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ibni Sinanın TedbirUI Müsafirin Risalesi. 

Dr. A. Sübeyl Üıiver 

İbni Sina' mızıo bu nıakalesiode:Q çıkarılan ve bu glin !çin 
ebem~iyetli oJan bahisler'ini m~btevi muhtasar bir kısmı ( [bni 
S!rıa'nın saferde bulunanların yapacakları tedbirlere aid oıakalesi 
hakkında bir inülabaza) namı altında Tedavi klinig-i ve Labora
tuvarı Dergisinin 1938 senesi 29 uncu numarasında neşrolunmuştu. 
Şimdi bu risalenin Ayasofya Kiitüpbaııesinde 4819 numaralı Mec· 
muai ·Resailde bulunan aslının Tıb Tarihi Eostitüsiin ün fotog
rafile çıkarılan bir kopyasından (Şeldl 1 · 10) Süleymau iy~ Kütüp· 
ban~!ıi Direktörü Bay ~iiderris H azmi Tura tarafından yapılan 
tam tercemesini neşrediyoruz. 

İbni Sirıa>nıo bu risalesi yolda ittihaz olunacak vakY tedbirlere 
ve yol anıaları kar~ı.s·ında yapılacak tedavilere güzel bir misal
dir. İbni Sina'nın bu makalesi kanunundan çıkartılmış bir kısım 
deg-ildir. Tokatlı Hekim Maslafa Efendi [1) tarafındau t.erceıue 
edilen kanunun kendi hattı d.estile Ragıb Paşa Kiitiiphauesiııde 

nıahfuz 5 ve 6 ncı defterinde Tedhirülıniisafir hakkıoda miihiın 

malO.mat vardır [2). Fakat birinci numaralı sabife ile asıl metnin 

[1 J Tokatlı Mustafa efendi XVIU inci .asrın çok çalışkan ve alim hekim
l~rindendir. Başvekalet arşi11inde Tıb dosyası numara 790 da Helcim başı 
Büyük Hayrul lah efendi inhasile Tolcatda 1275 de açılan Pervane Bey D!irüş
şifasına oğlu · Tabi b rvlehrried Raşid efendinin tayini nıevzuubahistir. Bu vesika 
ile bu büyül< alimin oğlunun da hel<im olduğunu ve Tokatlı olması dolayı· 
siyle Tokatda Selçuklular Darüşşifasına tayini kaydı mühim görüldüğünden 
tercemei haline ilave olunmak üzere buraya kaydedildi. 

(2] Kanun - Hekim Tokatlı Mustafa efendi tercemesi. El yazısile olan 
defterlerinden: Külliyat 5, varale 494 b · 

./ı.,...~ ;..;;.; ./ı.;:ı ~)~ J .._ı_,-~ ı .... wl.._ı_,-=> ~k' ..J> _, ~,; Lı. ı,'!~ J ~~ı 
a 496 _.;Lll,~ ~ J J6 ,J_,; ..;I:!I.._WI 

b 497 .w .;L · .• , .... ~_, ;_!IJ ~.....> _, .!.I .. :F J ..::.ll:lt Wl -- - l..,.; . -· _, .., ._,-' V 

b 498 .:o,~IJ _.tL::_... -~~j e:JJI._WI 

b 499 .:o,.JI . .;.. ·.c. ._;1 .k~ l .!=..b.. ; ,..... !:Ll W l 
• J.., \,; - .....;~ <..,.: '-
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( Ş'! kil - ı ı ) 

Tedbirül Müsafirin Risalesi 

İbni Sioa 
l'erceme eden : Hazmi Ttara 

Uzun bir yola giden kioıse yola çıkmadan evvel - mutıı.dı .ise.· 
. lian aldırmak veya ilaı.: a.lınak suretlerile bedenini ·hafifl~tip ~di_u

fendirmek 11l.zımdır. Alacagı ilaç ülfet ettjgi ve .alışık bı;ılundoğu 
ilaç ol~ahdır. 

ÇQk yü riiıııeğı>, binrneğe ve harekete alışmak için nefsine r i .
y;ızet ve idwan yapmalıdır. Yolculuğu e~nasında alacağı gıd;ı.yı~ 

istir~bat. ettigi ve di.nleııdiği vakitte aluıalı, . fakat tedriçt' olarak 
aroia'lırlıt. 

Aç karnırıa yol yürürııeıııelidir. Midesi dolu iken ve tam tok 

.-
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karnma da yürümemelidir. Yürümeden evvel az b.ir gıda almalı, 
fakat o az gıdanın gıdai k-uvveti çok olmalıdır. Hayvanların, 
deve, koyun, keçi ve ~ınsali hayvanlarıo ci~erleri, ku~ kursakları, 
erkek dana etleri, başlanmış yumurta ve Senbusec gibi. 

Yine yolcuya lazım gelen şeylerdegdir ki : ilk . gün ·azar azar 
ve yavaş yavaş yola ·devam edip sonra her gün yürüyüş süratini 
arttırsın. Şayet mümkün olmaz da süratli yürümek ıztırar ve 
mec~uriyetiode kalır ve bundan Çlola.yı yorgunluk hissederse isti
rahat etmesi ve nefsini dinlendirmesi ve vücudiinti yavaş yavaş 

.sıkmak, dürtmek ve çimdiklemek suratile masaj yapması ve bütün 
§.zasıoı, alelhusus ayakları nı ve belini Bene{sec ya~ı ile hafif 
hafif . oğruası ve oguşturınası lazımdır. Bundan sonra isterse 
yoluna devam edebilir. · 

Yolculuk sıcak zamana tes:ıdüf ederse yürüyüşü gece ve ha
vanın soğ'uk ve serinliğinde yapıp gündüzleri İstirahat etmek Ja
.zımdır. Güneşte ve sıcakda yol yürümek başağrısı gibi kötü has
talıklar, ezici ve kırıklık verici sıtrnalar ve ince ag-rılar, beden 
-Kuruluğu ve zaaf iras eder. 

Sıcakdan korunmak için nedeni beyaz ve sık dokunmuş elbise 
ve cübbe ile örtmek, sıcak havayı az teneffüs edebilmek için 
başını ve burnuııu sarık ile veya onun yerini tutan şeylerle 
sarmak lazımdır. 

Susadıcı gıdalardan sakınmalıdır: Tuzlu balık, her nevi_ sütler, 
eski peyoir ve sair tuzlu ve keskin şeylerle so~uk tatlılar ve 
susuzluk veren· herhangi bir şey gibi, soğukluk ve rutubet veren 
gıd!!-ları istimal etmelidir. 

So~uk su ve şeker ile yapılmış arpa ve buğday Sevikı, semiz 
ot!.!, Bıttih, kabak, Maş, Hess gibi ve Hell, Hisrıııı ve duğ ile 
yapılmış yemekler gibi : 

· Yolcu pek çok gıda · almawalıdır. Çünkü fazla gıda sl?suzluk 
getirir. Eğer bararet pek şiddetli ise ve susuzlukdan da lı:orku
~orsa yolculuğu· ~snasında Bezru katuna luabını ve bakla tohumu 
usaresini bir miktar ekşi nar suyu ve badem yag"ı ve kabak to
humu yag-ı ile içwelidir. 

Yolcu Babbüs sefereel den bir miktarını ağzında taşımalıdır. 
Yahut susuzluğu teskin edici tohumlardan bir wiktar şey ağzında 
t'ıulundurmalıdır. 

Sıfatı budur ki : . Kabak tohumunun içinden, hıyar ·tohumu
nun içinden ve bakladan her birerlerinden beş dirhem neşa alınır. 
Kesirll. ve tabeşirio her lJirerlerinden iki dirhem alınır. Bunların 
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mecmuu döğülüp yumuşak bir, hale .getirilir ve Bezrü Katuna IQabı 
He yug-urulup iri ve enli babl~r yapJİır, Bu bablar çiğnenilmiyerek 
ağııda tutulur ve taşınır. 

Şayet . yo!cu bu macunu hazırhyaınazsa . ağzı~da kesiradan ve 
zamkı arabideıı bir miktai: şey .buluodurmahdır. Bunu da eld~ 

ed~mezse ağımda bir pa~ça Rasas veya silik bir para· bulundu~: 

m.ıı.Iıdır ki bu da susuzluğu teskin . eder. 
Sıcakdan müteezzi ve ınuztarib ,olup , yanan, be~enine kurulu.k 

ve zaaf gelen bir kimsenin alacağı .tedbir şudur : 

.Yüiüne , spğuk gUl suyu çarpmalı, göğsüne soğuk su dökmali 
v~ soğuk su ile yapılmış gülsuyundan bir miktar_ i çıneli ve yahu~ 
soğukluk veren ekşi nar suyu veya karla .soğutulmuş ayran 'içıne
lidir. ~arla ve gülsuyu ile sc;>ğutulmuş . yaş yemiş yemelidir: 

·Dut! eri k, taze üzüm, hıyar tohumunun içi gibi. . :· 
Şeker ve soguk su ile ısiatılan arpa ve buğday Sevikından · 

içmelidir ve hazını kolay olan 1atif ğıdalar· almalıdır. 

lrmak balıklarından ve oğlak ayaklarından yapılan sirkeli 
aşlar ve çorbalar, koruk ·suyile"veya sirke ile yapılan kabak, Kissa . 
içi ile hıyar · içinden mamul zeytin yağlılar gibi. 

Saodal, gül suyu ve · kafur koklar- ve bunun her ikisile de' 
göğsünü ve karnını· oğar ve şiınal rüzgarlarının yaladığı soğuk · 

bir yerde çokca ve uzunca bir uyku yapar ki bununla bedeni 
kuvvetlenmiş ve harareti geriziyesi hali itidaline rücu etmiş olur: 

Zikrolunan şahsa şayet baş ağrı'sı arız olursa başıoa gül_ suyu 
ve gül yağı ve döğülmüş, soğudulmuş şai:iı.p sirkesin'den a'z bii 
miktar dökmelidir. Bunun ilacı ( Essuôaulharr) babmda [1] zikr 
olunmuştur. 

Razi diyor ki: Güneşde yol yiir~meğe muztar ve mecbur k:ilaıi 
kimse yağlı bir şeyden ınutedil bir si.ırette yemeli ve üzerine çok 

, su içı:ı:iemelidir; 
Sarığı ile ağzını kapamalı ve bundan·· dolayi hasıl olacak ·sı 

kıntıya dayanwahdır. Yapamadığı takdirde mümkün olduğu kadat 
güneşden bir kenara çekilıntıli- ve her saat su ile ağzını çalkaıa·~ 
malı, bir saatten dİğer saata tehir etinemeli ve suyu yutmamah. 
Meğerki soğuk ola. · · 

Şayet sıcakdan ıztırabı pek büyük v~ şiddetli ' ·olutsa baŞ!Iıi 
·elbiSeSİ.fÇİI:fe Çekmell V~ lie'r"V:i!dt ' gül:ieŞde'n uzak)&Şıiialı, . k~bak 
toh'umu' . yağıhdıiiı ve! tatıl 'bati'etn 'yağindaıi' ·. bii:er miktar . Çok ca 

• t • • ~ ~ • : : • : • ! • . : · • . •• : ... 

[1) Kanun cild 3, fasıl'lO 
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çokca burnuna çekmeİi ve badem :ya~indan az bir miktar yutma~, 
h dır. • . 

Yola çıkmadan evvel göğsiine ve karnma Bezrü Katuna lüiibi 
yahut li:abak yağı ·ve yumurta akı ile döviHm'üş çalkaiımış bakla 
sıkıntısı ile tılll. etmeli yani bu saydıklarır;ıızı göğsüne v.e k1!-rnına 
sürmelidir. 

Yolcu beraberinde semizotunun saplarını bulundurup da azar. 
azar o saplardan emer . .. . se bunun pek çok nef'i vardır:· Alei
husus yürümeden evvel · semizotunu iı yoğurt ve sade yağ ile pi
şirilmişinden çokca yemiş olduğu · ·takdirde faydası büyüktür. 
Yolcu yürümeden ·önce bir ~iktar kabak yağı içmiş olsa sam yeli 
mazarratını kendisinden defetmiş olur. 

Sümmumu son derere defaden şeylerden· birisi de · şudur : 
Kesilmiş soğaııı bir gün bir gece ve daha ziyade yoğurt içe· 

risinde bırakmalı, yol yürümeden önce o soğanden yeyip üzerine 
o menku olan ayram içmeli, konak yerine inince birdenbire su 
içmeğe koşmamalı, beliri ağzını Çalkalamalı · ve suyu boğazından 
azar azar ve sindire siodire aşağı indirmeii; sonra mümkün olduğu 
kadar soğukluk verici bir şey yem·eli, daha sonra da onun 
iizerine azar azar su içmelidir. 

Yine Razi diyor. ki: 

Şiddetli sıcakda yolcuhık ya·paİl kimsenin İnidesi yemekden 
dolu olına·mah. Yolcu sarboŞ ·oımaınali, şarap içmeıneli ve içmek
elen çekinmelidii:. Çünkü şarapda ·da susuzluk vardır. 
· ' Yoletinun hlid~si yemekden hali ve bôı:tıboŞ olmaması, şayet 
roidesi Çôk dolu bir . halde ise sakin oluncıya kadar yol yüriiuıe
mesi ve hafifleşinceye kadar uzun bir· uyku yapması, ınidesi dohi . 
olınayıp da yemek yeıneğe iştihası varsa · mutedil' bir surette ve 
az ·olmak şartile · Soğuk ve susuzluğu · teskin edici latif gıdalar 
alması lazımdır . Karis, yabniler, Hill3:ın, koruk· suyu ve sirke; 
zeytin yağı · ve !:)unların eınsali soğukluklar gibi. 

·· Taar.tıa· iştihası yoksa yahut fazla · hararet veya susuzluk 
varsa ·şeker ve ·soğuk su ile yapılmıŞ Sevikdan aı bir miktarda 
içmeli .·ve bir zaman yürümekden herhalde ·feragat ·etmeli ve bir 
pıilı:tar durup dinlenıneli dir. Alethusus · fa~la su içınişse. Çüuku 
· btı ·halde he inen · ıiarek et· ederse ıiıidesi'ride y'emek çalkan ir·, hazr.tıı 
güç olur. · '.· , : , .. 

· ,·. Şayet· · y·iirümenin imkansızlığı .:karşı~ında ~.kalıp da behemebal 
yütümek '. 'mecburiyetinde ise: az·ar .azar': ve yavaŞ · :yavaş .yürümek 
Jft.zımdır · 
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Yabis bedenler için şiddetli sıcakda yol yürümenin mazara
tıodan şişman ve tavlı vücutların yürümesinin mazarrati daha 
ziyadedir. 

Razi yine demişt,ir ki: 

Sosuz~ukdan korkan kimse yolculukdan önce çok y~mek ye
memelidir. Belki soğuk sebzelerden ve soğuk ekşi şeylerden a.z 
miktarda yem,elidir. Pek çok soğuk su ve şeker He yapılmış Se
vtkdan· iç m elidir. 

Tu_zlu, tatlı, keskin şeyler yemekdeo, bilurouro balıklardan 
- tazesi, sardalya veya salarnorası olsun - turşu ve salatalar
dae, revasirden ve kaberden bararat verdiğinden· n:ışi hassatan 
zeytundan sakınmahdır. 

Içine soğan yatırılıp roenku haline getirilmiş yoğurt, buluna
madığı takdirde Ması de susuzluğu k&ser. 

Sekerek, koşarak yürümek, acele yürümek, titreyerek, zıpla
yarak yürümek, nefes nefese, soluk soluğa gelmesine, büy!.ik ne
fes almasına ilca ve icbar eder ki bu, st~suzluğu tahrik eden şey-
lerio en birincisidir ve ileri gelenidir. , 

Yolcu çok konuşmamahdır. Şayet konuşmak ıztırarında ise 
konuşurken alçaktan konuşmalı, sesisini yavaşlatmalıdır. 

Yine susuzluğu teskin eden şeylerdendir : 
Ekşi yoğurt, semizotu, mıı.rul, kabak; hıyar, kavun -- fakat 

çok tatlı olm ıyacak -, kabzı az, suyu çok ve çok tatlı olmıyan 

armut, nar, elma, Htimmazul ütrtic~, koruk, Ribas, lccas ve ekşi 
erik kurusu birer birer ağııda tutulduğu takdirde, temirhindit 
ekşi nar tanesi, Summak azar azar alınmak şartile mas!, rey· 

. hanlar susuzluğu teskine yaramazlar. 

Yine susuzluğa az, çok nef'i olan şeylerdendir : 
Bir parça billftr veya bir parça sedef veyabut bir par~a halis 

ve cilalı gümtişU ağızda tutmak ve dudakları yuı:omak ve müm· 
kün . o}dug-u kadar havayı asla _ağızdan teneffüs etmemek soğuk, 
reyba'nlar koklamak, burnuna soğukluk veren yaglardao çekmek. 

Şayet suda. az tuzluluk bol~nursa ·sirke _ile karıştırmalıdır. Ai 
bir suya sirke karıştmldığı ~takdirde susuz(uğu iz~le edebilir. 
Yolda. susamış ·ohm::.Jdmse~;so:ya tesadüf eder etmez hemen kanın
eıya kadar içmemelidir.· Belki bir zamap su ile ağzını çalkayıp 

·soııra azar azar ve yudum yadum içmelidir . . Elini ve ayağın.ı 

suy~ sokmah,· yüzünü yıkamalıdır. 8onra v~sfetmiş ~lduğumuz 
gıdalardan · yemeliaif ve birdenbire kanmadao, susuzluğu teskin 
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oloncıya_ kadar tedrici içmeyi artırmalı · ve bu suretle kanıucıya 
l!:adar içmelidir. 

Yolcunun hareketi geceye tesadüf ederse, yolcuya gece yemek 
yemek caiz degildir. Belki gıda yı daima İstirahat edeceği va k te 
~bir eder. · Midesini tamam doldurmakçlan ve dolgun mide mı' 
seyri.i hareketten sakınmak lazımdır. Çünkü dolgun mide ile sefer· 
ve hareket şişkinlikler ve çıbanlar tevlit eder 

1" ol cu kabil olduğu li adar istih m am etmewefidir. 
Yolculuk kışa tesadüf eder ve soğuk yerlerde vaki olur ise 

gündüz yürüyüp gece istirabat· etmesi ve sogukdao korunmak için 
taylü elbise ile bedenini örtmesi lıl.zımdır. Etrafı bedenini siyanet 
için kürk, kebe gibi şeyler giyer ve tiftik yüoünden veya havları 
ve t_üyleri çok olan kumaştan mamul sargılarla ayaklarını sarar. · 

Yolcu seferden evvel birer miktar sarımsak ve sogan yemeli 
Te içinde fülfül, zencebil ve bunlara benzeyen tevabili harre bu
lunan gıdalarla gıdalanmalıdır! 

Yolcu ellerini ve ayaklarını ban yağı, zanbak yagı yahut zeytin· 
yağı veya gar yagı veyahat bunlara benzeyen Edh:ı.oı mtisebbine· 
He yagla~. 

Gözü üstüne siyah bezler asmak suratile gözünP. zaaf gelmek
den_ ihtiraz eder. Kar'ın beyazlıgının zararını def için siyah veya. 
yeşil renk elbise giyinir. 

Bir insan ne zaman soğukdan miiteessir olupda cildinde uyu
şukluk ve katılık hasıl olursa elbisesine bürünmeli ve biraz ateşte · 

ısındıktan sonra hamama girip biraz beklemeli ve bamamın sıcak 
.au b~nyosuna girmeli -ve edviye ile kay n atılmış sudan birbiri 
arkasına üzerine döktlnmeli, · sonra şibett ya·gı veya. bao yagı ile 
y(icudünü mesbetmeli ve o yağ üzeri'nde iken hamamd:ı. elbisesini 
giymeli, hamamdan çıktıktan sonra sıcak bir yerde bir saat isti
rabat etmeli, sonra et soyile yapılmış çorbadan az miktarda iç-
meli, yeni bir örtüye saqoıp uzun boylu bir uyku yapmalıdır. 

El ve ayakları parmaklarına mazarrat ll.rız olupta onlarıo dö-:
l.tülmelerinden korkulursa ban yağı; zanbak yagı, gar yagı ile 
·o iza iyice oğultnalıdır, parmaklar üzerine ve aralıkiarına (sin
oap) dan ve (sam ur ).dan veyahu~ tiftik ~ünü_n,dan k.on~l.~~Jı, .. ço
raplar içine de tiftik yüoü koymalıdır. Bu···gibi halde yürümek: 
binrnekten daha rıınvafıktır. · 

\ 

Bu uyuşukluk ve katılık hali vaki olduktan sonra ağr'ı ve 
s.ancının durmasından ve diornesinden dolayı aldanmamalidıı:~ 
Çünkü bu sükftn ve 'dinme hissin fesada gitmiş olmasına del~.let 
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i:ıdebilir. Binaenalevh bu halden gaflet etmiyerek parmaklarim 
arayıp yoklamalıdır~ Eğer parmaklarına gögertilik veya siyah lik .. 
~rız olmamış, belki sadece şi_şmiş ise zıkrolunan · sıcak yağlarla. 
o uzuvlar-oğuşturulmalı ve mezkQr uzuvlar içinde babune~, İklilüJ; 
meli'k, şibett,, nuhale ve punlara benzeyen muballil şeyler· kayna
tılmış sıcak suya konulmalıdır . Şayet parmaklar gögermiş ve si- · 
yahlaşuıışlar ise gayet · derin olmak ii zere kan al malı ve k en~ ili: 
,ğinden çok miktarda kan çı.kıncıya kadar bırakmalıdır. 

·, 

Kanıo çıknıası kesilir ve azalırsa sirke ve gül suyu ile yuğu-
rulmuş tinermeni ile o azayı sıvamalı ve bir gün bir gece bağla, 
mah, sonra şarapla yıkamalıdır. O yerde et bitip berkleşinceye 
kadar . ve yara kuruyuncıya kadar bu sıvama işini tekra.rlamalıdır. 
Eğer bu üşümek hali parmakların düşmesini iutaç ederse artık 
b un a ilılç fayda vermez. 

Şu kadar var ki bu hususta istimal olunabilecek ınerhemli 

ilaçların en muvafıkı: Hatıni yaprağı , lluhbaza, Inebüssa'leb olup 
her üçü döği.iliip l\aynatıhr ve benefşe yagı ile karıştırılıp dökülen 
parmakların yeri günde iki veya Uç defa sıcak sıcak we~hemlenip 
bu merheınlerle s:ı.rılır . O ufunetli yerler dökülünceye kadar bu 
merhemlel):leye devam edilir. Bundan sonra sair. yaraları kurut
mak ve sağaltmak için istimal olunan ilaçlarla ilaç yapılıp tedavi 
olunur. 

Deniz yolculuğunun tedbirleri: 

Deniz yolcusu, meyve reçellerindert yol yiyeceği düzm'eli, 
.alıŞık ·oıbuğu ilaçlardan yanında bulundurfnalı ve ·denize ,çıkin#
dan bir kaÇ gün evvel yemeklerin_i azaltmahdır. Fakat mideye 
kuvvet veren gıdalar almalıdır. 

Gemiye })indiği gün kat'iyen ·suya bak ıoamah, kusma yı teskin 
·ettiği 'bb kitablai:ında ziklolunan şeylerden yanında bazı şeyler 
bulundurup sık sık koklamalidır . Şayet bulantı kabarırsa bir kaç 
defalar kay etinelidir Id bu şekil kay ·zarar ver'mez. Eğer kusma 
~·oğahrsa meyve· ınurabbaların'dan .içmeli, s.umak ve nar 'tanesi ~~ 
bunlara benzer şeyler yerrielidir. Kusm·ak pek ç~galıp ifrata va:. 
-xırsa ·Hey da il acı ile mu'alece eder. · ·: 

Kardan yanan gö'z için ilaçlar : .. r. 

:· Ka~diı.ıı göz yan9ığı takdirde yeşilliğe ·bakmaya. !dJDan ~tme-ı 
lj.Cii! o .v'e bu~day samanı matbuhu ile göze pansuu;a~ Y.aP.m'iı.ıı~ıı:·. 
-de~i~f:Deİı taŞj .k .ı _zdır_;·lm. ~z~r.ine İı_e.biz saçılarak gözi,i ·kar~an ya!J?-D 
.kimse o taşın üstüne e'ğilir ve çıkan buhar gözlerine girmek için 

' j 
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~özl!3rini açıı:r: ~ert ve katı nebiz'in sertliği ve katılığı gevşedili~ 
onunla da giize pansırnan yapılır. . 

Kışın, el ve ayak parmakianna il.rız olan acılı ve sızılı ~aşitıtı 
için yapılması lil.zırn gelen tedbirler: . 
- Içine ·tuz konularak pişirilmiş pazı suyu yahut kersenne suyu 
veyahut nıerciınek suyu ıhk olduğıı halde bugibi parmaklar üze
·rine dökiilür. Sonra dövülmüş şarapla, piŞirilnıiş merciınekle, ·ya
hut dühn ile dövülmüş sawanla ve yahut şarapla karıştırılınıl} 

·şibett ve un ile yahut şarapla kaynatılwış nar kabuğile ve yahut 
. pişirilıniş türır.üs suyu ile merhem yapılıp o gibi parmaklar bu 
merhemlerle sarılır. 

Sene pişirilip suyu bu rahatsız parmaklar üzerine dökülürse 
her halde ınenfaatlidir. 

Ellerde ve ayaklarda fi.rız olan yarıklar içiu : 
· Yakılmış tatlısu yengecinin külü, soğuktan husule gelmiş olan 

·ayak çatiaklarına nafidir. _ 
Irmak yengeci su ve şekerle pişirilip. bir kaç günler içilir. 
Çatlak yerler ınenekşe yağı ve balınuıou ile .weshedilir, sonra.. 

üzerine döglilüp sürnıe gibi olmuş k~sira ekilir ve buuunla güzel 
oğulur. 

Yaş zift ile ziftlemek, yahut dühn ile bezi ıslatıp ayag-ı altına 

koymak uıeıunudur. Potiıı giyıneli ve yarıkiarı tozdan muhafaza 
etmelidir. 

Mlizınin bir hale gelmiş yarığa meufaat veren şeylerdendir: 
Seuderus ve dühniif berz her ikisi birleştirilip koyu'ıaşıncıya. 

kadar kayoatılır. Sıcak sıcak yarığa daınlatılır. . 
Ciltde badisolan soyulma veyahut ayakkabı vurmasından hu

sule gelen· yara ve berenin il acı : · 
Şişmekd~u muhafaza edilip şiş h usule gelmedikce sum:ı.kı dögüp 

·.bal ile kariştırıp b'erenin üzerine siirınelidir. Yahut : 
·· Su)d kurusunu yakıp ' külünü bal ile karıştırıp soyulan derinin 
ve berenin üzerine koymalıdır. Yine ayakkabı vurmasından hu-· 
sule gelen yara için işe yarıyan ted:ı.videudir Id kuzu veya tavşa· 
n.ın .akciğeri alınıp yaranın üstüne konulur.Yahud eskimiş ve çü-. 
riiroiiş deriler yakılarak b usule gelen kiilünden yara uzerine ekilir. 
Şayet ıuevzide şişlik varsa fayda vermez. Şişlik sakin olursa. 
o zaıııan fayda verir. _Çünkü kiilün tesiri yarayi kurutınaktır. 

Ve yine bu ayakkabı yarası için fayda veren şeylerdendir':_ 
. ' 

Soğ:ı.ııı havanda dövıueli, tavuk yağile karıştırmalı, yara . iiı.er!ne 

_sürırıclidir. Mazuyu yaktıktan soura döviip yaraoın üzerine ekme-· 
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1idir. Kakya sirke ile ısiatılıp onuola yaranın oldu~u yer tıla edi
·lirse hu da nafidir. 

Razi yine diyor ki: . 

Binınekten ve saireden bedenin bir tarafının derisi soyulduğ.u 

vakitte yiirUmekten istirabat· edinceye k~dar on'\1 hali üzere bı
rakmahdır . . Yanması ve humması sakin oluncıya kadar üzerine 
·çokca .soğuk su dökınelidir. · Taki yara yuıııuşayıp rabatlasın, 
üzerine gül suyu ile ısiatılmış keten bezler koyıııalı, bu bezler 
kurudukça ıslak bezleri tekrarlamalıdır. Yanında ruevcud bez bu· 
lunursa !sfidac merhemi ile ınualece etmelidir. 

Ayakkabı vurmasından arız olan deri soyulmasına fayda ve 
menfaat veren şeylerden birisi de şudur: 

Yaranın üzerine taze ve sıcak altciğer konmalıdır. Yahut potin 
ve emsali ayakkabını)l altı alınarak yakılır ve. kiilii yaranın üze· 
rine eki!ir. ve bu ameliye ancak yaranın şişliği ve kırıııızı hğı zail 
olduktan sonra yapılır ve ya.l!ut mazu yakılıp dövüldükten sonra 
külti yaranın üzerine serpilir yahut kakya ekilir. 

Ayakkabı darlığından hüsftle gelen kabarcıklar evvela deşilir. 
Sonra üzerine soğuk gülsuyu serpilir ve sonra Huôad dedikleri 
acı bir ot, Kakya ve tioermeni ile ve yahut au ile halledilmiş 
mazu ile tıla edilir, merhemlenir ve cülnar ince ve yulllusakça 
dövülüp yaranın üzerine serpilir. 

Ateş yanıkİarı için .: 

Yumurta kırılıp,_ yarılıp ısiatılır ve' onunla isiatı lmış bir yün 
· parçası ile yanık yerin üzerine konulur ki bu, yaııan yerin kabar· 
maınasını temin ve yanık yeri tebri.t eder ve acı bisı;etirın~den 
yanı k mahallin i kurutur. · 

Kımolya v:e bilumum hafifülveziıı tinler, pek çok keskin 
olmıyan sirke ile ıslatıhr. sirke keskin ise bir az ı;u katılır ve 
bununla yanık olan yer tıla edilir, o sirke ile _ıslatılmış çamur 
yanık mahalline sürÜl~r. Akgünlük de bu ilaç gibidir. Akgünlüğti 

. su ile ıslatıp yanrpış olan yere sürmelidir. 

Şayet yara ile beraber kabarcık ve şiş de olursa 'arpa urru ile 
summa k unu sirke ile yuğurulup hamur · haline gl't.irilir ve yara 
m·ahalline sürülür. Eğer yarada k ırmızılık ·ve kararet· yoksa üze
rine ~<fôvülınüş kürras konulur. Şayet yarada kırrııızılık ye ha.raret 
.varsa döğüllllüş ve arpa seviki ile karıştırılnıı~ sı-ıııizotu ile yahut 
:dövülüp bal ile karıştırılmJŞ mercimek ile yp. k ı y 3 pıl_ır . 

.şayet yarada kırmızılık bulunmaz~a güvercin glıbresi bir keten 

' 
' 
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bez ile döğüleoip yakılır, kül edilir.Kül olduktan sonra düehn ile 
er!tilip istimal edilir. ki bu nafi bir iUi.çtır. 

Sıcak ve :-aynar su ile hadis olan yamk, şay~t şiş,ip ka.barmış 

ise onun üzerine daima tüzlu zeytin yağı · dökmelidir. Yahut ya
nık yeri sirke ile dövülmüş Şebbi yemani ile Y.ahut çokça su ile 
ısiatılmış Meraretüs sever öküz ödti ile tıla olunur. 

Yahut aslüsssus dökülüp gül yağı ile kıi.rıştırılır. Hamam k iri 
haline getididikten sonra yanık yerin üzerine sürülür. 

İşte beyan etmek istediğimiz tedbirler bundan ibarettir~ 
Tevfik Allahdandır. (Şeyhülreis Ebu Alielbuhari ) nin ( Tedbi

r~ilm'isafhin) i sona erdi. 

Metinde geçen luğatlar ve izahları 

e-J~ - Senbusec - börek, tava böreği 

~- - Benefsec - ruenekşe 

~ - Bıttih - kavun, kabak 
..;1.. - Merdumek - fik 

u-> - Hess - marul 
._,t... - Helle - Sirke 

(.;-'->- - Hısnm - koriık 

CJ.) - D!Jğ - ayran 
\;J.k;J.f - Bezrükatuna - karnı yarık tohumu . . . 
... ~ ~.UI-:- ·:.._ Habbtissefercel - ayva çekirdeği 

~-~- Kesirll. - Kitira (Kit~e zamkı) 
.:..'"'~J. - Rasas - kalay 

.... ~.J~ - Sevik - kavut 

.l:! - Kissa - acur, şingiyar 

._,..., _ _.; ·_ Karis· - balıkdan, paçadan mamul ya~niler 

ı)\., - Hülaın - ekşi, sirkeli aş 

-~IJ.; - Rev:asir - suda pişirilip içine yağlar, ekşiler ve harr 
devalar konan bukul 

J-f' .-::.... Ke.lıer .. --y.a.p.U.ğı.ndaıı;- wimm.Q.GQ.a.n-,- çiçeğ~DdeB,- taze
dalından turşu yapdıkları kebere otu 

._Lt.. - Masl - kes, .korut, s·üzrne yoğurt suyu 

cj':l\._,..:.6- - Hummazülütrüce - ağaç kavunu . 
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.::'':--J - Ri b as - lşbun (i şkın denilen ot) 

..f~l - Iccas - erik, ekşi erik kurusu 

Jl ..... - Summak - so.wak 

.)~) - Reylıan - fesliğen ve hoş kokulu nebatlar 

... Iili - Fülfül - biber 

•).,. ... ~ ı; - Tevabili harre - yemekler i ıslah için · konulan 
· kişoiş, kimyo~ ·ve emsali şeyler 

..;t: yağı - Defne, yemişi yağı 

~ - Şibet - dere otu 

[~~ - Babuoç - papatya 

.!.ll.ll ... ~l(l - lklilülmelik - koç boynuzu 

~Li - Nuhale - un kepe.ği 

..sjl:> - Hubbaza: - ebeglimeci 

~~~ - lnebüssa'leb - tilki üziimü 

~ - Heyda - mide bozu~lu~uodan gelen isbal ve kay 

~ - Nebiz - şarab (Hurma şarabı) 

-..:-f - Kersenoe - burçak - . 
r...r•J - Türri:ıüs - delice bakla 

~- - Benc - ban tohumu 

._,-_;)~ - Senderus - Ham kehriba - ardıç zaınkı 

JJ~I~.> - Dübntilbezr 

~ - Su'd - topalak . 

~:il! - Kakya - akakya :._ nıısır dikeni 

..;=.:=- .:..._ Hudad - hudud - ~0'1Y.
J~ . - Cüloar - nar çiçeği 

:1:! ~~ - Kmolya - kefe gibi .

~If- Ktirras - pırasa 
tio ile istimal olunur 

~.> - D~ihn '-- hububat yağı 
.;ı.:_":"'.;. -~- Şeobi.femaıi:..:: Şap 
._ .... _,.Jl ... L..I - Asl~ssris - miy-ao kökü 

HazmiTura 
-. 
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