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TİMURLENK . BAYTAR Ml İDİ? 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Kony.~ müzesi kütüphanesinde 2838 numaralı yaima bir . ~aytar

namenin 45, 46, 47 nci va_raklarında Türk tarihinde Osmanlı türkle- . 

rine keder~verici vukuatile·meşhur olan Timurlengin baytar oldu~unun 

yazılı- oldu~unu mezkı1r -~üz~ müdürü s~yın Yusuf Aky~rt bildirmiş 
ve me~kı1r va~akl~rın 6 :s-~b'ifedeıi mürekkep ı:esim l~rini de göndermek 

lütfünde bulunmuşdur . 

Mezkı1r sabifeleri ok~~uk . . Ç~IC. açık ve güzel bir türkçe iİe eser 

Kenan efendi . ta~afından yazılmışdır [lj. Muha~kak ki toplama bir 

eser olacakdır. Y~zılış taribi malum ·. değildir. f.b'adı 12 X 1Ş,5 dur. 

Ince kağı,d ı samani alıerlidir. f.se~ harekeli ve usulüne muvafık güzel · 

bir nesih ile yazılmışdır~ 

Timurlengin bayt~r. oldu·~unu ortaya koyan babi~ ·; 
~arak 45 a, 45 b; 46 a, -4~ b, 47 a, ~7 b de . bu ·suretle beyan 

edilmişdir : 

(.;. Ilmi ba~taride_. Timurlenlf Şeyhülmeşayib menzilesindedir. 

Hatta padişahı Buharaya intisabı v.e ol banedaı:ıa münas~beti ve Mir

aburinin Timur gibi bir kaç yüz hademe· ve bendesi olup .. bend.esinin 

edna ,bi~ tökeri olmak hizi imkandan dur ve mehcur ike~ şayestei 
' niami celilei r_Şhmaniyye rahim ve gafur olmakla bazı makbul atlara-

illet arız oldukda etrafdarı daim tahaı ri ve talep ve baytarı h üner-

[1] Varak 80 a ·da bu baytarnamei latifeain cami' ve müellifi, camiişerif sahi

bi Sultan Ahmed bin Mehm.ed_ bin Mu~id... Hattati Kenan efendinin hattı desbile 

.olan nüsbadan, (Eibac Mehmed bin elhac Aliyyibnilhac Mehmedill Belgr~di' naqıın
da güzel n~silı yaz~n bir ·zat tarafından 1258 (1842} de lstanbulda Süleymaniye 

camii yaldninde. bir yerde istinsah etmişdir. Birinci sahife başı tezhiblidir. Kenan ~ 

efendi eserinin gayet muteber ve memc;luh bir kitab olduktJ, ona tazim ve ihtiram 

edip gaflet .olunmıya diye medholunmakdadır. 
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65) Altınotu bazıları dalakotu derler. 

rJ_; .ı.:...} .Jı-1 r JA-1 Jl~ ~;.c:} J ... ı 

~U 1 Ara b ide .jJI_J.J.J} .J«- ve _r-l}l-4.1" ve jL~ dahi derler. Fransızca 
altınotu manasma •JJ~JI dahi derler. Baldırı kara nev'inden bir ne· 

battır ki yaprakları besfayic yaprakiaTma benzer. Lakin küçük ve ense· 
leri kırmızJmtraktır. Çiçekleri ve yemişleri gayet küçüklüklerinden 

hurdebinsiz görünmezler. Bu nebat huşunetli ve taşlık yerlerde ve 

duvarlar üzerlerinde h~susa sıcak memleketlerde biter ve üzerine 

güneşin ziyası düştükte altın gibi yalabıdıg-ından altınotu demişlerdir. 

· ~.;.:..lırW"YI yaprakları kullanılır. Jl..:-"iiJı.J. nuku ve matbuh olu· 

nur. ıf.l}-1 müfettih ve sadridir. Jl...:-"il gög-üs ve dalak maraziarında 
ve ·sarıl;kta kullanılır. Jt...:.-"YI;! .w :. 2 · dirhemi 100 dirpem suda nuku 

veya matbuh . olunur. lskolofendir.yonuo kebiri dahi vardır. Farkı 
anm eczas!nın bu zikrolunandan büyüklü~üdür. Lakin bassada hiç ihti
lafları yoktur. 

66) Altın kamış. Su şeft~lisidir. Harfi sadda zikrolunur. 

67) Elma tüffah, siyb, r}l.. rJ•JI. rJ. Y!J. 

":'Uı maruf meyvedir envaı pek çoktur. Bahçivanlar, her birini sureti, 

ta;lmt, cesameti çihetile bir isimle tesmiye etmişlerdir. Hatta fakirin bos-
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tan ve ba~çemde kırk~ yakın nev'i vardır. Ez'ancümle üç nev'i aslisi var

dır ki biri müdevver olandır. Ona buralarda tekerlek elma Mehmed elma· 

sı derler. Birine firenk eİması, Sinop elması derler, uzunca olur. Üçün

çü nev'i bu ikisinin şeklinde dahi olur lakin ufacık ve ceviz kadar 

olup amma pek I~tif rayihalıdır. Buna misket elması derler. Arabide 

tüffahi şami ve . latince pomom muskatum derler: Cemi elma

ların alasıdır . Bunun en makbulü buralarda Karadeniz sevalıilinden 

gelir. Gerçi Marmara deniz_i sevahilinde İznikmit (şi~diki İzmit) ve 

Y al vaç ( Yalova ki kaplıcalarile meşhurdur. Na fiz ) semtlerinden bir 

kebir misket elması dahi gelir: Lakin o l birine benzemez. Jl..:.. 'i!J!.)' 
~Imanın şurubu yapılır ki ((şerabı tüffah diye m~şhurdur. ifl_,iı pek 

mürattıbdir. Sadri, kalbi ve hiltı sevdayı münaddicdir. Batn ı mülayim 

eder. JL.:.. ~ı emrazı sevdaviyede gerek taam ve gerek ilaç olarak 

kl!llanılır. Elma a~acı kabu~unun matbuhu kabız olmakla ishalde, 

gargare için hünnakda kullanılabilir. 

68) Anason Enison Raziyanei rumi Enisum Enis Enice 

.ı....UI bir n ebatı seneviyedir ki bazı bostanlara ekerler. Sakı i~i karış 
kadar yükselir. Yapraklan ~kçıl ve maydanoz yapraklarına müşabihtirler 

ve rayihalıdırlar. T~humları yeşilimtrak ve baharımsı ve _latif taamlı

dırlar ki cümlenin malilmudur. ~ • ..:_lliu~l Bazı taamı kerih il~çlar 
istimal ettikten sonra a~zın lezzetini yerine getirmek için ondan bir 

miktar çignerler. Süfuf edip · şeker karıştırılıp istimal olunur şekerle

~e yapılır. Suda veya şarapta · nuku olunur. Matbubiara kat~lır. Im

bikle taktir ederek · cemi eczası ve havassı ahzolunur. Ana Kuhul 

~nison tabir olunur. Halkın mukattar anasun ya~ı dedikleridir.Anasun 

nuku dahi olunur . ifl Ji.l Müvakkiz ve . kalbi ve midevi ve muhalliİi . 
riyah ve maniülhadşedir. Jl.. .. :-~ ı Emzikli hatunların südünü ikaz ve 

sevketmek için ve hazme kuvvet vermek ve kulunç rihi tabir olunur 

karın a~rılarını t~skin · etmek için ·vesair e"mr;zı. füturiyede. kuİla.nılır. 
Jl...:.. 'iı;I-IA• süfufundan 10 buğdaydan yarım dirheme . ~adar verilir. 

Nuku için bunun· i~i misli k~llanıl ıl-: AnisonÇini· dahi . kariben 

zikrolunur. 
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69) ~li~·T Etibba indierinde bu isimle meşhurdur. Gerçi sülük 

otu dahi derler. ~~~~·i r.,l) c.r JJjjJ jj ,jJJJ.. anagallide. 

~lll Bir nebatı seneviyedir ki tarİalarda ve yol kenarl~rında biter, 

erivaı çoktur. Lakin tıbda iki nevi kullanılır. Birine erkek ve birine dişi 

sülük otu derler. Erkek sülük otunun yaprakları küçük, m.üdevverimsi, 

çiçekleri kırmızıdırlar. · J?işi sülük otunun yaprakları anlardan büyü

cektirler. İkisisnin dahi sakları yere yatıyorlar . Amma dişi sülük 

otunun çiçekleri mavi renklidirler. İkisinin dahi çiçekleri. çepçevre 

diziimiş beşer varaklardan ibarettirle, sonra ~orumsu iılaflar içlerin

de ufacık tohumları hasıl olurlar. Kökleri beyaz, saçaklıclırlar, 
~.;_lı(LJ)fl Yaprakları kullanılır. Jt...:..... l'l~):o süfuf olunurlar ve hü

lasaları dahi yapılır. Nadir· olarak nuku olunurlar. IJ"ı_,i.l cüzice mu

haddiştir yaraları paklayıcı ve onulducudur. Jl •• :. • .'YI malibulyada ve· 

sar'ada kullanılır. Kuduz kelp dalamış ·adamda dalıilen verilip haricen 

ilsak olunurlar. Jl • .:_'!llıl.ı.i .. süfufundan günde 4 defa 20 şer buğday 

kadar verilir. Hülasasından 8 dirhemden 2 dirheme kadar verilir. 

70) Anarkardiya r.all':'"',. J.>~ r ~.)J~~-~ .>J~Iil ~.)Jt;~·T 

4.:•l:ı Bazı suretle kuş yüreği şeklinde olduğundan Rumide {r.um

cada) böyle tesmiye ~lunmuştur. Küçük kestane kadar ve siyah mü· 

cella bir meyvedir ki . Hintten ve Mala ka . adasından getirirler. ~)" 

Jl...:- '!ll e~ibbayi zaman, hiddetli ve hatarlı olduğundan i~timalini 

terketmişlerdir. Kudema, matbuhunu, bal ile kaynatıp ;J)\~IJ~ 

namiİe o şuru~u ~ulla~ırlarmış. U"l_,i.ı ziyade müsehh.in ve ~uhaddiş 
ve murakkiktir. Jt..;.:... lll Bürudet ·ve rütubetden olan dimağ mara~ la· 

rında ve füt~rdan olan humk ve . nisyanda kullanılır imiş. Jl...a-:-l'l;l~ 

1/3 yahut 1 dirhemini 50 "dir hem su ile matbuh edip andan tedriç _ve 

ihtiyatla verirlermiş . 

Te n.b i h : Bu ilacın ziyadecesi yahut mahrurülmizaç ve genç 

adamlara verilmesi ekseriya ihtirakı dem gibi, yübuseti dimağ ve seher 

ve hersam gibi emrazı mühlikeyi mucib olduğundan burada zikrolun· 

masına asıl sebeb, ·mizacını aniayıp terketmek yahut bizzarur lazım 



oldu~u halde dahi ~nı bir hazik tabibin re'yini istihsal etmek elzem 

oldu~unu ifade garezidir. · 

71) 1..1"'~·~· i (Kenarda kırmızı mürek~eple yazılmış, lakin izah 

edilmemişdir. Nasih) 

72) ~->~~i Bazılar ayıola anberbaris derler ve türkii kadimde 

kadın tozlıi~u derler. Enber Baris, Epine- Vinette, oxyantus, Berberrg, 

zirişk. 

4~Ut Bir küçük ve dikenli çalıdır ki ataemın kabukları sarıdır 

~e yaprakları uzunca, yumuşak, ekşi taamlıdırlar. Çiçekleri salkım 

salkım aÇılırlar. Sarı, ufacıktırlar sonra yine salkim tarzmda müctemi 

ve pek ufacık ve· beyziyüşşekil, iptidada yeşil, kemal buldukta bir 

. koyu al renk peyda eder, sulu, ekşi yemişleri hasıl olur. Bu çalı, 

ormanlarda, metrak yerlerde biter. Babçelere dahi dikeı:ler. Fakirin 

bahçemde . çoktur . .U..:...t.ı('ı_;)lı yemişl~ri, bazan' çekirdekleri, · a~acı· 
nın kabukları, salata ile karıştı rı hp taze yaprakları kullanılır. ~.J
Jl..: .... 'it Yemişlerini sıkıp usaresini bir mikdar bayagı su ile karış· 
tırdıkdan sonra kifayet miktarı toz şekeri yahut sade şurub yani 

kesdirilmiş şeker ilavesile andan bir güzel şerbet yaparlar. Kezalik .,. 
yemişlerini su ile kaynadıb bezden süzdükten sonra, şeker, mülayim 

ateş üzerinde toprak veyahut gümüş tencerede kıvam . verip şurup 

yaparlar. Bu yemişlerin mürebbasını yani şekerli reçeli.ni dahi yapar
lar. Çekirdeklerini dö~üp çıkın içine koydukdan sonra ılıcak 'suda 

\ . 
anı sıkıp o~arak lübbünü alırlar. Ana cüz'ice şeker katıp sübye eder· 

ler. A~acının kabuklarını kaynadıp m~tbuhunu alırlar. U"l_,i.l Susama· 

tı katedi ci, ta,ıeleyici, kabız edici, safranın hiddetini, ahiatın · hare· 

ketinin şiddetini teskin edici, . müfettih, taama iştiha getiricidir. 

Jl..:... 'it yemişlerinin usaresi safravi .hiddetli bummalarda, sair bu 

makule emrazda, hararetten olan za'fı kalbde kullanılır. · Çekir· 

dekleri hararetli iaballerde kullanılır. Ataemın kabukları hiddetli 

madde ile olan "sarılıkta kı.ıllanılır. 
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· 73) •ı.JJ) ı:ıı41 [lj"Bu dahi ismi arabidir, ti.irkii kadimde !l.c... der· 

ler. ı.JJ) r-~ ı.JJ) ı:ıı..$Jı seseli Levisticum Ligusticum Liveche 

"':AUI Bir neb~tı müstemirredir ki sakı adam boyunca yükselir. 

Yaprakları kereviz yapraklarına benzerler. Lakin anlardan büyüktür· 

ler. Dallarının tepelerinde müctemi ve şemsiye tarzında beyaz, ufacık 

çiçekler açar. Tohumları raziyane tohuqılarına benzer. Lakin büyük· 

dür, uzun, derin olukludur. Bu tohumlara boroıı gözü derler. Kökü 

parmak kadar uzun, kalın, beyaz, buruşukdur. Bir ag-ır kokulu, har, 

baharsı taamlı nebattır ki sıcak yerlerde, dag-larda biter. Bu neba· 

ta arabide, yunaniden me'huz olarak c..r -'='4-, kezalik ligostigon da· 

bi derler. ~lrl..J":/ 1 kökü, tohumları kullanılır. Jl...:... ":/lJ~J- Nuku 

ve sufuf olunurlar. Süfufu şekerle karıştırılır, yahut sair baharsı süfuf· 

larla karıştırılır c..f"ıJi.l müvakkiz ve müfettih, ribleri tahlil edicidir. 

Jl • .:.. 'il ha~assı mezkOreye müteallik emrazı füturiyede kullanılır. 
Bu makuleden .olan za'fı bazımda, ibtibası bevl ve bayizde dahi 

kullanılır. Jl...:.. ":11;1~. 1/2 dirhemi 60 dirhem kadar kaynar suda nuku 

olunur. Süfufundan 10. bug-daydan 25 bu~daya kadar verilir. 

74) "-W'i' Meşhur olan ismi budur. Türkide melaike kökü derle.r. 

Miris, Angelica, Arcbangelica, Angelique 

~UI Bazı su ile dolu çukurlar, pınarlar kenarlarında, sair r.ütu· 

betli yerlerde biter. Babçelere dalıi dikilir.- Iki sene kadar muammer 

olur bir nebattır ki 3 • 4 karış yükseklikte, kalın, kırmızımtrak bir 

sak sürer. Yapraklarİ büyücek, dişli birer sap üzerlerinde karşıl~klı 

dizilmişlerdir ki sapın tepesindeki bir yaprakla tamam olmuşlardır; 

Çiçekleri sakın tepelerinde müçtemian şemsiye tarzında açılırlar. Her 

birerleri beşer adet, çepçevre diziimiş beyaz varaklardan ibarettirler. 

Sonra ufacık gılaflar içlerinde ikişer ikişer, ince, uzunca, yuvarlak, 

arkaları oluklu tohumları hasıl olurlar. Kökü baş gibi yumruca, sa· 

[1) Encüdan, merdüman vezninde engüdan muıırrebidir ki baldırgan dedikleri 

nebattır. Hıltit agacı dahi derler. Hiltit tabir olunan-zamg bundan hasıl olur. Ma• 

.ruf baldıranın gayridir. Burhan Kııtı' Liasım efendi. Tab' Islambol 1214. S. 102 . ... 
(Liltabi') 



;_ 94-

·çakh, taşr.as~ · siyah~ içerisi beyaz, taamı bah~rsı, bir latif acımtırak, 
miski rayih.alıdır. -d • .:.JiiLi~ l kökü, y9prakları, tohumları kullanılı-r. 
Jl..: ... ~IJ!.)• Kaynar suda, yahut kuhul tabir olunur mükerrer ruhda 

nuku olunur. Kökünü_n reçeli dahi yapılır. ı..l"t)..l Müvakkızdir mi'4evi, 

dimag-i, muhallildir. JL.:-~~ rihlerde, ~a'fı h~zim .de, redaetli·hümmalar· 

da, iskorbutda kullanılır . . Lakin zaman;m;zda nadi~ kull~nıİır. ;l..u.. . . . .. . . •· ~ 

Jı...:...;.~ı 1 dirhemden 2 dirı{eme kadarı 100 dirhem kadar s-uda nuku 
o '( • o 

olunur. 

75) di Tin, Encir, Ficus; Figu, Figue~ . 

~Ul Bir maruf meyvedir. Buralar.da levni, hacmi, şekli cihetle

rile farkolunur. Pek çok nevi vardır. Bu meyve sıcak, mu'tedil mem· 

leketlerde olur. Zira ağacı yumuşak ve çok özlü olduğundan şedit 

soğukda donup -kurur. ~ • .:.JıiW~L Meyvesinin :güneşte kurutnlmuşu 

sehlülhazim olmakla tıbda kuru incir kullanılır. Lak_in nadirülistimal

dir. JL..:-~IJ!,). matbuh olunur. Bazılar süt ile matbubunu yaparlar. 

'-"'1) .. 1 Hararet ve rütubette i'tidale kariptir. Yumuşadıcı; ahiatı ihata 

birle hadşeye mani olucudur. JL..:-':ll Zükkamda, göğsün yanmasını 
teskin etmek için, batnı mülayim etmek için, hünnakda gargare için 

kullanılır. Çib~nları .yumuşatmak, pişir~ek, az vakitte irinlendirmek 

için zumad olunur. Ineiri 90k yemek rihler ihdas eder. Incir yaprag-ı
nın südü bir ls.es,kin, yakıcı, kabardıcı nesnedir. 

76) J..ıı'\ Rasen, Zencebili Şami, Helenium, Aster, Aunee, . 

Aune Elecampane. 
Bir nebatı müstemirredir ki ~ökünden çıkan yaprakları yere yatar· 

lar. Sıg-ır kuyruğu otunun yapraklarından enli, uzundurlar. Sivri uçlu, 

buruşuk kenarlıdırlar . Orta yerinden 4 - 5 karış yükselir, kırmızım· 

tra_k, doğru · tüylü, içi b<?ş, bazan sapsız yapraklada donanmış bir 

kaç dallı bir yahut birkaç sak sürer. Saklarının, dallarının tepelerin

de ufacık, birer yerlere müctemi sarı çiçeklerd~n ibaret top top çi

çekler açar, sonra y~ssıca başlar peyda olup içleri~de uzunca, ince, 

-! . birer dikenli tohumları hasıl olurlar. _Kökü uzun, kalın, semiz, lüab· 

lıdır. Taşrası karamtık içi beyaz, çok rayihalı, baharsı, acı taamlı· 



:.....-95 .:.... 

dır~ Bu nebat gölg~lik, sert topraklı dağl~rda, çayı{Iarcfa biter. 

~.:-11rW'YI süfuf olunur. Kabul tabir olun~r mükerrer ruhda nuku 

olunur, hülasası yapılır, bazı matbubiara katılır. ~l_,ll Müvakkiz, ma· 

niülhadşe, öğüldücü, yumuşadıcı, hülasası solucanları helak edicidir. 

Jl...:-~~ süfufu za'fı hazımda, barsa~ların za'f ve füturdan naşi olan 

maraziarında kullanılır. Bu hususlara nukuu da cüz'ice su ile karışb

rılarak kullanılır. Matbuhu balgamlı dıki nefesrte, muhati, yapışkan 

maddeli basurda, akciğer yaralarında kullanılır. Hülasası solucanları 

katı ve ihraç etmek için kullanılır. Uyuzda, gicikte hariçten dahi 

. kullanılır. Jl...:....~l;l.ıı.. kökünün süfufundan 1/2 dirhem·den 2 dirheme 

kadar verilir. Taze kökünden matbubiara 4 dirheme kadar katılır. 

-. ·-- 77) .:.JJ.:i l Enzerot .:.JJfi • .ı~r' {kafı arabi ile .:!l.ı~ dahi 

lı1gatti r. • C:! lhU) 'Y _,;_,i ;1- _,.:.1 _,; sarcocolla 

~UI : Ufalanmış akgünlüğe benzer bir zamkdır ki Acemistan .ye 

Arabistandan dahi gelir. U"IJlı Sıkı~ı, pakleyici, pişirici, onulducu, 

muhkem edicidir. JL.; .. ~1 Haricen kullanılır. Göze müteallik maraz· 

larda kullanılır. Bu sebepten arabide ana kıililifars ve utiryakulayn» 

dahi derler. Latince «sa.rkokola, et yetişdirici demekdir. Zira yara· 

lar yetişdirir onultmak için olan zumadlara, merhemlere de katılır. 

78) !l ,.,G 1 ·Ef'ı Ma ri tiryak vipra vip_er vipre. 

"-;'>UI Engerek yılanı sair nevi yılanlar gibi yumuil:aaan'ÇTlmıayıp, 
anas~nın karnından diri çıkar bir nevi bayyedir ~i boyu takriben bir 

arşı'n kadar, kalınlığı iki parmak kada·rdır. Ağzının içindeki sair ufa· 

cık dişlerinden başka iki yanlarında iki uzun, egrice, bazan uçları 

çatal iki azı dişleri dahi vard~r ki soktuğu vakitte a,nlarla sokar. 

Der~si parlak g0nagı1n renklerle donanmışdır. Dili uzun iki çataldır. 

- ~ •• :..llr L;':/1 Başından, . kuyrugundan birer mikdan kesilip barsakları 
ayıklanıp atıldıkdan sonra gövdesi, içyağı, karaciğeri, yüreği kullanı

lır. Jl...:.... ':IIJ:.~ Matbuhu. süfufu, kursu, tuzu yapılır. c.J"IJlı Gövdesi 

zehiri kateder, kanı ıslah ve tasfiye eyler. Ahiatın hareketini arttır· 

makla ter getirir. İçyağı kezalik terledicidir, ~uballil, müsekkin.dir; dahi· 
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len, haricen istimal olunur. Karaciğerini, yüre~ini kurutup süfuf eder· 

ler. Bu süfufa, «padz~hri hayvanİ» derler. Bunun dahi bassası anla

rın süfufunun yani kurututup sehk olunmuş engerek etinin bassası 

gibidir. Lakin andan çok ziyade kuvvetlidir. Engereğin ödü munak~i 

ve muhallildir. Jl-:-~1 Eti uyu:z ve iskorbut gibi kanın fesadından 

naşi olan maraziarda kullanılır. Ödü göz perdesinde haricen kulJanılır. 
J\..:-~~~.)\i. Bir adet engerek yılanının baş tarafını, kuyruk tarafını 
keserler ve derisini sıyırırlar, barsaıdarını atarlar. Bad.ehu yüreği, 

karaciğeri ile beraberce gövdesini boğazlanıp ayıtılanmış bir kUçük 

arık, yağsı:z piliç ile bilece kan yudan ot, yabani hindiba, . sarı may

danoz, marul herbirinden bir kab:ze alıp yıkarlar, ufacık doğradık.tan 

sonra layıkı kadar su ile kifayet milcdarı bir iki içimlik matbuh ka

lacak kadar hamam maride yani bir ~işeye cümlesini doldurup şişeyi 

bir başka ıau ile dolmuş tencereye oturtup kaynatırlar. Kanı ıslah 

için marize sabahları aç karnınil bir iki defada içirirler. Hergün, ya 

iki ıünde bir böyle taze yapıp on beş gün kadar verirler.· Başlamaz· 

dan mukaddem ve tamam olduktan sonra marize birer müshilce mat

buh yahut müshil haplar verirler. Adetçe anların matbuhu budur. 

Ahvale münasip ecza ilavesi dahi mümkündür. Engerek süfufunun 

mi~darı istimali 8 buğdaydan sülüsan dirh~me kadardır. Engere~in iç 

yağından 1 katreden 6 katreye kadar verirler. Karaciğerinin, yüreği· 

nin süfufundan 6 buğdaydan 1/2 dirheme kadar verilir. 

• Arkası var • 
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