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ESKİ KİMYA HAKKINDA TÜRKÇE MENSUR BİR ESER: ʿALĪ ÇELEBİ’NİN MECMŪʿATÜ’L-
MÜCERREBĀT’I 

A TURKISH ALCHEMICAL PROSE TEXT: ʿALĪ ÇELEBİ’S MECMŪʿATÜ’L-MÜCERREBĀT 

Uğur UZUNKAYA* 
Öz 
Osmanlı Türkçesi tercüme, telif ve adaptasyon olarak manzum ve mensur biçimlerde hem edebî hem de edebiyat dışı birçok 

metnin yazıldığı Türk dillerinin Oğuz grubuna ait olan verimli bir dönemdir. Tıp, eczacılık, ziraat, fizik, botanik, zooloji, coğrafya, 
jeoloji ve eski kimya bu dönemde yazılmış edebiyat dışı metinlerin konularını oluşturur. Bu yazının konusunu oluşturan eski kimya 
temel metallerin altın ve gümüş gibi kıymetli metallere dönüşümü olarak açıklanabilir. 17. yüzyılda yaşamış olan ve eski kimya 
konusunda bir otorite olarak kabul edilen Eşrefzāde ‘Alī Çelebi’nin (ö. 1018/1609) Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt’ının neşri temelinde, bu yazı 
mevzubahis metnin tanıtılmasını amaçlamaktadır. Belirlenebildiği kadarıyla, Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt’ın yedi nüshası mevcuttur. Bu 
çalışmaya erişilebilen tek bütünlüklü nüsha olduğu için metnin Princeton University MS Third Series 585 arşiv numarasıyla korunan 
nüshası esas alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eşrefzāde ‘Alī Çelebi, Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt, Osmanlı Türkçesi, Eski Kimya. 
 
Abstract 
Ottoman Turkish is a fertile era of the Oghuz group of the Turkic languages in which both the literary works and the non-

literary works in prose and verse as translation, original or adaptation were produced on various subjects. Medicine, pharmacy, 
agriculture, physics, botanic, zoology, geography, geology and alchemy are among the most common topics of the non-literary works 
drawn up during this period. Alchemy, which also constitutes the subject of this paper, can be explained as the transmutation of the 
base metals into precious metals, especially gold and silver. Based on the edition of Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt (“The Collection of the 
Proved (Processing)”) written by Eşrefzāde ‘Alī Çelebi (d. 1018/1609), who was accepted as an authority in the subject of alchemy and 
lived in the 17th century, the paper aims to introduce the text in question. As far as it can be determined, there are seven copies of the 
Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt. The copy located in the collection of Princeton University MS Third Series under the archive number of 585 is 
based on the edition of the text, since it is the only complete copy which can be accessed. 

Keywords: Eşrefzāde ‘Alī Çelebi, Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt, Ottoman Turkish, Alchemy. 
 
 
 
0. Giriş 
Edebî metinlerin yanı sıra konusunu edebiyat dışından alan tercüme, telif ve adaptasyon eserler 

Osmanlı Türkçesinin yazılı kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir. Edebiyat dışı metinlerin konularını 
tıp, eczacılık, ziraat, fizik, botanik, zooloji, coğrafya ve jeoloji gibi bilim dalları oluşturmaktadır. Bu 
konulardan biri de bu yazının konusunu da oluşturan eski kimyadır. Modern kimyanın temelini oluşturan 
eski kimya “temel metallerin genellikle altın ve/veya gümüş gibi değerli metallere dönüştürme sanatı” 
olarak tanımlanır (Forster, 2016, 15). Eski kimya hakkındaki Grekçe metinlerin tarihlendilmesi milattan 
sonra birinci yüzyıldan üçüncü yüzyıla kadarki dönemi kapsar (krş. Ullmann, 1972, 146-147). Eski kimya 
alanında otorite olarak kabul edilen Panopolisli Zosimos’un ise dördüncü yüzyılın başlarında yaşadığı 
düşünülmektedir (krş. Ullmann, 1972, 147). İslam dünyasının ilk defa ne zaman eski kimyayla irtibat 
kurdukları bilinemese de Arapça eski kimya eserleri yedinci ve sekizinci yüzyıl olarak tarihlendirilir. Esasen 
Arapça eski kimya yazınının Grekçe metinlerden yapılan tercümelerden oluşması sebebiyle İslam 
dünyasındaki eski kimya araştırmalarının temeli Eski Antik Çağ’a dayanmaktadır (krş. Forster, 2016, 16). 
Eski kimya Osmanlı Türkçesinde Arapça al-kīmiyāʾ tabiriyle ifade edilmesine karşın bu ilmin ismi 
mevzubahis eserlerde ʿilm-i kāf, sanʿat ve ḥikmet gibi çeşitli rumuzlarla da ifade edilmiştir. 

Tarihi Türk dilleri incelendiğinde eski kimyaya ilişkin malzemenin Eski Türkçeden beri hemen her 
dönemde leksik düzeyde karşımıza çıktığı görülmektedir. Runik harfli Eski Türkçe metinlerden Orta 
Türkçeye, Orta Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine kadar bu alana ilişkin yazılı kaynaklardan yansıyan 
önemli bir söz varlığı mevcuttur. Orta Türkçe döneminin ilk devresi olan Karahanlı Türkçesi eserlerinden 
Dīvānu Luġāti’t-Turk’ten alınan şu örnekler bu dönem metinlerinde geçen eski kimya terimlerinin varlığını 
kanıtlar: ajmuḳ ‘alüm’ (DLT III, 249); al çüvit ‘zincifre’ (DLT III, 249); altun ‘altın’ (DLT III, 249); aşu ‘demir 
sülyeni’ (DLT III, 249); baḳır ‘bakır’ (DLT III, 249); çātır ‘nişadır’ (DLT III, 249); ḳara yaġ ‘neft yağı’ (DLT III, 
249); ḳaraġu ‘demir sülfat’ (DLT III, 249); ḳoruġjın, ḳuşun ‘kurşun’ (DLT III, 249); ḳurç ‘çelik’ (DLT III, 249); 
ḳurç temür ‘çelik’ (DLT III, 249); kümüş ‘gümüş’ (DLT III, 249); kürküm ‘safran’ (DLT III, 249); ṣarıġ çüvit 
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‘arsenik’ (DLT III, 249); temür ‘demir’ (DLT III, 249); tuç ‘sarı bakır’ (DLT III, 249); yaşıl çüvit ‘bakır asetat’ 
(DLT III, 249). Yine aynı dönem eserlerinden Kutadgu Bilig’de de eski kimyaya ilişkin şu sözler geçer: altun 
‘altın’ (188., 213., 483. vd. beyitler; KBD 18); baḳır ‘bakır’ (3438., 3964. vd. beyitler; KBD 54); ḳurç ‘çelik; 
(metinde:) çelik gibi sert’ (1949., 2271. vd. beyitler; KBD 292); temür ‘demir’ (3041., 4263., vd. beyitler, KBD 
435). Elbette buradaki leksik malzeme tarihi Türk dillerinin çeşitli kollarından alınan söz varlığı ile daha 
fazla örneklendirilebilir. Tarihsel süreç göz önünde bulundurulduğunda eski kimyaya ilişkin, yalnızca onu 
konu edinen müstakil eserlerin Eski Anadolu Türkçesi dönemiyle birlikte kaleme alındığı görülmektedir. 
Âşık Paşa’nın Kimyâ Risâlesi doğrudan bu konuyu esas alan müstakil bir eser kabul edilmektedir.1 Âşık 
Paşa’dan sonra klâsik Osmanlı döneminde eski kimya alanında verdiği eserlerle döneminin en üretken 
kalemlerinden biri olan ve müellif-i cedīd sayılan Eşrefzāde ʿAlī Çelebi’nin (ö. 1018/1609) kendi 
tecrübelerinden faydalanarak kaleme aldığı Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt adlı eseri bu çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. 

Bu yazıda Eşrefzāde ʿAlī Çelebi’nin Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt adlı eserinin erişilebilen tek bütünlüklü 
ve geç dönemde istinsah edildiği düşünülen Princeton University MS Third Series 585 envanter numarasıyla 
kayıtlı nüshasının yazı çeviriminin sunulması amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında eserin nüshaları 
hakkında kısa bilgi verilecek, metinden yansıyan tanım cümlelerine değinilecek, nüshadan tanıklarla imlâ 
hususiyetlerinden bahsedilecek ve söz varlığı ayrıntılı bir şekilde tematik ve açıklamalı olarak tasnif 
edilecektir. 

 
1. ʿAlī Çelebi ve Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt 
Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt, ʿAlī Çelebi’nin tecrübe ile gerçekleştirilebilecek ve çoğunlukla uygulamaya 

yönelik eski kimyanın temelini oluşturan altın ve gümüş üretimi işlemlerinin sade bir dille, ayrıntılı bir 
şekilde ve rumuz kullanmadan dile getirdiği eseridir.2 Besmeleyle başlayan bu eserde müellif, kimyanın 
mübarek bir ilim olduğunu ve peygamberler ilmi olduğunu belirtmekle devam eder. Müellif, şimdiye 
kadarki eski kimya eserlerine atfen bu ilmi ehil olmayan kişilerden korumak maksadıyla bu fennin 
alimlerince yazılan kitaplarda rumuzlu bir ifade yapısının kullanılageldiğini belirtir. Bununla birlikte bu 
ilme ehil olmayan bir kimsenin vakıf olması kötülüğe sebep olur, rumuzları anlayamaz, böylece ömrünü ve 
malını bu yolda harcar. Bu kısa girişten sonra ʿAlī Çelebi kendi hakkındaki bilgileri sıralar. Esasen burada 
verdiği bilgiler onunla ilgili sahip olduğumuz yegâne kaynaktır. Buna göre ʿAlī Çelebi bu ilmin hakikatine 
yakın ve bu ilme inancı tam olduğundan, eski kimya hevesiyle memleketini terkedip Hıta, Hoten, Hindistan, 
Arap ve Acem memleketlerini menzil menzil, şehir şehir gezdiğini, kendisinden öncekilerin ve sonrakilerin 
bütün muteber kitaplarını topladığını, bu ilme ulaşmış olanların huzurlarına varıp onlardan çokça şeyler 
öğrendiğini ve nihayet bu ilimde doyma noktasına eriştiğini ifade eder. Böylelikle otuz yedi yıl gibi bir süre 
geçiren ʿAlī Çelebi, asıl vatanını hatırlamasıyla ve hicran duygusunun ağır gelmesiyle anavatanına dönüp 
burada evlendiğini ve bir erkek evlat sahibi olduğunu belirtir. Ancak bir gün vücudunda ansızın bir 
hastalığın belirdiğini ve birtakım hadiseleri zihninde canlandırdığını buna göre gençliğin daimi 
olmayacağını bu sebepten ötürü türlü zorluklarla öğrendiği bu ilmi heba etmenin kendisinde türlü 
korkulara sebep olduğunu, kendisinin mirasyedi bir oğla kâfi gelmeyip kalıcı olmayacağını, üstatlar 
nazarında işlediği bütün işlerin zihninde zayi olacağını düşünürken görünmeyen bir âlemden bütün 
tecrübelerini tertipleyerek bir araya getirmesini söyleyen bir emir gelir. Bunun üzerine üstatlardan 
görüldüğü şekil üzere, her kimyasal maddenin tertibini, damıtmasını, ölçülerini, ateşlerinin miktarlarını, 
cevherlerin çözünmesini ve kaynaşmasını şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde açıkladığını belirtir. 
Böylelikle bir üstata ihtiyaç kalmayacak ve kişinin sanki üstatın yanında öğreniyormuş gibi zarar ve ziyansız 
bir şekilde bu ilmi gerçekleştirilebileceğini aktarır. Daha sonra müellif bu eserinin ismini Mecmūʿatü’l-
Mücerrebāt koyduğunu, teşvik ve istek uyandırıcı ifadelerden kaçınarak bu kitabı oldukça kısaltarak dört 
rükn ve sekiz bâb üzerine kurduğunu açıklar. Kitabın esas aldığı dört temel direk, bir başka ifadeyle dört 
rükn şunlardır:  

(1) rükn-i evvel rūḥdur zībaḳ yaʿnī jīvedür; 
(2) rükn-i s̱ānī ṣaru kükürtdür; 
(3) rükn-i s̱ālis̱ ṣaru zırnīḫ ve ḳızıl zırnīḫdür ki aŋa nefs dėrler; 
(4) rükn-i rābiʿ ecsāddur şems ve ḳamer ve zühre ve birinc ve ḳalāy ve ḳurşun ve daḫı nė ki bunlara beŋzer var 

ise.  
Kitabın temelini oluşturan sekiz bâb ise şunlardır:  

                                                            
1 Toplamda 83 beyitten oluşan ve Türkiye kütüphanelerinde toplam üç nüshası bulunan bu eserin tenkitli neşri tarafımızdan 
hazırlanmış olup yayımlanmak üzere kabul edilmiştir. 
2 Eserin ayrıntıya inilmeden yapılan doyurucu bir değerlendirilmesi Artun, 2013, 109-110’da yer almaktadır. 
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(1) bāb-ı evvel taṣʿīdüŋ ṭarīkın ve gerek olıcaḳ āletlerüŋ ve esbāblarını beyān ėder  
(2) bāb-ı s̱ānī teklīsüŋ ṭarīḳın bildürür  
(3) bāb-ı s̱ālis̱ ḥall ėtmek ṭarīkını bildürür  
(4) bāb-ı rābīʿ eczāyı is̱bāt eylemek içün ve tertībleri içün ṣular çıḳarmaḳ beyān ėder  
(5) bāb-ı ḫāmis eczāları biri biriyle ḳarışdurup cevāhir ėtmek beyān ėder  
(6) bāb-ı sādis cevheri ʿaḳd ve ḥall ėtmek ṭarīḳını beyān ėder  
(7) bāb-ı sābiʿ cevheri nė vechle ṭarḥ ėtmek ecsāduŋ tenḳıyelerini bildürür  
(8) bāb-ı s̱āmin her ṭarīḳda ʿamel-i müteferriḳa beyānındadur 
 
2. Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt’ın Nüshaları 
Belirlenebildiği kadarıyla Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt’ın yedi nüshası bulunmaktadır; ancak yapılan 

görüşmeler neticesinde bugün Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi‘nde mevcut olan bu nüshalardan 
birçoğunun okuyucu istifadesine kapalı olduğu ve bu sebeple paylaşılamayacağı öğrenilmiştir. Bu nüshalar 
içerisinde sadece Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Nihad Tarlan Koleksiyonu, nu. 197‘de kayıtlı 
nüshanın okuyucuyla paylaşılma izni bulunmaktadır. Bu çalışmada diğer nüshaların edinilmesi ve 
görülebilmesi mümkün olamadığından elimizdeki tek bütünlüklü ve müstensih ve istinsah tarihi belli 
olmasa da geç bir dönemde istinsah edildiğini düşündüğümüz nüsha bu çalışmaya esas alınmıştır. Bugün 
bu eserin mevcut olan nüshaları hakkındaki bilgilere E. İhsanoğlu vd.‘nin hazırladığı Osmanlı Tabii ve Tatbiki 
Bilimler Literatürü Tarihi ve Cevat İzgi’nin hazırlamış olduğu Osmanlı Medreselerinde İlim adlı çalışmalardan 
erişebilmekteyiz. 

(1) Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Hekimoğlu Ali Paşa Koleksiyonu, nu. 541/1: Bu nüshanın H. XI. 
asırda istinsah edildiği düşünülmektedir. Nesih yazıyla kaleme alınan nüsha 43 varaktan oluşur ve sayfada 
25 satır mevcuttur (İhsanoğlu vd., 2006, 67; İzgi, 1997, 168, 862. dipnot). 

(2) Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Koleksiyonu, nu. 1011/2: Bu nüsha içinde 
bulunduğu eserin 11b-52b sayfaları arasında yer alır. Talik yazıyla kaleme alınan nüshanın her sayfasında 21 
satır mevcuttur. İstinsah tarihi H. 1273 olarak belirtilmiştir (İhsanoğlu vd., 2006, 67; İzgi, 1997, 167). 

(3) Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Koleksiyonu, nu. 1011/1: Bu nüsha içinde 
bulunduğu eserin 6a-11a sayfaları arasında yer alır. Sayfada 21 satırdan oluşan bu nüsha talik yazıyla kaleme 
alınmış olup istinsah tarihinin H. 1273 olduğu kaydedilmiştir (İhsanoğlu vd., 2006, 67). 

(4) Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Nihad Tarlan Koleksiyonu, nu. 197: Tarafımızca 
görülebilmiş olan bu nüsha talik yazıyla kaleme alınmıştır. Eserin Princeton University MS Third Series 
585’te kayıtlı nüshasında yer alan giriş kısmı bu nüshada mevcut değildir. Rabıtalardan hareketle bazı 
sayfaların metinde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nüsha oldukça eksiktir ve yalnızca 22 varaktan oluşur. 
Besmele ile başlayan eserin baş kısmında herhangi bir sayfa eksikliği bulunmaz. Bütünlüklü nüshanın 
rehberliğinde eserde müellife ilişkin bilgilerin yer aldığı yaklaşık 2-3 varaklık bir kısmın sayfa kopmasına 
uğramadığı hâlde bilinçli bir şekilde bu nüshaya dahil edilmediği gözlemlenmektedir; ancak diğer 
sayfalarda konu bütünlüğünün sağlanamaması sayfaların sonradan eksildiğine işaret eder. Sayfada 13 satır 
bulunur. 

(5) Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Genel, nu. 1962/2: Rika yazı türüyle istinsah edilmiş bu nüsha 
mevcut olduğu eserin 68b-76a varakları arasında yer alır ve sayfada 18 satır mevcuttur (İhsanoğlu vd., 2006, 
68). 

(6) Çorum Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, nu. 2933/2: Bu nüsha nestalik yazı türüyle kaleme 
alınmış olup bağlı bulunduğu eserin 9a-42b varakları arasında yer alır. Sayfada 17 satır mevcut olan eserin 
sonu eksiktir (İhsanoğlu vd., 2006, 68). 

(7) Princeton University MS Third Series 585: Bütünlüklü bir görünüm arz eden bu nüshanın 
müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Eser harekesiz nesihle kaleme alınmış olup sayfada 17 satır 
mevcuttur. 60 varaktan oluşan eserde imlâ hataları vardır. Bu çalışmanın yazı çeviriminde, erişilebilen tek 
bütünlüklü nüsha olması sebebiyle bu nüsha esas alınmıştır.3 

 
3. Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt’ta Tanım Cümleleri 
ʿAlī Çelebi Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt adlı, çalışmamıza konu olan bu eserinde, anlaşılmasının güç 

olacağını düşündüğü eski kimyaya ilişkin birçok kavrama, uygulamaya ve Arapça ifadeye tanımlamalarda 
bulunur. Eski kimyaya ilişkin bu terimler kimi zaman yaʿnī sözcüğü ile açıklanmaya çalışılır. Metinden bazı 
örneklerle bu ifadeler şöyle sıralanabilir. zībaḳ yaʿnī jīvedür [3a/14]; el-bābu’l-evvel yaʿnī evvelki bāb [3b/7]; bu 
ʿamelüŋ müḥimmātındandur yaʿnī lāzımdur [3b/10]; bu aġzınuŋ gėŋ berāberi ola yaʿnī aġzı ṭar olmaya [3b/16-17]; 

                                                            
3 Bu nüshanın varlığından T. Artun’un doktora tezi sayesinde haberdar olunmuştur (Artun, 2013, 190). 
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zācla ṭuzı saḥḳ ėdüp ḳurıdup döke yaʿnī döşeye [4b/14-15]; bir miḳdār zībaḳ alup yaʿnī ʿabd [5b/8]; ıssıcaḳ külde bir 
gėce teşviye ėde yaʿnī saḥḳ ėdesin [7a/14-15]; ṭaṣʿīdü’l-fıḍḍa yaʿnī nuḳrenüŋ taṣʿīdinüŋ ṭarīḳı [8b/11]; taṣʿīdü’r-raṣāṣ 
yaʿnī ḳalāy ḳurşun taṣʿīdinüŋ ṭarīḳı [9a/14-15]; taṣʿīdü’z-zāc yaʿnī ṣırça taṣʿīd ėtmenüŋ ṭarīḳı [9b/8-9]; taṣʿīdü’n-
nuḫās yaʿnī baḳır taṣʿīdinüŋ ṭarīḳı [9b/17-10a/1]; teklīsü’l-ḥadīd yaʿnī temür teklīs ėtmek ṭarīḳı [10b/13-14]; 
teklīsü’n-nuḫās yaʿnī baḳır teklīs ėtmek [11a/3]; teklīsü’l-fıḍḍa yaʿnī gümiş teklīs ėtmenüŋ ṭarīḳı [11a/6]; teklīsü’ẕ-
ẕeheb yaʿnī altun teklīsinüŋ ṭarīḳı [11b/2]; ṭalḳ ḥalb ėdesin yaʿnī ṭalḳ ṣırça ile dögesin [12a/16-17]; ḥallü’l-emlāḥ 
ve’z-zācāt ve’l-bevārıḳ ve’n-nūşādır yaʿnī ṭuzlaruŋ ve būrelerüŋ ve nūşādırlaruŋ ḥalleri ṭarīkı [12b/11-13]; ḥallü’l-
ḥadīd yaʿnī demür ḥall ėtmenüŋ ṭarīḳı [13a/16-17]; ḥallü’l-fıḍḍa yaʿnī gümiş ḥall ėtmek ṭarīḳı [13b/6-7]; baṣal-ı 
ʿunṣul alalar yaʿnī yabān ṣoġanı [13b/13]; incüyi dögerler yaʿnī ḳatı saḥḳ ėdesin [14a/13-14]; ʿamel-i māʾ-ı beyāżu’l-
beyżā yaʿnī yumurṭa aġından ṣu çıḳarmaḳ ṭarīḳı [18a/10-11]; māʾa’r-raṣāṣ yaʿnī ḳalāy ṣuyınuŋ ṭarīḳın [18b/14-15]; 
ṭalḳ-ı baḥrī yaʿnī deŋiz ṭalḳını [19a/14-15]; eger ḳurşun üzerine ṭamladasın ḳāʾimü’n-nār ėder yaʿnī erimesin gėç 
eyleye [20b/3-4]; ʿamel-i māʾa’l-ḥall yaʿnī tīzābuŋ ʿamelinüŋ ṭarīḳı [22a/8]; ġāyet taṭhīr ėdesin yaʿnī eridesin 
[25a/10-11]; ṣuyı alasın içüresin yaʿnī ḳaṭre ḳaṭre ṭamladup saḥḳ ėdesin [29a/12-13]; ol ṣuda nuşādır ḥall olmış ola 
yaʿnī nuşādır ḳalmamış ola [35a/14-15]; ḫūb ėdesin yaʿnī eridesin [36a/9]; üsrüb yaʿnī ḳurşun [38b/2-3]; orta od 
ėdesin yaʿnī ḳatı olmaya yumşaḳ daḫı olmaya [39a/5-6]; bir ṭīnlü şīşeye ḳoyup altına od ėdesin yaʿnī saḥḳ ėdesin 
[45b/1-2]; ḫılṭ eyleyesin yaʿnī ḳarışdurasın [50b/1].  

Bunlara ek olarak, metinde dė(n)- ‘söyle(n)mek’ fiiliyle birlikte de tanım cümleleri kurulmuştur. Bu 
duruma örneklerden bazıları ise şunlardır: ṣaru zırnīḫ ve ḳızıl zırnīḫdür ki aŋa nefs dėrler [3a/15]; anuŋ āleti şīşe 
gerekdür aŋa ḳarʿ dėrler [3b/13-14]; yahūdīler işledügi zeryāba fıḍḍa dėrler [13b/7]; kils olmış kızıl ḥadīd ki aŋa 
zaʿferān dėrler [25a/17]; ḳusṭ dėrler otdur anuŋ südi vardur [33a/15-16]; ġārīḳūn dėrler bir ot vardur ṣarṣaru 
ṭamarlar olur [33a/17-33b/1]. 

 
4. Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt’ın İmlâ Hususiyetleri 
Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt’ın bu çalışmaya esas alınan nüshası harekesiz nesih ile yazılmış olsa da 

imlâya ilişkin kimi unsurlar eserin kaleme alındığı Osmanlı Türkçesi dönemi için dikkat çekici örnekler 
sunar. Söz başındaki ötümlü, süreksiz, patlayıcı, dudak ünsüzü /b/ ile ötümsüz, süreksiz, patlayıcı, dudak 
ünsüzü /p/ seslerinin metin içerisinde sözcük düzeyinde ikili kullanımları göze çarpmaktadır: berk [12b/8]; 
berkidesin [14b/13]; perkidesin [27a/9]; perkitmeyesin [53b/7]; bişürüp [58a/9]; pişmiş [5b/16]. Söz başındaki 
ötümlü, süreksiz, patlayıcı, diş ünsüzü /d/ ile ötümsüz, süreksiz, patlayıcı, diş ünsüzü /t/ sesinin metin 
içerisinde sözcük düzeyinde ikili kullanımları göze çarpmaktadır: duz [56a/13]; ṭuz [56b/9]; dütmege [53a/2]; 
tütmeye [58a/3]; dütün [9b/3]; demür [10b/14]; temür [10b/13]; dura [29a/7]; ṭura [28b/15]; ṭurmayup [7a/4]; 
durup [11a/10]. Söz başı /t/ ünsüzü şu örneklerde Eski Türkçeden beri gelen ötümsüz şeklini korumaktadır: 
ṭamladasın [14a/17]; ṭamlasaŋ [20b/6]; ṭamzurasın [30b/2]; ṭar [15b/15]; ṭoġrayasın [35a/12]; ṭoŋınca [11a/9]. 
Metinde Eski Türkçeden beri mevcut olan arkaik bir soru zamiri *ka’dan türemiş şu iki soru sözcüğü 
mevcuttur: ḳanġı ‘hangi?’ [46b/7] ve ḳaçan ‘ne zaman?’ [29b/7]. Küçültme eki metinde sadece {+çUk} olarak 
değil aynı zamanda {+çAk} şeklinde de görülür: miḳdārcuḳ [37a/2]; pāracuḳ [12a/11]; pārecügini [55b/2]; 
ufacuḳ [35a/12]; çubucaġuŋ [31b/10]; yarucaḳ [5a/9]. Pekiştirme sözcükleri ḳıpḳızıl [10b/8] ve ḳaṣḳatı [34b/17] 
örneklerinde olduğu gibi Türkçenin genel bir kuralı olarak /m, p, r, s/ ünsüzleriyle kurulmuştur; ancak 
ṣarṣaru ‘sapsarı’ [33b/1] örneğinde sözcüğün ilk hecesine /p/ yerine /r/ ünsüzünün eklenmesi metnimiz 
için ilgi çekici bir örnektir. Metinde zarf-fiil eki {-(X)p}’nin bağlama ünlüsünün yuvarlak ünlülerin yanı sıra 
düz ünlüler ile de yazıldığı görülmektedir: ṭoldurup [12b/15]; ṭamzurup [24a/3]; ulaşdurup [29b/3]; eriyip 
[12a/11]. Metinde yalnız bir sözcükte geçen {+layın} eki ‘gibi’ anlamında kullanılmıştır: ṣıġacaḳlayın ‘sığacak 
gibi’ [4a/14]. 

 
5. Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt’ın Söz Varlığı 
Bu eserin söz varlığı eski kimyayla ilişkili kimyevi maddeleri, kimyevi süreçleri, araç ve gereçleri, 

ölçü birimlerini ve bunlara ilişkin birçok kavram ve sözcüğü ihtiva etmektedir.  
5.1. Kimyasallar, Kimyevi Amaçlı Maddeler ve Değerli Taşlar 
Metinde geçen kimyasallar, kimyevi amaçla kullanılan muhtelif bileşenler, sıvılar ve değerli taşlara 

şunlar örnek olarak verilebilir: ʿabd ‘cıva’ (St. 833b; Redh. 1281b) [3b/12]; ʿabd-ı ḥayy ‘diri cıva’ [28a/9]; acı ṭuz 
‘acı tuz’ [4b/9]; aḳ billūr ‘ak kristal’ [5a/8]; aḳ cesed ‘beyaz kimyasal madde’ [16b/13]; aḳ gümiş ‘ak gümüş’ 
[32a/14]; aḳ ḳamer ‘beyaz gümüş’ [20b/10]; aḳ kirec ‘beyaz kireç’ [7b/15]; aḳ neft ‘beyaz neft’ [12b/4]; aḳ zībaḳ 
‘beyaz cıva’ [17b/2]; altun ‘altın’ [11b/2]; baḳır ‘bakır’ [10a/1]; bal ‘bal’ [15a/12]; bal mūmı ‘bal mumu’ 
[31b/15]; belesān yaġı ‘pelesenk yağı’ [15b/8]; bevl ṭuzı ‘idrar tuzu, ürat’ [25b/4]; billūr ‘kristal’ [13a/2]; birinc 
‘pirinç alaşım’ (Redh. 179b) [3a/16]; būraḳī-yi ermenī ‘Ermenî boraksı’ [43a/11]; būre ‘bora’ [12b/12]; būre-i 
ermenī ‘Ermenî borası’ [51b/3]; būre-i ṣaġārīt ‘Sagârît borası’ [51b/3]; būre-i zerāvendī ‘Zerâvendî borası’ 
[32a/7]; cengār ‘jengar’ [43a/11]; demür ‘demir’ [7b/13]; deŋiz köpügi ‘magnezit’ [25b/17]; diri ʿabd ‘diri cıva’ 
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[28/15]; duz ‘tuz’ [56a/13]; ervāḥ ‘esanslar’ (St. 39b; Redh. 74b) [3b/12]; fıḍḍa ‘gümüş’ [8b/11]; frengī altun 
‘frenk altını’ [60b/16]; ġabīṭ ‘cıva’ (St. 881a) [49a/13]; gümiş ‘gümüş’ [8b/12]; ḥadīd ‘demir’ [10b/17]; ḫāliṣ 
ḳamer ‘hakiki gümüş’ [22a/3]; incü ‘inci’ [14a/7]; jīve ‘cıva’ [3a/14]; ḳalāy ‘kalay’ [3a/16]; ḳamer ‘gümüş’ (St. 
86a) [3a/16]; ḳāʾimü’n-nār ‘katı cıva’ (St. 950a) [20b/3]; ḳaşīşā ‘bir tür taş’ [31a/2]; kibrīt ‘kükürt’ [3b/13]; kireç 
‘kireç’ [7a/6]; ḳızıl demür ‘kızıl demir’ [25a/17]; kızıl ḥadīd ‘kızıl demir’ [25a/17]; ḳızıl kils ‘kızıl kireç’ [11a/5]; 
ḳızıl şems ‘kızıl altın’ [29a/16]; ḳızıl zırnīḫ ‘kızıl arsenik’ [3a/15]; ḳurşun ‘kurşun’ [3a/16]; maʿdenī cesedler 
‘madenî kimyasallar’ [27b/3]; maʿdenī ḳamer ‘madenî gümüş’ [37b/7]; maʿdenī ṭalḳ ‘madenî talk’ [39a/9]; 
maġnīsā ‘magnezyum oksit’ (Redh. 1924b) [20b/11]; mercān dibi ‘mercan dibi’ [13a/2]; merḳaşīşā ‘akpirit, 
demir sülfit’ [21a/2]; merḳaşīşā-yı ẕeheb ‘altın akpirit’ [11b/16]; milḥ ‘tuz’ (St. 1307b; Redh. 1968a) [7a/2]; milḥ-
i enderānī ‘Enderânî tuzu’ [4b/9]; milḥ-i ḳalye ‘kalye tuzu, sodyum oksit’ [23b/13]; naṭrūn ‘borak’ [32a/6]; 
nemek ṭuzı ‘tuz’ [19a/8]; nişādır ‘amonyum klorür’ [5b/4]; nūşādır ‘amonyum klorür’ [5b/8]; nuḥās ‘bakır’ 
[7a/2]; nuḳre ‘külçe gümüş’ [8b/11]; nūşādır-ı billūr ‘kristal amonyum klorür’ [38b/1]; nūşādır-ı kirmānī 
‘Kirmânî amonyum klorürü’ [38a/17]; nūşādır-ı maṣʿad ‘damıtılmış amonyum klorür’ [48a/11]; pirinc ‘pirinç 
alaşım’ [33a/10]; pōlād ‘çelik’ [41a/12]; revġān ‘yağ’ [17a/16]; ṣābūn ‘sabun’ [8b/3]; ṣadef ‘sedef’ [13a/2]; ṣāfī 
ḳamer ‘saf gümüş’ [21a/2]; ṣāfī sirke ‘saf sirke’ [7b/11]; ṣarı zırnīḫ ‘sarı arsenik’ [31b/17]; ṣarp sirke ‘kuvvetli 
sirke’ [16b/10]; ṣaru kibrīt ‘sarı kükürt’ [57a/15]; ṣaru kükürt ‘sarı kükürt’ [3a/14]; ṣaru zırnīḫ ‘sarı arsenik’ 
[3a/15]; şebb ‘şap, alüm’ (St. 720a; Redh. 1106a; Siggel 1951: 42b) [26b/16]; sebīke ‘dökme metal külçesi veya 
kalıp’ (Redh. 1036b) [20b/8]; şems ‘altın’ (Sig. 83a) [3a/16]; sidük ṭuzı ‘idrar tuzu, ürat’ [48a/3]; ṣırça 
‘(metinde) demir sülfat, vitriol, krş. zāc’ [9b/9]; sirke ‘sirke’ [7a/3]; şīrzaḳ ‘yarasa tersi’ [26b/3]; süci ‘şarap’ 
[7a/3]; süci sirkesi ‘şarap sirkesi’ [14b/8]; ṭalḳ ‘talk, talk pudrası, yarı saydam mineral’ (Redh. 1244a; St. 818b) 
[5a/4]; ṭalḳ-ı baḥrī yaʿnī deŋiz ṭalḳı ‘deniz talkı’ [19a/14-15]; temür ‘demir’ [10b/13]; tenkār ‘boraks’ [32a/6]; 
tīzāb ‘kezzap’ [22a/8]; ṭuz ‘tuz’ [4b/1]; ʿuḳāb ‘amonyak tuzu, krş. nişādır’ [3b/12]; ʿunnāb ‘hünnap’ [60b/1]; 
üsrüb ‘kurşun’ [38b/2]; yaşıl zāc ‘yeşil demir sülfat’ [42a/14]; zāc ‘demir sülfat, vitriol’ (Redh. 1000b) [5a/3]; 
zāc-ı mıṣrī ‘Mısır zâcı’ [19a/8]; zaʿferān ‘safran’ [10b/17]; żamḳ ‘zamk’ [39b/11]; ẕeheb ‘altın’ [11b/2]; zencār 
‘jengar’ [6b/9]; zeryāb ‘altın suyu’ [13b/7]; zeyt yaġı ‘zeytin yağı’ [6a/16]; zībaḳ ‘cıva’ (Redh. 1022a; Sig. 81b) 
[3a/14]; zincifr ‘cıva sülfür’ [11a/5]; zincifre ‘cıva sülfür’ [6a/15]; zırnīḫ ‘arsenik’ [3b/13]; zühre ‘bakır’ 
[3a/16]. 

5.2. Kimyasal İşlemlerde Kullanılan Araç ve Gereçler 
Metinde geçen kimyevi usuller için kullanılan araç ve gereç isimleri şöyledir: aġzı gėŋ ḳarʿ ‘ağzı geniş 

bir tür şişe’ [8a/6-7]; aġzı ṭar bardaḳ ‘ağız kısmı dar olan bardak’ [15b/15]; bardaḳ ‘bardak’ [27a/2]; çanaḳ 
‘çanak, kâse’ [12b/3]; çeküç ‘çekiç’ [18b/11]; çölmek ‘çömlek’ [12b/15]; çuvalduz ‘büyük dikiş iğnesi’ [60b/8]; 
demür būte ‘demirden yapılmış içinde maden eritilen kap’ [20b/5]; demür kėçe ‘demirden yapılmış keçe’ 
[19b/16]; fihr ‘destesenk denilen taş’ [11a/2]; furūn ‘fırın’ [4a/12]; inbīḳ ‘akıcı kimyasalların süzülmesini 
sağlayan alet’ [4b/2]; ḳadeḥ ‘kadeh, bardak’ [5b/14]; ḳarʿ ‘üç türü mevcut olan bir şişe’ [28a/17]; ḳarʿ-ı inbıḳ 
‘süzme aletinin şişesi’ [43a/15]; ḳaşīşā ṭaş ‘bir tür taş’ [11a/2]; kürek ‘kürek’ [31b/14]; muṭayyen ẓarf ‘balçıktan 
mahfaza’ [9a/13]; ocaḳ ‘ocak’ [4a/11]; pūte ‘içinde maden eritilen kap’ [10b/14]; ṣalāye ‘üzerinde bir şeylerin 
ezildiği yassı taş, metinde ṣalāye yaṣṣı ṭaş ki üzerinde nesne ezerler [4a/16] ve ṣalāye: nesne ezdükleri yaṣṣı düz 
ṭaşdur cemʿ: ṣalāyāt gelür [15a/14] şeklinde açıklanmıştır; ṣırça çanaḳ ‘camdan yapılmış çanak’ [22b/1]; ṣırça 
fihr ‘camdan kimyasal ezmeye yaran taş’ [30b/2]; ṣırça havān ‘camdan havan’ [30a/1]; ṣırça ḳadeḥ ‘camdan 
bardak’ [6a/6]; ṣırçadan ṣalāye ‘sırçalı kimyasal ezmeye yarayan taş’ [11a/9]; sırçalu bardaḳ ‘sırçalı bardak’ 
[8b/3-4]; ṣırçalu çölmek ‘sırçalı çömlek’ [15b/13]; şīşe ‘şişe’ [3b/13]; ṭaġar ‘ağzı geniş, büyük toprak küp’ (TS 
3697) [5b/10]; tebsi ‘tepsi’ [51a/1]; tennūr ‘tandır, fırın’ [35a/a]; ṭīnlü ṣırça şīşe ‘balçıktan cam şişe’ [30a/4]; 
ṭīnlü şīşe ‘balçıktan şişe’ [7b/17]; vālā ‘bir tür kumaş’ [7a/1]; ẓarf ‘mahfaza, kap’ [4b/13]. 

5.3. Ölçü Birimleri 
Metinde geçen ölçü birimleri ise şöyledir: bir barmaḳ ḳalıŋlıġı ‘bir parmak kalınlığı ölçüsündeki 

antropometrik bir ölçü birimi’ [57b/9]; cüz ‘parça’ [17a/15]; dānaḳ ‘dirhemin altıncı parçası’ (Redh. 885b) 
[21a/7]; dirhem ‘okkanın dört yüzde birine eşit olan eski bir ağırlık ölçüsü birimi (3,2075 gr)‘ (MBTS 731a) 
[17a/4]; dört barmaḳ miḳdārı ‘dört parmak kalınlığı ölçüsündeki antropometrik bir ölçü birimi’ [27a/8]; iki 
barmaḳ ḳalıŋlıġı ‘iki parmak kalınlığı ölçüsündeki antropometrik bir ölçü birimi’ [57b/14]; iki barmaḳ miḳdārı 
‘iki parmak ölçüsündeki antropometrik bir ölçü birimi’ [57a/3-4]; mis̱ḳāl ‘4.810 gram olan bir ağırlık ölçü 
birimi’ (TüS 1690a) [20b/9]; rıṭl ‘130 dirhem ağırlığında arpa veya buğday alan bir ölçek‘ (MBTS 2618a) 
[22b/8]; sere ‘açık ve gergin şekilde duran başparmakla işaret parmağının uçları arasındaki uzunluk’ (MBTS 
2776b) [3b/14]; vuḳıyye ‘400 dirhemlik Osmanlı ağırlık ölçüsü, okka’ (MBTS 3372a) [56a/15]. 

5.4. Bitki Adları 
Metinde geçen bitki adları şunlardır: bādincān ‘patlıcan’ [15b/13]; baṣal-ı ʿunṣul ‘yaban soğanı’ 

[13b/13]; beyāż ṣoġan ‘beyaz soğan’ [55a/8]; çeltük kepegi ‘pirinç kepeği’ [57b/13]; çörek otı ‘çörek otu’ [4a/16]; 
ekşi enār ‘ekşi nar’ [13a/17]; enār ‘nar’ [13b/3]; ġārīḳūn ‘katranköpüğü, boletus igniarius’ (Redh. 1334a) 
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[33a/17]; ḥabbü’l-ġār ‘defne tanesi’ [15b/11]; ḥavāfirü’l-baġl ‘katır tırnağı’ [11b/5]; ḳabaḳ ‘kabak’ [60b7]; ḳusṭ 
‘üç veya dört çeşidi olan aromatik bir kök’ (Redh. 1453a) [33a/15]; saġmūniyā-yı maḥmūde ‘mahmude otu’ 
(Redh. 1064b) [33a/7-8]; tūrunc ‘turunç’ [14a/8]; üşnān ‘acı çorak, salsola kali’ (Redh. 124a) [15b/11]; yabān 
ṣoġanı ‘yaban soğanı’ [13b/13]; yaş ḫardal ‘yaş haral’ [15a/3]; yaş ṣarımsaḳ ‘yaş şarımsak’ [15a/2]. 

5.5. Zaman Sözleri 
Metinde geçen zaman ifadeleri şu şekildedir: aḫşam ‘akşam’ [44a/15]; gėce ‘gece’ [36a/13]; gündüzin 

‘gündüzleyin’ [36a/13]; öyleye degin ‘öğlene kadar’ [9a/10]; ṣabāḥ ‘sabah’ [9a/10]; ṣabāḥdan ikindüye degin 
‘sabahtan ikindiye kadar’ [27a/9]; yarındası ‘ertesi gün’ [6a/8]. 

5.6. Kimyevi Süreçler 
Metinde geçen kimyevi sürece ilişkin sözler ve ifadeler şöyledir: ʿaḳd ve ḥall ėtmek ‘kimyasal maddeyi 

kaynaştırma ve çözme’ [3b/5]; eczāları biri biriyle ḳarışdurup cevāhir ėtmek ‘kimyasal maddeleri birbiriyle 
karıştırarak kıymetli taş elde etmek’ [3b/4]; eczāyı is̱bāt eylemek ‘kimyasal maddeyi sabitlemek’ [3b/2-3]; ḥall 
ėtmek ‘çözünme ve çözelti haline getirmek’ [3b/2]; istıḳṭār ‘damıtılmış’ [51b/17]; istinzāl ‘indirmek, 
damıtmak’ [51a/15]; malġama ‘cıvanın metallerle karıştırılmasıyla elde edilen alaşım’ (MBTS 1950a) [4b/11]; 
maṣʿad ‘damıtılmış’ (St. 1253b) [10b/4]; sebk ‘akan bir metali bir kaba dökme’ (Redh. 1036a) [5b/1]; taḳṣīr 
‘kısaltılmış, kısılmış’ (Redh. 577b) [45a/3]; taḳṭīr ‘damıtma’ (St. 316b; Redh. 577b; Ullmann 1972: 264) [9a/4]; 
ṭarḥ ėtmek ‘atmak, çıkarmak’ (Redh. 1236a-b) [3b/6]; taṣʿīd ‘buharlaştırma’ (Redh. 553b) [3a/17]; taṭhīr 
‘temizleme, tasfiye’ (Redh. 558a) [25a/10]; tecfīf ‘kurutma, kurulama’ (Redh. 499a) [52a/15]; teklīs 
‘kireçleştirme’ (Redh. 583a) [10b/10]; tenkīs ‘ters çevirme’ (Redh. 602a) [9a/13]; tenḳıye ‘temizleme’ (Redh. 
601b) [9a/1]; tertīb ‘hazırlama’ (Redh. 529b) [20b/15]; tesḳıye ‘sulama, su verme’ (Redh. 546b) [17a/3]; teşḳıye 
‘kötü olma’ (Redh. 550b) [46a/1]; teşmīʿ ‘mumla kaplama’ (Redh. 551a) [14b/5]. 

5.7. Suya İlişkin Sözler 
Metinde kimyasal maddelerden üretilen sulara ilişkin ifadeler ile bunlara ek olarak suyu niteleyen 

yapılar ise şöyledir: aḳ ṣu ‘ak su’ [16a/12]; altun ṣuyı ‘altın suyu’ [16b/1]; baḳır ṣuyı ‘bakır suyu’ [16b/2]; būre 
ṣuyı ‘bora suyu’ [25b/2]; ekşi tūrunc ṣuyı ‘ekşi turunç suyu’ [23a/14]; issi ṣu ‘sıcak su’ [12b/1]; ḳalye ṣuyı ‘kalye 
suyu’ [18a/5]; ḳara ṣu ‘kara su’ [14b/4]; ḳıpḳızıl ḳan gibi ṣu ‘kıpkızıl kana benzer su’ [28a/2-3]; ḳızıl ṣu ‘kızıl 
su’ [14b/17]; ḳurşun ṣuyı ‘kurşun suyu’ [34a/14]; maḥlūl ṣu ‘çözünmüş su’ [28b/9]; māʾ-ı fārūḳa ‘ayrılmış olan 
su’ [60b/12]; nūşādır ṣuyı ‘amonyum klorür suyu’ [59a8-9]; ṣāfī ṣu ‘saf su’ [25b/6]; ṭatlu ṣu ‘tatlı su’ [28a/10-
11]; ṭīnlü ṣu ‘çamurlu su’ [28b/16]; tūrunc ṣuyı ‘turunç suyu’ [35b/11-12]. 

5.8. İkilemeler 
Metinde ayrıca ikileme ve tekrar grupları mevcuttur. Bunlara şu örnekler verilebilir: artuḳ ve eksük 

‘fazla ve eksik’ [57b/15]; ayru ayru ‘ayrı ayrı’ [13b/4-5]; az az ‘az az’ [31a/17]; azacuḳ azacuḳ ‘azıcık azıcık’ 
[57b/1-2]; başḳa başḳa ‘başka başka’ [52b/2]; içini ve ṭaşını ‘içini ve dışını’ [17b/7]; ḳaṭre ḳaṭre ‘damla damla’ 
[29a/13]; od od ‘ateş ateş’ [27b/17]; pārcuḳ pārcuḳ ‘küçük parçalar hâlinde’ [53b/17]; pāre pāre ‘parça parça’ 
[20b/11]; ṭamladı ṭamladı ‘damla damla, damlatarak’[28a/1]; tedrīcle tedrīcle ‘yavaş yavaş’ [51b/6]; tīz tīz ‘hızlı 
hızlı’ [31b/14]; yalŋız yalŋız ‘yalnız yalnız’ [25a/7]; yap yap ‘yavaş yavaş’ [20b/6-7]; yapça yapça ‘yavaş yavaş, 
yavaşça’ [30a/2]. 

 
6. Metin 
mecmūʿatü’l-mücerrebāt mine’l-kāf 
[1b] 
bi’smi’l-lāhi’r-raḥmani’r-raḥīm (1) elḥamdulillāhi rabbi’l-ʿālemīn ve’ṣ-ṣalavatu ve’s-selāmu ʿalā seyyidinā 

muḥammed (2) ve ālihi ecmaʿīn ammā baʿd bilmek gerek kīmiyāyı şerīf ʿilmdür ve ʿilm-i nebīdür (3) bu fennüŋ ʿulemāsı 
nā-ehlden sırrı ḥıfẓ içün yazduḳları kitāblarda (4) maḫfī ḳılup mermūz ʿibāretlerle taʿbīr ve işārāt ėtmişlerdür ki (5) 
ḥaḳīḳat-ı ʿilme her nė nā-ehl vāḳıf olup fesādāta sebeb olmaya (6) ol sebebden ki bu ʿilme ṭālib üstād-ı kāmile yėtişmedin 
mücerred (7) kitābla ʿilme şürūʿ ėtseler cemīʿ ʿömrlerin bu ṭarīḳda geçirüp (8) māl-ı ḳārūn ḫarc ėtseler ḳaṭʿan ḫaṭādan 
ḫālī olmayup netīce (9) bulmazlar fī-taḥḳīḳihi cemīʿ kitāblarda ṣaḥīḥdür ammā mermūzātına vāḳıf (10) olmaduḳları 
sebebden ṣūrete getürmezler ėmdi bu ʿilme şürūʿ (11) ėdüp kitābların oḳıyup remzlerin aḫẕ ėtmek isteyen (12) 
kimesnelere şöyle gerekdür kim her eşyānuŋ ṭabāyiʿne tamām vāḳıf (13) olup ve anlaruŋ teṭahhurlarına ve 
meḳādirlerine ve imtizāclarına  

[2a] 
(1) ve iʿtidāllerine ve eḥaduhumā āḫirüŋ iḫtilālin ve fesādın defʿ [ve] (2) taḳviye [ve] ṣalāḥ ėtmede ve bu eczā 

anuŋ müstaḳil nė ṭabīʿatı vardur (3) ve nė fiʿl ẕuhūr ve imtizāc ile nė ṭabīʿat baġlar ve nė saḥḳ-ı belīġ ile (4) nė mertebeye 
yėtişür ve nāruŋ şiddetinden ve leyyinetinden nefʿ ve żarardan (5) nė ḥāle ve nė mertebeye yėtişür ve bunları bilmek 
ṣāliḥ gerekdür (6) tā ki iks̱ir-i ʿamel ṣavāb ola yāḫūd işleri kemāle yėtişüp (7) üstāduŋ ʿan-ṣamīmi’l-ḳalb muḳārini olup 
ḥużūrında gendi (8) eliyle ʿamel ėdüp ṭarīḳ-ı müstaḳīme vāṣıl ola ve bu iki üslūbdan (9) ġayrı ṭarīḳ ile vuṣlat mümkin 
degildür meger ʿināyet-i ḥaḳḳ yėtişüp tecribede (10) fetḥ-i bāb ola ammā bu faḳīr ve ḥaḳīr ṭālibinden dūstān-ı ṣādıḳ (11) 
ve yārān-ı muvāfıḳ ile bunca zamān bu fenne mübāşeret ėdüp baʿżı (12) ṭarīḳ-ı ḥaḳḳuŋ aʿmāl-ı ṣaḥīḥinüŋ teʾs̱īrāt [ve] 
muʿāyenā[tı] müşāhede olınup (13) bu ʿilmüŋ ḥaḳīḳatına ve vücūdına yaḳīn ve iʿtiḳādum muḳarrer olup (14) bi’ż-żarūrī 
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ṭamaʿ ġālib olup kemālile fütūḥa ve vuṣlata cānib-i (15) ḥaḳḳdan mirāren işāret vāḳıʿ olduġı sebebden bu ʿilmüŋ (16) 
hevesine terk-i memleket ėdüp diyār-ı maġrib-i zemīne ve ḫıṭā ve ḫoten (17) [ve] hindistān ve ʿarab ve ʿacem 
memleketlerine menzil-be-menzil şehir-be-şehir seyāḥat 

[2b] 
(1) eyledüm ve müteḳaddimīnüŋ ve müteʾaḫḫirīnüŋ cemīʿ muʿteber kitābların cemʿ ėdüp (2) ʿālimlerinden 

aḳdem ve bu fennüŋ meşhūr müteʿārif ʿazīzlerine gendülerin (3) pinhān ḳılup genc-i firāḳında ferāġat ėtmiş mestūr 
vāṣıllaruŋ ḥiẕmetlerine (4) yüz sürüp ʿabd ve raḳīḳ gibi ḥiẕmet ėtmekle mertebe-i istiḥḳāḳ (5) bulup her bir ʿazīzden baʿżı 
ʿamellerüŋ ṭarīḳları ve mühimmātı içün (6) inʿām ve iḥsānlarına yėtişüp ve baʿżı daḫı ʿazīzlere mülāḳī olup (7) istibdāl-i 
ṭarīḳıla anlardan daḫı nėce menāfiʿ ʿāyid olup bi’ḥamdillāh (8) vā[r]idāta tamām vuṣlat bulup mütesellī olup ġınā-yı ḳalb 
mertebesine (9) yėtişdüm bi’l-āḫir otuz yėdi yıl miḳdārı ḥiẕmetinden ṣoŋra vaṭan-ı (10) aṣlı taḥatturı ve iftirāḳı ġālib olup 
yėne vaṭana gelüp teʾehhül olındı (11) ḳabl-ı ḥaḳḳdan celle celāluhu bir oġlancuḳ ṣadaḳa olındı meger bir gün (12) 
vücūduma nāgāh seḳāmet ʿārıż olup aḥvālüm taṣavvuruna rücūʿ (13) olındı fikr eyledüm ki yigitlik ʿālemi birlige 
mübeddel olup ʿömrimüŋ (14) fetāsı yoḳdur zaḥmetler ve meşaḳḳatler ile kesb ėtdügim kemālātı hebā ve (15) münʿadim 
olmaḳ ḳalbime hücūm ve ḫalecān ėdüp māl ve mīrās̱ḫōr oġla (16) vefā ėtmeyüp pāyidār olmaz ve ol üstād naẓarında 
işledügim ʿamelleriŋe (17) var idi ḫāṭırumda żāyiʿ ola ve bu ḫavfdan ve ruḳye ḳayd ėtdügim  

[3a] 
(1) nüsḫaʾ nā-ehle düşe ġam baḥrine müstaġrāḳ ve sergerdān iken (2) taḥayyürinde ḳalup vāḳıʿada ʿālem-i 

ġaybdan şöyle emr olındı ki (3) mücerrebātum ʿale’t-tertīb cemʿ eyleyem tā ki benden ṣoŋra oġlancuġa gerek (4) olup 
destgīr ola pes çünki bu vechle oldı ṣavāb (5) görilüp üstāddan görildügi ṭarīḳ üzre her eczānuŋ (6) evlerini ve 
tertīblerini ve naẓarlarını ve taḳṭīrlerini ve veznlerini (7) ve āteşüŋ miḳdārını ve cevherüŋ ḥall ve ʿaḳdını ve meşrūḥ-ı 
tertīb (8) üzerine taṣrīḥ eyledüm tā ki üstād iḥtiyāc olınmayup her ʿamelde (9) üstād-ı taʿlīm gibi tamām baṣīret üzre 
olup żarar ve ziyān olmaya (10) ve bu kitābuŋ adını mecmūʿatü’l-mücerrebāt ḳodum ammā ġāyet iḫtiṣār ėtdüm (11) 
mübālaġāt ve terġībāt ėdüp zīb [ve] zīnet vėrmedüm her gişi göricek (12) düşüp alup ḥıfẓ eylemeye oġlancuġum 
maḥrūm ola dėyü ve bu kitābı (13) dört rükn üzre ve sekiz bāb üzerine binā ėtdim rükn-i evvel (14) rūḥdur zībaḳ yaʿnī 
jīvedür rükn-i s̱ānī ṣaru kükürtdür rükn-i (15) s̱ālis̱ ṣaru zırnīḫ ve ḳızıl zırnīḫdür ki aŋa nefs dėrler rükn-i (16) rābiʿ 
ecsāddur şems ve ḳamer ve zühre ve birinc ve ḳalāy ve ḳurşun (17) ve daḫı nė ki bunlara beŋzer var ise bāb-ı evvel 
taṣʿīdüŋ ṭarīkın 

[3b] 
(1) ve gerek olıcaḳ āletlerüŋ ve esbāblarını beyān ėder bāb-ı s̱ānī teklīsüŋ (2) ṭarīḳın bildürür bāb-ı s̱ālis̱ ḥall 

ėtmek ṭarīkını bildürür bāb-ı rābīʿ eczāyı (3) is̱bāt eylemek içün ve tertībleri içün ṣular çıḳarmaḳ beyān ėder (4) bāb-ı 
ḫāmis eczāları biri biriyle ḳarışdurup cevāhir ėtmek beyān (5) ėder bāb-ı sādis cevheri ʿaḳd ve ḥall ėtmek ṭarīḳını beyān 
ėder (6) bāb-ı sābiʿ cevheri nė vechle ṭarḥ ėtmek ecsāduŋ tenḳıyelerini (7) bildürür bāb-ı s̱āmin her ṭarīḳda ʿamel-i 
müteferriḳa beyānındadur el-bābu’l-evvel (8) yaʿnī evvelki bāb taṣʿīdüŋ ṭarīḳını ve gerek olıcaḳ āletlerini ve esbāblarını 
(9) beyān ėder ėmdi bilmek gerek kim taṣʿīd cemīʿ edviye ve ecsādlarını (10) pāk ve arı ėder ve taṣʿīd bu ʿamelüŋ 
müḥimmātındandur yaʿnī lāzımdur ki (11) taṣʿīdüŋ āleti ve nė vechle olur ve nė vechle gerekdür biline eger (12) ervāḥ 
ve enfüs taṣʿīd ėderseŋ mes̱elā ʿabd gibi ve ʿuḳāb –nişādır– gibi (13) ve kibrīt gibi ve zırnīḫ gibi anuŋ āleti şīşe gerekdür 
aŋa ḳarʿ (14) dėrler üç nevʿ olur birisinüŋ uzunı yėdi ve ėni bir sere (15) ve birisinüŋ daḫı uzun bėş üŋüklügi ola ve 
birisinüŋ (16) daḫı uzunı üç ola ve bu aġzınuŋ gėŋ berāberi ola yaʿnī (17) aġzı ṭar olmaya andan ṣoŋra ammā bu ḳarʿnuŋ 
daḫı ġāyetinde 

[4a] 
(1) yaʿnī rāst gerekdür buḫār-ı maṣāʿid żāyiʿ olmaya andan ṣoŋra bu (2) ḳarʿları üç bölüginde iki bölük 

miḳdārını ṭīnledükde ṣoŋra (3) ḳoyalar dura balçıḳ ile ṣıvayala[r] ki od es̱er ėtmeye tā ki tamām ḳurıya (4) andan ʿamele 
başlayalar ve eger ecsād taṣʿīd ėderseŋ āleti ṭopraḳdan (5) zīrā ecsād taṣʿīdinüŋ āteşi ġāyet ḳavī ve şedīd gerekdür (6) 
şīşe durmaz4 ėrir ėmdi taṣʿīdüŋ āletleri ve esbābları (7) her vilāyetde ṭāliblere maʿlūmdur zīrā ġāyet meşhūrdur ziyāde 
(8) tafṣīle iḥtiyācı yoḳdur şimden gėrü her eczāyı nėce taṣʿīd ėtmek (9) gerekdür üstāddan ögrendügimüz üzre beyān 
ėdelüm evvelki bāb (10) ervāḥ taṣʿīd eylemek beyān ėder mes̱elā ʿabd taṣʿīd eylemek diledüŋ (11) gerekdür kim bir ocaḳ 
yapa dibinüŋ ėni iki ḳarış5 ola ve yüksekligi (12) buçuḳ ḳarış miḳdārı ola ve furūn ḳapusı gibi küçük ḳapu ḳoya iki (13) 
aġaç odun ṣıġacaḳ deŋlü ola andan ocaġuŋ üsti delük (14) ola ki muṭayyen ḳarʿ ortasına degin ṣıġacaḳlayın ola andan 
(15) ḳarʿuŋ dibine iki barmaḳ ḳalıŋı miḳdārı ġāyet saḥḳ olmış yumşaḳ düz (16) döşeye andan ʿabdı çörek otı ile muḥkem 
ṣalāye –ṣalāye yaṣṣı ṭaş ki üzerinde nesne ezerler aḥterī– üzerinde (17) saḥḳ ėdesin ki ʿabdı maḥv ola hīç es̱er ḳalmaya 
andan ʿabdı 

[4b] 
(1) ol ḳarʿuŋ içindeki ṭuzuŋ üzerine döşeye ve ḳarʿı ol (2) ocaġuŋ üzerine ḳoyup eṭrāfına balçıḳla ṣıvaya üzerine 

inbīḳ (3) ḳoyup ḳarʿı berkide ve āletinden yap yap od eyleye ammā leyyin āteş (4) eyleye tā ki ʿabdı ve saḫnı ṣaġlıda 
ḳoyup cemīʿsi çıḳa taṣʿīd (5) ola tamām taṣʿīd ḳılıcaḳ odını çeke ḳoya andan ḳarʿı açup (6) inbīḳden ʿabdı cemʿ eyleye 
ṣaḳlaya bir dürlü taṣʿīd ʿabdı budur (7) ʿabdı s̱ābit olup ṣaḥīfe üzerinde aḳar ve ṣaḥīfenüŋ bir (8) yüzine ġavṭ ėder için 
ṭaşın aġardur bir miḳdār yaşıl zāc (9) anuŋ berāberi milḥ-i enderānī6 yāḫūd acı ṭuzı alalar muḥkem saḥḳ (10) ėdeler 
birbiriyle ḳarışduralar ve bir miḳdār ʿabd daḫı içine ḳoyalar (11) muḥkem saḥḳ ėdeler tā ki ʿabduŋ hīç es̱eri ḳalmaya 
belürmeye malġama (12) ola andan ṣoŋra güneş üstinde yāḫūd ıṣıcaḳ kül üzerinde (13) ḳurıda andan ṣoŋra ol taṣʿīd 

                                                            
4 Yz. duymaz. 
5 Yz. ḳarıs. 
6 Yz. اتدونى <etdūnī (?)>. 
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ėdecek ẓarfuŋ dibine bir aḳ (14) kāġıd ḳoya kāġıd üzerinde bir miḳdār eze zācla ṭuzı (15) saḥḳ ėdüp ḳurıdup döke yaʿnī 
döşeye ve anuŋ üzerine (16) bu ʿabdla saḥḳ ėtdügüŋ döşeye ol yapduġı ocaġuŋ (17) üzerine berkide daḫı altından azacuḳ 
od eyleye ol odı 

[5a] 
(1) ziyāde eylemeye yapça yapça odını artura tā ki ʿabd (2) taṣʿīd olup ḳalḳa andan odını çeküp ṣuda ve bu (3) 

taṣʿīd olan ʿabdı ṣıyırup7 ala evvelki zāc ile ṭuzla (4) saḥḳ eyleye ve ʿabduŋ yarusı ḳadar ḥaleb olmış ṭalḳı bile ḳoyup (5) 
muḥkem saḥḳ ėdüp yėne ḳurıdup taṣʿīd ėdesin yėdi defʿa (6) bu vechle taṣʿīd eyle ammā her bār ki ėndürüp saḥḳ eyleye 
maḥlūl (7) ṭalḳdan bir vezn artuḳ ḳoyup ve zācla ṭuzuŋ veznin eksilde (8) yėdinci defʿada aḳ billūr gibi dögüp taṣʿīd 
ḳalḳmasın alup (9) andan yarucaḳ baḳır ṣaḥīfesin ḳızdurup üzerine ḳo bir yanına (10) geçüp aġardur ammā evvel od 
ėtmek miḳdārı oldur ki mes̱elā yüz (11) otuz dirhem ʿabd her taṣʿīde on ikişer sāʿat od eyleye andan (12) alup ṣaḳlaya 
erkānına gerek olur bir nevʿ bir miḳdār ʿabdı (13) alasın üç defʿa zācla ve ṭuzla taṣʿīd eyleyesin evvelki gibi (14) andan 
zāc ḳatmayup ʿabduŋ dört bölüginde bir bölügi ḳadar maḥlūb (15) ṭalḳ ḳoyasın ve ṭalḳ ḳadar rāsiḫ ḳatasın ve bir pāracuḳ 
şebb ve bir (16) pāracuḳ ṭuz ḳoyup muḥkem saḥḳ ėdesin iki defʿa böyle taṣʿīd ėdesin (17) andan ṣoŋra yalŋuz ṭalḳ saḥḳ 
ėdüp iki defʿa daḫı böyle taṣʿīd 

[5b] 
(1) ėdesin –maṭlab: taṣʿīd zībaḳuŋ ġāyetü’l-ġāye aḥsen ve aʿlā ṭarīḳıdur– tā ki sebki gibi ṭoŋa taṣʿīd ḳılmaya eger 

ṭoŋmazsa yėne tekrār (2) taṣʿīd ėdesin elbette on defʿada ṭoŋar taṣʿīd olmaz andan alup (3) ṣaḳlayasın bir nevʿ bir miḳdār 
ʿabdı alup bir defʿa taṣʿīd ėdesin (4) andan ṣoŋra ʿabduŋ dört bölüginde bir bölügi ḳadar s̱ābit olmış nişādır (5) ḳoyasın 
muḥkem saḥḳ ėdesin andan azacuḳ kül içinde saḥḳ ėdesin (6) andan ṣoŋra zācla ṭuzı ve şebbi saḥḳ ėdüp anlaruŋ 
üzerinde (7) üç defʿa taṣʿīd ėdesin tā ki ṭoŋa andan alup ṣaḳlayasın (8) bir nevʿ bir miḳdār zībaḳ alup yaʿnī ʿabd ve bir 
miḳdār daḫı nūşādırı (9) alup ve bir miḳdār kibrīt alup muḥkem saḥḳ eyle andan ṣoŋra ḳarʿ (10) içine döşeye andan bir 
ṭaġarda elenmiş küli ḳoy ve ol (11) ḳarʿı tā boġazına degin ol külüŋ içine göm andan altına od (12) eyleye bir günden 
ṣoŋra ḳo ṣovusun andan ṣoŋra çıḳar al s̱aḳaleyn (13) gider bu taṣʿīd olınan saḥḳ ile ḳarʿuŋ dibine döşe ve bunuŋ (14) 
vezni ḳadar üzerine ʿabduŋ üzerine ḳadeḥ berkidüp ṣıva (15) yėne ṭaġar içinde kül içine gömüp bir gün od eyleye andan 
ṣoŋra (16) ḳo ṣovusun aç kibrīt ile nūşādır taṣʿīd olınmış yā pişmiş (17) ve ʿabd dibinde ʿaḳd olmış bulursan bir vechle 
olur ki hīç ebedī 

[6a] 
(1) ḥayāt bulmaz andan alup ol taṣʿīd olan nūşādır ile (2) kibrīt daḫı alup ṣaḳla diledügüŋ vaḳtin bunuŋla ʿabd 

ʿaḳd (3) ėdesin bir nevʿ dilerseŋ kim ʿabdı billūr gibi taṣʿīd ėdesin (4) bir defʿa her nė dürlü ṭarīḳ olursa taṣʿīd ėdesin 
andan (5) ṣoŋra alasın berāberi acı ṭuz ḳatup saḥḳ ėdesin andan (6) iki ṣırça ḳadeḥi ṭīnleyesin andan ṣoŋra ʿabdı içine 
ḳoyasın (7) tamām ḳurıya andan tennūr ḳızdurasın ziyāde ḳıza andan ol (8) ḳadeḥleri od içinde gömesin bir gėce dura 
yarındası çıḳarup (9) taṣʿīd olan ṣaḳlaya ḳatup saḥḳ ėdesin yėne ḳadeḥe ḳoyup ṣu (10) atup evvelki gibi oda gömesin üç 
defʿa böyle eylesen andan (11) çıḳarasın ġāyetde aḳ olur alup ṣaḳlayasın bir nevʿ ḳaçan ʿabdı (12) bürāde8 üzerine yāḫūd 
kils olmış ṭalḳ üzerinde yaʿnī bunlar kile (13) saḥḳ ėdüp andan taṣʿīd eyleseŋ sekiz kez taṣʿīd olur ṭoḳuzıncı (14) defʿada 
dibinde ḳamer gibi olup ḳalur bir nevʿ bir miḳdār ʿabd (15) alup ve bir miḳdār zincifre alasın zincifre miḳdārı ṭuz (16) 
alup cümlesin saḥḳ ėdesin andan zeyt yaġıyla yoġurasın (17) andan taṣʿīd ėdesin maṣāʿid olanı alup nıṣfı ḳadar ṭuz 

[6b] 
(1) vėrüp saḥḳ ėdüp zācla ṣuyıla ve şebble yoġurasın (2) yėne taṣʿīd ėdesin ġāyet taṣʿīd ėdesin alup ṣaḳlayasın 

(3) taṣʿīdü’n-nūşādır bir miḳdār nūşādır alup maḥlūb ṭalḳa üç (4) defʿa taṣʿīd ėdesin yāḫūd ḳurşun bürādesiyle rāsuḫtını9 
(5) saḥḳ ėdüp anlaruŋ üzerinden nūşādırı taṣʿīd eyleseŋ s̱ābit (6) olur bir dürlü taṣʿīdü’n-nūşādır ammā nūşādır 
taṣʿīdünüŋ ġāyet (7) aḥseni oldur ki eger ḳamer içün ėtmelü olsaŋ ḳamer bürādesinüŋ (8) üzerinde taṣʿīd ėdesin eger 
şems ʿameli içün taṣʿīd ėdesin (9) zencār üzerinde taṣʿīd ėdesin ve eger ḳalāy ḳurşun ʿaḳdı (10) içün olursa ve ḳurşun 
bürādesinüŋ üzerinde taṣʿīd (11) ėdesin ġāyet ḫūb ola taṣʿīd-i kibrīt ammā kibrīt ġāyet muḫāṭaradur (12) iḥtiyāṭ 
gerekdür ėmdi bilmek gerekdür bir miḳdār alup saḥḳ ėdesin (13) andan ḳarʿuŋ yāḫūd bir çanaġuŋ içine döşeyesin andan 
ocaġa (14) ḳoyup altına ġāyet yumşaḳ od ėdesin oda yaḳmayasın hemān ḳarġu yaḳa (15) ḳaçan ḳarʿ ziyāde ḳızmaġa 
başlaya defʿi odını gideresin bir zamān (16) dura ṣıvaya yėne od ėdesin ammā yanmaḳdan10 ġāyet ṣaḳınasın tamām (17) 
taṣʿīd olıcaḳ ṣaḳlayasın bir dürlü daḫı yüz otuz dirhem kibrīt 

[7a] 
(1) alup saḥḳ ėdesin vālādan alup sürme gibi yumşaḳ ėdesin andan (2) dört bölüginde bir bölügi ḳadar nuḥās 

bürādesin ve bir miḳdār milḥ ḳatup (3) iki sāʿat saḥḳ ėdesin içinde süciden dönmiş sirke ḳatup (4) dögesin ṭurmayup 
saḥḳ ėdesin tā üç güne degin yumşaḳ od (5) üzerinde teşviye ėdesin ḳurudasın nėce defʿa taṣʿīd (6) ėdesin ammā her 
taṣʿīd ėtdükçe ṭuzla kireç üzerinde taṣʿīd (7) ėdesin ve āteşüŋ daḫı miḳdārı hemān ḳarʿ ḳızacaḳ miḳdārı (8) ola ziyāde 
olmaya her ḳızduġınca odını giderüp ṣovudasın (9) zīrā yanmaḳdan iḥtiyāṭ ėdesin ḳaçan aḳ taṣʿīd ola çıḳarup (10) on cüz 
miḳdārından bir cüz miḳdārı rāsiḫ ḳatup ziyāde (11) saḥḳ ėdesin pes andan ḳurıdup yėne saḥḳ ėdüp taṣʿīd (12) ėdeler aḳ 
billūr gibi çıḳarup alup ṣaḳlayasın bir dürlü daḫı (13) bir miḳdār kibrīt alasın ve anuŋ berāberi ṭuz ḳatup saḥḳ ėdesin (14) 
on iki sāʿat olınca ziyāde ġubār ola andan ıssıcaḳ (15) külde bir gėce teşviye ėde yaʿnī saḥḳ ėdesin bir pāre ṭaş gibi (16) 
olur andan saḥḳ ėdüp iki kerre taṣʿīd ėdesin ammā her (17) taṣʿīde aşaġısın yoḳaru dönderüp ḳarışdurup saḥḳ 

[7b] 

                                                            
7 Yz. ṣızup. 
8 Yazmada bu ifade her defasında برده <bürde/bürade(?)> olarak şekilde geçer; ancak metinde doğru biçim olan bürāde ile düzeltilmiştir. 
9 Yz. راستحنى <rasutḥını> 
10 Yz. بنمقدن <banmaḳdan> 
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(1) ėdüp bir gendü ḳadar ḳalāy bürādesin vėrüp yėne saḥḳ ėdesin (2) ve kül üzerinde teşviye ėdesin andan yėne 
taṣʿīd ėdesin aḳ (3) billūr gibi taṣʿīd olur alup ṣaḳlayasın bu kibrītüŋ ḫāṣṣiyyeti çoḳdur (4) ʿabdı ḳamer gibi ʿaḳd eyler bir 
nevʿ bir miḳdār kibrīt alup gendü miḳdārı (5) ṭuz ḳatup saḥḳ ėdesin üzerine sirke dökesin temmūẓ ve (6) aġustōs 
issilerinde güneşde ḳoyasın ṭura tā ki bir ay bu vechle (7) ėdesin andan ṣoŋra zācla ṭuz kirec üçini cemʿ ėdüp saḥḳ (8) 
ėdesin ve kibrīṭini bunlaruŋ üzerinde taṣʿīd ėdesin ġāyet (9) nefīs taṣʿīd olur alup ṣaḳlayasın bir nevʿ daḫı bir miḳdār (10) 
ṣaru kibrīt iki gün ṣu ile saḥḳ ėdesin ḳurudasın (11) andan nıṣfı ḳadar maḥlūb ṭalḳ ḳatup ve ṭalḳ ḳadar ṣāfī sirke ḳatup 
(12) saḥḳ ėdüp taṣʿīd ėdesin alup ṣaḳlayasın taṣʿīdü’z-zırnīḫ (13) bir miḳdār zırnīḫ dört bölüginde bir bölügi ḳadar 
demür bürādesin (14) alasın ve bürāde ḳadarı ṭuz alup birbirlerine ḳatup saḥḳ ėdesin (15) üç kerre bu vechle taṣʿīd 
ėdesin aḳ kirec gibi olur andan ṣoŋra (16) bu taṣʿīd olınan iki cüz miḳdārı ve bir cüz miḳdārı rāsiḫ (17) ile saḥḳ ėdüp yėne 
ṭīnlü şīşeye ḳoyup taṣʿīd ėdesin 

[8a] 
 (1) gelüp şīşenüŋ boġazınuŋ yapşuraḳ ṭuz gibi olur alup ṣaḳlayasın (2) bir nevʿ zırnīḫüŋ ġāyet eyüsin alasın ve 

bu ṭarīḳ üstādlar ḳatında (3) maḳbūldur ve muʿteber ṭarīḳdur pes ṣaru zırnīḫ alasın ammā ġāyet (4) eyü berrāḳ ola saḥḳ 
ėdüp zırnīḫ vālādan geçürüp andan (5) bir ol ḳadar milḥ-i enderānī alup saḥḳ ėdesin zırnīḫi ḳarışdurasın (6) andan ṣoŋra 
yüz otuz dirhem milḥ-i enderānī saḥḳ ėdüp bir aġzı (7) gėŋ ḳarʿa dibine döşeyesin ve bu mesḥūḳ zırnīḫden anuŋ (8) 
üzerine döşeyesin ve ḳarʿuŋ üzerine inbīḳ berkidüp (9) ocaġa ḳoyup od ėdesin tā ki aḳ kirec gibi olur taṣʿīd (10) ola 
andan bu taṣʿīd olanı alup üzerine bir evvelki ḳadar (11) yėne saḥḳ olmış ṣaru zırnīḫ dögüp saḥḳ ėdüp teşviye ėdesin (12) 
andan ve bir pāre kirec daḫı ḳoyup yėne saḥḳ ėdesin ol ḳoyduġuŋ (13) zırnīḫ ḳadar milḥ-i enderānī saḥḳ ėdüp ḳarʿuŋ 
dibine döşeyesin (14) daḫı bu zırnīḫ üzerine döşeyesin ocaġa ḳoyasın (15) taṣʿīd ėdesin andan bu taṣʿīd olanı alup vezn 
ėdesin (16) dört bėş yüz çıḳarsa tamām olmışdur ve eger eksük çıḳarsa ziyāde (17) od ėdesin bāḳī ḳalanı taṣʿīd ola andan 
ṣoŋra bu cümle 

[8b] 
(1) taṣʿīd olan zırnīḫ üç bölüginde bir bölügi ḳadar milḥ-i enderānī (2) ḳata saḥḳ ėtmedin ve bir milḥ ḳadar daḫı 

nūşādır ḳatup cümlesin (3) ṣābūn ile ḳarışdurup maʿcūn gibi ėdesin bir sırçalu (4) bardaġa ḳoyup at tersini içinde yėdi 
gün ḥalle ḳoyasın (5) andan çıḳarup gör ḥall olmış ise ve eger daḫı ḥall olmamış (6) bulınursa bir ḳadeḥe ḳo üzerine bir 
ḳadeḥ ḳapa od üzerinde (7) ḳoya altına yap yap od ėde ṣāfī yoḳarı ḳalkanın aşaġasına (8) ḳarışdura bir nėce defʿa böyle 
ėde tā ki ḳarʿuŋ dibinde mūm gibi (9) arıraḳ ola andan alup ṣaḳlayasın çünki rūḥuŋ ve nefsinüŋ (10) taṣʿīdinüŋ ṭarīḳı 
beyān olındı şimden ṣoŋra ecsāduŋ taṣʿīdinüŋ (11) ṭarīḳın beyān ėder ṭaṣʿīdü’l-fıḍḍa yaʿnī nuḳrenüŋ11 taṣʿīdinüŋ ṭarīḳı 
(12) oldurur ki bir miḳdār gümişi alup berāber ʿabdla malġama ėdesin (13) ve bir ol ḳadar daḫı ʿuḳāb alup ḳatasın şol 
ḳadar saḥḳ ėdesin (14) ṭopraḳ gibi ola andan ḥalle ḳoyasın ḥall ola taṣʿīd ẓarfına ḳoyup (15) ocaġa ḳoyasın ve altına on iki 
sāʿat od ėdesin tā ki çıḳup (16) taṣʿīd ola bir nevʿ gümiş bürādesin ve anuŋla berāberi taṣʿīd olmış (17) ṭuzla şol ḳadar 
saḥḳ ėdesin ki ṭopraḳ gibi ola andan taṣʿīd 

[9a] 
(1) ėdesin ve eger bu taṣʿīd olmış gümişi tenḳıye olmış zühreye (2) urasın ḫāliṣ gümiş eyler bir nevʿ bu ṭarīḳ 

ġāyet eyüdür iki (3) yüzdür hem gümiş bürādesin üç yüz dirhem ʿabdla malġama ėdüp (4) ṣalāye üzerinde bėş gün saḥḳ 
ėde ve üzerine taḳṭīr olınmış (5) sirke döke üç gün içinde ḳara kül olur andan balçıḳ gibi (6) olur hīç gümiş idügi farḳ 
olmaz andan ṣoŋra iki yüz dirhem (7) milḥ-i enderānī alup bir bürādeye ḳatup taḳṭīr olınmış sirke ile iki (8) gün daḫı 
saḥḳ eyle tā ki ġubār ola andan ṣoŋra yüz dirhem (9) milḥ-i enderānī ḳoya bir gün daḫı saḥḳ eyleye ḥattā hīç es̱eri 
ḳalmaya andan (10) taṣʿīd ėde ṣabāḥdan öyleye degin taṣʿīd olur bėş defʿa (11) böyle bu vechle ėde ḥattā s̱ıḳlı aġara ve 
taṣʿīd olan aḳlıḳ gibi olur (12) andan ṣoŋra ṭuzı yuya gümiş aḳ mükelles olur andan ḳuruda (13) bir muṭayyen ẓarfa 
ḳoyup ziyāde āteş eyleye tenkīs ėde tā ki ziyāde (14) aḳ ḳar gibi ola alup ṣaḳlayasın taṣʿīdü’r-raṣāṣ yaʿnī ḳalāy ḳurşun 
(15) taṣʿīdinüŋ ṭarīḳı budur ki nė miḳdār dilerseŋ alasın bir gendü (16) ḳadar ʿabdla balġama ėdesin ve bir ol ḳadar daḫı 
nūşādır ḳatup (17) saḥḳ ėdesin ḥattā ḳara ṭopraḳ ola ḥalle ḳoyasın ḥall ola andan 

[9b] 
(1) on iki sāʿat taṣʿīd ėdesin tā ki aġarınca andan alup (2) ṣaḳlayasın bir nevʿ nė miḳdār dilerseŋ ḳalāy yā ḳurşun 

alasın (3) eridüp üzerine kibrīt ve yāḫūd zırnīḫ urasın tā ki dütün (4) çıḳa andan çıḳarup ṣaḥīfe ėdüp taṣʿīd ėdesin ammā 
bunuŋ (5) taṣʿīdini görmege nefḫ ėtmekle olur andan alup ṣaḳlayasın ammā (6) ṭuzlaruŋ ve zāclaruŋ ve şebbüŋ 
taṣʿīdinüŋ ṭarīḳı budur ki ḳur[d]şunı (7) ėridüp bunlaruŋ ḳanġısın dilerseŋ bir ẓarf içinde ḳurşun (8) üzerine dögüp 
minfaḫ ursaŋ ḳalḳup taṣʿīd olur taṣʿīdü’z-zāc (9) yaʿnī ṣırça taṣʿīd ėtmenüŋ ṭarīḳı budur ki ṣırça alup (10) ḳurşun ile ḳalay 
ile alup ḳarışdırup ammā bu ikisi (11) otuz dirhem ola andan bunları yüz dirhem ʿabdla malġama (12) ėdesin yaʿnī iki 
ṣırça ve bir ḳalāy gerekdür andan taṣʿīd ṭuz (13) döşeyüp ve üzerine bir malġama saḥḳ ėdüp döşeye andan od (14) eyleye 
eger ṣırça çıḳup taṣʿīd ola zībaḳla malġama olur ebedī (15) ayrılmaz ve ʿabd ki ṣırça ile malġama ola tamām iksīr olur 
ammā (16) malġama ėtmelü olıcaḳ on dirhem ʿabda otuz dirhem ṣırça vėrmek (17) gerekdür ve taḳdīrce birisi biŋ 
dirheme taḳdīr olur taṣʿīdü’n-nuḫās 

[10a] 
(1) yaʿnī baḳır taṣʿīdinüŋ ṭarīḳı budur ki baḳırı bürāde ėdesin (2) andan şābla ve ṭuzla yuya andan gėrü gendü 

ḳadar ʿabdla malġama (3) ėdesin andan ṣoŋra ʿabd ḳadar nūşādır ḳatalar ġāyet saḥḳ ėde (4) andan ṣoŋra taṣʿīd ėdesin 
ėmdi bilmek gerek cümle eriyici (5) ve erimeyici ʿabdlaruŋ taṣʿīd bābında bu ṭarīḳ şöyle kim cemīʿsinüŋ (6) taṣʿīdinüŋ 
ḳādir olasın bir miḳdār nūşādır alasın ḥall (7) eyleyesin ṣu ola andan ṣoŋra diledügüŋ ecsādlaruŋ bürādesin (8) yāḫūd 
kilsini alup saḥḳ ėdüp bu ṣudan vėresin saḥḳ (9) ėdesin ḥattā saḥḳ ola andan saḥḳ ola andan saḥḳ eyleye ḳurıda (10) bir 
ḳadeḥ içinde ḳurudasın üzerine bir ḳadeḥ daḫı ḳoyasın yumşaḳ (11) od üzerinde ḳoyasın ṣāfī çıḳarup saḥḳ ėdüp yėne 

                                                            
11 Yz. قجرك. Metinde ‘külçe gümüş’ anlamındaki nuḳre kastedilmiş olmalıdır.  
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ḳoyasın (12) ammā her saḥḳ ėdicek bu mādan içüresin ammā on defʿa yā daḫı (13) ziyāde böyle ėdesin andan ḳurıdup 
imtiḥān ėdesin imtiḥānuŋ (14) ṭarīḳı budur ki bir ṣaḥīfe ḳızdurup bu mesḥūḳdan üzerine (15) bir pāracuḳ ḳoyasın dütün 
ola gide ḳaçan bu mertebeye yėtişe (16) alup ḥall eyleyesin hīç s̱ıḳl ḳalmayup ḥall olur eger imtiḥān eyledügüŋ (17) 
vaḳtin od üzerinde cümlesini yėne saḥḳ ėdesin ve bu mādan 

[10b] 
(1) içüresin andan taṣʿīd ėdesin ḫīç s̱ıḳlı ḳalmayup taṣʿīd (2) olur ammā bundan nūşādıruŋ almaġuŋ ṭarīḳı oldur 

ki bunı (3) saḥḳ ėdesin ve issi ṣuya ḳoyasın nuşādır eriyüp gider ve (4) maṣʿad ḳalur andan ṣoŋra ṣuyını süzüp 
ḳurudasın ṣaḳlayasın (5) bir nevʿ diledügüŋ ḳadar baḳır bürādesin alup zencārı nūşādır (6) ile saḥḳ ėdüp taṣʿīd ėdesin 
ḳaçan taṣʿīd olan baḳırı alup (7) gendi ḳadar nūşādırı ḳatup saḥḳ eyleyesin ve maḥlūl zāc ṣuyıyıla (8) ṣuvarasın ḥattā 
zincifre gibi ḳıpḳızıl olınca andan gümişi eridüp (9) bundan ṭarḥ eyleyesüŋ tamām renk vėre ikinci bāb teklīs ṭarīḳın (10) 
bildürür ėmdi bilmek gerek kim bu ʿamelüŋ bir gereklisi daḫı teklīsdür (11) ḳalāy bürādesin ḳalye ṭuzıla saḥḳ eyleye 
ḥattā es̱eri ḳalmayınca (12) kils olur bir teklīs ḳurşun isfīdācı ėdeler yāḫūd mürdesinüŋ (13) pişmiş ile saḥḳ ėdeler kils 
olur teklīsü’l-ḥadīd yaʿnī temür (14) teklīs ėtmek ṭarīḳı budur ki demür bürādesin alalar pūte içinde (15) ziyāde 
ḳızduralar ṣalāye üzerinde dögeler saḥḳ ėdeler ṣovıyıcaḳ (16) yėne böyle ėdeler tā kils olınca böyle murād ḥāṣıl olınca nė 
ḳadar (17) ziyāde ėderseŋ eyü olur zīrā zaʿferān ḥadīd olur 

[11a] 
(1) bir nevʿ odsuz teklīs ėtmek dilerseŋ demür bürādesin ṣalāye (2) üzerinde dögeler daḫı fihr yėrine ve ḳaşīşā 

ṭaşla saḥḳ ėdeler (3) kils olur teklīsü’n-nuḫās yaʿnī baḳır teklīs ėtmek oldur ki (4) bir miḳdār baḳır bürādesin alsun ḥall 
olmış zāc ṣuyıyıla ve nūşādır (5) ṣuyıyıla nėce kerre ėdüp teşviye ėdesin zincifr gibi ḳızıl kils (6) ola teklīsü’l-fıḍḍa yaʿnī 
gümiş teklīs ėtmenüŋ ṭarīḳı oldur ki (7) gümiş bürāde ėdüp nişādırla nėce kerre teşviye eyleseŋ kils (8) olur bir nevʿ 
gümişi bürāde ėdüp ve nūşādırı ḥall ėdüp (9) ṣırçadan ṣalāye üzerinde ṣırça fihrle saḥḳ ėdeler tā ṭoŋınca (10) durup ay 
ḳoya şöyle ṭura ġāyet aḳ kils olur isfīdāc (11) gibi bir nevʿ gümiş bürādesini ḫall olmış ʿabdla saḥḳ ėdüp (12) andan 
teşviye eyleye ziyādece āteşde ʿabd taṣʿīd olur ḳalḳa (13) gümiş gibi kils olur bir nevʿ gümiş bürādesini gendü ḳadar (14) 
nūşādırla ziyāde saḥḳ ėdüp nūşādırla taṣʿīd eyleseŋ (15) kils ola ve bu kilsi nuḫāsa ṭarḥ eyleseŋ aġardur bir nevʿ gümiş 
(16) bürādesini alup nıṣfı miḳdārı ʿabdla malġama ėdesin ve ʿabd (17) ḳadar nūşādır-ı ḳamret saḥḳ eyleseŋ nėce defʿa 
böyle eyleseŋ 

[11b] 
(1) tā ki ṣaḥīfe üzerinde ḳayıcaḳ ceryān bulınca kils olur ve baḳıruŋ (2) içini ṭaşını aġardur teklīsü’ẕ-ẕeheb yaʿnī 

altun teklīsinüŋ ṭarīḳı (3) budur ki altunı bürāde ėdüp maḥlūl ʿabdla saḥḳ eyleseŋ andan (4) issi üzerinde teşviye eyleseŋ 
ʿabd taṣʿīd olup altun kils (5) bir nevʿ ḥavāfirü’l-baġl alalar bürāde ėdeler andan ṣoŋra altunı (6) ėrideler daḫı bürādeyi 
bėş kerre yā daḫı artuḳ altuna ṭarḥ eyleseŋ (7) ammā bu bürādeyi altunuŋ bėş bölüginde bir bölügi ḳadar ola ol (8) ḳadar 
gerekdür şöyle kils ėde hemān ṭopraḳ gibi ola vezni (9) eksük eyleye ammā ziyāde renk vėrür eger on kerre ṭarḥ ėdecek 
(10) olursaŋ bir mis̱ḳālden bir çekirdek yā daḫı az ḳalur eger (11) bāḳī ḳalan gümişe ṭarḥ eyleseŋ yėne vezni tamām eyler 
bir nevʿ (12) altunı bürāde ėdüp üç gendü miḳdārı ʿabdla malġama (13) ėdüp saḥḳ eyleseŋ andan zācla kibrīt arasında 
yėdi (14) kerre teşviye eyleye kils ola ve rengi ziyāde ola ve birisi on (15) ḳamer renk vėre bir nevʿ altunı dögüp ṣaḥīfe 
ėdesin andan (16) merḳaşīşā12-yı ẕehebi saḥḳ ėdüp altuna süresin andan (17) ḳızdurup teşviye ėdesin bir nėce kerre böyle 
ėdesin kils  

[12a] 
(1) ola saḥḳ ėdüp ṣaḳlayasın teklīs-i ḳalay üstādlar (2) ortasında ġāyet maḳbūldur ve muʿteberdür bir ocaḳ 

yapasın (3) ve üzerine bir iki pūte ḳoyasın ve ol ocaġuŋ yanında delükler (4) ḳoyasın tā ki delüklerinden yėl ṭokınup āteş 
ziyāde olup yandura (5) kils olur çıḳar gelür evvelinde alup kils olmayanın yėne oda (6) ḳoyup ziyāde yaḳasın ḥattā 
cümle kils ola ėmdi bilmek gerekdür (7) kim cümle eriyici ecsāduŋ kils ėtmesinüŋ ṭarīḳın bildürür ḳanġı cesedi (8) 
dilerseŋ bürāde ėdesin ve bir muṭayyen ẓarf içinde ḳoyup ḳurudasın (9) andan ziyāde od ėdesin tā ki isfīdāc gibi olup 
aġara (10) ve daḫı bilmek gerekdür kim teklīs kemālin bulmasınuŋ ʿalāmeti oldur ki (11) bir pāracuḳ alup dilüŋ altında 
ḳosaŋ eriyip maḥv ola hīç (12) es̱eri ḳalmaya ve eger böyle olmazsa daḫı kemāle yėtişmemişdür tekrār (13) ʿamel ėdesin 
teklīsü’ṭ-ṭalḳ dilerseŋ kim ṭalḳı bir sāʿatde kils (14) ėdesin gümişi bir böyük pūteye ḳoyup ėridesin andan (15) maḥlūl ṭalḳ 
içine dökesin kar[m]ışdurasın ṭurmayup (16) minfaḫı çekesin ṭalḳ kils olur hep ala bir nevʿ ṭalḳ ḥalb (17) ėdesin yaʿnī ṭalḳ 
ṣırça ile dögesin andan bir beze baġlayasın 

[12b] 
(1) ve issi ṣu içinde ovasın tā ki ezile bezden ṣu içine (2) çıḳa andan ḳoyasın dibine çöke andan ṣuyın yabāna 

süzesin (3) ṭalḳ çanaḳ dibinde ġāyet yumşaḳ ḳalur andan bu maḥlūb alup (4) bir ẓarf içine ḳoyup ve üzerine aḳ neft 
döküp od (5) üzerine ḳoyup minfaḫ urasın tā ki kils ola üçünci (6) bāb ḥall ėtmek ṭarīḳın bildürür ėmdi bilmek gerek 
kim ervāḥ (7) ve enfās ve ecsād her birinüŋ ṭabīʿatları ve aḥvālları birbirine (8) muḫālifdür kimi berk kimi yumşaḳ ve 
kimi uçucı ve kimi yanıcıdur pes (9) bunlaruŋ birbirine imtizāca ve teʾs̱īre ḳābiliyet gerekdür ve bir ḳābiliyet (10) daḫı 
her eczāyı tertīb ėtmekle olur ve bu ḳābiliyet ḥalldür lāzımdur (11) ki ḥallüŋ ṭarīkları beyān olına ḥallü’l-emlāḥ ve’z-zācāt 
ve’l-bevārıḳ (12) ve’n-nūşādır yaʿnī ṭuzlaruŋ ve būrelerüŋ ve nūşādırlaruŋ (13) ḥalleri ṭarīkı budur ki her ḳanġısı olursa 
ḥācet ola (14) ve dėdükleri ziyāde saḥḳ ėdüp bir baġarsuḳ içine ḳoyup (15) muḥkem iki ṭarafın baġlayalar ve andan bir 
çölmege ṣu ṭoldurup (16) içine baturalar ve daḫı ṣuyıyıla ḳızdurup ve çölmegüŋ aġzını (17) örteler ḥall ola ve yāḫūd ol 
baġarsuḳ içindeki milḥle baş 

[13a] 

                                                            
12 Yz. مرقیشا <merḳīşā>. 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 11        Sayı: 60       Yıl: 2018 

 

The Journal of International Social Research 
Volume: 11        Issue: 60     Year: 2018     

 

- 230 - 
 

(1) yėre bıraġalar ṭura andan ḥall ola daḫı ṭalḳ ve ṣırça ve (2) merḳaşīşa13 ve sebḫ ve billūr ve ṣadef ve mercān 
dibi altun (3) ve gümiş bunlaruŋ kilsi ḥall ṣuyıyıla şol kils ḳışrla nūşādır (4) ve zencā[r]-ı rāsiḫden çıḳmış ola üç gün 
dāʾimā ve on gün (5) dāʾimā çalḳayup ḥall ḳomaġla bir nevʿ ṣu ẕikr ėdeyin ki her (6) cesede ki andan vėresin şöyle ḥall 
eyleye ki her gez dökmeye (7) yumurda ḳabını ve yanmış nuḳr[a] ve nūşādır berāber alasın andan taḳṭīr (8) eyleyesin 
ṣularından otuz üç dirhem ḳalye ṭuzı ve otuz (9) üç dirhem nūşādır ṣuyın ve otuz üç dirhem yaşıl yavşan(?)14 (10) ṣuyın 
alasın birbirine ḳarışdurup taḳṭīr ėdesin ḥattā s̱ıḳl (11) ḳalmaya andan bir şīşeye ḳoyup ocaḳ üzerinde ḳoyup altına (12) 
yumşaḳ od ėdesin tā ṭuzı baġlana çıḳa bu ṭuzlaruŋ bir çekirdegini (13) her ḳanġı cesedler olursa ṭalḳ olsun ṣırça olsun 
(14) altun olsun gümiş olsun ʿabd olsun bunlar ve ġayrınuŋ (15) bir dirhemine ursun ḥall eyleye şöyle ebedī maḥlūl ḳala 
ṣuda (16) dögmeye bu ḳatı olsa der-kāmiller yanında maḳbūldur ḥallü’l-ḥadīd (17) yaʿnī demür ḥall ėtmenüŋ ṭarīḳı oldur 
ki ekşi enāruŋ ḳabını 

[13b] 
(1) alup dögesin ve ṣuyını ṣıḳasın anuŋ içine demür bürādesin (2) ḳatup güneşe ḳoyasın bir nėce gün ṭurasın 

cemīʿsi ḥall olur (3) andan ṣoŋra ḳabuŋ ṣuyını süresin enār ḳabuġı ṣuyı gider (4) demür ṣuyı yėrinde ḳalur ammā 
gerekdür bürādeyi ve ṣuyı ayru (5) ayru vezn ėdeler tā ki ṣoŋra ḥall olıcaḳ demür ṣuyı yėne (6) veznle bulunup 
ṣaḳlayasın ḥallü’l-fıḍḍa yaʿnī gümiş ḥall ėtmek (7) ṭarīḳı oldur ki yahūdīler işledügi zeryāba fıḍḍa dėrler anı (8) alup 
inbīḳüŋ yolında ḳoyasın ve daḫı ḳarʿuŋ içine ḥall olmış (9) ʿabd ḳoyasın ve inbīḳ ḳarʿuŋ aġzın perkidesin ḳarʿı daḫı bir 
(10) çölmegüŋ içine ḳoyup od üzerinde ḳoyasın taḳṭīr ėdesin (11) tā ki ol ʿabdla ḳamer ḥall ola böyle taḳṭīr ola andan āteş 
(12) üzerinde ʿabdla ḳameri yėne ʿaḳd eyleye ġāyet ṣaḥīḫdür iks̱īr (13) olur ḥallü’ṭ-ṭalḳ baṣal-ı ʿunṣul alalar yaʿnī yabān 
ṣoġanı (14) ṣuyını ṣıḳalar andan maḥlūb ṭalḳ şīşe içine ḳoyalar ve (15) üstine bu ṣoġan ṣuyını dökeler günde on kerre 
şīşeyi (16) çalḳayalar yėdi güne degin ṭalḳ ḥall ola ḥall-i kilsü’l-ġışa yaʿnī (17) yumurda ḳabınuŋ külini bir şīşeye ḳoyalar 
andan her yüzde otuz  

[14a] 
(1) dirhemine yigirmi dört dirhem yumurda aġınuŋ ṣuyı ki ṭuzlardan (2) taḳṭīr olınmış ola ol kül üzerine döke 

yėdi gün yaş (3) at tersine göme ḳoya ḥall olup ṣu ola ḥall-i zincefr ḥall (4) ėtmek ṭarīḳı oldur ki zincefreyi saḥḳ ėdüp 
andan inbīḳüŋ aġzında (5) ḳoyasın ve ḳarʿuŋ içine maḥlūl ʿabd ḳoyasın andan ocaḳ (6) üzerinde ḳoyup altına yumşaḳ od 
ėdesin zincefre ʿabdla ḳaplaya (7) taḳṭīr olup ḳızıl ḳan gibi olur incü ḥall ėtmek beyānındadur ṭarīḳı (8) oldur ki tūruncuŋ 
ekşi ṣuyını ṣıḳalar içine bir pāracuḳ (9) taṣʿīd olınmış nūşādır ḳoyalar andan incüyi bir ṣırça ẓarfa (10) ḳoyup üzerine 
yanınca bu ṣudan dökeler ṭura ḥall ola (11) eger incüyi bir ṣadef içine ḳoyasıŋ ve üzerine bu ṣudan (12) döküp üstine bir 
ṣadef daḫı ḳapayup yigirmi iki gün (13) bir yėrde ḳosaŋ ḥall olup ṣu ola bir nevʿ incüyi dögerler (14) yaʿnī ḳatı saḥḳ 
ėdesin ve üzerine maḥlūl ʿabd dökesin üç (15) sāʿatde ḥall ola bu ṭarīḳ-ı ʿamel incü ėdenlere yarar ḥall mürdesinüŋ (16) 
ḥall ėtmek ṭarīḳı oldur ki sirke taḳṭīr ėdüp andan aġarmış (17) mürdesinüŋ bir ẓarfa ḳoyup bu sirkeyi anuŋ üzerine 
ṭamladasın 

[14b] 
(1) ḥall ola ḥallü’l-fıḍḍa yaʿnī gümiş ḥall ėdüp teşmīʿ ėtmek ṭarīḳı (2) oldur ki gümişi bürāde ėdesin ve yahūdīler 

ʿamel ėtdigi zeryāb (3) alup saḥḳ ėdesin ammā ṣırça ẓarf içinde ola ve ḥall olmış (4) nūşādırı ṣuyıla saḥḳ ėdesin kilsi ḥall 
olup ḳara ṣu (5) olur andan od üzerine ḳoyup teşmīʿ ėdesin her gāh imtihān (6) ėde yaʿnī baḳır ṣaḥīfesin ḳızdurup 
üzerine bir pāracuḳ ḳoyasın (7) uçmayup aġarda andan alup ṣaḳlayasın ḥall-i erz15 oldur ki on (8) cüz zincefri iki buçuḳ 
cüz nūşādır süci sirkesine ḳarışdurup (9) bir sāʿat ḳoya ḥattā kils sirke içinde ola andan ṣāfī olınca (10) ḳoya andan ḳalāy 
zeryābesin bıraġa hemān ḥall ola ḳara ṣu ola (11) bir nevʿ nūşādırı ve zencār ve kibrīt cümlesi berāber ola saḥḳ (12) ėdüp 
sirke ile od üzerinde teşviye ėdesin yėne saḥḳ ėdüp (13) bir ḳamış içine ḳoyup aġzını berkidesin ṣu çölmekde ḳaynadasın 
(14) azacuḳ od ile ḥall olup bir ṣu ola andan ol ṣuyı alup (15) ḳalāy zeryābesin anuŋ içine ḳoyasın baturasın hemān (16) 
sāʿat ḥall olur bir nevʿ zāc ṣuyı içinde güneşde ḥall ėdesin (17) tā ki ḳızıl ṣu ola andan ḳalāy zeryābesin ve yāḫūd ḳalāy 

[15a] 
(1) vėre ḳan içine ḳoyup güneşde ḳoyasın hemān sāʿat ḥall olur (2) ḥallü’ṭ-ṭalḳ ṭalḳ bir sāʿatde ḥall ėtmek ṭarīḳı 

oldur ki yaş ṣarımsaḳ (3) ve yaş ḫardal ikisini alup döge ḳarʿuŋ içine ḳoya andan (4) ṭalḳ ḥall ėdüp inbīḳüŋ aġzında ḳoya 
daḫı aġzından berkidüp (5) taḳṭīr ėde hemān ol sāʿat ṭalḳ taḳṭīr olup ḥall olur (6) bu maḥlūl ṭalḳ ʿabd baġlar ve 
ḳarārsuzları is̱bāt ėder ve ḳalāyı (7) ḳamer ėder ve ʿameli incüleri bunuŋla baġlayalar ve eger üç defʿa (8) taṣʿīd eyleseŋ 
andan nūşādır ṣuyın içürseŋ ammā ṣırça (9) ḳadeḥ içinde ve ḳadeḥ ṭīnlü ola andan od üzerinde ḳoya (10) her bār 
ḳızduġınca nūşādır ṣuyın vėre ve yoḳaru ḳalḳanın (11) yėne aşaġa vėrüp saḥḳ eyleye ḥattā ḥall ola ḥall-i ḥadīd ‒maṭlab: 
ḥall-i ḥadīdüŋ ṭarīḳ-ı sehli ve maḥlūlı ʿabdı ʿaḳd ėder‒ demüri (12) ḥall ėtmegüŋ ṭarīḳı daḫı budur ki on iki dirhem bal 
alup (13) içine iki dirhem nūşādır ḳoyasın andan demür bürādesin (14) ṣalāye üzerinde ‒ṣalāye: nesne ezdükleri yaṣṣı 
düz ṭaşdur cemʿ: ṣalāyāt gelür aḫterī‒ bunlar gele ziyāde saḥḳ ėdesin ḥattā fihrüŋ (15) balçıḳ gibi ola andan ṣoŋra ṣovuḳ 
hevāda ḳoyasın ḥall olup (16) ṣu ola andan bu ṣuyıla ʿabd iki ḳadeḥ içinde od üzerinde (17) bişürseŋ ʿaḳd ola oddan 
ḳaçmaz ola bir nevʿ ḳalāy ḥall 

[15b] 
(1) ėtmek ṭarīḳı oldur ki lebenü’lʿaẕrā bir ṣudur ki yumurda ḳabınuŋ (2) küliyile nūşādırdan ṭuzlar maḥallinde 

ẕikr olınur ol ṣuyı (3) alalar andan mükelles ḳalāyı anuŋ içine bıraġalar ḥall olur andan (4) ol maḥlūl malġama alasın 
saḥḳ ėdüp od üzerinde içürsünler (5) ʿaḳd ėdüp ḳāʾim eyler ve daḫı bilsen kim ḥall ḫuṣūṣında bir ṣaḥīḥ ṭarīḳ (6) dėyelüm 
ki cümle kāmiller içinde maḳbūldür arıcı ecsādlaruŋ kils (7) -lerini yāḫūd yumşaḳ bürādelerini ziyāde ḳızdurup maḥlūl 

                                                            
13 Yz. مرقشیشار 
14 Yz. اوشنان <evşenān?> 
15 Yz. ارزز 
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ʿabda (8) bıraḳasaŋ hemān ḥall olur eger ḥalb ṭalḳ olup belesān yaġına (9) ıṣladasın ammā ṣırça ḳadeḥ içinde ola ve ṭīnlü 
ola andan (10) kömür odınuŋ üzerine ḳoyasın bir sāʿatde ḥall olur bir nevʿ (11) üşnān ve ḥabbü’l-ġār alup taḳṭīr ėdesin 
andan ṭalḳ ziyāde (12) ḳızdurup aŋa ṣu ḳoyasın hemān ṣāʿatde ḥall olur bir nevʿ (13) ṭalḳ ḥall ėtmek içün bādincān kesüp 
bir ṣırçalu çölmek içine (14) ḳoyup nıṣfından aşaġa ola andan ṭalḳ maḥlūb ėdüp (15) bir aġzı ṭar bardaġa ḳoyasın ve ol 
bādincānuŋ orta (16) yėrinde ḳoyasın ve aġzını berkidesin yigirmi gün güneşde ḳoyasın (17) ṭalḳ ḥall olup ʿabd gibi ola 
ve bu maḥlūl her içici rūḥları 

[16a] 
(1) ʿaḳd ve is̱bāt ėder bir nevʿ ṭalḳ ḥall ėtmegiçün yabān ṣoġanınuŋ (2) ṣuyın ṣıḳalar alalar anuŋ içine nūşādır-ı 

şīrzaḳ dögüp (3) ḳatalar andan ṭalḳ ve incü ve sāʾir kils olmışları içine bıraḳasaŋ (4) ḥall olur bir nevʿ dilerseŋ kim ṭalḳ bir 
sāʿatde ḥall olur bir nevʿ (5) ṭalḳ alup taṣʿīd-ı şīrzaḳ ala ḳalye ṭuzıyla ve yāḫūd taṣʿīd (6) olmış nūşādırla saḥḳ ėdüp bir 
ḳadeḥe ḳoyup üzerine (7) bir ḳadeḥ ḳaplayup ḳosaŋ ḥall ola ve eger bu edviyenüŋ cümlesin (8) bir yėrde ḳosaŋ bir 
sāʿatde eksüginde ḥall olur nevʿ-i diger (9) ṭalḳ ḥall ėtmegiçün bir miḳdār ṭalḳ alup ḥalb ėdesin ve yāḫūd (10) saḥḳ ėdesin 
andan nıṣfı ḳadar taṣʿīd olınmış nūşādır ḳatup (11) yėne saḥḳ ėdesin od üzerinde ḳoyasın iki sāʿatde eriye (12) aḳ ṣu ola 
andan at tersi içinde ḥall ḳoyasın gümiş (13) ḥall ola alup ṣaḳlayasın zincefre ḥall ėtmek ṭarīḳındadur ki (14) beyān ėder 
bir miḳdār zincefre alup saḥḳ ėdesin ve üç gendü (15) ḳadar lebenü’l-ʿaẕrā iki yumurda ḳabınuŋ küliyile nūşādırdan (16) 
ḥāṣıl olur andan zincefre altı bölüginde bir bölügi ḳadar kirec (17) ṣuyıyıla ḳalye ṣuyın saḥḳ ėdesin andan yaş at 

[16b] 
(1) tersinde ḥall ḳoyup ḥall olup ṣu ola eger bu ṣuyıla ḥall olmış (2) altun yāḫūd ḥall olmış baḳır ṣuyına ḳatup 

ʿaḳd eyleseŋ ḳamere (3) ṭarḥ eyleseŋ şems olup ḫalāṣ gelür bi’iẕnillāhi teʿālā dördinci (4) bāb eczāyı is̱bāt eylemek içün 
ve tertībleri içün ṣu çıḳarmaḳ (5) beyānındadur ėmdi bilmek gerekdür ki şol ṣular kim tīz ola ve (6) is̱bāt ėdici ola ve bu 
fennüŋ tamām gereklüsi bil ki rükn-i aʿẓām (7) ola anlaru çıḳarup çıḳarmasınuŋ ṭarīḳları budur kim bunlardur (8) ʿamel-
i māʾ-ı lebenü’l-ʿaẕrā ṭarīḳı oldur ki diledügüŋ ḳadar mirdesinüŋ (9) alup saḥḳ ėdesin ġubār ola andan velehudan 
geçürüp ġāyet (10) ṣarp sirke ḳoyasın tamām orta nıṣfı ḳalınca bişüresin (11) andan ḳalıba alasın ṣuyından bir cüz ve 
mirdesinüŋ sirkesinden (12) üç cüz alup muḥkem çalḳayasın tamām ḳarışa andan ḳoyasın (13) ḥattā bir aḳ cesed ẓāhir 
ola andan ṣuyın süzesin ḳurudasın (14) andan saḥḳ ėdesin dört bölükde bir bölük yumurda ḳabı külin (15) ve kül ḳadar 
taṣʿīd olmış nūşādır ḳoyasın ve üzerine bir ḳadeḥ (16) daḫı ḳapayup od üzerine ḳoyasın ḳuruya andan nėce dilerseŋ (17) 
ḥall ėdesin yaʿnī gerek at tersinde ḥall ile gerek yaş yėrde 

[17a] 
(1) ḥall ile ḳaçan ḥall ola ol ṣuyı gerek rūḥları ve gerek iks̱īrleri (2) ve gerek zırnīḫleri ve gerek kibrītleri saḥḳ 

ėdesin yumşaḳ āteş (3) üzerinde teşviye ve tesḳıye ėdesin tā s̱ābit olınca ḫūb (4) olur nevʿ-i āḫir lebenü’l-ʿaẕrā yüz otuz 
dirhem mürdesinüŋ (5) alasın ġāyet saḥḳ ėdesin andan bėş yüz yigirmi dirhem (6) ġāyet ṣarp sirke ḳoyup ḳaynadasın tā 
ki ol sirkenüŋ (7) üç bölüginde bir bölügi ḳala bulamaç gibi ola ḳoyasın (8) ṭuzla andan bu ṣuyıla imtiḥān ėdesin yazu 
yazasın (9) eger ʿabd gibi yıldurursa eyüdür cerr-i ʿalaḳa ėdüp ṣuyın (10) süzüp alasın andan ṣoŋra ḳalyenüŋ ġāyet 
eyüsin alasın (11) saḥḳ ėdesin dört gendü ḳadar ṣu ḳoyup ḳaynadasın evvelki (12) gibi bunuŋ ṣuyın alasın andan evvelki 
süzüp alduġuŋ (13) sirkeyi bir çölmek ḳoyup yėne üzerine dört gendü ḳadar (14) saḥḳ olmış mürdesinüŋ ḳoyup evvelki 
gibi bişürüp yėne sirkesin (15) süzüp alasın ḳızıl ola andan ṣoŋra üç cüz ṣudan bir cüz (16) ḳālye ṣuyından alup birbirine 
ḳarışdurasın revġān gibi ola (17) ziyāde çalḳayasın birbirine ḳarışa issi güneşe ḳoyasın ḳuruya 

[17b] 
(1) andan at tersinde ḥalle ḳoyasın ḳırḳ gün ṭura tā ki ḥall ola (2) aḳ zībaḳ gibi ola ḳaçan bunuŋla ʿamel ėtmek 

dileseŋ yüz otuz (3) dirhem zincefre alup saḥḳ ėdesin ve üç gün bu ṣuyı saḥḳ (4) ile içüresin bir şīşeyile od od üzerinde 
bir gün bir (5) gėce teşviye ėdesin andan ṣovudasın yėne saḥḳ ėdesin ve bir (6) pāra baḳır ṣaḥīfesin ḳızdurup bir pāracuḳ 
bu zincefre üzerine (7) ḳoyasın bir yanından bir yanına geçe içini ve ṭaşını aġardursa (8) eyüdür bitmişdür eger bu ṣūreti 
bulmazsa yėne teşviye ve tesḳıye (9) ėdesin tā kemālin bulınca kemāl bulıcaḳ bunuŋ bir dirhemini yüz otuz (10) dirhem 
tenḳıye olmış baḳıra ṭarḥ ėdesin ḳamer olur oddan gelür (11) ve ḳaldan gelür bir nevʿ lebenü’l-ʿaẕrā budur ki yumurṭa 
ḳabınuŋ (12) külin alalar ve bir ol ḳadar taṣʿīd olınmış nūşādır alasın (13) ikisin ġāyet saḥḳ ėdesin ṣalāye üzerinde tā ki 
aḳ süd (14) gibi ola andan daḫı alup bir ṣırça ẓarf ḳoyup bir yaş ṣovuḳ (15) yėrde ḳoya yėdi günde ve yāḫūd on dört 
günde ḥall ola (16) andan ḳarʿla inbīḳ ile taḳṭīr ėdesin ammā yumşaḳ āteş ėde (17) olanı ala s̱ıḳlını kömür odı üzerinde 
dört sāʿat bişüre 

[18a] 
(1) andan s̱ıḳlını bu taḳṭīr olmış ṣuyı ṭamla içüre yaş yėre ḳoyup (2) ḥall ėde taḳṭīr ėdüp ṣuyını ala ve s̱ıḳlını 

kömür odı üzerinde (3) dört sāʿat yėne bişüre ḥattā s̱ıḳlı ḳalmayınca böyle ėde lebenü’l-ʿaẕrā (4) dėdükleri budur rūḥları 
baġlar ve is̱bāt ėder ammā mürdesinüŋ (5) ṣuyıyıla ḳalye ṣuyını üşdürmesinde ḳalye ṣuyın mürdesinüŋ (6) sirkesini 
üzerine dökerseŋ aḳ olur süd gibi eger (7) mürdesinüŋ sirkesini ḳalye ṣuyı üzerine dökerseŋ ḳara (8) olur māʾ-ı lebenü’l-
ʿaẕrā mürdesinüŋle ḳalyeden baḳır bürādesiyile (9) tebyīż-i zırnīḫle ḳarışdurup ḥall ėtmedin teşviye eyleseŋ baḳır (10) 
bürādesin ḳamer ėder ʿamel-i māʾ-ı beyāżu’l-beyżā yaʿnī yumurṭa aġından (11) ṣu çıḳarmaḳ ṭarīḳı budur kim yigirmi bir 
dāne yumurṭanuŋ aġın (12) alasın andan on dirhem nūşādır ve on dirhem kils-i (13) ḳamaşır(?)16 yaʿnī yumurṭa ḳabınuŋ 
külin ḳatup saḥḳ ėde andan yaş at (14) tersine gömüp ḥall ėde yigirmi bir günde ḥall olur andan s̱ıḳlı (15) çıḳarup yėne 
bu mādan vėrüp saḥḳ ėde yėne ḥalle ḳoya tā ki (16) cümlesi ḥall ola hīç s̱ıḳlı ḳalmaya ve ṣuyuŋ fāʾidesi (17) budur ki 
firārī olan iks ̱īrleri yaʿnī içüci iks̱īrleri 

[18b] 

                                                            
16 Yz. قمشر <ḳamaşır>. Bu sözcük قماشیر <ḳamāşīr> için bir yazım yanlışı olmalıdır. 
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(1) ve rūḥları ve nefesleri bunuŋla saḥḳ eyleseŋ āteş üzerinde (2) nuḫāsı ḳızdurup üzerine yāḫūd ḳızdurup 
batırsaŋ içini (3) ve ṭaşını aḳ eyleyüp bir yanına geçe nevʿ-i diger yumurṭa aġından yüz (4) otuz dirhem alasın anuŋ on 
iki dirhem yumurṭa ḳabınuŋ külini (5) ḳoyasın ziyāde saḥḳ ėdesin andan taḳṭīr ėdesin andan (6) s̱ıḳlını çıḳarup yėne bu 
ṣudan içürüp saḥḳ ėdesin at (7) tersinde ḥalle ḳoyasın andan çıḳarup bu ṣuyı taṣlaya yėne saḥḳ (8) ėdüp yėne taḳṭīr 
ėdesin bu vechle ėdesin tā ki hīç s̱ıḳlı (9) ḳalmaya ve bu ṣunuŋ fāʾidesi oldur ki baḳır ṣaḥīfesine ḳızdurup (10) bu ṣuya 
ṣoḳsaŋ aġardur demüre yumşaḳlıḳ vėrür ḳalāy bek (11) ėder ve hem gėç ėrken eyler ve hem berk cesedleri yumşadur 
çeküç (12) altına yarılmaz eyler ḳaçan bir miḳdār ṭarḥ eyleseŋ yāḫūd ḳızdurup (13) ṣoḳsaŋ ʿabdı ḳāʾim eyler oddan 
ḳaçmaz eyler od nė ḳadar ziyāde (14) daḫı olursa bu ġāyet mücerreb ṣaḥīḥ ʿameldür māʾa’r-raṣāṣ yaʿnī (15) ḳalāy 
ṣuyınuŋ ṭarīḳın bildürür ḳalāydan nė ḳadar dilerseŋ (16) alup aḳ kils ėdesin andan bir cüz ve bundan bunuŋ nıṣfı (17) 
nūşādırla ṣalāye üzerinde muḥkem saḥḳ ėdesin ve süciden 

[19a] 
(1) dönmiş sirke içüresin şol ḳadar saḥḳ ėdesin fihrüŋ (2) altında maḥv ola hīç es̱eri ḳalmaya andan taḳṭīr ėdesin 

çıḳarup (3) ṣuyını s̱ıḳlına vėrüp saḥḳ ėdesin yėne taḳṭīr ėdesin şol ḳadar (4) ėdesin ki hīç s̱ıḳlından nesne ḳalmaya cümle 
taḳṭīr ola bu ṣunuŋ (5) fāʾidesi oldur ki rūḥları s̱ābit eyler uçmasın keser ve hem (6) ḳāʾim eyler ḳaçan bu ṣuyıla saḥḳ 
ėdüp teşviye eyleseŋ od ḳāʾim (7) olur māʾu’l-milḥ ṭuz ṣuyınuŋ ṭarīḳı oldur ki yüz otuz dirhem (8) nemek ṭuzını alup üç 
bölüginde iki bölügi ḳadar zāc-ı mıṣrī (9) ve zāc ḳadar şebb ve yėne bu ḳadar nūşādır ve yėne bu ḳadar būreyi (10) ve 
rāvend-vān vezn ḳadar taṣʿīd olınmış ʿabdı bunlar birbirine (11) ḳatup muḥkem saḥḳ ėdesin andan ṭīnlü ḳarʿa ḳoyup 
aġzına inbīḳ (12) ḳapayup berkide yanına ḳabla ḳoya altına od ile ammā ḳatı ėde (13) ėde ḥattā cümlesi taḳṭīr ola bu 
cümleden ḳırḳ sekiz dirhem yā daḫı (14) ziyāde ṣu çıḳa ṣuyuŋ fāʾidesi oldur ki ṭalḳ-ı baḥrī yaʿnī deŋiz (15) ṭalḳını ḥall 
ėderler ve kilsleri bir sāʿatde ḥall ėder ḳaçan ṭarḥ olınsa (16) ve daḫı kilsleri ḥall ḳuvvatdan hemān bu ṣuyıla ṣuvarmaġla 
ġāyet (17) tīz zamānda ḥall ėder ve incüyi daḫı defʿa ḥall ėder maʾu’l-emlāḥ 

[19b] 
(1) yaʿnī ṭuzları ṣu eylemek ṭarīḳı oldur ki ṭuz ve şebb ve nūşādır (2) ve milḥ-i ḳalye ve būre ve güherçile ve 

milḥ-i eflāḳ bu yėdi milḥ cemʿ ėdüp (3) cümlesini berāber saḥḳ ėdüp ve ḥall ėdüp ziyāde āteşde taḳṭīr (4) ėdesin andan 
taḳṭīr olanı ṣaḳlayasın ve bu ṣuyuŋ fāʾidesi (5) oldur ki ṭalḳ yāḫūd incüyi buŋa ḳoysaŋ bir sāʿatde eride (6) ḥall eyleye 
nėte ki issi ṣuda ḳar erir gibi ve daḫı yunmış baḳır içine (7) ṣu ḳosaŋ bir anda ḥall eyleye ve baḳıra ṣu vėrseŋ bir anda 
aġardup (8) hem ḥall eyleye ve nė ḳadar daḫı iks̱īr var ise ve kilsler ve zırnīḫler ve (9) kibrītler var ise bir sāʿatde ḥall 
eyleye ʿamel-i māʾ-ı beyāżu’l-beyżā (10) yumurṭa aġını diledügüŋ ḳadar ola nūşādırla ḳarışdurup (11) saḥḳ eyleye andan 
sebḥi sirkeyile daḫı saḥḳ eyleye ḥalle ḳoya (12) ḥall ola on bölükde bir bölügi ḳadar yumurṭa ḳabınuŋ külin ḳoya defn 
(13) eyleye tā ki mükelles ḥall ola andan üzerine ol yumurṭa ḳabı (14) külinden yėne ḳoya yėne ḥalle ḳoya bunı nėce 
defʿa böyle ėde tā ki (15) ol yumurṭa külinden nıṣfı ḥall ola ve bu ṣuyuŋ fāʾidesi oldur ki (16) demür kėçe içinde 
ḳızdurup bu ṣuyı içine ḳaṭre ḳaṭre ḳarışdursaŋ (17) baġlayup ḳamer ėder bir nevʿ daḫı ṣu çıḳarmaḳ bildürür ki rūḥları 

[20a] 
(1) içüci cevherleri ve ʿabd ve ḳalāy baġlar ḫāṣ ḳamer ėder (2) biŋ ṭoḳuz yüz elli dirhem ġāyet ṣarp sirke alasın 

(3) ve içine iki yabān ṣoġanı dögüp bıraġasın ṭura (4) tā ki bu iki ṣoġan ve iki yumurṭa bile ḳoya ve yumurṭalar ḥall (5) 
ola ve andan ṣoŋra bu sirkeye bėş yüz on sekiz dirhem (6) aġardılmış mürdesinüŋ ḳatup bişüresin andan ėndürüp (7) 
ṭurulınca ḳoya andan ṣuyını süzüp alasın ve bu ṣunuŋ (8) her yüz otuz dirhemine ḳırḳ sekiz dirhem şebb ve ḳırḳ sekiz (9) 
dirhem nūşādır ḳatup yėne bişüresin tā ki buŋlar ḥall ola (10) andan ḳoyasın ṭurulup ṣāfī ola andan bu ṣāfī (11) olan 
ṣunuŋ iki yüz altmış dirhemine yüz otuz dirhem (12) ḳalye ṭuzını ve on iki dirhem yumurṭa ḳabınuŋ külini ve on (13) iki 
dirhem ṣadef külin ve yigirmi dört dirhem kils olmış (14) ṭalḳ ḳatup saḥḳ ėdesin andan yaş at tersinde ḳoyup (15) ḥall 
ėdesin yigirmi bir günde ḥall olur ammā yėdi günde bir (16) tersi bekleyüp yėrine ġayrı ters döke tā ki ṣāfī ola andan (17) 
ṣoŋra eger daḫı eyü olsun dėrseŋ ḳarʿada taḳṭīr 

[20b] 
(1) ėdesin ġāyetde ḳuvvatlu olur ammā taḳṭīr ėtmeseŋ daḫı cāʾizdür (2) ve bu ṣunuŋ fāʾidesi oldur ki eger 

demüre ursaŋ ḫäliṣ ḳamer (3) olur eger ḳurşun üzerine ṭamladasın ḳāʾimü’n-nār ėder (4) yaʿnī erimesin gėç eyleye ḳamer 
ola ve eger ʿabd bunuŋla demür kėçe (5) yāḫūd demür būte içinde saḥḳ eyleseŋ ve bu ṣudan üzerine (6) ṭamlasaŋ üç 
defʿa ṭamladuḳda ʿaḳd ola od üzerinde yap (7) yap minfaḫ çeke bu ṣuyı üzerine ṭamlada saḥḳ eyleye oddan (8) ḳaçmaz 
olup sebīke olınca ammā iki ḳadeḥ arasında ėdesin (9) bir mis̱ḳālini yüz dirhem ḳurşuna yāḫūd ḳalāya yāḫūd baḳıra (10) 
ṭarḥ ėdesin aḳ ḳamer ola māʾa’l-maġnīsā maġnīsā ṣuyın çıḳarmaḳ (11) dilerseŋ ṭarīḳ budur ki bir miḳdār maġnīsā alup 
pāre pāre (12) ėdesin ḳarʿa ḳoyup ziyāde od eyleyüp taḳṭīr ėdesin (13) buḫār inbīḳe çıḳup ḳābiliyyete vara bu ṣunuŋ 
fāʾidesi oldur ki (14) bunuŋla uçucı rūḥlar saḥḳ eyleyüp teşviye ėdesin od (15) üzerine ḳāʾim eyleye ḳaçan bundan 
cevher ėtmek dileseŋ tertīb (16) olınmış nefsi ala bir ṣırça ḳadeḥ içine ḳoyasın od üzerinde (17) ḳoyup fihrle saḥḳ ėde ve 
bu ṣulardan üzerine ṭamladasın 

[21a] 
(1) ṭopraḳ gibi olur bunuŋ bir dirhemini bėş yüz dirheme ṭarḥ (2) ėdesin ṣāfī ḳamer olur maʾa’l-merḳaşīşā 

merḳaşīşā ṣuyınuŋ (3) ṭarīḳı budur ki merḳāşīşa alup saḥḳ ėdüp ḳarʿ ve inbīḳ ile (4) taḳṭīr ėdesin ammā inbīḳüŋ aġzına 
ḳalāy bürādesin yāḫūd (5) zeryāb-ı ḳalāy ḳoyasın ammā ḳarʿ baḳırdan ola ve hem āteş (6) daḫı ziyāde ola ve ḳalāy 
merḳaşīşāyıla ḥall olup ḳābiliye (7) vara andan taḳṭīr olan ṣuyı alalar iki dānaḳ aġarmış (8) kibrīt ḳoyasın ol daḫı ḥall olur 
ve ṣuyuŋ fāʾidesi (9) dünyāda nė ḳadar kils var ise ve bürāde var ise anları (10) ḳoyasın bir sāʿatde ḥall ėder ḳaçan 
ʿabduŋ üzerine ṭamladasın (11) od üzerinde ʿaḳd ėde oddan uçmaya bir nevʿ-i lebenü’l-ʿaẕrā (12) ṭarīḳı budur ki bir cüz 
yumurṭa ḳabınuŋ külin ve bir cüz (13) daḫı taṣʿīd olınmış nūşādır alup saḥḳ ėdesin süd gibi (14) olınca şöyle süd gibi ola 
bir şīşeye ḳoyup aġzını (15) berkidüp at tersinde göme yigirmi bir günde ḥall olur (16) andan taḳṭīr ėdesin andan s̱ıḳlını 
alup kils ėdesin (17) kömür odı üzerinde andan ol taḳṭīr olan ṣuyı 
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[21b] 
(1) s̱ıḳlına vėrüp saḥḳ ėdesin yėne ḥall ḳoyasın taḳṭīr (2) ėdesin bir nėce gez böyle ėdesin tā ki s̱ıḳlı ḳalmayup 

cümlesi (3) taḳṭīr ola bu ṣuyın fāʾidesi oldur ki eger bu ṣuyıla (4) cesed ṣuvarsaŋ kils eyleseŋ teşviye eyleseŋ cemīʿ 
cesedleri (5) ḥall ėder ve ʿabd daḫı ʿaḳd ėder ve od üzerinde ḳāʾim (6) olur eger bu ṣuyıla iks̱īr eylemek dileseŋ ṭarīḳı 
oldur ki (7) ol taḳṭīr olan ṣuyı alasın bir ṭīnlü şīşeye ḳoyasın (8) üzerin berkidüp ėtmek furūnında bir gėce teşviye ėdesin 
yarındası (9) görseŋ ki baġlanmış ṭonmış bulu[r]sın andan bir cüz bundan (10) ve dört cüz daḫı ʿabd-ı maṣāʿidden alup 
saḥḳ ėdesin (11) tā ki tamām ḳarışa andan ṣoŋra bir şīşeye ḳoyup at (12) tersinde ḥalle ḳoya yigirmi bir günde ḥall ola her 
yėdi günde (13) bir tersi degişüp yeŋi ters ḳoyasın andan çıḳarup göresin (14) cemīʿsi ḥall olmış hīç ḳalmamış andan bir 
gėce teşviye ėdesin (15) yarındası ʿaḳd s̱ābit olmış bulursın andan bunuŋ (16) bir dirhemini ḳırḳ dirhem tenḳıye olmış 
ḳalāya yā ḳurşuna (17) ṭarḥ ėdesin ḳamer ola ve bunuŋ fāʾidesi oldur ki eger bu 

[22a] 
(1) ṣuyıla taṣʿīd olmış ʿabd tenḳıye ėdüp saḥḳ eyleseŋ (2) tā s̱ābit olınca andan ḥall eyleseŋ yėne ʿaḳd eyleseŋ 

bunuŋ (3) bir dirhemini ḳırḳ dirhem ḳalāya ṭarḥ eyleseŋ ḫāliṣ ḳamer ola (4) ḫalāṣdan gele eger ʿabdı taṣʿīd olmış zırnīḫle 
ve māʾ-ı bürr (5) ʿaḳreble ve ḳalāy kils eyleye yāḫūd ḳamer kils eyleye cemīʿ ėdüp (6) saḥḳ eyleseŋ andan bu ṣuyıla 
ṣuvarsaŋ tā ki s̱ābit ola (7) ʿaḳd olınca andan ṭarḥ eyleseŋ ḳamer ola oddan gelür ve ḳaldan (8) gelür ʿamel-i māʾa’l-ḥall 
yaʿnī tīzābuŋ ʿamelinüŋ ṭarīḳı oldur ki bir min (9) ḳalye alasın dögesin andan ḥall eyleyesin andan bu ṣudan (10) on bėş 
rıṭl ṣu ḳoyasın bişüresin tā ki ṣunuŋ iki (11) bölügi gide bir bölügi ḳala yaʿnī bėş rıṭl ḳala andan yėne bir min (12) 
dögilmiş ḳalāy ḳoyasın bişüresin ḥattā mine bėş rıṭl ḳala (13) şol ḳadar şol vechle ėdesin cümle on bėş rıṭl ṣunuŋ (14) 
ḳuvvatı hemān bāḳī ḳalan ṣuya gele ve’l-ḥāṣıl on bėş kerre (15) bişüresin her bişürdükçe ikişer rıṭl ḳalye ḳoyasın (16) tā ki 
ḳalye otuz rıṭl ola bāḳī ḳalan ṣu bėş rıṭl ḳala (17) cemīʿ ḳuvvat bu ṣu ki gelür ġāyet tīz olur ve bu ṣunuŋ 

[22b] 
(1) fāʾidesi oldur ki eger bėş dirhem ʿabdı bir ṣırça çanaġa (2) ḳoyup üzerine bu ṣudan bėş dirhem dökseŋ 

hemān ʿabduŋ (3) içine kīrān imtizāc baġlaya ḳurusa bir defʿa daḫı (4) dökseŋ ziyāde ḳarışa ve bu ṣudan bėş altı kerre 
ʿabduŋ (5) üzerine dökseŋ ḥall eyleyüp ṣu eyleye ḳadeḥüŋ dibinde (6) alup ṣaḳlaya bu ṭuzlardan ṣu çıḳarmaḳ bildürür 
ṭarīḳı (7) oldur ki aḳ bürādeden ve ḳızıl bürādeden bir min ḳoyasın (8) üzerine on bėş rıṭl ṣu ḳoyasın içüresin ḫattā bėş (9) 
rıṭl ḳalınca otuz rıṭl būre olur hemān kül gibi olur ve bu (10) ṣunuŋ fāʾidesi oldur ki eger alup ḳaynatsaŋ demür bürādesi 
(11) yāḫūd ḳamer bürādesi içine bıraḳsaŋ ḥall eyleye hīç bürādenüŋ (12) es̱eri ḳalmaya issi ṣuda ḳar erir gibi ola ve eger 
demür (13) ṣaḥīfesine yāḫūd ḳamer ṣaḥīfesine ṭarḥ eyleseŋ dört (14) sāʿatde ḥall eyleye eger cesedler yāḫūd ṭaşlar ve 
zırnīḫler (15) ve kibrītleri ve ʿabd-ı maṣʿad içine ḳosaŋ bir vechle ḥall eyleye ki (16) es̱eri hīç görinmeye ve hem iks ̱īr 
bunuŋla teşmīʿ-i ġavṣ ėtmeyenler ve (17) ermenīler ġavż ėtdürür bir defʿa teşmīʿ eylemekde dürlü dürlü 

[23a] 
(1) es̱eri ẓāhir olur ve eger dilerseŋ ʿabdı bir sāʿatde ḥall eyleyesin (2) yumurṭa ḳabınuŋ külinüŋ ṣuyın ve 

nūşādır ve rāsiḫ ki taḳṭīr (3) olınmış ola ol ṣuyı al ve ʿabdı bir şīşe içine ḳoy (4) ve bu ṣuyı içine dök çalḳa bir sāʿatde ḥall 
olur ʿamel-i māʾ (5) bu bir ṣudur ki ṭalḳ vaḳti cesedleri ḥall ėder yoḳaruda ẕikr (6) ėtdügimüz lebenü’l-ʿaẕrādan daḫı 
ḳuvvatludur ve hem uçucı nesneleri (7) is̱bāt ėder ṭarīḳı budur ki yüz otuz dirhem ḳalāy alup (8) gendü ḳadar ʿabdla 
malġama ėdesin andan yüz otuz dirhem (9) taṣʿīd olınmış ʿabd alup bunlarla saḥḳ ėdesin bir şīşeye (10) ḳoyup ḥalle ḳoya 
yėdi günde ḥall olup bu ṣuyı alasın (11) diledügüŋ cesedleri bunuŋla teşmīʿ ėdesin ṣuvarasın (12) andan ḥall ėdüp andan 
ʿamel ėdesin nevʿ-i diger rāsiḫ ve (13) nūşādır ol rāsiḫi nūşādırla zencār ėdesin ve üzerine (14) bir miḳdār ekşi tūrunc 
ṣuyın ḳoyup bir zamān ṭura andan (15) ṣāfī ėdesin eger ṭalḳ üzerine ṭamladasın ol sāʿatde ḥall (16) olur ṭuzlaruŋ ṣuyı 
tedbīrin bildürür ḳanġı ṭuzuŋ gerekse (17) ṣuyın alasın andan bir gendü ḳadar zencār ve bir ol ḳadar şebb 

[23b] 
(1) ve bir ol ḳadar yumurṭa ḳabınuŋ külin bilesine ḳoyup dura (2) tamām ṭuzla andan süzüp alup yėne bu 

dėdügimüz nesneleri (3) ḳata yėne ṣāfī ola ṭurıla andan süzüp alup yėne bu (4) dėdügimüz nesneleri ḳata yėne ṣāfī ola 
ṭurıla nė ḳadar içüci (5) nesneler var ise bu ṣuyı içüreler ḥall ėder s̱ābit eyleye (6) nevʿ-i diger ṣābūnuŋ ol çıḳan ṣuyın 
alasın üç kerre ḳalye ile (7) gerçi vėresin yėne ṣāfī eylesen bölüginde bir bölük ḳadar nūşādır (8) maṣʿad ve nūşādır ḳadar 
yumurṭa ḳabınuŋ külin ḳatasın üzerin (9) örtüp nėce gün güneşde ḳoyasın andan ṣāfī ėdesin (10) daḫı tecribe ėdesin 
tecribesinüŋ ṭarīḳı oldur ki ādem (11) ṣaçını buluşdurasın eger defʿi keserse tamām yėtişmişdür (12) her cesedi ḥall ėder 
alup ṣaḳlayasın nevʿ-i āḫir milḥ-i enderānī (13) ile kils olmış merḳaşīşā alasın milḥ-i ḳalye ile saḥḳ eyleyesin (14) taḳṭīr 
olmış ṭuz ṣuyıyıla ve sirke ile ṣırça ẓarf içinde (15) od üzerinde muḥkem saḥḳ eyleyesin andan yaş yėrde ḥall eyleyesin 
(16) ve bunuŋ ḫāṣṣiyeti budur ki bu ṣuyı ḳanġı bürādenüŋ üzerine (17) degirseŋ bir sāʿatde ḥall eyleye eger bunuŋla 
kibrīt ve zırnīḫ 

[24a] 
(1) ve taṣʿīd olmış iks̱īrleri bişürseŋ yāḫūd bu ṣūdan (2) içerseŋ ḳāʾim ola nė ḳadar odı ḳatı ėderseŋ uçmaya daḫı 

(3) ʿabdla bir ẓarfa ḳoyup od üzerinde bu ṣudan ṭamzurup (4) içürseŋ ʿaḳd ėdüp ḳāʾim ḳılur nevʿ-i diger bir evvelki ṣuyı 
(5) alasın bir cüz maḥlūl zībaḳdan bir cüz ve ikisin birbirine (6) ilişdüresin yėdi kerre ḥalle ḳoyasın ḥall ola andan (7) 
altun gümiş bürādesine bu ṣudan döke defʿi ėde ṣaḳlayasın (8) māʾ-ı beyāżu’l-beyża yumurṭa aġınuŋ bir dürlü daḫı 
ṣuyın çıḳarmaḳ (9) oldur ki yumurṭa aġını diledügüŋ ḳadar alasın ṣalāye üzerinde (10) ḳoyup fihrle saḥḳ ėdesin tamām 
eriye andan gendü ḳadar nūşādır (11) ki nıṣf ḳadar yumurṭa ḳabınuŋ külin ḳatup saḥḳ eyleyesin (12) bir gün bir gėcede 
ḥall olur iks̱īr s̱ıḳlı ḳalursa bu ṣuyı (13) s̱ıḳlına vėrüp taḳṭīr ėdesin nėce gez böyle ėdesin tā ki (14) hīç s̱ıḳlı ḳalmaya bu 
ṣuyuŋ fāʾidesi oldur ki malġamaları (15) bunuŋla bişüresin ve uçıcı is̱bāt ėder ġāyet mücerrebdür (16) zīrā bir pāre urun 
demür nıṣfına degin bu ṣunuŋ (17) içine ṣoḳdum idi bir miḳdār ṭurdı çıḳardum gördüm 

[24b] 
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(1) nıṣfı miḳdārı erimiş buldum ġāyet ḳavī ṣudur ḥıfẓ eyleye (2) nevʿ-i diger yumurṭa aġınuŋ ṣuyın çıḳarmaḳ 
oldur ki yumurṭa ḳabından (3) külinden iki cüz alasın andan nūşādır ve būre ve şebb ve ḳalye (4) ṭuzı her birinden birer 
cüz ve bu milḥlerüŋ dört vezni ḳadar (5) yumurṭa aġını ḳatup ṣalāye üzerinde cemīʿsini saḥḳ ėdesin (6) hebā olınca 
andan altı ḥall eyleye ḥalle ḳoyasın nėce defʿa bu (7) vechle ėdesin tā ki s̱ıḳlı ḳalmayup tamām ḥall ola aṣl-ı ser bunuŋ (8) 
çoḳ taḳṭīr ėtmesindedür ammā taḳṭīr eyledügüŋ vaḳtde elbette (9) lāzımdur ki inbīḳle ḳapla muḥkem berkidüp ṣıvayasın 
(10) ve bunuŋla ṣuvarsaŋ ḳāʾim ve s̱ābit eyler ṣābūn ṣuyını ṣābūn (11) alup gendü ḳadar şebb ile saḥḳ ėdesin andan bir 
bardaġa (12) ḳoyup yaş yėre aṣa ḳoyup yāḫūd göme ḳoyasın ḥall olur (13) andan bir günde taḳṭīr ėdesin ġāyet ṣāfī olur 
uçucı (14) iks̱īrleri ʿaḳd ėder rūḥları ʿaḳd-ı s̱ābit ėder ve teşmīʿ (15) ėder ḳızdurup ṣoḳsaŋ ḳamer ėder nevʿ-i diger taṣʿīd 
olınmış (16) ʿabd alasın ve taṣʿīd olınmış nūşādırı yumurṭa ḳabınuŋ (17) külin ve şebb her birinden bir cüz alup saḥḳ 
ėdesin ḥattā 

[25a] 
(1) birbirine ḫalṭ olup ġubār ola andan ḥalle ḳoyasın (2) andan elli yumurṭa aġını ala ve anuŋ içine on dirhem 

nūşādırı (3) ḳoyup saḥḳ ėdesin andan at tersinde ḥall ėdesin yėdi (4) günde ḥall olur andan bu ṣuyı alup evvelki ṣuya 
ḳarışdurasın (5) ve bu ṣunuŋ fāʾidesi oldur ki ḳaçan baḳır sebīkesin ve ṣaḥīfesin (6) ḳızdurup bu ṣuya ṣuvarsaŋ cemīʿ 
ʿilleti gider ḫāliṣ ḳamer (7) ėder ve eger cesedleri ve rūḥları yalŋız yalŋız ḳamer ėder (8) andan bu ṣuyıla ḳarışdursaŋ 
is̱bāt ėder ve bu ġāyet tīz (9) eyler ve vėrdügi17 ʿamel vėrür bilmek gerek kim eger ecsādları (10) yā rūḥları ḥall ėtmek 
dileseŋ ol ġāyet taṭhīr ėdesin (11) yaʿnī eridesin eger taṭhīr eylemeden ḥall eyleseŋ ḥall eyledükden (12) ṣoŋra ḳaṭʿā 
ḳarışmaz zīrā vesaḫ ḳarışmaġı menʿ ėder ve daḫı bilmek (13) gerek kim demür bürādesini ve zaʿferān ḥall eylemek bir 
sāʿatde (14) ṭarīḳı oldur ki ṭuzlardan ve bürādelerden alasın andan (15) ḥall eyleyesin ṣuları taḳṭīr ėdesin alasın bürāde 
içine (16) dökesin bir sāʿatde ḥall olur andan maḥlūl ḥadīd alasın (17) kils olmış ḳızıl demüri ṣuvarsaŋ daḫı birini yüz 
yigirmi –maṭlab: ḥadīd ḥall olduḳdan ṣoŋra kils olmış kızıl ḥadīd ki aŋa zaʿferān dėrler o kils olmış ḥadīdi maḥlūl ḥadīde 
ṣuvarsaŋ tamām iksīr olur bir dirhemi yüz yigirmi dirhem ḳameri ḫāliṣ şems ėder– 

[25b] 
(1) dirhem ḳamere vėrseŋ ḫāliṣ şems olur ḥall içün –maṭlab: defʿa ḥall-i ḥadīd içün– ḫāṣṣa (2) nesneleri bildürür 

ḳaçan būre ṣuyını demür bürādesisine vėrseŋ (3) defʿa ḥall eyleye ve daḫı ḥall olmış gümiş ʿabd eyler kaçan ṭalḳ ḥalb (4) 
olsa yāḫūd kils eyleseŋ andan ṣoŋra bevl ṭuzını ve nūşādır (5) zāc ṣuyıyıla ḥall eyleseŋ andan ṭalḳ ḳızdurup bu ṣulara (6) 
bıraḳsaŋ üç gėce göme ḳosaŋ ḥall olup ṣāfī ṣu olur (7) yāḫūd gümiş kils eyleseŋ andan bu bevl ṭuzı nuşādır (8) ṭuzına 
bıraḳsaŋ üç gün ṭursa ḥall olup ṣāfī ṣu (9) ola eger berk cesed ḥall ėtmek dileseŋ ol cesedi evvelā (10) kils eyleyesin andan 
üzerine taṣʿīd olınmış nūşādır (11) ve nūşādır ḳadar yumurṭa ḳabınuŋ külin ḳoyup muḥkem saḥḳ ėdesin (12) birbirine 
tamām ḳarışa ḳuruya andan ṣoŋra teşviye eylesin (13) andan yėne saḥḳ eyleyesin ḥalle ḳoyasın her biri ḥalle her bārı 
s̱ıḳlıla (14) ḳarışdurup saḥḳ ėdesin ḥalle ḳoyasın tamām ḥall olıcaḳ (15) alup ṣaḳlayasın içüci nesneleri ʿaḳd eylemek içün 
bir (16) āsān ṭarīḳ ẕikr ėdelüm çig yumurṭanuŋ ḳabın alasın (17) pāk yuyasın andan ṣalāye üzerinde deŋiz köpügi ve 
nūşādır ki 

[26a] 
(1) ḥall olmış ola anuŋ ṣularıyıla muḥkem saḥḳ ėdesin tā ki maḥv (2) ola andan bu ṣuyıyıla içüci nesneleri od 

üzerinde teşviye (3) ve tesḳıye ve saḥḳ ėdesin is̱bāt ėder ḥallü’n-nuḫās baḳır ḥall ėtmek (4) tarīḳı budur ki baḳırı bürāde 
ėdesin ekşi enār ṣuyıyıla ṣalāye (5) üzerinde saḥḳ ėdesin saḥḳ ėtmekle ḥall olup ḳızıl ṣu olup (6) aḳar gümiş ṣaḥīfesinüŋ 
üzerinde yazu yazmaġa ḳābil olur ḥallü’r-rāsiḫ (7) bildürür rāsiḫi ḥall ėtmek ṭarīḳı oldur ki bir miḳdār rāsiḫi (8) alup 
şebb ṣuyıyıla mermer üzerinde muḥkem saḥḳ ėdüp (9) ebzun18 üzerine ḥall olmış ʿabd ṣuyın döküp saḥḳ eyleyesin (10) 
ṣalāye üzerinde ḥall olup ṣaḳlayasın kibrīt zırnīḫlik (11) –maṭlab: zırnīḫ ve kibrīt– ḥallüŋ bildürür bunları ḥall ėtmek 
ṭarīḳı oldur ki ḳanġısından (12) dilerseŋ bir miḳdār alasın andan saḥḳ ėdesin andan bir ṣırçaya (13) ḳoyasın andan kömür 
odınuŋ üzerinde ḳoyasın andan (14) ḥall olmış nūşādır ṣuyın vėrüp muḥkem saḥḳ ėdesin (15) ammā bu ṣu ḳarışıcaḳ 
miḳdār ola bir nėce defʿa böyle ėdesin (16) andan ḥalle ḳoyasın her bār çıḳarup ḥall olmış ṣuyını yėne (17) s̱ıḳlına vėrüp 
saḥḳ ėdesin yėne ḥalle ḳoyasın bir nėce kerre 

[26b] 
(1) böyle ėdesin tā ki cümlesi ḥall ola hīç s̱ıḳlı ḳalmaya andan (2) alup ṣaḳlayasın ḥallü’ṭ-ṭalḳ ṭalḳ alup ḥall 

ėdesin andan (3) üzerine taṣʿīd olmış şīrzaḳ dökesin saḥḳ ėdesin (4) andan bir ḳadeḥe ḳoyasın ve bir ḳadeḫi ḳoyup od 
üzerinde (5) ḳoya bir sāʿatde ḥall olur ḳaçan ḥall olsa ʿabdı baġlar bunuŋla (6) çoḳ ʿacāyib ve ġarāyib işler olur nevʿ-i āḫir 
ṭalḳı (7) ḳızdurup nūşādırla şābı ezilmiş sirkeye ḳoyasın (8) andan bir nėce saḥḳ ėdesin bir issi demür üzerinde andan (9) 
ṣoŋra bir ḳalāy ẓarfuŋ içine ḳoyasın bir yaş yėrde ḳoyasın (10) issi yėr ola andan çıḳarup saḥḳ ėdesin andan dört 
bölüginde (11) bir bölügi ḳadar nūşādır ḳatup saḥḳ ėdesin bir yeŋi bardaġa (12) ḳoyup aġzını balçıḳla berkidesin at 
tersinde yigirmi bir gün (13) ḥalle ḳoyasın ḥall ola alup ṣaḳlayasın nevʿ-i diger dilerseŋ (14) ṭalḳ ḥall ėdesin ṣırça gümiş 
ḳalāy ḥallerinüŋ ṭarīḳı oldur ki (15) bunları kils eyleyesin her ḳanġısını dilerseŋ andan ḥall olmış (16) ṣābūn ve şebb 
ṣularıla saḥḳ ėdüp teşmīʿ ve tesḳıye ėdesin (17) andan ḥalle ḳoyasın on dört günde ḥall olur ḥıfẓ eyleyesin 

[27a] 
(1) ḥall-i ʿabd bildürür ve bunlaruŋ ṭarīḳı oldur ki dört cüz ḳurşun (2) ve bir cüz ḳalāy bu ikisini eridüp bir 

bardaḳ gibi ėdesin (3) andan ʿabd alasın bir cüz taṣʿīd olmış ʿabdı bir cüz bu ikisin (4) saḥḳ ėdesin andan ol ḳalāy ile 
ḳurşun düzile (5) bardaġuŋ içine ḳoyup birbirine ḳoyup yāḫūd bir ġayrı (6) ẓarfa ṣu ḳoyasın ve bardaġı ol ṣunuŋ üzerine 
aṣa (7) ḳoyasın ammā bardaḳ ṣuya degmeyüp bardaḳla ṣunuŋ arası (8) dört barmaḳ miḳdārı ola andan ol ẓarfuŋ aġzını 
(9) perkidesin od ėdesin muttaṣıl ṣabāḥdan ikindüye degin (10) dura ḥall olur alup ṣaḳlayasın nevʿ-i diger ʿabd ḥall 

                                                            
17 Yz. ودردوكى <vė[d]rdügi> 
18 Yz. ابذن 
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ėtmek (11) içün bir miḳdār taṣʿīd olmış ʿabdı alasın andan iki (12) nūşādır ṣuyın içüresin ṣırça ṭīnlü ḳadeḥ içinde ḥattā 
(13) yėtince ḳoyasın saḥḳ eyleyesin bu vechle nėce kerre eyleyesin (14) andan ḥalle ḳoyasın ṣāfī çıḳarup ḥall olanı s̱ıḳlına 
vėrüp (15) saḥḳ ėdüp yėne ḥalle ḳoyasın ḥattā cemīʿsi ḥall ola alup (16) ṣaḳlayasın bir dürlü daḫı ʿabd ḥall ėtmek içün 
ṭarīḳı (17) budur ki taṣʿīd olınmış ʿabdı iki cüz bunlar malġama ėdesin 

[27b] 
(1) ziyāde saḥḳ ėdesin budur ki andan ṣoŋra bir ṭīnlü şīşeye (2) ḳoyasın elbette yumşaḳ od ėdesin ḥattā teşmīʿ 

olınca alup ḥalle (3) ḳoyasın ṣoyup çıḳanı alup ṣaḳlayasın maʿdenī cesedleri (4) dögüp ṣaḥīfe ėdesin bu ṣuya vėrseŋ bir 
sāʿatde ḥall olur (5) bir nevʿ ʿabd alup nūşādırla saḥḳ ėdüp bir nėce defʿa taṣʿīd (6) ėdesin andan bir şīşeye ḳoyup aṣa 
ḳoyasın bir sāʿatde ḥall (7) ola nevʿ-i diger ʿabd ḥall ėtmek içün diri ʿabdı alasın (8) ol ḳadar deŋiz köpügi ve bir ol ḳadar 
nūşādır muḥkem saḥḳ ėdesin (9) ḥattā es̱eri ḳalmaya andan nūşādırla yumurṭa ḳabınuŋ külinden (10) düzilen lebenü’l-
ʿaẕrādan içine dökesin daḫı ziyāde saḥḳ (11) ėdesin ṣoŋra yaş at tersinde otuz gün ḥalle ḳoyasın (12) tamām ḥall olup ṣu 
ola çıḳarup alasın baḳır ṣaḥīfe ėdüp (13) bu ṣudan ṣuvarsaŋ baḳıruŋ içini ṭaşını ġavṭ ėder bir nevʿ (14) bir miḳdār ʿabd 
alasın zācla saḥḳ ėdüp taḳṭīr ėdesin (15) andan ol çıḳan ṣuyı s̱ıḳlına vėrüp yėne taḳṭīr ėdesin (16) tā ki üç defʿa böyle 
ėdesin andan ṣoŋra bir ṣırça ḳadeḥe (17) ḳoyasın ammā ḳadeḥ ṭīnlü ola yumşaḳ od od üzerinde ḳoyasın 

[28a] 
(1) ḳaçan ʿabd ḳızsa nūşādırla maḥlūldan ṭamladı ṭamladı (2) ṣu ṣovudasın bir sāʿatde od üzerinde ḥall olur ḳıp 

(3) ḳızıl ḳan gibi ṣu olur bu ṣunuŋ fāʾidesi oldur ki gümişi (4) ṣaḥīfe andan açuḳ ḳızdurasın andan bu ṣuya ṣoḳasın (5) 
yaʿnī bu ḥall olmış ʿabd ṣuyına ṣoḳasın içine ġavṭ ėdesin (6) altun rengin vėre ḳaçan is̱bāt eyleseŋ gümişe tamām renk (7) 
vėrüp ḳāʾim ola gümişden maʿmūl fılūrı olsa bu ṣuyı (8) içürseŋ frengī ʿayān vėre nevʿ-i diger ʿabd güneşde ḥall ėtmek 
(9) dilesen cüz ḳalāy ve bir cüz ʿabd-ı ḥayy alup ve bir cüz ʿabd-ı maṣʿad (10) alup cemīʿsin muḥkem saḥḳ ėdesin andan 
üzerlerine ṭatlu (11) ṣu ḳoyasın batınca andan ḳarʿ içine ḳoyup taḳṭīr ėdesin (12) andan taḳṭīr olan ṣuyı alup yėne s̱ıḳlına 
vėresin saḥḳ ėdüp (13) yėne taḳṭīr ėdesin o s̱ıḳlı güneşe ḳoyasın daḫı üzerine (14) naẓar ėdesin hemān sāʿat nuḳaṭ gibi 
ḥall olup birbirine bir (15) vechle gire ki alsaŋ hemān bir ola bir dürlü diri ʿabdı (16) ḥall ėtmek ṭarīḳı budur ki bir miḳdār 
ʿabd alasın bir ḳarʿa ḳoyasın (17) andan ḳarʿ her yėne yāḫūd bir ġayrı ẓarfa ṣu ḳoyup 

[28b] 
(1) ve ol ṣuyuŋ içine ḳoya yaʿnī ḳarʿ ṣu içinde oturdı (2) ḳoya daḫı ṣunuŋ altına od ėdesin yüz otuz dirhem (3) 

ʿabddan on iki dirhem ṣāfī çıḳar ve ol ṣuyı alasın (4) andan ṣoŋra ḳarʿuŋ dibinde ḳalan ʿabd çıḳarup gendü ḳadar (5) zāc 
ve bir ol ḳadar ṭuz ḳatup muḥkem saḥḳ ėdesin tā ki ʿabddan (6) hīç es̱er ḳalmaya andan taṣʿīd ėdesin üç kerre böyle 
ėdesin (7) ammā her bār ki çıḳarasın zāc ṭuzdan yeŋi ḳoyasın saḥḳ (8) ėdesin andan ḥalle ḳoyasın laṭīf ṣāfī ola hīç s̱ıḳlı 
ḳalmaya (9) ve bu maḥlūl ṣu cemīʿ bürādeleri ḥall ėder baḳır ṣaḥīfesini ḳızdurup (10) bu ṣuya ṣoḳsaŋ içini ṭaşını gümiş 
gibi aġardur bir nevʿ ʿabd (11) bir sāʿatde ḥall ėtmek ṭarīḳı oldur ki bir miḳdār ʿabd alasın (12) ve gendü ḳadar nūşādır 
ḳoyup saḥḳ ėdesin bu taṣʿīd olan (13) üç defʿa bu vechle taṣʿīd ėdesin bu taṣʿīd olan (14) ʿabd alup saḥḳ ėdüp ḳarʿa 
ḳoyup üzerine issi ṣu (15) dökesin tā batınca ḳoyasın iki sāʿat ṭura ḥall ola (16) ḥattā ol ṭīnlü ṣu hep hevāya munḳalib ola 
gide hemān ʿabd (17) ḳala maḥlūl şems gibi ola andan at tersini içinde yėdi 

[29a] 
(1) gün ḥalle ḳoyasın yėdi günde ḥall olur ṣāfī ola (2) alup ṣaḳlayasın bir nevʿ dilerseŋ ki ʿabd ḥall ėdesin (3) 

şems ėtmegiçün ṭarīḳ oldur ki bir miḳdār ʿabd alup zācla (4) ṭuzdan üç defʿa taṣʿīd ėdesin ammā bu taṣʿīdde ḳaṭʿā (5) 
nūşādır olmamaḳ gerekdür andan bu ʿabd alasın bu ʿabd berāberi (6) aḳ ṣāfī ḳālye ṭuzın ḥall ėdesin süzüp ṣāfī ėdesin (7) 
dura andan ṣoŋra zāc alasın anı daḫı ḥall ėdüp süzesin (8) ṣāfī ėdesin andan ṣoŋra güneşde ʿaḳd ėde ve bu ʿaḳd (9) olmış 
zāc ol ḳalye ṭuz yeŋi ḥall olmış idi zācla (10) nıṣfı ḳadar ola anuŋ üzerine ḳarışdurasın ṣāfī (11) ėdesin andan ol taṣʿīd 
olınmış ʿabd alasın bir ṣırça (12) ḳadeḥe ḳoyasın ve bu zācla ḳalye ṭuzından olan ṣuyı (13) alasın içüresin yaʿnī ḳaṭre ḳaṭre 
ṭamladup saḥḳ ėdesin (14) ḥall olup ḳan gibi ṣu ola alup ṣaḳlayasın ve bunuŋ (15) fāʾidesi oldur ki gümişi ṣaḥīfe eyleyüp 
azacuḳ ḳızdurup (16) bu ṣuya ṣoḳsaŋ içini ve ṭaşını ḳızıl şems ėder bėşinci (17) bāb eczāları birbiriyle ḳarışdurup cevher 
ėtmegi beyān 

[29b] 
(1) ėder ėmdi bilmek gerek kim eczāyı birbiriyle ḳarışdurmaḳ (2) bu ʿilmüŋ ġāyetde gereklüsidür zīrā eczā anda 

tamām imtizāc (3) baġlayınca cevher olup teʾs̱īr vėrmez ve bunları ulaşdurup (4) cevher ėtmesinde ṣanʿat çoḳdur her 
birine vechle bilinmegüŋ (5) ṭarīḳı oldur ki üstāddan gördügimüz üzre anı beyān (6) ėdelüm ve tafṣīl vėrdüm tā ki 
kimesneye ḫiṭāb eylemeyüp (7) zaḥmeti ʿabes̱ vāḳıʿ olmaya bilesin ki ḳaçan maḥlūl rūḥı (8) maḥlūb cesedle 
ḳarışdurdıġuŋ ṭarīḳı budur ki mes̱elā maḥlūl (9) ʿabd ḥall olmış zācla yā ḥall olmış ṭalḳla ulaşdurmaḳ (10) dileseŋ yāḫūd 
sāʾir rūhları cesedlerle imtizāc baġlamaḳ (11) dileseŋ rūḥ maḥlūl olup ve ḥall olmış cesedi alup (12) birbirine ḳatup bir 
ṭīnlü şīşeye ḳoyup ġāyet yumşaḳ (13) od üzerine ḳoyasın ve içine ol yoḳaruda ẕikr ėtdügimüz (14) tīz ṣulardan dökesin 
andan saḥḳ ėdüp taḳṭīr ėdesin (15) tā ki hīç s̱ıḳlı ḳalmayup taḳṭīr olur andan nār [a]ltında ʿaḳd (16) ėdesin bir dürlü daḫı 
ʿabdla tedbīr olınmış zırnīḫle tā tedbīr (17) olınmış kibrīt ile ḳarışdurmaḳ dileseŋ ṭarīḳı oldur ki bir 

[30a] 
(1) ṣırça havāna ḳoyasın ve üzerine o tedbīr olınmış ʿabd (2) ammā zırnīḫ ve iki ʿabd ola yapça yapça yėdüresin 

yigirmi (3) defʿa yėdüresin ammā ziyāde ḳatı saḥḳ ėdesin şöyle ḳarışa ki (4) hīç birbirinden farḳ olınmaya andan bir ṭīnlü 
ṣırça şīşeye ḳoyasın (5) aşaġası gėŋ havān gibi ola aġzını açuḳ ḳoyasın andan (6) evvelki bir ṣırça alasın ki havān eli gibi 
ola yāḫūd bir yaş (7) aġaç alup andan ḥall olınmış cesed ṣuyını ṭamladup ol (8) ṣırça yāḫūd aġaçla bulayup saḥḳ ėdesin 
ammā yumşaḳ (9) od üzerinde ola o ḳadeḥi daḫı bir ocaḳ yayup (10) anuŋ üzerinde ḳoyasın kömür odı üzre ḳomayasın 
(11) bir gendü ḳadar maḥlūl cesedüŋ ṣuyın tamām içüresin (12) ḥattā saḫḳ ėtmekle baġlana od ıssıcaġında andan ṭopraḳ 
(13) ola vaḳtin tamām kemālin bulmış cevher olur ammā miḳdārını (14) saŋa mufaṣṣal bildürelüm ḥall olmış cesedden 
bir cüz ḥall olmış (15) nefsden iki cüz ḥall olmış rūḥdan iki cüz ḳarışdurasın (16) cevher ola –maṭlab: ḥall-i cesed ve nefs 
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ve rūḥ cümlesi birbiriyle ḳarışdurduḳda cevher olur– nevʿ-i diger bunlar bir dürlü daḫı ḳarışdurmaḳ (17) oldur ki 
cesedle nefs ki ḥall olmışdur bir ṭīnlü ṣırça –maṭlab: şems yolında taṣʿīd olınmış ʿabd ile ḥall olınmamış cesed cevher 
olmasınuŋ ṭarīḳı beyān ėder ġāyet sehl ve aʿlā ʿilmdür– 

[30b] 
(1) ḳadeḥe ḳoyasın üzerine ḥall olmış rūḥı ḳaṭre ḳaṭre (2) ṭamzurasın andan ṣırça fihrle saḥḳ ėdesin birbiriyle bir 

(3) vechle ḳarışa ki hemān şeyʾ-i vāḥid gibi ola yāḫūd baġlana (4) ṭopraḳ ola saḥḳ ėtmekle bu mertebeye yėtişicek tamām 
cevher (5) olur ammā ḳaçan taṣʿīd olınmış rūḥı ḥall olınmış cesede (6) ḳarışdurup cevher ėtmek dileseŋ taṣʿīd olınmış 
ʿabddan (7) on cüz alup bir ṭīnlü şīşeye ḳoyup ġāyet yumşaḳ od (8) üzerinde ḳoyasın ve elüŋe ṣırçadan bir fihr alasın (9) 
saḥḳ ėdesin andan üzerine iki cüz ḥall olmış zaʿferān (10) ḥadīd yāḫūd ḥall olmış altun ḳaṭre ḳaṭre resen malġama (11) 
olup birbirine ḳarışdurasın s̱ābit olur ḳatı oda (12) ḳılınur teşmīʿ olup bunuŋ bir dirhemini bėş yüz dirhem ḳamere (13) 
ṭarḥ ėdesin içine ve ṭaşına renk vėrür fāʾide eger ḳamer (14) ėtmek içün ḳarışdurmaḳ dileseŋ cesedle nefsinüŋ miḳdārı 
(15) berāber olmaḳ gerek rūḥuŋ miḳdārı iki ol ḳadar gerekdür (16) mes̱elā bir cüz cesed bir cüz nefs ve iki cüz rūḥ ola ve 
eger (17) rūḥı dört cüz daḫı eyleseŋ cāʾizdür zīrā ḳuvvat ziyāde 

[31a] 
(1) olur bilmek gerek kim ḳamer ʿamellerinden ġāyet eyü ve ḳuvvatlu cesed (2) ṣırçadur ṭalḳdan ve ḳaşīşādan 

bunuŋ ʿameli eyüdür eger (3) tecribe ėtmek dileseŋ baḳırı eridür daḫı ṣırça üzerinde (4) ṭarḥ ile renk ṣararup altunlar gibi 
ėder tamām teʾs̱īrini (5) göresin bi-ʿavnillāhi teʿālā altıncı bāb cevher ḥall-i ʿaḳd ėtmek (6) ėtmegi beyān ėder ėmdi 
bilmek gerek kim nefs rūh ve (7) cesed kim ḥall olmış ola yoḳaruda dėdigümiz üzre (8) ḳarışdurup daḫı ṭīnlü ḳadeḥe 
ḳoyup teşmīʿle ve saḥḳ (9) ile ʿaḳd olur ammā hemān od ile ʿaḳd olmaḳ gerekdür hīç (10) ġayrı nesne ḳarışdurmaġla 
olmaya tā ki nāfiʿ ola nevʿ-i (11) diger cevheri bir ḳarʿ içine ḳoyalar ammā cevheri ḳarʿa (12) sekiz dirhemden artuḳ 
ḳomayalar aġzını muḥkem ṣıvayalar ve (13) aġzında ekine ṣıġacaḳ miḳdār bir delücük ḳoyalar zīrā cevherüŋ (14) 
ḥarāretinden ḥāṣıl olan buḫār çıḳa olmazsa şīşe (15) çatlayup cevher żāyiʿ olur andan yumşaḳ od üzerinde (16) ḳoyalar tā 
ki göreler buḫār çıḳup ḳaṭʿ olıcaḳ ḳarʿuŋ aġzını (17) perkideler od ıssıcaġında az az cümlesi baġlana andan 

[31b] 
(1) çıḳarup alup ṣaḳlaya yėdinci bāb nė vechle ėtmek ve (2) ecsādlaruŋ tenḳıyesini beyān ėder ėmdi bilmek 

gerek (3) kim cevheri ecsāda ṭarḥ ėtmenüŋ ṭarīḳı oldur ki eger (4) cevāhir kemālile ṣaḥt üzre ḥāṣıl oldıyısa anuŋ bir (5) 
dirhemini nihāyetsiz cesede ṭarḥ olur aŋa miḳdār-ı vezn (6) yoḳdur eger cevher kemāl bulması alçaḳ olursa bundan ḫāṣıl 
(7) olan şemsüŋ ve ḳamerüŋ s̱ebātı olmaz mürūr-ı eyyāmla müteġayyir olur (8) bundan elbette imtiḥānda bir ʿilleti ẓāhir 
olur idi cevher (9) ṭarḥ ėdicek cevher vezn ėd vezn ėdüp saḥḳ ėdüp (10) bir kāġıd veyā velehu pāresine ṣaralar andan bir 
çubucaġuŋ (11) ucını yaralar ve nuḫāsı yā ġayrı cesediŋe ol ziyāde tenḳıye (12) olınup aṣlā ve ḳaṭʿā ve saḥḳuŋ es̱eri 
ḳalmaya ġāyetde ḫūb (13) ola eridesin tamām ṣu ola andan bu cevheri içine ḳoyasın (14) baturasın daḫı tīz tīz kürek 
urasın andan çıḳarup (15) zīre19 içine bal mūmına dökesin tā ḫūb ola ammā tenḳıye (16) baḳıruŋ ṭarīḳı oldur ki eger baḳır 
tenḳıye eylemek dileseŋ diledügüŋ (17) ḳadar baḳır alup ṣaḥīfe ėdesin andan ṣarı zırnīḫle nūşādır 

[32a] 
(1) alasın saḥḳ ėdesin tamām ġubār ola andan ṣuyıla bulamaç (2) gibi ėdesin andan baḳır ṣaḥīfesine buŋa 

baturup dems (3) ėdesin üç günden çıḳarup odasın içi ve ṭaşı tamām (4) ḳır gibi oldıyısa ḳarārın bulmışdur içi ṭaşı 
aġarmasa (5) o zırnīḫle nūşādıra baturasın dems ėdesin ḥattā tamām (6) yėtince bir nevʿ tenkār ve nūşādır ve naṭrūn ve 
ṣırça ve ḳalye ṭuzında (7) māʾu’t-tevārīr ve būre-i zerāvendī cümlesin berāber her birini (8) ayru ayru saḥḳ ėdesin ṣābūn 
ṣuyıyla cümlesin ḫamīr ėdesin (9) fınṭıḳ gibi yumurda çıḳılır ėdesin andan on iki dirhem baḳır bu (10) miḳdār baḳıra bir 
dirhem edviyeden ṭarḥ ėdesin üç defʿa (11) bu vechle eridüp bir dirhem ṭarḥ ėdesin ġāyet eyü (12) olur bir nevʿ şīrzaḳ ve 
taṣʿīd olınmış zırnīḫ berāber saḥḳ (13) ėdesin andan baḳır eridüp bu edviyeyi vėresin ḳarışdurasın (14) bir nėce aḳ gümiş 
gibi ola nevʿ-i diger merḳaşīşā -yı20 fıḍḍī olup ṭuzlar (15) ṣuyıyıla yuyasın bir nėce kerre mersinec21 alup gendü ḳadar 
ḳalye (16) bir gün bir gėce saḥḳ ėdüp ḳarışdurasın andan naṭrūnla (17) tenkār alasın ve bunlara isfīdāc vėrüp saḥḳ ėdesin 

[32b] 
(1) andan bu edviyenüŋ birini dört gendü ḳadar baḳıra ṭarḥ (2) ėdesin andan bu baḳıruŋ altı dirhemine bir 

dirhem gümiş ḳoyasın (3) ḫūb ḳamer olur nevʿ-i diger ṣırça ve yumurṭa ḳabınuŋ küli ve ṭuzı (4) berāber bunları yumurṭa 
aġınuŋ ṣuyıyıla saḥḳ ėdesin andan (5) baḳır bunlara baturup eridesin ʿacāyib ḫūb ola bir (6) dürlü daḫı ol diledügüŋ 
ḳadar baḳırı alup eridesin (7) süde dökesin yėdi kerre daḫı eridüp tenkār ṣuyına (8) dökesin andan döküp ṣaḥīfe ėdesin 
andan nūşādırı (9) alup saḥḳ ėdesin ve bir yėre cemʿ ėdesin eṭrāfına yumşaḳ (10) kirec dökesin ol ṣaḥīfeyi ḳızdurup ol 
kirece ṣoḳasın (11) yėne ḳızdurup nūşādıra ṣoḳasın ve bir daḫı ṣābūn (12) ṣuyına ṣoḳasın ammā bunlar her birine ellişer 
kerre ėdesin (13) içi ṭaşı gümiş gibi olur bir nevʿ ḳalye ṭuzını sidükle (14) ol gün ıṣladasın ṭuzla andan eridüp üzerine (15) 
ṭuzı yap yap yėdüresin bir mertebeye vara ki hemān (16) gümişüŋ ʿaynı ola merḳaşīşā tenḳıyesinüŋ ṭarīḳı budur ki (17) 
altun merḳaşīşāsın nė miḳdār dilerseŋ alasın mercümek 

[33a] 
(1) ḳadar pāre pāre ėdesin andan od üzerinde demür (2) kėçe üzerinde ḳızdurup ḥattā mern üzerine süci 

sirkesin (3) ṣaçasın ammā ol sirkeye ṭuz ḳatmış ola dört kerre böyle (4) ėdesin ṣaḳlayasın birine tenḳıyesinüŋ ṭarīḳī oldur 
ki aġardılmış (5) mirdesinüŋ ve kül olmış isfīdāc bunları berāber alasın andan (6) birinci eridüp sirkeye dökesin yėne 
eridüp on dirhem (7) edviye vėresin aḳ kömür gibi ola bir nevʿ bėş dirhem saġmūniyā-yı (8) maḥmūde alasın ve dört 
bölükde bir bölügi ḳadar mirdesinüŋ (9) aġardılmış ola ḳatasın ikisinüŋ muḥkem saḥḳ ėdesin andan (10) on dirhem 

                                                            
19 Yz. زیزه <zīze> 
20 Yz. مرقشى <merḳaşī> 
21 Sözlüklerde rastlanmayan bu sözcük yazmada مرسنج şeklindedir. 
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pirinc eridüp bir dirhem bu edviyeden ḳatasın (11) aḳ gibi oddan tenḳıye ḳalāy dilerseŋ tenḳıye ėdesin (12) bir miḳdār 
alasın andan içine ṣu ḳoyasın ḳaynadasın (13) tā ki ṣunuŋ iki bölügi gide bir bölügi ḳala andan ḳalāy (14) eridüp bunuŋ 
içine döke bir nėce kerre böyle ėdesin (15) ḫūb ola bir nevʿ ḳusṭ dėrler otdur anuŋ südi (16) vardur alasın ve ḳalāy eridüp 
bir gėce kerre ol süde (17) dökeler ġāyet eyü ola bir nevʿ ġārīḳūn dėrler bir ot 

[33b] 
(1) vardur ṣarṣaru ṭamarlar olur anı dögeler ve ṣuyını (2) alalar ve ḳalāy erideler nėce kerre dögeler hemān 

gümiş gibi (3) her gez farḳ olınmaz bir nevʿ bir miḳdār süci sirkesin alasın (4) ve içine bir miḳdār nūşādırla ezesin 
ḳoyasın bir gėce dura (5) andan ḳalāy eridüp bir nėce kerre bu sirkeye dökesin (6) bu vechle aġarda ve ḳatılıḳ vėre ve oda 
gėce eriye hemān (7) gümiş gibi hīç farḳ olınmaya sekizinci bāb mücerrebātdan ʿamel-i müteferriḳa (8) beyānındadur ol 
bir miḳdār zırnīḫ olup taṣʿīd ėdesin (9) andan ṣoŋra ḳalāy bürādesiyle ḳurşun bürādesi üzerinde (10) üç kerre taṣʿīd 
ėdesin ammā bürādeler zırnīḫüŋ nıṣfı ḳadar ola (11) andan ṣoŋra ʿabd alasın zācla ṭuz üzerinde yėdi (12) taṣʿīd ėdesin 
andan mirdesinüŋ ve ṣadef küli üzerinde (13) daḫı üç kerre taṣʿīd ėdesin andan ṣoŋra ol zırnīḫden (14) iki cüz alasın üç 
ʿabddan alasın ve bunlara bir cüz daḫı (15) nūşādır ḳoyasın ḳurula muḥkem saḥḳ ėdesin tā ki birbirine (16) muḥkem 
alışup imtizāc baġlaya andan bunları üç bölük ėdesin (17) ve üç bölügin üç ṭīnlü şīşeye ḳoyasın ve ol şīşeleri 

[34a] 
(1) ocaḳ üzerinde ḳoyup kül üzerinde ḳoya yarım gün (2) miḳdārı ṭura ṣuya üç şīşe daḫı böyle ėdesin (3) andan 

içine böyle ėdesin göresin şīşe içinde ėrişmiş (4) olursa bir pāre çoġan çıḳara tecribe ėde eger tamām olmış (5) ise alup 
ṣaḳlaya eger olmadıysa yėne evvelki gibi ėdesin (6) tecribe ṭarīḳı oldur ki pāre alup od üzerinde ḳoyasın (7) eger eriyüp 
ṣu olursa tamāmdur ve eger yėnüp maḥv olursa (8) daḫı tamām olmamışdur olduḳdan ṣoŋra birini nė miḳdār dilerseŋ 
(9) ṭarḥ eyleyesin ammā bunın maʿmūluŋ oddan gelür ḳaldan gelmez (10) eger ḳaldan daḫı getürmek dileseŋ bir miḳdār 
daḫı cesede vėresin (11) ol vaḳt ḳaldan gelür bir nevʿ miḳdār taṣʿīd olınmış (12) zırnīḫ alup anuŋ nıṣfı ḳadar taṣʿīd 
olınmış ʿabd alasın (13) birbirine ḳatup muḥkem saḥḳ ėdesin ḥall olmış ḳurşun (14) ṣuyın vėrüp içüresin ammā ḳurşun 
ṣuyı iki bunlaruŋ (15) vezn ola saḥḳ eyleyesin tamām içdükden ṣoŋra bir ṭīnlü (16) şīşeye ḳoyup aġzını berkidesin demse 
ḳoyasın on (17) gün üzerinde od ėdesin andan yoḳaruda dėdigimüz 

[34b] 
(1) gibi imtiḥān ėdesin çıḳarup bir pāracuḳ od üzerinde (2) yėnmezse tamām olmışdur hemān ṭarḥ ėdesin ve 

eger erimezse (3) yėne evvelki gibi saḥḳ ėdüp dems ėdesin bir dürlü daḫı (4) bir miḳdār merḳaşīşāyı alup ṣuyıyıla saḥḳ 
ėdesin (5) dögesin andan üç bundan iki cüz daḫı aġardılmış (6) kibrīt ve bir cüz daḫı taṣʿīd olmış ʿabd ve bir cüz nūşādır 
(7) ḳatup muḥkem saḥḳ ėdüp içüresin ḥattā ʿaḳd olınca s̱ābit (8) olınca bir miḳdār ʿabd alup ve bir miḳdār bu eczādan 
būte (9) dibine döşeyesin ve ʿabd üzerine dökesin altından ve bu eczānuŋ (10) bir miḳdārını ʿabd üzerine dökesin 
altından yap yap (11) kürek çekesin tā ki ol ʿabd bu eczānuŋ ortasında (12) ʿaḳd ola an ṭarḥ ėdesin bir nevʿ taṣʿīd olmış 
ʿabddan (13) on dirhem bunları bir ḳadeḥe ḳoyasın üzerine taḳṭīr (14) olınmış ṭuz ṣuyın ḳoyasın üç gün ḳoyasın ṭura 
andan (15) muḥkem saḥḳ ėdesin andan ṣoŋra od üzerinde ḳoyup bişüresin (16) andan bunları alup yoġurasın bir ṭop gibi 
ėdesin (17) andan güneşe ḳoyasın ḳuruya ziyāde ḳaṣḳatı ola andan 

[35a] 
(1) bir tennūr tamām ḳızdurup içine kirec dökesin ve bu ṭopı (2) içine ḳoyasın tā ki tennūr ṣovıyınca ṭura 

çıḳarup göresin (3) eger yarılmış ise tamām olmışdur eger yarılmamış ise yėne (4) evvelki gibidür yėne ėdesin tā ki ol 
ʿalāmet ẓāhir olınca (5) andan ṣoŋra bir miḳdār ṭuz ve şebb ve nūşādır ve rāsiḫ (6) bunları taḳṭīr ėdesin bunlaruŋ ṣuyını 
daḫı içüresin (7) andan ḥalle ḳoyasın ḳarışur ḥall olmayan s̱ıḳlını saḥḳ ėdesin (8) yėne ḥalle ḳoyasın tā ki ḥall ola andan 
od üzerinde teşviye (9) ėdüp ʿaḳd ėdesin bu ṣuyın vėresin aḳ gümiş gibi (10) olur andan nė miḳdār dilerseŋ ṭarḥ ėdesin 
ḳudret-i ḥaḳḳı (11) göresin bir nevʿ bir miḳdār ṭalḳ alasın yufḳaca ṣaḥīfe ėdesin (12) andan ufacuḳ ṭoġrayasın andan 
zırnīḫle teşmīʿ ėdesin (13) andan zırnīḫle yuyup gideresin tūruncuŋ ekşi ṣuyıyla (14) saḫḳ ėdesin ki ol ṣuda nuşādır ḥall 
olmış ola yaʿnī (15) nuşādır ḳalmamış ola teşviye ėdesin tā ḳalāy gibi eriye bir iri (16) ʿabd alasın bir ḳamışuŋ içine 
ḳoyasın ve mūmla aġzını (17) berkidesin ṭalḳı būtede eridesin ve ol ʿabd içine ḳoyasın 

[35b] 
(1) kürek urasın tamām ʿabd ṭalḳla ḳarışa andan būteyi çıḳarup (2) ṣıvaya andan altmış dirhem ḳalāy tenḳıye 

ėdüp andan būtede (3) nė var ise ol ḳalāya ṭarḥ ėdesin ḫāliṣ ḳamer ola bir dürlü (4) daḫı bir miḳdār ḳalāy alasın ve anuŋ 
berāber baḳır ḳurşun (5) bunuŋ bir iri demür bunları cemīʿ ėdesin ve taṣʿīd olmış (6) zırnīḫle muḥkem saḥḳ ėdesin 
tamām maḥv ola andan üzerine (7) ṭuz döküp ziyāde od üzerinde teşviye ėdesin andan (8) yėne evvelki gibi ėdesin tā ki 
aḳ kirec gibi ola mükelles ġār (9) ola andan bir miḳdār sirke yāḫūd tūrunc ṣuyını alup (10) içine rubʿ ḳadar nūşādır 
ḳoyasın tamām ezesin ṣu gibi ola (11) andan taḳṭīr ėdesin daḫı ol sirkeye yāḫūd tūrunc (12) ṣuyını bunlara saḥḳ ile 
içüresin şol ḳadar saḥḳ ėdesin (13) ki tamām ġubār ola andan bir ṭīnlü şīşeye ḳoyup iki (14) sāʿat miḳdārı altına od ėdesin 
andan ḳoyasın (15) on iki sāʿat dura andan çıḳarup bunuŋ dirhemini yüz (16) dirhem ʿabda ṭarḥ ėdesin gümiş gibi olur 
ve bunuŋ ṭarīḳı (17) oldur ki on iki dirhem bu cevherden alup yüz otuz 

[36a] 
(1) dirhem ʿabd saḥḳ ėdesin orta ḥarāretlü od üzerinde (2) saḥḳ ve teşviye ėdesin tamām ʿabd saḥḳ ola ġāyet 

ḫūb (3) ʿameldür nevʿ-i diger ẕevb olmış demürden üç cüz altun (4) bir cüz gümiş bir cüz bunları cemʿ ėdesin andan bir 
miḳdār sirke (5) alasın andan rubʿ miḳdārı nūşādır erimiş sirke daḫı (6) taḳṭīr olınmış ola andan bu ẕikr olınan cesedleri 
ḳoya (7) ṭura bu sirke içinde ammā bu eczā ki sirkeye dökilmişdür (8) güneşe dökülmiş dura sirke yā ḳızıl yaşıl olup 
zencār (9) ola andan ḫūb ėdesin yaʿnī eridesin ve ḳal ėdesin (10) ḫūb ola bir nevʿ bir miḳdār ʿabd alasın nėce kerre taṣʿīd 
(11) olınmış ola ve anuŋ berāberi ṣadef kils olup ikisin (12) muḥkem saḥḳ ėdüp yumurṭa ṣuyıyıla tīz ṣularla saḫḳ (13) 
ėdesin gündüzin saḥḳ ėdüp gėce ḳurudasın ammā iki (14) ḳadeḥ içinde ėdesin yoḳaru ḳadeḥe yapışanı yėne s̱ıḳlına (15) 
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vėrüp saḥḳ ėdesin her bār ʿabddan eksük olanını (16) yėne tamām ėdesin tā ki taṣʿīd olmaz ola alup ḳadeḥ (17) üzerinde 
taḥta yapışur ola ve ʿabddan hīç alıŋmaz ola 

[36b] 
(1) andan ḳorla saḥḳ ėdesin andan bunuŋ bir dirhemini üç yüz (2) dirhem tenḳıye olmış nuḫāsa ṭarḥ ėdesin ḫāliṣ 

ḳamer ola (3) bir dürlü daḫı bu ʿamel ġāyet ṣaḥīḥdür kils olmış ḳalāydan (4) bir rıṭl ʿabd bir rıṭl taṣʿīd olmış zırnīḫ bir rıṭl 
cümlesin (5) ṣalāye üzerinde cemʿ ėdüp saḥḳ ėdesin ve lebenü’l-ʿaẕrā (6) ṣuyın içüre siŋe ol lebenü’l-ʿaẕrā nūşādırla ve 
kils (7) ḳışrla ve şebble ve ḳalye ṭuzıyla ola altı gün saḥḳ ėdüp (8) bu ṣuyı içüresin ḥattā bir mertebeye vara ki dil 
üzerinde (9) ḳosaŋ maḥv ola andan ḥalle ḳoyasın ḥal ola andan iki ḳadeḥ (10) içinde yumşaḳ od üzerinde ʿaḳd ėdesin 
ammā ḳadeḥ ṭīnlü (11) ola andan bunuŋ dirhemini altmış dirhem tenḳıye olmış baḳıra (12) ṭarḥ ėdesin ḫāliṣ ḳamer ola bir 
dürlü daḫı zincefre ʿaḳd (13) ėtmek ṭarīḳı oldur ki bir miḳdār zincefre alup saḥḳ ėdesin (14) üç gün lebenü’l-ʿaẕrā ṣuyın 
alup içüresin andan saḥḳ (15) eyle ḳurudasın bir şīşeye ḳoyasın ve aġzını tīnlü ṣıvayasın (16) orta od ile bir gün bir 
gėcede dems ėdesin andan (17) çıḳarup ṣovuyınca ḳoya ṣovuduḳdan ṣoŋra çıḳarup 

[37a] 
(1) saḥḳ ėdesin andan imtiḥān ėdesin yaʿnī nuḫās ṣaḥīfesin (2) ḳızdurup ve zincefrden bir miḳdārcuḳ üzerine 

ḳoyasın (3) aġardup bir yanına geçerse tamām yėtişmişdür ve eger bu es̱er (4) olmazsa yėne saḥḳ ėdesin lebenü’l-ʿaẕrā 
ṣuyından (5) içüresin dört kerre yėne evvelki gibi ḥattā ṣuyı içe bildügi (6) ḳadar içe tamām olıcaḳ kemāl bulıcaḳ bir 
miḳdār taṣʿīd olmış (7) abd alasın ve ol ḳadar daḫı taṣʿīd olmış zırnīḫ alasın (8) bunları ġāyetde saḥḳ ėdesin üç gün 
lebenü’l-ʿaẕrā ṣuyıyıla (9) gündüz ṣuvarasın gėce ḳurudasın andan ṣoŋra bir cüz daḫı (10) bu zincefreden alup anlara 
ḳoyasın gündüz ġāyet saḥḳ (11) ėdesin gėce ḳurudasın yėdi gün bu ṭarīḳ ile ṣuyı (12) içüresin sekizinci gėce çıḳarasın 
şīşenüŋ içinde (13) ʿaḳd olmış bulursın andan bir miḳdār baḳırı alup ġāyetde (14) eyü tenḳıye ėdesin andan eridesin 
tamām ṣu ola bu iks̱īrden (15) ṭarḥ ėdesin ġāyetde ḫōş ḳamer ola ḳaldan gelür ve cemīʿ (16) imtiḥāndan gelür ḫāliṣ olur 
bir nevʿ ġāyetde ṣaḥīḥ ʿameldür (17) bir miḳdār ṣaru zırnīḫ ṭuz ve şebb ile gündüzin güneşde 

[37b] 
(1) saḥḳ ėdesin gėce ḳurudasın tā ki aġardınca andan (2) bir cüz bu aġardılmış zırnīḫden alasın ikisin yumurṭa 

aġınuŋ (3) ṣuyıyla saḥḳ ėdesin ammā bu ṣu daḫı ṭuzlarla taḳṭīr olınmış (4) ola saḥḳ ėdesin teşviye ėdesin tā ki ṣaḥīfe 
üzerinde (5) ceryān bulınca andan bunuŋ bir dirhemini bir rıṭl tenḳıye (6) olmış baḳıra yāḫūd tenḳıye olmış ḳalāya ṭarḥ 
ėdesin (7) ġāyet ḫūb ḳamer ola aḳlıġı ve her aḥvāli maʿdenī ḳamerden (8) ziyāde ola bir daḫı nevʿ ʿabd-ı cevherīdür bir 
miḳdār lebenü’l-ʿaẕrā (9) alasın ve ol lebenü’l-ʿaẕrā ki ḳalye ve mirdesinüŋden (10) ḫāṣıl olmış ola bu ṣudan alasın andan 
bir miḳdār daḫı (11) ʿabd alasın ol zeyt yaġıyla öldüresin tā ki ḳara (12) ṭopraḳ gibi ola andan saḥḳ ėdüp lebenü’l-ʿaẕrā 
ṣuyından (13) vāfir içüresin ḥattā s̱ābit olup teşmīʿ ṣaḥīfe üzerinde (14) ceryān bula andan bir ḳalāy tenḳıye ėdesin daḫı 
eridesin (15) bu cevherden bir dirhem miḳdār ṭarḥ ėdesin ḫūb ḳamer ola (16) bir nevʿ bir miḳdār zırnīḫ alup nėce kerre 
taṣʿīd ėdesin (17) tā ki gümiş yaḳmaz olınca andan bir miḳdār ʿabd daḫı alup 

[38a] 
(1) taṣʿīd ėdesin bu zırnīḫe ḳatup ġāyet saḥḳ ėdesin (2) andan bir miḳdār sirke alasın içine şebb ve nūşādır (3) ve 

milḥ-i enderānī ezesin daḫı ol sirkeyi ol ʿabda (4) zırnīḫle içüresin ḥattā teşmīʿ olınca andan bunuŋ bir (5) dirhemini yüz 
yigirmi dirhem tenḳıye olmış baḳıra ṭarḥ eyleseŋ (6) ḫāliṣ kamer eyler bir dürlü daḫı bir miḳdār kils olmış ḳameri (7) 
alasın ve iki ol ḳadar taṣʿīd olmış abd alasın ziyāde (8) saḥḳ ėdesin üzerinde ḳoyasın andan bir şīşeye (9) ḳoyasın aġzını 
berkidesin od üzerinde ḳoyasın tamām (10) birbiriyle alışa andan çıḳarup yėne saḥḳ ėdesin yėne bir (11) ḳadeḥe ḳoyasın 
aġzını açuḳ ḳoyasın her vaḳtde naẓar (12) ėdesin bir sāʿatde ḥall olup ṣu ola ṭaşra çıḳarıcaḳ (13) yėne ṭoŋa andan yėne bir 
ḳadeḥe ḳoyasın yėne od üzerinde (14) ḳoyasın ḥall olmış ʿabdla ṣuvarasın teşmīʿ ola ve aḳlıġı (15) ziyāde ola bunuŋ bir 
dirhemini altmış dirhem baḳıra ṭarḥ eyleseŋ (16) ḫūb ḳamer ola nevʿ-i diger bir miḳdār yaʿnī bir cüz maġnīsā alasın (17) 
anuŋ iki berāberi nūşādır-ı kirmānī ve bir ol ḳadar iki daḫı 

[38b] 
(1) nūşādır-ı billūrı ve iki ol ḳadar daḫı milḥ-i enderānī (2) ve bir cüz merḳaşīşā-yı fıḍḍī ve bir daḫı kils olmış 

üsrüb (3) yaʿnī ḳurşun ve eger ḳurşunuŋ isfīdāc olsa cāʾizdür (4) bunları saḥḳ ėdüp birbirine ḫılṭ ėdüp sirke baġlaya (5) 
ḳarışdura balçıḳ gibi ola andan tennūrı ḳızdurup orṭasına (6) bir ṭop aṣa ḳoyasın ammā aşaġa ur yaḳīn ola tennūruŋ (7) 
aġzını berkidesin tā ṣu nėce ṭura andan çıḳarup saḥḳ ėdesin (8) ve yėne dühn vėresin yėne evvelki gibi ėdesin yėdi kerre 
(9) istinzāl ėdesin ol istinzāl ėtdigüŋ ki iki gendü (10) ḳadar ʿabdla malġama ėdüp bir cüz daḫı ḳalāy vėresin (11) bile 
malġama ola andan ol edviye ile on iki gün yėne saḥḳ (12) ėdesin tā ki tamām ḳarışa andan cümlesin taṣʿīd ėdesin (13) 
ṣāfī yoḳaru ḳalḳanın yėne aşaġasına vėrüp yėne taṣʿīd (14) ėdesin tā ki s̱ābit ola andan çıḳarup saḥḳ ėdesin ve yėne (15) 
bir şīşeye defn ėdesin yėdi günde ḥall olur bunuŋ (16) bir dirhemini altmış dirhem tenḳıye olmış baḳıra ṭarḥ ėdesin (17) 
ḫāliṣ ḳamer ola ḳaldan gele nevʿ-i āḫir bir miḳdār kils olmış 

[39a] 
(1) ḳalāy alasın o ḳadar taṣʿīd olmış zırnīh alasın saḥḳ (2) ėdüp teşviye ėdesin ḥattā ḳara olınca andan bir ṭīnlü 

ḳadeḥe (3) ḳoyasın ve aġzını berkidesin andan od üzerinde ḳoyasın (4) aḳ kils ola andan üç o ḳadar ʿabd alasın bu bir cüz 
(5) mükelles ile saḥḳ ėdesin birbiriyle tamām alışa orta (6) od ėdesin yaʿnī ḳatı olmaya yumşaḳ daḫı olmaya yėdi kerre (7) 
teşviye ėdesin ḥattā teşmīʿ ola andan bunuŋ bir dirhemini yüz (8) dirhem ḳalāya ṭarḥ ėdesin ḳamer olup ḳāʾim ola bir 
nevʿ (9) bu daḫı ġāyet ṣaḥīḥ ʿameldür bir miḳdār maʿdenī ṭalḳ alasın (10) ḥall eyleyesin ṭuzlarla andan mükelles olmış 
ḳalāy (11) ḥall ėdesin andan bunları ḳatup birbirine taḳṭīr ėdesin (12) hīç ḳalmaya ammā bir ʿabddan üç ḳalāydan iki cüz 
ṭalḳdan bir (13) cüz ola andan diledügi ḳadar ḥayy ʿabd alasın bir ṭīnlü (14) ṣırça ḳoyasın ve yumşaḳ od üzerinde ḳoyasın 
ol ḥall (15) olmış cevherden üzerine ṭamladasın baġlana ṭaş gibi ola (16) ṣabāḥdan buçuḳ sāʿat olınca baġlana andan odı 
yap (17) yap ziyāde ėdesin tā ki baġlanup s̱ābit ola andan ṣoŋra bunuŋ 

[39b] 
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(1) bir dirhemini elli dirhem tenḳıye olmış baḳıra yāḫūd tenḳıye olmış (2) ḳalāya ṭarḥ ėdesin ġāyet ḫāliṣ ḳamer 
ola bir dürlü daḫı bu (3) ʿamel ġāyet ṣaḥīḥ ʿameldür nėce kerre ʿamel olındı aṣlā ḫaṭā vāḳıʿ (4) olmadı bunuŋ ṭarīḳı oldur 
ki ṣaru kibrīt nė miḳdār dilerseŋ (5) alasın ṣalāye üzerinde saḥḳ ėdesin ṭurmayup bevl içüresin (6) ḥattā balçıḳ gibi ola 
andan iki kibrīt ḳadar ʿabd vėrüp ve bunlaruŋ (7) onda biri ḳadar ḳalāy vėrüp malġama ėdesin bir gün saḥḳ ėdesin (8) 
şol ḳadar saḥḳ ėdesin ki tamām ḳarışup hīç şübhe ḳalmaya andan (9) bir ṭīnlü ḳadeḥ içine şebb ile ṭuz döşeyüp ve ḳadeḥ 
üzerine (10) bir ḳadeḥ daḫı ḳapayup muḥkem ṣıvayasın ṣıvamasınuŋ ṭarīḳī (11) oldur ki külle ṭuzı ve żamġı yoġurup 
anuŋla ṣıvaya andan (12) bir tennūrı ḳızdurup ḳadeḥ orṭasında ḳoya ve tennūruŋ aġzını (13) berkide ḳoya tā ṣovıyınca 
ṭura andan ḳadeḥi çıḳarup içünüp (14) malġama saḥḳ ėdesin taṣʿīd olınmaya ḳalḳmış yėne s̱ıḳlına vėrüp (15) saḥḳ ėdesin 
yėne evvelki gibi tennūra ḳoyup üç kerre böyle ėde andan (16) çıḳarup bunuŋ bir dirhemini otuz dirhem baḳıra ṭarḥ ėde 
ġāyet (17) ḫāliṣ ḳamer ola on dirhemine bir dirhem ḳamer ḳatasın ġāyet ḫūb 

[40a] 
(1) ola eger bu cevheri kemāline yėtişdürmek dileseŋ bevl (2) ile saḥḳ ėdüp teşviye ėdesin nėce kerre ḥattā s̱ābit 

(3) olınca yaʿnī ḳadeḥüŋ dibinde ḳarār baġlaya taṣʿīd olmaz (4) ola alup ḳurula saḥḳ ėdesin bir ṭīnlü şīşeye ḳoyup (5) 
aġzını berkidesin ġāyet od içinde ṣabāḥdan öyleye degin (6) ḳoyasın ḥattā şīşe içinde eriyüp sebke olınca andan (7) 
teşmīʿ ėdesin yaʿnī ṣaḥīfe üzerinde eriye mūm gibi ola (8) ol mertebeye varıcaḳ birini üç yüz dirhem baḳıra yāḫūd (9) 
ḳalāya ṭarḥ ėdesin ġāyet ḫāliṣ ḳamer ola bir dürlü daḫı (10) bu ʿamel bir maḳbūl ʿameldür ki bir maġrībden on iki biŋ 
(11) aḳçaya ṣatun alınmışdur ġāyet ṣaḥīḥ ʿameldür ʿamelinüŋ ṭarīḳı (12) oldur ki bir miḳdār maʿdenī ṭalḳ alasın kils 
eyleyesin (13) andan ḥall eyleye tā ki ʿabd gibi ola andan on dirhem (14) ʿabd alasın ṭuz ṣuyıyıla yuyasın daḫı bir demür 
(15) kėçeye ḳoyasın daḫı kömür odı üzerinde ḳoyasın (16) tā ki ḳıza andan ṭalḳı bunuŋ üzerine ḳaṭre ḳaṭre ṭamladasın 
(17) ammā ṭamlası bir denk miḳdārı ḳadar ola dört gide 

[40b] 
(1) böyle ėde ol ʿabd ʿaḳd ola ṭaş gibi olur bunuŋ (2) birini üç yüz dirhem ḳalāya ṭarḥ ėdesin ḫāliṣ ḳamer (3) ola 

bir nevʿ bir miḳdār kils olmış ṣırça alasın ṣalāye (4) üzerinde saḥḳ ėdesin bir gendü ḳadar ʿabd vėrüp saḥḳ (5) ėdesin 
andan bir miḳdār ʿabd-ı ḥayy vėresin bir gün yėne saḥḳ (6) ėdesin ḥattā hīç ʿabduŋ es̱eri ḳalmaya andan bir şīşeye ḳoyup 
(7) ḳırḳ gün ḥalle ḳoyasın her yėdi günde bir kerre tersini yeŋi (8) dökesin andan çıḳarup ısıcaḳ kül üzerinde ḳoyup 
azacuḳ (9) bevl ṭuzını ḳoyasın andan ısıcaḳ kül üzerinde yumşaḳ (10) od alışdurasın tā ki ḥall olup ṣu ola ṣaḥīfe üzerinde 
(11) aḳa daḫı saḥḳ ėdesin tā ki ʿaḳd olup ṭaş gibi ola (12) bunuŋ birini üç yüz dirhem tenḳıye olmış baḳıra vėresin (13) 
eger ḥall ėderseŋ birisini altı yüze ṭarḥ olur cemīʿ imtiḥāndan (14) gelür nevʿ-i diger bir miḳdār ʿabd alasın mes̱elā on 
dirhem (15) ʿabda üç dirhem ḳamer vėrüp malġama ėdesin ve bu malġamayı (16) ṭuzlu ṣuyıyıla yuyasın ḳaralıġı gide 
ṣuyı ṣāfī ola (17) çıḳar olur andan bir ṣalāye üzerinde ḳoyup yoḳaruda 

[41a] 
(1) ṣular ẕikr oldıġı yėrde beyān olınup maʾa’l-ḥayy dėnilmişdür (2) o ṣudan malġamanuŋ üzerine ḳaṭre ḳaṭre 

ṭamladup muḥkem saḥḳ (3) ėdesin tā ki saḥḳ ėtmekle ḥall olup ṣu ola andan ṣuyı (4) küsūd yaʿnī od üzerinde saḥḳ ėde tā 
ki ʿaḳd olup ṭoŋa (5) ṭopraḳ ola andan ṭopraḳla ḳarışdurup alışdurmaḳ (6) isterseŋ bunı ṣalāye üzerinde dögüp od 
üzerinde (7) ḳoyasın ve bir miḳdār daḫı maḥlūb ṭalḳ yāḫūd aġzı (8) demür vėresin ki ḥall olmış ola saḥḳ ėdesin ḥattā 
ʿaḳd (9) olınca ġubār gibi ola andan bir dirhemi bėş yüz dirhem tenḳıye olmış (10) cesede ḳanġı cesed girse ṭarḥ eyleseŋ 
laṭīf oddan gelür (11) ve ḳaldan gelür ḳamer ola hīç noḳṣān gel[me]ye nevʿ-i diger bir miḳdār (12) ḳalāy ve bir miḳdār 
pōlād alup birbirine ḳatup havāna ḳoyasın (13) iki cüz şebb ve bir cüz acı ṭuz ve būre ve naṭrūn ve nūşādır (14) cümle 
bunları birbirine ḳarışdura andan bir gün bir gėce bunları (15) teşviye ėdesin ısıcaḳ tennūr içinde andan çıḳarasın ḳuruya 
(16) saḥḳ ve üzerine taṣʿīd olmış nūşādır ve bevl ṭuzı (17) ve ḳalye ṭuzı ve şebb bunları berāber ola cümlesini ol tennūra 

[41b] 
(1) ḳoduŋ edviye ḳadar ola ḳurula bir defʿa saḥḳ ėdesin (2) andan ṣoŋra bu cümlenüŋ berāberi ḳadın oġlan 

sidügin (3) vėrüp saḥḳ ėdesin tā ki tamām birbirine ḳarışdurup (4) bir şīşeye ḳoyasın ve aġzını berkidesin ikisini 
sirkenüŋ (5) üzerine aṣa ḳoyasın yāḫūd çölmege oġlan sidügin (6) ḳoyup bunı üzerine aṣa ḳoyup çölmek altında od (7) 
ėdesin yigirmi dört sāʿat andan çıḳarup göresin (8) ṭuzlar cesedüŋ üzerine gelüp ṣu ola cesed altında (9) ola bu ṭuzları 
dögüp tekrār ṭuzlarını ve bevlini yeŋildesin (10) yėne saḥḳ ėdesin yėne evvelki gibi şīşeye ḳoyasın ve çölmege (11) aṣa 
ḳoyup yėne azacuḳ od ėdesin bu vechle şol ḳadar (12) ėdesin ki cesed ḥall ola bėş kerre altında ḥall olur ḳorḳma (13) 
bunuŋ ḳaralıġı saŋa ziyān eylemez yėne bir şīşeye ḳoyup yėdi (14) gün at tersinde ḥalle ḳoyasın ḥallde bir ḳızıl ṣu olur 
andan (15) bir miḳdār pāk olmış ʿabd alasın bunuŋ bir dirhemine bu maḥlūl (16) ṣudan ḳoyasın andan ḥall olmış ṭalḳdan 
bir cüz ḥall olmış (17) cesedden üç cüz ve dört cüz ḳadar maʿḳūddan ur ısıcaġında 

[42a] 
(1) birbirine ḫılṭ ėdüp saḥḳ ėdesin ḥattā ṭopraḳ gibi ola bunuŋ (2) bir dirhemini bėş yüz dirheme ṭarḥ ėdesin 

ḳaldan gelür ḳamer (3) olur bir dürlü daḫı bir miḳdār yumurṭa ḳabını alup içinde yufḳacuḳ (4) ve aḳçadur çirkini 
giderüp pāk ėdesin andan güneşe ḳoyup (5) ḳurudasın andan kils ṣırça yāḫūd kils olmış ṣadefden (6) berāber ḳarışdurup 
iki sāʿat saḥḳ ėdesin tā ki balçıḳ gibi (7) ola andan bir şīşeye ḳoyup yėdi gün ḥalle ḳoyasın eger yėdi (8) günde ḥall 
olmazsa ṣalāye üzerinde saḥḳla ḳalye ṭuzını (9) içüresin ammā od üstinde saḥḳ ėdesin içebildügi (10) ḳadar andan ṣu 
tamām içdükden ṣoŋra ḳurudasın andan (11) taṣʿīd olmış ʿabddan bir cüz ʿabd-ı ḥayydan bir cüz ikisin birbirine (12) 
ḳarışdurup saḥḳ ėdesin tā ki tamām birbirine ḳarışa imtizāc (13) baġlaya andan bir iki bevl ṭuzı ve ṭuz ḳadar ḳalye ṭuzı 
(14) ve bu ḳadar yaşıl zāc ve ol ḳadar şebb bunları daḫı saḥḳ (15) ėdesin birbirine ḳarışınca andan şīşeye ḳoyup on dört 
(16) gün ḥalle ḳoyasın andan çıḳarasın göresin ki bu ṭuzlar (17) ʿabduŋ üzerine gelmiş ve ʿabd dibinde ḳalmış andan 
ḳoyasın  

[42b] 
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(1) taḳṭīr ėdesin ol ṭuzlar taḳṭīr olup çıḳar ʿabddan (2) yėrinde maḥlūl ḳadar ol vaḳt odını sākin ėdüp ṣovudasın 
(3) andan ṣoŋra bir cüz ḥall olmış ʿabddan alasın ol cesed ki (4) yoḳaruda beyān olınmışdur yumurṭa ḳabıyla ṣırçadan ve 
ṣadefden (5) ḫāliṣ olmışdur ʿabduŋ dört vezninde bir vezn ḳadar ola (6) alasın ol bir cüz ʿabdı buŋa vėresin daḫı 
muḥkem ṣalāye (7) üzerinde saḥḳ ėdesin muḥkem od üstinde gerekdür tamām (8) birbiriyle ḳarışa bir ṭopraḳ ola bunuŋ 
bir dirhemini bėş yüz dirhem (9) ḳalāya ṭarḥ ėdesin ḫāliṣ ḳamer ola her gez ġıll ve ġuşş olmaya (10) cemīʿ imtiḥāndan 
gelür bu bir sırr-ı ʿaẓīme bunı ehlden ḥıfẓ ėdeler (11) bir nevʿ bu daḫı ṣaḥīḥ ʿameldür bir miḳdār gümiş ḥall anuŋ 
berāberi (12) ʿabdla malġama ėdesin ki ḥall olmış ola ve eger ḥall olmış (13) ʿabd bulınmazsa taṣʿīd olmış ʿabd vėresin 
birbirine ḫılṭ (14) ola andan bu cevherüŋ ʿaḳdını ṭarīḳı üzre ʿaḳd ėdesin (15) bunuŋ bir dirhemini üç yüz dirheme ṭarḥ 
ėdesin ḫāliṣ ḳamer (16) ola ve eger eyü olmasun murād ėderseŋ s̱alis̱i ḳadar ḥall olmış (17) ṭalḳ daḫı ḳatup bunları ḳadeḥe 
ḳoyup od ısıcaġında 

[43a] 
(1) saḥḳ ėdesin tā ki ʿaḳd olup ṭopraḳ gibi ola bunuŋ (2) bir dirhemini üç yüz dirhem tenḳıye olmış baḳıra yāḫūd 

ḳalāya (3) ṭarḥ ėdesin ḳaldan gelür ḳamer ola bir dürlü daḫı bir miḳdār (4) maġ[n]īsā alup kils ėdesin aḳ kils ola bir 
miḳdār daḫı (5) ʿabd alasın daḫı ʿabd alasın daḫı muḥkem saḥḳ ėdesin andan (6) birini yüze ṭarḥ ėdesin ve eger ḥall-i 
ʿaḳd eyleseŋ birini dört (7) yüze ṭarḥ ėdesin her bār ki ḥall-i ʿaḳd eyleseŋ ḳuvvatı ziyāde (8) olur ziyādeye ṭarḥ olınur bir 
nevʿ bir miḳdār ḳalāy alup (9) üç gendü ḳadar ʿabdla malġama ėdesin ḥayy ola andan ṭuzlu (10) ṣuyıla yuyasın tā ki 
cümle ḳarası gide ṣuyı ṣūfī (11) ola būraḳī-yi ermenī ve cengār ve ḳalye ṭuzı ve būḳ-ı ḥorāsānī (12) ve şebb ve naṭrūn ve 
milḥ-i enderānī ve nūşādır cümlesi berāber (13) yumurṭa ḳabınuŋ külin iki bunlar ḳadar cemʿ ėdüp ve bunlara iki (14) 
yumurṭa aġın ḳatup saḥḳ ėdesin andan ḥalle ḳoyasın ḥall ola (15) andan ḳarʿ-ı inbıḳla taḳṭīr ėdesin ve bu malġamayı 
içüresin (16) muḥkem saḥḳ ėdesin gendün muḥkem tesḳıye ėdesin ḥattā teşmīʿ (17) olup ṣaḥīfe üzerinde ceryān bula 
tutmaya andan bunuŋ 

[43b] 
(1) bir mis̱ḳālin üç yüz dirhem tenḳıye olmış baḳıra ṭarḥ ėdesin (2) ḫūb ḳamer ola nevʿ-i āḫir bir miḳdār gümiş 

bürādesini alup üç (3) gendü ḳadar ʿabdla malġama ėdesin andan muḥkem saḥḳ ėdesin (4) bir ṭīnlü ḳadeḥe ḳoyup 
üzerine bir ḳadeḥ daḫı ḳapayup (5) taṣʿīd ėdesin ol maṣāʿid yėne aşaġa vėrüp saḥḳ (6) teşviye ėdesin yėne yoḳaru 
ḳalḳanın aşaġasına vėrüp (7) yėne ʿabd vėresin ṭurmaya böyle ėdesin tā ki bir ḳamer ve on (8) ʿabd ola andan ṣoŋra 
imtiḥān ėdesin ḳızarmış ṣaḥīfe (9) üzerine ḳoyasın eger kils uçarsa tamām yėtişmişdür ve eger (10) uçmazsa yėne evvelki 
gibi ėdesin tā ki cümlesi ḥall olup (11) taṣʿīd olur andan bėş cüz bundan ve bir cüz nūşādır ḳatup (12) tamām saḥḳ ėdesin 
bir ṭīnlü şīşeye ḳoyup ve aġzını muḥkem perkidüp (13) kömür üzerine ḳoyasın ḥattā eriyüp sebke olınca bunuŋ (14) bir 
dirhemini on dirhem ḳalāy yāḫūd tenḳıye olmış ḳurşun (15) ṭarḥ eyleseŋ ve her on dirhemine bir dirhem gümiş vėrseŋ 
ḫūb (16) ḳamer ola ḳaldan gelür bir nevʿ bir cüz ḳalāy alup saḥḳ ėdesin (17) ve bir veznine on yumurṭa aġın ḳarışdurup 
ḥalle ḳoyasın 

[44a] 
(1) yėdi günde ḥall olur bir ṣu olur andan bu ṣuyı malġama içüresin (2) saḥḳ ėdesin ve teşviye ėdesin ḥattā s̱ābit 

olınca andan bunı (3) pūte içinde kürekle eridesin bunuŋ bir dirhemini altmış dirhem (4) ḳalāya ṭarḥ ėdesin ḳala ḳoyasın 
üç bölükde bir bölügi ḳadar (5) ḳaldan gelüp ḥūb ḳamer ola eger bu cevheri baḳıra ṭarḥ ėdüp (6) ḳala ḳosaŋ ḳaldan 
cümlesi gelür bir nevʿ bir miḳdār gümiş (7) bürādesini alup bir gendü ḳadar ʿabd aluvėrüp ve bir ol ḳadar (8) daḫı 
nūşādır yumurṭa ḳabınuŋ külin ḳatup ziyāde saḥḳ ėdesin (9) ve yumurṭa aġınuŋ ṣuyın içüresin ammā taḳṭīr olınmış ola 
(10) s̱ābit olduḳdan ṣoŋra baḳıra vėresin ḥūb ḳamer ola cemīʿsi (11) ḳaldan gelür bir nevʿ bir cüz gümiş iki ḳalāy ḳatasın 
ammā ḳalāy (12) tenḳıye olmış ola saḥḳ ėdesin ve dört cüz daḫı ʿabd ḳatasın (13) andan cemīʿsini saḥḳ ėdesin ḥall olmış 
şebb ṣuyıyıla yuyasın (14) andan nūşādır yėdüresin ṣalāye üzerinde saḥḳ ėdesin (15) sabāḥdan ikindüye degin andan 
aḫşama degin ġāyet od (16) ėdesin andan ṣuvurasın altını üstine döndüresin dört (17) gün bu vechle ėdesin tā ki 
ḳadeḥüŋ dibinde ḳalāy gibi eriye 

[44b] 
(1) ḳadeḥ üstinde taṣʿīd olan ġāyet aḳ ola andan ol (2) taṣʿīd olınan ve aşaġa ḳalanın alup bir cemīʿ ėdüp ziyāde 

(3) saḥḳ ėdesin andan bir cüz sidük ṭuzın ve dört yumurṭa (4) aġınuŋ ṣuyın alup birbirine ḳatup bu ikisin ḥall ėdesin (5) 
andan bu ṣuyıla ol malġamayı saḥḳ ve teşviye ėdüp içüresin (6) iki ḳadeḥ içinde tā teşmīʿ ve ṣaḥīfe üzerinde eriyüp (7) 
yėnmezse bir ṭīnlü şīşeye ḳoyup aġzını muḥkem perkidesin (8) muḥkem üç gün üç gėce altına od ėdesin ḥattā eriyince 
(9) andan bunuŋ bir dirhemini altmış dirhem ḳalāya ṭarḥ ėdesin ḳaldan (10) gelür ḳamer ola bir nevʿ bir miḳdār 
yumurṭanuŋ aġını alup (11) ṭuzla saḥḳ ėdüp taḳṭīr ėdesin andan ṣoŋra bir cüz (12) gümiş alup üç cüz ʿabdla malġama 
ėdesin andan bir ṭīnlü ḳadeḥe (13) ḳoyup üzerine bu ṣudan ḳoyup altına yumşaḳ od ėdesin (14) ḥattā ʿaḳd olınca 
bişüresin andan bunuŋ bir dirhemini on dirhem (15) tenḳıye olmış ḳalāya ṭarḥ ėdesin ḫūb ḳara ola bir nevʿ (16) bir 
miḳdār aġarmış s̱ābit olmış zırnīḫ alup ṭuzlu ṣuyıla (17) yuyasın ḥattā gümiş bürādesi gibi ola andan ol ḳadar ʿabd 

[45a] 
(1) ḳatup saḥḳ ėdesin ṣāfī olmış ḳalye ṭuzın iki gün (2) saḥḳla içüresin nė ḳadar içerse içe andan gün alçaḳ (3) 

teşviye ėdesin yėne saḥḳ ėdesin baʿdehū taḳṣīr olınmış yumurṭa (4) aġınuŋ ṣuyın içüresin bėş gün ammā ṭuzla ḳarışup 
(5) daḫı taḳṭīr olınmış ola içebildügi ḳadar içüresin (6) altıncı günde yėne teşviye ėdesin bu mertebeye varıcaḳ birini (7) 
yüz dirhem tenḳıye olmış baḳıra ṭarḥ eyleyüp her on dirhem (8) bir dirhem ḳamer vėrseŋ ġāyet ḫūb ḳamer ola ve eger 
daḫı eyü (9) olmaḳ dileseŋ yumurṭa aġınuŋ ṣuyıyıla saḥḳ ėdesin ḥattā (10) eriyüp ṣaḥīfe üzerinde ceryān olınca andan ol 
vaḳtuŋ (11) bunuŋ birini yüze ṭarḥ eyleyesin oddan gelür ḳamer olur (12) ve eger ḳuvvatlu olup ḳaldan gelsün dėrseŋ üç 
vezn (13) taṣʿīd olmış ʿabd vėrüp teşviye ve tesḳıye ėdüp (14) teşmīʿ ėdesin ḥattā s̱ābit olup sebke olınca ol (15) vaḳtın 
maṭrūḥ ḳaldan gelür bir nevʿ bir miḳdār ʿabd yuyasın (16) andan ṭuzla zācla bėş kerre taṣʿīd ėdesin bu maṣʿadı (17) alup 
ṭuzla taḳṭīr olınan yumurṭa aġınuŋ ṣuyıyıla ṣuvayasın 
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[45b] 
(1) andan bir ṭīnlü şīşeye ḳoyup altına od ėdesin yaʿnī (2) saḥḳ ėdesin ve yumurṭanuŋ aġınuŋ ṣuyın içüresin (3) 

andan ḳurudasın yėne ol şīşeye ḳoyup aġzın berkidesin (4) ammā ʿabd şīşenüŋ yarusına çıḳa yumşaḳ od eyleyesin (5) 
ikincide daḫı ziyādece ėdesin tā ki tedrīcle gümiş (6) eriyicek miḳdār od ėdesin otuz kerre teşviye ėdesin (7) andan şīşeye 
od ėdüp içinde cevherine evvelki gibi (8) yoḳarusın aşaġa ḳalup saḥḳla yumurṭa ṣuyın içüresin (9) yėne ḳurudup bir 
şīşeye ḳoyasın otuz güne degin (10) otuz kerre bişüresin ḥattā ʿaḳd ola sebke ola ḳadeḥüŋ (11) dibinde andan teşmīʿ 
ėdüp bunuŋ birisini yüze ṭarḥ (12) ėdesin ḫāliṣ ḳamer ola bir nevʿ bir miḳdār ʿabd alup (13) zācla ṭuzuŋ üzerinde taṣʿīd 
ėdesin ve aġarmış (14) s̱ābit olmış kibrītden alasın üç ʿabd ḳadar ikisinüŋ (15) birbirine ḳatup ziyāde saḥḳ ėdesin andan 
otuz gün (16) taṣʿīd ėdesin ammā otuz şīşeden ḥattā s̱ābit ve sebke (17) olınca bunuŋ birini iki yüz dirhem tenḳıye olmış 
baḳıra yāḫūd 

[46a] 
(1) ḳalāya ṭarḥ eyleyesin ḫūb ḳamer ola ve eger her teşḳıye ėdicek (2) ḥall olmış kibrīt ve ḥall olmış ʿabd içüresin 

ḥattā s̱ābit olınca (3) teşmīʿ eyleseŋ birini biŋ dirheme ṭarḥ eyle ġāyet ḫāliṣ (4) ḳamer ola bir nevʿ bir miḳdār taṣʿīd olmış 
kibrīt alasın (5) daḫı otuz kerre taṣʿīd olınup s ̱ābit olmış kibrīt daḫı (6) alasın saḥḳ ėdüp ḥall olmış ḳalāy ṣuyın içüresin (7) 
taṣʿīd ėdesin āḫir taṣʿīdde sebke ola ḳala taṣʿīd (8) olmaya s̱ābit ola ol vaḳtin eger baḳıra eger demüre eger (9) ḳalāya ve 
eger ḳurşuna ṭarḥ eyleyeseŋ ġāyet eyü ḳamer ola bir (10) nevʿ yėdi kerre taṣʿīd olınmış kibrītden aġarmış ola ve (11) ḥalb 
olmış ṭalḳdan dört cüz ve yėdi kerre taṣʿīd olmış (12) ve aġarmış zırnīḫden iki yumurṭa ḳabınuŋ külinden üç (13) cüz ve 
nıṣf cüz kils olmış gümişden dört cüz yunmış (14) ḥayy ʿabddan on cüz bu cümle saḥḳ ėdüp ṣalāye üzerinde (15) ṭuzlarla 
taḳṭīr ola yumurṭa aġınuŋ ṣuyın içüresin (16) cümlesinüŋ iki vezn ḳadar ola andan ḳuruya ṭura ḳuruyınca (17) şöyle 
teşviye ve tesḳıye ėdesin cümle ṣuyı içe andan 

[46b] 
(1) bir ḳadeḥe ḳoyup yumşaḳ od üzerinde teşviye ėdesin üç (2) kerre bu vechle ėdesin her taṣʿīdde bir gendü 

ḳadar ṣu (3) içüresin odını daḫı ziyāde ėdesin andan bir cüz s̱ābit (4) olmış nūşādır ve bir cüz ḳalye ṭuzı ve bir cüz şebb 
cevher ḳatup (5) muḥkem saḥḳ ėdesin yėne yumurṭa aġınuŋ ṣuyın ura ḥattā s̱ābit (6) olınca teşviye ve tesḳıye ve saḥḳ ve 
teşmīʿ ėdesin sebke ola (7) bu cevherüŋ bir cüzini on biŋ dirhem ḳanġı cesede dilerseŋ (8) ṭarḥ ėtseŋ ḫāliṣ ḳamer ola bir 
nevʿ bir miḳdār merḳaşīşā-yı (9) fıḍḍī alasın yumşaḳ dögesin andan ḳarʿa ḳoyasın yāḫūd (10) içini ṭaşını ṭīnlü bir baḳır 
ẓarfa ḳoyup ġāyet ḳatı od ėdüp (11) taḳṭīr ėdesin tā ki cümle ṣuyı ṭaḳṭīr ola andan ḳoya (12) ṣuya evvelki s̱ıḳlı çıḳarup bu 
taḳṭīr olan ṣuyı vėrüp (13) saḥḳ ėdesin ḥattā bunuŋ cemīʿsin içe bunuŋ bir dirhemini (14) yüz dirhem ʿabda ṭarḥ ėdesin 
ḫāliṣ ḳamer ola bir nevʿ (15) bir miḳdār ṣarı zırnīḫ ṭaş alasın naḥallāt-ı şaʿr eyleyesin (16) andan sirke ile gerçi ḳarışdurup 
ol naḥallāt üzerine (17) ṣuvayasın ḳırḳ gün at tersinde gömesin ḥalle ḳoyasın 

[47a] 
(1) her yėdi günde bir kerre tersin yeŋileyesin eger ḥācet olursa (2) naḥallāt yeŋi ėdesin ḥattā zırnīḫ aġarınca 

andan bunuŋ bir (3) çekirdegini alup bir dirhem ʿabda ṣuvaya daḫı ṭarḥ eyleseŋ (4) ḫāliṣ ḳamer ola bir nevʿ gümiş alup 
bir gendü miḳdārı ʿabdla (5) malġama ėdesin andan yuyasın ṭuz ṣuyıyıla cemīʿ ḳarası gide (6) andan nıṣfı ḳadar kils 
olmış ḳalāy ve bu cismle malġama ḳadar (7) taṣʿīd olmış ʿabd ḳatup cemʿ ėdüp ziyāde saḥḳ ė{t}desin (8) ve daḫı bir ṭīnlü 
şīşeye ḳoyasın üzerine yatacaḳ ḳadar (9) lebenü’l-ʿaẕrā ḳoyasın ammā lebenüŋ vezn-i malġama ile kilslerüŋ (10) vezn 
ḳadar ola ḳarʿuŋ inbīḳ-i aʿmā ḳoyup yā ḳadeḥ ḳoyup muḥkem (11) ṣıvayasın ve elbette fitīl od gibi od ile ḥattā ʿaḳd ola 
bunı (12) her ḳanġı cesede dilerseŋ ḳarışdurasın ḫāliṣ ḳamer ola bir nevʿ (13) bir miḳdār ṭuz alup deŋiz köpügile eridesin 
bir nėce gide (14) tā ki köpük vezn gide ṭuzın vezn ḳala bu veznden eksilmez (15) bunı alup berāber taṣʿīd olmış ʿabd 
vėrüp ġāyetde saḥḳ (16) ėdesin taḳṭīr olmış yumurṭa aġınuŋ ṣuyın içüresin bir gün (17) saḥḳ ėdesin andan ḳurudup bir 
gėce teşviye ėdesin andan 

[47b] 
(1) bunuŋ bir dirhemini üç yüz dirhem tenḳıye olmış ḳalāya ṭarḥ (2) ėdesin ḳāʾim ola bir nevʿ ḳırḳ dirhem kils 

olmış ḳalāy (3) alup bu ḳadar yumurṭa ḳabınuŋ külin ve bu ḳadar aġarmış zırnīḫ (4) alasın ve bu ḳadar aġarmış zırnīḫ 
alasın ve bu ḳadar daḫı taṣʿīd (5) olmış ʿabd alup cümlesin saḥḳ ėdüp ḥall olmış abd ṣuyıyıla (6) ṣuvarasın ammā 
bunlaruŋ ḳadar ḳadeḥüŋ dibinde ʿaḳd ola teşmīʿ (7) ola andan bundan dirhem vezn ḳadar alup yüz dirhem baḳır (8) 
yāḫūd tenḳıye olmış ḳalāya ṭarḥ ėdesin ḳamer olur bir nevʿ (9) yigirmi dirhem ʿabd alasın pāk yuyasın andan bir ṭīnlü 
ḳadeḥe (10) ḳoyasın aşaġda tafṣīli gelecek ṣudan ḳoyasın öyle yarım (11) dirhem miḳdār ola andan parmaġla eze bir sāʿat 
maḥv ola (12) azacuḳ ḳızdurup hemān gėrü ėndüre çıḳarup göresin (13) ʿabd ʿaḳd olmış ola bir miḳdār saḥḳ ėdesin yėne 
būteye (14) ḳoyasın od üzerine ḳoyup çekesin aġızda eriye andan (15) çıḳarup ṣuya döke andan ṣoŋra bir miḳdār baḳır 
bir miḳdār (16) ḳalāy ki ikisi berāber ola üç yüz dirhem ola bu cevherüŋ (17) bir miḳdārın ṭarḥ ėdüp kürek çekesin ḳatı 
ḳızara ṣafī 

[48a] 
(1) ola andan diziye dökesin bir ġarīb aḳ ḳamer ola ki vaṣfa (2) gelmez bir nevʿ andan bir miḳdār yumurṭa 

ḳabınuŋ külin ve bėş mis̱ḳāl (3) sidük ṭuzı ṭuz iki mis̱ḳāl nūşādır ki taṣʿīd olmış (4) ola cemīʿ saḥḳ ėdesin cümlesi ḳadar 
zāc ṣuyın içüresin (5) andan yaş at tersinde üç gün ḥalle ḳoyasın ṭura andan (6) ṣoŋra ṭalḳ ėdesin andan ḳızdurasın daḫı 
ol ṣāfī (7) eyledigüŋ ṣudan bunuŋ on dirhemine ḳarışdurasın andan (8) ḥalle ḳoyasın yėdi gün tersi içinde ṣu ola andan 
(9) şīşeye ḳoyup sebke ėdesin on dirhem yumurṭa ḳabınuŋ (10) külinden alasın içine bėş dirhem sidük ṭuzuŋ ve iki (11) 
dirhem nūşādır-ı maṣʿad ḳoyup saḥḳ ėdesin andan batıcaḳ (12) miḳdār zāc ṣuyın ḳoyasın ḥall olup bir ṣu ola ḳadeḥüŋ 
(13) dibinde andan alup maḥlūl ṭalḳa saḥḳ ėdesin bir gün (14) aḫşama degin ṣırça havān içinde yėne ters içinde (15) on 
dört gün ḥalle ḳoyasın ol yoḳaruda dėdigimüz (16) ṣu budur andan çıḳarup ṣaḳlayasın bir nevʿ bir miḳdār kils (17) olmış 
gümiş alasın andan ḥall olmış ṭalḳa vėresin daḫı 

[48b] 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 11        Sayı: 60       Yıl: 2018 

 

The Journal of International Social Research 
Volume: 11        Issue: 60     Year: 2018     

 

- 242 - 
 

(1) üç gün ḥalle ḳoyasın üç günde ḥall olup ṣāfī ṣu ola (2) kils olmış gümişi daḫı ayru ḥall ėdüp ikisin berāber 
ėdüp (3) birbirine ḳatasın bir gün saḥḳ ėdesin birbirine tamām ḫılṭ olup (4) ḳarışa andan üzerine az az ṣu ḳoya yaʿnī şol 
ṣudan (5) ḳoyasın ki ṭalḳı ve gümişi ol ṣuyıla sel ėtmiş idük (6) ol ṣuyı vėresin ki ḫaṭā eylemeye andan bir miḳdār ḥayy 
ʿabd (7) alasın azacuḳ ıṣladasın daḫı ol ḥall olmış gümiş eyle ki (8) ṭalḳı ki ḫılṭ ėtmiş ėtmişdük az az bu ʿabdla vėresin od 
(9) ısıcaġında malġama ėdesin ʿaḳd ėdesin ḥacer muḥkem olur (10) andan od ısıcaġında saḥḳ ėdesin ḥattā ṭopraḳ olınca 
andan (11) bunuŋ birini üç yüz dirhem tenḳıye olmış baḳıra yāḫūd ḳalāya (12) ṭarḥ ėdesin yāḫūd baḳıra ḳalāya tenḳıye 
ėtdükden ṣoŋra bir (13) birine ḳarışdurup daḫı bu cevher ḳarışmış cesede ṭarḥ eyleseŋ (14) ḳaldan gelür ḳamer olur 
dėdigimüz ḥayy daḫı ḥall eyleseŋ daḫı (15) bu dėdigimüz gibi ḳarışdursaŋ daḫı ʿaḳd eyleseŋ cevherüŋ (16) ḳuvvatı ġāyet 
ziyāde olur bunuŋ birini yüz dirhem tenḳıye (17) olmış baḳıra ṭarḥ eyleseŋ ġāyet ḫāliṣ olur allahuŋ ḳudretini 

[49a] 
(1) müşāhede ėdesin inşā’llāhu teʿālā bir nevʿ ṣırçanuŋ kilsinden (2) bir cüz ve ṭalḳuŋ bir cüz gümiş kilsinden 

bir cüz yāḫūd maḥlūlından (3) alasın andan cümlesini bir pūteye ḳoyasın daḫı od üzerinde (4) ḳoyasın daḫı kürek 
çekesin cümlesi tamām eriyicek üzerlerine (5) kibrītle ḳalāyuŋ ṣuyın ḳoyasın yaʿnī evvelā kibrītle ḳalāy (6) yoḳaruda ḥall 
bābında beyān ėtdigimüz gibi ayru ayru duḫl ėdesin (7) ol iki maḥlūl birbirine ḳatup taḳṭīr eyleyesin ol ḳaplaya (8) anın 
ṣuyın ḳoyasın andan ḳoyasın odı sākin olup (9) cevher ṣuya çıḳarup yėne muḥkem saḥḳ ėdesin yėne ol ṣudan (10) bir cüz 
ḳoyasın yėne od üzerinde ḳoyasın altı defʿa böyle (11) ėdesin ḥattā kilsden üç cüz ḳalāydan altı cüz altıncı defʿada (12) 
ḥall olup ṣu ola alup ṣaḳlayasın bir nevʿ on sekiz (13) dirhem ġabīṭ alasın ṭuzlu ṣuyıla pāk yuyasın ve (14) yoḳarudaġı 
ġalemdeki(?)22 kils ėdüp ḥall ola andan iki (15) dirhem alup ḥalle ḳoyasın andan saḥḳ ėdesin hemān (16) bir sāʿatde ʿaḳd 
olur ammā ol od ısıcaġında ve ḳadeḥ (17) içinde ʿaḳd ėdeler andan ṣoŋra yėne ol kilsler ki ḥall 

[49b] 
(1) olup ṣu olmışdı ṭoḳuz dirhem ol ṣudan yėne (2) vėrüp pūteye ḳoyup kürek çekesin ḳatı od ėdesin (3) hemān 

ḳalāy erir gibi eriye andan ṣuvarasın andan bunuŋ (4) bir dirhemini bėş yüz dirhem ṭarḥ eyleseŋ ġāyet ḫāliṣ ḳamer ola 
(5) bir nevʿ ola ʿabīd taṣʿīd eyleyüp ve birinci kerre taḳṭīr olmış (6) yumurṭa aġınuŋ ṣuyın içürüp saḥḳ ėdesin ammā ol (7) 
yumurṭa aġına nuşādır ḳatılmış ola andan nėce kerre teşviye ėdesin (8) tā ki s̱ābit ḳāʾim olup tutması kesilince andan 
yoḳaruda dėdigimüz (9) gibi on sekiz dirhem bundan ve iki dirhem ol ḥall olmış kilslerden (10) ki kibrīt ḳalāy ṣuyıyıla 
ḥall olmışdur bu ṣuyı ṣaḳlayasın (11) bir nevʿ elli mis̱ḳāl taṣʿīd olınmış ʿabd alasın ve elli mis̱ḳāl (12) tenḳıye olmış ḳalāy 
alasın ḳalāy bir demür kėçe içinde eridesin (13) üzerine elli mis̱ḳāl ʿabd ḳoyup kömür odı üzerinde ḳoyasın (14) ammā 
kėçe oda ziyāde ėrişmeye żarar eylemeye tedrīcle eriye ėrişe (15) ṣu ola andan odı ziyāde ėdesin tamām ḳıza andan 
taṣʿīd (16) olınmış ʿabd alasın saḥḳ ėdesin ol ʿabdla ḳalāyuŋ üzerine (17) ḳoyasın daḫı azacuḳ od ėdesin birbiriyle ḫılṭ 
ėdüp 

[50a] 
(1) imtizāc baġlaya andan kėçeyi od üzerinde ėndüresin ḳoyasın (2) ṭoŋa yüz elli mis̱ḳāl olur andan saḥḳ ėdesin 

üzerine (3) on bėş mis̱ḳāl taṣʿīd olınmış nūşādır ḳoyasın ammā nūşādır (4) yumurṭa aġıyla milḥ-i enderānīden taṣʿīd 
olınmış ola bu nūşādıruŋ (5) ṣuyın içüresin bir şīşeye ḳoyasın andan yaş at tersinde (6) ḳoyasın on dört günde ḥall olur 
andan çıḳarasın göresin (7) tā on bėşinci günde ḥall olup ṣu olmış ola andan ḳarʿ (8) inbīḳle taḳṭīr ėdesin alup ḳaplaya 
varan ṣu elli dirhem (9) ancaḳ ḫāṣıl olur andan ḳarʿ ocaḳdan ėndüresin ḳarʿuŋ (10) dibinde ḳalanın ol taḳṭīr ṣuyıla 
ḳarışdurup cümlesini bir (11) şīşeye ḳatup at tersinde yėdi gün ḥalle ḳoyasın (12) andan çıḳarup naẓar ėdesin 
cemīʿsinden23 altmış mis̱ḳāl olur (13) alup ṣaḳlayasın bir nevʿ bilesin ki ol ḥallde ḳoduġuŋ (14) ḥall olmış ʿabddur ėmdi 
on dirhem gümiş alup eridesin (15) üzerine bir dirhem s̱ülüs̱ dirhem bu ḥall olmış ʿabddan vėresin (16) andan oddan 
ėndiresin kils eyleyüp saḥḳ eyleyesin andan (17) ṭopraḳ gibi olur andan buŋa on dirhem kils olmış ṭalḳ 

[50b] 
(1) ḳoyasın bu topraḳ gibi eyleyesin ḫılṭ eyleyesin yaʿnī ḳarışdurasın (2) saḥḳ ėdesin ziyāde andan bunları bir 

būteye (3) kürek çekesin ḥattā erimek yaḳīn olıcaḳ üzerine on (4) dirhem ḥall olmış taḳṭīr olmış ʿabddan ḳoyasın birbirine 
ḳarışup (5) imtizāc baġlaya andan bir sāʿat ḳoyasın ḳıza eriye yėne üzerine (6) ḳoyasın eriye üzerine bu ḥall olup taḳṭīr 
olmış ʿabddan (7) on dirhem bu taḳdīrce gümişle ṭalḳ yigirmi dirhem alup (8) ve ḥall olmış ʿabd daḫı yigirmi dirhem 
cümlesi yüz oldı (9) andan ʿabd-ı maṣʿad vezn ėderse ḳırḳ dirhem miḳdārı (10) alup bir ḳadeḥe ḳoyup od üzerine 
ḳoyasın daḫı bir sāʿat (11) kürek çekesin andan oddan ėndüresin ḳoyasın ṭoŋa andan (12) bunuŋ bir dirhemini bėş yüz 
dirheme ṭarḥ ėdesin ḥūb ḳamer ola (13) bir dürlü bu ṭarīḳ ġāyet ṣaḥīḥ ʿameldür ġāyet yaḳīndur ve zaḥmeti (14) azdur 
fāʾidesi çoḳdur ḥall olmış ṭalḳ ve ḥall olmış gümiş ikisinden (15) berāber alasın birbiriyle saḥḳ ėdesin tā ki tamām (16) 
alışup imtizāc baġlaya andan bunlar gele ġabīd ʿabdı saḥḳ ėdesin (17) ṭarīḳ budur ki ʿabdı bir ḳadeḥe ḳoyup yāḫūd 
demür kėçe 

[51a] 
(1) ṣalāye üzerine ḳoyasın ammā ṣalāyenüŋ dibi tebsi gibi (2) ola çuḳur ola saḥḳ bu maḥlūl ḳaṭre ḳaṭre ʿabduŋ 

üzerine (3) ṭamladasın ammā od üzerinde gerekdür ṭurmayup saḥḳ (4) ėdesin tā ki ʿaḳd olup ṭopraḳ gibi ola andan 
bunuŋ (5) birini bėş yüz ṭarḥ ėde ġāyet ḫāliṣ ḳamer ola ġāyet (6) mücerrebdür bir nevʿ bir miḳdār taṣʿīd olınmış zırnīḫ 
alasın (7) aġarmış ola ḥall eyleyesin andan bir miḳdār ʿabd-ı maṣʿad (8) alup anı daḫı ḥall eyleyesin ammā ol saḥḳla ve 
yumurṭa aġınuŋ (9) ṣuyından içürüp teşviye ėtmekle s̱ābit ėdesin daḫı andan (10) ḥall ėdesin ve iki maḥlūl alup birbirine 
ḳarışdurup (11) alışdurasın andan ṣoŋra ʿaḳd ėdesin bunuŋ birini üç (12) yüze ṭarḥ ėdesin ve eger dilerseŋ kim ḳuvvatı 
ziyāde ola nė ḳadar (13) ḥall ėdüp ʿaḳd ėderseŋ ṭarḥ ol ḳadar ziyāde olur bir (14) nevʿ bu bir ṭarīḳdur kim demüri ḳamer 

                                                            
22 Yz. غلمدكى <ġalemdeki(?)> Metinde geçen sözcüğün okuması kesin değildir. 
23 Yz. جمیعسذر 
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ėder mes̱elā bir miḳdār (15) demür bürādesin alup ṣarı zırnīḫle yėdi kerre istinzāl (16) eyleseŋ aḳ olup ṣāfī olur bunuŋ üç 
yüz dirhemini yėdi (17) yüz tenḳıye olmış ḳalāya vėrüp andan ḳala ḳosaŋ yüz dirhem 

[51b] 
(1) miḳdārı demürden ancaḳ bir dirhem eksile andan on dirhem (2) yumurṭa ḳabınuŋ külini alup üç dirhem 

daḫı s̱ābit olmış nūşādır (3) alasın bu iki dirhem būre-i ermenī ve iki dirhem daḫı būre-i ṣaġārīt (4) ve yėdi dirhem daḫı 
naṭrūn alasın cümlesini saḥḳ ėdesin (5) andan ėrimiş mūmla ḳarışdurasın daḫı ṣaḳlayasın ḥācet (6) olduġı vaḳt bunuŋ 
bėş yüz dirhem demüre tedrīcle tedrīcle (7) yėdüresin içi ṭaşı aḳ ḳamer ola ve eger bir edviye ḳurşun (8) yoḳaruda 
dėdigimüz her yüz demüre otuz dirhem ḳurşun (9) vėrüp bėş dirhem bu edviyeden ḳarışdursaŋ ḥūb ḳamer ola (10) bir 
nevʿ bir miḳdār taṣʿīd alup aġarmış zırnīḫ alasın ve dört (11) zırnīḫ ḳadar baḳır bürādesin alup lebenü’l-ʿaẕrā ile teşviye 
ėdesin (12) andan çıḳarup saḥḳ ėdesin yuyasın andan istinzāl ėdesin (13) bir ġubār cism ḥāṣıl olur üç kerre bu vechle 
ėtmekden ḫāliṣ (14) ḳamer ola bir nevʿ sirkenüŋ yaġın alup bir miḳdār s̱ābit olmış (15) nūşādır ve bir ol ḳadar aġarmış 
s̱ābit olmış zırnīḫ alup (16) ve bir miḳdār ol ḳadar daḫı yumurṭa aġınuŋ külin cümle otuz (17) dirhem miḳdārı ola andan 
otuz kerre istıḳṭār ėdesin 

[52a] 
(1) her bār taḳṭīr ėdicek edviyeyi yuyup vezn ėdesin (2) ve eksilen tamām ėdesin mes̱elā bu kilsüŋ ṭarīḳı oldur ki 

bir demür (3) ẓarfa ḳoyup ocaġa ḳoyasın yaġla zırnīḫ ṣuyından (4) üzerine gelüp edviye dibinde ḳalur andan ve saḫn 
süzüp (5) dibinde ḳalanı ḳurudup vezn eyleyesin andan baḳır ṣaḥīfesin (6) ḳızdurup bu yaġa ṣoḳasın üç yüz kerre ḫūb 
ḳamer ola (7) bir nevʿ bir miḳdār zırnīḫ alup mes̱elā bir rıṭl miḳdārı ola (8) ve bir rıṭl daḫı kils olmış merḳaşīşā alasın ve 
ḳalāyı ʿabdla (9) malġama ėdesin bu edviyelerle saḥḳ ėdesin rubʿ-ı rıṭl daḫı (10) nūşādır ḳoyasın ve rıṭl-ı rubʿ daḫı şebb 
ḳoyasın cemīʿsin (11) saḥḳ ėdüp ḳarışdurasın ve bir rıṭl balı teşviye ėdüp (12) ḳurudasın andan çıḳarup saḥḳ ėdesin 
andan bunuŋ üzerine (13) dört rıṭl aġarmış mirdesinüŋ yāḫūd isfidāc ḳoyasın (14) saḥḳ ėdesin yėne bal ile teşviye yėdi 
kerre böyle ėdesin (15) andan çıḳarup yėne saḥḳ ėdesin tā taṣʿīd ėdesin yā tecfīf (16) ėdesin bunuŋ bir dirhemini elli 
dirhem baḳıra ṭarḥ eyleseŋ ḫāliṣ ola (17) gümiş bu gümiş ġayrı gümişlere ḳarışmaz başḳa iş ėdüp ḫarac ėdesin 

[52b] 
(1) bir nevʿ bu ʿameli gümişe ḳarışdurmaḳ murād ėdinseŋ ol her edviyeyi (2) başḳa başḳa taṭhīr ėdesin andan 

taṣʿīd ėdesin bir ṣırçadan (3) ʿamūd gibi ola andan bunı taṣʿīdde aġarmış zırnīḫle saḥḳ ėdesin (4) gendü özi ḳadar ola 
andan rubʿ ḳadar taṣʿīd olmış ʿabd ve rubʿ (5) ḳadar yumurṭa ḳabınuŋ külin cümlesin ḫamsı ḳadar s̱ābit olmış şebb (6) 
ḳatup saḥḳ ėdesin andan taṣʿīd ėdesin alup baġlana bir nėce (7) kerre taṣʿīd ėdesin ṣāfī baḳır dėŋilenin yėne s̱ıḳlına vėrüp 
saḥḳ ėdesin (8) ḥattā s̱ābit olınca böyle ėdesin andan lebenü’l-ʿaẕrā ile teşviye (9) ve saḥḳ ėdesin içüresin ḥattā s̱ābit olınca 
bunuŋ bir dirhemini (10) yüz dirhem tenḳıye olmış baḳıra ṭarḥ ėdesin anda ḳala ḳoyasın (11) yėtmiş dirhem ḫāliṣ ḳamer 
çıḳar bir nevʿ bėş dirhem gümiş iki dirhem (12) ḳalāy ḳatup on bėş dirhem ʿabdla malġama ėdesin ve ṣalāye (13) 
üzerinde muḥkem saḥḳ ėdesin ḥattā ʿabduŋ es̱eri ḳalmaya ammā ḳurşun (14) saḥḳ ėdüp ṭuzlu ṣuyıla yuyasın tā ki hīç 
ʿabduŋ es̱eri (15) ḳalmayup ṣuyı ṣāfī ola malġama aḳ boz gibi ola andan ḳurudasın (16) andan ṣalāye üzerinde ḳoyup bir 
gendü ḳadar nūşādır vėrüp (17) muḥkem saḥḳ ėdesin ammā nūşādırı az az yėdüresin ḥattā ṭopraḳ 

[53a] 
(1) gibi ola andan alasın bir ṭīnlü ḳadeḥe ḳoyasın ammā ḳadeḥ ṣırça (2) ola aġzı açuḳ ola od üzerinde dütmege 

başlayasın oddan (3) ėndürüp ṣovudasın yėne saḥḳ ėdesin ḥattā teşmīʿ olınca (4) böyle ėdesin on kerre böyle ėdesin her 
ḳanġı cesed dilerseŋ (5) cevher ėdesin ḫāliṣ ḳamer ola bir nevʿ yigirmi dirhem gümiş bürādesi (6) alup ḳırḳ dirhem 
ʿabdla malġama ėdesin on dirhem kils olmış (7) ṭalḳa nėce kerre teşviye ėdesin ḥattā teşmīʿ olınca andan saḥḳ (8) 
eyleyüp taḳṭīr olınmış yumurṭa aġıyla ṣuyıla yāḫūd lebenü’l-ʿaẕrā (9) ile bişüresin ḥattā s̱ābit olınca andan bunuŋ birini 
yüz dirhem (10) tenḳıye olmış baḳıra yāḫūd ḳalāya ṭarḥ eyleseŋ ḫāliṣ ḳamer ola (11) bir nevʿ eger taṣʿīd olmış ʿabd-ı 
ʿanzerūt24 ile teşviye eylesen (12) ḥattā s̱ābit olup sebke olınca ḳadeḥ içinde andan baḳıra yāḫūd (13) ḳalāya ṭarḥ eyleseŋ 
ḫūb ḳamer ola bir nevʿ ġāyet ṣaḥīḥ ʿameldür ve yaḳīn (14) ṭarīḳdür bir miḳdār taṣʿīd olmış ve aġarmış zırnīḫ ve bir 
miḳdār (15) taṣʿīd olmış ʿabd ikisi berāber alasın saḥḳ eyleyesin andan (16) dört bölüginde yā bėş bölüginde bir bölügi 
ḳadar rāsiḫ alup (17) taṣʿīd ėdesin andan lebenü’l-ʿaẕrā ṣuyıyıla ṣuvarasın 

[53b] 
(1) ve yāḫūd mirdesinüŋ sirkeyile nėce kerre saḥḳ ėdüp teşviye (2) ėdesin ḥattā s̱ābit olup teşmīʿ olınca andan 

birisini yüz dirhem (3) ḳalāya yāḫūd tenḳıye olmış baḳıra ṭarḥ eyleseŋ ḳamer ola bir nevʿ (4) bir cüz aġarmış mirdesinüŋ 
alasın ve anuŋ berāberi taṣʿīd (5) olınmış ʿabd alup birbirine ḳatup muḥkem birbirine muḥkem saḥḳ ėdesin (6) andan 
zeyt yaġıyıla teşviye bir gėce andan bir şīşeye ḳoyasın (7) şīşenüŋ aġzın perkitmeyesin bir defʿa teşviye ėdesin s̱ābit (8) 
olup eriye bunuŋ bir dirhemini yigirmi dirheme ṭarḥ eyleseŋ ṭarḥuŋ (9) ṭarīḳı oldur ki az az yėdüresin ḫāliṣ ḳamer ola bir 
nevʿ (10) dört cüz taṣʿīd olınmış zırnīḫ alup s̱ābit olmış ola gümiş (11) resmine ve bunuŋ berāberi s̱ābit olmış ʿabd alasın 
bunları birbirine (12) ḳarışdurup muḥkem saḥḳ ėdesin ḥattā cümlesi bir şeyʾ gibi ola (13) andan bir şīşe ḳadeḥe ṭīnleyüp 
üzerlerine cümlesi ḳadar maḥlūl (14) ṭuz ṣuyın döküp saḥḳ ėdesin bu ṣuyıla tamām yaş andan (15) yėne ḳızdurasın üç 
gün tamām böyle ėdesin andan bişüresin (16) yumşaḳ odıla tā maḥv olınca andan yėdi gün ḳoyasın ṭura andan (17) bunı 
pārcuḳ pārcuḳ güneşde ḳoyasın ṭura ḳuruya andan 

[54a] 
(1) bir tennūr ḳızdurasın ammā ziyāde ḳızmış ola bunlar şīşe ile (2) içinde ḳoyasın aġzını berkidesin ḳoyasın 

ṭura tā ṣovıyınca andan (3) çıḳarup saḥḳ ėdesin ve teşviye ėdesin lebenü’l-ʿaẕrā ṣuyın (4) içüresin yėdi gün andan od 
üzerinde ʿaḳd eyle ḥalle ḳoyasın (5) ḥall olduḳdan ṣoŋra yėne ʿaḳd ėdüp bunuŋ bir dirhemini altmış (6) dirhem ḳanġı 
cesedi dilerseŋ ṭarḥ ėdesin ḫūb ḳamer ola cemīʿ imtiḥāndan (7) gelür nevʿ bir miḳdār taṣʿīd olmış zırnīḫ alasın kibrīt 

                                                            
24 Yz. اعنزروت 
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ḳarışdurasın (8) zırnīḫ ḳadar ola andan bir ol ḳadar gümiş ve bir miḳdār ol ḳadar kils (9) olmış ḳalāy ve bir ol ḳadar daḫı 
taṣʿīd olmış ʿabd ammā nūşādırla (10) taṣʿīd olınmış ola andan bunlar yumurṭa aġınuŋ ṣuyıyıla yoḳaruda (11) 
dėdigimüz gibi çıḳmış ola muḥkem saḥḳ ėdesin tamām ġubār ola üç (12) gün yumşaḳ od üzerinde teşmīʿ ėdesin andan 
ḥalle ḳoyasın (13) tamām ḥall olıcaḳ çıḳarup ʿaḳd ėdesin andan tenḳıye olmış nuḫāsa (14) ṭarḥ ėdesin ḫūb ola nevʿ-i diger 
bir miḳdār gümiş bürādesini alup (15) üç gendü ḳadar ʿabdla malġama ėdesin andan bir cüz zencārla kibrīt (16) alup ve 
nıṣf-ı cüz zāc ḳatup saḥḳ ėdesin andan taḳṭīr ėdesin (17) ṣuyını alasın ve s̱ıḳlını aŋa göre sirke ile saḥḳ ėdesin 

[54b] 
(1) yumşaḳ od üzerinde teşviye ėdesin andan taṣʿīd ėdesin bunlaruŋ (2) içinden kibrīt çıḳarup taṣʿīd ėdesin 

andan bu maṣʿad-ı kibrīte (3) ol taḳṭīr ėtdigüŋ ṣuyı içüresin saḥḳ eyle ḥattā kibrīt (4) uçamaz ola ol ṣu içinde eriye ola 
andan malġamaları ki her (5) dürlü olursa bir ṣu içinde yumşaḳ od üzerinde bişüresin (6) otuz defʿa bişüresin ʿaḳd ėde 
bir dürlü daḫı ġāyet ṣaḥīḥ (7) ʿameldür bir miḳdār nuşādır alasın andan lebenü’l-ʿaẕrā ile ḳarışdurasın (8) yėne 
ḳurudasın üç kerre böyle ėdesin s̱ābit olur mūm (9) gibi olur andan baġırsak içine ḳoyup yaş yėrde yoḳaruda dėdigimüz 
(10) gibi ḥall ėdesin ki ḥall bābında geçmişdür andan kils olmış gümiş (11) ve taṣʿīd olmış ʿabddan ve aġarmış kibrītden 
cümlesinden (12) berāber alasın andan o ḥall olmış nuşādırla yėdi gün günde (13) bir kerre böyle bu eczāyı teşviye 
ėdesin ve tesḳıye ėdesin ḥattā (14) s̱ābit olup teşmīʿ olınca andan bu cevherüŋ birini yüz yigirmiye (15) ṭarḥ ėdesin her 
ḳanġı cesed olursa olsun ḫūb ḳamer ola (16) bir nevʿ on yumurṭanuŋ ḳabını alup evkāt-ı kils ėdesin andan (17) bir gendü 
ḳadar ʿabd buŋa ḳatasın ondan yumurṭanuŋ ṣuyıyıla –maṭlab: fī ṣanatu’l-ḳamer ʿale’ṭ-ṭarīḳ-ı sehl fi’l-varaḳ– 

[55a] 
(1) tesḳıye ėdesin nėce kerre saḥḳ ėdesin azacuḳ od üzerinde (2) bu ṣuyıla içüresin ammā iki ḳadeḥ içinde ola 

her bār bu (3) eczā ḳalḳup yoḳarudaḳı ḳadeḥe yapışduġınca yėne ṣıyırup (4) saḥḳ ėdesin tā şuŋa degin ki bu eczādan hīç 
ḳalmaz ola (5) ḳadeḥ içinde s̱ābit ola bunuŋ birini yüze ṭarḥ ėdesin (6) her ḳanġı cesed olursa ḫāliṣ ḳamer ola bir miḳdār 
ṭalḳ (7) alasın ḥalb ėdesin andan bu ḥalb olmış ṭalḳ ḳabla şīşesine (8) ḳoyasın andan beyāż ṣoġanı25 dögüp ḳarʿ içine 
ḳoyasın (9) ol ṭalḳuŋ üzerine taḳṭīr ėdesin ol ṣu ol ṭalḳ (10) ḥall ėder andan ol ṣuyı ṭalḳdan ayırup ṭalḳ alasın (11) ve ʿabd 
taṣʿīd ėdesin daḫı bu ḥall olmış ṭalḳla saḥḳ ėdesin (12) yėdi gün gündüzin saḥḳ ėdesin gėce teşviye ėdesin ḥattā (13) ʿaḳd 
olınca sebke olınca ve bunı tenḳıye olmış ḳalāya ṭarḥ (14) eyleseŋ ġāyet eyü ḫūb ḳamer ola nevʿ-i diger bir miḳdār 
mükelles ḳalay (15) alasın ve ol miḳdār taṣʿīd olınmış ʿabd alasın ve bir ol ḳadar daḫı (16) kibrīt veyā zırnīḫ alasın ammā 
bunlaruŋ daḫı taṣʿīd olınmış ola (17) andan bunları ḥall olmış ḳalāy ve ḥall olmış ʿabd ṣuyıyıla ṣıvarup 

[55b] 
(1) ziyāde saḥḳ ėdesin ve teşviye ėdesin tā s̱ābit olınca bunuŋ (2) bir pārecügini nė ḳadar dilerseŋ nuḫāsa ṭarḥ 

ėdesin ḫāliṣ (3) ola eger ḳamer ʿamelini kils ėdüp yāḫūd ḳurşun kilsile eyleseŋ (4) daḫı cāʾizdür nevʿ-i āḫir bir miḳdār 
taṣʿīd olmış ʿabd olasın (5) ve rubʿ ḳadar kils olmış ḳamere vėresin ve ḳamer ḳadar taṣʿīd olmış (6) kibrīt vėresin ve bu 
ḳadar daḫı yumurṭa ḳabınuŋ kils vėresin (7) muḥkem saḥḳ ėdesin ve bevl ṭuzınuŋ ṣuyıyıla saḥḳ ėdesin (8) andan ḥall 
olmış ḳalāy ṣuyın içüresin saḥḳ ėdesin tā ki (9) s̱ābit ola bunuŋ bir dirhemini yėdi yüz baḳıra ṭarḥ eyleseŋ ḫūb (10) ḳamer 
ola bir nevʿ bir miḳdār ʿabd alasın gendü ḳadar ṭuzla saḥḳ (11) ėdesin bir gün aḫşama degin saḥḳ ėdesin aḫşam olınca 
üzerine (12) ṣu ḳoyasın ṣuyıla ṭura andan yarındası ʿabduŋ ṣuyın (13) süresin ve ḳurudasın evvelki gibi ṭuz vėrüp saḥḳ 
ėdesin (14) aḫşam yėne öyle ėdesin yėdi gün bu vechle ėdesin (15) ʿabd ṭopraḳ gibi ġubār ola s̱ābit diledügüŋ ḳadar 
ḳamer ḳarışdurasın (16) ḫūb ola eger bunı cevher ėtmek dileseŋ ḳırḳ gün bu vechle (17) ėdesin ve eger yüz yigirmi gün 
bu ṭarīḳ ile ėdüp her yigirmi 

[56a] 
(1) günde bir kerre yusaŋ andan baḳıra ṭarḥ eyleseŋ ḳaldan gelür ḳamer (2) eyler bir dürlü daḫı eger bu ẕikr ola 

ʿabd alup aġardup daḫı (3) ḥall olmış kibrīt ṣuyıyıla teşviyeyle ve tesḳıye ėdüp saḥḳ eyleseŋ (4) tā ki ṣaḥīfe-i ḳamer 
üzerinde cārī olınca bunuŋ birini altmış dirhem (5) baḳıra yāḫūd ḳalāya ṭarḥ eyleseŋ ġāyetde ḫūb ve ḫāliṣ (6) ḳamer ola 
bir nevʿ bu ʿamel ġāyet ṣaḥīḥ ʿameldür bunı nā-ehlden (7) ṣaḳlayalar ṭarīḳı budur ki ṣaru kibrīt alasın nıṣfı ḳadar ṭuzla (8) 
vėrüp muḥkem saḥḳ ėdesin ve bir pāre balla yoġurup bir ṣırçalu (9) aġzı ṭar çölmege yāḫūd bir ṭīnlü şīşeye ḳoyup aġzını 
ėtmek (10) furūnına ḳoyasın bir gėce ṭura andan çıḳarup yėne evvelki (11) gibi ṭuzla saḥḳ ėdüp ve bir daḫı şebb ḳatup 
yėne balla yoġurup (12) bir gėce daḫı furūnda yatup andan çıḳarup bir miḳdār ʿabd alasın (13) şābla ve duzla ve şābla üç 
kerre taṣʿīd ola ve anuŋ berāberi (14) bu ẕikr olınan tertīb olınmış ʿaḳrebden ve bir ol ḳadar daḫı ḥalb (15) olınmış ṭalḳ ve 
bu cümlenüŋ bir rıṭlına bir vuḳıyye nuşādır ve bir vuḳıyye (16) tenkār vėrüp saḥḳ ėdesin cümlesi tamām ḫılṭ olınca 
andan (17) bir şīşeye ḳoyup aġzını muḥkem ṣıvayup yaş at tersinde ḥalle 

[56b] 
(1) ḳoyasın yigirmi bir günde tamām ḥall ola hīç s̱ıḳlı ḳalmaya andan bu maḥlūl (2) olup her rıṭlına bir vuḳıyye 

kils olmış ḳalāy ḳatup yėne ḥalle ḳoyasın (3) yėdi günde cümlesi ḥall ola andan çıḳarup ʿaḳd ėdesin ve bunuŋ (4) bir 
çekirdegini yüz otuz dirhem ḳalāya ṭarḥ ėdesin ḫāliṣ ḳamer (5) ola bilā-şekk ve eger bu cevheri ḥall ėtmek dileseŋ cevher 
bir demür (6) būteye ḳoyup od üzerinde ḳoyasın andan bu ʿabdı azacuḳ ḳızdurup (7) daḫı ol erimiş cevherüŋ içine 
dökesin ve aġzını ḳapayasın ve ḳalāy (8) böyle ėdesin bir nevʿ bir miḳdār aġarmış ve s̱ābit olmış kibrīt (9) alasın ikisin 
saḥḳ ėdesin ve ṭuz ve şebb vėresin andan ḥalle (10) ḳoyasın tā ki ḥall ola andan ʿaḳd ėdesin bunuŋ bir dirhemini altmış 
(11) dirhem tenḳıye olmış ḳalāya yāḫūd ʿabda ṭarḥ ėdesin yā ḳurşuna (12) ṭarḥ ėdesin ḫāliṣ ḳamer ola nevʿ-i diger 
aġarmış zırnīḫ nė miḳdār dilerseŋ (13) alasın ve anuŋ berāberi ʿabd alup muḥkem saḥḳ ėdesin ve taḳṭīr (14) olınmış 
yumurṭanuŋ aġı ṣuyın içüresin tā ki s̱ābit olup (15) sebke olınca andan bunuŋ dirhemini bir rıṭl baḳıra yāḫūd ḳalāya (16) 
ṭarḥ ėdesin ḫāliṣ ḳamer ola nevʿ-i āḫir teşmīʿ olan ṭalḳdan (17) alasın bir cüz taṣʿīd olınmış ʿabddan iki cüz alasın ve 
zırnīḫden 

                                                            
25 Yz. صاغانى 
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[57a] 
(1) aġardılmış ola üç yüz andan cümlesini saḥḳ ėdüp andan (2) şīşeye ḳoyasın andan nė ḳadar ḥall ṭuzlar var ise 

cemʿ ėdesin (3) ve üzerlerine tūrunc ṣuyını ekşisi dökesin iki barmaḳ (4) miḳdār bata andan güneşe yāḫūd ısıcaḳ kül 
üzerinde (5) ḳoyasın ḥattā ḳarınca dura ʿaḳd olur andan şīşeye od (6) ėdüp ocaḳ çölmegine ḳoyasın issi külde ḳoyasın 
dört (7) sāʿat dura bunuŋ bir dirhemini yüz dirhem ḳurşuna ṭarḥ (8) ėdesin ve pūtenüŋ aġzına kömür ḳapayup ziyāde 
od ėde (9) tā kim bu ḳurşun eriye ėmdi sen belki cevher gördüginden (10) ṣoŋra iki gümiş eriyicek ḳadar kürek 
olmayınca erimesün ḫūb (11) ḳamer ḥāṣıl ola eger bu cevher baḳıra daḫı ṭarḥ ėtseler ḫāliṣ ḳamer (12) ola bir nevʿ bir 
miḳdār ʿabd alasın ve bir miḳdār zāc ve ṭuz (13) ve sirke ve üçüni muḥkem saḥḳ ėdesin andan ʿabd bunlara ḳatup (14) 
bunlardan taṣʿīd ėdesin tā ki billūr gibi ola taṣʿīdde (15) andan ṣaru kibrīt aġardılmış bu kibrītüŋ üzerine şebb (16) ṣuyın 
döküp içüresin saḥḳ ėdesin andan bu kibrīt (17) lebenü’l-ʿaẕrā içüresin andan ṣoŋra bu taṣʿīd olınmış ʿabddan 

[57b] 
(1) bir vuḳıyye alup saḥḳ ėdesin lebenü’l-ʿaẕrā ile ṣuvarasın azacuḳ (2) azacuḳ güneşde issisinde ḳoyasın tā ki üç 

gendü ḳadar lebenü’l-ʿaẕrā (3) ile ṣuyın içüresin andan ḳurudup vezn ėdesin andan (4) andan altı bölüginde bir bölügi 
ḳadar zencār ve nūşādır alup yėne saḥḳ (5) ėdesin gendü ḳadar lebenü’l-ʿaẕrā içüresin andan iki ṭīnlü ḳadeḥe (6) ḳoyup 
od üzerinde ḳoyasın ḥattā zencār ola nūşādır eriye ṣāfī (7) ola ve bu ṣuyı daḫı ol cevhere içüresin andan güneşde 
ḳurudasın (8) tā ki cümle nemekin liḳī gide andan bir ṭīnlü şīşeye ḳadeḥ alup (9) dibine bir barmaḳ ḳalıŋlıġı dögülmiş ṭuz 
döşeyüp döşeyüp bu cevher ol cevher (10) olan ṭuzuŋ üzerine döşeyüp ol lebenü’l-ʿaẕrā ṣuyından (11) üzerine ḳoyasın 
ṭuz dökesin yėne bir pāre lebenü’l-ʿaẕrā (12) ṣuyından dökesin andan üzerine bu ḳadeḥ ḳapayup muḥkem saḥḳ (13) 
ėdesin andan dems ḳoyasın çeltük kepegi ile od ėdesin (14) üzerindeki oduŋ iki barmaḳ ḳalıŋlıġı ola altı sāʿat ṭura (15) 
artuḳ ve eksük ṭurmaya andan çıḳarup ṣovudasın tecribe ėdesin (16) eger tamām oldıyısa ḥōş ve eger olmadıysa yėne 
defn ėdesin (17) ammā yėne evvelki gibi lebenü’l-ʿaẕrā ṣuyını ḳoyup yėne dems 

[58a] 
(1) ėdesin yėne altı sāʿat dura andan çıḳarup imtiḥān ėdesin (2) ve imtiḥānuŋ ṭarīḳı oldur ki bir pāre ḳızmış 

ṣaḥīfe üzerinde (3) ḳoyasın yanmaya ve tütmeye andan bu cevher alasın on bölüginde (4) bir bölügi ḳadar ḥall olmış 
ṭalḳuŋ ṣuyın ḳatup saḥḳ ėdesin ve bir (5) būteye ḳoyasın bī-bedel ola altına bir būte daḫı üzerinde od (6) ėdesin ammā 
içine kül ve bir miḳdār26 kömür döşemekden ṣāḳıyyesin (7) ṣāfī naẓar ėdesin göresin eriyüp aşaġa būteye ve seḫḫī 
yoḳaru (8) būtede ḳalur bu kerre ġāyet ḫāṣ cevher olur ammā eger cevheri (9) evkāt-ı tedbīrlerle bişürüp kemālile ḥāṣıl 
ėdersen birini (10) üç yüze ṭarḥ eyleye ve ṭarḥuŋ ṭarīḳı oldur ki baḳırı ġāyet (11) eyü tenḳıye ėdesin andan ziyāde kürek 
urasın tamām eriyüp (12) ṣu ola ve cevher bir pāre kāġıda ḳoyup ẕevb olmış baḳıruŋ içüne (13) baturasın daḫı ʿacele eyle 
būtenüŋ aġzuŋ berkidüp bir ḳaç defʿa (14) kürek çekesin tamām ḳarışa döke ḫūb ola ḳaldan gelür (15) ve oddan gelür ve 
erimekden ḳaṭʿā taġyīr olmaz bu ʿamel ġāyet (16) ulu ʿameldür bunı aġyārdan ketm ėdeler bir nevʿ kils olmış yumurṭa 
(17) ḳabınuŋ kilsini ve ṣırçanuŋ kils cümlesinden berāber alasın –maṭlab: ʿamel-i merġūb– 

[58b] 
(1) cemīʿsi ḳadar taṣʿīd olınmış ʿabd ḳatup ziyāde saḥḳ ėdesin (2) cümlesi şeyʾ-i vāḥid ola hīç ʿabduŋ es̱eri 

belürmez ola bir ol ḳadar (3) ʿabdı daḫı vėrüp yėne saḥḳ ėdesin yėne ʿabduŋ es̱eri ḳalmayınca saḥḳ (4) ėdesin andan 
lebenü’l-ʿaẕrā ṣuyıyıla ṣuvarasın tā ki saḥḳ ėtmekle (5) ʿaḳd olup ḥattā ḳatı ola andan zeyt yaġıyıla ve naṭrūn ile saḥḳ 
ėdüp (6) yėne yumşadasın istinzāl ėdesin tā ki bir aḳ gümiş gibi ola cesed ḥāṣıl (7) ola cevherdür yoḳaruda yėdügimüz 
gibi baḳıra ṭarḥ ėdesin ḥaḳḳuŋ ḳadar tek (8) müşāhede ėdesin eger bu cevheri lebenü’l-ʿaẕrā ve milḥ-i enderānī ve ḳalye 
(9) ve tenkār ve kibrīt birinden bir cüz alup saḥḳ ėdüp ḥall eyleseŋ andan (10) ol cevher ṣuyıyıla ṣuvarup ḥalle ḳosaŋ 
yėdi kerre ḥall ʿaḳd eyleseŋ (11) ve bunuŋ bir dirhemini biŋ dirhem ʿabd-ı ʿaḳd eyler bir sāʿat içinde bir nevʿ (12) ammā 
bu ʿamel ġāyet ṣaḥīḥ ve mücerrebdür ġaflet olınmaya ḥall olmış ṭalḳla ḥall olmış (13) ḳamerden alup birbirine ḫılṭ ėdesin 
andan ısıcaḳ kül üzerinde ḳoyasın (14) ve bu ikisi berāberince ʿabd bunlaruŋ üzerine ḳoyasın ammā ṣırça ḳadeḥ (15) 
içinde gerekdür ṭīnlü ola bir ḳadeḥ içine ḳoyup ısıcaḳ kül üzerinde aṣasın (16) ve daḫı bu maḥlūl ṭalḳdan gümiş ḳaṭre 
ḳaṭre üzerine döküp saḥḳ ėdesin (17) ḥattā ḳadeḥ içinde cemīʿsi aḳ ṭopraḳ gibi ġubār ola bunuŋ dirhemini bėş 

[59a] 
(1) yüze ṭarḥ ėdesin ḫāliṣ ḳamer ola bir nevʿ bir miḳdār ʿabd alasın bir (2) kerre taṣʿīd ėdesin andan ṣoŋra 

yumurṭa ṣuyını alup ṭuzla kils [ve] (3) ḳışr ėdesin yaʿnī yumurṭa ḳabınuŋ külin ḳatup taḳṭīr ėdesin bu ʿabd saḥḳ (4) ėdüp 
bu ṣuları içüresin tā ki s̱ābit olınca andan nūşādırla (5) ḳalyeyi saḥḳ ėdüp ḥalle ḳoyasın ḥall eyleye andan ṣoŋra ṭalḳ kils 
(6) eyleyesin daḫı on bėş dirhem gümiş eridesin daḫı maḥlūl içinde (7) ḳoyasın od üzerinde ṭura tā ṣovıyınca andan 
çıḳarup ṣalāye üzerinde (8) saḥḳ üzerinde saḥḳ ėdesin tā ki ṣırça gibi ola andan nūşādır (9) ṣuyıyıla ve tīn ṣularla saḥḳ 
ėdüp ḥalle ḳoyasın ve bu maḥlūl (10) ḥall olmış ṭalḳdan ḳarışdurup yėne ḥalle ḳoyasın andan çıḳarup (11) bir bundan ve 
iki maḥlūl ʿabddan alup ʿaḳd eyleyesin bunuŋ birini (12) iki biŋ tenḳıye olmış baḳıra ṭarḥ eyleseŋ ḫāliṣ ḳamer olur ḳaldan 
gelür (13) bir nevʿ ammā bu ʿamel ġāyet ṣaḥīḥ ulu ʿameldür bunuŋ esrārını nā-ehlden ve hevā ve (14) hevesden ġāyet 
ḥıfẓ ėdeler iki yüz dirhem demür bürādesin alup üç yüz (15) dirhem ʿabd alup malġama ėdüp bir gün miḳdārı yuyup 
pāk ėdesin yumasınuŋ (16) ṭarīḳı oldur ki ʿabd-ı ḳamer bir ṣalāye içine ḳoyup üzerine taḳṭīr olınmış (17) sirke döküp 
saḥḳ ėdesin on günde ḳara kül gibi olur ṣāfī ḳarasın 

[59b] 
(1) süzesin aġarmaġa yüz duta balçıḳ gibi olur hīç gümiş es̱eri ḳalmaya andan (2) iki yüz dirhem milḥ-i enderānī 

alup saḥḳ ėdesin bu malġamaya ḳoyasın iki gün yėne (3) saḥḳ ėdesin ḥattā ġubār ola ve iki yüz dirhem milḥ-i enderānī 
ḳatup iki gün (4) daḫı saḥḳ ėdesin andan taṣʿīd ėdesin tā ki ġāyet aḳ olur andan yuyup ṭuzdan (5) eridesin aḳ mükelles 
çıḳa andan bunı alup bir ṭīnlü bardaġa ḳoyup teklīs ėdesin ve (6) üzerine ġāyet ziyāde od ėdesin tā göresin ki ḳardan aḳ 

                                                            
26 Yz. ابرمقدن 
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ola andan ṣoŋra (7) bir miḳdār nūşādır kemük külin ḳarışdurup üç kerre taṣʿīd ėdesin andan (8) ṣoŋra ḥalle ḳoyasın 
tamām ḥall olup ṣu ola andan ol kils olmış ḳamerden üç (9) cüz ve dört cüz daḫı ol şīrzaḳdan bir cüz bunlar cemīʿ saḥḳ 
ėdesin iki (10) ḳadeḥ içinde sekiz kerre teşmīʿ ėdesin eger bu eczānuŋ cümlesi bėş rıṭl miḳdārı (11) olursa andan on bėş 
gün teşmīʿ ėdesin teşmīʿ tamām olduḳdan ṣoŋra (12) elli gėce ḥalle ḳoyasın tā ki cümlesi ḥall olınca böyle ėdesin andan 
(13) imtiḥān ėdesin imtiḥānuŋ ṭarīḳı budur ki baḳır ṣaḥīfesin alup ḳızdurasın (14) üzerine bu ṣudan ṭamzurasın içini 
ṭaşını aġarda aṣlā gümişden (15) farḳ olmaya andan bu ṣuyı ʿaḳd ėdesin ṣırça gibi ʿaḳd ola bunuŋ on (16) dirhemini 
nuḥāsa nė ḳadar dilerseŋ ṭarḥ ėdesin bir vechle ḫūb ḳamer ola ki (17) ʿacaba ḳalasın eger bunuŋ bir mis̱ḳālini iki rıṭl 
ʿabda ṭarḥ eyleseŋ ʿaḳd 

[60a] 
(1) eyleye ve bu maʿḳūduŋ bir dirhemini iki rıṭl ḳalāya ṭarḥ eyleseŋ ḫāliṣ ḳamer (2) ola ḳala ḳosaŋ bir dirhem 

noḳṣān gelmeye bir dürlü daḫı bir miḳdār taṣʿīd (3) olınmış zırnīḫ alasın gendü miḳdārı ʿabd ḳatup saḥḳ ėdesin tā ki (4) 
ʿabduŋ hīç es̱eri ḳalmaya ve nıṣf ḳadar daḫı kils olmış şebb ḳoyasın (5) saḥḳ ėdesin tā ki on günde ṭopraḳ gibi ola andan 
taṣʿīd ėdesin (6) altı sāʿatde taṣʿīd olur andan ḥall olmış ṭuz ṣuyıyıla üç gün saḥḳ (7) ėdesin yėne taṣʿīd ėdesin üç defʿa 
böyle ėdesin andan ṣoŋra (8) taḳṭīr olmış yumurṭa ṣuyıyıla ve ṭuz ṣularıyla saḥḳ ėdesin tā ki ʿaḳd (9) olınca gėce teşviye 
ėdesin ve gündüzin saḥḳ ėdesin andan ṣoŋra zırnīḫ (10) ḳadar ḥall olmış ṭalḳı ṣuyın vėrüp iki ḳadeḥ içinde üç gün saḥḳ 
ėdesin (11) ve teşmīʿ ėdesin tamām olınca andan bunuŋ birini bėş yüz dirhem ḳalāya (12) yāḫūd baḳıra ṭarḥ ėdesin 
ḳaldan gelür ḫāliṣ ḳamer olur bir (13) nevʿ bir miḳdār rāsiḫi alup ḫūb yuyasın yuduḳdan ṣoŋra rāsiḫ (14) miḳdārı 
nūşādır27 alup sirke içine bıraġa ḳoyasın bir nėce gün (15) ṭura andan ol rāsiḫi çıḳarup yumşaḳ od üzerinde teşmīʿ (16) 
ėdesin bir ḳadeḥ içinde andan bu tertīb ėtdügüŋ rāsiḫi bir dirhemini (17) alup üç bölük ėdesin ve bir dirhem gümiş 
eridüp bu rāsiḫi 

[60b] 
(1) üç defʿa gümişe yėdüresin oddan ʿunnāb çıḳar andan bir pāre altun vėresin (2) ḫūb ola ʿamel-i şems bu 

ʿamel ġāyet ṣaḥīḥdür nėce kerre tecribe olınmışdur bėş (3) dirhem rāsiḫi alasın ve bėş dirhem nūşādır alup ṣalāye 
üzerinde (4) saḥḳ ėdüp süciden olmış sirke içüresin bėş gün saḥḳ ėdesin her (5) gün dört bėş kerre sirke vėresin tā ki 
bulamaç gibi ola baʿdehū bir miḳdār (6) demür bürādesin vėrüp on gün yėne saḥḳ ėdesin ḥācet olduḳça (7) sirke ḳoyasın 
andan ḳurudup bir böyük būteye ḳoyasın aġzına ḳabaḳ (8) ḳoyup būteyi balçıḳ ile ṣıvayasın ve aġzını bir çuvalduz ile bir 
dürlücek ėdesin (9) ki nefsi andan ala yaʿnī çıḳa būteyi yarmaya andan ziyāde od ėdesin (10) tā ki eriye çıḳarup dökesin 
bunuŋ bir dirhemini üç yüz dirhem (11) gümişe ṭarḥ ėdesin alışdurasın andan ṣāfī olıcaḳ bir çanaġa ṣu ḳoyup (12) içine 
dökesin andan yėne eridesin māʾ-ı fārūḳa dökesin ammā māʾ-ı (13) fārūḳuŋ vezni iki bunlar ḳadar ola ve hem māʾı daḫı 
ṭīnlü ḳadeḥ içinde (14) ola andan yumşaḳ od üzerinde ḳoyasın tā ki yap yap ḳasver üzerine (15) gelen ḳaymaġını alup 
ayru eridesin ḳamer olur ve altında ḳalan ḳar issini alup eridesin (16) ve nıṣf-ı şems vėresin frengī altun mertebesinde 
olur bi’ḳudretullāhu (17) teʿālā 

7. Sonuç 
Osmanlı Türkçesi hem edebi hem de edebiyat dışı metinlerin kaleme alındığı tarihi Türk dilinin en verimli 

dönemlerinden biridir. Bu dönemde kaleme alınan edebiyat dışı metinler konularını zooloji, tıp, eczacılık, fizik, coğrafya, 
ziraat ve eski kimya gibi çeşitli bilim dallarından seçer. Türk dilinin tarihsel gelişiminin izlerini sürebileceğimiz bu 
metinler hem dilbilgisi ve imlâ hususiyetleri hem de söz varlığı bakımından Türk dili araştırmalarında oldukça büyük 
bir önem taşır. Muhtevası bakımından ise, bu çalışmada konu olarak da ele alınan eski kimya genelde bilim tarihinin 
özelde kimya tarihi için önemli bir yazılı kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli madenlerin damıtma, çözünme, 
arındırma vb. gibi kimyevi süreçlerden geçirilerek altın ve gümüş gibi muhtelif kıymetli madenlerin üretimine 
odaklanılan metinlerden biri olan Mecmūʿatü’l-Mücerrebāt doğrudan ʿAlī Çelebi’nin kendi tecrübelerine dayanak kaleme 
almış olduğu bir eserdir. Bu bakımdan –müellif her ne kadar çalışmasının muhtasar bir eser olduğunu söylese de– 
oldukça tafsilatlı bir metin olarak değerlendirilmelidir. Bu eser ʿAlī Çelebi’nin bibliyografik kimliğine ilişkin bilgiler 
ihtiva etmesi dolayısıyla da oldukça önem kazanmaktadır. Eserde yer alan eski kimya tabirlerinin hemen hepsi Arapça 
ve Farsça gibi dönemin yoğun olarak sözcük ödünçlediği dillerdendir. Türkçe malzeme az olsa dahi dönemin bilim 
anlayışına ışık tutması sebebiyle incelenmesi elzemdir. Bu çalışmayla bu eserin yalnızca dilbilgisi ve imlâ hususiyetleri 
ile söz varlığının incelenmesi, ayrıca yazı çeviriminin sunulması amaçlanmıştır. Esasen bu çalışma bunun gibi birçok 
eserin bilim tarihi bakımından incelenmesinde küçük bir adım olarak görülmelidir. Kendi dönemi içinde kaleme aldığı 
eserler göz önünde bulundurulduğunda kabaca otuzun üzerinde eski kimyaya ilişkin eser yazan ʿAlī Çelebi’nin Osmanlı 
Türkçesindeki başat rolünün ve çağdaşları arasındaki ağırlığının anlaşılması bu ve bunun gibi yapılacak olan 
çalışmalarla kolaylaşacaktır. 
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