
Türk Tıb T·arihi Arkivi 
Cilt 4 . No. 16. 19 4 0 

İSMAİL SAİB EFENDi HOCA ( 1871-1940 ) 
VE TIB T ARİHİMİZ 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

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~ 



ŞANI ZADE ATAULLAH 

ELKIT ABÜL HAMIS Fl ZIKRIL ED V IYE 

, .· 
~p~lf~ J u-·lil':"'\;s:Jı 

IV 

79) Engerek kökü. Yenidünya Serpentaryası dahi derler. ;Ua~ r . . . 
ı.5:":-JJ ı.S:>;JJ J-;~ • . u-i.)I;I:.:.J.' ~).J.Jfi~r \;\f~.;:_J ~ıl:ı. • .r 

~Ul Arabide ı.$:":";_,11 ~J.ı..J;I dahi de~ilebilir. Bir. nebatı müste· 

mirrenin . köküdür ki kuru, küçük, hafif kül renginde, ufacık saçaklı

dır. Nebatı mezkfir Amerikanın canibi şimalinde · kain Vircinye me~

leketinde kendiliğinden biter , anın yaprakları Buhuri Meryem yaprak· 

!arına benzerler, .her sene teceddüd ederler. Bu kök, valeryana kök~ 
gibi baharsı kokar. Acı, baharsı, kafur taamındadır. Jl..:-~1 JL). 

sUfuf olunur. Suda, yahut şarapta nuku olunur. ~akin süfufu müreccah· 

tır: Kınakına ile, valeryana kökü ile, kafur ile sair baharat!!\. karışık 

da istimal olunur. ıfl).ı muvakkız, muarrık, efavihi, acı, nafi'

dir. Hıltı lenfaya kadar müessi~dir. JL.:.-"::l za'f ,/e füturdan olan 

hilmmalarda, bahusus solucan hümmasında, dık hümmalarında, emrazı 

cildiye, kezalik za'f ve fütur sebebile olan gangranalarda, sılma

larda kullanılır. Jl...:.... ':ll;l..ıü süfufundan 10 buğday ağrından 30 · 

buğday ağrına kadar verilir. 1/2 dirhemden 3 dirheme kadarı 100 
dirhem suda yahut şarapta nuku olunur. 

80) Enginar. .. 
~.J~ Artichaut 

Articuco. 

4.;"'111 Bir nebatı müstemirredir ki bostanlarda ana mahsus bazı 
tarlalarda yetiştirilir. Buralarda bir maruf sebzedJr. İki nev'i yardır. 
Birine er k ek, birine dişi derler. Farkları ancak birinin cemi' e ez ası 

dikenli, birinin asla dikeni olmadığıdır~ (Pek tabiidir ki erkeği diken

lidir. ı: U.ll J Enginarın yabanisi de olur. Ana ak diken derler. Bunun 

dahi eQginar çiçeği gibi çiçeği göklü~em 'olduğundan gök devedikeni 

derler. V"l_,il Eriginar müfeltih ve gıdalandırıcı, bede.ne kuvvet geti-
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rici, kanı ıslah edicidir. Yabani enginarın kökü müfettih, diş a~rısına 

nafi'dir. Tohumları küçük çocukların ümmü subyan İiıarazına yani ha
vale dedikleri sar'alarına nafi'dir. 

. 81) İngiliz tuzu. Jr--~ e~ J.-,-~ 2-· &' S;Imira Beli is Salca 

tarticuro Amarum Sale d'lngiltera · 

u.UI asıl İngiliz tuzu. İngilterede Absun nam mahalde kain bir kü

çük pınarın suyunu tebhir etmekle hasıl edilir bir tuz olmakla ona milhi 

Absun n:ıanasına firengide Sel d ' lpsun !ierler. Lakin bu kabil oldu~un· · 
ı 

dan ekseriya eczacı dükkaniarında ·bulunan Ingiliz tuzu taklid olup 

humudıyeti zaciye ( acid e sulfurik) ile memlu ·.deniz tuzudur ki has- . 

sada · öbürüne pek yakındır. Hakiki İngiliz tuzu bir madeni, acı, pek 

beyaz tuzdur ki İngiliz vilayetinde gelir.Apsun pınarının tuzlu suyun· 

dan tebhir etmekle tahsil olunur. Jl...:.-~~J~_,b suda yahut papatye 

matbubunda hallolunup l'erilir. cfl_,iı taravet getirerek letafetle ishal 

edip aşa~ıdan sürer, süddeleri açar. Jl..:-)lı böğrek ( böbr~k_), 

mesan_e kumlarında, bö~rek ağrıların da, sıtmalarda, istiskada, süddeye 

dair maraziarda kullanılır. J\...::... )11;1...\A.o 6 dirhemden 12 dirheme ve 16 

dirheme bıdar evrilir. 

82). Anisonı Çini. Badiyl!-ne muharrefi payane dedikleri harfi ha

da zikrolunur. 

83). Animazamkı 1i~IC:"' (_,:"i gomme anime gomma animae 

~UI r~çineye . benzer bir beyaz zamktır ki yeni dünyadan gelir. 

Orta boylu bir a~açtan çizmekle sızıp alırlar. if!)..f ahiatı barideyi 

yumuşatıcı, hal edicidir, di_mağidir. Jl •• :_ )ll yarım baş agnsında 

tepeye vaz olunur. Yahud onunla kellepuş tütsüleyip başa giyilir. 

Yaraları paklemek, unultroak için zumadlara katılır.. 

84) J'_;II.~JI böylece meşhurdur. Bazılar opator lbni Sina yazar. 

;ı_,bbt ;t_,b~, ı r ,~.ı::~J r-"->Jl.~,ı \:.;_ ~ -"· -..>\..~; ı.5-·~~; .:,.;~ 
j_) )ı.~,, 

.ı. •• UI bir büyük nebatı müstemirredir ki dalları çoktur. Sakı 4-5 

~arış kadar dahi ziyade yükselir.Tüylü kırmızımtırak.tır.Rayihası baharsı 



175 -

ve latiftir. Yaprakları uzunca, sivrice ve takım takımdırlar. çevreleri 

dişl i ve kendir yaprakianna müşabihtir, çiçekleri· demetler tarzında, 

ayva ğülü rengindedir. Kökü saçaklı beyaz, acımtıraktır. Bu nebat 

rutubetli yerlerde biter. ~ ... :_llrLf~l yaprakları kullanılır. Jl.:-'YIJL,b 

suda v,e yahut şarapta nu ku olunurlar dl_:i.l mukiz, kabız, niüfettihtir. 

Jl...:- ':ll füturdan ·olan zafı hazımda, yelden olan karın ağrılarında ve 

bazı kara ciğer ve d alak maraziarında kullanı l ır . Jl • .:-':1 1;1~ .. 1 
dirhemi 60 dirhe m suda ya şarapta nuku olunur. 

85) Opator Masuye. Harfi elifte icranu diye zikrolunan gafisi lbni 

Masuyedir. 

86) ı.!J)Ji J~,ı harfi kafta kurum diye zikrolunur . 

8 7) ;_, .. )1,..,1 vavı ıskatla )_, .. ~ı dahi yazılır. J.,ijj tilya til-
leule tillio. 

~UI Uhlamut ağacı et toprakta biter. (Et toprak bir zirai ıstilah 

olmalı ~U.U) ve buralarda bir maruf ağaçtır . Anadolu ve Ri.ımelide 

dahi çoktur. Hatta kesip kereste ederler. Bazıları bunu arabide mah~ 
lep dedikleridir zan ederler. Lakin mahlep, kara günlük dedikleri 

miai yabise a·ğacıdırk i miai mezkCıre o nun kabuğ!!dur.Arabistana mah

sus ağaçlardandır. 

~ • ..:.J.trW':/1 ıhlamurun çiçekleri k ullanılır. Jl .• :.-'YI.Jt.~b nuku olu· 

nurlar. lnbikle mukattar suyunu dahi çıkarırlar. ı/lJil ıhlamurun çiçek

ler i hafifce mukizdirler . Tohumları kabız ve kuruducudur Jl...:- ':ll 

çiçek leri sinirleri zafından ve gevşekliğinden olan maraziarda mesela 

bu makuleden olan sekte ve sar'ada, baş dönmesipde, merakta .kulla

nıl ır . Tohumları burun kanını dindirrnek için süfuf olun up buruna 

çekilir_. Jl .. .:-':l i;!.ü. 1 dirhem ıhlamur çiçe~i 60 : dirhem k~ynar suda 

nuku olunur. Mukattar suyundan aralıkta birer kaşık verilir. Ç ocuklara 

gülbeşeker kaşıkcığle verilir. 

88) Öd. Sarımtırak, acı bir maddedir ki kara ciğere muttasıl öd 

kesesinin içindedir . Insanın ödü kitabı evvelde teşrih olunup tıbda bazen 
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sı~ır ödü k~llanıldı~ından burada zikri murad olundu. Sı~ır ödü. 

meraretülbakar Filebovis, fiel di bove, fiel de boeuf. 

~UI Lüzucetli, · bulanık, kendisine mahsus bir ağır kukulu, bir 

kerih acı taamlı maddedir ki öküzün. öd kesesinde Lulunur. J~ ':ı'IJL1b 
rutubeti tebhir olunup uçurulmakla bulasa kıvamına getirHclikten . 

sonra andan sadece haplar yapılıp verilir. Lakin ekseriya sair babara 

müteallik hulasalarla karıştırılıp verilir. c..t>I}. ı a'zai hazm·ı ikaz eder. 

Hususa a'zai mezburesine safrayı tabiinin noksanından naşi fütur 

gelmiş adamlarda, çehredeki lekeleri giderir. 

Jl..:-':ll Kulak gürültüsünü def için. fitille kula~a idhal olunur. 

Safrayı tabiinin noksanındau olan za 'fı hazi~de dahÜen kullanılır. 
Jl...:-':ll;l..w sülüs dirhemden bir dirheme kakar verilir. 

89) Öd ağacı. .) _,c .) _,~ - (J--: _,.'~T 
;_,ır_,q 

~;•UI Hindistan a~açlarından _zeytin- ağacına benzer. Kiraz . gibi 

kırmızı _yemişleri okır. Kabuğu haşin, · ağacı kara m eşe a~icı rengin-

. de, katı, sert bir a~açtır ki yağlı, acı taamlıdır. Ateşe bırakıldıkta 

latif . rayihası malı1mdur. Bu ağaç Çinde, Koşinşinde biter, lakin nadir 

biter.Bazılar bulundukları yerlere nisbetle Mendeli, Semendervi, Kımari, 

Kakli~ Sıni, Kiş m iri tabirlerile far kederler:Alası yağlı, çürüksüz ol andır. 
J\..:-':ı'l..;ı.Jb kudemayi etibba s~fuf edip bazı macunlara, cevarişler~ 

katarlar, ufacık doğrayıp bazı matbuhlara katarlarmış. Lakin . şimdi 

istimali metrOktür. Bazılar ana bedel dalıilen sarı sandal kullanırlar . . 
·c,..t>l_,ll midevi ve dimağidir. 

90) -"clbJI. Ismi sahibi ü~ere harfi ayında (..ıöll.) J~ diye zikrolunur. 

91) JJ• J.jJI ..h-_,lt.lu- Symphitum medium Bugulae B~ugle 
Consulida media. 

~:"Ll l Bir nebattır ki bazı dörder köşeli, bazı ince, eğri büğrü 
_sak! er sürüp anlar çiçeklerle donanırlar. Tüylüdürler. Yapraklan uzunca, 
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. . . . 
enli ce, J:.... yaprakianna müşabilıtirler. Tatlımsı, ağız horuşturucu taam· 

İıdırlar. Çiçekleri sak; nın yukaniarına doğru tabaka tabaka dairenmadar 

aÇrlırlar . Anların her birerleri ikişer dudaklı, mavi ve nadiren kül rengi 

yahut beyazdırlar Sonra konca_ları gı laHar o~up içlerinde dörder tane 

müdevverce tohumları hasıl olur. Kökü saçaklı, kabız taamlıdır. Bu 

nebat dağlık, taşlık, yaşlık yerlerde biter ve bu tarif olunandan olduk

ça küçürek bir · nev'i dahi vardır. Tariki istimali karakavz gibidir. Ha-
. . 

. vassı, _istimali dahi ana karibdir. Lakin bu, anın kadar kullanılır.az . 

92) Üzerlik. J• J''- ~.:.ı.- }'L.;b. jiJJ-J) ~~I_,JL ~·J) .U~~ 

.~;-t>UI yaban ·s edefi nev'inden olduğundan efrenç, yabani Şam sedefi 

manasma vechi muharrer üzere tesmiye ederler. Bir man.if neb~ttır ki 

nisvan taifesi kurusunu ateşe bırakıp yandıkça çıtırdadığıni te fe 'ül edip 

aıiınla küçük çocuklara tüts~ ver irl~r. v> ı JLı yaraları unulducu, ahiatı 
inceltici, nudıc vericidir. Ateşe bırakıldıkta güzel rayiha verir. Lakin 

fi zernanina etibba ind ierinde istimalden sak ıttır. 

9.3) Üzüm. ......;~ JJGı IJJI ..J•joJ IJJI 

~UI üzüm cümlenin malumu, envaı. pek çok bir meyvedir. l.l"lyLı 
iştiha getirir. Batnı yumuşatır: Üzümü hususa raziki üzümü, kuş üzümü, 

b e_ylerce, ~zmi_r ~iyalıı, çekirdeksiz üzüm gibileri güneşte yahut fırında 
kuruturlar. Ana arabide -:-.!'.J derler. Kuru üzüm güğüsün yaomasını, 

öksÜrüğü teskin eder. Batnı yumuşatır, tükürmeyi kolaylar, üzümü n 

sapları kab ız eder. 

94) Uzun ş~lga_m. J:>l:. ro:-1- j\;_,..:..;.1 ı..r'.::~. ı..rJ'.~· ·. ,~· ~JJ~· 

~UI yabanisi, bostanisi vardır. Sakı 2 karış kadar yükselir. Yap

rakları uzunca, d erin şakaklı, huşunetli, çiçeği sarı, tohumları baş_ 

pa~~ak enliliği boydadırlar, yuvarlaktırlar; yuvarlak gılaflar içlerinde

~irler . Kırmızımtırak renkli, keskin taamlıdırlar. Kökü uzunca, yuvar

lak yukarıs ı kalın.. aşağı ucu ince, üzeri beyaz yahut sarı_mtırak, içi 

beyaz, taamı keskindir. ~ • .:_ll( ı_;':/1 kökü tohumları kullanılır. ~Y. J.-
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J1 • .:.. ~1 süfuf, nu_ku' yahut matbuh olunurlar. c.J"I)-1 mukiz, mü.fettih· 

tirler. JL..:-~ı tohumu tiryak . terkibine katılır . . Sarılık ~arazmda 

kullanılır.Kökünün ~atbuhu eski öksürükte, zıykı sadırda ılıcak verilir. 

Bazı ç_ıbanları pişirmek, halletmek, sızıları teskin etmek için zu~ad 

tarzında dahi kullanılır. 

95) Üstübeç ~I.J.:A-1 .... ı...w.-1 Uır.- Jı.r- .U\... 

'-'UI sirkenin buharı nüfuz eltirilip onunla tehalhul ve vasat 

derecede tahallül ettlrilmiş kurşundur ki pek beyaz ve a~ırdır, sühuletle 

kırılıp, ufalanır.Anı sumaki taş üzerinde deste zenle. su ile ezip hamur 

ettikten· sonra şeker kellesi şeklinde ufak kellecikler ederler, kurutup 

mavi renkli başebi kağıtlara sarıp öylece satarlar. Etraf ve eknaf~ alıp 

götürürler.Zira C?nu nakkaşlar, musavvirler çÇ>k kullanırlar. Mavi kağfda 

sarılıları o kadar iyi değildir . .. Jl • .:.-~IJ!J. merhemlere, •. .•..•.. 

katılır. Gül suyunda ezilip onunla yaralar tertib ol~nurlar. c.J"I_,il 
kurutucu, taravet getirici, halledicidir. Jt...::.... ~1 ancak hariçten ·kul fa

nı !ır. Nüşşaf yaralarda, sadid, cerahatle oiemla yaralarda kull~~ılır. 
Muhassıl, kurutmak matiab olan yaralarda kullanılır . 

96) Oğulotu .ı.~_;ı ·~~ ~:~ı;~ Lıl..o r>~-1:-J j;J~:- )U~JJ~ 

':AUI bir nebatı müstemirredir ki 2-3· karış kadar yükselir, dÖrt 

köşeli sakler sürer. Yaprakları uzunca, ei:ılice, sivri uçlu, tüylü, çev· 

.releri dişli, ağaç kavunu rayihasına benzer latif k~kulu, ·acıca taam· 

lıdırlar. Çiçekleri yapraklarının ·koltuklanndan çıkar. ·ufacık, ikişer 
dudaklı, penbe yahut sarımtıraktırlar. Sonra koncalarlnın içleı'inde 

dörder tane müdevversi tohutllları hasıl olur. Kökü saçaklı, uzun, 

yuvarlaktır. Bunun yabanisi de olur ki cemi' eczası bostani u~ulotun· 

dan büyüktür. Lükin rayihası onun gibi güzel değildir. ~ • ..:..lırl..:i~l 

yaprakları kullanılır. Jl •• ;_ ~~J~~ı, salata ile eklolupur . . Nukuu yapılır, 

m.ukattar suyu ç_ıkarılır. Venedikten bir mürekkep ve ruhlu mukattar 

suyu da gelir ki, ince, uzun şişeler içiride melisa ruhu diye satılır. 

c.J"ıJ;Lı uğu! otu mukiz, asabidir. Kalbe, dimağa, . mideye kuvvet 

verir. JL..:-~1 ihtinakı rahimde, yine nisvanın Chlarase tabir ettikleri 

.. · 
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benizsizlik marazında, füturdan olan baş dönmesir.den, hafakanda, sev

dada, merakta; sar'ada, sekte'de ı kullanılır. Uğulotu suyu- bazen _ağır 
koku~u ilaçlarada ktılır. JL~:... 'ıll;l..ı.iA taze yapraklarından 3-4 dirhem 

kadarı -100 dirhem sıcak suda nuku <Olunur. Sade mukattar suyunqan 

Cıırdiale 'tabir olunur kalbi matbuhlara ( 50) dirhem kadar katılır. 
Mürekkep· melisa rüh~ndan - bir kaşık d~lusu kadar verilir. Yabani 

uğulotu tıbda muteber değildir . 

. 97) Okka gülü. Gülbeşekerlik gül dedikleridir. Harfi kafta gül 

maddesine nazaa oluna. 

98) Öksürük otu. Katır tırnağı otu ve farfare dahi derler. 

Jı.. .. m.:.~!.>. ·. ı:ı & ı:ı J;;c. Jı, 'j,=-i ı:ı'A 1); .:ı~ 

~\lı bir nebatı müstemirredir ki çok sakler sürüp tepelerinde birer 

ç'içek açarl~r. Bu çiçekler evvel bahar duhulünde henüz yaprakları 
-zuhur et~eksizin geçerler ve anlar dilber,_ müdevver, sarı, · yıİdız çiçek

lerine mijşabihtirler. Kökü uzun, · ince, eğri bügrü, beyazdır. Yaprak

ları büyük, ya yvan, köşeli, müdevversidirler. Yer yüzüne yayılırlar. 

Bu nebat pınar, dere kenarları gibi rutubetli . yerlerde, et toprakta 

biter. 4..:_JırW'ıı'l yaprakları kullanılır. Kökünün kurusuda kullanılır. 

Jl • .:.. 'ıı'IJ!,)• nuku, matbuh olunurlar~ Başka roatbuhlara da katılır! ar. 

Nebatı mezburun ş\lrubunu, mukattar suyunu dahi yaparlar. Çiçek

lerini~ hamiresini de yaparlar.Taze yapraklarının usaresi de al_ınır, U"
1}-1 

cüz'ice müsekkin ve maniülhadşedir, sadridir. Jl....:- ':ll kuvvet ve şid
detten olan gögüs zükamında, göğüsün, ak ciğerin iltihaplarında, 

çlbanlarında, dekde ( Tuberkuloz) kullanılır. Jt...:.-:llJ 1 ..ı.t- usaresinde? 

24 saat zarfında 15 dirhemden 25 dirheme kadar verilir. Nebatından 8 

dirhem kadarı 100 dirhem kaynar suda matbuh· olunuı~. ÇiçekiNinden 

bir · kal_>zacık kadarı 50 dirhem suda nu-ku olunur. Mukattar suyundan 

arafik~a...~S er, 30 ar dirhem kadarı verilir. Ten bi h :.Halkın katırtırnağı 

d~dikleri katır kuyruğu otudur ki harfi kafta zikroluı:ıur. 
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99) Ökse ağacı. .::.: )-(" Jl ağacı .dahi derler. 

ı..r J-4 J gui _,.Ç--ı,. J · 

J:.ı.l lö~.!. ı.r. _r.JI 
. ' 

. : .. . r 

.ı. .... lll bir küçük ağaçÇıktır ki gunagun ağaçların üzerlerinde biter. 

En ziyade alas~ ve tıbda müstamel~ meşe ağacının üzerinde ·bitendir 

ki yemişine meşe öksesi derler. Arabide J:) . bulutu, Iatincede i _,.i.;.~J 
·pi:~.} tesmiye olunur ki anlarda~ bal ile ökse yapıp kuş avhırlar. 
Bu ağaççığ'ın dalları çok, yaprakları ikişer ikişer, uzunca, çemşir ağa

cı yaprakianna müş~bih, haşindirler. Çiçekleri ~facık, sarıcadırlar. 

Yemişleri küçük, müdevver, yahut beyzi ve beyazdır. Yumuşak, çalı 

üzümi1ne müşabih ve bir yapışkan madde ile doludurlar. Içlerinde bi

rer yassı · çekirdekleri vardır. Bu ağacın bir muayyen kökü yoktur. 

Hemen köksüz gibidir . .U •• -:..JiiU)fl ağacı kullanılır. Jl • .:.-)fiı.J!.)" sü

fuf olunur, yahut nuku olunur. Zumadlara, merhemlere katılır. ifl)i.l 
dimaği, asabidir, muhallil, unulduc"udur. Jl..:..... )ll dalıilen sekte, felç, 

sar'a, sübat ~ibi emiazı teşennüciyede, emrazı d.im~gıyede k~Iİanılır. 
Hariceı:ı yemişleri barutidi tabir olunur katı bez şişlerini ve sair b~zı 
çibanları tez pişirip ·irinlendirmek ve uzva metanet vermek hususl~rıiı: 
da kullanılır. Tenbih : Ökse yemişini dahilen istimal zinhar caiz d~
ğildir. Zira sem makule~idir. Aşağıdan begayet ş1ddetle sü~e~'; azayı 

. batmaya iltihap getirir. 

' 
1.00) Ulama yonca. At kuyruğudur, mukaddema zikrolun~u. 

101) ~. )UJI 

O.f.., ,j; ~_;'lJI 

Türki ismine za'rer bulunmadı. 
\ 

~lll bir nebattır ki yaprakları karaağaç yapraklarına benzedikl'e

rinden böylece tesmiye olunmuştur. Sakleri 3-4 karış· kadar yüRseli.r

. ler. Do ğri.!, . köşeli, · sert, dallı, kırmızımtıraktır. Yaprakları · birer takim·. 

uzunca, dişli yaprakl.ardan ibareUirler. Çiçekleri .dalların tepelerinde, 

salkıı:n gibi müct~mi~; beyaz, .hoş rayihalı, ufacık çrçekler.dir. Kökü 

parmak kadar uzun, rayihalı, dışarısı siyah, içerisi koyu kızıl renldidir. 

Bu nebat rutubetli yerl~rde, dere kenarlarında, kuyu başlarında biter • 

.u •• :.JII" ı _ _; ')lı cemi' eczası kullanılır. Jl..:.... )fiJ~J. nu ku ve zumad olunur. 
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ı..f'J)-1 terletici, kabzedici, unultucuduı-. Jl...:-)ll ishalde, · burun ka· 

namasıpd~, sair nezfi demlerde dahilen, baricen kullanılır. 

10~) ı.rJJI Craniae Sinced Gürkkani Sarbuns Carmier 

Sarb,us. ( Verdiye fasiles.indendir ). 

~·Iii buı:ıa dahi Türkide bazan ayr üzümü dedikleri gib.i, A rabide 

inebjiddüb .ve ı.! J) J~ denir. A~acı büyük dallı, budaklı, manzarası 

güzel, ınevz\ln, matbu', sak ı doğru, yaprakları uzunca, dış budak ağacı· 

nın yaprakları gibi ekseriya yedişer danesi birer sapta, yum~şak, çev· 

releri dişli, enseleri akçıl, tüylü, ağız . buruşturur· taamlıdır. Çiçekleri 

ufacık bey~z, çoğu birer yerde, salkım tarzında açılırlar. Bu ağacın 

erkek ve dişi tabir olunur iki nev'i vard ır ki farkları ancak meyveleri· 

nin şeklinde ve cüz'ice de taamındadır. Yani dişi uvusun yemişleri el-_. 

ma gibi müdevver, lakin andan küçük, katı, bir tarafı sarı, olbir c·anibi 

kırmızı, içi sarımtıral<, taamı pek a~ız buruşturucudur. Amma erkek 

uvusun yemişi yine böylece olup şu kadar ki biraz armut şeklinde 

uzuncadır. Bu yemişler ekseriya ağacının üzerinde kemal bulmazlar. He

nuz ham iken devşirip hevenk ederler ve asarlar. Yahut saman üzerine 

sererler. Durarak kemal bulup taamı Hitif olur. Bunların her birinin 

yabanisi de. olur". Bostanisine aşı lama uv.us tabir ederler. En ziyade 

alası dişi uvustur. Fakirin bahçemde vardır. ~ • .:.JırLi'';/1 yemişleri 
ve yaprakları kullanılır . J\ • ..:_ ~~J~.)· yemişlerini ham iken devşirip ya

rarlar ve kurutup süfuf ederler. Anların kurusunu dahi yayarlar ki 

C..,..JJI ekmeği diye meşhurdur, yapraklarır~ı da kurulup süfuf ederler. 

c.f'ı_,il uvus yapakları ve yemişleri hususa ham iken pek kabızdırlar, 
taravet getirirler. Jl • .; ... ~ı kusmakta ve kan cereyanında ve ishalde 

knllanılırlar. 

1 03) Uyuz otu. Gıcık otu dahi derler. !....... v-4J.c ... 

Scabiosa arvensis ( Fam. Dipsaceae ). Scabieuse des champs Scabious 

Jl _;;.ll -:-•"' A. Isa b ek 
l \ • ,. ı:. / 

u.UI bir nebatı ~_,7- 1'-..i.i_\:_. dir ki kökünden .uzunca ve tüylü yap· 
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raklar zuhur edip sonra anların orta yerlerinden üç, dört karış kadar 

yükselir ve içi boş sakler çıkıp anların da üzerlerinde aşatıkileie 

benzer bazı küçük yapraklar peyda olurlar. Sak1erin tepelerinde mü· 

devver tarzında müctemi mavi renkli çiçekler açar ve sonra ye,şilim

tırak düğmeler peyda olup her birinde bir tane uzunca tohum hasıl 

olur. Nebatı mezbur uzun. köklüdür. Tarlalarda ve ekin aralarında, 

çayırlarda biter. Taamı cüz 'ice acımtırak tatlıdır. 4...:..llrLh' l yap· 

rakları .ve çiçekleri kullanılır. J\ • .:_ ':/I..;~Jb nukuu ve matbuliu yapılır. 
u"l) .. l muarrik, sadri, unulducudur. Jt..: .... ':/1 uyuzda, zıykı , sadırda, 
dahilen, haricen kullanılır. 
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