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Öz 

Risaleler, genellikle özel konulara ayrılmış kısa hacimli eserlerdir. Bunlar, müstakil olabileceği gibi 

genellikle bir mecmua içerisinde veya külliyatlı bir eserin sonunda yer alırlar. Klasik Osmanlı 

metinlerinde bu tür küçük açıklamalara sıkça rastlamak mümkündür. Bunlardan biri de Risāle Fī 

Ḥavāṣṣı Pānzehr-i KenǾān’dır. Eserin müellifi ile ilgili bilgilerin tartışmalı olduğu düşünülmektedir. 

Jahić’e göre müellif (Catalogue of the Arabic, Turkish, Persian and Bosnian Manuscripts in the Ghazi 

Husrev Bey Library, Sarajevo, XII, s. 70) I. Ahmed devri ricalindendir. O, tahminen kendi 

oluşturduğu panzehiri Risāle Fī Ḥavāṣṣı Pānzehr-i KenǾān, Cevher-i Bî-Hemtâ ve Risāle-i Pānzehr= 

Pānzehrnāme adlarıyla anılan bir kitapta toplamıştır. Eserin, tespit edilen 15 nüshası bulunmaktadır. 

Bunlardan biri de Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, R 7565 numarada kayıtlı olan nüshadır. 3 varak ve 

26 satırdan oluşan bu nüshanın çalışılmadığı belirlenmiştir. Panzehirle ilgili incelemelere katkı 

sunmak için bu bildiride sözü edilen kütüphaneden elde edilen risale tanıtılacaktır. Risaleden farklı 

olarak sayfalarına not alınan çocuk düşürme ve bir ilaç terkibiyle ilgili nota ise çalışmanın 

sınırlılığından dolayı yer verilmeyecektir. Pānzehr-i KenǾān risalesi, panzehirlerle ilgili çalışmalar 

başta olmak üzere, tıp tarihi çalışmalarına, Türk dili ve tıp terimleri incelemelerine katkılar 

sağlacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Dönemi’nde onun sınırları içerisinde yazılmış tıp metinlerinin 

bilim âlemi tarafından bilinmesine de olanak sunacaktır. Zehirlere karşı kullanılan panzehirlerin 

özelliklerinin tanıtıldığı eserde, müellif olan hekim de 27 senelik bir riyazat ve içtihat gerektiren uğraş 

ve mücadele sonucunda ilham-ı Rabbaniyeye mazhar olarak bu panzehiri elde etmiştir. Bu panzehirin 

bilinmesinin bu anlamda önemli olduğu da kendiliğinden ortaya çıkacaktır diye düşünülmektedir. 

Çalışmada tanıtım ve dil incelemelerini içeren bir yöntem kullanılmıştır. Ayrıca metnin çeviri yazısı 

yapılmıştır. Panzehir risalesinin çözümlenmesi ve çeviri yazısının doğru yapılabilmesi için konuyla 

ilgili çalışmalardan ve alanın önemli kaynaklarından yararlanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Klasik Türkçe tıp metinleri, panzehir, risale. 

Risāle Fī Ḥavāṣṣı Pānzehr-i KenǾān 

Abstract 

Treatises “Risale”, are short-volume works that are usually devoted to specific topics. They may be 

self-contained, usually in a journal or at the end of a work with a entire corpus. In classical Ottoman 

texts, such small explanations can be seen frequently. One of these is the Risāle Fī Ḥavāṣṣı Pānzehr-i 

KenǾān. The information about the author of the work is thought to be controversial. According to 

Jahić (Catalogue of the Arabic, Turkish, Persian and Bosnian Manuscripts in the Ghazi Husrev Bey 

Library, Sarajevo, XII, p. 70) he is the one of important person in the period of Ahmet I. The author, 

                                                             
1  Bu makale 18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Kırşehir’de düzenlenen XI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp 

Günleri sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.  
2  Dr. Öğr. Üyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

Bölümü, (Niğde, Türkiye), meryemarslan2078@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-1621-0286 [Makale kayıt tarihi: 
24.06.2019-kabul tarihi:16.09.2019; DOI: 10.29000/rumelide.616910] 
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presumably the antidote invented by himself, wrote in the name of Risāle Fī Ḥavāṣṣı Pānzehr-i KenǾān 

or Cevher-i Bî-Hemtâ or Risāle-i Pānzehr= Pānzehrnāme Risāle. There are 15 copies of the work. One 

of them is the Gazi Hüsrev Begova Library, which is registered in R 7565. It was determined that 3 

pages and 26 lines were not studied. In order to contribute to antidote studies it will be introduced to 

the treatise obtained from the library mentioned in this paper. Unlike the treatise, the note about the 

abortion of children and the notes about the composition of a drug will not be included because of 

the limitation of the study. The Pānzehr-i Kenān will contribute to the study of medicine history, 

especially on studies on antidotes, and on the study of Turkish language and medical terms. At the 

same time, it will be possible to know the medical texts written in the boundaries of the Ottoman 

period by the scientific world. the author got that antidote as a result of the effort and struggle with 

inspiring of God “ilham-ı Rabbanî”. It is thought that knowing this antidote is important in this sense 

will occur spontaneously. In the study, a method including introduction and language studies will be 

used. In addition, the text is made the translation letter. In order to analyze the antidote and to ensure 

that the translation is done correctly, studies and important sources of the area will be utilized. 

Key words: Classical Turkish medicine texts, antidote, panzehir. 

Giriş 

İrsâl “göndermek” fiilinden isim olan risâle (risâlet, çoğulu resâil) sözlü veya yazılı mesajı iletme 
anlamında elçilik demektir. Onun diğer anlamları, kitapçık, bir ilme ve fenne dair muhtasar eser, bir 
meseleyi özetle ele alıp inceleyen ve o konudaki neticeyi ortaya koyan kısa metin, hitap, kitap, mektup, 
makale; inceleme, araştırma, monografidir. Risaleler, genellikle özel konulara ayrılmış kısa hacimli 
eserlerdir. Bunlar, müstakil olabileceği gibi genellikle bir mecmua içerisinde veya külliyatlı bir eserin 
sonunda da yer alırlar. Klasik Osmanlı metinlerinde bu tür küçük açıklamalara sıkça rastlamak 
mümkündür (Er, 2008, s.113-114; Ak, 2004: 97). Bunlardan biri de Risāle Fī Ḫavāṣṣı Pānzehr-i 
KenǾān’dır. Kısaca Pānzehr-i KenǾān olarak da ifade edilen risalede, çeşitli oranlarda kullanıldığında 
sarılık, ağız ve diş sağlığı, mide rahatsızlıkları, büyüden kaynaklı rahatsızlıklar ve zehirlenmelere çözüm 
olabilen panzehirden bahsedilmiştir. Bu risalede geçen hastalıklarla ilgili bilgiler, kullanılan terimler, 
biyografik açıklamalar ve dil özellikleri başta panzehirlerle ilgili yapılacak çalışmalar olmak üzere, tıp 
tarihi, biyografi, Türk dili ve tıp terimleri incelemelerine de katkılar sağlayacak niteliktedir.  

Çalışmada, risale hakkında bilgi verilmiş (müellifi, nüshaları, dil ve üslup özellikleri, risalenin konusu 
gibi) ve risale Arap harflerinden Latin harflerine çeviri yazıyla aktarılmıştır. Bu aktarımda okunuşundan 
emin olunamayan sözcükler köşeli parantez ([ ]) içerisinde gösterilmiştir. Ayrıca risalenin Nuriosmaniye 
nüshasının da Ak (2004: 97-124) tarafından tanıtıldığı belirlenmiştir3. Risaleyle ilgili bilgilerin 
karşılaştırılabilmesine katkı sunmak amacıyla incelenen nüsha, bu nüshayla mukayese edilerek tenkitli 
metin şeklinde oluşturulmuştur. Metin oluşturulurken Ak’ın (2004: 97-124) yaptığı çeviri yazıdan 
yararlanmıştır. Yine metin harekeli olmadığından ve metnin 17. yüzyıldan sonra istinsah edilmiş 
olabileceğinden (bu süre tanıtılan nüsha için belli değildir) dolayı ekler, ünlüyle özel olarak 
belirtilmediği müddetçe küçük ünlü uyumuna uygun olarak okunmaya çalışılmıştır. Bir başka deyişle 
yuvarlaklaşmanın durumu metin harekeli olmadığı için çok anlaşılamamıştır. Ancak 17. yüzyılı4 da içine 

                                                             
3  İncelenen nüsha bu nüshayla genel hatlarıyla benzerlik göstermektedir, ancak incelenen nüshada bu nüshada 

bulunmayan satırlar ve farklılıklar da vardır. Bunlar sonuç bölümünde karşılaştırmalı bir şekilde gösterilmiş ve 
Nuriosmaniye nüshası ekte de verilmiştir.     

4  Karahan’a göre Batı Türkçesinin başlangıcında görülen yuvarlaklaşmaların varlığı, 13. yüzyıldan itibaren en az üç yüz yıl 
daha Anadolu yazı dilinin temel özelliklerinden sayılabilir (Karahan, 2006, s. 1-12). 

 Tamlayan eki, {-Up} zarf-fiil eki Osmanlıca döneminde uyuma bağlanmıştır (Ergin, 2009: 230-341). 
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alan dönemde yuvarlaklaşmaların vokal uyumuna daha belirgin şekilde girdiği düşünülerek bunlar, 
özellikle imlada yuvarlak olarak gösterilmediği müddetçe dudak uyumuna göre okunmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada panzehir kavramı, incelenen panzehir risalesi ile ilgili açıklamalar Konuyla İlgili Bilgiler 
başlığı altında, risalenin Nuriosmaniye nüshasıyla karşılaştırmalı bir şekilde oluşturulmuş tenkitli 
metni, Tenkitli Metin başlığı altında ele alınmıştır. Sonuç bölümünde elde edilen sonuç ve 
değerlendirmelere yer verilmiştir. 

1. Konuyla ilgili bilgiler 

1.1. Panzehir 

Panzehir, Farsça kökenli, zehirin etkisinin ortadan kaldıran madde anlamına gelen pâd-zehr 
sözcüğünün Türkçeleşmiş şeklidir. Türkçede onunla aynı anlama gelen Grekçe theriake sözcüğünden 
Arapça yoluyla geçmiş tiryak ile Fransızcadan geçen antidot sözcüğü de kullanılmıştır. Sözcük 
Almancada gegengift, İngilizcede antivenom, alexeteri sözcükleriyle karşılanmaktadır. 
Zehirlenmelerden kurtulmaya çalışmanın tarihçesi ilkçağlara kadar uzanabilmektedir. Bu dönemlerden 
itibaren devlet yöneticileri ve zenginler zehirlenme durumlarından kendilerini korumak için zehirin 
etkisini azaltacak veya yok edecek çalışmalar yapılmasını desteklemişler ve bu çalışmalar sonucunda 
elde edilen ürünleri de kullanmışlardır. Bu anlamda içeriği belirlenen ilk panzehir, Pontus Kralı VI. 
Mitridates (MÖ 132-63) tarafından hazırlanmıştır. Mitridatium adındaki bu panzehirde 48 ilaç ham 
maddesi kullanılmıştır. Bu panzehir daha sonra Roma döneminde Neron’un hekimi Andromak 
tarafından geliştirilmiş ve theriake adını almıştır. Bu panzehirin içerikleri zamanla Calinus tarafından 
da çeşitlendirilmiştir. Panzehirler konusunda uğraşları ve kitapları olan diğer hekimler ve kimyacıların 
birkaçı ise Cabir b. Hayyan (Kitabü’s-Sümum, Def-i Mazarriha), İbn-i Sina (tiryak-ı kebir, tiryak-ı 
sagir), Ali b. Abbas el-Mecusî (Kamilü’s-Sınaati’t-Tıbbiyye), Ahmedî (Tervihü’l-Ervah), Tifaşî 
(Ezharü’l-Efkar fî Cevâhiri’l-Ahcar) vb.’dir (Okumuş, 2007: 159-160; Okumuş, 2015: 3).  

Panzehirler, bölgesel panzehirler ve sistematik panzehirler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fiziksel 
olarak zehri tutan veya kimyasal olarak zehirle reaksiyona girerek onu zararsız hale getiren panzehirler 
bölgesel; kan dolaşımına geçmiş olan zehirlere karşı kullanılan panzehirler ise sistematiktir (Okumuş, 
2015: 4-5; Yeni Rehber Ansiklopedisi, 1994: 174). 

1.2. Risāle Fī Ḥavāṣṣı Pānzehr-i KenǾān hakkında 

1.2.1. Adı, müellifi, nüshaları, müstensihi 

Fakirü’l-hakirü’l-Kenan tarafından hazırlanan panzehir, Risāle Fī Ḥavāṣṣı Pānzehr-i KenǾān, Cevher-i 
Bî-Hemtâ, Risâle-i Pânzehir/Pânzehir-nâme, Der Beyân-ı Panzehir-i Kenânî adlarıyla anılmaktadır. 
(İhsanoğlu-Şeşen-vd., 2008: 305-306). Adlandırmalardaki farklılıklarda müstensihlerin etkili olduğu 
düşünülmektedir. Tanıtımı yapılan panzehir, kütüphane kaydında Risāle Fī Ḥavāṣṣı Pānzehr-i KenǾān 
adıyla kaydedilmiştir. Bundan dolayı çalışmada bu ad ve bu adın tarafımızca kısaltılmış şekli olan 
Pānzehr-i KenǾān biçimi kullanılmıştır. Aslında katalog kaydı dışında risalenin girişinde bir ad 
bulunmamaktadır, ancak yazı tipindeki farklılıktan da sonradan eklendiği açık olan Panzehir başlığı da 
metnin girişinde dikkati çekmektedir.  

Pânzehr-i KenǾân’ın müellifi Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi kitabına göre KenǾan-ı Mısrî’dir. 
Bu eserde onunla ilgili açıklamalar, Hakkında yeterli bilgi bulunamayan Kenan-ı Mısrî’nin 17. yüzyılda 
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yaşadığı ve Mısır’a giderek çeşitli tıbbî incelemelerde bulunmuş Türk asıllı bir hekim olduğu tahmin 
edilmektedir. Jahić’e göre Kenan-ı Mısrî, Sultan I. Ahmed devri ricalindendir. Ancak Jahić bunun 
kaynağını belirtmemiştir (İhsanoğlu-Şeşen-vd., 2008: 305) şeklinde verilmiştir. Osmanlı Tıbbi 
Bilimler Literatürü Tarihi kitabında geçen bu bilgiler risalenin girişindeki bilgilerle çoğunlukla 
örtüşmektedir. Bundan dolayı bu bilgilerin eserden alınmış olduğu söylenebilir:  

faḳīrü’l-ḥaḳīrü’l-ķenǾānü’l-muḥtāce’r-raḥmani’r-raḥman bu cevheri bu mertebeye erişür niçe niçe 
yıllar emekler ṣarf idüb yigirmi yedi sene riyāżetlerden ṣoñra ilhām-ı rabbāniyeye maẓhar olub 
elḥamdülillah ve’l-minne ḥāṣıl eyledim biñ altmış yedi yılıñ māh-ı şaǾbānuñ on yedinci güni bir 
kimseyi efǾā yılanı ṣoḳub kişi ān-ı vāḥide ṭulum gibi oldı bu ḥaḳīre ḥaber oldıḳda ol ḥayında varub bu 
cevheri iki ḳırāṭ saḥḳ idüb aña içürdüm ol sāǾatde aġzından burnından vāfir ṣular aḳup ṣafrālar ḳuṣdı 
baǾd istifrāā eyledikde bu el ayası ḳadar beyāż meşīn şeklinde bir şey' iḫrāc oldı ve bir ḳırāṭ daḫi 
belgüye ḥakkidüb ṣoḳduāı yere ve şişe ve ḳollara ve gögsine sürdüm bi-Ǿināyeti’l-lahi teǾālā defǾ oldı 
ve ṣıḥḥat buldı (1a/18-20-24-25-1b/1-4).  

Buna göre Panzehr-i Kenan, ilk olarak kullanıldığı 17 Şaban 1067/ 31 Mayıs 1657 tarihinden önce 
yazılmış olmalıdır. Çünkü uzun uğraşlar ve gayretler neticesinde hazırlanan panzehirin tanınması için 
de bir sürenin geçmesi gerekir. Metne göre panzehirin hazırlanması 27 yıl sürmüştür. Panzehirin 
kullanımının herkes tarafından bilinmesinin ne kadar süreyi içerdiği konusunda fikir yürütülememekle 
birlikte hekimin 1630’lu yıllardan beri panzehiri hazırlamaya başladığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle 
hekimin de 1600’lü yılların başında doğduğu tahmin edilmektedir. Ancak buradaki tamlamaya 
bakıldığında hekimin adının Kenan olup olmadığı tartışmalı gibi durmaktadır. Çünkü risalede geçen 
(Gazi Hüsrev Beg, R 7595). Faḳīrü’l-Ḥaḳīrü’l-KenǾan (1b/19) şeklinde geçen tamlama, Kenan bölgesinin 
hakiri ve fakiri gibi de anlaşılabilir bir yapıdadır. Bundan dolayı hekimin adının Kenan olmadığı, ama 
Kenan bölgesinde yaşadığı düşünülmektedir. Bu durum risalede geçen ikinci Kenan ismine gelen nispet 

î’sinden de (KenǾanî “Kenanlı”  (1b/9)) açıkça anlaşılmaktadır. Ak’ın (2014) incelediği 
Nuriosmaniye nüshasında da bu ifadelerin geçtiği yerde bu hakir ve bu hakir-i denî (144a) ifadeleri 
bulunmakta ve kişi adına rastlanmamaktadır. Bundan dolayı Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi kataloğunda 
yer alan KanǾān Efendi şeklinde verilen müellif adı ile Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihinde geçen 
Kenan-ı Mısrî (İhsanoğlu-Şeşen-vd., 2008: 305) müellif adının üzerinde tekrar düşünülmesinin doğru 
olacağı kanaatindeyiz.  

Yapılan incelemede panzehirin 15 nüshasına rastlanılmıştır (İhsanoğlu-Şeşen-vd., 2008: 306-7): 

Nüsha Adı Numara Yazı Stili Yaprak Satır İstinsah 

Nuruosmaniye, 3762/2 divaniye yakın 
hat 

143b-145b 18 satır XI. Asır 

Reşid Efendi 1044/20 talik 73b-75b 25 satır 2 Ramazan 1136 

Burdur İl Halk 

[Kütüphanesi]  

730/4 talik 59-61b 23 satır Sadullah Ermânâki tarafından 
Hadım’da Hicri 1181. 

Millî 
Kütüphane 

A 4714/11 nesih 160b-164b 15 satır Hafız İbrahim bin Mehmed bin 
Ahmed tarafından Recep 1200’de 
Pazar Günü İstanbul 

Bağdadlı Vehbî 1376 nesih 15 yaprak 9 satır İstinsahı Hicri XII. Asır 

Yazma Bağışlar 3016/2 talik 8 yaprak 14 satır Hicri 1285 

Uluborlu 180/5 talik 42a-47a 18 satır Hicri XII. Asırda 

Tahir Ağa  704/2 rika 7a-18b 15 satır Hicri 1316 
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Ali Emiri Tıb 49 nesih 12 yaprak 15 satır - 

Ali Emiri Tıb 50 nesih 6 yaprak 15 satır - 

Ali Emiri Tıb 51 rika 8 yaprak 15 satır - 

Düğümlü Baba 496/2 nesih 6b-10b - - 

Gazi Hüsrev 
Bey 

R 7595 nestalik  3 yaprak 26 satır - 

Kastamonu 2080/1 nesih 1b-10a 13 satır - 

Koyunoğlu 14484/2 nesih 22b-23b 23 satır - 

Nüshalarla ilgili bilgilere bakıldığında onların genellikle nesih ve talikle istinsah edildiği bunların 
yanında divanî hat, nestalik ve rika yazı tipinin de tercih edildiği görülmüştür. Panzehirin satır sayısı ve 
varak sayısıyla yapılan karşılaştırmada tüm metinlerin eşit uzunlukta olduğu tahmin edilmektedir. 
Ancak aralarındaki kesin farklar onlarla ilgili yapılacak karşılaştırmalı çalışmalarla ortaya 
çıkarılabilecektir. Bu nüshaların müellif nüshasından mı yoksa istinsah edilen nüsha üzerinden mi 
çoğaltıldığı da tüm nüshaların karşılaştırılması ve incelenmesiyle ortaya çıkarılabilir görünmektedir. 
Ancak şu anda bu belirlenememiştir. 

Üzerinde çalışma yapılan nüsha, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi R 7595 numarada kayıtlıdır. Risalenin 
üzerinde sayfa numaraları belirtilmemiştir. Risalenin sayfaları sırasıyla (1b), (2a), (2b), (3a), (3b) olarak 
numaralandırılmıştır. Buna göre risale 1a-3a arasında 3 varaktır. Risale okunaklı, ama harekesiz nestalik 
yazıyla kağıt üzerine yazılmıştır. Güve yeniği olmayan bu kâğıdın rengi saman sarısıdır. Risaleden sonra 
yazılı parçalar (ilaç terkibi, küçükbaş hayvan hastalıkları ve çocuk düşürme yöntemi konulu) da 
bulunmaktadır. Ancak çalışmaya bu parçalar dâhil edilmemiştir.  

Risalenin ilk sayfasında risalenin adı yuvarlak içine alınarak yazılmıştır. Tırnak işareti içerisinde olan, 
yazı stili ve mürekkepteki farklılıktan dolayı bu yazının sonradan eklendiği izlenimi doğmaktadır:  

 (1b)  

Besmeleyle başlayan risale, dua ile devam etmiş ve yine dua ile bitirilmiştir: 

  

Risale siyah mürekkeple yazılmıştır.  

Risale metninde yer yer boşlukların bulunduğu5 ve bir boşluğun da okunamayan bir sözcükle 
doldurulduğu görülmüştür. Yine risalede bazı satırların altlarının çizildiği bazılarının paranteze alındığı 
ve bazılarının da notlarla doldurulduğu göze çarpmaktadır. Kalem ve mürekkep farkından dolayı 
bunların, risaleden yararlananlarca yapıldığı düşünülmektedir: 

                                                             
5  Nuriosmaniye nüshasıyla yapılan karşılaştırmada bu boşluklarda genellikle ve dahi bağlacının olduğu belirlenmiştir. 
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Risalenin nüshalarından yalnızca Burdur İl Halk Kütüphanesi’nde bulunan nüsha ile Milli 
Kütüphane’de bulunan nüshanın müstensihi bellidir. Onlar da sırasıyla Sadullah Ermânâki6 (M. 18. 
yüzyıl), Hafız İbrahim bin Mehmed bin Ahmed7’dir (M. 18. yüzyıl). Çalışmamızın konusu olan nüshanın 
müstensihi bilinememektedir. 

Nüshada derkenar da bulunmaktadır. Bu derkenar hem metin içerisine hem de derkenarın başına 
rakam verilerek yazılmıştır. Günümüz dipnot tekniğini anımsatan bir anlayışla yapılan bu derkenar 
numaralandırılmasıyla ilgili bilgiler ilgili satırla kolayca ilişkilendirilebilmektedir.  

Eserin yazılma nedeni, müslimīn ve müslimāt müstefīd olalar (1b/23); emrāżından ḥalāṣ olan ümmet-
i muḥammed ḳarındaşlardan ricā olınur ki bu faḳīr-i ḥaḳīr-i kenǾānīyi ḥayr duǾādan fer-āmūş 
buyurmayub ruḥını şād ideler (2a/8-10) ifadelerinden de anlaşılacağı gibi hekimin insanlara faydalı 
olmak ve bunun sonucunda da hayır ve dua ile anılmak istemesidir. 

1.2.2. Risalenin imla ve gramer özellikleri 

Metnin bazı imla ve gramer özellikleri şöyledir:  

Metinde imla tutarsızlıkları bulunmaktadır. Bu durum ünlülerin, ünsüzlerin ve eklerin yazımında 

görülmektedir. Avuç sözcüğündeki /a/ ünlüsü bazen medli elifle  “avucı” (2a/12) bazen de 

hemzeyle  “avucı” (2b/9) yazılmıştır. Bu durum alıntı sözcüklerde de gözlenmiştir:  “ḳırāṭ” 

(2b/9 derkenar);  “ḳırāṭ” (2b/25).  

{-Up} zarf-fiil eki genellikle yuvarlak ünlüyle yazılmıştır:  “ṭutup” (3a/7),  “ḳurıdup” 

(3a/11),  “çıḳarup” (2b/14); ama yuvarlak ünlü olmaksızın yazıldığı da görülmektedir:  

“sürüp” (3a/12),  “sürüp” (3a/10). 

/b/ ile /p/ ünsüzleri hem alıntı hem de Türkçe sözcüklerde karışık olarak kullanılmıştır:  “pān-

zehr” (2b/1),  “pān-zehrüñ” (2b/4),  “ṭutup” (3a/7),  “ḳurıdup” (3a/11),  

“çıḳarup” (2b/14),  “varup” (1b/26),  “olup” (1b/21),  “idüp” (1b/21). 

                                                             
6  Hayatıyla ilgili bilgiler bulunamamıştır. Bundan dolayı istinsah ettiği risale tarihinden yaşadığı dönem tahminî olarak 

belirlenmiştir. 
7  Hayatıyla ilgili bilgiler bulunamamıştır. Bundan dolayı istinsah ettiği risale tarihinden yaşadığı dönem tahminî olarak 

belirlenmiştir. 
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/c/ ile /ç/ ünsüzlerinin Türkçe sözcüklerin yazımında karışık olarak kullanıldığı belirlenmiştir:  

“niçe” (1b/7),  “niçe” (2a/8). 

Türkçe sözcüklerin bazılarının birden fazla imlayla yazıldığı görülmüştür:  “niçe” (1b/7),  “niçe” 
(2a/8). 

Bazı alıntı sözcüklerde birden fazla imlaya rastlanmıştır:  “ḳırāṭ” (2b/20),  “ḳırāṭ” (2b/9 
derkenar);  

Emdi’nin medli elifle ve /y/ ile yazıldığı görülmüştür. Bunun kapalı e için tercih edilen bir imla olduğu 

düşünülmektedir:  “émdi” (1b/11) 

Nadir olarak zamir n’sinin yazılmadığı belirlenmiştir:  “kendide” (1b/12) 

Gün sözcüğü bazen sayıyla bitişik bazen de ayrı yazılmıştır:  “üç güne” (2b/7),  “üç 
günden” (2b/10). 

Belirtme hali ünlüden sonra hemze ile yazılmıştır:  “kimseyi” (3a/11). Bunun dışındakilerde y ile 

yazıldığı görülmüştür:  “anı” (1b/14),  “şarṭı” (1b/16). 

Risalede /n/ > /l/ değişimi ile karşılaşılmıştır:  “filcān” (2b/1). 

Metinde bazı ek ünlüleri yuvarlak ünlülü olarak imlada gösterilmiştir. Bunlardan birisi {-Up} zarf-fiil 
ekidir. Zarf-fiil eki Ergin’e göre Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak olan ekin, dönemin sonlarında düz 
şekilleri ortaya çıksa da Osmanlıca döneminde de yuvarlak olarak kullanılmıştır. Ekin düz şekilleri bu 

dönem içerisinde yaygınlaşmıştır (2009: 341):  “varup” (1b/26);  “olup” (1b/21);  
“idüp” (1a/21). 

Metinde bugün de Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılan 8 ünlünün de bulunduğu belirlenmiştir. 
Türkçede kelime başında ve ilk hecede bulunan, /e/-/i/ arası bir ünlü olan ve kapalı e olarak adlandırılan 
dokuzuncu ünlüyle ilgili görüşleri destekleyen tutarlı bir imlaya rastlanmamıştır. Ancak birkaç 
kelimenin ilk hecesinde bulunan elif, ye ve med –‘le gösterilen imlanın kapalı e olduğu düşünülmektedir: 

 “érişür” (1b/19);  “émdi” (1b/11). Bu ünlü metinde /é/ ile gösterilmiştir. {Et-} eylemi; 
metinde her zaman it- şeklinde yazılmıştır.  

Metinde dudak uyumunun tam olduğunu söylemek metin harekesiz olduğu için mümkün 
görünmemektedir. Bununla birlikte bazı eklerin yuvarlak ünlüyle bazılarının da yalnız düz şekillerle 
yazıldığı görülmüştür. Bu nedenle bu örnekler düzlük yuvarlaklık uyumunu bozmuştur: Söz gelimi {-

Up} zarf-fiil eki yuvarlak ünlüye sahiptir:  “ṭutup” (3a/7),   “ḳurıdup” (3a/11),  

“çıḳarup” (2b/14). Belirtme hali her zaman düz ünlüyle yazılmıştır:  “kimseyi” (3a/11),  
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“kimseyi” (2a/25),  “anı” (1b/14),  “şarṭı” (1b/16); Eski Türkçede son seste ve bazı ek başlarında 
bulunan /ġ/’ların Batı Türkçesine geçerken düşmesi sonucunda önündeki ünlüyü 
yuvarlaklaştırmasından kaynaklı olarak da düzlük yuvarlaklık uyumu bozulabilmektedir. Buna metinde 

de rastlanmıştır:  “żararlu” (1b/21) 

Ünsüz uyumu metinde yoktur:  “gerekdir” (1b/23),  “vaḳt-i ḥācetde” (2a/15) 

Metinde birinci iyelik şahıs, görülen geçmiş zamanının birinci ve üçüncü şahsı, isteğin üçüncü şahısları 

ve ikinci tekil şahsı, geniş zamanının üçüncü şahsı bulunmaktadır:  “ḳarındaşım” (2a/11),  

“buldum” (1b/ 20),  “idesin” (2a/16),  “ideler” (2a/10) gibi.  

1.2.3. Risalenin konusu ve içeriği 

Risalenin konusu panzehirdir. Müstensih bunu, besmele ve duadan sonra dile getirdiği bu risāle Ǿamelī 
olan pān-zehriñ ḥavāṣṣı beyānındadır ifadeleriyle vurgulamıştır.  

Risaledeki konuları panzehirin hazırlanma süreçleri, panzehirin kullanım şekli (içilerek, sürülerek gibi), 
kullanıldığı hastalıklar ve örnek kullanımlar, panzehirin sihir ve büyüden kaynaklı hastalıklarda da 
kullanımı alt başlıklarında toplamak mümkündür.  

Risaleye göre zehirlerin giderilmesini sağlayan, madeni, hayvani ve bitkisel özellikleri olan bu panzehir, 
Mısır’da defalarca gözlemlenerek faḳīrü’l-ḥaḳīrü’l-ķenǾān tarafından amelî yani tatbiki olarak elde 
edilmiştir. Bundan dolayı taklit edilemez özelliktedir. Çünkü onunla ilgili bilgileri faḳīrü’l-ḥaḳīrü’l-
ķenǾān bilir. Aslı berşî olan panzehirin bu özelliği, uzun yıllar yapılan tecrübe, uğraş ve gayretin yanında 
yaratıcı tarafından verilen bir ilhamla 27 yıllık bir süreçte belirlenmiştir. Panzehirin bu kadar etkili 
olmasının nedeni dört unsuru da içermesidir. İnsan vücudundaki dört unsurun değişimi hastalıklara ve 
vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olur. Dört unsura sahip olan panzehirin de hastalıklar 
konusundaki etkisinin bundan kaynaklandığı vurgulanır.  

Panzehirin kullanım alanı, dört unsuru düzenlemek, yılan sokmaları, ağız ve diş sağlığı gibi bütün 
hastalıklardır. Onun bütün hastalıklarda kullanılabileceği cemīǾ marażlara Ǿilācdur ġaflet olınmaya ve 
sehl görilmeye ve daḫi şarṭı ile istiǾmāl olınduḳda niçe fā'ideler müşāhede olınur (1b/16-17); şarāyıṭıyla 
istiǾmāl olınduḳda fā'ide ḥāṣıl olur lakin żararlu ve muḫālif ṭaǾāmlardan 22. perhīz ideler ve her maraż 
içün bunı istiǾmāl ideler minvāl-i muḥarrer üzre (1b/21-22) ifadeleriyle de vurgulanmış ve bazı şartlarla 
kullanılması gerektiğine de dikkat çekilmiştir.  

Yılan ve akrep sokmaları: Yılan ve akrep sokmalarında iki kırat sahk edilerek ve içirilerek 
kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Böyle bir tedavide zehir, kusma, ağızdan ve burundan suların 
akmasıyla vücuttan atılır. Yine yılan ve akrep sokmalarında yüzük taşında kazınan panzehirden bir kırat, 
yılan sokan yere, şişliğe, kollara ve göğse sürülmelidir.  

[Yer] marazı: [Yer] marazında panzehir, bir hap halinde hacet vaktinde kullanılır. Bu kullanımın nasıl 
olacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu haplar da tuzsuz ekmek içinin avuç içinde 
suyla yoğrulmasından sonra bir dirhem toz haline getirilmiş panzehir de katılarak elde edilen hamurdan 
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yapılır. Bu ölçüden 16 hap çıkmaktadır. Hapların eksik veya fazla çıkması durumunda hata vardır. 
Hapların gölgede kurutulduktan sonra kullanılması gerekmektedir. 

Sıtma hastalığı: Sıtma hastalığında iki buğday ağırlığındaki panzehir, yüzük taşına sürülür ve bir 
fincana akması beklenir. Sonra fincana akan panzehir suyu sıtma tutan kişiye içirilir. Bunun sonucunda 
kişi kusar. 

Yüksek ateş: Yüksek ateşte, buğday ağırı panzehir yüzük taşına sıvayla sürülerek içirilir ve bu kadar 
miktar ayrıca ateşli bölgelere sürülerek kullanılır. 

Ciğerde ateş: Ciğerde ateş olması durumunda panzehirin yüzük taşında ezilmiş hâli suyla ıslatılır ve 
el ayası ile tabanına sürülerek kullanılır. Çünkü bu hastalıkta, el ayası ve tabanlarda çok yüksek ateş 
vardır. 

Tatar kurdu: Tatar kurdu rahatsızlığında ve sancı çekmede panzehirden bir kırat yüzük taşına 
sürülerek ve bir fincan şeker şerbeti ve suyla içilerek kullanılır. Sonrasında da hastanın beli bir şal ile 
sarılır. Bunun sonucunda hasta kusar. Hasta kustuktan sonra karnı ovulur. Bu işlem kurdun çıkmasını 
ve sancının geçmesini sağlar. 

Şirpence rahatsızlığı: Şirpence rahatsızlığında, şirpençeye bir çuha beziyle vurulması ve yaranın 
kızartılması istenmiştir. Bu işlemin sonrasında yaranın sulanacağı belirtilmiştir. Yara bu hâle geldiğinde 
üzerine panzehrin suyu sürülmelidir. Biraz acı veren bu işleme tahammül edilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Bu tedavi sonrasında şirpençenin kökünden kuruyacağı dile getirilmiştir. Bu tedaviye 
ek olarak üç gün panzehir haplarından birer tane hap yenilmesi de tavsiye edilmiştir. Bunun sonrasında 
yine şirpençenin yerinin de merhem ile sağaltılması gerektiği hatırlatılmıştır. 

Frengi hastalığı: Frengi hastalığında panzehirden bir kırat miktar kazınılır ve nohut kadar tuzsuz 
ekmek içiyle avuçta sıkıca yoğrulur ve haplar yapılır. Bu haplar bir kırat mikdarı olarak üç tane 
hazırlanmalıdır. Her sabah aç karna yutulur ve üç günden sonra müshil şerbeti içirilmelidir. Frengi 
hastalığının gövdede olan yaralarına da panzehir suyundan sürülmelidir.  

Ağızdaki kötü kokular: Ağızdaki kötü kokularda panzehir ağızda tutularak kullanılır. Daha sonra 
ağızdan çıkarılır ve silinip saklanır. Bu kullanım diş ağrılarına da iyi gelir. 

Gözlerdeki habbe: Gözlerdeki habbede yani kabarcıkta panzehir dil ile ıslatılır gözlere çekilir ve gözler 
bir mendille bağlanır. Bu halde gözler hızlı hızlı açılıp kapatılır. Bunun amacı gözlerden burundan acı 
suların akmasıdır. Bundan sonra göz aydınlanır.  

Gözü et kaplaması: Gözü et kaplaması durumunda panzehirden bir kırat toz haline getirilir ve iki 
kırat süzülmüş kalyeyle karıştırılır ve etin üzerine ekilir. Bu işlem gün aşırı olarak birkaç gün tekrar 
edilir. Bu tedavi sırasında tuzlu, ekşi ve acıdan perhiz edilmelidir.  

Basur ve başka hastalıklardan kaynaklı ishal: Basur ve başka hastalıklardan kaynaklı ishalde 
panzehirden bir kırat kadar toz haline getirilir ve avuç içinde tuzsuz ekmek içiyle birlikte hamur gibi 
yoğrulur. Bundan haplar yapılır ve her gün birer adet yenilir ve üstüne şeker şerbeti içilir. 

Kuru öksürük: Kuru öksürükte de panzehirin faydası tecrübe edilmiştir. 
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Sarılık hastalığı: Sarılık hastalığında bir kırat yüzük taşına sürülmüş panzehir, şerbete katılır. 
Sonrasında şerbet ağza alınarak gargara yapılır. Yaz zamanında sarılığa yakalandıysa bu gargara sabah; 
kış aylarında yakalandıysa öğleyin yapılır. Bu gargara yanında tedavi, hazırlanan şerbetin başa 
sürülmesiyle de pekiştirilmelidir. 

Saç ve sakala kırkayak gelmesi: Saçı ve sakalına kırkayak gelen kişiye, yüzük taşında suyla ovulmuş 
panzehirin saç ve sakalına sürülerek kullanılması tavsiye edilmiştir.  

Sarhoşluk ve akıl gitmesi durumu: Sarhoş ve aklı giden kişiye panzehir içirilerek kullandırılır. Bu 
yapılır yapılmaz hastanın aklının başına geleceği vurgulanmıştır. 

Nefes darlığı: Nefes darlığında panzehirden bir tane yatmadan önce içirilir. Sabahleyin de türbüd, 
usfur, anason ve şekerin dövülmüş ve balla yoğrulmuş karışımının yenilmesi istenilmiştir.  

1.2.4. Risalenin dil ve üslûp özellikleri 

Risalenin dil ve üslûp özelliklerinde İslami kültürün etkileri görülmektedir: bismillahi’r-raḥmani’r-
raḥīm el-ḥamdü li’l-lāhi vaḥdehu ve’ṣ-ṣalāṭü ve’s-selāmü Ǿala-nebiyyihi’l-lezī lā-nebiyye 2. baǾdehu ve 
Ǿala-ālihi ve aṣḥabihi’l-kirām ve teslīmen kesīrā ila yevmi’l-ḳıyām (1b/1-2), elḥamdülillah ve’l-minne 
(1b/20), ilhām-ı rabbāniye (1b/19-20) gibi.. 

Risalede hitaplara yer verilmiştir: Benüm karındaşum (2a/11); ümmet-i Muḥammed ḳarındaşlar (2a/9) 
gibi. Bunların üslûba inandırıcılık katmak ve karşıdakini de en az kendisi kadar düşündüğünü 
hissettirmek için yapıldığı düşünülmektedir. Ayrıca bir nezaket unsuru olarak da kullanıldığı tahmin 
edilmektedir. Çünkü iki kaşık alın, kullanın, için gibi emir verici ifadelerden kaçınarak, benüm 
karındaşum, zikr olınan cevherden bir dirhem alub ve kendü ḳadar ṭuzsız 12. etmek içinden alub avucı 
içinde ṣuyıla ḥamīr gibi idüb ol bir dirhem saḥḳ 13.olınmış cevheri ol ḥamīrüñ içine ḳoyub yine yoġurup 
oluşdurasın şeklinde bir üslûpla panzehiri kullanacak olanlara kibar yaklaşılmaya çalışıldığı 
hissedilmektedir.  

Metinde geçen ilhām-ı Rabbāni (1b/19-20)8 ifadesi tarihî tıp metinlerinde ehil ve uzman doktorların 
nitelikleri arasında zikredilen sıfatlardan biridir. Bunun eserde vurgulanması hekimin uzman olduğunu 
gösterir. Ayrıca insanlığın ilk dönemlerinde hekimin İlahî yönünün bulunması ile geleneğinin de tarihî 
Türkçe tıp metinlerinde ve Türk halkının hafızasında yaşadığını izleri olarak ayrıca değerli 
görülmektedir.  

2.Tenkitli metin 

                                                             
8  Müderris Efendi’nin (...) menḳūldür ki ʿilāc iki ḳısımdır ḳaçan (...) ṭabīb-i ḥāzıḳ ḳatında yā tecribe ile yā ḳıyās ile yāḫūd 

ilhām ile sābit olmuş olub ʿilāc ḳaṭʿī bulunmazsa ol zamān ʿilāc vācibdir (...) eger ʿilāc bu minvāl üzre olmazsa ʿamel 

ruḫṣatdır (...) ṭıbb lāzımdır lākin ṭabīb birḳaç ḳısım üzerinedir zīrā bir kimesne ki marażıñ envāʿını ve eşḫāṣını başdan 

ayaġa degin olan marażlarıñ ḥārresini ve bāridesini ve żaʿīf ve ḳavīsini ve her biriniñ mertebelerini bilüb marīżi maraż-

ı āḫardan temyīz eyler ve teşḫīṣ eyler (...) edviyye-i mürekkebeniñ (...) cemīʿ aḥvālini bilür [diğeri] teşḫīṣ-i maraż idüb 
devā idüb tevfīḳe ḳādir olmazsa bu kimesneye ṭabīb dinilür (...) [ve] bu ṭabībiñ mertebesi evvelki ṭabībden dūndur (...) 
ṭıbda ʿalāḳası yoḳdur ve [yine] eger bir kimesne ḥikmet-i ṭabīʿiyyeyi bile belki ḥikmet-i felekiyyeyi ve ḥikmet-i ilāhiyyeyi 
bile ve edviyye-i müfrede ve mürekkebe aḥvālini zikr oldıāı üzre bilürse ve teşḫīṣ-i maraża ḳādir olursa ve marīżiñ ve 
marażıñ aḥvāline naẓar eyleye tevfīḳ idüb tedbīre ḳādir olursa ṭabīb-i ḥāzıḳ ve kāmil dinilür (56a/9-19-56b/1-19) (Dinar, 
2013: 149-150) şeklindeki ifadelerden anlaşıldığına göre tabib-i hazık yani uzman doktor, doktorlardan farklı olarak 
ḥikmet-i ṭabīʿiyyeyi bile belki ḥikmet-i felekiyyeyi ve ḥikmet-i ilāhiyye ile ilaç hazırlar ve hastalıkları anlamaya çalışır.  
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[1b] 1. bi-smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm el-ḥamdü li’l-lāhi vaḥdehu ve’ṣ-ṣalāṭü Ǿalā-muḥammedin 
nebiyyihi’llezī lā-nebiyyi 2. baǾdehu ve Ǿalā-ālihi’l-kirām ve aṣḥabihi’l-Ǿiẓām ve sallama teslīmen kesīrā 
ilā yevmi’l-ḳıyām 3. bu risāle Ǿamelī olan pān-zehrüñ ḥavāṣṣı beyānındadır egerçi maǾdenī ve nebātī ve 
ḥayvānī 4. pān-zehrüñ ḥāṣṣası vardır lâkin9 anlaruñ ḥāṣṣaları ancaḳ zehrler defǾinedir fe10-ammā bunuñ 
5. ḥāṣṣası11 diyār-ı mıṣırda12 tekrār-be-tekrār13 müşāhede olınmışdır bu zikr olınan pān-zehrüñ 6. aṣlı 
berşīdür14 niçe yıllar terbiye ile bu ḥāṣṣa ẓuhūra gelmişdir15 ve niçe yıllar16 riyāżat ile 7. ve ictihād ile 
müyesser olmışdır gerçi ṣūreten Ǿamelīdir ve lakin ḥaḳīḳatde ilhām-ı rabbānīdir17 8. ve18 aṣlı berşīdür19 

lakin çār Ǿunṣur kendide mevcūddur ( ) her marażı defǾ ider ıṣlāḥ 9. ider zīrā insān20 çār Ǿunṣurdan21 
mürekkebdir imdi Ǿanāṣırdan22 birisi ġālib olduḳda23 ol 10. birileri nāḳıṣ oldıġı ecilden mizāc-ı benī ādem 

münḫarif olub derūn-ı insānda maraż 11.ḥāṣıl olur24 émdi ( ) bu cevher25 istiǾmāl olınduḳda aṣl-ı 
şey'-i vāḥid olub çār Ǿanāṣırdan 12. kendide maḫfī ve mevcūd oldıġı sebebden insānuñ Ǿanāṣırdan nāḳıṣ 
ve żaǾīf Ǿunṣurını 13. tekmīl idüb aḫlāṭı ıṣlāḥ ider26 ol ecilden ol maraż27 bi-izni’l-lāhi teǾālā şifā bulur 14. 
evvelā cümleden bu delīl yeter ki bir kimesneniñ28 bürūdeti ġālib olsa anı ḳabż ider ve eger ḥarāreti 15. 
ġālib olsa anı ishāl ider29 emdi ḥikmet bundadur ki ishāl olana istiǾmāl eylese30 16. ḳabż olur ve daḫi31 
cemīǾ marażlara Ǿilācdur ġaflet olınmaya ve sehl görilmeye ve daḫi şarṭı ile32 17. istiǾmāl olınduḳda33 niçe 
fā'ideler müşāhede olınur ve çoḳ muḳallidler34 bu cevheriñ fażīletini35 18. şerḥ idemezler fe-ammā bu 
faḳīrü’l-ḥaḳīrü’l-ķenǾānü’l-muḥtāce’r-raḥmani’r-raḥman bu cevheri bu mertebeye 19. érişür niçe niçe 
yıllar emekler ṣarf idüb yigirmi yedi sene riyāżetlerden ṣoñra ilhām-ı 20.rabbāniyeye maẓhar olub 
elḥamdülillah ve’l-minne ḥāṣıl eyledim36 ve cāmiǾü’l-menāfiǾ buldum ammā 21. şerāyıṭıyla istiǾmāl 
olınduḳda fā'ide ḥāṣıl olur lakin żararlu ve muḫālif ṭaǾāmlardan 22. perhīz ideler ve her maraż içün bunı 
istiǾmāl ideler minvāl-i muḥarrer üzre ol niçe 23. istiǾmāl eylemek gerekdir anı beyān idelim tā kim 

                                                             
9  NON’da, bu ifade yoktur. 
10  NON’da bu ifade yoktur. 
11  NON’da bu arada bi-izni’l-lāhi teʿālā cemīʿ emraza ve cemīʿ zehrler defʿine ve niçe yaralara ʿilācdur (144a) ifadesi vardır.  
12  NON’da Mıṣır diyārında (144a) şeklinde Türkçe tamlamayla yer almıştır. 
13  NON’da tecribe olunmışdur ve niçe marazları defʿ idüp fāidesi (144a) yer almaktadır. 
14  Bu ifade NON’da bu amelī dediğimiz pān-zehrün aslı berşīdür (144a) şeklindedir. 
15  NON’da zuhur itmişdür geçer (144a) şeklindedir. 
16  NON’da çok (144a) şeklindedir. 
17  NON’da ilhāmīdür (144a) şeklinde geçer. 
18  NON’da ve’den sonra gerçi (144a) sözcüğü bulunmaktadır. 
19  NON’da bu sözcükten sonra ve (144a) bağlacı vardır.  
20  Bu bölüm NON’da yoktur. 
21  NON’da çehār anaṣır (144a) şeklinde geçmektedir.  
22  NON’da ʿunṣuradan (144a) şeklinde geçmektedir. 
23  NON’da olsa (144a) şeklindedir. 
24  NON’da nāḳıṣ kalur. Ol sebebden mizāç bozulur, emrāz ḥāṣıl olur (144a) şeklinde geçmektedir. 
25  NON’da bu sözcükten sonra kim pān-zehrdür (144a) gelmektedir. 
26  NON’da bu cümle, aṣl-ı şey'-i vāḥiddür çehār ʿanāṣır anı tekmìl idüb ıṣlāḥ ider (144a) şeklinde geçer. 
27  NON’da mariz (144a) şeklinde geçer. 
28  NON’da kim bir adamun (144a) şeklindedir.  
29  Bu cümle NON’da eger bürudeti ġālib olsa ishal ider anı ve eger ḥarāreti ġālib olsa ḳabż ider (144a) şeklinde 

geçmektedir.  
30  NON’da bu pān-zehrden istiʿmāl itse (144a) şeklinde geçmektedir. 
31  NON’da bu ifadenin olduğu yerde ḳabż olanı ishal ider ve ḳabżını açar (144a) cümlesi vardır. 
32  NON’da şarṭı ile (144a) ifadesi yoktur.  
33  NON’da istiʿmāl olınduġı vaḳt (144a) şeklinde geçmektedir. 
34  NON’da muḳallid şeklinde geçer. 
35  NON’da bunuñ fażìletin (144a) şeklinde geçer. 
36  NON’da bu cümle bu hakīr dahi bunu bu mertebeye erişdürünce niçe emekler sarf idüp ve çok riyāzatdan sonra ilham-

ı Rabbānī'ye mazhar olup el-hamdü li'llahi ve'l-minne bunu ḥāṣıl idüp (144a) şeklinde geçer. 
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müslimīn ve müslimāt müstefīd olalar imdi37 24. biñ altmış yedi38 yılıñ māh-ı şaǾbānuñ39 on yedinci güni 
bir kimseyi efǾā yılanı ṣoḳub40 25. kişi ān-ı vāḥide ṭulum gibi oldı41 bu ḥaḳīre42 ḥaber olduḳda ol ḥayında 
varub bu [2a] 1.cevheri iki ḳırāṭ saḥḳ idüb aña içürdüm43 ol sāǾatde44 aġzından burnından vāfir 2. ṣular 
aḳup ṣafrālar ḳuṣdı45 baǾd46 istifrāġ eyledikde bu el ayası ḳadar beyāż meşīn 3. şeklinde bir şey' iḫrāc oldı 
ve bir ḳırāṭ daḫi belgüye ḥakkidüb ṣoḳduġı yere ve 4. şişe ve ḳollara ve gögsine sürdüm bi-Ǿināyeti’l-lāhi 
teǾālā defǾ oldı ve ṣıḥḥat buldı47 5. bu iki günden ṣoñra ol yılanı bulup ḳatl eylediler vezn eylediler 
baṭmān-ı mıṣrī geldi48 6. baǾdehu bugün daḫi Ǿaẓīm yılan ṭutub tecribe içün bu cevherden bir ḳırāṭ saḥḳ 

idüb 7. yılanıñ aġzına ḳonıldı ol saǾāt şişüb helāk olındı ve daḫi [yer]49 maraża  8. nice ilāc olınub 
ve nice istiǾmāl olınur beyān idelüm ki emrāżından ḥalāṣ 9. olan ümmet-i muḥammed ḳarındaşlardan 
ricā olınur ki bu faḳīr-i ḥaḳīr-i kenǾānīyi ḥayr 10. duǾādan fer-āmūş buyurmayub ruḥını şād ideler 
vallahü’l-müsteǾān ve Ǿaleyh 11. benüm50 ḳarındaşum zikr olınan cevherden bir dirhem alub ve kendü 
ḳadar ṭuzsız 12. etmek içinden alub avucı içinde ṣuyıla ḥamīr gibi idüb ol bir dirhem saḥḳ 13.olınmış 
cevheri ol ḥamīrüñ içine ḳoyub yine yoġurup oluşdurasın baǾdehu 14. on altı ḥabbe düzesin eger pān-
zehr iki ise otuz iki ḥabbe dü[z]esin51 15. yaǾnī her dirhemi on altı ḥabbeden ziyāde ve eksik olmaya bu 
ḥisāb üzre ḥubūb 15.lāzım ise aña göre idüb ve ḥableri gölgede ḳuru[du]b52 vaḳt-i ḥācetde istiǾmāl 16. 
idesin (BOŞ) bu ādemde ısıtma olsa53 bu pān-zehri belgüye sürüp lakin 17. bir iki buġday ḳadar aġırı ola 
ammā belgünüñ ucunı fincanuñ içine ṭuta aḳan 18. fincān [inleye]54 baǾdehu ol ṣuyı55 ısıtma56 ṭutan 
ādeme içüreler57 istifrāġ idüb58 19. üç kere59 içmege muḥtāc olmaya bi-iznillahi teǾālā60 (BOŞ) bir ādemiñ 
bedeninden 20. ḥarāreti olsa buġday aġırı ḳadar minvāl-i meşrūḫ üzre belgüye ṣıvayla 21. sürüb içüresin 
ve bu miḳdārını ol ẓāhir olan yere süreler 22. ḳaṭʿ ider (BOŞ) bir ādemiñ cigerinde ḥarāreti olsa Ǿalāmeti 
oldur ki ellerinüñ ayası 23. ve ṭabanı āteş mišāli ṭuṭuşub yanar emdi bu cevherden belgüye ṣuyla 24. ezüb 

                                                             
37  NON’da bu cümle ve lākin şart ile amel itmek gerekdür ki zararlu ṭaʿāmlarda pe rhīz eyleye ve her maraza bunu istiʿmāl 

eyleye. Ammā beyān eyledüğüm minval üzerine istiʿmāl ide ve nice istiʿmāl itmek gerekdür anı beyān idelüm tā kim çoḳ 

faʿ ideler müşahede oluna bi-izni'I-Iāhi teʿālā evvela (144a) şeklinde geçer. 
38  NON’da yedinci şeklinde geçer. 
39  NON’da şaʿbānınuñ (144a) şeklinde geçer. 
40  NON’da bu ifade parmaġından ṣoḳdu (144a) şeklinde geçer. 
41  NON’da bu cümle ol kimse tulum gibi şişdi (144a) şeklinde geçer.  
42  NON’da bu ḥakīr-i deni (144a) şeklinde geçer.  
43  NON’da bu pān-zehrden iki ḳıraṭ sahk idüp ana içirdüm (144a) şeklinde geçer. 
44  NON’da bu ifade yoktur. 
45  NON’da istifrāġ eyledi (144b) şeklinde geçer.  
46  NON’da ṣoñra (144b) şeklinde geçer. 
47  NON’da el ayası gibi/ḳadar bir beyāż deri gibi bir şey istifrāġ eyledi ve bir ḳıraṭ daḫi su ile ezüp iiş olan yere ve koluna 

ve küreğine sürdük. Allāh'uñ emri ile aġrısı ve şişi defʿ olup ḫalāṣ buldu (144b) şeklinde geçer. 
48  NON’da daḫi tecribe içün bir ḳıraṭ ezüp bir yılanuñ ağzına bıraḳsa ol sāʿat şişüp helak olur ve ol kimseyi ṣoḳan yılanı 

öldürdüler, mizanda Mıṣrī dört baṭmān aġrı geldi (144a) şeklinde geçer.  
49  Ekle “yenirce” marazı olabileceği düşünülmektedir. 
50  Bu sözcükten önce bir boşluk ve boşluğa da sonradan yazıldığı düşünülen, ama okunamayan  şeklinde bir yazı 

yazılmıştır. 
51  NON’da 7-11 satır arası, geldük imdi her maraza nice istiʿmāl itmek gerek anı beyān idelüm. Meselā pān-zehrden bir 

dirhem alasın ve dahi kendüsü kadar ṭuzsuz etmek içini alasın el ile avucunda ṣu ḳonup muḥkem yoġurasın tā ḫamīr 
gibi ola . Baʿdehu ol pān-zehri saḥk idüp ol ḫamīre ḳaışdurasın. Tekrār yoġurasın alışdurasın. Eger pān-zehr bir dirhem 
ise on altı ḥab idesin ve eger pān-zehr iki dirhem ise otuz iki ḥab idesin (144b) şeklinde geçer. 

52  NON’da bu hesāb ile ne ḳadar ḥab lāzım ise idesin, gölgede ḳurudasın (144b) şeklinde geçer. 
53  NON’da ammā ḥablaruñ terkībi budur kim evvela bir adamı sıtma tutsa (144b) şeklinde geçer. 
54  NON’da bir dāne bilegü ṭaş üzerinde ṣu ile süresin iki buğday aġrı eriye. Ammā bilegünü bir fincān içine tutasın tā kim 

ṣu fincān içine aḳa (144b) şeklinde geçer.  
55  NON’da pān-zehir suyu (144b) şeklinde geçer. 
56  NON’da sıtma (144b) şeklindedir. 
57  NON’da içüresin (144b) şeklindedir. 
58  NON’da istifrāġ itdürür (144b) şeklinde geçer. 
59  İki kez yazılan kere’lerden biri silinmiştir.  
60  NON’da bi-izni’llāh ol sāʿat sıtması defʿ olur ve lāzım gelür ise gün aşırı üç kere içüresin (144b) şeklinde geçer. 
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ṣuyını el ayasına ve ṭabanına süre bi-ināyeti’l-lāhi teǾālā ḥarāreti 25. defǾ ola61 bir kimesneyi tata[r] ḳurdı 
ṭutsa veyā62 sancu ṭutsa [2b] 1. bu pān-zehri63 bir ḳīrāṭ miḳdārı64 belgüye sürseler bir filcān ḳadar ṣuyıla 
ya şeker 2. şerbeti ile içüreler65 lakin66 belini bir şāl ile muḥkem baġlayalar67 istifrāġ ider68 baǾdehu69 
yaturalar 3. ve ovalar70 tatar ḳurdı ve sancuyı defǾ ider71 bi-izni’l-lahi teǾālā (BOŞ) şirpenceniñ yigirmi 
bir gün müddeti vardur müddet çıḳduḳda bir ḳırāṭ bu cevherden ṣuyıla minvāl-i meşrūḥ üzre sürüp 
ibtidā-i şīrpençenüñ72 4. üstini bir pāre çuḳa ile uralar ḥattā ki yara ḳızara ve ṣulana73 baǾdehu 5. 
üzerine74 pān-zehrüñ ṣuyını süreler içine taḥammül ideler75 şirpence76 günden güne77 kökini 6. oyub 
çıḳara78 muḳaddimen zikr olınan ḥablardan daḫi79 aç ḳarnında80 birer dāne ḥab yiye 7. üç gün olınca 
baǾdehu şirpençenüñ yerini merhem81 ile [oñulada]82 (BOŞ) frenk83 zaḥmeti 8. bu84 pān-zehrüñ85 bir 
ḳırāṭ miḳdārı ḳazıya86 ve noḫūd ḳadar ṭuzsız etmek içiy-le87 9. avucında muḥkem yoġurup ḥablar88 eyleye 
ve her ḥabba bir ḳırāṭ pān-zehr ola89 ve ḥab üç 10. dāne ola her biri noḫūd ḳadar ola90 her ṣabāḥ birini 
aç ḳarnına yuda91 üç günden 11. ṣoñra müshil şerbeti92 içe bi-izni'l-lāhi93 teǾālā ḫalāṣ ola lakin94 
gövdesinde olan 12.yerlere ṣuyından süreler ol ṣuyla belgüde ezilmiş ola (BOŞ) bir ādemiñ 13. aġzında 
bed-rāyiḥa olsa Ǿāciz [fürmānda] ḳalup Ǿilāc olmasa bu pān-zehri 14. bir zamān aġzında ṭutsa ki acısı 
aġzında ẓuhūr ide baǾdehu çıḳarup 15. ve silüb ṣaḳlaya bed-rāyiḥadan ḫalāṣ ola diş aġrısı daḫi görmeye 

                                                             
61  NON’da ve dahi bir ḫāṣṣası budur kim bir adamuñn bedeninde ḥarāret olsa buğday aġrı pān-zehri bilegü üzerinde ṣu 

ile ezüp ḥarāreti olana içüreler ve bir miḳdār ṣuyunu daḫi ḥarāret çıḳan yerlere süreler bi-izni’lāhi teʿālā ḥarāreti defʿ 
ola ve daḫi bir adamuñ ciğerinde ḥarāreti olsa alameti oldur kim ellerinüñ ayası için ve ṭabanı altı yanar olur ve bu 
pāan-zehri bilegüde ezüp ṣuyunu ayasına ve ṭabanına süreler iki sāʿat miḳdārı bir nesne yemeğe ciğerinden ḥarāreti 
defʿ ola (144b) ifadeleri yer alır.  

62  NON’da ve daḫi bir kimseyi dāʿim ṭatar ḳurdu ṭutsa veyāḫūd (144b) şeklinde geçer. 
63  NON’da pān-zehr’den (144b) şeklinde geçer. 
64  Bu ifade NON’da yoktur. Devamında da bilegüde gül ṣuyu ile olan bu ḥabbı istiʿmāl itdükden ṣoñra üstüne bir miḳdār 

şeker şerbeti içe bi-izni’lāhi teʿālā ḳabżdan ve ishalden ve bu emrazdan ḳurtula ve daḫi bu pān-zehr ḳuru öksürüğe 
nāfiʿdür istiʿmāl eyleye (144b) ifadeleri yer alır. 

65  NON’da ve daḫi bu pān-zehri bilegüde bir miḳdār gül-ṣuyı ile ezüp yirmi fincan ılıcaḳ ṣu ile şeker şerbeti içine ḳatup 
içüreler ve (144b) şeklinde geçer. 

66  NON’da bu ifade yer almamaktadır. 
67  NON’da ṣaralar (144b) şeklinde geçer. 
68  NON’da etdüreler (144b) şeklinde geçer. 
69  NON’da istifradan sonra (144b) ifadesi vardır. 
70  NON’da örteler (144b) şeklindedir. 
71  NON’da sancusu defʿ ola artuḳ ṣancusu ṭutmaya ʿömrü olduḳça (144b) şeklinde geçer.  
72  Derkenarda metin içerisine 9 ve derkenarın başına 9 yazılarak verilmiştir. Günümüz çalışmalarındaki dipnotu 

anımsatmaktadır. 
73  NON’da ve daḫi şīr-pençe içün bu pān-zehr ʿilācdur. Şīr-pençenüñ yirmi bir gün müddeti vardur. Müddeti geçdükden 

ṣoñra bir ḳırāṭ pān-zehri bilegüde ezüp ibtidā şīr-pençenüñ üstünü bir pare çuḳa ile muḥkem ovalar, ḥatta yeri ḳızara 
ve ṣulana şeklinde geçer (145a).  

74  İki üzerine’den biri silinmiştir. 
75  NON’da ve lakin acısına taḥammül ideler (145a) şeklinde geçer.  
76  NON’da öncesinde inşāalāhü teʿālā (145a) ifadesi vardır. 
77  NON’da bu ifade yoktur. 
78  NON’da kökünden oyar çıḳarur (145a) şeklinde geçer. 
79  NON’da bu ifade yoktur. 
80  NON’da aç ḳarnına şeklindedir. 
81  NON’da melhem (145a) şeklindedir. 
82  NON’da ügüledeler (145a) ve şeklinde geçer. 
83  NON’da frengi (145a) şeklindedir. 
84  NON’da öncesinde içün edatı vardır ve bu sözcüğü (145a) yoktur. 
85  NON’da pān-zehrden (145a) şeklinde geçer. 
86  NON’da ḳazına (145a) şeklindedir. 
87  NON’da için ile (145a) şeklindedir.  
88  NON’da ḥab (145a) şeklindedir. 
89  NON’da ḳoya (145a) şeklindedir. 
90  NON’da noḫūd ḳadar ḫamīr ile üç dāne ḥab eyleye (145a) şeklinde ifade edilmiştir.  
91  NON’da her ṣabāḥ aç ḳarnına bu ḥabdab yuta (145a) şeklinde geçer. 
92  NON’da bir şerbet bulup (145a) şeklindedir. 
93  NON’da inşāallāhü (145a) ifadesi vardır. 
94  NON’da anadan doġmış gibi ola ve (145a) ifadesi vardır. 
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16. (BOŞ)95 bir ādemiñ gözlerinde ḥabāb96 olsa ḥayālāt gibi görür olsa bu pān-zehri 17. dili ile ıṣladup97 
gözlerine çeke ve gözlerin98 bir dest-māl ile baġlaya99 kim100 rūz-gār 18. doḳunmaya andan gözleriniñ 
ḳabaḳların tīz tīz açub ḳapaya101 kim gözlerinden ve burnından 19. acı ṣular aḳıtduraraḳ gözleri rūşen 
olur (BOŞ)102 bu kimesneniñ103 gözlerini et bürüse 20. yaǾnī gözleriniñ ḳabaḳları ḳızıl ciger gibi olsa104 
bu pān-zehrden bir ḳırāṭ saḥḳ idüb105 21. ve iki ḳırāṭ süzülmiş ḳalye106 ile bir yerde ḫalṭ idüb muḥkem 
saḥḳ idüb107 ol gözde 22. biten et ki108 aña109 laḥm-ı zā'id dirler emdi110 gözleriniñ ḳapaḳların111 pek açup 
ol etiñ112 23. üzerine ḥafīf ekeler lākin ṭamǾa düşüp113 çoḳ ekmeyeler gün aşırı iki günde 24. bir ya üç 
günde bir böylece ol ḳızıl eti gözden ḳaldurub ḥalāṣ ola ammā 25. ekşilerden ṭuzlu ve acı nesneden perhīz 
ola (BOŞ) bir kişi bevāṣırdan 26. veyā ġayr-i marażdan ishāl olsa bu pān-zehrden bir ḳırāṭ ḳadar saḥḳ 
idüp [3a] 1.ṭuzsız etmek içiyle eliniñ ayasında ḥamīr gibi yoġurub andan saḥḳ idüp 2.ezilmiş pān-zehrden 
ol ḥamīr ḳatub tekrār yoġurup muḥkemü’l-[şedre] ve bir ḥabbe bir ḳırāṭ 3. pān-zehr ḳoya ve günde birin 
istiǾmāl ide lakin aç ḳarnına yiye ḳabż-ı ishāl ider 4. ve ishāli ḳabż ider ve ḳabż olan kimesne bu ḥabbı 
yiye üstüne bi miḳdār şeker 5. şerbeti içe bi-izni’l-lāhi teǾālā bevāṣırdan ḳurtıla114 (BOŞ) bu pān-zehr 
ḳuru öksürüge 6. nāfiǾdir defǾatıla tecribe olınmışdır115 (BOŞ) ṣarılıḳ zaḥmetine bir ḳırāṭ belgüye 7. sürüb 
şerbete ḳatub ol şerbeti aġzında ṭutup mażmaża eyleye kimin yaz günlerinde 8. ṣabāḥ vaḳtinde va ḳış 
günlerinde öyle vaḳtinde eyleye ve ṣuyından bir miḳdār 9.başuna süre veyā yatduġı vaḳt zikr olınan 
ḥablerden yine bi-izni’l-lāhi şifā bula 10. ve ṣaçına ve ṣaḳalına ḳırḳayaḳ üşen ādeme bu pān-zehri ṣuyla 
belgüye sürüp 11. ṣuyını ṣaçına ve ṣaḳālına süre ḳırḳayaḳ ḳurıdup ḥalāṣ ola116 bir kimesneyi117 12. yılan 

                                                             
95  NON’da her neresinde freng zaḥmeti var ise bilegüde pān-zehri ṣu ile ezüp ol yara üstüne sürmege ḫavf etmeyeler süreler 

inşāallāh freng zaḥmeti maḥv ola gide ve lākin ekşiden ve acıdan ve ṭuzludan saḳınalar ve daḫi bir adamuñ dişleri dibi 
yara olsa ve sızlasa veyāḫūd ağzı ḳoḳsa bu pān-zehri ağzında bir zamān ṭutsa tā kim pān-zehrüñ acısı ağzından çıḳarup 
bez ile silüp ṣaḳlaya bi-izni’L-lāhi teʿālā ağzında olan ve dişinde olan marazı defʿ ola ve daḫi (145a) şeklinde ifade 
edilmiştir.  

96  Habab, Dehkhoda Sözlüğü’nde Fransızca bulle d’air karşılığıyla açıklanmıştır. Bu sözcük de hava kabarcığı, kabarcık 
anlamlarına gelmektedir (https://www.parsi.wiki/fa/wiki/topicdetail/97b7f6ad4a394b47bd93d4be20ce3178).  

97  NON’’da ıṣlayup şol mertebe ıṣlada ki acısı diline isr ide (145a) şeklindedir. 
98  NON’da ol maḥalde pān-zehri gözüne çeke ve gözün (145a) şeklindedir. 
99  NON’da bu ifadeden sonra ve gözün ḳapaḳların tiz tiz açup ḳapaya ve (145a) ifadesi vardır. 
100  NON’da bu bağlaç yoktur. 
101  NON’da rūz-gār’dan (145a) önce geçmiştir.  
102  NON’da gözünde ve burnunda acı acı ṣular aḳıdur inşāalāhü teʿālā gözleri görür ola baʿdehu müshil içe ve daḫi (145a) 

şeklinde geçer. 
103  NON’da ādamuñ (145a) eklinde geçer. 
104  NON’da ciğer gibi et ḳaplasa (145a) ifadesi vardır. 
105  NON’da saḥk idüp (145a) yoktur. 
106  NON’da bundan önce saḥk olmış (145a) ifadesi vardır. 
107  NON’da bir yere cemʿ idüp muḥkem saḥk ideler (145a) şeklinde geçer. 
108  NON’da kim (145a) şeklinde yazılmıştır. 
109  NON’da bu ifade yoktur. 
110  NON’da bu ifade yoktur. 
111  NON’da gözünün ḳapaġın (145a) şeklindedir. 
112  NON’da et (145a) şeklindedir. 
113  NON’da ṭamʿa düşüp ifadesi yoktur. 
114  NON’da bundan önceki cümleler şu şekildedir: nihayet gün aşırı üç dört defʿa ekeler, ḥatta o laḥm-ı zaidi yerinden deri 

gibi ḳaldura ve lākin ekşi ve ṭuzludan perhīz ide ve ṣuyu az içe bi·izni' llāh ol eti siler gözü pāk eyler ve eger bir kimse 
ishāl olsa eger bu marażda ve eger ġayri marażda bu pān-zehrden bir ḳīrāṭ saḥk idüp ṭuzsuz etmek içi ṣu ile muḥkem 
yoġurup her bir ḥabbeye bir ḳīrāṭ pān -zehr ḳoyalar ve ol ḥabbeleri aç ḳarnına istiʿmāl ideler ḳabżını ishāl ide ve ishalini 

ṭutar ḳabż ider. Lākin ḳabż olan bu ḥabbı istiʿmāl itdükden ṣoñra üstüne bir miḳdār şeker şerbeti içe bi-iznil’lāhi teʿāla 
ḳabżdan ve ishalden ve bu emrazdan ḳurtula ve daḫi (145a/145b) 

115  NON’da istiʿmāl eyleye ifadesi vardır. 
116  NON’da bu ifadeler şu şekildedir: bu pān-zehri bilegüde bir miḳdār gül-āb ile ezüp bir miḳdār şeker şerbeti ḳarışdurup 

ṣarılıḳ zaḥmeti olan kimesne bir miḳdār ağzında ṭutup mażmaża eyleye ammā yaz günlerinde ṣabāḥ ile eyleye ve eger 
ḳış günlerinde ise öyle vaḳtinde eyleye ve bir miḳdār ṣuyunu daḫi başına süreler ve yatduġı zaman vu pān-zehr 
ḥabbından bir ḥab yuta, ṣarılıḳ zaḥmetinden ḳurtula bi-izni’lāh ve daḫi ṣaçına ve ṣaḳalına ḳırḳayaḳ düşen kimse bu pān-
zehri ṣu ile bilegüde ezüp bu ṣuyu ṣaçına ve ṣaḳalına süre ḳırḳayaḳ ḳırıla bi-izni’lāh (145b). 

117  NON’da ve daḫi bir kimseyi (145b) şeklinde geçer. 
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ṣoḳsa yā118 Ǿaḳreb ursa bu pān-zehri belgüye sürüp119 yılan ṣoḳduġı yere120 13. süreler żararı defǾ ola 
(BOŞ)121 bu pān-zehri ṣuyla122 belgüye sürüp123 bir ser-ḥoş 14. ve mest lā-yuǾḳal kimesneye içüreler 

istifrāġ idüb ol ḥaynda defǾ olub Ǿaḳlı 15. başına gele (BOŞ)124 żıyḳı’n-nefes olan ādeme125 yatacaḳ 
vaḳtinde bu126 pān-zehrüñ 16.bir dāne yudurub yatsa127 ṣabāḥıla128 dört dirhem türbüd Ǿaṣāf[ī]r ve buçuḳ 
dirhem anīsūn129 17. ve bir dirhem şekeri dögüb balıla yoġurub aç ḳarnına yise müshil idüp130 żıyḳı’n-18. 
nefesden ḥalāṣ olur131 (BOŞ)132 bir kimseniñ cān evinden133 rīḥ ve balġam olub134 ve cān evi135 19. ṭaş gibi 
olsa bu pān-zehrden bir ḳīrāṭ ezüb bir fincān şeker şerbeti ile içüreler 20. istifrāġ idüb136 cān evinde rīḥ 
ve balġam ḳalmaya ḥalāṣ ola137 (BOŞ)138 bu pān-zehr esmā'ü’llahdan139 21. vedūd ismine düşmiş140 celb-
i ḳulūb [niyyetine] getürse celb-i ḳulūb ḥāṣıl olur 22. bir ādem bu pān-zehri [heybet141] [niyyetle] getürse 
ḫalḳ gözine mehābetli görine ve her ne yire varsa 23. şirin görine murādı ḥāṣıl ola142 (BOŞ) bu bā-zehrüñ 
daḫi ḥāṣṣası budur ki istiḥāre 24. içün gice yatduḳda başı altına ḳoyub muradı her ne ise düşinde 
söyleyeler ol 25. gice muttaṣıl olmaz ise bir iki gice muttaṣıl eyleye görüne ve her istiḥāre eyledükde bu 

duǾāyı 26. Üç kere oḳıyalar  [3b] 1. 143 her kim bu pān-
zehri götürse bā-şarṭ 2. eliñe diline baġlaya cemīǾ aḫlāṭdan ḥalāṣ olub hīç ḫavfla düş görmeye bir ādem 
3. ḥayālāt görür olsa bu pān-zehri götürse hīç görmeye (BOŞ) her ne dürlü ḥāṣṣa 4. isterse bu cevherde 
olur bu deñlü bu faḳīr-i kemter ibn-i kenǾān şerḥ itmiş ve ġayrı 5. ḥavāṣṣından Ǿārifler ḫaber-dārdır fikr 
idüb ve ervāḥ-ı ṭabīhden istimdād eylesünler 6. fetḥ idüb şerḥ itsünler bir kimseyi sümūm yeli ursa bu 
bā-zehrden iki 7. ḳırāṭ ezüb içüreler lakin şeker şerbetle içürsünler aǾlādır ḫalāṣ ola (BOŞ) sümūm 8. 
belinden Ǿaḳlına ḫıffet gelmiş ola vech-i meşrūḥ üzerine şerbetle içeler defǾ 9. ola Ǿameli budur mā-i kibrīt 
dirhem on zeybaḳ dirhem beş mā-i kibrīt ġāyet 10. ḥāliṣ olına bir şişe içine ḳoyub kömür āteş üzerinde 
āheste ḳayna- 11. -dub temām mā-i kibrīt maḥv olınca şöyle ki aṣlā ruṭūbet ḳalmaya beyāż kerpīç gibi 12. 
bir şey' olur baǾdehu āteşden endürüb ṣovuduḳda bir dirhem ya iki dirhem zeybaḳ virüp 13. muḥkem 

ṣummāḳı mermer üzerinde saḥḳ idüb bir küçük ( ) sırma şişe[ye] ḳoyub 14. ḳavī kömür āteşinde 

                                                             
118  NON’da veyāḫūd (145b) şeklinde geçer. 
119  NON’da ṣu ile ezüp (145b) ifadesi vardır. 
120  NON’da kimseye (145b) şeklindedir. 
121  NON’da ve daḫi (145b) ifadesi vardır. 
122  NON’da ṣu ile (145b) şeklinde yazılmıştır. 
123  NON’da ezüp (145b) şeklindedir. 
124  Bundan önceki cümle NON’da bir lā-yuʿḳal serḫoşa içürseler ol sāʿat ʿaḳlı başına gele ve daḫi (145b) şeklindedir. 
125  NON’da kimseye (145b) şeklindedir. 
126  NON’da ol (145b) ifadesi vardır. 
127  NON’da ḥabbından bir dāne ḥab virseler yiyüp yatsa (145b) şeklinde ifade edilmiştir. 
128  Bu ifadeden önce NON’da baʿdehu (145b) yazılıdır.  
129  NON’da bu ifadeden sonra sükkeri döğüp bal ile yoğurup (145b) ifadesi vardır. 
130  NON’da eyler (145b) şeklindedir. 
131  NON’da ḳurtulur nefesi açılur bi-iznilāh (145b) şeklindedir. 
132  NON’da boşlukta ve daḫi (145b) ifadesi vardır.  
133  NON’da cānı evinde (145b) şeklinde geçer. 
134  NON’da bağlansa (145b) ifadesi vardır. 
135  NON’da bu ifade yoktur. 
136  NON’da itdürür (145b) şeklinde geçer. 
137  NON’da cānı evinden yeli ve balgamı çıḳa gide defʿ ola bi-izni’l-lāhi teʿāla (145b) şeklinde geçer. 
138  NON’da boşlukta ve daḫi (145b) bağlacı vardr. 
139  NON’da bu ifade yoktur. 
140  NON’da maẓhar (145b) sözcüğü vardır. 

141  Sözcük  şeklinde yazılmıştır, ama sözcüğün heybet olduğu düşünülmektedir. Heybetin diğer nüshada bulunması 
okuyuşumuzu destekler niteliktedir. 

142  NON’da içün getürseler cezb-i ḳulūb ider ve heybet niyyeti ile getürseler mehābetlü görünür ve her ne murād eyler ise 
ol murāadı ḥāṣıl olur (145b) şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca bundan sonraki bölüm NON’da (145b) bulunmamaktadır. 

143  Ayetin meali şöyledir: Gökleri ve yeri hak ile yaratan O’dur. O gün “ol” diyecek, oda oluverecektir. Hak söz O’nundur. 
Sûr’aüfürüleceği gün de mülk O’nundur. Hazırı, gaibi bilen O, hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan da O’dur. 
(Davudoğlu, 1988, (Enam/73) 137).  
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eride baǾdehu māşayla āteşden çıḳarub ol ṣuyın içine bıraġa şişe pāreleyüp 15. içinden bir ṣarı cevher 

çıḳa pān-zehr-i kenǾānī didikleri budur ve’s-selām 16. 144  

3. Sonuç 

Bu çalışmada Risāle Fī Ḥavāṣṣı Pānzehr-i KenǾān adlı panzehir risalesi tanıtılmıştır. Risalenin 15 
nüshası belirlenmiştir. Tanıtımı yapılan nüsha Gazi Hüsrev Bey R 7565 numarada kayıtlı olan 
Saraybosna nüshasıdır.  

Genellikle anlaşılır bir Türkçeyle yazılan risalenin diğer çalışmalarda müellif olarak gösterilen Kenan 
Efendi, Kenan-ı Mısrî’nin risale metninden müellif olarak yorumlanamayacağı düşünülmektedir. 
Çünkü Kenan’a gelen nispet i’si, tamlamanın yapısı ve Nuriosmaniye nüshasında Kenan sözcüğüne 
rastlanması bu kanaati oluşturulmaktadır. Bu nedenle müellifin kendini tanımladığı tamlamada geçen 
Kenan’ın bir yer adı olabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.  

Panzehir-i Kenan’da panzehirin içeriğinden, kaç yıllık bir sürede oluşturulduğundan ve hangi 
hastalıklarda ne kadar kullanılabileceğinden bahsedilmiştir. Bu hastalıklar yalnızca zehirlenmelere 
yönelik değildir. Hatta zehirlenmelerin panzehirin etki alanı içerisinde yalnızca küçük bir bölümü 
kapsadığı görülmüştür. Zira 27 yıllık gayret ve çalışmayla oluşturulan panzehir, ağız ve diş sağlığında, 
zehirlenmelerde, kasık bitinde, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında, yer “yenirce” hastalığında, vücuttaki 
dört unsurun bozulması yanında mantıkla açıklanamayan sihir ve büyüden kaynaklı rahatsızlıklarda, 
talihin ve bahtın açılması gibi isteklerde de kullanılabilmektedir. 

Hekimin panzehiri gayret ve çalışmalar yanında ilham-ı Rabbanî ile de bulduğunu vurgulaması onun 
tabib-i hazık “uzman doktor” olduğunu vurgulama ihtiyacından kaynaklansa gerektir.  

Risalede imla özellikleri dönemin yani 17. yüzyıl ve sonrasının imla özelliklerine uygun olduğu 
gözlenmiştir. Her ne kadar metin harekesiz olsa da metinde yuvarlaklaşmaların azaldığı ve dudak 
uyumunun yaygınlaştığı izlenimi doğmaktadır. 

Risalenin söz varlığını dönemin tıp terimleri, ölçü adları (kırat), bitki (summak), maden (ma-i kebrit) 
ve hayvan adları, ve yer yer de arkaik Türkçe sözcükler (götür-, üş-, oñult-) oluşturmaktadır.  

Risalede geçen tıp terimleri, belini bir şāl ile muḥkem baġla-, aġız, burun, maraż, hayalat gör-, habbe, 
tabib, pānzehir, mide, zehrler defǾi, çār Ǿunṣur, Ǿanāṣır, mizāc, çār Ǿanāṣır, aḫlāṭ, bürūdet, ḥarāret, şifā, 
şifā bul-, Ǿilāc, el ayası, ṣafrā, ḳol, merhem, ṣıḥḥat, ṣıḥḥat bul-, şirpençenüñ yeri, gögüs, gövde, avuç, 
ḥabbe düz-, ḥabbe, ḥab, ṭaban, göz, dil, göz ḳabaḳları, cān evi; hastalık adları, balġam, bevāṣır, bir 
ādemiñ cigerinde ḥarāreti ol-, bir ādemiñ aġzında bed-rāyiḥa ol-, bir ādemiñ gözlerinde ḥabāb ol-, 
frenk zaḥmeti, gözlerini et bürü-, gözde biten et, gözde ḳızıl eti, ḥayālāt gibi görür ol-, ısıtma, ısıtma 
ṭut-, ibtidā-i şīrpençe, ishāl, istifrāġ eyle-, istifrāġ it-,  istifrāġ, ḳuṣ-, ḳuru öksürük, laḥm-ı zā'id, lā-
yuǾḳal kimesne, öksürük, rīḥ, ṣaça ve ṣaḳala ḳırḳayaḳ üş-, sancu ṭut-, ṣarılıḳ, ṣarılıḳ zaḥmeti, sümūm, 

sümūm yeli, şīrpençe, tata[r] ḳurdı ṭut-, yara, yara ḳızar-, yara ṣulan-, yel, yılan ṣoḳ-,  żıyḳı’n-nefes; 
bitki adları, anīsūn, berşī, noḫūd, ṣummāḳ, türbüd; hayvan adları, Ǿaḳreb, efǾā yılanı, ḳırḳayaḳ, tatar 
ḳurdı olarak tespit edilmiştir. 

                                                             
144  Allah’ın yardımıyla tamamlandı, anlamına gelir.  
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Risalenin dil ve üslup özellikleri de şöyledir: Risale İslami dönem etkisiyle yazılmıştır. Hekim 
hastalıkları ve hastalıkların tedavisini öğretici bir tarzda, betimleyici anlatımla açıklamıştır. Hekim 
kendisinden hakir ve fakir olarak bahsetmiş ve övünmekten ve büyüklenmekten kaçınmıştır.  

Panzehirle ilgili tenkitli metinde üzerinde çalışılan nüshanın Nuriosmaniye nüshasından daha hacimli 
olduğu görülmüştür. Ana hatlarıyla metinler arasında benzerlik göze çarpmakla birlikte bazı tedavi 
yolları ve teşhislerinde birbirinin zıddı ifadelere de rastlanmıştır: NON’da eger bürudeti ġālib olsa ishal 
ider anı ve eger ḥarāreti ġālib olsa ḳabż ider şeklinde geçen ifade, incelenen nüshada bürūdeti ġālib 
olsa anı ḳabż ider ve eger ḥarāreti ġālib olsa anı ishāl ider şeklindedir. Yine diğer nüshayla yapılan 
karşılaştırmada incelenen nüshadaki boşluklarda genellikle ve dahi bağlacının bulunduğu 
belirlenmiştir. Bu farklılık ve hacimden anlaşıldığına göre panzehir metni tamamlanmaya ihtiyaç 
hissetmektedir. Bu da tüm nüshalar sonucunda oluşturulacak tenkitli metinle ortaya konulabilecektir. 
Burada iki nüsha arasında görülen önemli farklılıklar şu şekilde karşılaştırılabilir: 

Nuriosmaniye Nüshası Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Nüshası 

Varakların üzerinde numaraları bulunmaktadır. Varakların üzerinde numara bulunmamaktadır. 

Yahya Gaffarî’nin Yâkûtetü’l-Mehâzin fî Cevâhiri’l-
Ma’âdin adlı eserin sonunda yer alır ve Kitâb-ı 
Lekenâme ile birlikte ilave kısımdadır. 

Bir eserin sonunda değildir. Bu risalenin devamında,  
düşük tarifi, macun, birkaç sözcüğün açıklamasını 
içeren mini bir sözlük, kelebek hastalığına ilaç tarifi, 
habbü’l-ucab isimli bir ilaç tarifi, terkip tarifleri, 
müshil tarifi vardır. 

bi-izni’l-lāhi teǾālā cemīǾ emraza ve cemīǾ zehrler 
defǾine ve niçe yaralara Ǿilācdur (144a) 

- 

tecribe olunmışdur ve niçe marazları defǾ idüp fāidesi 
(144a) 

tekrār-be-tekrār müşāhede olınmışdır (1b/5) 

zuhur itmişdür (144a) bu ḥāṣṣa ẓuhūra gelmişdir (1b/6) 

bu amelī dediğimiz pān-zehrün aslı berşīdür (144a)  bu zikr olınan pān-zehrüñ aṣlı berşīdür (1b/5-6) 

nāḳıṣ kalur. Ol sebebden mizāç bozulur, emrāz ḥāṣıl 
olur (144a) 

birileri nāḳıṣ oldıġı ecilden mizāc-ı benī ādem 
münḫarif olub derūn-ı insānda maraż 11.ḥāṣıl olur 
(1b/10) 

eger bürudeti ġālib olsa ishal ider anı ve eger ḥarāreti 
ġālib olsa ḳabż ider (144a) 

bir kimesneniñ bürūdeti ġālib olsa anı ḳabż ider ve eger 
ḥarāreti 15. ġālib olsa anı ishāl ider (1b/14-15) 

ḳabż olanı ishal ider ve ḳabżını açar (144a) ishāl olana istiǾmāl eylese 16. ḳabż olur ḳabż olur 
(1b/15-16) 

bu hakīr dahi bunu bu mertebeye erişdürünce niçe 
emekler sarf idüp ve çok riyāzatdan sonra ilham-ı 
Rabbānī'ye mazhar olup el-hamdü li'llahi ve'l-minne 
bunu ḥāṣıl idüp (144a) 

fe-ammā bu faḳīrü’l-ḥaḳīrü’l-ķenǾānü’l-muḥtāce’r-
raḥmani’r-raḥman bu cevheri bu mertebeye 19. érişür 
niçe niçe yıllar emekler ṣarf idüb yigirmi yedi sene 
riyāżetlerden ṣoñra ilhām-ı 20.rabbāniyeye maẓhar 
olub elḥamdülillah ve’l-minne ḥāṣıl eyledim (1b/18-20) 

bu ḥakīr-i deni (144a)  bu ḥaḳīre (1b/25) 

bu pān-zehrden iki ḳıraṭ sahk idüp ana içirdüm (144a) bu [2a] 1.cevheri iki ḳırāṭ saḥḳ idüb aña içürdüm 
(1b/25-2a/1) 

parmaġından ṣoḳdu (144a)  bir kimseyi efǾā yılanı ṣoḳub (1b/24) 

el ayası gibi/ḳadar bir beyāż deri gibi bir şey istifrāġ 
eyledi ve bir ḳıraṭ daḫi su ile ezüp şiş olan yere ve 
koluna ve küreğine sürdük. Allāh'uñ emri ile aġrısı ve 
şişi defǾ olup ḫalāṣ buldu (144b) 

istifrāġ eyledikde bu el ayası ḳadar beyāż meşīn 3. 
şeklinde bir şey' iḫrāc oldı ve bir ḳırāṭ daḫi belgüye 
ḥakkidüb ṣoḳduġı yere ve 4. şişe ve ḳollara ve gögsine 
sürdüm bi-Ǿināyeti’l-lāhi teǾālā defǾ oldı ve ṣıḥḥat buldı 
(2a/2-4) 
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bu hesāb ile ne ḳadar ḥab lāzım ise idesin, gölgede 
ḳurudasın (144b) 

bu ḥisāb üzre ḥubūb 15.lāzım ise aña göre idüb ve 
ḥableri gölgede ḳuru[du]b (2a/15) 

ammā ḥablaruñ terkībi budur kim evvela bir adamı 
sıtma tutsa (144b) 

ısıtma ṭutan ādeme içüreler (2a/17) 

bi-izni’llāh ol sāǾat sıtması defǾ olur ve lāzım gelür ise 
gün aşırı üç kere içüresin (144b) 

istifrāġ idüb 19. üç kere içmege muḥtāc olmaya bi-
iznillahi teǾālā (2a/18-19) 

gözünde ve burnunda acı acı ṣular aḳıdur inşāalāhü 
teǾālā gözleri görür ola baǾdehu müshil içe ve daḫi 
(145a) 

kim gözlerinden ve burnından 19. acı ṣular aḳıtduraraḳ 
gözleri rūşen olur (2b/18-19) 

- 
 [3b] 1. 145 her kim bu pān-zehri 
götürse bā-şarṭ 2. eliñe diline baġlaya cemīǾ aḫlāṭdan 
ḥalāṣ olub hīç ḫavfla düş görmeye bir ādem 3. ḥayālāt 
görür olsa bu pān-zehri götürse hīç görmeye (BOŞ) her 
ne dürlü ḥāṣṣa 4. isterse bu cevherde olur bu deñlü bu 
faḳīr-i kemter ibn-i kenǾān şerḥ itmiş ve ġayrı 5. 
ḥavāṣṣından Ǿārifler ḫaber-dārdır fikr idüb ve ervāḥ-ı 
ṭabīhden istimdād eylesünler 6. fetḥ idüb şerḥ itsünler 
bir kimseyi sümūm yeli ursa bu bā-zehrden iki 7. ḳırāṭ 
ezüb içüreler lakin şeker şerbetle içürsünler aǾlādır 
ḫalāṣ ola (BOŞ) sümūm 8. belinden Ǿaḳlına ḫıffet 
gelmiş ola vech-i meşrūḥ üzerine şerbetle içeler defǾ 9. 
ola Ǿameli budur mā-i kibrīt dirhem on zeybaḳ dirhem 
beş mā-i kibrīt ġāyet 10. ḥāliṣ olına bir şişe içine ḳoyub 
kömür āteş üzerinde āheste ḳayna- 11. -dub temām mā-
i kibrīt maḥv olınca şöyle ki aṣlā ruṭūbet ḳalmaya beyāż 
kerpīç gibi 12. bir şey' olur baǾdehu āteşden endürüb 
ṣovuduḳda bir dirhem ya iki dirhem zeybaḳ virüp 13. 
muḥkem ṣummāḳı mermer üzerinde saḥḳ idüb bir 

küçük ( ) sırma şişe[ye] ḳoyub 14. ḳavī kömür 
āteşinde eride baǾdehu māşayla āteşden çıḳarub ol 
ṣuyın içine bıraġa şişe pāreleyüp 15. içinden bir ṣarı 
cevher çıḳa pān-zehr-i kenǾānī didikleri budur ve’s-

selām 16.  (3b/1-16) 

Çalışmanın tıp terimlerine, 17. ve 18. yüzyıl Türkçesi söz varlığı ve imla özelliklerine katkı sağlaması 
umulmaktadır.  
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145  Ayetin meali şöyledir: O'nun sözü gerçektir. Sûr'a üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O, 

hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır (Enam/73).  
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Kısaltmalar ve Simgeler: 

[ ] : Okunuşundan ve anlamından emin olunamayan sözcükler 

NON: Nuriosmaniye nüshası  
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