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Sağlığında karşısında safbestesi ihtiram duranlar Ismail efendinin 
ahlaki ·ve ilmi meziyetlerini pek iyi bilirler . . Onun ilimde bir yanlış· 

!ılı:: yapmak istemiyenierin eserlerinde tesirlf'ri vardır. Ismail efendi 
etrafındakilere müfid olmak gayretile ahlafa kendisini tanıtacak bir eser 

bırakmağa boş vakit bulamamış~ır. Onun için gelecek nesil onun ismi~ i 

ilmi etü~lerde arzusu hilafına bazan zikrolu~ur göreceklerdir. Öyle bir 

zengin ki servetinden başkaları müstefid olmuştur, öyle bir alim ki ilmini 

etrafa taşırmış. Ilmi telkikierde bulunacaklara doğru yolu göstermiştir. 

o lstanbulda ve islam aleminde bulunan eserlerin hakiki bir ruhu 

mahiyetinde idi. Her hangi bir eseri ve münderecatını sord uk mu an· 

latırdı. Eğer bunlar toplansaydı cildler dolar ve Istanbul kütüphane· 

lerinin muhteviyatı anlaşılırdı. Onun ~kumadığı kitap kalmamı§tır. 

Reyleri çok kuvvetli id i. Bir çok, alimane ~ddedilen eserlerin mahiye· 

tini ortaya koydu. Onun el yazısı iyi tanınırsa okuduğu umumi ve 

hususi naclide kitaplarda kayıtlarına ve mufassal malumat a rastlana· 

cağına . şüphe edilmesin. ~em bunların arasında ne mühim tercemei 

haller çıkacak tır. . 

Üstadın tıb tarihimize sayısız ve emsalsiz yardıfl!ları . dokunmu~, 

en mühim eserleri o bize göstermiştir. Herkesin kendisine çok müra

caet etmedikleri devrelerde eline geçen. bu kitaplarda müfid notları 

v?rdır. Bu notlar toplansa lsmil efendiyi abfada anlatabiliriz.Tarafın

dan t~planmış ve yazılm.Jş müntehibat vardır. 

İsmail efendi tıbbı atik ile çok meşğul olmştur. Zamanımızcia tıbbı 
atike vakıf yegane bir alimdi, diyebiliriz. Vefatından iki gün sonra 

öğrendikki mülkiye tıbbiyesine sami'sıfatile devam etmiş, hatta he· 

kimler arasında çok sevilen, hocam ve küçük lzzet diye maruf dok~ 
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Tarih 1103 Müellif : MEHMED BİN ALİ 

au kitap küçük yaştan başlıyarak şeyhuhete varıncaya kadar ilmi 

h bla meşgul olan Mehmed bin Ali'nin 1101 de tesvit edip 1102 de 

tahririni tamamladı~ı bir (Nebati ilaçlarla tedavi} (*).kitabıdır. 

Avrupadan gelen ve bura<la terbiyetenmiş ka~ıt azerine yazılmıştır. 

Sahife kenarl~rı : Altun cedvelli. Başında sade bir tehzip var. 13 X 22 

(*) Eser yazmadır ve huıtısi kiitüphaneme aittir. Taş basınası matbuu da 

-vardır, Yazma nüsha sonunda liste matbuund:ı yoktur. 
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ebadındadır. Bir sabifede resim yanında bir satır, me_tinde onbeş iİ~ 
1 

onaltı satır yazı vardır. Her sahife bir müfrede aittir ve resmi var-

dır. Sol baştaki beş satırlık izalıat bundan evvelki müfrede aitt'ir. 

Resimler : Çok itinalı yapılmıştır ve mukaddimeden ve ilaçl~rın 

latince yazılarından anlıy oruz ki bir gar b eserinden çizilmiştir. Çok 

güzel bir toplamadır. Bunu toplıyan zat kendi tecrübelerini v:e onlar 

hakkında bildiklerini, nerede yetişip yetişmediklerini de ilave et

miştir. 

Eşer : Tam terceme bir eser · değildir. Adapl:e mahiyettedir. 

(Frengi) ·diye tabir ettiği şey latincedir. Kitabın sonunda olan Iu
gatlerde bu isimleri renkli mürekkeple yazmıştır: Bazı sahifelerde 

muh.telif renkte mürekkeplerle b.azı kelimelere tesadüf o lunur. ..r 

Kitap : 91 sahifelik olup her sahifenin üst köşesindt=!k i resim bah

settiği nebatın şekli olup 3, 4 renk üzerine boyanmıştır. 

Metinde me~zuubahs nebatların her birerlerinin Latinçe, Arapça, 
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ve Türkçe olmak üzere isimleri yazıldıktan sonr~, nerede yetişti~i, 

neresinin kullanılac~~ı, hangi hassalara malik olduğu ne s~retle isti

tim,al. ed!lece~ ve ~~er fazla dikkat ve takayyüde ~htiyaç varsa mut

laka .. (fabibi ~az~~a) sc;>rulmasını ve gaflet <;>lunmamasını ayrıca zikre: 

derek f.1ihaY.et~~ndiı:ir . 

: , Kitabıa. nih~yetine .ayrıca bir de 3 dilden· {Frengi, Arabi, Türki) 

dilden .mürekkep ufak bir tıb . lfigalçesi ileve olunmuştur. Bu IOgatçe 

47: sahife kadıır tutmaktadır. Bu ·IOgatçenin birinci faslım binnefis 

190 adet tıb ıstılahlarina, ikinci faslı nı da 370 kadar' müfredata ayır· 
mış ve bunları alfab~ sırasile tanzim etmiştir. 

'"Müellif zikretti~i bu müfredattan diş tababetini alakadar eden 

nebatın bazılarından da mufassalan bahsetmektedir. Ezcümle: Bahar 

çiçe~i, Ka~ögüzkebir, Leylekburunu, Ay;ık; F~enkayrı~ı, Sultanotu,. 

Beşeryaprak, Subiberi, Dişotu ve Devedili, ltüzümü, Padzehirotu ve 
Sığırotu. 
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Müellif kitabın başında 

( Ufüvanı şebabdan hini şeyhuhete varıncaya kadar ilmi tıbla 

meşgul olup gab Arap hükemasile ve gab Acem hüke·masile ve gAb 

Latin bükemasile görüşüp nice alıvaliere vakıf olup zarü sergerden vadii 

bayrette iken kalbime bu geldi ki ey biçare esiri hallaki cihan aleme 

· kıldıkta tecelli. Her birin bir hal ile kılinış müteselli. Sen dahi çün bu 

ilm içinde bulund un. Bari bir iş peyda eylekim baisi rahmet ve sebebi 

mağfiret ola deyu bu fakiri pürtaksir güya ·babdan bidar olup fikr 

eyledim ki bazı devalar varki lazım ama bu vilayette meşhur değil, 

Galatada Frenk . ve Rum kefereleri getirip Azim babal~r ile fürubt 

ederler. Habrıma bu geldikte •...... ) diye başlıyara k söze girişiyer ve , 

bu müfredahn her birerlerini tarif ve beyan eder. 
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