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28) JJ~~ı ı:ı_,~· .. r--:-1 i _,.:~JJ::ı..,. o::i-.J::;--1 JJ_,-1.. ~J.r.-1.. 

o~.:.ı.lll İmparatoryayı. berridir yani bir nebatı müstemirredir ki ke

refs nevindendir ve yapraklan kerefs yaprakianna müşabih, lakin büyük 

ve bahari ve magdanoz taamına benzer taamludurlar. Sakları üç dört 

karış · kadar yükselirler ve dallar verirler ve teptlerinde şemsiye 

tarz,nda müctemi ve ufacık ve çepçevre beşer beyaz varaklardan 

ibaret çiçekler açar ve sonra ikişer ikişer ve büyücek ve müdevversi 

ve siyah, acı tohumları hasıl olurlar. Kökü orta boylu ve kalın ve 

beyazdır, Bu nebat gölgelik ve sulak ve kayalık ve denize yakın 

yerlerde biter. : ~ • ..::_llrU"::I i<ökü ve yapraklan ve ekseriya tohumları 

kullanılır. J\ •• :_ "::IJ~)· matbuh ve nuku olunur. U"! _,lı muvakkız ve 

muhaddiş ve mtlfettihtir. Jl.....:-'YI füturdan olan bevlin ve hayzın ihÜ

basında ve kuluncu rebhide kullanılır. Jl...::-":JI.;I..U.. yimrp dirhemden 

bir dirheme kadar 80 dirhem suda nuku ya matbuh olunur. 

29) ~)\: • .!..1 Çadır çiçeği nevindendir. Anınla böylece tarif olunur. 

30) .ı;::.!l 

·":J>Ill Bir marqf nebatı seneviyedir ki evvela iki nevi vardır. 

Bi ı ine ak eştir ve öbürüne kırmızı .eştir derler. Ve bunların birbirinin 

k e bir ve sa gir nevileri vardı;: ·K e birleri dörder karış v.e sa girleri 

birer karış kadar yükselirler ve cümlesi se.bze makulesindendirler. 

Lakin . taamları ve gıdaiyetleri güzel olmadıklarından agnıya itibar 
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etmezler ve zayif midelilere elvermez. Zira hazmı usretlidir ve batnı 

gevşedir ve mureltıptır. 

<~.:•lll Bir nebattır ki bir karış. uzunlukta ve kırmızımtrak çok 

saklar şürüp yere yatarlar ~e yaprakları keçi sedefinin yaprakianna 

benzerler lakin ufacıktırla:r ve saplar üzerlerine pençe tarzında 

dizilmişlerdir. Çiçekler uzun başak tarzında ve sıkıdırlar ve yapr~k

ların kulaklarından ç{kıp açılırlar ve kırmızı ve nadiren beyazdırlar 
ve sonra horos ibiği tarzında ve tikenli gılaflar ve içlerinde birer 

tane bögrek (böbrek) şeklinde tohumları hasıl olurlar. Kökü uzun ve 

kalınca ve üzeri siyah . içi beyazdır. Bu nebatın bir nevi sagiri dahi 

vardır ki bundan farkı ancak cemi eczasının ·küçÜk olduklandır. 
u"l_,i. ı Paklayıcı ve müdirriri ahlat ve müfettih ve munazziçtirler ve 

t erleticidir. Dahilen ve haricen kullanırlar. Lakin nadiren istimal 

olunurlar. 

S2) 1.5-Ç c!.l.!.l Boga tikeni ve mayasıl tikeni dahi derler. ·;lk.;=l J.!. 

viii!S' U" ı ~;~ u-i~J rnl:.i.:-' 0'.i' ' 0J.l;l.:. ~l..lı_ ,;ı~lp;~ 

o~. • .ı.lll Bir nebatı müst~mirredir. ki sakının do~u olduğ_u nadirdir. 

Yani bir karış boylu ve eğri bir sak sürer ve sakı mezbur baza? 

küçük dallara dağılır ve yaprakları uzun ve . üzerieri koyu y~şil 

enseleri akçıl ve tüylü ve çevreleri derin şakaklı ve pek hafif tiken

lerle ·donanmıştırlar ve dallarının tepelerinde uzunca ve meşe pelidin

deri büyüeek tomurcuklar ve her birinde bir demet ufacık ve kırmı

zırolrak çiçekleri hasıl olurlar_ ve sonra her biri bir tikenli tohumları 

peyda olurlar. Bu nebat ekseriya bağlarda kütükler aralarında biter. 
~ •• :_llrLi"YI ekseriya · tomurcukları kullanılırlar. 

: J~.:.... ":JIJt)• matbuh olunurl ar. : u"IJi.ı müfettih ve muhallildir. 

Jt....:-~1 basur şişlerinde dahil ve haricen kullanılırlar.-Jl...:- ":l i~I.~A,. 
5-10 dirhemi 150 dirhem suda matbuh olunur. Kara tomurcuklarını 

üzerinde · taşlmak basura nafidir itikat ederler. 

· 33) ı..>; If. d.!. i Kura divlegi ve yaban hi yarı dahi ·derler. 
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;~l~l:i .;.). 

-""!ı} L. J,;. _,; _,; 
4.:4UI nebatı bayağı hiyar gibi yeryüzüne yayılır. Koliari ka

l ın ve yaprakları bayağı hiyar yaprakianna müşabih lakin anlar~an 

küçü_k ve akçil ve tikenluce çiçekleri dahi ana müşabih ve sarımtrak 

lakin .küçük · yemişleri yarım baş parmak büyüklüğü~de ve zeytin 

şeklinde ve üzeri tüylü ve huşunetli ve evvel yeşil sonra sararır ve 

pek lijzucetlu bir rütubetle me ml u _ve içi Ebucehil karpuzunun çek ir· 

dekleri gibi lakin ufacık çekirdeklerle dolu ve kökü kalın ve beyaz 

bir acı nebatı seneviye-dir ki sıcacık yerlerde ve metruk topraklarda 

· biter. ..ı •• :..JI rU':II _ taze yemişlerinin usaresi alınır. Jl •• -:.-':IIJ~)" 
usarei mezbure kaynadılıp ·hulasa kıvamına geti;ilir ve bu bulasa 

bazı sulu ilaçlarda hususa mürver çiçeği ve papatya Sl,lları gibi 

nesnelerde ezilip verilir. u->1).1 pek şedit ve muhaddiş bi~ müshil 

ve mukayyıhtır. JL.:_ ':ı' 1 kuvvetten olan bazı istiskalarda kullanılır. 

JL.-:.-'Yl;l-<.&.. usaresinden 1 buğdaydan 4 buğdaya kadar veril~r. 

"':-«'ll bir nebatı seneviyedir ki Mısırda ve Avrupanın - ekser 

yerlerinde ekilir. Iki karış kadar yalnızca bir sak sürüp dallar v~rir. 
Yaprakları uzun ve enlice, sivri ve çevreleri ufacık tikenlidirler. 

Dallarının tepelerinde fındık kadar düğmecikler ve anlar da safran 

çiçeği renğinde birer demet çiçekler açar ve sonra. uzunca ve arpa 

tanesinden büyücek . ve beyaz ve mücella, katı ~abu!du, beyaz, yağlı 
içli tohumları hasıl olurlar ki anlara aspur tohumu ve Arabide 

Kartam ve Fariside ·Hoşkdane derler . ..ı •• _:..Jiil_;':/1 çiçekleri ve na

diren tohumları kullanılırlar. JL.:-'Y I~)· çiçekleri suda n~ ku ol unurlar. 

U<-1).1 müshil ve müfettihtir. Çiçeklerinin taamı mideyi bulandırır. 
J\ • .:_ ':ll · balgamdan olan zıkı nefeste, _öksürükte kullanılır, istiskada 

kullanılır. Jl...:.... ':llıl ..... .a.. çiçeklerinden 1 dirhem miktan 60 dirhem 

kaynar suda nuku olunur. 

35) ~) ..... 1 Kara günlük maddesine nazar oluna. 
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36} .ı. • .:r rf' J) 

:~tıUI Üzüm ağacıdır ki malumdur. v>lJ:ll asma balıarda bu· 

dandıkta akan suyu miifettihtir. Bevli idrar eder, uyuza fayda eder, 

gözleri anınla yıkamak gözlerin yaşını alır ve hasara kuvvet verir. 

Asma çubuklarının matbuhu ziyadesile müfettihi süddedir. · 

37} 

.ı.....ı.UI bayağı ısırgan ve büyük ısırgan dedikleridir ki maruftur. 

Zira ısırganın envai v~rdır. Biri ak ısırğan ve biri kırmızı ısırğa~ 

ve büyük ı sırğan ve biri tavuk pençesi ve biri yapışka.n otuna 

benzediğinden yapışkan ısırğan dedikl_eridir. Ekserinin bostaniler_i 

dahi vardır. Büyük ısırğandan başkalarına latince lamlnom derler 

ve herbirlerini kaydı müferrik ile temyiz ederler. 

· Cümlesinin mizaçiarı birbirlerine yakındırlar . . ~.:..J 1rt.J~I ekseriya 

büyük ı~ırğanın c~mi eczası kulla~ılır. Jt...:.-~~J~J. ekseriya nuku olu· 

nur ve usaresi alı.nır . ..rl_,i.l usaresi oldukça kabızdır ve nebatı 
muhaddiştir. Jl •• :.. ~ı dahilen nezfi demlerde ve kesreti istifrağları 

hapis için ve kan tükürmekte kullanılır . Haricen bazı mefluç olup 

hissi zail olmuş azayı tahdiş edip kızartmak için ve bazı nevazil 

inmiş yerlerde kullanılır. Burun kanını tutmak için usaresi buruna 

çekilir. Jl.:-~1;1-lv usaresinden günde biddefat birer dirhem verilir. 

38} ~~ ..ı;i diş otudur, harfi dalda zikrolunur . 

39) j~_,... .j;\ J..ı~o ı_S!~ J'=: )(.('_! p:-""1_,;.'~ ,J:- ~_>i-l 

.t.:"UI Arabide J:i-1 .;\AIIJ .... !' • Jllj..ı! J dahi derl~r. B~r n eb atı 
müstemirredir ki yaprakları sarı sabır yapraklarına müşabih el kadar 

enlidirler. Sakı bir karış ,kadar yükselip tepesinde beyaz, 6 varaktan 

ib.ar et, müdevver bir çiçek açar, sonra müdevverimsi gılaflar içlerinde 

siyah tohu~ları olurlar. Kö~ü bazan çocuk. başı k~dar büyük ·olur 

bir soğandır ki kat ender kat ufak parça parç.a levhalardan iLarettir 

ve kırmızımtraktır. ~u nevine kırmızı ada sağanı ve diş i ada sağanı 

dahi derler. Sağanı küçürek ve beyaz ve sair eczası da öbüründen 

esgardırlar. Buna «ak ada soğanı» ya~ut «erke~ ad.a soğa_nı» derler, 
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Bu nebat denize yakın ve kumsal yerlerde olur. <~.~ • .::.JırLi\11 · kökü 

kullanılır. JL.::-':ı\J~.)·. ~uf~f edip şeker le yahut ma~nezya . ile karış
tırırlar. Yahut haplar yapıp · verirler. Ve dahi suda yahut sirkede 

nuku ederler. Bazılar şarapta nuku ederler, Lakin ş~rap anın kuv· 

vetini kesreder.Yabis ·olarak ve~ilen sulu tarz ile verilmekten evladır. 

Anınla ~~./"' ve sirke dahi yaparlar. A~lara J-& 0.:~..1"" ve 

J~ı>J;.. tabir ederler. İnşallah mürekkebatta tariki imallerini ·tarif ed e· 

riz. c.f'l_,il cüz'ice miktarı müsekkin· ve maniülhadşedir. Harekati dara

baniyeyi ve nabzın hareketlerini azaltır . Bevli idrar eder.. Amma zi

yadece miktarı .....A:.c .ve şiddet eder, hem kay, hem ishal verir. Kan 

işeme~e ve midenin. iltihabına sebep olur. Jl...:- ':ı'l cü]:'i miktar ile 

gö~üs maraziarında ve kuvvetten olan istiskada kullanılır. JL.:... ~l;l...ıü · 

1 buğdaydan 2 bu~daya kadar verilir. Lakin iktizasına göre günde 

iki, üç kere verilebilir. · Hum tabip, çok müsteski adamlara bulandır
mak ve k~smak getirecek miktarlar vererek ilaç ey)edim, an·ların 

cümlesi illetten hal as oldular demiştir. 

4 O) Ada ~av ş anı • _..C: ..1. V"'_,;;~~ ı:J. ':ı' ~~ ~ 
~UI Tavşana benzer lakin andan küçük bir vasatülcüsse kedi 

kadar bir hayvandır. v-l_,i.l eti kesirülgızadır. Amma e~er pek genç 

ise andan tutkalsı ahlat hasıl olur. Pek koca ise hazmi güçtür ve 

adatavşanının içyağı muhallil ve sinirlere' nafidi~~ 

41) s:~· E_tcl Jl:._! Jf" '""'-' J:l.c. ~)1_,~·1) jl_,:--1) · ~)_,:--l_..t. 

~UI bögürtlen. nev'i~den bir nebat müstemirre yahut seneteyniye- · 

dir ki bahç.ele;e d ikerler ve kökünden fÜiz sürüp tenasül eder. Lafince 

anın çalısına .Rubus ideus derler. Ye~işi bö~ürtlen yemişine _bmzer, 

lakin pek latif ve güzel rayıhalıdır. 

Bey_ıız ve kırmızı yemişiisi vardır ve beyazı aladır. Fakirin(yani 

müellıf tabip Ataullahın) bahçelerimde çok vardır ve bir maruf mey· 

vadır . <~.~ •• : • .l ı rw':ı' l yaprakları ve çiçekleri, yemişlerı kullanırlar 

JL.::.;':ı'IJ~)· yemişldrinden ekseriya· sirke, ve şe ker ile şurup ya

parlar. · Çiçeklerini gerek taze ve gerek kuru olsun nuku ederler. 
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· Yapraklarını dahi nuku yahut matbuh ederler. ,_,..ıJ;l l kabız ve pakleyici 

ve müsekkindir. Lakin bög-ürtlenden zayıftır. J\...:-":/1 bogaz ve diş 

etleri maraziarında gargaralara katılır ve çiçekleri şiddetli . göz ağ
rısında ve yılancıkta ve mide gevşekliğinde kullanılırlar... Yemişleri 

~ana teravet vermek ve anın fesadını reffetmek için iskorbit mara

zında ve sirke şurubu kanın hareketi şedidesini teskin için hummalar

da kullanılır. Lakin yemişler midede hazmolmayup çok meksederse 

fasit ol~r. 

42) c:_jl JJ-'-:-

~ ... U ı Limon nevinden maruf meyvadırki buralara alası Nakşa 

adasından gelir ve Istanbul bahçelerinde limonluklarda dahi be~lenir. 
Vasatülcüss~ kavun kadar olur. <d~.ıru':ı'l bilcümle meyvası, ka

buğu, çekirdekleri kullanılır. {1....:.-":/IJ~J. üst kabuğunun mukattar 

suyunu ve ın:ukattar yağını çıkarırlar. Şurubunu yaparlar. Beyaz elli

nin reçelini yaparlar. Içindeki ekşisinin mürebbası ve şerbetini ya

parlar. Şeker ekip yerler. Çekirdeklerinin sübyesini yaparlar. Anla

rı matbubiara d~ katarlar. l..f'l)-1 üstündeki sarı kabuğu hardır ve 

muvakkızdır. Alt kabuğu hazımdır. Ekşisi taravet verici ve susamağı 

kat'edicidir .. Hummayi katı ', taaffüne mani ve solucanları katledicidir. 

Jl,..:.... ~1 üst kabuğunu füturdan olan za'fı hazımda, ~alp ve dimağın 
zafında kullanılır. Anın yağı ve suyu dimağı Ve kalbi devatara mutarri 

eelapiara iki üç katre kadar. katılır. Ekşisi kanın hararetini ve şiddeti 

hareketi ve safrayı teskin lazım olan marazl.arda ve ~ümmalarda kul

lanılır. Lakin bu ekşi usare güç hazm olur. Rıh ihdas eder. Ağaç 

kavununun çekirdekleri solucanlarda, acı ilaç verilmek lazım olan 

mide maraziarında kullanılır. Midevi hummalarda kullanılır. iğaç ka· 

vununun içi tatlı nevi de vardır. Taamı boştur, lakin tıbda kullanılmaz. 

43) t>JJ~ r:...lif 0~ .!l ;)_..)lj- Jzll V"J;_,:.L JJr _,ir.·\:.. 

"-:-4\l.l Orta boylu ve özlü bir ağaçtır ki yaprakları yahut yaprak

Ianna müşabih lakin küçürek, çevreleri dişlidir. Çiçekleri beyaz ve 

birer yerde müçtemi, şemsiye tarzın~a açılırlar, Yemişleri Ardıç 

yemişi gibi siyah, koyu kırmızı rutubetle memlu ve her biri ekseriya 



üçer tane ufacık ve uzunca tohumlardır. Bu ~ğaç ekseriya dere ke

narlarında ve gölgelik yerlerde biter. ~.: ... llrl-i':/1 yaprakları, yemiş leri, 

ağacının kökünün kabukları lakin ekseriya çiçekleri kullanırlar. Bun

ların kurumakla hassaları zayi olmaz. Jl...:_ ':ı' IJ!.J. çiçekleri suda ya

hut şarapta nuku oluourlar. Çiçeklerinin niukattar suyunu_ dahi çıka

rırlar. Anları keten bezi tobracığına doldurup bazı _ şeylerin·ü:ıerle.rine 

ilsak ederler. Bazan bu tobra-cığı evvela kafuru ile uğuştuı:urlar. 

Yem işlerin usaresini alıp mürebbasını yaparlar. Kabuklarını dahi su 

yahut şarapla nuku ya matbuh yaparlar . Bu kabukları döğüp süfuf 

dahi ederler t./"IJi.t çiçeklerinin nukuu eviyei ilenfatikiye tabir olu

nur pek ince Çarnarları ikaz ·ve teşvik edE?r. Kalbi ve muhlil ve 

m·uarrık ve muhallili riyah .ve rahmi ve maniilhatşedir • . Kabuklarının 

nukuu yahut sufufu, y~h~t matbuhu maiyeti ishal eder. Kökünün ka

bukları bu hususta aladır. Yemişlerinin usaresi de müsbili meyah ve 

müdirri bevl ve muarrikti~. Jl...:-':/1 ılıcak nukuu dalıilen hummalarda, 

soğu1damada, emrazı zükamiye, nevaziliyede kullanılır. Mürabbası de

santarya ishalinde kullanılır. Saideri de hassalarına göre her biri ma-' 

hallinde kullanılır. Jl....:-':/ 1 ;l..ı&.o çiçeklerinden yahut · kabddarından 

2 dirhemden 4 dirhem kadar 150 di~hem kadar suda nuku yahut mat

buh olunur. Murabbasından 1/3 dirhemden 1 dirhem kadar verilir. 

Sufufu dahi bunlara kıyasla verilir. 

44) 

.....,U\ Haşhaşın taze saplarını,· başaklanin çizip rütubeti lebeniye

sini akıtmakla al~ıklarıdır. Lakin bu az ve nadir olmakla ekseriya 

müstamel olan Afyon, haşhaşı su ile kaynatarak aldıklan hulasasıdır. 

V"IJi.l ahiatı gılzattirici, uyuşturucu, ağrıları teskin edicidir. Kusmağı, 
hıçkırığı, kan ~ereyanını kaeedici, ter ~etiricidir. J\ •• :-':/1 zayı.f ve· 

kuvvetle olan cemi harekatı teşennüciyede ve m~rakta, ihtinakı rahimçle 

teşennüçden olan ziykı nefeste, öksürükt~, gab, dair sıtmalarında sair 

bu m·akule emrazda teda!;>iri la~iaieden sonra ihtiyatla kullanılır. Zira 

afyonun kesreti tedriqle ülfet edenlerden ·başkaları sem gibi helak 

ve i lacı ipekakuanna kökile derakap k~sturmak ve sonra ekşimtırak 
sulardan yahut çiğ kahvenin su ile nukuundan çok çok vermekt:r. 



Afyonun Jl...:-1 ~Jl;.. .eski böğür ağrılarınqa ve asabi olan yarım· 
ba·ş ağrısında envaı anların, zehirli başaratın sokmasında acib, garip 

fayda eder. 

Jl...:-)ll;l. .. ı.a• Afyonun miktar istimal 1/2 buğdaydan 2 buğdaya 

ka~ardır. Bazan bihasbüliktiza tedriç ve ihtiyatla 10 buğdaya kadar art· 

tırılıp günde 2,3 daha ziyade kerre bile verilir. Sydenham tabip Afyo· 

n~n bir ı:ı;ıürekkep levnini { müellif Tincture yani sıbg kelimesi yerine 

boy~ manasma gelen levn tabirini bütün tıbbi eserlerinde kullanm~k

fadır. Fakir onu şimdi boyası diye tercüme ediyorum. Müstensih Na

fiz} icat etmiştir ki burada afyon ruhu {biz ona Laudanum diyoruz} 

denmekle m~şhur olmuştur. Bu terkip camayıka biberi ve mü.kerrer 

şarap ruhu ve bayağı suda hallolunup bir müdde~ hazmeltirilmiş af

yondan ibarettir ki mürekkebatta inşallah tariki arnelini {haz~rlanma 

tarzı} tarif olunur . .Bunun her 2? katresinde bir buğday kadar afyon 

ancak bulunabilir. Binaenaleyh bunun j\ • ..:_1 ;I..U.. 1 - 2 katreden 

20 · 30 damlaya k!'-dar artırmak mümkün olur. Afyon un hülasasını 

dahi yaparlark i süzülüp paklan m ış afyondan başka bir şey değildir. · 

45) \....1 Sı bin kulaç dahi derler. Köküne semiz kabak ve ak it 

k b dah. d ı ı · •. '1~ .. (" ~ 1 . 1 • t..: a ağı ı er er. l.Ao.l. ..r 15.:..)( ..r :: J:: . .J. D.JJ yy . r-...J. 

":'\lı Arabi, far isi, Yunanide birbirlerinden me'huz, bu zikrolu· 

nan isim meşhurlarından başka • .:ıl~;lj.c. • .)l.:.:...;l_j~> • .ji.!.>Jlj• .l_rl; 

l:Jl v-1.J t;ı.J.J. .:ı _,ll;-.;1 t~smiye olunur. Bir nebat müstemirredir ki 

in~e, tüylü filizleri ve kabak gibi elleri o!Üp yanında bulunan nesne· 

lere sarılarak pek yükseğe çıkar ve yaprakları asma yaprağına ben· 

zerler. Lakin küçük, haşin, · akcıldır. Çiçekleri ufak, beyaz, salkım 

salkım, _yemiş leri uzun gibi, ardıç tohumları kad~r, .ibtidııda yeşil, 

sonra kır~ızı olurlar, kökü uzun, çocuk uyluğu kadar daha ziyade 

kalın olur. Rutubetlidir. Bunun bir nevi daha vardırki bütün farkı 

ancak· yemişini kemal bul?ukta siyahlanma~ıdır. Kökünün olbiri gibi 

s~rınıtrak ·olduğudur. Binaen~leyh bu nevine ka.rayemişli ak asma der

ler. ~ •• :Jı(Li"JI,kökleri kullanırlar. Jl . ..:_ "J.IJL.ıı.. taze kökünün usa· 

re;.i ahnı~. Kurutulmuş kökü nuku olunur. Yahut dökülüp sufuf olunur. 
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vl_,;lı mahaddiş ve mlishil ve müdirri bevil ve solucanları hela'k edici 

ve süddeleri fethedicidir. 

J\...::.. ~ı dahilen manya dedikleri cünunda, bazı revi istifadeler, 

tahaddüş etmek iktiza eden ba:ıı müzmin · maraziarda kullanılır. Ha

ricen ozeyma tabir olunur şişlerde, Ur tabir olunur katı şi~lerde 

kullanılır. 

---Jl..:-~1;1-W kökünün sufufundan bir dirhemi verilir. lktıza eder-

se 24 saat zarfında 2-3 dahıı ziyade verilir. 

46) d: .. J.ıj\ Mekke pelesenğidir ki harfi mimde zikrolunur. 

47) .J.Y. ,jT ~lji\i ~L.J;I~ -'::',,;_,! p~l...~;!'. Ji~;IJ. _,;.'!:.~. 
4.-.AUI karabiberden büyücek ve müdevver, akcıl renkli, keskinliği 

karabiberden mülayimce bir bahardır ki deniz suyunda ısiatılıp ka

buğu çıkarılmış karabiber tanesinden başka birşey değildir. Deniz 

suyile yıkanan.ın milhiyeti sebebile öylece büyücek kalmıştır. Gerçi 

hakiki olarak akbiber dahi vardır. Lakin pek nadir bulunur. Bu Ak

biber dahi her hususta karabiber gibi olup şukadar ki andan ezaftır. 

48) .:rr.Ji ~.ı w·r: .J.~a.... w·r. i;~\ .Jr: Ji)l!·ı,;~ -'~1:-"..:ı~ 
1 

~ .. uı Ek"se:iy,a Şamdan gelir parmak kadar ve taamı acımtrak, 
rengi akcıl köklerdirki nebatı iki karış kadar, ince, boğumlu saklı, 

sakının tepesi dallı, çiçekleri beşer varakh, Hüsnüyusuf ve yalınkat 

karanfil çiçekleri tarzında ve külliyen beyaz yahut yeşil, yahut sarı, 

yahut erguvani veyahut kırmızımtrakdırlar. Varaklarında ikişer yahut 

üçer noktalan olup anlar varakların birinden olbirlerine· tecavüz ' 

etmekle nısfı birinde ve nısfı ah~ri ol bir varaktadır. Çiç~klerin orta

larında kırmızı telleri varqır . Sonr~ Hüsnüynsuf tohumu gibi müdev

ver tohumları olU!'. Nebat mezburun sakı üzerinde uzun saplarda, 

bazan ikisi bir yerde u~un, ensiz, sivri yaprakları vardırki . diplerinde 

yine ol şekilde dörder yaprakcıklar dahi olup iki taraflarda kulak 

_gibi vazolunmuşlardır. ~ • .:J ı,w~l kökleri kollanılır. Laki~ fizema-

nina nadır kullanırlar. Jl • .:-~~J~)· nuku yahut sufuf .olunurlar. 

vi) ... ı müvakkız ve maniülhatşedir. Jla:.- 'YI tiryak terkibine katılır. 
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Fütu!"dan olan harekatı teşe~nüciyeyi teskin ve solucanları helak etme.k 

ve şehveti cimaı tahrik etmek hususlarında kullanılır. JL.:-'11;1~ ... 

sufufundan sülüs dirhemden bir dirheme kadar verilir. Nuku yapmak 

için bu miktarın iki misli kullanılır. Kızılbehmen harfikarta ~ikrolunur. 

49 ) ;;::_:.,§ Deve dikeoidir. Harfi dala nazar oluna. Bir nevı 
Akdiken dahi vardır ki bayağı enginardır. Kariben zikrolunur. 

50) J'JI .Js:=;JT Bazıları yalnı'i ciğer otu y~zarlar. Lakin Kara· 

ci ğer otundan · temyiz için · türki i kadimde ..:,~; 1 otu dedik leri . gibi 

lisanı asra görede böyle yazılması münasiptir. 

~)14...:. • .:. .. . J)-l!....:. ~)~·Jıj. ; }J'. ~)')lj • 

.t.:"Uı Sağirve kebiri yani yas~ı yapraklısı ve ensiz yapraklısı olup 

bir nebattırki sakı bir karış kadar yükselir. Yapraklarının birazı di-
/ . 

binde olup yere yatarlar. Birazı .. sakın üzerinde olurlar. Çiçekleri 

zurna dibi tarzında, ağzı beşer haneli, renk.leri kırmızı yahut mor

dur, çoğu bir yerde müçte.midir. Sonra yerieriride düğmeciklerin iç

lerinde dörder tan~· müdevver tohumları olurhır. Kökü saçaklı, lüzu

cetlu bir rutubetle memludur. 

~.:..J I(U'/1 cemi eczası kullanılır. JL.:-l'IJ~)· ekseriya piliç su

yile, matbuh olunur. Hariçtan zumad olunur. if ı J;lı rutubet verici 

müsekkini sadridir. Lisanı sevir otu mizacına yakındır. Jl.:-l'l Akciğer 
ve göğüs maraziarında tükürmekle maddey.i defetmek lazım olduğu 

vakitlerde kullanılır. 

5 1) .... ı..,~J\ if::!~)- V"'J~.\rJJ.>:UI 1J)JJ Ji:>\:>.>:UI ~l:;.ıJ:IJI 

~\ll kökü sovan makulesinden, dışı karamık, içi beyaz, kalınca 

kpklerle donanmış, fidanı enli üç karış kadar yükselir. Taamı acı ve 

keskin rayihası fena bir neba'tı müteceddidedir k.i sıcak memleketlerde 

olur. ~ • ..:.Jı 1Lf'l'l kök.ü kullanılır. J t..:.-':/ IJt:,l:• üst kabuğu geregi gi

bi soyulup ayrıldıktan sonra' kökünün içi, döğülüp, sufuf olunur. Ya

hut ·matbuh' yahut si:"kede nuku olunur. Yahut ki bülasası yapılır. 

V" l ,:i.ı muhaddiş semiyetlidir. Yukarıdan ve .aşağıdan şiddetle sürüp 

defeder. Buruna çekiise .pek şiddetle aksırtır. Dahilen z~yade miktarı 

\ 



11 

helak eder. Bunu baytarlar atların ilacına katıp kullanırlar. Çobanlar 

koy~nların uyuzuna anıola ilaç ederler. Hasılı kelam zehir nev'inden 

ol.makla vaktimiz bazık tabipleri dalıilen nadiren kullanırlar. Jl . .:--"il 
etibbayi zaman nadir .~larak ve azim ihtiyat ve hasiret ederek baz~n 
manya tabir olunur şedit · cünunda .;~ malihülyada kullanır lar. Hari

cen kel marazında v~ aksırtıcı enfiyelerde ve sektelerde kullanırlar. 

Jl..,:-"Jl;I ... L.t sufufundan 2 buğdaydan 20 buğdaya kadar verilir. Dö

ğülmemiş kökünden 20 buğdaydan bir dirbem · kadarı 100 dirhem 

. suda nuku olunup andan aralıkta birer miktar verilir. Akçöpleme yi

yip zehirlenmiş adamın ilacı kahve içmek yahut kaynar suda niıku 

olunmuş çiğ kahve nukuundan çok çok içirmektir. 

52) ~JIJJT ı}>-:_ "JI.s~""Jb ..ı:A--~~;1.) l:JT)I;~ J-i~J· \.i."L)\j\; 

~ılı Hindişarkide Camayka adasından vesair adalardan gelir bir 

kabukturki mukaddema Vinter ·darçını ile ekilmiş olmakla ikisi bir 

şeydir zannederler imiş. Ak tarçın bayağı tarçından kalın lakin tarçın 

şeklinde ve bir sarımtırak beyaz enli ve taamı babarlı ve keskin bir 

kabuktur ·ki nükuu bayağı tarçın gibi kokar. Jt...;_ 'il J-.J. süfuf 

yahut nüku olunur. ifi_,:LI müvakkız ve müheyyiçtir. J 1...:...-'i ı za'fı ha~ 
zımda ve füturdan olan emrazda kullanılır. Jl...:.-'iı; 1 ..ı.aA süfufundan 

sjidüs dirhemden sülüs dirheme kadar verilir. Yarım dirhemden iki 

~irheme kadarı altmış dirhem suda nüku glunur. 

53) Ak zambak ~:!1 ;.;-r .:ıljT ;_;-_,- p~T i-'~~ Ji~ J 
_,~~ 

.._,.ııı Zambak envaından iptidaki nevidir. Bir nebatı müteceddi

dedir ki h~r sene kökünden sürer ve kökü sogan makulesidi~. Çiçek· 

leri sünbüli taberiye benzer v!! beyaz, !atıf rayihalı olduklarından 
nebatı mezkuru babçelere dikerler. Buralarda bir maruf nebattır. 

~ • .:.lı ru'}lı kökü, çiçekleri kullanılır. Jl....:-'i l ._;~.)=• kökünü pişirip ha

riçten zumad ederler. Kurutup salıkettikten sonra bazı merhemlere 

katarlar. Çiçeklerinin inbikle suyunu taktir ederler. Mukattar yağını 

da çıkarırlar. ifl_,iı çiçekleri mürattıp ve aiülattiftir, kökü yumuşa
tıcı, nadic verici, halledici, irinlendirici, pakleyici, iltihabı teskin edi· 
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cidir. JL.:-~1 ~ukattar suyu hünnakta ve sair dahili iltihaplarda, 

barkatülbevilde, vecai kilyede kullanılır. Yağı emrazı cildiyede, si

vil~elerde, hararetli şişlerde kullanılır. JL..:-)11;1 ~ mukattar suy;

nun dalıilen istimali 8 dirhemden 32 dirheme kadardır. 

54) Ak günlük .:,y ;.J.:.J lJ"".ıJ I IJ' .J; .J\....il J'\~.JI 

y.UI ReÇine nev'inden bir beyaz zamktır ki erazii mukaddesede 

Arabistanın sair yerlerinde dahi olur. Yaprakları mastiki ağacının 

yapraklarına müşabih ve ardıç nev'inden bir küçük ağacın reçinesidir · 

ki anın kabuğunu çizmekle ak günlüğü andan akıtıp alır lar. Ak ğün

lük herkesin malumudur. Bu ağaçcığa şeceretüllübnan .derler. ;~)ll 
alası pak ve cüz'ice sarımtırak beyaz olan ve kolayca kırılan ve ateş 

üzeri~e kondukta pek tayyib rayiha veren, taamı acımtır.ak olandır • 

. Jt..:-~1.,}.). ekseriya ateş ü~erine bir parçasını koyup anınla bir 

parça pamuğu yahut yünü tütsüledikten sonra anı bedenin bazı yeri

ne vazederler. Ak günlüğü envaı zumadlara ve merhemlere. katarlar. 

Bir dirhem mikdarını bir elmanın içinde pişirip günlüğü an~an ayıtla

yıp çıkardıktan sonra· o elmayı mariza zikı sadır ~e _öksürük için ye

dirirler. Lakin etibbayı asır indierinde bazı mülahazaya mebni terko

lunmuş rütbelerindedir. c..l"l) . ..l müvakkız, unulducu, bir mikdar sı
kıcı , terleticidir. J\ • .:- )ll füturdan olan ozeyıiıa tabir olunur şişlerin 

şiryan damarlarına şevk ve neşat getirmek için ve bazı azayı ikaz 

etmek için haricen kullanılır. 

55) Jt.ı~§ ~:!ı ~.w,) d.' ı )I;~IJ r .}~'' r >'"~,) J~ -;ı_; 
y;~~_y\::,,) 

~ ... uı yapraklarının ve hey'etinin müşabe~etinden dişbudacık ma

nasına Fraksinella tesmiye eylerlikleri nebattır ki saklan iki karış ka

'dar yükselirler. Müdevver, tüylü, kırmızımtıraktırlar. Yaprakları diş

budak ağacı yaprakianna müşabih lakin küçürek ve saplar üzerinde 

karşılıklı di.zilmişler, tepede bir y~prakla nihayet bulmuşlardır. Çiçek

leri sakların tepeleri'nde başak tarzında açılırlar. Dilber, büyük, her

birleri penbe renkli beş er varaklardan ibar7ttirler. Göbeklerinin çev

relerinde kırmızıca daireleri, ortalarında sekizer, onar telden püskül-
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leri vardır. Sonra yemişleri ve içlerinde güneş tarasından büyücek 

beyziyyüşşekil ve siyah, parlak, tepeleri sivrice tohumları hasıl olur

lar. Kökü uzun, ser-çe parmağından incerek, kuvvetli . rayihalı, acı ta

amlıdır. Bu nebat sıcacık yerlerğ.e, ormanlarda biter. ~..:JI il.i':/1 

kökleri kullanılır. Jl..:-':ll J~...ıb nüku', matbuh, .süfuf o lunur. U"ı,i.t 
hafifçe müvakkizdir. Solucanları helak eder. Jl..:-':ll füturdan olan 

emrazda, solucanlarda kullanılır. ~\ •• ;...\ii; ı~ süfufundan 1/6 dir

bemqen 1/2 dirheme kadar verilir. 1 dirhemi 60 dirhem kaynar suda 

nüku olunur. Girid yarpuzu, mangır otu d.edikleri yarpuz mahallinde 

tahrir oluner. 

56) \Jhl (ismi arabidir.) .1;. .JiJI':"; • .) ~;1~ L) li\ Ll;\ 

~:ı;T 

.ı. •• UI şevkei Mısır tesmiye olunur, ağacın karraz ve kezalik sent, 

sant, sebt, farsçada küre isimlerile müse~ma yeı:oiş lerinin usaresinden 

yapılır,. katı, karamtık kırmızı, kuru ve kırılır bir mürebbasıdır ki 

Mısırdan gelir. Ol yemişlere Mısır'da kulkul dahi derler. Jl.a:- 'YIJ~.;b 

nüku olunur. c.rl,i.ı m~tt~ri, kabızdır. Jl.a:- ':ll nezfi demde, basur 

·kanının kesre~i cereyanında, ishalde, dösantaryada, kusmuğu teskin 

etmekte, diyabetes matazında dahi kullanılır. Haricen taravet ve ka

hız lazım olan yerlerde zumad olarak kullanılır. J~ ':/ı;l""&.o 8 buğ
daydan yarım dirheme kadarı bir münasip sulu ilaçta hallolunup ve

rilir, Yahut pir dirhemden iki dirheme ·kadarı~ bir o kıyye .su

da nüku olunup anın günde 50 dirhem kadarı istimal olunur. _Lakin 

bundan akva ve ala ilaçlar bulunahdanberi akakyanın istimali terk 

olunmuştur. Bunun Mısırda tazesini de kullanırlar. 

57) Akçe ağaç, (ki sarma dahi derler). ~ ;~ ı..rJ~J~I; 
i ;l:. _,; .1,1; 

~\lı gürgen nev'inden maruftur. U"l,i.l ceni~ eczası kabızd~r. 
Dahilen, haricen nükuu ve zumadı kullanılır. Hususa zumadı mak'adin 

hurucuna nafidir, Lakin etibbayi zaman köylü ilacıdır deyu istimaline 

tenezzül etmeyorlar, 

1 
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58) Y.Ji 
"-:"UI kestaneye benzer, koyun yüreği resminde bir yemiştir ki 

Yeni Dünya'da Brezilya memleketinde olup oradan kurusunu getirir

ler. Jl...::.-'YIJ~)" yağını çıkarırlar. 1.)"1_,1.1 kabızdır, yakıp kabartıcıdır, 
J\ .. :... ':ll gerek kendisini, gerek yağını dahil en istimal etmek hiç bir 

vechile caiz değildir, amma haricen bazı nasırları, zübdü, kah etleri, 

eskimiş, fena karhaların salabetlerinf gidermek, paklemek için kulla

nılırlar. Lakin bu yağ bir tarikle kana nüfuz ve s·~rayet ederse pek 

fena ve ağır arızatara sebep olur i binaenaleyh anın istimalinde ihti

yat ve hasiret etmek lazımdır, 

59) Ekşi tirfil, kuzu kulacı ğı dahi derler, ':"';; \'ıJ-1..?

JJll:~; ~.ı,ı ~_,ifı )l}.jj(;i 

-y.Uı ~ir nebatı müstemirredir ki kökünden uzun, ince, bazan 

kırmızımtırak çok saplar sürüp ü'zerlerinde yürek resminde üçer tane 

yumuşak rutubetli, sarımtırak yeşil, bir latif ekşimtirek taamlı yap· 

raklar verir. Bu sapların orta yerlerinden saplar çıkıp her biri bir 

tane çan resminde büyücek. ağızlar diplerine kadar beşer hanelere 

şakkolunmuş ve ekseriya beyaz bazan kırmızı, nadiren sarı çiçek 

açar, sonra yerlerinde fener şeklinda birer gılaf peyda olup içlerinde 

doru renginde tohumlar hasıl olurlar. Kökü kısa, kalınca dört beyaz 

yahut kırmızımtıraktır. · Uzun saçakları vardır. Bu nebat ormanlarda, 

kumsal yeri-erde biter. ~.~ıil_i\'1 cemii eczası kullanılır, Jl .. .:.:.. 'YIJ~.Jb 
usaresi alınır. Nebatın matbuhu dahi, · bazı matbuhlara· da katılır. 

I.J"IJil laravet ve sükunet verici, susamağı, teaffünü katedici, müsek

kindir, Jl..:-':/ 1 dalıilen hiddetli, safralı hümmalarda, iskorbiti harde, 

r edaetli hümmalarda, sair kuvvetten olan emrazda kullanılır, Haricen 

ağız ağrısında, hunnakta matbubiyle gargara olunur. Jl...:... ':/1 ).W 

yapraklarından bazı mutarra ~atbuhlara bir kabza yahut bir kabzası 
yiiz dirhem miktarı bir tabhaya katılır. Usaresinden ·matlup hasıl 

oluncaya kadar aralıkta birer kaşık verilir. 

60) Ekir kökü C:. J fl ı_r>.;./i' ı_r).a:;l.J;\ W"'y':lli . ı_rJ.;ii 
ıjl;p;l ~il.J)ı _,.. ':/t; 
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.ı. ... U ı parmak kalınlıgında, çok boğumlu, dışarısı kırmızımhrak, 

içerisi beyaz, baharsı kokul~, keskin taamlı bir köktür ki alası bura-· 

lara ·uzaktan, Tataristandan gelir. F elemenk, Yenidünyada kain Ka

nada memfeketinde, Cava adasında dahi olur. Nebatının yapraklaQ 

ak zambak yaprakları gibi, yemişleri dari 
1

fülfül gibidirler. ~ •. :Jir 1-~~~. 
kökü kullanılı ı:. J\.~=-~~....;~)~ süfuf olunur; nükuu, hülasası dahi ya

pılır. u" ı Jiı müvakkiz, midevi, dimaği, müfettihtir. J\..:.... ~1 mi.denin 

barsakla~ın füturdan naşi ·olan maraziarında kullanılır. J\..:_ ~1 J\..w· 

süfufundan 1/3 dirhemden 1 dirheme kadar verilir. Yine süfufundan 1 
dirh_emi 60 dirhem kadar kaynar suda nüku olunur • 

. 
61) Al hüsnü Yusuf. -~:1... u-: :i . u-,.·lh:J -". J::k ;h.... .); u->ı; 

J .f. ,:~::; \k_.):; ı.5)) J-! 

.ı.;AU\ bu hususta lubnis tabir ölunana bayağı hüsnü Yusufa ben

zer. Şu kadar ki bunun sakları andan ziyadece yüksek ve t~ylüdür. 

Çiçekleri al yahut zincifre renginde koru aldır. Anın gibi ·bu da 

şemsiye tarzında bir yerde müctemj çiçekle~ açar. Çiçeklerinin her 

biri ber mutad beşer varaklardan ibarettir. Lakin bazı katmedisi de 

vardır. Bu !lebatı hususa katmerli~ini bahçele!de beslerler. Lakin tıb
da kullanmazlar. Asıl lihnisten farkolunmak için· zikrolundu. 

62) Alacehir, Boyacılar dikeni dahi derler. . • )jl . ~. 

JJJ.J 

':-6111 Arapta şevketüssubbagin dahi derler: Çalı nev'inden, çalı
lık, rutubetli_ yerlerde biter. Kilis vilayeti semtlerinde çok olur. Bir 

küçük ağaççıktır ki kalınlığı vas;ıt, kabuğu kiraz ağacının kabuğuna 

benzer. Dalları ahlat ağacı gibi bazı dikenl~rle donanmış, yaprakları 

elma yaprakları gibi lakin küçük, çevreleri ~fak dişli, yemişleri ardıç 
yemişi kadar,_ yumuşak, iptiçlada ye.şil, kemal buldukta siyah, parlak 

olur. Bir yeşimtirek, acımtırak rutubetle dolcır. fçleıinde bazı ufacık 

çekirdekleri olur. Bu yemişle boyacılar yeşil, sarı boyarlar. Anı ta

bibler ilaca kullanırlar. ~ .• ::...tı 1 u;.ıı alacehrin ancak yemişleri kul

lanılır. Jl...,:-~1 J~ ;b matbuh olunur, usaresinin macun!J yapılır. 

U"IJil bir kuvvetli müsbili maiyettir. J\..:-~1 füturdan olan ist_is-
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kada, nikriste, evcaı nevaziliyye ve mefasıliyyede kullanılır, Lakin 

istimali· nadir olur. Jl....:-)ll;ı .ıı. 1 dirhem alacehir yemişi 100 dir

hem suda matbuh olunur. 

6 3) Alatma Bu isimle maruftur. .ı..:i~l_ 

..._.._ ut sakları yeryüzüne yayılırlar . .Y~prakları çiyan otunun yap· 

raklarına benzerler. Taamı acı, kökü doğru, küçük beyaz bir nebat· 

tır ki anın müdevverce yap.raklısı, ensiz yapraklısı olur. Ensiz yap· 

raklı nev'inin yaprakları ok demirine benzerler. Evvelkinin çiçekleri 

beyaz, ikincinin sarıdır. Bunun mavi çiçekli nev 'i de vardır. Cümle

sinin çiçekleri küçük, bayağı keten otunun çiçeklerine müşabihtirler. 

Bunlar t arlalarda ekin aralarında biterler • ...ıoA-:..JirU)II yaprakları, fi
lizleri kullanılırlar. Jt..:.. )IIJ~)· nük.uu; matbuh, zumad olunurl ar. 

U"'l_,i 1 pakleyici, onuducu müfet_tih, muhallildirler. Jt..:.-)11 gözün 

bazı marazlarında, yaralarda, istiskada, sair sulu şişlerde kullanİlırlar. 

Bunların cümlesine deruneci müennes derler. Deruneci müzekker çiyan 

otuna derler ki harfi cimde zikrolunr. 

' 64) Alami elifi hazifle lami ded ikleridir ki harfi larnda zikrolun· 

ması müstahsen görüldü. 




