içi ile uralar etmegi k. ar›flduralar ve tak. uk. a b›raġalar
eger yėmezse veya-ĥud

80-a 
yėyüp ölürse bileler kim k. uduzdur Ø‘ ila- c› oldur kim ol yėri b›çak. la çizeler
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kim çok. k.an ak.a ve śar›msaġ› śoġan›la dögeler t,uz ve oġlan afl›n uralar üç gün-
den śon,ra tirya-k dürteler amma- tirya-k› meyle ezeler ve ś›ġ›r südin k. atalar ve
tak.uk. bok. ›n k.atalar ve at›n, bafl›n yuk.aru k.alduralar ›s›cak. la burnundan döke-
ler ve eger ayaġ›nda ise ol cera-ĥatun, üst

80-b
yan›ndan berk baġlamak. yėgdir zįra- dėmifllerdür ki at›n, derisi k. ovuk. olur

sira-yet ėdüp yuk. aruya gitmeye ve eger ol cera-ĥat üzerine bir diri tav›ġ› t, utup
götüni ol cera-ĥat üzerine k.oyalar ve eger kim tak.uk. ölürse k.ork.mayalar k.urtu-
lur ve ol tirya-k daĥ› budur terkįb t, avflan

81-a 
ma-yesin ve dafn toĥm› c›nt,›ya-na- z›ra-vend mudaĥrec ve sena-b toĥm› ve çürük

ot› bunlar› her birinden ikifler dirhem bunlar den, lü k. ›va- ma gelmifl bal›la
k. ar›flduralar ve andan istiØ‘ ma-l ėdeler eell  bbaa--bbüü’’tt--ttaa--ssiiØØ‘‘ ii ve bu ba-b atlar›n, ›s›t-
mas›n beya-n ėder ffaasś́ll  ve eger at› ›s›tma t, utsa sebeb

81-b
oldur ki yaz ve yay günlerinde at› ›ss›da yal›ncak. baġlamak.dan olur nifla-n›

budur kim sendirer ve ditrer t,urduġ› yėrde bafl›n› aflaġa t,utar ve yėmini ka-hel
yėr ve az yėr ve śuyun› çok. içer Ø‘ ila-c› oldur ki iki ön, ayaġ›ndan k.an alalar velį
çok. ak. ›tmayalar t, utalar

82-a 
ve andan śon,ra bun› ėdeler terkįb budur dafnį yapraġ› ve yarpuz ve ra-ziya-

ne yapraġ› ve güyegi ot› ve mersin yapraġ› ve pa-pa-dye ve śar›msak. yapraġ› bu
cümle ecza-y› sücüyile k.aynadalar ta- kim biflince ve andan śon,ra bir yėri k.azuĥ
çuk. ur ėdeler flol den,lü kim k. azan içine gire ve ›ss›yla

82-b
ol k.azan içine k.oyalar ve üzerine birk.aç taĥta k.oyalar ve at› ol k.azan üzeri-

ne getüreler kim k.azan at›n, k.arn› alt›nda gele ve at› bir da-ne keçeyle bürüye-
ler ve ayak. lar›n peyvendleyeler deprenmeye ta- flun,a degin kim derleye ol boġ
içinde vak. t olur kim at› donla ĥamma-ma

83-a
çekeler daĥ› derleyince t, utalar ve yemini nėmrek ėdüp vėreler ve śuyun›

daĥ› az vėreler ve eger k. omazsa gün,e śal›vėreler kim gün,leye gün,ile geçer eell
bba-bbüü’’ll--ØØ‘‘ aa--flfliirrii bu ba-b at beslemenin, tedbįrin beya-n ėder ve tedbįr budur kim at›
yaz›n ve k. ›fl›n çulsuz k. omayalar ve yėrini

83-b
da-yim temiz t,utalar sidügini ve tezegini baśmaya ve peyvendsiz k.omayalar

girü kendünin, tezegini k.urudalar ve yumflak. ėdeler daĥ› alt›na dökeler zįra- kim
yumflak. t, utar yine süpüreler süpüreler ve yėmin daĥ› gün variken vėreler ve
bir daĥ› vėreler ve ayak. lar›n ›l›cak. śuy›la yuyalar

84-a 
ve k.aflaġulayalar ve üç günde bir kez bineler biraz gezdüreler ta- kim ayak. -

lar› aç›la ve uyk.usuz k.omayalar ve eger tėz semrisin dėrse bir k.aç gün yulaf vėr-
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sünler nėmrek amma- bu resme beslenen at segirtmege yaramaz ve k. at› yola
döyemez bir ĥamle segirdirse iki ĥamlede k. alur amma- flol at kim

84-b
da-yim binülür ola ol at k.k.ayd yėmez yükden daĥ› zira- kim piflmifldür ve hem

yolda at›n, üstünde ol›cak. söylemeyeler zįra- kim at›n, semØ‘ i ve fehmi ne k.adar
ki var›sa gider ve söze muk. ayyed olur ve yürüyüflin azdurur ka-hel yürür at ka--
hel yürüyicek yorulur ve hem üstündeki

85-a 
a-dem raĥat olmaz ve at eri uyluġ›ndan bilür ve hem k.onak. vak.t›nda ata tėz-

cek yėm ve ś u vėrmeyeler ĥatta- kendü uĥramay›nca biraz ś u vėreler içe ve
andan yemini aś›vėreler biraz mik.da-r› yėyicek śu vėreler ve girü yėmini vėreler
daĥ› t, afllu yėrde at› k. at› yürütmeyeler

85-b
zįra- t, afl›rġar Ø‘ ale’l-ĥuśūś kim at naØ‘ lsuz ola hema-n yolda k. alur amma- ki

yolda naØ‘ l bulunmazsa tedbįr budur kim żarūrį ol›cak. aġaçlarda bir k. urbaġa
olur yafl›lca an› t, utup bir t, afl üzerinde dögeler ve bir k.aya k.oyalar ve odda k. ›z-
duralar bir aġac›la k. ar›flduralar śak. ›nalar kim

86-a 
k.ok.us› a-dem burnuna girmeye ve andan ayak.lar› alt›na t,abanlar›na dürite-

ler t,›rnaġ› berk olur ve yola döyer k.ayd yemez zįra- beriye k.avminin, atlar› cemiØ‘en
böyle iderler ve anlarda naØ‘ l olmaz geldük imdi da-rü’l-ĥarbde ayġ›r ata bin-
mek gerek ve yaġ› aras›nda daĥ› k.alursa issine ok. ve sün,i ve k. ›l›ç ve ne k.adar
kim dönerse t,ok.undurmaz ve düflmez issini sela-mete ç›k.armay›nca meger kim
sin,irlene

86-b
düfle yoĥsa ça- re yok. dur deyme bela- yla düflmez ve yolda berk olur geldük

imdi segirdim at›nun, tedbįri budur kim at› bir k.aran,›luk. aĥurda baġlayalar on
gün yėmin biraz keseler ve uyan›n bafl›ndan gidermeyeler ve çulsuz k.omayalar
dėmifller kim at bir gemiye ben,zer uyan dümene ve uyan at›n, bafl›nda gerek
on gün yėmini biraz keseler evvel gün biraz ve ėrtesi biraz daĥ› ve śuy›n

87-a 
keza-lik az vėreler yar›fl güni gelüp k.ulaġ›na ś›k. l›k. vėreler at bilür iflidür ve

an,lar kim segirdim vardur aĥurdan ç›k. ara göreler kim kirmifl deve kimi göz-
leri k. ›zarm›fl uyan›n k. at› çeyner zįra- ca-n› ac›yupdur açl›k. dan ve yar›fl yėrine
var›nca binmeyeler yald›rmayalar ol at kim ėyü uśludur varduġ› saØ‘ at tersler
ve k. aflanur kendüyi tera-züler ve at› k. ufl yan›ndan ĥayk. ›r›vėreler ve t, ablayaz-
layalar (?) amma- at›n, omzundan biraz kerlik oturalar ve eglendürmeyeler

87-b
ve ayak. lar›n aflaġa śalmayalar bir kere k. amç›yla ifla-ret iledikden(?) śon,ra

bafl›n› śal›vėreler iki yan›ndan uralar k. amç›yla amma- çok. degil ve dizgini t, oġ-
ru t, utalar egmeyeler ve flafl›rmayalar andan bafl›n› k. oy›vėreler daĥ› k. ay›rma
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yalar var›r ç›k. ar meyda-na amma- t, urġurmayalar gezdüreler ve tėz çullayalar
ta- deri śovuya yėmin gėç vėreler azrak. ve śuyun› daĥ› eyle vėre yar›ndas› yėmi
artucak. vėreler suyun› daĥ› eyle ve yėmine biraz t, uz sepeler ve at› gün,e śal›vė-
reler gide bir yėrde

88-a 
otlamazsa bir yėre daĥ› iledeler zįra- ĥak. teba-reke ve teØ‘ a-la- ĥażreti üç bin,

dürlü ot ĥal›k. itmifldür bin,i a-dem içün ve bin,i ciniler içün ve bin,i ĥayvana-t içün
a- dem nitekim flerįf ve güzįdedür at daĥ› cemiØ‘ ĥayvandan eyle Ø‘ azizdür ve
ciha-n›n maØ‘ mūrl›ġ› bular›n t, ›rnaġ› sebebi iledür ĥara-bl›ġ› ve maØ‘ mūrl›ġ› bu
kim ca-ndur ca-n içün meded irgirür nitekim flflaa--ØØ‘‘ iirr  bbuuyyuurruurr::  aatt  ddiiddüükklleerriiddüürr  cciihhaa--nn--
ddaa  mmuurraa--dd  mmuurraa--dd››nnaa  iirreerr  hheerr  kkii  bbiinnee  aatt egerçi śa-mitdür velį emre ferma-n-berdür
ve a-deme tėz

88-b
me’nūs olur pes ol sebebden birini den, ifldüre zįra- otlarda bir ot vardur

Ø‘ Arabca bįfl dirler yaØ‘ ni aġu ot› ve aġu yaĥraġ› dirler śu kena-r›nda ve k.umsal
yėrde biter yapraġ › k. avak. yapraġ ›na ben,zer yay›lur k. oyun daĥ› yėrse hela- k
olur göki daĥ› aġudur anun, gibi otlardan śak.›nalar ffaasś́ll dilersen, at› śatas›n bir
evde k. oyas›n ol gün ki śat, ›lacak. dur k. amç›yla döge ve yine iki yan›ndan mah-
muzlaya uyan›n çeke yine ġayri ayak. k. ab› giyer ve yine yine ol sa- Ø‘ at içinde
kim

89-a 
gün üzerine geçe girü ka-helliġ›n k. omaz nitekim k. orĥus›n k. omaz ve k. anġ›

at kim göreler dilin ç›karur ve yalanur ve yėmin k. at› çeyner bileler ki ol  ĥal
ol ata olm›fldur ve almayalar girü ĥuy›n k. omaz ve bilmedügün, atun, yan›na
varmaya ve binmeyesin amma- vak. t olur kim at yad›rġ ar ola nice oĥflay›cak.
t,utalar ve dilersen, bir ėyü at› az baha-y›la alas›n t, on,uzlan k.urd› dėrler an› t,u-
tup oġurlay›n śofras›na sok. as›n

89-b
kör gibi ölürken derĥal düfler t, alab›r t,urmaz düfler ve ayak. lar›n döger t,ur-

maz az baha- ile alurs›n ve yine ol k. urd› ç›k. armak. gerek śanØ‘ at›yla 

ve bu kita-b› bulduk. bir muĥtaśa-r iddük mut, avvel idi iĥtiya-ra-t›n ç›k. arduk.
nitekim bir avuç buġday› ambardan

temmet

ÖÖzzeett::  T›p biliminin önemli kollar›ndan biri olan baytarl›kla ilgili eserler, hayvanlar›n sa¤l›¤›,

tedavisi, üretimi, verimi gibi konularda bilgi vermeyi amaçlar. Anadolu’da bafllang›çta tercüme

olarak dilimize kazand›r›lan bu eserler, özellikle XVII. yüzy›ldan sonra ivme kazanm›flt›r. Di¤er

alanlara ait eserlerde oldu¤u gibi baytar-namelerde de Eski Anadolu Türkçesinin tüm dil özellik-

leri gözlemlenir. Bu eserler, dönemin dil özelliklerini yans›tman›n yan›nda söz varl›¤›n› da içer-
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mesiyle Türk dili tarihi çal›flmalar› için önemli kaynak eserler konumundad›r. Bu yaz›da Bursa

Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde 1551 numarada kay›tl›, yaz›l›fl tarihi ve müsten-

sihi bilinmeyen bafl k›sm› eksik bir baytar-namenin metni kullan›ma haz›r hale getirilmek üzere

ele al›nm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  ssöözzccüükklleerr:: Baytar-name, Eski Anadolu Türkçesi, at, halk kültürü, ‹slami eserler.

AAbbssttrraacctt: The present study is about the books written on domesticated animals, concerning

their health problems and cures as well as their reporduction and fertility. Initially started with

translations, the number of such books produced in Anatolia increased from the 17th century

onwards.  Among these are the baytar-names which are invaluable sources in terms of linguistic

charasteristics of Old Anatolian Turkish as well as the rich vocabulary they contain. This article

examines one of those anonimous baytar-names housed at the Library of Ancient Manuscripts of

Bursa. 

KKeeyy  wwoorrddss: Baytar-name, Old Anatolian Turkish, horse, folklor, Islamic art.




