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AT HASTALIKLARINA DAİR KÜÇÜK BİR ESER: HĀẔĀ KİTĀB-I ESB
Tuncay Böler*
Özet
Hayvanların/atların bakımı, beslenmesi, hastalıkları ve bu hastalıkların
tedavisi konusunda yazılan eserler baytarname (< Ar. bayṭār < Yun. + Far.
nāme), esbname (< Far. esb “at” + Far. nāme), haylname (< Ar. ḫayl “at, at
sürüsü” + Far. nāme), feresname (< Ar. feres “at” + Far. nāme) gibi adlarla
anılmaktadır. Bunlardan özellikle baytarnamenin yaygın olarak
kullanıldığı söylenebilir. Türkler, özellikle konargöçer olmaları ve başkaca
sebeplerle ata oldukça fazla değer atfetmişlerdir. Atı hem binek hem de
savaş aracı olarak kullandıkları için atın bakımı, beslenmesi yanında
tedavisi de bir zorunluluk olarak karşılarına çıkmıştır. Bu sebeple Türk
dilinin hemen her döneminde telif ve tercüme birçok baytarname
yazılmıştır. Baytarname adı verilen bu veterinerlikle ilgili eserler,
veterinerlik tarihi bakımından olduğu kadar filolojik açıdan da kayda
değerdir. Türk dili bakımından çok önemli olan bu eserler üzerinde
bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Makalede Kastamonu Yazma
Eser Kütüphanesi 37 Hk 1045/3 numarada kayıtlı Kitāb-ı Esb adlı eser
konu edinilmiştir. Dört varaklık küçücük bir eser olan “at kitabı”nda
ḳabara, öksürük, ṭaşırġanmak, ḳoŋaḳ, aruḳlamak, semürmemek, ṣafaġı,
naṣır, ṣaġırlıḳ, eŋegi ḳopmak, göz yaşarması, bıcılġan gibi hastalıkların
tedavileri üzerinde durulmuştur. Çalışmamız transkripsiyonlu metin,
dizin ve tıpkıbasım bölümlerinden oluşmaktadır.
Anahtar kelimeler: Veteriner hekimliği, at hastalıkları, Eski Anadolu
Türkçesi, Hāẕā Kitāb-ı Esb, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi.
A TREATISE ON HORSE DISEASES: HĀẔĀ KİTĀB-I ESB
Abstract
The books on animal/horse care, feeding, diseases and the treatment of
these diseases are referred to as baytarname (< Ar. beyṭār < Gre. + Far.
nāme), esbname (< Far. esb “horse” + Far. nāme), haylname (< Ar. ḫayl
“horse, horse herd” + Far. nāme), feresname (< Ar. feres “horse” + Far.
nāme). It can be said that especially baytarname is most commonly used.
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Turks have placed a considerable value on horses for various reasons,
especially owing to the fact that they were nomads. Because they used
horses for riding and for war; care, feeding and treating of horses became
a necessity. For this reason many baytarnames, compiled or translated,
were written in almost every period of Turkish language. Baytarnames,
altough related to veterinary medicine, are philologically significant, as
well as for veterinary history. They are very important in terms of Turkish
language and there have been a number of studies on these books. The
subject of this article is a treatise called Kitāb-ı Esb, recorded at 37 Hk
1045/3 in Kastamonu Manuscript Library. In this “book of the horse”,
which is a tiny book consisting of just four pages, cures are provided for
various diseases such as ḳabara, öksürük, ṭaşırġanmak, ḳoŋaḳ,
aruḳlamak, semürmemek, ṣafaġı, naṣır, ṣaġırlıḳ, eŋegi ḳopmak, göz
yaşarması, bıcılġan. This study consists of transcribed text, index and
facsimile sections.
Keywords: Veterinary Medicine, Horse Diseases, Old Anatolian Turkish,
Hāẕā Kitāb-ı Esb, Kastamonu Manuscript Library.

Kuş kanadın er atın... (Atasözü)
Giriş
Veteriner hekimliğinin en eski devirlerde insan hekimliğiyle birlikte yapıldığı, daha
sonraları ise bu iki sınıfın birbirinden ayrıldığı bilinmektedir. Dilgimen’in belirttiğine göre,
insan hekimliğiyle hayvan hekimliğinin birbirinden ayrılması teknik farklarından ileri gelmiş
değildir; bu ayrılmanın ancak dinî ve felsefi fikir ve kanaatlerin tesiriyle meydana geldiği
kabul edilebilir (Dilgimen 1947: 6).
Günümüzde veteriner hekimliği ya da veterinerlik şeklinde ifade edilen bilim alanının
bundan önceki adı baytarlıktır. Arapçada “baytarlık” anlamında kullanılan baytara sözcüğünü
Arap sözlükçüleri “yarmak” anlamındaki baṭr köküne (Kırbıyık 1992: 278), Batılı
araştırmacılar ise baytarın eski Arapça kaynaklardaki biyatr biçimini temel alarak Grekçe
hippiatros “at hekimi” sözcüğüne bağlamaktadırlar (Hell 1986: 431, Plessner 1960: 1149).
Baytarlıkla ilgili en eski eserler meselesine gelince, Ubeyd b. Hammâd el-Halebî’nin
tertip ettiği şekliyle günümüze kadar gelen ve Hz. Ali’nin seyisi Kamber’e ait olduğu iddia
edilen baytarname bir yana bırakılırsa, Nasırüddin Muhammed b. Yu’kub b. İshak b. Ahi
Hizam el-Hutteli’nin eserleri İslam dünyasında baytarlık konusunda yazılanların en eskisi
sayılmaktadır (Kırbıyık 1992: 278-279).
İnsanların yaşamındaki öneminden dolayı baytarnamelerde üzerinde en çok durulan
hayvanın atlar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Denebilir ki baytarlığın asıl konusu
atlardır. Atlarla ilgili müstakil eserlerin de olması ise ata verilen değeri göstermek bakımından
ayrıca önemlidir.
Konuya Türkler penceresinden bakıldığında ise milletimizin, atı eş ve çocuklarıyla bir
tuttuğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Atların Türkler tarafından ehlileştirildiği, ata ilk defa
binen milletin de Türkler olduğu, yine Çinlilerin Türklerden bahsederken hayatlarının atlarına
bağlı olduğunu ifade ettikleri (Esin 2002: 125) kaynaklarda yer almaktadır.
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Türk dilinin başka tarihî dönemlerinde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinde de hemen
her konuda birçok telif ve tercüme eser yazıldığı bilinmektedir. Bu eserler arasında
baytarnamelerin de önemli bir yer tuttuğu söylenebilir1. Kütüphanelerde bulunan ve
baytarname adı verilen bu eserlerin hemen hepsi esas itibarıyla Arapça tercüme ve telif
eserlere dayanmaktadır (Şen 1995: 177).
Burada ele alıp değerlendirilen Kitāb-ı Esb (=KE) de at hastalıklarına dair dört varaklık
küçücük bir eserdir.
KE, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi 37 Hk 1045/3 numarada yanlışlıkla Risāle-i
Esb adıyla kaydedilmiştir. Harekeli nesihle yazılan eserde istinsah tarihi yoktur. Bununla
birlikte eserin hem ses hem de şekil bakımından Eski Anadolu Türkçesi dil özellikleri
gösterdiğini söylemek mümkündür.
Dudak Uyumuna Aykırılıklar: Eski Anadolu Türkçesinde düzlük-yuvarlaklık uyumu
sağlam değildir. Bu dönemde ileri derecede bir yuvarlaklaşma kendini göstermektedir.
(Yelten 2009: 67). Dönem metinlerinde görülen ve çeşitli nedenlere bağlı olan sözcük ve
eklerdeki söz konusu yuvarlaklaşmanın Kitāb-ı Esb’deki kimi örnekleri şunlardır:
eyü (79a/8), semür- (78b/4, 80a/10); ḳal-dur- (79a/6, 80a/2), ḳarış-dur- (79a/11, 80b/4,
80b/13), ye-dür- (80b/1); iç-ür- (79b/5), dam-(ı)z-ur- (79a/3), geç-ür- (78b/12), biş-ür(78a/9); al-up (79b/10, 80a/6), baṣ-up (79b/3), ḳaynad-up (78b/6), yaz-up (81a/3), saḥḳ ėd-üp
(81a/3); yoḳ+aru (80a/2), adam+uŋ (80a/5), at+uŋ (78a/13), ebem gömeci+nüŋ (78b/3-4),
kimesne+nüŋ (79b/9); al-ur (80a/13), yumurdalan-ur (79a/5); yaşar-duġ+ı (79a/8);
mücerreb+dür (77b/4), tecribe+dür (80a/10) vb.
/+n/ Yükleme Durumu: Konuyla ilgili gramer çalışmalarında (Özkan 2013: 115,
Yelten 2009: 290) +n olarak verilen bu ek, Eski Anadolu Türkçesinde geniş ölçüde
kullanılmıştır. Gülsevin, buradaki eki /Ø/ yükleme durumu olarak değerlendirir (Gülsevin
1990: 190).
Ekin metindeki örnekleri şunlardır: acur çiçeg+i+n (79a/10), baş+ı+n (79a/6), bir+i+n
(77b/3), göz ṭamar+ı+n (79a/8), gül ṣu+y+ı+n (79b/5), iki+si+n (78b/11), ṣaġırlıġ+ı+n
(79a/3), şiş+i+n (79b/2), yem+i+n (78a/10, 79a/4, 79b/4, 79b/5), yumurda ḳab+ı+n (78b/8),
yumurda ṣaru+sı+n (79a/10-11)
İstek Kipi: Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde istek yanında emir, gereklilik, geniş
zaman vb. (Özkan 2013: 138-143) işlevlerle de kullanılan bu kipin metindeki örnekleri
şunlardır:
ḳoy-asın (80a/5, 80a/7), sıḳ-asın (79b/7), ṣuva-y-asın (79b/8), yu-y-asın (79b/6)
çıḳ-a (79a/7), defʿ ėd-e (78b/13), defʿ ol-a (80a/8), dur-a (79b/2, 79b/8, 80a/1, 81a/4),
gid-e (78a/1, 78a/12, 78b/2, 80b/9, 80b/10), gider-e (79a/3, 79b/2), ilḥāḳ ėd-e (78b/13-79a/1),
kesil-e (79a/8), ḳoy-a (78b/7, 78b/13, 80b/8), ḳurı-y-a (78a/1), oḳu-y-a (78a/6, 78a/7), semüre (78b/4, 80a/10), şifa bul-a (81a/5), yė-y-e (80a/8)

1

Burada Mesut Şen (Şen 1997) tarafından hazırlanan Eski Anadolu Türkçesi metni Hāẕā Kitābu Bayṭār-nāme yanında,
atçılık ve veteriner hekimliğine dair Memlûk-Kıpçak Türkçesi ile yazılmış eserler üzerinde David Nissman (Nissman 1969),
Mehmet Emin Ağar (Ağar 1986), Can Özgür (Özgür 1988 ve Özgür 2003) ve Kurtuluş Öztopçu (Öztopçu 1993 ve Öztopçu
2000) tarafından yapılan çalışmaları da anmak gerekir.
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aç-alar (80a/2), baġla-y-alar (77b/4, 78a/1), bıraġ-alar (80a/2), bişür-eler (78a/9), çıḳaralar (80a/1), dög-eler (79a/10), dürt-eler (79a/6, 79a/10, 79a/12), içür-eler (80a/9, 80a/11),
işe-y-eler (79b/3), ḳaldur-alar (79a/6, 80a/2), ḳan al-alar (78a/13, 79a/13), ḳarışdur-alar
(79a/11, 80b/4, 80b/13), ḳat-alar (78b/1, 78b/4), ḳaynad-alar (79b/1), ḳoy-alar (79b/13,
80b/5), melhem ėd-eler (79a/11), ṭaġla-y-alar (79a/8), ur-alar (77b/3, 78a/10, 78b/10, 79b/1,
80b/13, 81a/4), yaḳ-alar (80b/3, 80b/4), yaz-alar (78a/1), yedür-eler (80b/1)
+dur, +dür Bildirme Eki: Eski Anadolu Türkçesinde düzlük yuvarlaklık bakımından
kökün ünlüsüne uymayan (Özkan 2013: 145) bu ek, metinde aşağıdaki sözcüklerde
kullanılmıştır:
bu+dur (79a/4, 79a/5), mücerreb+dür (77b/4, 78a/7, 78b/4, 78b/7, 78b/13, 79b/4, 79b/5,
79b/9...), tecribe+dür (80a/10)
-ıcaḳ Zarf-Fiil Eki: Eski Anadolu Türkçesinde geniş ölçüde kullanılan ve ünlüleri de
düz olan (Yelten 2009: 192) bu ek, Kitāb-ı Esb’de sadece aşağıdaki sözcüğün üzerinde yer
almaktadır:
ṭur-ıcaḳ (79a/12)
Söz Varlığı: Eski Anadolu Türkçesinin önemli dil özelliklerinden birini de söz varlığı
oluşturur. Bu dönemde kullanılan sözlerin önemli bir kısmı, zaman içinde Anadolu’daki Oğuz
ağızlarında oluşan, gelişen ögelerdir (Akar 2018: 203).
Bugün Eski Anadolu Türkçesinin söz varlığıyla ilgili en önemli eser Tarama
Sözlüğü’dür. Kitāb-ı Esb’de yer alan ve Tarama Sözlüğü’nde de tespit edilen sözcüklerden
bazıları şunlardır:
andan “sonra, ondan sonra” (78b/1, 79a/13, 80a/1), banbuḳ (79b/10), bıcılġan (79b/6,
80b/13), damzur- (79a/3), eyü (79a/8), göydür- (80b/8), ısıcaḳla (78a/9), ḳaşan- (80a/10),
kimesne (79b/9), saġyaġı (78b/6, 80a/11), ṭaşırġan- (78a/12), ṭur- “ayakta kalmak” (79a/12)
Bunlardan başka, metinde yer alan birtakım (ḳısaç yerine ḳussaç, ṭaşırġansa yerine
ṭaşraġansa, ayrıca bk. dipnot 11, 12, 13 vb.) yazım hatalarının, KE’nin özensiz bir müstensih
tarafından çoğaltıldığı fikrini uyandırdığını söylemek gerekir.
Makalenin bundan sonraki bölümünde KE’nin transkripsiyonlu metni, dizini ve orijinal
metni yer almaktadır. Metinde bulunan bazı Arapça ibareler okunup anlaşılamamıştır. Bu
sebeple, okunup anlaşılamayan yerler dışında kalan Arapça ibareler de makalede yöntem
birliği sağlanması amacıyla bilgisayarda yeniden dizilmek/yazılmak yerine orijinal metinden
görüntü biçiminde alınmak suretiyle makaleye dâhil edilmiştir.
Transkripsiyonlu Metin
77b2
Bismiꞌllāhiꞌr-raḥmāniꞌr-raḥīm
(1) Ḥażret-i ʿAlī kerremaꞌllāhu vechehu3 rivāyet ėder resūl-ı (2) ḥażretden ṣallaꞌllāhu
ʿaleyhi ve sellem. Ṣıraca içün her (3) ṣabāḥ üç kerre oḳuyup üzerine uralar ve birin (4)
ḳulaġına baġlayalar. Mücerrebdür. Her kim şek getürse
2

Şu bölüm sah kaydı ile sayfanın kenarına yazılmıştır: Bāb: At ḳaşanmasa bunı yazup ṣuyıla içüreler. Şifā bula:

Bismiꞌllāhiꞌr-raḥmāniꞌr-raḥīm
(Fetih/1-2),

(Kamer/11),

,
3

(Kamer/12).

Allah, yüzünü şerefli kılsın.
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(5) kāfir olur: 4
(6)

(7)
(8)

5

(9)
(10)

Bābu: At sirācelü

(11)
78a

6

(1) olsa ṭırnaġına yazalar ve beline baġlayalar, ḳurıya gide:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Altı kez āyetisi oḳuya ve ṭoḳuz (7) kerre İḫlāṣ oḳuya
gėcede ve gündüzde. Ġāyet mücerrebdür. (8) Bābu: Bir at7 ḳabara olsa altı kestāne ḳadar
buġday (9) ḥamirin8 ėdeler, oda gömeler, bişüreler, ısıcaḳla ol ḳabaraya (10) uralar, ḥōş ola.
Bābu: Bir at öksürse, yemin (11) yemese kire (?) toḥumın yāḫūḍ lübūde (?) yemine ḳatsa
4

Allah’a sığınırız. Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
(Savaş gereği,) hurma ağaçlarından her neyi kestiniz, yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah’ın
izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir (Haşir/5).
6
Bu sayfada kenara yazılan metnin transkripsiyonu şöyledir: Bāb: Bir atda ṣıraca ẓāhir olsa ḳısaç [=kerpeten, metinde ḳussaç
(?) biçiminde yazılmıştır.] ile dilin tutup ucından bir aḳça miḳdārı kesüp bir yėre ṣaḳlayasın. Ol yara çoḳ ḳuruduḳça ṣıraca
daḥı ḳuru<yu>p sākin olur. Mücerrebdür. Ġaflet olunmaya. Bāb: Atuŋ ayaġında süŋük olsa ḳurşunı yaḳılayup bir bezile
üzerine baġlayalar. Üç gün dura, gidere ..... daḥı uralar. Mücerrebdür.
7
Metinde atın biçiminde yazılmıştır.
8
ḥamir < Ar. ḫamīr
5
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öksürügi (12) gide, eyü ola. Bābu: Bir at ṭaşırġansa9 ökçesinden (13) ḳan alalar, eyü ola.
Bābu: Atuŋ ḳoŋaġı olsa
78b10
(1) ḳabaḳ çekürdegini yemine ḳatalar. Andan şīrūġın ḳatalar, ḳoŋaġı (2) gide, eyü ola.
Bābu: At bir yėrde dururken aru- (3) ḳlasa11 ṭuz <ya>ladalar. Bābu: Bir at semürmese ebem
(4) gömecinüŋ toḥumın arpasına ḳatalar, semüre. Mücerrebdür. Bābu: (5) Bir at ṣafaġı olsa
ve hem öksürük daḫı olsa (6) sirkeyi saġyaġıla ḳaynadup ılıcaḳ iki burnına (7) üçer ḳaşıḳ
ḳoya. Ġāyet mücerrebdür, sınanmışdur. Bābu: (8) Yumurda ḳabın muḥkem dögüp un ėdüp
bir miḳdār (9) ..... ḳazındısın12 ḳarışdurup eger ṭamardan ve eger (10) ve ġayrı yėrden ḳan
aḳsa uralar, dutulsa. Bābu: (11) Yengeç gözi iki dāne ve bir nevbet şekeri ikisin (12) dögüp
valadan13/14 geçüre, naṣır olmış göz ḳapaġına (13) ḳoya. Mücerrebdür, defʿ ėde ve deŋiz
köpügin daḥı ilḥāḳ
79a15
(1) ėde. Ne miḳdār şeker olursa, ol miḳdār meẕkūrdan (2) daḫı ola. Bāb: Her kim
ṣarmaşaḳ ṣuyın ḳoyun (3) ödile ḳanını16 ḳulaġa damzursa ḳulaḳ ṣaġırlıġın gidere. (4) Bābu:
Atuŋ eŋegi17 ḳopsa nişānı budur kim yemin (5) yėmez, dımaġı (?) yumurdalanur. ʿİlācı budur
ki: Atuŋ aġzına (6) aġaç ṣoḳalar, başın ḳalduralar, dımaġı (?) bir iki yėrde dürteler (7) ve ḳatı
ḳatı ṣıḳalar,18 ḳanı çıḳa. Şifā bula. Bābu: Atuŋ (8) gözi yaşarsa göz ṭamarın ṭaġlayalar.
Yaşarduġı kesile, eyü (9) ola. Bābu: Atuŋ gözinde çıban çıḳarsa merhem-i (10) Rūmī
dürteler. Gitmezse acur çiçegin dögeler, yumurda (11) ṣarusın ḳarışduralar, melhem ėdeler,
atuŋ gözine (12) dürteler. Şifā bula. Bābu: At çoḳ ṭurıcaḳ (13) ayaġı şişer olsa ökçesinden ḳan
alalar. Andan
79b
(1) ṣarımsaḳ19 ṣabın ..... ḳaynadalar, ayaġına uralar. Üç (2) gün dura. Şişin gide<re>,
eyü ola. Bābu: Bir at (3) ..... atı baṣup burnına işeyeler. ʿĀn ol sāʿat (4) at ..... Mücerrebdür.
9

Metinde ṭaşraġansa biçiminde yazılmıştır.
Sayfa kenarına yazılan metnin transkripsiyonu şu şekildedir: Bāb: At boynına ṭaḳalar. Mücerrebdür: Bismiꞌllāhiꞌr-

10

raḥmāniꞌr-raḥīm
11

Metinde

biçiminde yazılmıştır.

12

Metinde
biçiminde yazılmıştır.
Metinde viladan biçiminde yazılmıştır.
14
vala < Far. vālā
15
Bu sayfada farklı bir yazı karakteriyle kenara yazılan bölümün transkripsiyonu şöyledir: Bāb: At sirāce çıḳarsa bu nüsḫayı
kāġıḍa yazalar daḫı bir pāre bezi bal mūmına baturalar, yedi kez ol nüsḫayı ṣaralar. Eger sirāce ṣaġ ṭarafında olursa ṣol
ṭarafına yelesine baġlayalar, eger ṣol ṭarafında olursa ṣaġ ṭarafında yelesine baġlayalar. Ġāyet mücerrebdür:
13

Bāb: Sirāce içün on iki dirhem jīve [=cıva] sirāce ṣaġ
cānibinde ise ṣol burnına ḳoya, eger ṣol cānibinde ise ṣaġ burnına ḳoya. Mücerrebdür.
16
17

Metinde ḳanına biçiminde yazılmıştır.
Metinde eŋigi biçiminde yazılmıştır.

18

Metinde

19

Metinde

biçiminde yazılmıştır.
biçiminde yazılmıştır.
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Nevʿ-i diger: At yemin yėmese (5) gül ṣuyın içüre iki defʿa yemin yėmese. Mücerrebdür.
Nevʿ-i diger: (6) At bıcılġan olsa pāk yuyasın, on dāne turp (7) ṣuyın sıḳasın, bir tavada ṣarp
sirkeyle ḳay<na>dasın (8) ve emrāndan bir bez üstine ṣuvayasın, dura. İki (9) defʿa
mücerrebdür. Nevʿ-i diger: Bir kimesnenüŋ burnı (10) ḳanı diŋmese burnı ḳanından banbuḳ
içine alup (11) ḫāyesine20 baġlaya. Hemān-sāʿat diŋe. Nevʿ-i diger: (12) Eger bir atuŋ
öksürügi olsa siŋekler böcegi dögüp (13) ve zeyt yaġıla ḳarışdura, burnı deliklerine ḳoyalar,
80a
(1) dura. Andan çıḳaralar, birez yumışaḳ olur. Atuŋ başını (2) yoḳaru ḳalduralar, aġzını
açalar, ucunı bıraġalar. (3) Üç güne degin şifā bula. Bābu: At gözinde (4) sī (?) içün nişādurı
muḥkem dögüp gözine (5) ḳoyasın. Be-ġāyet mücerrebdür. Bābu: Adamuŋ boġazı (6) aġrısa
dili altında bir miḳdār ṭuz alup barmaġıla dili (7) altındaġı ṭamara ḳoyasın, ey<ü>dür.
Münāsib içün kendir21 (8) toḥumın bal ile ḳarışdurup yėye. Defʿ ola. Bābu: (9) Lāġar olan ata
ṣaġyaġın içüreler. Göge ṣalıvėre. (10) Tīz semüre. Tecribedür. Bābu: At ḳan ḳaşansa (11)
saġyaġın ılıcaḳ ėdüp içüreler.22 Şifā bula. (12) Bābu: At ayaġında ḳabara olsa sülük
ḳoyuvėreler, (13) alur. Mücerrebdür, tecribe olunmış. Bābu: At öksürse
80b
23

(1) zeyt (?) yedüreler. Mücerrebdür. Bābu: At öksürse cevz yedüre<ler>. (2)
Mücerrebdür. Bābu: Bir atuŋ gözi kör olsa (3) yā aḳ olsa sümükli böcegi ḳabıla yaḳalar ve
hem (4) sögüt özini24 (?) yaḳalar. Kül ola. Birbirine ḳarışduralar, (5) gözine ḳoyalar.
Mücerrebdür. Bābu: Bir at ṣaḳaġılı (6) olsa ay başında ʿavret maʿīs (?) oldugı vaḳt (7) ol ḳanı
bıraḳ ve yerinde yalaşdura. At torbasına bir (8) miḳdār ol bezden bir çanaḳ ḳoya, göydüre, at
torba (9) sına ..... gide. Ol anda on yıl<l>uḳ ṣafaġısı (10) varısa gide. Sınanmışdur,
mücerrebdür. Bābu: At (11) yaġırına ʿilāc: Ocaḳ ḳurumıla şab ḳarışdura (12) lar, ekeler.
Mücerrebdür. Nevʿ-i diger: Rāḳī ṣābūn yona (13) lar, yumurda aġıla ḳarışduralar, uralar.
Bıcılġan25 (...)26
81a
(1) Bāb: Bir atuŋ ayaġında ḳabara olsa bir miḳdār (2) ṣarımsaḳ ve bir miḳdār ḥardal ve
bir miḳdār ādem sidügi (3) ve arpa unı cümlesin muḥkem saḥḳ ėdüp bir beze yazup (4) ḳabara
üzerine uralar. Üç gün üç gėce dura. (5) İnşāaꞌllāhu şifā ola. Nice defʿa tecribe olunmışdur.

20

Metinde ḥayāsına biçiminde yazılmıştır.

21

Metinde

biçiminde yazılmıştır.

22

Metinde
biçiminde yazılmıştır.
Esasen sözcük zift olarak okunacak biçiminde yazılmıştır. Fakat Hāẕā Kitābu Bayṭār-nāme (Şen 1987: 133) gibi birtakım
eserlerde öksürük tedavisi için zeytin yağı kullanıldığından burada da sözcüğün zeyt olarak okunması gerektiği
düşünülmüştür.
23

24

Metinde

25

Metinde
biçiminde yazılmıştır.
Bağlamdan anlaşılacağı üzere burada metin eksiktir.

26

biçiminde yazılmıştır.
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Dizin
acur çiçegi: acur çiçeği
a.+n 79a/10
aç-: açmak
a.-alar 80a/2
adam: (< Ar. ādem) adam, insan, kişi krş. ādem
a.+uŋ 80a/5
ādem: (Ar.) adam, insan, kişi krş. adam
ā. 81a/2
aġaç: ağaç
a. 79a/6
aġız: ağız
a.+ına (aġzına) 79a/5
a.+ını (aġzını) 80a/2
aġrı-: ağrımak
a.-sa 80a/6
aḳ ol-: beyaz duruma gelmek, beyazlaşmak
a.-sa 80b/3
al-: almak; (hastalığı) ortadan kaldırmak, yok
etmek
a.-up 79b/10, 80a/6
a.-ur 80a/13
alt: alt
a.+ında 80a/6
a.+ındaġı 80a/7
altı: altı
a. 78a/6, 78a/8
andan: sonra, ondan sonra
a. 78b/1, 79a/13, 80a/1
ʿān ol sāʿat: (Ar.+Tr.+Ar.) o zaman
ʿa. 79b/3
arpa: arpa
a.+sına 78b/4
arpa unı: arpa unu
a. 81a/3
aruḳla-: zayıflamak
a.-sa 78b/2-3
at: at
a. 77b/11, 78a/8, 78a/10, 78a/12, 78b/2,
78b/3, 78b/5, 79a/12, 79b/2, 79b/4, 79b/6,
80a/3, 80a/10, 80a/12, 80a/13, 80b/1,
80b/5, 80b/7, 80b/8, 80b/10, 80b/11
a.+a 80a/9
a.+ı 79b/3
a.+uŋ 78a/13, 79a/4, 79a/5, 79a/7, 79a/9,
79a/11, 79b/12, 80a/1, 80b/2, 81a/1
ʿavret: (Ar.) kadın, bayan

ʿa. 80b/6
ayaḳ: ayak
a.+ı (ayaġı) 79a/13
a.+ına (ayaġına) 79b/1
a.+ında (ayaġında) 80a/12, 81a/1
ay başı: ay hâli, âdet
a.+nda 80b/6
āyet: (Ar.) ayet
ā.+isi 78a/6
bāb, bābu: (Ar.) bölüm
b. 77b/11, 78a/8, 78a/10, 78a/12, 78a/13,
78b/2, 78b/3, 78b/4, 78b/7, 78b/10, 79a/2,
79a/4, 79a/7, 79a/9, 79a/12, 79b/2, 80a/3,
80a/5, 80a/8, 80a/10, 80a/12, 80a/13,
80b/1, 80b/2, 80b/5, 80b/10, 81a/1
baġla-: bağlamak
b.-ya 79b/11
b.-yalar 77b/4, 78a/1
bal: bal
b. 80a/8
banbuḳ: pamuk
b. 79b/10
barmaḳ: parmak
b.+ıla (barmaġıla) 80a/6
baṣ-: basmak, üstüne oturmak, altına almak
b.-up 79b/3
baş: baş
b.+ın 79a/6
b.+ını 80a/1
be-ġāyet: (Ar.+Far.) pek çok (kez)
b. 80a/5
bel: bel
b.+ine 78a/1
bez: bez
b. 79b/8
b.+den 80b/8
b.+e 81a/3
bıcılġan: atların tırnak kökünde meydana gelen
sulu yara
b. 79b/6, 80b/13
bıraḳ-: bırakmak
b. 80b/7
b.-alar (bıraġalar) 80a/2
bir: bir; herhangi bir
b. 78a/8, 78a/10, 78a/12, 78b/2, 78b/3,
78b/5, 78b/8, 78b/11, 79a/6, 79b/2, 79b/7,
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79b/8, 79b/9, 79b/12, 80a/6, 80b/2, 80b/5,
80b/7, 80b/8, 81a/1, 81a/2, 81a/3
b.+in 77b/3
birbiri: birbiri
b.+ne 80b/4
birez: biraz
b. 80a/1
bişür-: pişirmek
b.-eler 78a/9
boġaz: boğaz
b.+ı 80a/5
böcek: böcek
b.+i (böcegi) 79b/12
bu: bu
b.+dur 79a/4, 79a/5
buġday ḥamiri: buğday hamuru
b.+n 78a/8-9
burun: burun
b.+ı (burnı) 79b/9, 79b/10, 79b/13
b.+ına (burnına) 78b/6, 79b/3
cevz: (Ar.) ceviz
c. 80b/1
cümlesi: hepsi
c.+n 81a/3
çanaḳ: çanak
ç. 80b/8
çıban: çıban
ç. 79a/9
çıḳ-: çıkmak
ç.-a 79a/7
ç.-arsa 79a/9
çıḳar-: çıkarmak
ç.-alar 80a/1
çoḳ: çok
ç. 79a/12
daḥı: dahi, da, de krş. daḫı
d. 78b/13
daḫı: dahi, da, de krş. daḥı
d. 78b/5, 79a/2
damzur-: damlatmak
d.-sa 79a/3
dāne: (Far.) tane
d. 78b/11, 79b/6
defʿa: (Ar.) defa, kez
d. 79b/5, 79b/9, 81a/5
defʿ ėt-: (Ar.+Tr.) gidermek, ortadan kaldırmak,
yok etmek
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d.-e (defʿ ėde) 78b/13
defʿ ol-: (Ar.+Tr.) ortadan kalkmak, yok olmak
d.-a 80a/8
degin: değin, -e kadar
d. 80a/3
delik: delik
d.+lerine 79b/13
deŋiz köpügi: deniz köpüğü
d.+n 78b/13
dımaḳ (?): damak
d.+ı (dımaġı) 79a/5, 79a/6
dil: dil
d.+i 80a/6
diŋ-: dinmek
d.-e 79b/11
d.-mese 79b/10
dög-: dövmek
d.-eler 79a/10
d.-üp 78b/8, 78b/12, 79b/12, 80a/4
dur-: durmak
d.-a 79b/2, 79b/8, 80a/1, 81a/4
d.-urken 78b/2
dutul-: tutulmak, durmak
d.-sa 78b/10
dürt-: dürtmek
d.-eler 79a/6, 79a/10, 79a/12
ebem gömeci: ebegümeci (Malva siylvestris)
e.+nüŋ 78b/3-4
eger: (Far.) eğer
e. 78b/9, 79b/12
ek-: ekmek, serpmek
e.-eler 80b/12
emrān: (Ar.) deri
e.+dan 79b/8
eŋek: çene, çene kemiği
e.+i (eŋegi) 79a/4
ėt-: etmek, yapmak
ė.-eler (ėdeler) 78a/9
eyü: iyi
e. 79a/8
e.+dür 80a/7
eyü ol-: hastalıktan kurtulmak, iyileşmek
e.-a 78a/12, 78a/13, 78b/2, 79a/8-9, 79b/2
ġāyet: (Ar.) gayet, çok
ġ. 78a/7, 78b/7
ġayrı: başka
ġ. 78b/10
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gėce: gece
g. 81a/4
g.+de 78a/7
gider-: gidermek, yok etmek
g.-e 79a/3, 79b/2
git-: gitmek
g.-e (gide) 78a/1, 78a/12, 78b/2, 80b/9,
80b/10
g.-mezse 79a/10
gök: yeşillik
g.+e (göge) 80a/9
göm-: gömmek
g.-eler 78a/9
göydür-: yakmak
g.-e 80b/8
göz: göz
g.+i 79a/8, 80b/2
g.+inde 79a/9, 80a/3
g.+ine 79a/11, 80a/4, 80b/5
göz ḳapaġı: göz kapağı
g.+na 78b/12
göz ṭamarı: göz tamarı
g.+n 79a/8
gül ṣuyı: gül suyu
g.+n 79b/5
gün: gün
g. 79b/2, 81a/4
g.+e 80a/3
gündüz: gündüz
g.+de 78a/7
ḥardal: (< Ar. ḫardal) hardal bitkisi (Sinapis)
ḥ. 81a/2
ḫāye: (Ar.) haya, er bezi
ḫ.+sine 79b/11
Ḥażret-i ʿAlī: (Far.) Hazret-i Ali
Ḥ. 77b/1
hem: (Far.) hem, hem de
h. 78b/5, 80b/3
hemān-sāʿat: (Far.+Ar.) hemen, çabucak
h. 79b/11
her: (Far.) her
h. 77b/2, 77b/4, 79a/2
ḥōş ol-: (< Far. ḫōş+Tr. ol-) iyi olmak,
iyileşmek
ḥ.-a 78a/10
ılıcaḳ: ılıkça
ı. 78b/6

ılıcaḳ ėt-: ılık hâle getirmek
ı.-üp (ılıcaḳ ėdüp) 80a/11
ısıcaḳla: sıcakken
ı. 78a/9
iç: iç
i.+ine 79b/10
içün: için
i. 77b/2, 80a/4, 80a/7
içür-: içirmek
i.-e 79b/5
i.-eler 80a/9, 80a/11
İḫlāṣ: (Ar.) İhlas suresi
i. 78a/7
iki: iki
i. 78b/6, 78b/11, 79a/6, 79b/5, 79b/8
i.+sin 78b/11
ʿilāc: (Ar.) ilaç
ʿi. 80b/11
ʿi.+ı 79a/5
ile: ile
i. 80a/8
ilḥāḳ ėt-: (Ar.+Tr.) katmak, eklemek, ilave
etmek
i.-e (ilḥāḳ ėde) 78b/13-79a/1
inşāaꞌllāhu: (Ar.) inşallah
i. 81a/5
işe-: işemek
i.-yeler 79b/3
ḳabaḳ çekürdegi: kabak çekirdeği
ḳ.+ni 78b/1
ḳabara: atın ön bacaklarındaki şişkinlik
ḳ. 78a/8, 81a/1, 81a/4, 80a/12
ḳ.+ya 78a/9
ḳadar: (Ar.) kadar
ḳ. 78a/8
kāfir ol-: (Ar.+Tr.) kâfir olmak
k.-ur 77b/5
ḳaldur-: yukarı kaldırmak
ḳ.-alar 79a/6, 80a/2
ḳan: kan
ḳ. 80a/10
ḳ.+ı 79a/7, 79b/10, 80b/7
ḳ.+ından 79b/10
ḳ.+ını 79a/3
ḳan aḳ-: kanamak
ḳ.-sa 78b/10
ḳan al-: kan almak
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ḳ.-alar 78a/13, 79a/13
ḳap: kabuk
ḳ.+ıla (ḳabıla) 80b/3
ḳarışdur-: karıştırmak
ḳ.-a 79b/13, 80b/11
ḳ.-alar 79a/11, 80b/4, 80b/13
ḳ.-up 78b/9, 80a/8
ḳaşan-: işemek
ḳ.-sa 80a/10
ḳaşıḳ: kaşık
ḳ. 78b/7
ḳat-: katmak, eklemek, ilave etmek
ḳ.-alar 78b/1, 78b/4
ḳ.-sa 78a/11
ḳatı ḳatı: sert sert
ḳ. 79a/7
ḳaynat-: kaynatmak
ḳ.-alar (ḳaynadalar) 79b/1
ḳ.-asın (ḳaynadasın) 79b/7
ḳ.-up (ḳaynadup) 78b/6
ḳazındı: kazınarak çıkarılan parça, kazıntı,
döküntü
ḳ.+sın 78b/9
kendir: kenevir (Cannabis sativa)
k. 80a/7
kerre: (Ar.) kere, kez, defa
k. 77b/3, 78a/7
kerremaꞌllāhu vechehu: (Ar.) Hz. Ali’nin ismi
geçtiğinde söylenen “Allah vechini şerefli
kılsın.” anlamında Arapça ibare
k. 77b/1
kesil-: kesilmek, sona ermek, dinmek
k.-e 79a/8
kestāne: (Yun.) kestane
k. 78a/8
kez: kez, kere, defa
k. 78a/6
ki: (Far.) ki bağlacı
k. 79a/5
kim (1): ki
k. 79a/4
kim (2): kim, hangi kişi
k. 77b/4, 79a/2
kimesne: kimse
k.+nüŋ 79b/9
kire (?): bir çeşit bitki
k. 78a/11
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ḳoŋaḳ: kepek
ḳ.+ı (ḳoŋaġı) 78a/13, 78b/1
ḳop-: kopmak
ḳ.-sa 79a/4
ḳoy-: koymak
ḳ.-a 78b/7, 78b/13, 80b/8
ḳ.-alar 79b/13, 80b/5
ḳ.-asın 80a/5, 80a/7
ḳoyun: koyun
ḳ. 79a/2
ḳoyuvėr-: koyuvermek, yerleştirmek, bırakmak
ḳ.-eler 80a/12
kör ol-: kör olmak, görememek
k.-sa 80b/2
ḳulaḳ: kulak
ḳ. 79a/3
ḳ.+a (ḳulaġa) 79a/3
ḳ.+ına (ḳulaġına) 77b/4
ḳurı-: kurumak, yok olmak, kaybolmak
ḳ.-ya 78a/1
ḳurum: kurum, is
ḳ.+ıla 80b/11
kül ol-: kül olmak, kül hâline gelmek
k.-a 80b/4
lāġar ol-: (Far.+Tr.) zayıflamak
l.-an 80a/9
lübūde (?): bir çeşit bitki
l. 78a/11
maʿīs (?) ol-: (Ar.+Tr.) aybaşı olmak
m.-dugı 80b/6
melhem ėt-: (< Ar. merhem +Tr. ėt-) merhem
yapmak
m.-eler (melhem ėdeler) 79a/11
merhem-i Rūmī: (Far.) bir tür merhem
m. 79a/9-10
meẕkūr: (Ar.) mezkûr, adı geçen, sözü edilen
m.+dan 79a/1
miḳdār: (Ar.) miktar
m. 78b/8, 79a/1, 80a/6, 80b/8, 81a/1, 81a/2
muḥkem: (Ar.) iyice
m. 78b/8, 80a/4, 81a/3
mücerreb: (Ar.) denenmiş, sınanmış
m.+dür 77b/4, 78a/7, 78b/4, 78b/7, 78b/13,
79b/4, 79b/5, 79b/9, 80a/5, 80a/13, 80b/1,
80b/2, 80b/5, 80b/10, 80b/12
münāsib: (Ar.) yarayışlı, uygun
m. 80a/7
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naṣır ol-: (< Ar. nāsūr +Tr. ol-) nasır olmak,
nasırlaşmak
n.-mış 78b/12
ne: ne
n. 79a/1
nevʿ-i diger: (Far.) başka, diğer, başka çeşit,
başka tür
n. 79b/4, 79b/5, 79b/9, 79b/11, 80b/12
nevbet şekeri: nöbet şekeri
n. 78b/11
nice: birçok
n. 81a/5
nişādur: (< Far. nişādūr) nişadır, amonyak
n.+ı 80a/4
nişān: (Far.) belirti
n.+ı 79a/4
ocaḳ: ocak
o. 80b/11
od: ateş
o.+a 78a/9
oḳu-: okumak
o.-ya 78a/6, 78a/7
o.-yup 77b/3
ol: o
o. 78a/9, 79a/1, 80b/7, 80b/8
ol-: olmak; oluşmak, meydana gelmek; hastalığa
tutulmak
o.-a 79a/2
o.-sa 78a/1, 78a/8, 78a/13, 78b/5, 79b/6,
79b/12, 80a/12, 80b/6, 81a/1
o.-ur 80a/1
o.-ursa 79a/1
ol anda: o zaman
o. 80b/9
on: on
o. 79b/6, 80b/9
öd: öd, safra
ö.+ile 79a/3
ökçe : ökçe, topuk
ö.+sinden 78a/12, 79a/13
öksür-: öksürmek
ö.-se 78a/10, 80a/13, 80b/1
öksürük: öksürük
ö. 78b/5
ö.+i (öksürügi) 78a/11, 79b/12
öz (?): öz
ö.+ini 80b/4

pāk: (Far.) temizce
p. 79b/6
rāḳī ṣābūn: (< Ar. ʿırāḳī+Ar. ṣābūn) sabun otu,
sabun çiçeği, suda sabun gibi köpürtülen
bir ot
r. 80b/12
resūl-ı ḥażret: (Far.) Hz. Muhammet
r.+den 77b/1-2
rivāyet ėt-: (Ar.+Tr.) rivayet etmek
r.-er (rivāyet ėder) 77b/1
ṣabāḥ: (Ar.) sabah
ṣ. 77b/3
ṣaġırlıḳ: sağırlık
ṣ.+ın (ṣaġırlıġın) 79a/3
saġyaġı: tereyağı krş. ṣaġyaġı
s.+la 78b/6
s.+n 80a/11
ṣaġyaġı: tereyağı krş. saġyaġı
ṣ.+n 80a/9
saḥḳ ėt-: (Ar.+Tr.) dövmek, ezmek
s.-üp (saḥḳ ėdüp) 81a/3
ṣafaġı: atların boğazlarına arız olan hastalık,
sakağı, ruam
ṣ. 78b/5, 80b/9
ṣaḳaġılı: sakağı hastalığı olan, bk. ṣafaġı
ṣ. 80b/5
ṣalıvėr-: salıvermek, bırakmak
ṣ.-e 80a/9
ṣallaꞌllāhu ʿaleyhi ve sellem: (Ar.) Hz.
Peygamberin ismi anılınca söylenen “Allah
ona salat ve selam etsin.” anlamında
Arapça ibare
ṣ. 77b/2
ṣap: sap
ṣ.+ın (ṣabın) 79b/1
ṣarımsaḳ: sarımsak
ṣ. 79b/1, 81a/2
ṣarmaşaḳ ṣuyı: sarmaşık suyu
ṣ.+n 79a/2
ṣarp: keskin
ṣ. 79b/7
semür-: semirmek, şişmanlamak
s.-e 78b/4, 80a/10
s.-mese 78b/3
sıḳ-: sıkmak krş. ṣıḳs.-asın 79b/7
ṣıḳ-: sıkmak krş. sıḳ-
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ṣ.-alar 79a/7
sınan-: sınanmak, denenmek
s.-mışdur 78b/7, 80b/10
ṣıraca: (< Ar. sirāce) deride ve genellikle
boyunda görülen, lenf düğümlenmelerinin
şişkinliğiyle beliren tüberküloz türü
ṣ. 77b/2
sī (?): (Ar.) göz akıntısı
s. 80a/4
sidük: sidik
s.+i (sidügi) 81a/2
siŋek: sinek
s.+ler 79b/12
sirācelü: sıracası olan
s. 77b/11
sirke: (Far.) sirke
s.+yi 78b/6
s.+yle 79b/7
ṣoḳ-: sokmak
ṣ.-alar 79a/6
sögüt: söğüt (Salix)
s. 80b/4
ṣuva-: sıvamak, sürmek
ṣ.-yasın 79b/8
sülük: sülük
s. 80a/12
sümükli böcek: sümüklü böcek
s.+i (sümükli böcegi) 80b/3
şab: (< Ar. şabb) şap
ş. 80b/11
şek getür-: (< Ar şekk+Tr. getür-) şüphe etmek,
kuşku duymak
ş.-se 77b/4
şeker: (Far.) şeker
ş. 79a/1
şifā bul-: (< Ar. şifāʾ+Tr. bul-) şifa bulmak,
iyileşmek
ş.-a 79a/7, 79a/12, 80a/3, 80a/11
şifā ol-: (< Ar. şifāʾ+Tr. ol-) şifa olmak
ş.-a 81a/5
şīrūġın: (< Far. şīr-i revġan) susam yağı
(Sesami oleum)
ş. 78b/1
şiş: şiş, şişlik
ş.+in 79b/2
şiş-: şişmek
ş.-er ol-sa 79a/13

Tuncay Böler

ṭaġla-: dağlamak
ṭ.-yalar 79a/8
ṭamar: damar
ṭ.+a 80a/7
ṭ.+dan 78b/9
ṭaşırġan-: (hayvan için) yürüyemeyecek şekilde
ayağını taş aşındırmak
ṭ.-sa 78a/12
tava: (< Far. tāve) tava
t.+da 79b/7
tecribe: (Ar.) tecrübe
t.+dür 80a/10
tecribe olun-: (Ar.+Tr.) tecrübe olunmak,
denenmek
t.-mış 80a/13
t.-mışdur 81a/5
ṭırnaḳ: tırnak
ṭ.+ına (ṭırnaġına) 78a/1
tīz: (Far.) tez
t. 80a/10
toḥum: (< Far. tuḫm) tohum
t.+ın 78a/11, 78b/4, 80a/8
ṭoḳuz: dokuz
ṭ. 78a/6
torba: (< Far. tōbre) torba
t.+sına 80b/7, 80b/8-9
ṭur-: ayakta kalmak
ṭ.-ıcaḳ 79a/12
turp ṣuyı: turp suyu
t.+n 79b/6-7
ṭuz: tuz
ṭ. 78b/3, 80a/6
uç: uç
u.+unı (ucunı) 80a/2
un ėt-: un hâline getirmek
u.-üp (un ėdüp) 78b/8
ur-: vurmak, sürmek, çalmak
u.-alar 77b/3, 78a/10, 78b/10, 79b/1,
80b/13, 81a/4
üç: üç
ü. 77b/3, 79b/1, 80a/3, 81a/4
üçer: üçer
ü. 78b/7
üst: üst
ü.+ine 79b/8
üzeri: üzeri
ü.+ne 77b/3, 81a/4
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vaḳt: (Ar.) vakit
v. 80b/6
valadan geçür-: elemek
v.-e 78b/12
var: var
v.+ısa 80b/10
ve: (Ar.) ve bağlacı
v. 77b/3, 78a/1, 78a/6, 78a/7, 78b/5, 78b/9,
78b/10, 78b/11, 78b/13, 79a/7, 79b/8,
79b/13, 80b/3, 80b/7, 81a/2, 81a/3
yā: (Far.) veya, yahut
y. 80b/3
yaġır: yağır, eyer yarası
y.+ına 80b/11
yāḫūḍ: (< Far. yā+ḫōd) yahut
y. 78a/11
yaḳ-: yakmak
y.-alar 80b/3, 80b/4
yalaşdur-: yalatmak
y.-a 80b/7
yalat-: yalatmak
y.-alar (yaladalar) 78b/3
yaşar-: yaşarmak
y.-duġı 79a/8
y.-sa 79a/8
yaz- (1): yazmak
y.-alar 78a/1
yaz- (2): sermek, yaymak
y.-up 81a/3
ye-: yemek krş. yėy.-mese 78a/11
yė-: yemek krş. yey.-mese 79b/4, 79b/5
y.-mez 79a/5

y.-ye 80a/8
yedür-: yedirmek
y.-eler 80b/1
yem: yem, hayvan yiyeceği
y.+in 78a/10, 79a/4, 79b/4, 79b/5
y.+ine 78a/11, 78b/1
yengeç gözi: yengeç gözü

y. 78b/11
yer: yer krş. yėr
y.+inde 80b/7
yėr: yer krş. yer
y.+de 78b/2, 79a/6
y.+den 78b/10
yılluḳ: yıllık
y. 80b/9
yoḳaru: yukarı
y. 80a/2
yon-: yonmak
y.-alar 80b/12-13
yu-: yıkamak
y.-yasın 79b/6
yumışaḳ: yumuşak
y. 80a/1

yumurda aġı: yumurta akı
y.+la 80b/13
yumurda ḳabı: yumurta kabuğu
y.+n 78b/8
yumurdalan-: hayvanın çenesi çıkınca çıkan yer
yumurta gibi olmak, yumurta şeklinde olmak
y.-ur 79a/5
yumurda ṣarusı: yumurta sarısı
y.+n 79a/10-11
zeyt (?): (Ar.) zeytin yağı
z. 80b/1
zeyt yaġı: zeytin yağı
z.+la 79b/13

Sonuç
Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi 37 Hk 1045/3 numarada Risāle-i Esb adıyla
kayıtlı dört varaklık eserin adı Hāẕā Kitāb-ı Esb olarak düzeltilmelidir.
eyü, semür- sözcükleri yanında ḳal-dur-, iç-ür-, ḳaynad-up, yoḳ+aru, at+uŋ,
kimesne+nüŋ, yaşar-duġ+ı gibi eklerdeki yuvarlaklaşmalar, /Ø/ yükleme durumu, ṭur-ıcaḳ
sözcüğünde yer alan zarf-fiil eki ve başkaca özellikler eserin Eski Anadolu Türkçesi dil
özellikleri taşıdığını göstermektedir.
Metindeki birtakım yazım hataları, eserin özensiz bir müstensih tarafından kopya
edildiği izlenimi uyandırmaktadır.
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At hastalıklarına dair bu küçük eserde sıraca, ḳabara, öksürmek, ṭaşırġanmaḳ, ḳoŋaḳ,
aruḳlamak, semürmemek, ṣafaġı, naṣır, ṣaġırlıḳ, eŋegi ḳopmaḳ, gözi yaşarmaḳ, bıcılġan gibi
bazı hastalıkların tedavisi üzerinde durulmuştur.
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Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğünden verilen dijital görüntüler kullanılmıştır.
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