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Ö ri S.ö z 

lslam şarkta Deva kitapları oldukça zengin bir yekOn . tutar. 

On,ların en meşhuru yedinci hicret c;ısrının büyük farmakologu Ispanya· 

nın Malaga şehrinden· ~bni ~ayt.ann (Camii müfradat aladvi yaovala~
dıya) sıdır. Arapça ola~ bu kitap dört kısım halinde ve 1291 yılında 

Mısırda basıln;ııştır. (Fakirin kütüphan~sind~ki nü~hayı İnüsteşrık Nöl· 

dekenin terekesinden satın aldım). Bu eseriı;ı almanca tercemesi 1840 

yı lında ~ki büyük cild olarak S~utgartda ·basılmıştır. Bende bu iki 

cilt de vardır; meşhur Fransalı Arabist tabib Leclerc dahi fransızca· 
ya -tercem e' ve bastırmışlır. . 

Türk diline ise 8 ·hicret asrının ilk ruh'unda çevrilmiştir. Müter

ci~i yazık ki bilinmiy<?r, tercümeyi emreden Aydın oğlu Gazi Umur 

beydir. Mütercim ile müellif arası,ndaki zaman kışa oldu~undan otla

rın, köklerin bir söz!~ drogların türkçe mukabilleri bakımından fev

kalade kıymetlidir. Yazmaları, kütüphanemizde oldukça boldur [1] tb

ni Baytar'ın eseri uzun yıllar müslüman . şarkın . bütün hastahane ve 

.hekim mekteplerinde Kodex medicamentaris galenus i şini görmüş-dür. 
Edirne Selimiye kütüphanesinde sakl ı c;Juran lbni Baytar'ın eski yaz· 

ma nushaları ehemmiyetlidir. Şöyleki: üstlerinde Beyazıd II nin mührü 

sultanımüşarünileyh'in Tunca kenarınd a yaptır~iğı darüşşifa tabi~ ve 

cıczacılarının yazıları ve isiinieri vardır. 8 hicret asrın da «Yusuf, İ b

ni İsmail, lbni Elyası • Huyininn (Malayasao att~biba cahlu~u) kitabı 
da· lbni Baytan ikmiıl eylemekle farmakopeler arasında mevkii yüksek· 

tir. Bunu sultan Muhammeai salis adına 1008 yılında divanı ali katib· 

[1] Tür'le dili Tarama dergisinde bu ve diA'er ilk türkçe tıb kitapları ararup 
şÖylenmem!ş olduA-nna şabid oluyoruz •. 
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lerinden Hasan bin Abdurrahman Türk~eye döndürmüştür. Müterci

inin , yazdıg-ı müzehhep nü_sha üstünde sertabib Sinan ve. Bakkal Zade· 

müderris tabib Me?met efendilerin arapça mensur ve manzum takriz

leri, kendi el yazılariledir, bu nüsha dahi Edirnede Selimiye kütüp

hanesindedir. 

Bu iki eser asıl olarak Türkçe arapça, farsça, hayli kitab yazılmış

br. İran dilile yazılan en mühim eser «Tuhfetülmüminin» Şahanı safe

viden ·Süleyman şah adına yazılmıştır. H:cri 1077. ~ürkçeye Mahmud 

I g~nünde çevrilmiştir; bende aslı ve tercemesi vardır. Bu kitap mala

yasauttabib ve Hind membalarından faydalanmıştır, o cihetle ehemmi

yetlidir. XVIII asırda ise fznikli Ömer efendi, Sursalı Mevlevi d~rvişi 
Ömer şifa i dede, talebesi lstanbu·llu Aİi Mü n şi, Derviş Abbas V esimin 

kitapları garp irfanın~an feyiz almış ve bilhassa tı~bı kimyai dedikleri 

İiıtro ebiinieden bahseder. Buı:ılardan biraz sonn 1184 senesinde Ab-. . 
dül!ıamid I zamanında yapılan terceıne gelirki hususi bir ebernıniye

te maliktir. Eskilerin darulcihad dedikleri şimdi Yoğuslavya merkezi 

Belğradd·a tercüman bulunan Osman ibni Abdurrahman (Dönme ol

malı) nın Mathioliden dilimize döndürdüğü kitabı nebattır. Eser 4 fa

sıldan ibarettir. Terceme dili çok açık ve güzeldir. Viyana saray 

kütüphanesinde bulu~an nüsha Hekim başı B~hcet efendiye ait iken 

kardeşi Abdulhak Molla tarafındad Viyanalı bir baron'a hediye edil

miştir. Viyanada b'ulunduğum zaman okudum. (Flügelin kataloğunda 

tafsilatı vardır.) Bu eserin nüshaları lstanbulda dahi bulunur. Bayazıt 

veliyüddin efendi kütüphanes:nde, No. 2486 .. Benim kütüphanemde . 
bir nüshası· vardır. 

* * * 
Bu gün size. sunduğum şu kitap manevi· hocam Şani zade Tabib 

M~hammed Ataullah efendinin eseridir. ·Müşarunileyhin -kendi eltle 

yazıp hazırladığı ve bir Çok yerlerini silip bozarak düzelttiğ i nüsha 

olup fal<.i~ talebesine bir lutf eseri olarak intikal • etmişdir. Onun hak

kında - Basıtması sona erince - genişce bir mu~addime yazacag-ım, 

yalnız şunu şimdiden soylemek lazımdırki gerek arapça belig ve ha-· 

kiman~ mukaddimesi ve gerek yazılış tarzındaki sadelik, i laçların havas-
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. . . 
sı, kull<mılacak kısmi", mikları hakkı~daki dürüst fikirlerile kal b iıacı t(Di-
gital_»· den ilk defa bahseden Türk hekimi olmak s_ıfatile h_ususi bir 

kıymet kazanır. Eser alfabatik tarzda sıralanmış ve ancak bu yazılar· 

r.r harfine kadar mevcut bulunmuştur. Ebrulu bir cild içerisinde bü

yük hacimde güzel bir fa'lik ile razılmış söz j)aşları ve nazarı dikka· 

ti ç~kecek kısırolara kırmızı mürekkeple işar·etler yapılmıştır. 

Bu nüsha bana mualliin M. Cevdet tar~fından satın alınarak Al

manyada bulundu~m · zeman M.üoih' ~ gönderilmişdi. A_ziz dostumu 

rahmetle anarım. 

Ankara 9 -1 - 1358. Ka~gılar sokağı, 52. FERiDUN NAF.İZ 
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«~IJI.:.\>){k...,I'YJı> .ı.ili.IJ cı ~\')ı ;.._,~';lıJ ~ .ji!IIJ «:~~\JI ;.lJlll •1.;~ ':/IJ » 

·~~\ ~I:JJIJ • ..;ı~· J'"" ()LIIJ. ~Wl':';. 4.ll.J.IJ ~':IIJı-ıJ 

~~P ':1 ı.:. ı., ..,u J J _,':lı rAl ' . 
ı.r·llı, .j~·JI. L-ı - ~I) IJ 1,$")\; .I~J.)l .!J\:' IJ ~? .jl:liJ SJ J_,';ı(""':/1 

• .j~ıu.ı d u ı_, t.S_,-iı) l.:)".)uı_, J:b':l 

1) L'ı~ıe~.ı ;J.>~ l:il~'t•;.l u+-i:İ~ji.J. u-hi; \il_,i:l ~-~~~~ 

~U~ Vasat yazı kalemi kalınlı~ında ve· e~ri büğrü ve esmerimsi 

beyaz bir köktür ki yeni dünyada Peru memleketinde olur. Menekşe 

nevindendir oradan kurusunu getirirler. : ;1~ ':/1 Alası. tazece ve semiz 

'zamklı olanı~ır. : Jl..:-':/ ı~Jb Cirmen istimal olundukta taze sufuf~ bab 

suretinde yabu_t büyücek yuvaJlacık olun up verilir. Yahut sade s~ da 

veyabut papatya suyunda ya nukuunda nuku olunur ve çocuklar için 

ki tre zamkı ve .şeker le kurslar yapıp anlara İpakakuvana kursu derler 

ki · her bit kursta yarım buğday lpakakuvana sufufu bulunur. : U"(,:lı 
. Cüzi'ce miktarı gaseyan getirip la~in kayettirmez 've adatce mikları 
kay ile ve isballe tatbir edildikten sonra müsekkin olup kabzeder. 

: J\...:.. ':ll Eski isballerde_ ve dosanterya ishalinde ve sıtm~larda 
ve emrazı cildiyede ve hususa tebattun edip kaybolmuş uyuzlarda 

ve bir ay kadar her sabah 3-5 bu~day kadarı eski ve teşennüci zıykı 

nefeste ve öksÜrük,te ve malihülyada ve maİıya cünununda ve bazı 
nevi istiskalarda: ·ve kusturmak lazım gelen zehirlerde ve hususa 

madeni ve 'milbi zehirlerde ve midede · fas it madde ve ahlat bulun
dukta kullanılır. 

: Jl..:-':1 \~ı..w Sülüs yahut nısıf dirbemden bir buçuk dirheme 
kadar verilir. 

: ~- Birile iki defa verilip şifası müşahede olunmazsa tekrar 
verilm iye. 

- 2) _,;~ı "-' V"-'~'· · · <.r-'~T <.r-'0' j_,;ı;i 
"':AUI Cezairi şiD?-aliyeden Mavris adasından gelir. Siyah ve sert ve 

a~ır ağaçtır ki ma;uftur. U"l_,i.l Terledicidir. Peygamber a~acı gibi 

matbuhu kulla~ılabilir . Lakin etibbayi za~an istimal etmezler. -

c 
' 

, . 
• 
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. 3) Ebucehil karpuzu .• 1~ ~ J~ .:.:.Gl _,J i.r·}~if} ~ ~ JL>. 
"':"''ll Bir ~ebatı seneviyedir ki Arabistan ve Şamda ve çölüstan· ~e 

taşlı~ yerlerde olur. Ve sıcak yerlerde _bostanisi dahi olur.Turunç kadar 

'sarimtrak k~buklu meyva verir. : J~ \'1 . Alası ·eski olmayıp beyaz ca 

ve semiz ve baiif ve kuru olanıdır. ~ ~ • .:.Jirw ')ll yemişl~rf kullanılır. 
Jl...:.-')IIJ~J. : kabuğunu çıkarip içi~i Çekirdeklerile yahut sade suda 

. ya · şarapla nuk~ ederler. Ve ayıklanmış içine «Şahmı hıntıl.» derler. 

Yahut kaynadıp matbtıhunu alırlar V~ k itre zamkil e kayiıadılıp alınan 
hüliisasına <(kursu hıntıl» tabir ederler. c.J"ı_,i.ı şedid müshildir. Hu

sus~ balğamı ishal · eder muharriktir, solucanları pak edicidir. · Ve 

m.aniüÜıadşedir. : JL..:..-·~JI' kuvvetten _olan istifade ve batnın inkiba-

., zında. ve bassaten solucanla;ı katil ve ihraç lazım oldukta kullanılır. · 

J\...:- ')lı;l...ı.A. : cürmünderi bir buğdayın sümün hissesl mikdanndan 

iki buğdaya · kadar verilir ve kursundan bir .iki buğdaydan 8 buğdaya 

kadar verilir ve 20 buğday kadarı hokneye katıl~ ak -Için SO dirhem 

suda matbiıh olunur. : ~- ·bu ilaç şimdi nadir kullanılır . Ve semmiyetli 

olduğundan istimali bir hazık tabibin. reyine müht.açtır. Zira iiyadesi 
sem olup hel.1k eder ve ilacı kafurdur. 

4) : ~ _;,1 Türkide bazılar yara yaprağı derler. ,~IJ"• p:[J>J 
• J~ _;J ,y.~ _;' pj\:i:~.ı 

~·UI Saksı güzeli nevinde~ ve sütlüğen . makulesinden bir nebat

tır ki sakı üç karış kadar yükselir ve yaprakları ~nlive kalın ve akçil . 

ve sütlüdü~ler. ~ .. :.Jırw')lı yaprakl~rı kullanılır. J\ • ..:-')IIJ~J. zamad 

olunurlar· ve sıkılıP. usare!eri alınır. · c.J"ı)-1 muhallildir. J\...:.. ')ll hari

cen kullanılır ve hararetli şişleri halletmek için ilsak- olunur. Ve usa· 

resi kılları dökmek için kullanılır ve dalıilen istimali- .semmi katil olur. 

5) Ebegömeci 1_,1\.. . JJA 1_,1\.. « U"!,JWJJ 'ı_,Jt. ı> J.J;. ı.Sj~ 
~ .. uı çayırlarda ve bostanlarda her vakıt tazesi bulunur ve sagir ve 

kebiri olur ve ra)'ihasız ve lüzucetli rutubeUe memlu ve gıdayi hayvani 

bir nebatı müstemirr'edir ki maruftur·. 4! •• :.JirL;')II cemi-eczası kull~nılır. 
J \ •• :- ')IIJ~)" tıbta matbuhu istimal olunur ve yaprakları lapa tarzında . · 

pişirilir haric~m zummat olunurlar. c.J"I Ji.ı yumuşadıcı ve teskin edi

cidir. Jl....:-')ll dabilen öksürükte ve harkatülbeyilde kullanılır haricen 

flegmoni tabir olunur hararetli şişl:erde ve ağrısı olan hasurlarda 
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ve harlcen gözün ve sair azanın il!ih!lbında kullanılır yahut barsakları 

yı~amak ve onlara bir nevi hamam olmak için ihtikanlard~ ~ullanılır. 

Ağaç. ebegömeci dedi~leri büyük ebegömecidir ki harfi bad·a zikrolunur. 

6) At kuyruğuotu J.;: ( ,·_,hil cr~ Jj\ bJ\i o «~~-ll> « J:il~ ~ l> 

.,.u ı J~.) !J _,; • 
~<Alli bir iki karış kadaı: yükseklikte ve bôğumlu · ve bir· 

birleri üzerlerine ~at kat _geçmiş kc:ımışlardan ibaret sakları sürer ve 

boğumlarından kezalik birbirine ağıziaşmış masuracıklar tarzında 

yapraklar verir. Tepeleri kuşkonmaz · filizleri şeklinde olup kırımzım· 

trak ve ufacık çiçekl~rle başak tarzında donanır. Kökü siyah ve 

uzun ve ince saçaklardan ibaret bir nebattır ki çayırlarda ve ekseriya 

dere kenarları~da biter ve kebiri dahi olur. ~ ... :..11\w'il nebatı kul

lanılır. Jt...:..:. 'iiJ!...ıb nukü ve matbuh ve zummat olunur. c.J"IJi.\ kabız 
ve onult~cudur. Jl...:-'il dalıilen ishallerde. ve nezfi demlerde ve 

kan işemekte ha~içen kasık yarığında kullanılır. ~l...:-'il;l..ıı. süfufun

ôan yarım dirhemden bir dirheme kadar verilir ve bir kabza kuru 

100 dirhem suda nuku yahut _matbuh olunur . . 
7) Atkestanesi. «~J.JJ;\..ı> cı:~.).)~ 1 ~IL\;» \ _,.·_,b..-1; .>::• ıı J;i-11} » 

. b..~.:.. ı ~·u.._ ı.; -

.• • ~_;'bill . bir büyük ~e mevzun ve dilher ve yanlarına dallı - ve ' 

yaprakları e~seriya birer sap ta. beşer . tane olup açık pençe tar

zında ve koyu yeşil ve kenarları dişli ve acımtrak taamlı .bir ağaçtır 
k~ buralarda çoktur. Aslı Hintten gelmedir. 

· .~....:.J.Irli'iı kesta~eleri ve ağacın kabukları kullanılır. -J~)· 
'J\...:-~1 sufuf yahut matbuh olunur. U"iJll _ kabız ve pek aksırtıcı ve 

· sıtmayı katedicidir. Jl....::.- 'il yarım başağrısında yemişinin sufufu iki 

üç defa enfiye gibi buruna çekildikte . şiddetle aksırtır. · Ağacının 

kabuğu kınakmadan sonra bir ala sıtma ilacıdır ki kinakina bulun

madıkta andan sonra bunun gibi bir başka sıtma ilacı şimdiye kada.r 
mal Om olmamıştır: 

8) 1iı..~:--ı ~>-\.._,Jı.~>ı ~_,-\..~.ı .!J~ jı,~;\ 
· ~U\ bir nebattırki dağlarda ve taşlık ve rütubetli yerl!!rd~ bitip iptid.a 

uzunca ve çevreleri dişli ve taamları acımtrak yapraklar verir ve anlar y~re 
- yayılırlar. Ortalarında~ küçük saklar çıkıp manzara ve rayihaları pek 

latif kırmıziJıtrak çok ç~çekl_e~ . ~çar ve son~a uzunca' ve y<~:ıısımtrak 

. : 

.. . 
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gılaflar içerisinde küçük tohumlar hasıl olur . ..ı • .::..JI(U\11 yaprakları 
ve çiçekleri kullanılır. Jl....:.... ~~J~ ~ matbuh yahut nuku olunurlar. 

u"l_,:lı midevi ve dimagi ve pek rnüfettihtir. Jl •• :-~l karaciğ"erin 
vesair aza yı batnın südd~lerinde kull~nılır. Jl •• :-~1;\..ı.l~ üç dirhem 

kadarı SO · 60 dirhem suda- nuku olunur. 

9) Acı bakla. ~; ve kurt baklası ve cuhut 

Ve yahud taifesi atramuz derler. .)~.Y j_y 
baklası dahi derler. · 

:..-, .1 ....... (f'.) •• .Y u J 

· ~1'\.ll bir nebatı sen-eviyeelir ki s:ıir hububatı hasıl etmiyen kuvvetsiz 

toprağa ekilip yetiştirilir ıiıaruftur. ~...;_tı 1U~I tohumlarİ kulla.nılır.-J:.~b 
Jl .• :.-\11 matbuh ederler . . Yahut döğüp un ya Öğüdüp un ederler. 

Un unu la palara ve zımatlara karıştırırlar. ·u" ı J:ll miifettih ~e muballil 

ve muhaffiftir. Jl..:-~1 matbuhu sulucanlarda ve süddelerde kullanılır. 

katküde ve kurudulacak çıbanlarda kıdlanılır. Jl.:.... ~lıl-'a· 8 dirhemi 

yarım ve kıyye suda kaynadılıp matbuhu alınır. A<·ı bakla unu, dakiki 

erbaa tabir olunur onların biridir. 

10) Acısüğüt, Ayet ağacıdır ki kariben zikrolunur. 

ll) Ahlat armut maddesinde tarif olunur. 

12) ~y~·JJ\:ı> •JJJII> a(j"( :>Jy-D <ıp":":-~j.» «y~» «~!.D 4>)1 

(:.ı.ıll cümlenin malumu bir nebatı sen-eviyedir ki aslı Tataristandan 

neşrol~uştur derler. •.L ... :.Jirl--i~l · tıbta dahi tohu~ları kullanılır . . 

J ı..:-~ IJ~)" Döğüp üst kabuğ~nu çıkarırlar· ki ana döğülmüş arpa 

derler ve Nemçe vilayetinde bir nevi değirmende. alt kabuğunu 

çıkarıp inci taneleri gibi bey!lz içini alırlar ki buna buralarda «Nemçe 

arpası>> derler. Bizim 'döğülmüş arpa~an hiç farkı' yoktu.r. Ye dahi 

arpayı sade su ile yahut bir_ miktar güherçile ile kaynadırlar ve 

· bazan bunun için'e sade serkencibin dahi katarlar. Buna arpa matbuhu 

derler. Biz anı « miyarületibba >> nın mualecatında tarif eyledik. 

Arpayı üğüdüp un edip ununu dahi kullanırlar. Arpanın eelahım 

yani süzmesini dahi yaparlar. u"! }.ı mutarri ve mülı>yyin ve müse~~
kindir. ...ıL..:-~1 ahiatın hiddetinde ve sadrıo yanmasında ve ittihap

larda ve gargaralarda d_alıilen ve haricen ve gıdaen kull_anılır. 

J ı .. ~-~_1;1-'ü S dirhemden lS dirheme · kadar ham ve kabuklu arpa yı 

yarım ve kıyye ve 300 dirhem kadar suda pişip çatlayıncaya kadzr 

kaxnadılıp süzülüp matbuhu alınır. 
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13) Arpa suyu: Gerçi mürekkebattandır. Lakin arpa münasebe· 
tile burada zikrolundu. • 1~ ~ bjiıJ~ o~~.,=:- -~~·,!. 

~UI arpa ile vehmil ile ve bazeı__ı· pelin dahi katm~kla yapıp tahammur 

ettirirler. Şarap makulesi -bir mü keyyiftir. F rengiatanda pek çok kullanılır. 

c.I"IJiı rütuqet ve taravet ve gıda verir. _ Ço1c içildikte sarhoş eder. 
' ·Ve yeni ·iken içildikte rihleri tahrik eder ve harkatülbevle sebep 

~lur. Ve bir nevi seylanı meni ihdas eder ve pek çok müda_vemeti 

hummayı afe~iye ve kulunç gibi maraziara bais olur. 

14) Ardiç. Büyü~ü ve küçüğü vardır. Büyüğüne (fJ~ i . ~r Jr:l 

oJy;-\...J~Z:.~ .)• ~J'.JI ve kısa .ardıca J.f.) · ;.fz- ı.rJ~i. ~·,.. ...1r,1 

.;_,:z- Je derler . 

.ı.:~ U 1. dağlarda ve ormanlık yerlerde biter meşhur ağaçlardır. 
,U...:_ll rl..J':/1 ekseriya küçük ardıcın tohumları ve bazen ardıç . 

ağacının kabukları ve katranı ve tohum.larının 'mukattar yağını 
dahi kullanırlar·. J\.a:... ':/IJ~). ar~ıç yemişleri suda yahut şarapta 
nuku olunurlar. Hülas.ası ve mRtbuhu· l:ıassasız gibidirler. Ve yemişle 
ve ağacının dalları ve kabuklarile ve katranile bazı hastahanelere 

eyyamı vebada tütsü verirler. Lakin havayı ısiaha hiç faydası yoktur. 

c.I"IJil müvakkiz ve muhadaiş ve. bevli ve basur kanİnı akıdıcı ve terle

t icidir. Jl..:-':/1 İstiskada ve f!Jturdan olan zıkısadırda kullanılır. - ;l..ı.ü 
Jt..:-':/1 yemişinden bir iki dirbem kadarı 100 dirhem kaynar s~ 
veya ş·ar~pta nuku olunup aralıkta bir. miktar içilerek 24 saatta 
itmam .ettirilir. Hülasasından 1 dirhem kadar verilir. . . . 

lS) Arslanpençeslotu. ~.(iı .)J~ J,)~ ~1 ~-;~ c...rı, -ı-':/IJı:-J 
":•lll Bir nebatı müstemirredir ki kökünden ebegöme_ci yap

raklanna benzet lakin daha ziyade beyazrek ve çevreleri yedişer 

sekizer köş,eli yapraklar verir ve orta y erlerinden. bir karış kadar ve 

ince tüylü · ve dallı saklar sürüp tepelerinde yıldızvari ve dörd~r 
varaklardan ibaret şeker renkli küçük çiçekler açarlar ve sonra 

ikişer ikiş'e! yahut üçer üçer sarı ve ufacık tohumları olur. Bu nebat 

rayibasızdır ve Çayırlarda rütubetl.i yerlerde biter. .U.~:-llr l-_;'!11 yap

raklan ve nadiren kökü k.ullanı.lır. jL.:-~~J~)" matbub olunur, yahut 

nuku olumir.c.I"IJil oldukca müvakkız ve kabizdir. J\.a:... ~ı zaaf ve fü
turdan olan nezfi deml~rde ve kesreti demi hayizda: kullanılır. 
Jl...:.-~l;l..w yapraklarından 8 dirhem miktarı 100 dirhem bayağı 

·. 
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suda matbuh ya_ nu ku olunur. Bazılar kökünün sufufundan 1 dirheme 

kad~r verirler. 
16) Arslan dişi otu. J4. . ı.r~'j.J ~·ı., ı:,_,;UI~ ı:,_;..:.,.), 

_,J\-I;Ib 
~UI Hindiba nevinden bir nebatı seneteyniyedir ki kökünden 

uzun ve eniice ve yabanı hindiba yaprakları gibi derin şakaklı lakin 

tüysüz ve sivrice u_clu yapraklar sürüp anlar y~re yatarlar. Orta· 

larından y_arım karış kadar ve müdevver ve içi boş ve çıplak ve 

kırmızımtrak, sütlü saklar 1ürüp tepelerinde birer dilher ve müdevver 

ve hoşca kokulu sarı çiçek açarlar ve sonra ·birer müdevver ve 

tepesi birer tikenli düğmeleri hasıl olurlar . Kökü serçe parmağı kadar 

. ve gevrek ve sütlü ve çatallıdır. Bu nebat metruk yerlerde biter. 

Acımtrak taamlıdır. Babarda salatasını yaparlar. ~:Jirl..i'll taze kö

k~ ve · yaprakları kulla~ılır: Kurudukta · kokysu ka!maz. Jl •• : .. .'~ IJt)• 
sıkılıp usaresi alınır ve kezalik matbuh olunur ve hülasası yapılır 
ve 'ekseriya sair acı ilaçlarla bilece kullanılır, if\) .. ı cüzice müsek

kin ve neşşaftır. J\...:-~1 kanı ıslah için ve Boerhave tabibe göre 

azayı batınenin kuvvetten olan süddelerinde kullanılı~. Jl ... :... ~1;1-W 
usaresinden günde 2-3 .' kere ye dahi ziyade ıs Şer dirhemden ellişer 

dirheme kadar verilir, yapraklarından ıs dirhemden 25 dirheme 

kadarı 100 dirbem suda matbuh olunur. 

17) Armut •J.J. ;IJ', iJ.ı;., v-J~~ .)JV'"'I ıS;$' 
~UI Maruf meyvadır.Envaı pek çoktur ve altmışt~n mütecavizdir. 

Fakirin bostanımda kırk kadar nevi mevcuttur. Armudun aslı yaban . 

emrudu manasma t!l~' türkide ,.))!.>.\ a;abide 'ı.S~llı.S;.) farmide /J'6' 
Yunanide u-~--il la~inide c..rt;....):.... u--J~~ dediklerindendir, yani anın 

bostanisidir ki terbiye ile envaı hasıl olmuştur. 

ifljll ahiadın yaprakları ve yem~şleri kabizdir. Amma emrudun 

bazı bakiyülmizaç ve kabiz ve b~zı maiyülmizaç ve mutedildir. Taam 

üzerine ekli mideye kuvvet verir. Jl .. :.-~~ kavrulmuş · abiadın sufuf 

olunmasını ishallerde köylü adamlara kullanılır. 

18) Arnavut biberi, harfı kafta .J,J', J,ji diye zikrolı.ınur. 

20) ,j. ;\ ismi frengidir. Peygamber Jikenidir ki harfı bada 

zikrolunur. 

" 
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20) .v_;;i Bu isimle maruftur. Bazılar yaba-n betonikası derler . 

. ~~;i .:,ıw_,. • ..) .:ı ır. ~;r ~-{1 J~ .JJ) .. _; 

~ .. u ı bir nebatı müstemirredir ki yaprakları sinirli yaprakianna benzer

le1'. T üylücedirler. Orta yerlerinde kezalik t~ylü 1-2 karış kadar yükse· 

'!ir; Ba~an ufacık yapraktarla donanmış bir _sak çıkıp tepesinde ve ronike 

'çiçeği gibi lakin andan büyük ve koyu sarı bir çiçek açar ·ve bu çiçek 

· parmaklar arasında ezilirse bahar si · ko karlar. Sonra uzunca ve tepe

lerinde birer tikenli, ziyadece rayihalı ve nebatından ziyadece keskin 
. . . 

taamlı tohumları basıl olurlar. Kökü karaçöpleme kökü gibi uzunca 

ve saçaklıdır dağlık yerlerde biter. ~ •• :.JıiLfYI çiçe.kleri ve kökü 

kullanılır . . Jl..:.-l'IJ~.Jb _nuku v~ ~ufuf olunur, Hülasası yapılır. 
ı.J"I~il müvakkiz, müdriri bevil ve muhallildir.Ziyadesi kusturur. Buruna· 

çekilirse aksırdır. Jl..:-)ll dalıilen gonc~ları ayıklanmış sadece varak 

çiçeklerinin nukuu füturdan olan emrazda ve evcai neva2iliyede 've 

felcte ve uyuşmuş kanları halletmede ve aksu tabir olunur körlükte 

ve felcten naşı olan i htibas ı bevilde ve eski mafasıl ağrılarılarında 

ve ishallerde ve dosanterya isbalinde kullanılır. Haricen kuruhu 

reddiyede, sıraca, · gangırana ve si faklos da kullaniiır. JL~:- 'YI;I..ti.o 

çiçeklerinin sülüs veyahut sülüsan d irbemi bir bez parçasına çıkın 

oluntip 50 dirbem su.da .nuku olunduktan sonra nukuu mezbur aralık 

ar'alık istimal olunur. Sufuf olunmuş kökünden yahut çiçeğiöden 5 

.ı buğdaydan 10 buğdaya kadar ağınnca şeker karıştırılıp bir iki ker re 
bile verilir . 

... ~1 ) v~f' · ~iJ;I dahi derler. Harf- <\iJ JI .:..(,; liJ ;I -~~JJ I .)L!.J 

.. ~ıı.\kl Te~e nevinden, yaprakları hardal yapraklarına müşabih 
lakin küçürek, . tüysüz, tohumları yuvarlak sarı o lur. Bir nebatı sene

viyedir ki bostanlarda dahi ekilir, keskin taamlı ve ağırca kokuludur. 

: ı.J"IJil müfe.ttih ve ahlati mürekkik ve bevil ve hayzı akıdıcı, balğamı · 

· ·mülettif ve· şehvet ve cimaı muharrik, buruna çekiise aksırtıcıdır. 

· · ekseriya salata ile karıştırıp tenavül ederler. Bazan nebati, yahut 

suda _nukuunu dahi yaparlar. 

22) Erik. ~JJf. .JJJJ'. i;··J; t~. jl ı.J"\--1 
~UI Bir ma~uf ~e e_~v~ı p~k çok mey~adırA • .:.Jı(U)II tıbta Amasya 

ve mürdüm eriklerinin lübbi istimal olunur ki eri k süzmes:dir . . Erik pestili 
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dahi· \öyledir: Jl....:.-':J IJ~~ eri k kifayet edecek kadar su ile kaynadıp 
.badebu bir kıl elekten süzülür ve sonra bamarnı .mariyede bal Rıva

mına gelinci ye _kadar rütubeti uçurulup badebu her yüz di~;hemine 
bir vukıyye şek~r katılıp çini . kavan~zda hıfzolunur ve eri k lübbi 

başka müsbiliere de karıştırılıp ve sorutka ile de ezilip verilebilir ve 

macun suretinde dahi. verilmek kabil olur. <.t'l)i.l erik lübbi bir latif 

müshildir. Susuzluğu kate:;der, müse~kiiıdir. Jl •. ..:- ':JI kabızd~ ve saf.rayı . 
teskin et~ek ve balğamı yumuşatmak lazım olan m11razlar~a ve hıddetli 

hummalarda ve vecaı kelada (kilye) ve sair iltihaplı emrazda kullanılır . 

Jl....:.-")1\;I.W zikrolunan eri k şurubundan 8 dirhem verilir. Erik lübbi 

demirbindinin mikdan istimalinin iki misli kadar verildikte ana bedel 

ve nazir olur. Erik nevinden olan köküm harfı kafta zikrolunur. 

23) Ispanak (_~·~.t-ı c.4-1 l:!"l:~- 1 J~~,l ~4-1 
~U ı Bostanlarda her vakıt tekrar betekrar tazeleştirirler, marıif seb

zedir. J'IJi.ı. batnı yumuşadıcı ve itidal ve taravet verici ve gevşedi

cidir. Jl.:-')ll kanı ıslah etmek ve bogurtlagın huşunetini ve yanmasını 

gidermek ve sad~ı inciden hiddetli maddeleri anınla ihata ettirmekle za

rarlarından . emin olma~ ve öksürüğü . bu takrible teskin etmek husu

sları için kullanılır. Lakin kendisinden galiz ahlat hasıl olur . 

. 24) İstiridye sedef . rJ.j..:-JI 'lo;~:.:..JI ;..__,,. 'lA>..i\-~1 

~Uı bahri muhitte hasıl olan sedef nevinden küçük denizlerde 

ve sularda h asıl olandır ki · maruf deniz hayvanlarıdır taşiara ve ağaçlara 

yapışık bulunur .V e incinin sedefte tekevvün ettiği meşhurdur. lstiı:idye 
ve midyede dahi haniinci bulunduğu vardır. <.t'l).l istiridyeniii eti yen

dikte bir miktar uyku getirir ve güç hazmolur. Etini ta un. şi şi üzerine 

vazeyleseler yumuşadıp deşmekle maddesini çıkarır. İstiridyenin 

kabuğunu yakıp yahut yakmaksızıJ?. sufuf etseler bu sufuf müfettih 

ve ııiutahhir ve koruyucu ve midenin· rü.tubeti ham.ız~ını neşf ve 

cezbetmekle ana kuvvet verici bir ilaç olur. Onunla dişleri oğsalar 

pak ve beyaz eder. Kudema inci hakkında gerçi pek çok hassa 

yazmışlardır. Lakin .. fi.lhakika incin:n asıl hassa~ı istiridye ve sedef 

kabukları vesair .neşşaf nesneler gibi humuzunu neşf ve cezbetmektir. 

Ve bu takrible midenin harafetine ve cu'u kelbiye ve ishal~ ve kan 
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gitmeğe ı'ıafidir. Jl..: .... .'~l;l..ı.A..o ·bu siıfuflardan 6 buğdaydan yarım dir· 

hem e kadar verilir. 

25) lstakoz '0':::'J ~\:.) ~\.. ı...r•..l..1.fi ı...r_,;:ı..-...1 u-~JI . .fı J_ı:.•lo 
":1>\ı.ı Türk.id~ bazılar ke~vit derler. Yengeç nevinden lakin uzunca 

ve i.ki uzun kıskaçlı ve sekiz ayaklı dördü çatal, ~ördü sade, kabuğu 

ya ss ı ve saçaklı hayvandır ki . bahri si ve nehri~i vardır. Envaı ço~ 

' lakin farkları büyüklük ve küçüklük ve . renk cihetiledir. Bahrisi 

nelirisinden bermutat büyüktür. Bahrimuhitte pek büyükleri bulunur. 

Jl...:.... "::I.Y,.):o Andan gunagfin taamlar pişirirler ve Öazı muvafık 
edviye ile kaynadıp meraka tabir olunur matbubunu alırlar. ı.t'ı}: ı 
lstakoz eti sadrı ve müfettih ve kanı ıslah edici ve bedeni gıdalan-' 

- dırıcıdır. Lakin batiyyülhazımdır. Jl..:-'YI dıkta ve zıkınefeste kulla

nılır ve istakozun midesinde ve başında dahi bulunan ve beynennas 

ay~i seretan tabir olunan taşları. ye istakozun kabuklarını ve kıskaç- -

larını kaidei hikmet üzere yakıp t.eklis et~ikten sonra ezip sufuf 

ederler. Buna· ayni seretan sufufu derler:. (1] Bu sufuf neşşaf ve 

cezzab ve· müfettih ve maniüttaaffiin olı~1akla ihtibasi bevilde ve 

~ide ve barsakların ekşiliğini "cezb ve ishali ve kan ceryanını ve 

taaffünü ahiatı kan içi~ istimal olunur. Jl • .: .. "::l..ıi...UA Bu sufuftan südüs 

di~~emden nısıf dirheme kadar verilir . 

. 26) Iskorçine 1~ .,-..ı,i.-1 ı~: ~..ı,.i.-1 ~;l~.J JJ,...J..>A. .. I ı~· ,., ... ..~,._ı 
ol.zA\lt'Bazı yerlerde her sene kökünden sürüp tazelenir ve bahçelerde 

d~hi ekilip besle~ir. Sak, ı iki üç · karış kadar yükselir. Yaprakları 
teke sakalı yapraklarına. benzerler. Uzunca ve ensiz ve mücelladırlar. 

ç·içekleri sa~ı ve' demet tarzında açılırlar. Tohumları ·uzun ve ince 

[1] Müe)lifin terceme eylediki « Miyerületibba >> nın il&çlar formüllerinde 

şöyle bir reçete vardır : 

Türkçe' Ayni Seretan 

Yıkanmış güherçile 

buğday 20 

, 
.Alm~nca 

Krebsaugen 20 .. grane 

Gerein'igte~ salniter 10. , 
Vermisch und reibe es zı:ı einem pulver 

auf ein mal zu nehmen 

lO 
Latince 

hap. Ca.ncr. gr. XX. 
NitJ:. pur gr. X. 
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,ve beyazdırlar. Kökü parmak kadar ve üzeri siyah içi beyazdır ve 

gevrektir. Tatlıca taamlıdır. -~ • .:..JirlJ~I kökü kullanılır. JI..;...;~IJı.)• 

beyaz su içinde cüz'ice kaynatmakla yap_ılan · matbuhu nukuuna .

müreccahtır. Iskorçine reçeli meşhurdur. v{,;l.-1 oldukça gıdal~~<İ~rı
c"idır ve edviyei kal~iyedendir. Bevil ve hayzı idrar eder ve terledicidir: 

Jl..:.-~1 çiÇek, sar;a vebai hummalar gibi_ emrazda kullanılır. .;l..ı.i.o 
·JI~~I" dört ôirhemi seksen dirhem kadar su: jle ma.tbuh olunup 

matbuhu mezbur istimal olıinur. -

2 7) ıJJ'.J..la} _,l..l Altın · otudur ki kariben zikrolunur.

Arkası var 




