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ENDERUN-I HÜMÂYÛN KİLÂR-I HASSA

BAŞKULLUKÇUSU DERVİŞ MEHMED’İN

DÜHN TERKİPLERİNE AİT RİSALESİ*

GİRİŞ

Elinizdeki eser, dühn yapımına ve terkiplerine ait bir risaledir. Dühn tabiri, 
haricen sürülen merhem anlamına geldiği gibi, tek başına kullanılmak ya da 
merhem terkibine konulmak üzere ham eczadan elde edilen gülyağı, fesleğen 
yağı, neft yağı gibi çeşitli tıbbi ve kokulu yağlar için de kullanılırdı. 

Risalenin ilk sayfasındaki bir kayıttan anlaşıldığına göre, incelemeye konu 
olan el yazması 1840 yılının Ağustos ayında Darüssaade Ağası1 iken vefat 
eden Abdullah Ağa’nın terekesi arasından ayırılarak vakfedilmek üzere 
Hazine-i Hümâyûn Kethüdası’na2 verilmişti. Bu kayıtta risalenin kısaca 
tanıtımı yapılmakta ve Neşati yağı adı verilen, çok övülen bir merhem ile 
diğer hoş (latîf) yağların muhtelif etkilerini ve yararlarını anlatan, makbul ve 
muteber bir risale olduğundan söz edilmektedir.  

Aharlı kâğıt üzerine nesih hat ile 48 varak olarak kaleme alınmış olan risale 

* Risale, bize başvuran bir sahaftan Evyap Vakfı tarafından 1987 yılında satın  alınarak Ana 
   bilim Dalımız yazma koleksiyonuna kazandırılmıştır. Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi Tıp Tarihi  
   Müzesi yazma eserler kolleksiyonunda, 1104 numarada kayıtlıdır.
1 Darüssaade Ağası: “Saray memurlarının büyüklerinden olan kızlar ağasının ünvanı idi.   
   Darüssaade, padişahın evi demek olup hürmet için bu ünvan ile anılırdı. Darüssaade  
   ağası sarayın ve Enderun kısmının en büyüğü idi. Mevkii, kapı ağası ve daha sonraları  
   mevkileri yükselen silahtar ağadan yüksek olup derecesi sadrazam ve    şeyhülislamdan  
   sonra gelirdi. Asıl vazifesi, sarayın kadınlara ait olan harem-i hümâyûn kısmına  
   nezaretti”. (Bkz. M.Z.Pakalın: Osmanlı Tarih Deyimleri veTerimleri Sözlüğü, c.I, s.400-  
   401).
2 Hazine-i Hümâyûn kethüdası:“Enderun hazinesine Hazine-i hümâyûn denilirdi. Bu 

hazineyi eski padişahlar zamanında muharebe karşılığı olarak saklanılan para ile kıymetli 
eşya teşkil ediyordu. Saraya giren ve çıkan eşyadan hazine kethüdası birinci derecede 
mesuldü. Hazine-i hümâyûndaki eşyanın defterlerini ve bunlar dan satılanlar veya imha 
olunanlara ait cetvel suretlerini hazine kethüdaları muhafaza ederler ve memurluktan 
ayrıldıklarında haleflerine devrederlerdi”. (Bkz. M.Z. Pakalın: a.g.e., c. I., s.789).
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deri ciltli, miklebli ve cildin her iki tarafı küçük şemseli, 18x24,5 cm ebadında 
olup; kâğıtlarda bir aslan şekli, T ve sola bakan F ile AC filigranları tespit 
edilmektedir3.

DERVİŞ MEHMED

Risalenin yazarı, Osmanlı Sarayının Başkullukçusu Derviş Mehmed’dir. 
Başkullukçu Derviş Mehmed’in hayatı ile ilgili bilginin tamamı Risalenin 
mukaddimesinden edinilmiştir. İslâm Ansiklopedisi gibi genel başvuru 
kaynaklarında herhangi bir bilgiye rastlanmamış, risalenin bir başka nüshası 
da tespit edilememiştir.4 

Osmanlı Sarayı görevlilerinden olan başkullukçular, kiler-i hassa odasında 
kilercibaşıların nezaretinde olup, gerektiğinde Padişahın yemek, şerbet ve 
ilaçlarını hazırlar; tadını, kokusunu ayarlardı. Başkullukçunun5 görevleri, 
Kutadgu Bilig’de anlatılan idişçibaşı’nınkilere benzer6. Saray teşkilatının 
genişlemesiyle başkullukçunun hazırlamakla sorumlu olduğu yiyecek ve içecek      
çeşitleri azaldıysa da, bazı kaynakların kaydettiği gibi, bu vazifenin sadece 
aşçılıkla sınırlı olmadığını çalışmanın konusu olan risaleden öğreniyoruz. 

Başkullukçunun işi Padişah ile ilgili olduğundan, itibarlı bir görevdi. 
Denenmiş, dürüst, güvenilir, yetenekli, anlayışlı, akıllı, temiz, namuslu, 
sakınan, Allah’tan korkan kişilerin bu göreve getirilmesi gerekli görülürdü. 
Derviş Mehmed de, dühn terkiplerine ait risalesinin mukaddimesinde 
yazdığına göre, seçkin bir aileye mensuptu. Derviş Mehmed, II. Bayezid 

3 Risaledeki kâğıt filigranları incelenen filigran kataloglarından kısmen tesbit edilebilmiştir. 
c. M. Briquet: Les Filigranes Dictionnaire Historique des Marques du Papier. Leipzig 
1923; O. Ersoy: XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye’de Kâğıt. Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1963. Aslan şekli için bkz.: s.65, şekil 23; A. 
Velkov - S. Andreev: Filigranes dans les Documents Ottomans. Bibliotheque Nationale 
“Cyrille et Methode”. Commission Archeographique Bulgare Section Orientale, Sofia 
1983.

4 Bkz.: E. İhsanoğlu (edit.); Hazr.: Ramazan Şeşen, Cemil Akpınar ve Ce vat İzgi: Türkiye 
Kütüphaneleri İslami Tıp Yazmaları (Arapça, Türkçe, Farsça) Kata1oğu. İslam Tarih, Sanat 
ve Kültür Araştırma Merkezi, İstanbul 1984.

5 Başkullukçu hakkında daha geniş bilgi için bkz.: M. Z. Pakalın: a.g.e., c.I, s.166; 
Başkullukçu’nun farklı bir hizmeti için bkz.: İ.H. Uzunçarşılı: Osmanlı Devletinin Saray 
Teşkilâtı. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1945, s.312: “Seferli koğuşu (Hâne-i Seferli) 
müstaitlerinden biri olan Başkullukçu haftada iki def ’a bir leğen içinde destâr-ı hümâyun 
denilen padişahın sarığıyla abdest havlularını yıkar ve bu iş görülürken koğuş halkı da hep 
bir ağızdan ilahi söylerlerdi”. Ayrıca bkz.: İ.H.B. Baykal: Enderun Mektebi Tarihi. İstanbul 
Fetih Derneği Neşriyatı, s.57-58, 60-62. 

6 Yusuf Has Hâcib: Kutadgu-Bilig: Çeviren R. R. Arat: I.Metin, s.299-301; II.Tercüme, s.213, 
satır 2892.
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(1481-1512) döneminin başlarında Horasan’dan7 gelip Yavuz Sultan Selim 
(1512-1520) ve Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) dâhil, üç padişaha 
hizmet ettiğini belirttiği Gülbaba’nın8 neslinden olduğunu yazar.

Risalede verilen bilgilere göre, Derviş Mehmed’in ecdadından kimseler 
daha sonraki dönemlerde de Osmanlı sultanlarının hizmetinde bulunmuştur. 
Sultan III. Ahmed devrinde (1703-1730) akağa9 olan Seyyid Cüce10 Mehmed 
Ağa 40 yaşına kadar; Sultan I. Mahmud’dan (1730-1754) III. Mustafa devrine 
(1757-1774) kadarki dönemde de Hasib Efendi Saray’da hizmet etmiştir. 
Bundan sonra hizmet nöbeti Sultan I. Abdülhamid (1774-1789) devrinde, 

7 Horasan: İran’da Hazar denizinin hemen batısında kalan bölge.
8 Gülbaba: (Merzifon ? - Budin 1541). Asıl adı Cafer; Türk asker ve Bektaşi dervişi. Yaşamı 

efsaneleşmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın çeşitli seferlerine katılarak kahramanlıklar 
gösterdiği söylenir. Yine bir söylentiye göre, Budin kuşatmasında şehit düştü, cenaze 
namazı şeyhülislam Ebussuud Efendi tarafından kıldırıldı, cenazesinde padişah da hazır 
bulundu. Türbesini Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmet Paşa yaptırdı (1543). Her 
zaman sarığına bir gül takarak dolaşır, bu nedenle “Gülbaba” diye anılırdı. Türbesinin 
bulunduğu Budapeşte’deki yer Rozardomb (Gültepe) adını taşır, (Büyük Larousse). Bkz.: 
F. İsfendiyaroğlu: Galatasaray Tarihi. c. I, İstanbul 1952. s. 58. Gülbaba’nın Budin’de kabri 
olup ziyaret edildiğine ve adını taşıyan vakıf kurulduğuna dair Osmanlı Arşivi’nde belgeler 
vardır (BOA, HR.MKT.DV, 36/ 77).

9 Akağa: Osmanlı Sarayı’nda görev yapan, çoğu Boşnak asıllı hadımlara verilen ad. Amirlerine 
kapı ağası veya Bâbüssâade ağası denirdi. Genelde, Sarayın kapı işleriyle görevli olan 
akağalar, terfi ederek kilercibaşı, hazinedarbaşı, saray kethüdası, kapıağası olurlardı. 
Padişaha en yakın görevlilerdi. 

10 Cüce: Osmanlı sarayında enderun kısmında bulunan bir sınıf hizmet erbabı. Bunlar, seferli 
koğuşuna mensuptular. Vazifeleri bir çeşit soytarılık ve hükümdarı eğlendirmekti. Mamafih 
içlerinden okuryazar, dirayetli kimseler de yetişir ve bazı enderun memuriyetlerine tayin 
edilirlerdi. Bir kısmı da padişaha musahip olurdu. Cücelerin en kıdemlisi ve bazen da 
hükümdar tarafından en sevileni “başcüce” adıyla diğerlerine âmir seçilirdi. Kamil Kepeci, 
Tarih Lugati.

Hünername’den   Hastalar Odası’nın tasviri ve 
hasta arabası
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Sultan’ın birçok kere, “Ahmed benim dadımdır” dediği dayısı Seyyid Ahmed 
Ağa’ya gelmiştir.

Risalenin müellifi Derviş Mehmed’in sözünü ettiği bu kişiler hakkında 
genel kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Kendi 
ifadesi ile “beşikte iken feryadı figanım padişaha hizmet arzusuydu” 
diyen Derviş Mehmed, 1764/5 (H.1178) yılında dünyaya gelmiş ve on 
yaşına girmeden, I. Abdülhamid’in tahta oturduğu gün (21 Ocak 1774) 
Galata Saray-ı Hümayûnu’na çırağ edilerek11 öğrenime başlamıştır. Derviş 
Mehmed, III. Selim (1789-1807) döneminde, 13 Kasım 1793 (8 Rebiülahir 
1208) tarihinde Galata Sarayı’ndan Enderûn-ı Hümayûn Kilâr-ı Hassa’ya12 
çırağ olmuştur.13 Altı ay sonra Başkullukçu ikinciliğine getirildiğinde, verilen 
bu payeyi, “akranımdan mümtaz oldum” şeklinde ifade eder.

11 Galata Sarayı: “Saray hizmetleri için adam yetiştirmek üzere kurulmuş olan müessesenin 
adıdır. Enderun ananesine göre buradaki binayı Beyazıt, Gülbaba adlı ve orada gömülü bir 
velinin işaret ve tavsiyesiyle yaptırmıştır”. (M.Z. Pakalın: a.g.e., c.I, s.641; Ayrıca bkz.: F. 
İsfendiyaroğlu: Galatasaray Tarihi: s.58.)

12 Kilâr-ı Hassa (Kilâr-ı Âmire): “Başta padişah olmak üzere saray mensuplarının yiyip içmesi 
için alınan eşyanın sarf edilip harcanıncaya kadar muhafaza olunduğu yere verilen addır”. 
(M. Z. Pakalın: a.g.e., c.II, s. 281).

13 Çerağ olmak: Bir kimseye hizmet ettikten sonra mükâfata nail olmak. Bu suretle mükâfat 
olarak bir mevki veya mansıp almak. Cariye iken evlendirilip bark sahibi edilmek. Bir 
kimsenin yanında yetişip terbiye alarak adam olmak. Çırak kelimesi bundan bozmadır. 
(Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1986.)

Topkapı Sarayı’nda Enderun-ı Hümayun
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DERVİŞ MEHMED’İN NEŞATİ YAĞIYLA TANIŞMASI

Risaleye göre, Enderun-ı Hümayun’da ikinci Başkullukçu iken Derviş 
Mehmed 28-29 yaşlarındaydı. O günlerde, değişik isimlerle meşhur olan bir 
“mübarek yağdan”dan söz ediliyordu. İşitildiğine göre, “bundan bir miktar 
bir adamın eline geçse, iksire malik olmuş gibi” olur; “birbirine fındık kadar 
hediye gönderseler, bu yağa malik oldum diye defineye malik olmuş kadar” 
övünülürdü. Fakir-zengin herkes çok rağbet edilen bu mübarek yağa ihtiyaç 
duyardı. Derviş Mehmed, fakirlere hizmet için bu yağın yapılışını öğrenmeye  
karar verir. “Lakin bu kimya-yı saadeti yine bir ehlinden görmeyince çare 
yoktur” derken, akrabasından Hasib Efendi’nin bir mecmuası eline geçer. 
Bu mecmuayı incelerken, bir sayfada “Kilar-ı Hassa’da yapılan muşamma”14 
tertibinin15 yazılı olduğunu görür. Bu tertibi hemen bir kenara yazıp saklar. 
Daha sonra kaleme alacağı risalede bu terkibe de yer verecektir. 

Bundan sonra Derviş Mehmed meşhur Neşati yağının peşine düşer. 
Enderûn’da Seferli Koğuşu16 mensubu Neşati Efendi hazretlerinden 

14 Muşamma‘: Muşamba; mum, balmumu, kauçuk veya benzer herhangi bir madde; ya da bu 
gibi bir madde ile kaplanarak su geçmeyecek hale konmuş bez veya diğer dokumalar; bir 
tür yakı; bitkilerin salgıladığı balmumuna benzer madde. 

15 Tertib: “Ecza ve makadîr-i muhtelifeden mürekkeb ve ma’mul devayi müstahzar, onu havi 
reçete.” (Kamûs-ı Osmanî).

16 Seferli Koğuşu: “Enderun teşekküllerinden “Seferli Ocağı” mensuplarının koğuşlarına 
verilen addır. Kiler koğuşundan evvel, Doğancı koğuşundan sonra gelirdi Bu koğuş 
mensuplarının ilk zamanlarda vazifeleri Enderun halkının çamaşırlarını yıkamak idi. 
Sonraları teşkilat genişlemiş, bir ilim ve sanat mektebi haline gelmişti. Âlimler, şairler, 
musikişinaslar, hanendeler, nakkaşlar, kemankeşler, pehlivanlar buradan yetişirdi. Dilsiz 
ve cüceler de bu koğuşa mensuptu.” (M. Z. Pakalın: c. III, s. 142; Ayrıca bkz: İ. H. 
Uzunçarşılı: Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı. s.311- 2).

Matrakçı Nasuh’un fırçasıyla Topkapı 
Sarayı’nda Gülhanebaşı
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ara ara sorarak bir takım eczanın adını öğrenir. Neşati Efendi’nin17 onu 
istidatlı bulduğunu, ancak, “yaparken görmeyince malumun olmaz” dediğini 
nakleden Derviş Mehmed, Neşati Efendi’nin, “bir gün külhan başına18  
gelsin diye” haber göndermesi üzerine, kendi ifadesi ile “alelacele varup, 
hizmetinde hazır durup, can u gönülden tabhını19 tahsil” eder. Neşati Efendi, 
yağın terkibini de lûtfeder, ancak terkibin eczasından birini saklar ve “bunu 
her yaptığında benim yağımdan yumurta kadar kat ki, bir ecza noksandır, 
tamam olur” der. Bunun üzerine Derviş Mehmed, kendi ifadesiyle, büyük 
bir şüpheye kapılıp, düşüncelere dalar. Bu arada Yahudi bir aktardan da 
Saraya ait bir yağ terkibini öğrendiğini şöyle anlatır: “Hekimoğlu derler bir 
Yahudi bazı ecza-ı attariye ve ud ve anber ve misk satar idi. Buna yağların 
bazısını ısmarladığımda dedi ki: “Ne yapacaksın?” Ben dahi ketm etmeyip 
Neşati Yağı yapacağımdır” dedim. Bana dedi ki, “Sen bir iyi adamsın, benim 
pederimin defterinde bir yağ vardır; vaktiyle Silahdar Ağalar20 tarafından 
almışlar, sana o terkibi21 getireyim”. Ben dahi, “Getir” diye, pek de talip olmaz 
gibi cevap verdim. Ertesi günü geldi, beni bir tenha yere götürüp okudu, ben 
de yazdım”.

Çok sevinen Derviş Mehmed, Yahudi aktara pek çok ikramda bulunur. Aktarın 
ertesi gün bir başka defter bulup getirmesini de şöyle anlatır: “Yahudi, gitti, 
ertesi gün başka bir defter daha bulup getirdi onu da yazdık. Hâsılı bu şekilde 
o değerli yağa mâlik olup sevinçle korudum, cânım gibi sakladım.” 

Derviş Mehmed sonunda, “ecza-yı şerifi evliyanın himmetiyle” elde ettiğini 
yazar. Sonuca ulaşmasını kendi başarısı saymayıp, büyük bir tevazu gösterir. 
Bu yağın tarifine sahip olduğuna çok sevinir, bu değerli yağın terkibini canı 
gibi koruyup saklar, fakat yapmaya bir türlü kudreti olmadığından bu bilgi bir 

17 Neşati Efendi, metinden anlaşıldığına göre, Seferli Koğuşuna mensup olup, Gülhane’de 
bulunan bir binada tıbbi ve kokulu bitkilerden aromatik yağlar elde ediyor olmalıydı; genel 
başvuru kaynaklarından hakkında bilgi edinemedik.

18 Gülhane: Topkapı Sarayı surları içinde kalan bölgede, Sarayburnu ile Ahırkapı arasındaki 
bahçe. Adını buradaki gül bahçesinden ya da saray için gülsuyu ve gülbeşeker üreten bir 
yapıdan aldığı sanılmaktadır. (Büyük Larousse).

19 Tabh: Pişirme, kaynatma; ilâç kaynatma; ateşte pişirilerek hazırlanan ilâç. (Kâmûs-ı Türkî).
20 Silâhdâr Ağa: “Sarayın ileri gelen erkânından birinin ünvanıdır. “Silahdâr-ı şehriyârî” de 

denilirse de maruf olan “Silâhdâr ağa” dır. Silâhdâr ağa ilk zamanlarda “Erkân-ı havass-ı 
cüvanî” denilen ağaların ikincisi idi. Birincisi “Has oda başı” idi Silâhdâr padişahın 
yakınlarından olduğu için mühim bir vazife idi. Merasim ve alaylarda at üzerinde, başında 
zülüf ve kırmızı kadifeli üsküf olduğu ve padişahın kılıcı sağ omuzunda bulunduğu halde 
hükümdarın sağ gerisinde yürürdü.” (M. Z. Pakalın: a.g.e., c.III, s.221).

21 Terkib : “Bir şeyi diğer şey ile karıştırmak, mürekkeb kılmak: Terkîb-i ecza.” (Kamûs-ı 
Osmânî).
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süre gizli kalır. Derviş Mehmed, maddi imkânı olmadığı o günleri için, “Nice 
kudretim olsun ki, bir vukiyye şem alınsa beşyüz guruşa muhtaç” diye yakınır.

Nihayet, 1803-4 (H.1218) tarihinde Kiler’de Başkullukçu olan Derviş 
Mehmed, “define-i şerif”i yavaş yavaş geliştirmeye ve bazı mürekkep tıp 
kitaplarını incelemeye başlar. 

TOPKAPI SARAYI’NDA İLAÇ HAZIRLANMASI

Osmanlı Sarayı yalnızca hükümdarın ve ailesinin evi değildi. Devlet Saraydan 
yönetiliyor, bugünkü anlamda devlet erkânı, Enderun Mektebi mensupları 
ve meslek erbabı yetiştiren Ehl-i Hiref teşkilâtı ustaları ve çırakları, gece ve 
gündüz sarayda hizmet edenler; hastaneler, eczaneler ve diğer kuruluşlar 
Sarayın yerleşim alanı içinde bulunuyordu. Tabiidir ki, 25 ile 40 bin kişiyi 
bulduğu söylenen Osmanlı Sarayı mensuplarının hastalıklarını tedavi için 
ilaç yapımının gelişmiş bir uğraş olması kaçınılmazdı. Hekimbaşı Odası 
olarak bilinen Başlala Kulesi ile Helvahane ve Gülhane gibi yapılarda saray 
mensupları için çeşitli ilaçlar hazırlanırdı. Hekimbaşının tarifi üzerine 
eczacılar, Başlala, Enderun Kullukçusu ve Zülüflü Baltacılar’ın gözetiminde 
ilaç yaparlardı. İlaçlar, Başlala ve Hekimbaşı ile birlikte mühürlendikten 

Topkapı Sarayı’nda 
Hekimbaşı Odası
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sonra muhafaza edilirdi.22 Başlala ve Başkullukçu mevkileri çok güvenilir 
olmayı gerektirirdi. Derviş Mehmed’in, kendisine ve ailesine ait yukarıda 
verilen bilgiler göz önüne alındığında, Osmanlı hükümdarlarının nesiller 
boyu güven duyduğu bir aileden geldiği söylenebilir.

Gelibolulu Mustafa Âli’nin “Mevaîdü’n-Nefâis fî Kavâidi’l-Mecâlis”inde 
(16. yüzyıl); Abdullah ibn-i İbrahim Üsküdari’nin “Tarih-i Vâkıât-ı Sultan 
Süleyman-ı Sâni” (1688-1694) adlı eserinde; Ali Ufki Bey’in (Alberto Bobovio) 
Enderun’u anlatan el yazmasında Topkapı Sarayı Enderun Hastanesi hakkında 
önemli bilgiler bulunur. Bunlara göre, Tımarhane Ağası denilen Hadımağalar 
(siyah ve beyaz haremağaları) hastaneyi idare ediyordu ve hastane girişinde 
bir daireleri vardı. Molla Tiflisi’nin “Hünername”sindeki minyatüründe 

22 Başlala: “Padişahlarla her zaman münasebette bulunmalarından dolayı sarayın muteber 
mansıplarından bir mansıptı. Başlalalık kıdeme bakılmaksızın has odaların mûtemet, 
mûteber ve müstaitlerinden birine doğrudan doğruya padişah tarafından tevcih olunurdu. 
Padişahın hususi hizmetine bakar, tebdil gezdiği zaman padişaha refakat ederdi. 
Hekimbaşılar saray-ı hümayuna geldiklerinde başlâlalara mahsus dairede kalırlar ve hasta 
mevcut olup ilâç tertibi de gerekirse başhasekilik kulesindeki mahall-i mahsusta mahfuz 
olan eczaneden icabeden ilâcı eczacıya tertip ettirirlerdi. Fatih zamanında tesis olunan 
bu eczanede nefsi hümayun veya hanedan-ı saltanat için hekimbaşınm tâyin ettiği edviye 
hekimbaşının refakatinde gönderilen eczacı ve başlâlanın enderunlu kollukçusu ve zülüflü 
baltacısı birlikte oldukları halde tertip ve hazırlanan ilâcı ihtiva eden şişe veya kutu 
hekimbaşiyle başlâla tarafından mühürlendikten sonra takdim olunurdu.” (M.Z.Pakalın: 
a.g.e.)

Topkapı Sarayı Hareminde Cariyeler Hastanesi
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de, Hasta Odası olarak tanımlanan Hastanenin giriş kapısında bir siyahî 
Bimârhane Ağası ve iki de beyaz Hadımağası resmedilmiştir. Enderun 
Hastanesinde, Has Odası, Hazine Odası, Büyük Odası, Seferli Odası ve 
Küçük Odasına ait ayrı bölümler vardı. Bir yer de Cundi’lere23 ayrılmıştı.

Saray içinde, bugün mevcut olan Harem’deki Cariyeler Hastanesi gibi daha 
başka hastaneler de vardı. Mesela, Kumbaracılar’ın ve Baylav’ın çalışmalarına 
göre, Seferliler Koğuşu için Enderun içinde ayrı bir hastane daha vardı. 

Seferli Odası mensupları baharda tıbbi bitkileri ve güzel kokulu çiçekleri 
toplar, bunları damıtarak buhur suyu adı verilen bir kokulu su elde 
ederlerdi. Buhur suyunu Sultana sunduklarında, karşılığında “buhur suyu 
akçesi” (atiyye) ile kendilerine ihsan buyrulurdu. Yine Kumbaracızade ve 
Baylav’ın tanıttığı 1708 tarihli bir belgeden öğrendiğimize göre, Seferli 
Odası mensubu Ankaralı Mustafa Ağa buhur suyunun terkibini hazırlayan 
kişiydi. Seferli koğuşu mensuplarının yeni bir takım ecza terkipleri 
geliştirmiş olmaları mümkündür. Derviş Mehmed’in sözünü ettiği ve az çok 
sorarak bazı eczaları kendisinden öğrendiği Neşati Efendi de Enderûn’da 
Seferli Koğuşu mensubuydu. Derviş Mehmed’in de meraklı, arayan, soran, 
keşifte bulunma arzusunda olan biri olduğu anlaşılıyor. Neşati Efendi’nin, 

23 Cündî: Binicilikte mahareti olanlar hakkında kullanılır bir tâbirdir. Arapça bir kelime olan 
ve asker anlamına geelen “cünd” sözcüğünden türetilmiştir.

Hünername’den Hastalar Odası’nın tasviri ve hasta arabası
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Derviş Mehmed’i istidatlı bulması, ancak, “yaparken görmeyince malumun 
olmaz” diye ona, “bir gün külhan başına gelsin diye” haber gönderir. Külhan, 
yani ocak başı denen yerin tarifi yapılmamakla birlikte, kastedilenin tıbbi 
ve kokulu yağların ve suların elde edildiği Gülhane olması muhtemeldir.  
İşlemler için kullanılan çeşitli araç-gereçler, mesela, imbikler, ocaklar; su, 
kum ve kül banyoları, havanlar, şişeler, huniler burada bulunuyor olmalıydı. 
Gülhane bahçesi Marmara yönünde deniz tarafındaydı. Derviş Mehmed, gül 
yağının artık Hindistan’dan gelmeyip, Bulgaristan’ın Kızanlık24 yöresinde gül 
ekilmeye başlandığını ve bol miktarda gül yağı elde edildiğini anlatmaktadır. 
Matrakçı Nasuh, Beyan-ı Menazi’l-i Irakeyn (1537) adlı eserindeki İstanbul 
minyatüründe bu bölgeyi de resmetmiş ve bahar çiçekleri açmış ağaçların 
yanı sıra bir yapı da çizmiştir ki, bunun tıbbi ve kokulu yağ ve suların elde 
edildiği bina ve bu bölgenin Derviş Mehmed’in Neşati yağının yapılmasını 
öğrenmeye gittiği Gülhane denilen yer olması ihtimali çok yüksektir. Hane, 
“ev” anlamına geldiğine göre, “Gülhane” adını, gül yağı ve gül suyu gibi tıbbi 
ve kokulu yağların ve suların üretildiği binadan almış olmalıydı.25

Osmanlı sağlık tarihinde kilerler eczacılık bakımından daima ayrı bir önem 
taşır. Darüşşifalarda olduğu gibi, sarayda da eczalar ve ilâçlar Kilâr-ı Hassa 
Odasında saklanıp korunurdu. Kumbaracızade’nin çalışmasına göre, Fatih 
Sultan Mehmed (1444-1446; 1451-1481) Kilâr-ı Hassa Odası yanında bir de 
eczane kurmuştu ve burada çiçek suları, lokman ve afyon ruhları, tiryaklar 
vd. saklanırdı. Bobovio’ya göre, Kilar-ı Hassa Odası mensupları, tiryaklar 
ve şerbetler hazırlardı. Enderun’un Kilar-ı Hassa odasından Harem’e 
geçildiğinde, Sultana yemek pişirilen mutfak ile Harem eczanesi vardı. Arşiv 
belgelerine göre, saraya gereken ecza, hassa kilercibaşının arzı ile istenirdi. 
Kilercibaşının emrinde olan miskçibaşı26 ecza listelerini kiler-i amireye bağlı 
peşkircibaşıya27 teslim ederdi.

Derviş Mehmed’in önce Enderûn-ı Hümayûn’da Kilâr-ı Hassa’ya çırağ 

24 Kızanlık (Kazanlık): 1878’de Rumeli-i Şarki Vilayeti’ne, 1908’den sonra Bulgaristan’a bağlı.
25 Gülhane: Topkapı Sarayı’nın doğu tarafında Marmara boyunca uzanan bahçelerin bir 

kısmının yerine verilen addır. Tâbirin manası gül evidir. Bu ad eskiden orada Saray için 
gülbeşeker yapılan bir bina bulunduğundan dolayı verilmişti.

26 Padişah ve saray için gerekli olan eczaların miskçibaşılar tarafından temin edildiğine dair 
bkz: BOA, c.SM, 3/136; BOA, c.SM, 9/437; BOA, c.MS, 12/612; BOA, c.SM, 13/662; BOA, 
c.SM, 16/838; BOA, c.SM, 34/1746 ve bu miskçibaşıların ekseriyetinin Yahudi olduğuna 
dair bkz: BOA, c.SM, 24/1205; BOA, c.SM, 34/1701; BOA, c.SM, 58/2905; BOA, c.SM, 
153/7687)

27 Kiler-i hümayun’daki peşkircibaşı lalaya mutat olarak ecza geldiğine dair bkz. BOA, c.SM, 
120/6028.
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olması, sonra da sırayla Başkullukçu ikinciliğine ve Başkullukçuluğa tayin 
olması da onun kademe kademe eczacılıkta ustalaştığını gösterir. Hatta daha 
Galata sarayında okurken bile eczacılığa merak sardığını düşünebiliriz. 
Çünkü Galata Sarayı’nda da eczacılık faaliyetlerinin olduğunu arşiv 
belgelerinden öğreniyoruz.

Saray mutfağının Helvahane adı verilen bölümünde de şifalı yiyecek ve 
içecekler hazırlanırdı. Bobovio ve Sedat Hakkı Eldem’in verdikleri bilgiye 
göre, şurup, reçel, helva gibi tatlılar ve kokulu sabunlar Helvahane’de büyük 
kazanlar içinde yapılırdı. Mesela, her Nevruz bayramında, kırk bir maddeden 
hazırlanan Nevruziyye macunu hazırlanarak Padişaha, Enderunlulara, 
devlet erkânına dağıtılır, karşılığında ihsanlar alınırdı.28 Naşit Baylav’ın 
bulup incelediği Helvahane Defteri’ne göre burada ayrıca tiryaklar29, haplar, 
toz ilaçlar, cevarişler30 de hazırlanmaktaydı. 

ECZA TİCARETİ

Risalede, İstanbul’un ecza ticaretine ait önemli bilgiler buluyoruz. Derviş 
Mehmed, ecza satan aktar dükkânlarından ve bunların Yahudi sahiplerinden 
söz eder. Risalede yer alan tıbbi ve kokulu yağların İstanbul dükkânlarında 
hazır olarak satıldığını, ancak Derviş Mehmed’in bunları tercih etmediğini 
ve başkalarına da tavsiye etmediğini, hatta kolaya kaçıp hazır yağ temin 
etmek isteyen okuyucuları bu yağların etkin maddeleri konusunda uyardığını 
aşağıdaki sözlerinden anlıyoruz: “Vesvese olunmasın, zira bilhassadır tenbih. 
Bu dühn-i şerifi yapmak murad eden kimesne, bu lâzım olan yağları, Yahudi 
eczacılarında vardır, kolay olsun derse, eczasında olan havâssı hata itmiş 
olur. Bu harkdan naşi ve vakıf olduğumdan ötürü, mümkin oldukça her birini 
âsân vech üzere hall ve taktîr ve tahmirinin tarikini beyan eyledim. Zira bu 
yağı yapmanın âsân tariki, gel Yahudi, falan yağı getür, balmumu, zeytun 
yağı karışdır, bir mürekkeb yağ olur.”31 Derviş Mehmed, eczâ-i attâriyye 

28 Padişah için hazırlanan nevruziyeyi takdim eden hekimbaşıya hilat giydirildiğine dair bkz. 
BOA, c.SM, 101/5062; BOA, c.SM, 117/5895.

29 Tiryak: Eskiden zehirlere ve bazı hastalıklara karşı kullanılan bir cins macun, panzehir 
(Kâmûs-ı Türkî).

30 Cevariş (cüvariş): Farsça olan “güvâriş kelimesinden Arapçalaşmış olup hazmettirici 
anlamına gelir. Mideyi güçlendirici, kokuları çözücü ve gıdaları ıslah edici terkiplerdir. 
(Klasik Dönem İlaç Hazırlama Yöntemleri ve Terkipleri, Hazırlayanlar: N. Sarı, R. Tuğ, A. 
Zeki İzgöer, M. Yahya Okutan, İstanbul 2003)

31 Risale: v. 47b - 48a; Havâss: Hassalar, keyfiyetler anlamında olup, hazır olarak eczacıdan 
satın alınan yağların niteliklerinin ve dolayısıyla etkilerinin istenildiği gibi olmayacağı 
anlatılıyor. Hall: Çözme, karışık bir maddeyi ayırma; bir cismi kimya kaidesince mürekkep 
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satan “Hekimoğlu derler bir Yahudi”den de söz eder. Bu tarihlerde hekimlik 
mesleğinin babadan oğla geçmesi bir gelenekti. Yine bu dönemde ünlü 
Yahudi hekim aileleri vardı. Yahudiler ecza ticaretiyle de yakından ilgiliydi. 

Bir kısım yağlar İstanbul’da kolay ve bol miktarda bulunabiliyordu. Mesela, 
elma (adaçayı elması) yağı, “her eczacı dükkânında bulunur bir mebzûl 
yağdır”; darçîn yağı, “Asitanede her mahalde bulunur ve herkes imbikten 
çıkarır”; kehribâr yağı, “Âsitâne(‘de) kati vâfır çokdur” şeklindeki açıklamalar 
bize bu konuda bilgi veriyor. Bir takım ecza ise pazarlarda saksı içinde, yani 
köklü olarak satılırdı. Bu konudaki bilgileri; biberiye, “Pazartesi pazarında 
saksılarda satarlar bir mübârek nebattır”; fesleğen, “bir güzel kokulu ottur. 
Baharda saksılara dikip satarlar” gibi açıklamalardan ediniyoruz.

Bir kısım yağların ise İstanbul dışından, bazen de pek uzak yerlerden 
getirtildiğini öğreniyoruz. Mesela, gül yağı önceleri uzak doğudan gelirmiş. 
Derviş Mehmed’in anlattığına göre gül yağının “gayet a‘lâsı Hind32 
diyarından gelirmiş, sonra bir kimse bu dühn-i şerîfi Rumeli’nde Kızanlık 
denilen mahalde icrâ edip, ol andan bu vakte değin Kızanlık’dan gelen dühn-i 
şerîf Âsitâne’ye gelip diğer memleketlere bu taraftan” gidermiş. Derviş 
Mehmed, böylece gül yağı çıkartmaya gerek olmadığını anlatır: “Her sene 
hem-irâ’e-i mülûkânelerinde beher sene biner miskâl olarak Kızanlık’dan 
gelmededir ve bazen yüzer ve ikişer beşer yüzer de getirirler. Üç miskâl lâzım 
deyu bu amele giriftâr akıl kârı değildir.” Bundan sonra, gül yağının fiyatının 
çok ucuzladığını ve gül yağının İstanbul üzerinden dünyaya dağıtılarak 
ticaretinin yapıldığını öğreniyoruz.33 Derviş Mehmed, Rumeli’den Saray’a 
büyük miktarda gül yağı geldiğini ve elde etmeye değmeyeceğini söylemekle 
birlikte, özel bir yöntem vermekten de geri durmaz.

Ödağacı yağının da Hindistan’dan ithal edilen, hatta bazen piyasada 
bulunamayan bir yağ olduğunu, “A‘lâsı Hindistan’dan gelir (koyu kızıl renkli); 
bazen gelmeyip bulunmazsa yapmak muktezî olur” ifadesinden anlıyoruz. 

Drog ve yağ ticaretinin yön değiştirdiğini gösteren örnekleri de bu risalede 
buluyoruz. Mesela, Derviş Mehmed, “karanfil yağı Hind’den gelür. A‘lâsı 
şimdi Felemenkten dahi geliyor” demektedir. Kakule yağı “Felemenk’den 

olduğu eczaya tahvil ile terkibini bozma (Kâmûs-ı Türkî). 
32 Bazı ecza ve drogların ithal edildiği dönemin drog ticareti merkezlerinden; Hind adalarını 

da içine alan Hindistan bölgesi.
33 Kızanlık’ta imal edilen gül yağının güvenli olarak taşınması, ticareti, vergisi ve denetimi 

konusunda çeşitli önlemlerin alındığına dair bkz: BOA, c.SM, 197/8180
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gelir. Bazen bulunmaz.” ifadesi de bu tarihlerde Hollanda (Felemenk) ile 
yapılan tıbbi yağ ticaretinin kanıtıdır.

Bir takım eczanın ise zaman zaman piyasada bulunamadığı anlaşılmaktadır. 
Piyasada bulunmadığı zamanlarda ihtiyaç duyulan yağların yerli üretim ile 
elde edildiğini yine Derviş Mehmed’den öğreniyoruz. Nasıl ki Kızanlık’ta 
üretilen gül yağı kaliteli olup ucuza mal edilmişse, diğer tıbbi ve kokulu 
yağlar da piyasada bulunmadığı zaman yerli ürün olarak elde edilirdi. Mesela, 
Derviş Mehmed, ödağacı yağının yanı sıra, karanfil yağını da, Hindistan’dan 
ya da Hollanda’dan gelmediğinde, kendisinin yaptığını anlatıyor. Hatta 
elde ettiği karanfil yağı için, “Hakir çıkardım, Hind’den gelenden â‘lâ oldu” 
diyerek, kendi yapımını övüyor. 

Bulunmayan eczanın bazen de muadili kullanılırdı. Mesela, Derviş 
Mehmed, “Bu zamanlarda pelesân-ı mısrî bulunmadığından bedeline turunç” 
kullanılmasını tavsiye eder. Bizans döneminden beri baharat dükkânlarının 
bulunduğu yere Mısır Çarşısı adının verilme nedeni daha çok Mısır’dan ve 
Mısır yoluyla Yemen ve Hindistan’dan getirilen çeşitli ürünlerin, türlü alet, 
ecza ve baharatın satıldığı pek çok dükkânı ihtiva etmesindendir. Geldiği 
yerin adıyla anılan diğer eczalar da Venedik termentisi, Mekke’den gelen 
Kâbe pelesengi ve Amerika’dan gelen Yeni Dünya ve Peru pelesengleridir.  

Derviş Mehmed, sakız üretiminden adını alan Sakız Adasından sakız ithalinin 
yapıldığını, bilinen bir husus olduğundan, açıklama ihtiyacı duymamış 
olmalıdır. Buna karşılık, karabaş bitkisi için, “Sakız Adası’nda çok olur. Ol 
cezîreye istihârs34 derler” diye bilgilendirme ihtiyacı duymuştur.35

Mûmya-i ma’deni ise İran’dan ithal ediliyordu. Derviş Mehmed, bu 
maddenin nereden geldiğini ve nasıl elde edildiğini ayrıntısıyla anlatır: 
“Dârâcerd nâm mahalden gelür… Acem ilinde Şebankâre nâm dağda bir 
mağara yukarusundan damlar. Altına altun maşraba korlar, içine akar derler. 
Müncemid olmasın deyu altun maşraba korlar, tâ ki maşraba dolup âhar 
yere dökeler, anda müncemid olur. Bazı dağlarda ve sularda bulunur. Kafru’l 
yehûd derler.”

Nihayet, Neşati yağının özellikle Mekke ve Medine’ye ihraç edidiğini 

34 Sakız ağaçları çok olduğu için bu adı alan Sakız adasının Yunanca adı Hios (Χίος)’tur.
35 Helvahane’de Padişah için her sene yapılması mutat olan macunlara katılmak üzere Sakız 

adasından muhtelif drogların alındığına dair bkz: BOA, c.SM, 1/6; BOA, c.SM, 3/101; 
BOA, c.SM, 8/357.
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ve karşılığında terkibe giren yağlardan alındığını, “Husûsan Mekke ve 
Medine’ye üstâdımız Neşâtî merhum çok göndermiş ve anlar dahi buna lâzım 
olan yağlardan gönderirlermiş” ifadesinden anlıyoruz.

Katıştırılmış (Mağşûş) Ecza 

Hâlis ile Fâsid Eczayı Tefrîk

Bugün olduğu gibi tarih boyunca da pazarda birçok maddenin katıştırılmışı 
(tağşîş olanı) satılmış ve insanlar aldanarak bunları halis ecza diye satın 
alabilmiştir. Değerli bir ecza adı altında ona benzeyen daha ucuz bir ecza 
satılabildiği gibi, ağırlığını artırmak için eczaya kum, talk gibi maddeler 
eklenmiş olabilir, değerli yağlara ucuz yağlar katıştırılabilir, ya da  ecza iyice 
kurutulmayabilir. Derviş Mehmed bu konuda hassastır ve yeri geldikçe saf 
olmayan ecza konusunda uyarılarda bulunur. Mesela, karanfil yağını “bilene elli 
paraya, bilmeyene yüz paraya dirhemini satarlar; bazen mağşuş olur bulunmaz”; 
ödağacı yağı alınırken “kokusu” ölçü alınarak denenmelidir: “Bir mahalline 
sürmek ile yirmi dört saat kokusu gitmez. Bir katresini âteşe damladasın, eğer 
ûd-ı mâverdî gibi kokarsa hâlisdir aksi hâlde fâsiddir.” ;“Ûd-ı mâverdînin bir 
nev‘i olur ki, âna buralarda bağdadi ıtlâk bahâsı dûndur, mu’teber değildir. 
Velâkin içerusu çürük olmaz. Çürük olursa da âsân tefrîk olunur” gibi uyarılarda 
bulunur. Yağın hazırlanmasında kullanılacak sıvağı36 maddesinin de saf olmasını 
şart koşar. Mesela,”hâlis sarı balmumu şarttır, dikkat lazımdır”; biberiye, “hâlis 
sâde revgan ile karıştırılacak” şeklinde uyarılarda bulunur. 

Ticaret konusunu işlerken ele aldığımız örneklerde gördüğümüz gibi, 
Derviş Mehmed gerektiğinde, bir eczanın en iyisinin nerede yetiştiğini, 
nereden getirtildiğini, ya da nereden ithal edildiğini belirten bilgilerle yol 
gösterir. Aynı isim altında satılan eczadan hangisinin makbul olduğunu yine 
gerektikçe açıklar. İyi ile kötüyü ayırt etmeye yarayan bir takım ipuçları da 
verir. Derviş Mehmed, bir eczanın iyisini kötüsünden ayırt etmeye yarayan, 
rengi ve tadı gibi özelliklerini açıklar. Mesela, besbâsenin “a’lâsı sarı ile 
kırmızılığa mâil” olur. Karabaş’ın “a‘lâsı yapraklı ve çiçeği arguvân renkli ve 
tadı gayet yakıcı ve acı”; karanfil’in, “pek a‘lâsı su görmeyüp kuru” olanıdır. 
Derviş Mehmed, kendi tercihini de belirtir; mesela, “hakîr üç-dört türlü 
anbere rast geldim. Cümlesinden ind-i hakîrânemde makbûl olanı anber-i 

36 Merhemlerde etken maddeyi taşıyan ortama sıvağ denir. Eski medeniyetlerde katı ve sıvı 
yağlar, mumlar, zamklar ve bal, merhem sıvağı olarak kullanılırdı. Yağ çoğunlukla rezinler, 
mumlar ve bitkisel kökenli tozlar ile karıştırılırdı. 
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eşhîdir” demektedir.

Bir takım eczanın o günkü piyasa değerini de Derviş Mehmed’den 
öğreniyoruz. Mesela, 1803-4 (H.1218) yılında balmumunun bir vukıyyesi 
(1283 gram) 500 kuruşa satılırmış. Risalenin sonunda bulduğumuz listelerde 
yer alan yağların maliyetini incelediğimizde bu yağların o günkü maddi 
değerlerini öğrenebiliyoruz. Mesela, Neşati yağına katılan yağlardan en 
ucuzları hatmi ve mürrüsâfi yağları (bir-iki para); en pahalıları ise ödağacı, 
nane ve kalye-i misk yağları idi. O gün için terkibin “cem‘an isfenciyardan 
(ispençiyardan/eczacıdan) toplam fiyatı 1053 kuruş 27 paraya” mal olmaktadır. 
Derviş Mehmed’in, “Bir mikdârına bir at bağışladıkları ma‘lûmumdur” 
ve  “Beş-on dirhemine mâlik olan hazîneye cevâhir saklar gibi hıfz-ı hirâset 
ederler” dediği Neşati yağı, söylendiği kadar değerlidir.

Muadil (Bedel) Ecza 

Günümüzde, hekimin yazdığı bir ilaç yoksa eczacı hastaya onun muadilini 
verir. Fakat bugünkü muadil ilaçlar ticari isimleriyle ayırt edilirken, Derviş 
Mehmed’in döneminde kastedilen “eş değerde” olma hususiyeti, aynı etkiye/
etkili maddeye sahip olma anlamına gelirdi. Tıp ve eczacılık kitaplarında 
bir takım ecza birbirinin “bedeli” olarak kabul edilir. Derviş Mehmed de, 
aşağıda adı verilen yağlardan biri bulunmadığı takdirde, diğerinin onun 
yerine kullanılabileceğini, yani “bedel” olduklarını belirtir:

cevz-i bevvâ yağı - besbâse yağı

mürr-i sâfi - belesân yağı

mu‘asser habbü’lbân yağı - seliha - dârçîn yağı (beş diremi)

elma yağı - karabaş yağı (berelere sürmek ile bedelidir)

turunç kabuğu yağı - pelesân-ı mısrî (Bunda olan kuvvet aynıyla pelesân-ı 

mısrî’de dahi mevcûd imiş. Bu zamanlarda pelesân-ı mısrî bulunmadığından 

bedeline turuncun sarı kabuğunun yağı isti‘mâl olunur.)

turunç kabuğu yağı - sünbül-i rumî (ânın tabiatındadır)

kakule yağı - karanfil yağı (bedeli kendi kadar)

huzâme yağı - nane yağı
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merzencûş yağı - karınca yağı (Bu kadar hayevânın helâkına sebeb olmasınlar 

deyu tahrîr olundu) 

mey‘a-i sâile (karagünlük yağı) - lâden yağı

mûmya-yı ma‘denî - kafru’l-yehûd zifti (bir buçuk kadarı)

Derviş Mehmed’in yukarıdaki açıklamalarından anlaşılacağı üzere, eşit 
etkiyi sağlamak için bazen bedelin daha fazla miktarda kullanılması 
gerekmektedir. 

TECRÜBELER, BULGULAR, KANITLAR

Risale incelendiğinde görüleceği üzere sır tutulan bir takım bilgileri 
öğrenmek kolay değildir. Tıbbi etkisi olan maddeler tarih boyunca itibar ve 
gelir kaynağı olmuştur. Derviş Mehmed de öğrendiklerini bir süre sakladığını 
açıkça ifade etmiştir. Çünkü ancak 1803-4 (H.1218) tarihinde Kiler’de 
Başkullukçu olduğunda, “derûnunda mezkûr olan defîne-i şerîfi” yapma 
imkânı bulmuştur. Yazdığına göre, Sultan II. Mahmud (1808-1839) onu 
desteklemektedir. Böylece gizli tuttuğu ecza terkiplerini hazırlayabilecektir. 
Hazırladığı terkibin tesirlerini gördükçe sırlarının da açığa çıktığını, “Bu 
mektûm olan esrâr-ı nihânı âşikâr olundu”;  “(Allah’ın) Nâfi’ isminin sırrı 
zuhûr eyledi” ifadeleri ile anlatırken, yağın neden “mübarek” sayıldığını 
da açıklamış olur. Risalede verdiği diğer bir takım bilgileri de sır olarak 
değerlendirir. Mesela, ödağacı yağını çıkarmanın (istihracının) büyük bir 
sır olduğuna, ehil olmayanlara verilmemesine dair “bildiğim budur ve pek 
esrârdır. Hıfz oluna, nâ-ehle demeyeler” ifadesi ve mûm-ı asel için, “esrârımız 
olan eczâ-yı mübâreke” nitelemesi benzer bir tutumu yansıtır. “Esrarımız” 
diye nitelediği ecza ve yöntem bilgileri bir bakıma Derviş Mehmed’in “kendi 
buluşları” olmalıydı. Neşati yağı terkibinin ise, halk arasında kaybolmuş bir 
bilgi olduğunu, “beyne’n-nâs zâyi‘ olmuş bir ma‘ârifden olub” diye ifade eder. 
Kaybolan bu bilgi Derviş Mehmed tarafından yeniden ortaya çıkarılacaktır. 

Derviş Mehmed, bizzat uygulama yapmanın önemi üzerinde ısrarla durur. 
Dühn terkibi için, “Lâkin bu kimyâ-yı sa‘âdet yine bir ehlinden görmeyince 
çâre yokdur.”; ve “Neşâtî Efendi hazretlerinden nîm istifsâr ederek bazı eczâları 
haber aldım. Merhûm yaparken görmeyince ma‘lûmun olmaz dedi”, şeklindeki 
açıklamalarla gözlemin ve deneyin önemini açıkça vurgular. Dühn terkibini 
fiilen yapmaya giriştiğini, “icrâya mübâşeret olundu” diye ifade eder.
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İlgi çekicidir ki, Derviş Mehmed birçok kere eczanın ve terkiplerin etkilerine 
ait kanıt sunma ve kaynak gösterme gereğini duymuştur. Bu nedenledir ki 
yapılan gözlemlere ve edinilen tecrübelere atıfta bulunur. Yüksek “menfa‘atı 
müşâhede” olunduğundan ötürü Neşati yağına da çok önem verir. Derviş 
Mehmed, kendi tecrübelerine ve mu’tad, yani rutin uygulamalara açıkça 
vurgu yapar. Mesela, dühn terkibinin etkisine dair verdiği bilgilerin 
doğruluğunu, “mesmû‘an ve mücerreben havâssını verelim” diye ifade eder. 
Ayrıca, ilacın etkisine dair bilgileri birçok tecrübe sonucunda edindiğini 
açıklar. Örneğin, nevâzil tuğyânı tedavisi için, “bu dahi hezâr kere hakîrin 
tecribemdir ve merhemin hâssasındandır”; şiddetli nezle tedavisi için, 
“mücerrebim ve mu‘tâdımdır”; yanıkların tedavisi için, “bunu dahi hakîr 
hezâr be-hezâr tecribe eylemişimdir” demektedir. Yağlardan, huzâme 
yağının etkisini, “mücerrebdir” diye savunmakta; mercanköşk suyu için 
ise, “bazen midenin fesadı akabinde birer fincan nûş iderim, gayet menfa‘ati 
mücerrebimdir ve bazı ihvâna ağrı ve bir az sancı zuhûr eylese âna dahi 
ziyâde müfîd oldu. Hezâr be-hezâr içerdim ve tecribe eyledim. Hâsılı suyu bu 
derecelerde menfaatludur Ekseri kendi mücerrebimiz olduğundan ziyâdece 
üzerinde duruldu” diyerek, bizzat kendisinin almış olduğu sonuçlara vurgu 
yapmaktadır. 

Derviş Mehmed, bazen de yağı kullananlardan etkilerini soruşturmakta 
ve onlardan aldığı geri bildirimleri yağın etkili olduğunun kanıtı olarak 
sunmaktadır. Mesela, Neşati yağının “menâfi‘ini katı çok kimseler nakl 
ü beyân etmişlerdir; nohud kadar kahve ile akşam ve sabah isti‘mâl eden 
nisâ tâifesinin hayzı kanın yürüdürmüş, dahi hakîrden isteyenlerden 
duymuşumdur; Bazı ihvândan hâssasını suâl eyledim. Takrîr buyurdular ki, 
defalarca tecrübe eylediklerini ifâde ve dahi kullandıklarını ayân u beyân 
eylediler” demektedir. Risalede ele aldığı diğer bir takım yağların etkilerini, 
kullanmış olanların tecrübelerine dayandırarak kanıta dayalı bilgi olarak 
sunar.  Mesela, damıtık ağaç kavunu yağının etkisi için, “nûş iden zevât-ı 
izâmın ma‘lûmlarıdır.”; acem nefti yağının kokusu için, “gün geçtikçe sertliği 
gidip hoş bir koku peyda eder ki tarifine hacet yoktur, kullanan zevât-ı kirâmın 
ma‘lûm-ı şerîfleridir”şeklinde kanıt getirir.

Derviş Mehmed, bir yağın elde edilmesinde kullanılan birden çok yöntem 
arasından kendi tercihini de belirtir. Mesela, şemsiye gül yağı için, “hakîrin 
tahsîlim ve muhtârım budur ki, tahrîr olundu” der; sakızın halli sanatı için, 
“biz bu tertîb ile yapup bu mürekkeb dühne ilhâk ederiz” şeklinde kendisinin 
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uyguladığı yöntemi belirtir. Kendisince uygun ve doğru olan yöntemleri 
ve kullanım alanlarını, yetkili bir kişi ifadesiyle, “muvâfıkdır, müfiddir, 
münâsibdir” gibi tabirlerle belirtir. Mesela, sa’ter için verdiği tedavi 
reçetesine “gayet muvâfıkdır”; dakîk ile yapılan huzâme yakısının yara 
tedavisi için, “müfiddir”;  “turunc yaprağını ufûnetli zamanda kurutsalar 
münâsibdir” demektedir. Risalede pek çok kesin ifade de yer alır; mesela, 
şemsiye sedef yağının yararı için, “veca‘ları kat‘ ider”;  şemsiye mersîn 
yağının tesiri için, “saça ve sakala sürseler siyah eder” diye yazar. Çok emin 
olduğu hususlarda daha da kesin bir ifade kullanır. Mesela, Neşati yağının 
“ufûnet-i havayı râfi‘” olduğunu ifade ederken, etkisinin “güneş gibi ortada” 
(ke’ş-şemsi fî vasati’n-nehâr âşkârdır) olduğunu ileri sürer.

Bir takım yağların etkilerini ise öne çıkararak özellikle metheder. Mesela, 
turunç için, “cemî‘i havâssı tahrîr olunsa bir mücelled kitâb olur. Böyle bir 
mübârek nârencdir” demektedir. Şemsiye oğulotu yağını ise, “gayetle senâ 
olunmuş bir dühn-i mübârekdir” şeklinde tanıtır. 

Derviş Mehmed, gerek gördüğü takdirde bir takım uyarılarda da bulunur. 
Bazen, zeyt-i mağsûl konusunda olduğu gibi, “tenbih” tabiri ile başlayıp, açıkça 
uyarır: “Hallolunup cümlesinden sonra ilâve oluna. Bizim yaptığımız yağdan 
beyzî kadar içine zammolunsa havâssına sirâyet eder. Vesvese olunmasın. 
Zirâ bilhâssadır”. Bazen de söylediklerinin ifadesi uyarı niteliğindedir. 
Mesela, mu’asser ânîsûn yağının, “tayyâriyeti kalîl” olduğundan, uçuculuğu 
az olan bu yağı uzun süre saklanacak bir ilaca katmak “pek de işe yarar şey 
olmaz” diye tenbihte bulunur. 

Derviş Mehmed, tecrübe etmediği yağların söylenen etkilerini bilmediğini 
de açıkça beyan eder. Mesela, Neşati yağı için, “Hâssasındandır ki, Harem-i 
Hümâyûn’a hizmetde olan Dârussa’âde ağaları indinde gâyet mu’teber bir 
dühn-i mübârek olup bir mikdârına bir at bağışladıkları ma’lûmumdur. Ammâ 
niye kullanırlar bilmem. Bazılarından istifsâr olunup cevâbında akşam sabâh 
yerler imiş. Fâidesi ma’lûmum değil” demektedir. Mukattar gül ağacı yağı için, 
“bazıları bunun bedeli (muadili) mersîn yağıdır derler. Ammâ tahkîk edemedim” 
şeklinde açıklama yaparak, denemedikleri hakkında fikir yürütmez.

DERVİŞ MEHMED’İN BİLGİ KAYNAKLARI VE ATIFLARI

Derviş Mehmed, genel bilgiler dışında kalan bilgilerini edindiği kaynak 
kişilerin adını vermeye itina eder. Zaman zaman bir takım hekimlere ve 
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kitaplara atıfta bulunur, okuduğu yazarlardan naklettiği tecrübeleri ve 
bulguları özellikle belirtir. Bir takım müfredat ve mürekkebat kitaplarını 
kaynak alan Derviş Mehmed, İbn İsa37, İbn Baytar38 ve Mâlâyesa39’ 
Müfredatlarını mütâla’a ettiğini, bu kitaplarda bulduğu malzemeyi önce 
yazdığını (tahrîr), sonra da tertîb ettiğini bildirir. Yani, önce yazılı kaynakları 
incelemiş, bunlardan notlar almış ve sonra edindiği bu bilgileri düzenleyerek 
bir araya getirmiştir. Derviş Mehmed, yeri geldikçe, yararlandığı kitap ve 
hekim isimlerini kaynak gösterir. Mesela, anber yağı için Müfredât-ı İbn 
İsa’dan yararlandığını; Acem nefti yağının “hakîkatini anlamağa müsta’id 
olanın Müfredât-ı İbn İsa’ya nazar” etmesini tavsiye eder. Minhac kavlince40,  
İshak kavlince41, Takvîmü’l Edviye42’ye göre diye Acem nefti yağına ait bilgileri 
birbiriyle karşılaştırır. “Mûmyanın a‘lâsı İhtiyârât kavlince43 madenîsidir” 
gibi açıklamalarla gerekli gördüğü ayrıntılar için bir takım kaynaklara atıfta 
bulunur. Şemsiye şebboy yağının elde edilişini, “Nuh Efendi takriri üzere” 
diyerek, Nuh Efendi’yi44 kaynak gösterir.

Câmi‘u Müfredâtü’l-Edviye ve’l-Agdiye’nin yazarı İbn Baytar’ın (1197-1248) 

37 Yazarın kastettiği Müfredât-ı İbn İsa’nın, 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı hekimbaşısı Sakızlı 
İsa Efendi’nin Nizamü’l- Edviye li Tabib İsa adlı eseri olmalıdır

38 İbn Baytar (XII. yüzyıl), Câmi’u Müfredâtü’l-Edviye ve’l-Agdiye adlı kitabında 1400 
civarında drog tanıtır. Tıbbi etkilerini verdiği bu drogların 200’ü bitkisel olup, 300 yeni 
drog tanıtmıştır. Anadolu’yu gezmiş olduğundan, bu kitap Türkiye bitkileri bakımından 
önemlidir. (İslâm Ansiklopedisi İbn Baytar maddesi).

39 Mâlâyesa’ Müfredatı:14. asırda yaşamış Yusuf b. İsmail el-Kutubi’nin, “Kitâbu Ma la yese’it-
Tabib Cehlehu” adlı eserinde, yazardan Sahib-i Mâ lâ yese olarak söz edilir.

40 Yazarın, “Minhac kavlince” diye kastettiği kitabın, Minhâcü’l-Beyân olarak tanınan ve 
12. yüzyılda yaşamış hekim Şerefeddin Ebu Ali Yahya b, İsa İbn Cezle’nin Minhacü’l-
Beyân fi mâ Yestamiluhil-insan adlı eseri olması muhtemeldir. Ancak, yine 12. yüzyılda 
yaşamış hekimlerden Necibüddin es-Semarkandi’nin “Kitabu Minhaci’d-Dükkân” adlı 
bir eseri ve 13. yüzyılda yaşamış hekim Kohen b. el-Attar el-İsraili’nin de, “Minhâcü’d-
Dükkân fi mâ Yeştamiluhü’l-İnsan” adlı bir eseri vardır. Minhac kavlince derken yazar adı 
bildirilmediğinden hangi kitaptan söz edildiğinin belirlenmesi için uzun bir araştırma 
gerekmektedir.     

41 Yazarın, “İshak Kavlince” diye kastettiği kitabın, 14’üncü yüzyılda yaşayan İshak bin 
Murad’ın Edviye-i Müfrede adlı kitabı olması muhtemeldir. Ancak, Hıristiyan Nasturi 
hekimlerden Huneyn b. İshak el-İbadi’nin (809-873) Menkulat-ı Huneyn b. İshak der 
Tahkik-i Esami-i Edviye-i Müfrede adlı kitabının kaynak kitaplar arasında bulunduğunu da 
unutmamak gerekir.

42 Yazarın, “Takvimü’l Edviye” diye kastettiği kitap, 13. asırda yaşamış Ebu’l -Fazl Hasan b. 
İbrahim et-Tiflisi’nin Takvimü’l Edviye el-Müfrede adlı eseri olmalıdır.

43 Yazarın, “İhtiyârât Kavlince” diye kastettiği kitabın, 14. asırda yaşamış Zeyneddin el-Attar 
tarafından derlenen, Prenses Bedi’ el-Cemal’in kullandığı yöntemleri anlatan, İhtiyarat-ı 
Bedi’i adlı Farsça eser olması muhtemeldir.

44 Nuh Efendi’nin: Nuh b. Abdülmennan (ölm. 1119/1707) olması muhtemeldir. Müslüman 
olup, II.  Ahmet döneminde hekimbaşılığa kadar yükselen Giritli bir Rum aileden gelmedir. 
Akrabadin adıyla ilaçları anlatan bir eseri vardır.
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ve diğer klasik yazarlara ait müfredatların ve mürekkebatların yanı sıra, tıbb-ı 
cedîd-i kimyevi yazarlarının terkiplerini de inceleyen Derviş Mehmed’e göre 
Paracelsus (1493-1541)45 bu alanda eşsizdir. Başta Paracelsus tıbbı olmak 
üzere, çeşitli kimya işlemlerinin yer aldığı Avrupa tıbbı, Osmanlı sağlık 
hayatına Yeni Tıp (Tıbb-ı Cedid) adıyla girmiştir. Derviş Mehmed, Tıbb-ı 
Cedîd-i Kimyevî’yi anlatan kitapları da incelediğini, elde ettiği bilgileri önce 
yazarak topladığını, sonra da derleyip düzenlediğini yazmıştır. Risalede 
adı, Hekim Peraklus, Parasulse, Hekîm Parasulse, Peraleksus, Peraklisus 
olarak yazılan Paracelsus’a “isnâd olunan yöntemler” her seferinde titizlikle 
belirtilir. Mesela, cevz-i bevvâ yağı için, “bu marifet Hekîm Peraklus’a isnâd 
olunur”; mürr-i sâfî yağı “Peraklus’un san‘atlarındandır”; fesleğen yağı, 
“bu dahî Peraleksus’un san’atlarındandır”; mu‘asser ânîsûn yağı, “Hekim 
Peraklisus’a nisbet olunur”; “Emmâ, dühn-i ânîsûnü’l- mukattar Hekîm 
Peraklisus’a nisbet olunur”; hasalbân yağının “diger Parasulse san‘atı üzere 
istihrâcının tarîki” gibi açıklamalar, kaynak gösterme kaygısının birer 
ifadesidir. Ayrıca, Artmanus46 nam hekîmden kâfur yağı; Etmuluryûs47 ve 
kimliğini tespit edemediğimiz Zülferûs nâm tabîblerden mukattar sakız 
yağı; ve Maynol’dan48 besbâse yağı ile ilgili bilgiler nakleder.

Bazen de isim vermeden, yazılı kaynaklara genel olarak atıfta bulunur. Bu 
tür bilgiler o dönem müfredat ve mürekkebatlarında yer alan genel malumut 
niteliğinde bilgilerdir. Mesela, portakal kabuğu yağı için, “fâide-i azîmi 
yazmışlar”; kehribâr için, “ziyâde nef ’ini tahrîr iderler”; “bu dühn-i şerîfin 
şerâfeti ma’lûm olur.”; mûmya-yı ma‘denî için, “havâs-ı kesîresini Akrabadin 
sahipleri çok tahrîr eylemişlerdir” diye açıklama yapar. 

45 Paracelsus: Theophrastus Bombastus von Hohenheim Paracelsus (1493-1541): İsviçre’de 
doğan Paracelsus, tüm Avrupa’yı dolaşmış; 1527’de Basel’e gelerek, tıp profesörü olarak 
çalışmıştı. Anorganik ilâçları, özellikle mineralleri tıbba sokmuş ve Osmanlı dönemi tıbbına 
büyük etki yaparak, hükema-i kimyaiyyun olarak tanınan, kimyasal maddelerle tedaviye 
ağırlık veren hekimlerin öncüsü olmuştur. Derviş Mehmed’in beş kere atıfta bulunduğu 
Paracelsus, kurutulmuş eczaya alkolün tüketici etkisi ile renkli sıvılar elde etmiş ve bunlara 
tentür adını vermişti. Bu risale, Paracelsus’un Osmanlı ilâç yapımına etkisinin XIX. yüzyılın 
başlarına kadar sürdüğünü göstermesi bakımından önemlidir. Geniş bilgi için bkz.: N. Sarı 
ve B. Zülfikar: The Paracelsusian influence on Ottoman medicine in the seventeenth and 
eighteenth centuries”. Proceedings of the International Symposium on Modern Sciences 
and the Muslim World. İstanbul 1992, s.157-179. 

46 Artmanus: Philippe J. Hartmann (1628-1707): Pomerania’lı olup, Fransa’da öğrenim 
görmüştür.

47  Etmuluryus: Michael Etmüllerius / Etmüller (1644-1683) Leipzig’de doğan ünlü kimyacı hekim.
48 Pierre Magnol (1638-1715): Montpellierli Fransız botanikçi. Montpellier’de botanik profesörü 

ve Kraliyet Botanik Bahçesi başkanı. Günümüz bitki sınıflamasının öncülerinden.
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Gerek gördüğünde yazılı kaynaklara isimsiz sözlü kaynakları da ilave eder. 
Mesela, gül yağı için, “Kütüb-i tıbb-ı kimyevîlerde gûnâ gûne tahrîr olunmuş. 
Lâkin hakîr 1805-6 (H.1220) senesi fukaraullahdan bir zât-ı âlî-kadrdan 
mesmû‘um olup bi- tıbkıhi tahrîr olundu” diye, işittiği farklı bir yöntemi 
de kitabına ekler. Yine mesela, şemsiye biberiye yağının etkisi için, “gayet 
mücerrebdir deyu bir seyyâhînden ahz olundu”; şemsiyye oğulotu yağı elde 
etmek için verdiği farklı bir yöntem için de, “bir tarîk dahi me’hûzumuz oldu 

ki” şeklinde açıklamada bulunur.

ECZACILIK VE ECZACILAR

Osmanlı döneminde eczacılıkla ilgili görev yapan çeşitli meslek sınıfları 
vardı. Klasik İslam tıbbının temel alındığı dönemde eczacıya aşşâb ve 
saydelânî denirdi. Ayrıca, şerbet hazırlayanlar şerbetçiyân, macun yapanlar 
macuncıyan gibi meslek ünvanlarıyla tanınırdı. Ecza yapan çeşitli esnaf 
sınıflarını anlatan Evliya Çelebi (1611-1682), badem, servi kozalağı, ceviz, 
yasemin, sünbül, gül gibi çeşitli eczadan yağ çıkartan ve satan esnâf-ı edhan 
u edviye ve dükkanlarında gülsuyu (mâ-i verd) ve yasemin suyu (mâ-i 
yasemin) gibi ıtriyâta ait hoş kokulu sular satan esnâf-ı gülâbcıyân dan söz 
eder. Anlıyoruz ki, tıbbi yağların ve kokulu (aromatik) suların elde edilmesi 
ve ticareti bir gelenekti. 

17’nci yüzyıldan itibaren Osmanlı hekimlerinin bir kısmı Avrupalı hekimlerin, 
özellikle de Paracelsus’un (1493-1541) tıbbî kimyaya ait kitaplarından 
etkilenmeye başlamış ve Avrupa’dan aktarılan bu yeni tıp, “tıbb-ı cedîd” 
adıyla tanınmıştı. Tıbbî kimya ile uğraşan hekimler “hükemâ-ı kimyâiyyûn” 
olarak anılırdı. Salih bin Nasrullah (ölm. 1670) ve Ömer Şifâî (ölm. 1742) başta 
olmak üzere bir kısım Osmanlı hekimleri Paracelsus’un ve diğer Avrupalı 
hekimlerin tıbbî kimyaya ait eserlerinden yararlandılar, çalışmalarına ve 
kitaplarına bu yeni bilgileri de kattılar. Tedavide kullanılan ve ecza-yı tıbbiye 
olarak ifade edilen tıbbi maddeler 17’nci yüzyıldan sonra ispençiyariye ve 
kimyeviye tabirleriyle de ifade edilir oldu. Derviş Mehmed’in risalesinde 
sözünü ettiği ilaç hazırlayan ve satan ispençiyar/isfenciyar tanımı Salih bin 
Nasrullah’ın “Gâyetü’l-Beyan fi Tedbiri Bedeni’l-İnsan”ında şu cümlelerle 
verilir: “İspençiyar, otlar ve eczacılar dükkânında mevcut olup, hekimin 
ısmarladığı üzere şerbetler ve macunlar ve haplar yapan kimseye derler”. 
Yeni tıbbın aktarıldığı kitapların bir kısmında ilaç yapımında kullanılan araç 
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ve gereçlerin çizimleri ve resimleri yer almakta, ham eczanın işlenmesi ve 
ilaç haline getirilmesiyle ilgili tanımlar ve bilgiler bulunmaktadır.

HAM ECZA / DROG / MÜFRED DEVA / MÜFREDAT

Osmanlı döneminde, bitkilerin etkili madde ihtiva eden kısmına ecza adı 
verilirdi. Ecza tabiri günümüzün drog kelimesi karşılığında kullanılırdı. 
Etkili maddeleri çıkarılacak olan çiçekler, tohumlar, kökler vd. birer ham 
ecza olup, bunlardan ilâç hazırlanırdı. Ham ecza, aşağıda anlatıldığı gibi 
çeşitli yöntemlerle işlendikten sonra basit ilâç / müfred devâ haline getirilirdi. 
Ancak, eski tıpta bir takım meyve ve sebzelerin ve hayvan ürünlerinin 
doğrudan, işlenmeden de deva, yani ilaç olarak hastalara verildiğini biliyoruz. 
Mesela, elma, üzüm, tavuk, balık gibi çeşitli besin maddeleri hastayı tedavi 
amacıyla reçete edilirdi. Kısacası, ilaç hammaddesine drog anlamında ecza 
denirdi.  Bu metinde de “drog” anlamında “ecza” kullanılmıştır. İlâç ve çare 
anlamına gelen devâ kelimesi tek ya da basit anlamındaki müfred kelimesi 
ile birlikte kullanıldığında müfred devâ (materia medica) olarak, tedavide 
tek başına kullanılan ecza / drog, yani basit ilâç anlamına gelirdi. Müfred 
devâları tanıtan kitaplara da müfredât adı verilirdi.

Dühn kelimesi ise yağ anlamına geldiği gibi, merhem olarak sürülen yağ ya 
da yağlı terkip anlamında kullanılır. Edhân ise, dühn kelimesinin çoğuludur. 
Derviş Mehmed, değerli bulduğu yağları, dühn-i mu’teber; dühn-i latîf; dühn-i 
mübârek; edhân-ı mübâreke, edhân-ı tayyibe; dühn-i şerîf; edhân-ı şerîfe; 
dühn-i latîf-i hoş-bû; dühn-i şerîf ve lâtîf; gâyet mu’teber bir dühn-i mübârek; 
dühn-i celîlü’t-te’sîr gibi övücü tabirler ile nitelendirir. Yaptığı merhemin 
nasıl uygulanacağını tarif ettikten sonra “ Allah’tan bağışlanma isteği, dua, 
salât ve selam ile sürülürse daha münasip ve daha iyi olur. Zira bu merhem, 
Allah resulünün merhemidir” diyerek yaptığı ilaca bir kutsiyet de izafe eder. 

Derviş Mehmed’in risalesinde 40’dan fazla kokulu ve tıbbî yağın (Olea 
Aromatica ve Olea Medicata) elde edilme usûlü yer alır. İleride göreceğimiz 
gibi, bunların birçoğu tek başına basit birer ilâç olarak bir takım hastalıkların 
tedavisi için ayrı ayrı tavsiye edilmektedir. Yağların hepsi birleştirildiğinde 
(terkip edildiğinde) ise bir mürekkebât, yani bileşik ilâç elde edilir ki bu da 
Neşati yağıdır. 

İlaç yapabilmek için önce ilacın elde edileceği ham maddeyi ya da 
maddeleri doğru tanımak gerekir. Derviş Mehmed’in hazırladığı Neşati 
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yağının terkibinde bulunan ve ilacın yapımında kullanılan maddeler 
konusunda ayrıntılı ve ayırt edici bilgiye sahip olduğu, bir takım eczanın 
farklı isimlerini ve tanımlarını vermesinden anlaşılıyor. Mesela, huzâme 
için, “yaban şebboyudur, yaban mannisi(?) dahi derler. Şiraz’da dürr-dâne 
derler bir otdur. Uzun budakları ve ufak yaprakları olur ve kızıl çiçeği olur. 
Ekserisi kum arasında biter, kokusu kına kokusuna benzer.”. Sedef için; “bu 
sedeftir, galatdır, asıl ismi tıb kitaplarında sezâb’dır. Emmâ sedef deyu inci 
kabına zâhib olmayalar”. Oğulotu için; “oğul otu, tıp kitaplarında ferâsiyûn-ı 
ebyaz dedikleri otdur” diye açıklamalarda bulunur.

Derviş Mehmed, bir kısım eczanın doğru olarak tanınması için gerek 
gördüğünde Türkçe ya da Arapça-Farsça dillerindeki karşılıklarını verir. 
Mesela sa‘ter için; “Türkîce kekik otidir ve arnabud biberi dahi derlermiş, 
yine Türkîce güyegi otu dahi derler”. Karabaş için; “Bunun adına ustuhudûs 
derler, yer karağan çiçeği derler ve karaburgulu derler. Türkîde müsta’meldir. 
Arabî’de mümsikü’l- ervah derler”. Acı elma için; “Türkîde diş otu dedikleri 
adaçayının elmasıdır”. “Mey’a-i sâile karagünlük yağıdır, asel-i lebeni dahi 
derler. Türkîce sığala derler, hasalbânın cüz’î a’zamıdır.” Kalye-i misk için; 
“Fârisi’de zebâde derler” diye açıklama yapar. 

Ecza Çeşitleri / Eczâ-yı Mütenevvi’a

Derviş Mehmed, yağ terkibinde yer alan çeşitli eczalardan elde edilen yağları, 
eczâ-yı mütenevvi’a adı altında dört sınıfa ayırır: şemsiyye, mukattarât, 
mu’attarât, sâir ecza ve ma’deniyyât. Bu terkibe sıvağ olarak halis balmumu 
ve revgan-ı zeyt katılır. Derviş Mehmed’in ve hakkında bilgi bulamadığımız 
Hasan Bey’in terkip listelerine göre, yağların elde ediliş yöntemi esas 
alınarak risalede yapılan sınıflandırılma aşağıdadır:

Şemsiyye: Kantarûn, sedef, zambak, papatya, zater, biberiye, mercanköşk, 
tâze râziyâne, kekik, gül, şebboy-ı asfer, turunç kabuğu, pelin, hatmi 
ve oğulotundan şemsiyye yağı elde edilir. Zeytinyağında, güneşe nazır 
bekletildiğinden bu yağlar şemsiyye adını alır.

Mukattarât: Taktîr edilen, yani damıtılan anlamına gelir. Damıtılarak elde 
edilen buhûr-ı meryem, acı elma, nane, ânîsûn, kehribâ, karabaş, mersîn, 
besbâse, sakız, Acem nefti, aselbent çiçeği, karagünlük ve huzame yağları 
mukattarât olarak nitelenir. 

Mu’attarât: Güzel kokulu anlamındadır. Lâden, kalye-i misk, gül, ödağacı, 
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ağaç kavunu, cevz-i hindî, karanfil, kakule, dârçîn, anber ve cevz-i bevvâ 
yağları güzel kokulu olduklarından mu’attarât olarak sınıflanır. 

Ecza ve ma’deniyyât: Bunlar, zamk/sakız/reçine, balsam, katran türü 
eczalardır. Tatlı sakız, gamaylama (sakız ağacı zamkı), takamaka zamkı, kâfûr, 
laden, Mekke pelesengi, yenidünya pelesengi, Peru pelesengi, terementi, 
Venedik terementisi, ma’denî mûmya, mey‘a-i sâile, mürrüsâfi, habbü’l bân 
bu sınıfa dâhil edilmiştir. 

ÖLÇÜLER

Eczanın ve çözeltinin tartılması için vukıyye ve dirhem ölçüleri kullanılmış, 
doğal olarak çok miktarlar için vukıyye, azlar için dirhem tercih edilmiştir. 
Risalede verilen ağırlık ölçülerinden vukıyye/kıyye (okka) 400 dirhem, 
günümüzde 1283 gram karşılığıdır. Dirhem/direm ise, okkanın 400’de 1’i 
olup günümüzde yaklaşık 3 gramın karşılığıdır. 

Tariflerde verilen ecza ve sıvı miktarı bazen kesin ölçülerle belirtilir. Mesela, 
“bir vukıyye zeytinyağının iki vukıyye damıtılmış su ile kaynatılması”; “yirmi 
dört dirhem sakızın yüz dirhem gül yağı ile pişirilmesi”; “karagünlüğün 
yarım vukıyyesine yarım vukıyye yıkanmış zeytinyağı” gibi örneklerde 
kesin ölçülerin verildiğini görüyoruz. Ecza havanda çok kere yüzer dirhem 
olarak dövülür. Mesela, yağı elde edilecek olan gül, menekşe ve karanfil gibi 
ecza birer vukıyye miktarında alınınca, yüzer dirhem olarak ayrılıp, tamamı 
havanda ayrı ayrı dövülür. Bazen de kesin olmayan, yaklaşık bir miktardan 
söz edilir ki bu kullanılacak miktarın eczayı hazırlayacak olanın tercihine 
bırakıldığı anlamına gelir. Mesela, “bir vukıyye ya iki vukıyye darçın”; “70-
80 direm mürr-i sâfî” gibi ifadelerde kesin ölçü belirtilmemiştir. 

Kullanılacak olan eczanın miktarı bir çok kez, elde edilmek istenen yağ 
miktarına göre hazırlayanın belirlemesine bırakılır ve herhangi bir ağırlık 
ölçüsü verilmez. Mesela, besbase, kehribar, kâfur, cevz-i bevva, fesleğen ve 
hasalban için, “dilediğin kadar, istediğin kadar, dilediğin mikdar (ne kadar 
elde etmek istiyorsan)”; ban ağacı tohumu, sakız ve arak için “mikdar-ı kifâye, 
mikdar-ı kifâyet, kaderü’l kifâye (hazırlanmak istenen miktara yetecek kadar)”; 
yıkanmış zeytin yağı için “bir mikdar” gibi kesin ölçü belirtmeyen ifadeler 
bulunur. Eczanın miktarından, ya da verilen miktardan daha fazlası anlamında 
ise, “ziyâde/ziyâdece” diye yine tahmini ölçü verilir. Mesela, “altmış dört 
direm yahud ziyâde asılbend türâbdan ma‘mûl bir tencereye” konur. 
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İşlem sırasında kullanılan çözücü ile ecza arasındaki oran/nispet, “ol kadar / 
kendi kadar / bir buçuk misli”  gibi sözlerle belirtilir. Mesela, “fesleğen kendisi 
kadar şeker ile”; kehribar, “ol kadar kum katılarak”, yani bire bir oranında 
dövülür denmektedir. Bugün de, şu kadar kısım ekstraksiyon hazırlamak 
için şu kadar kısım eczaya, şu kadar kısım su alınır gibi oranlama yapılır.

Risalede, bir takım aletlerin hacmi ile ilgili ölçüler de buluyoruz. Mesela, 
damıtık ağaç kavunu yağı hazırlamak için, eczayı inbike koyup nısfına kadar, 
yani yarısına kadar su koyun denmektedir. Nane yağı hazırlarken ise, “bir 
inbike yetecek kadar” şeklinde kabın kendisi ölçü alınır.

Nadiren başka ölçüler de kullanılır. Mesela, gül yağı hazırlarken hamur olana 
kadar dövülen güle, parmak ölçüsü ile “dört parmak kadar gül suyu” eklenir. 
“Kaşık” da ölçü olarak verilir. Mesela, biberiye yaprakları bir kaşık halis sâde 
revgan içine konur. Ancak, kaşığın büyüklüğü belirtilmez. Yağ terkibine 
katılacak bir ecza için ise, “yumurta şeklinde” (beyzî) benzetmesinin ölçü 
olarak verilmesi dikkati çekicidir. 

Tekrarlanan işlemlerde, “bir iki arak korsun tekrâr tekrâr edersin” ifadesiyle 
arakın miktarı kastedilmeyip, kesin sayısı verilmeden işlemi tekrar etme 
anlamında bir iki denmiş, fakat arakın rengi işlem için ölçü olarak alınmıştır. 
Mesela, “cevz-i bevvaya birkaç kez arak konulup süzülür; konulan araka 
eczanın rengi çıkmayana kadar bu işlem tekrar edilir”. Bazen de sıvının 
taşması işlem için ölçü alınır: “zeytinyağı, üç beş kere taşıncaya kadar 
damıtık su ile kaynatılır.”

Vukiyye ve dirhem gibi ağırlık ölçülerinin dışındakiler görecelidir. Eczacılıkta 
kullanılan vukiyye ve dirhem gibi ölçülerde de zaman zaman farklılıklar 
olabildiğinden, ölçü konusu daha ayrıntılı çalışmalarla ele alınmalıdır. 

ETKİLİ MADDENİN ECZADAN ÇIKARILMASI (EKSTRAKSİYON)

İlaç terkibine giren bitki, hayvan ya da maden kökenli eczanın tedavi 
edici etkileri, hücrelerinde bulunan çeşitli tabiattaki etkili maddelerden 
kaynaklanır. Ham madde olan eczada gerekmeyen, tesirsiz bir takım 
maddeler de vardır. Günümüzde tesirli maddeleri eczanın içinden çıkarma 
anlamında, Latince “ekstraksiyon” kelimesi kullanılır. Derviş Mehmed ise 
risalesinde bu işleme, “havâssını ihrâc” demektedir. Eczanın tıbbî etkileri, 
“hâssa” kelimesinin yanı sıra aynı kelimenin çoğulu olan “havâs” tabiriyle 
de karşılanır. Mesela, “hâssa-ı kesîre” tabiri, etkili maddenin, dolayısı 
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ile tıbbi etkilerin çokluğuna işaret eder. Derviş Mehmed’e göre, örneğin 
turunç kabuğu ve mercanköşk böyle birer eczadır. Eczacılar tarih boyunca 
bir eczadan elde edilecek olan etkili madde miktarının ve kalitesinin nasıl 
artırılabileceği konusunu araştırmış ve çeşitli yollar bulmuşlardır. Bunların 
bir kısmı basittir. Mesela, Derviş Mehmed, tesiri kuvvetli şemsiyye gül yağı 
yapmak için aynı işlem tekrâr edilir ve bir vukiyye gül daha katılabilirse, “pek 
a’lâ ve kuvvetli olur” demektedir. Etkili maddesi zor elde edilen ya da çabuk 
bozulan bir takım eczalar da vardır. Mesela, Risalede oğulotu için “velâkin 
nazik bir otdur, ziyâde dikkat oluna ki, kuvveti ziyadece ola; sıkılmış anason 
yağı için de, uçuculuğu az olduğu için hububat gibi kurutulması ve uzun süre 
korunması gerekli olan ilaçlara katılması pek işe yarar bir şey olmaz” diye 
bir uyarı yer alır. Ham eczanın yaşken ya da kurutulduktan sonra işlenmesi, 
kolay ya da zor çözünür olması, ya da uçucu olup olmaması gibi nitelikleri göz 
önünde tutularak tarih boyunca çeşitli aletler ve yöntemler icat edilmiştir. 

Risalede, “dühnünü ihrâcın tarîki” ifadesi ile eczadan yağ çıkarma / ekstraksiyon 
yöntemleri ve araçları anlatılır. Bir kısım ecza için birkaç türlü yağ çıkarma 
yöntemi verilir. Mesela, kâfur yağı elde etmek için, “emmâ yağının istihrâcı 
birkaç türlüdür” denir. Yukarıda gördüğümüz gibi, Neşati yağının terkibine 
giren yağlar elde ediliş yöntemine göre de adlandırılır ve sınıflanır.  

Bitkinin, çiçek, meyve, yaprak, sap, kabuk, tohum, kök, reçine, odun gibi 
hangi kısmının kullanılacağı, elde edilmesi beklenen etkili tıbbi madde 
bakımından önem taşır. Örneğin, yağını çıkarmak için gülün “kemâl üzere 
açılmamış, gonca” gülün yaprağı; akzanbağın “beyaz yaprağı”, yani çiçeği; 
turunçgil meyvalarının ise, “kabukları” kullanılır.

Dövme ve Ezme Yoluyla Elde Edilen Meshûk

Sıkma Yoluyla Elde Edilen Mu’asser

(Mekanik Ekstraksiyon) 

Eczayı döverek ezme yoluyla da bir takım etkili maddeler elde edilir. 
Dokunun parçalanması bir sonraki işleme hazırlıktır. Az miktarda ilacı el ile 
hazırlamak gerektiğinde bugün de ecza havanda dövülür. Ama çok miktarda 
ilacın el ile hazırlanması gerektiğinde, mesela Osmanlı darüşşifalarında, 
havanda ecza döven güçlü kuvvetli kişiler görevlendirilirdi ve bu kişilere 
edviye-kûb adı verilirdi. Eczanın çeşidine göre toprak, tunç, porselen vd. 
havanlar kullanılırdı. Risalede, mesela, habbü’l ban, sedef (sezâb), nane ve 
oğul otunun mermer havanda dövüleceği belirtilir. Buna karşılık, ödağacı kaba 
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bir kâğıt içine konularak bir “ağaç tokmak ile” iyice ezilir, denmektedir.

Dakk (vurup dövme) ve sahk (dövüp ezme) anlam olarak birbirine çok yakın 
ve birbirinin yerinde kullanılabilen kelimeler olduğundan, Risalede, “dakk 
eyleme”, “sahk eyleme” nin yerine de kullanılır. Birçok ecza önce dövülerek 
parçalanıp ezildikten ya da hamur haline getirildikten, yani “meshûk” 
olduktan sonra ileri işleme tabi tutulur. Mesela, kâfur sahk edilir; gül dakk 
olunur;  cevz-i bevva, darçîn ve mürr-i sâfî dakk ve sahk eylenir. Risalede, 
eczaya tazyik tatbik ederek, eczanın kabaca dövülüp ezilmesine ve macun 
haline getirilmesine “çiriş” etme, hamur haline getirilmesine “hamîr” etme 
denmektedir. Mesela, nâne ve oğulotu mermer havanda hamur haline 
getirilir. Risalede verilen tarife göre tarçın ve menekşe “dakk ve sahk edilip 
çiriş” edilir. Şebboy ve merzencûş “çirişen dakk olundukdan sonra” ve 
oğulotu “dakk edilip çiriş olunca”, kısacası, ecza dövülüp ezildikten sonra 
ileri işleme geçilir. 

Risaledeki örneklerde ecza çoğunlukla tek başına dövüldükten sonra 
çözücüyle temas ettirilirse de istisnaları vardır. Mesela, “karanfil havanda 
kabaca dövülüp, üzerine su serpilir”; henüz açılmış gül “varak olarak bir 
havana konup gül suyuyla hamîr” oluncaya kadar; Paraselsus yöntemiyle 
hasalbân “kendi berâberi arak ile sahk” edilir. Nemlendirmenin dışında, 
bazen de ecza kuru maddelerle dövülür. Örneğin, fesleğen, şeker ile; 
kehribâr, kum katıldıktan sonra havanda dövülür. 

Sıkarak elde edilen bitki sularına ve yağlara, “mu‘asser” adı verilir. Mu‘asser; 
sıkmak anlamına gelen “asr” sözcüğünden türetilmiştir. Kamus-ı Türkide 
usare, “sıkılan meyve ve sairenin çıkan suyu” şeklinde tarif edilir. Risalede, 
mu‘asser habbü’l-bân yağı ve mu‘asser ânîsûn yağı, “asr ile yağı istihrâc” 
olunan eczalardandır; havanda dövülüp badem yağı gibi sıkılır. Ham eczayı 
dövdükten sonra sıkarak çıkarılan özsuya “usâre” denir. Mesela, mersin 
yaprağının yahut tohumunun “usâresi cem‘ olunup”, daha sonra zeytin yağı 
ile şemsiyye adı verilen ürün elde edilir. Gunye’de de, “çiçek ve emsâlinden 
(yağın) tarîk-i istihrâcı şöyledir ki; döğüp usâresini misli kadar münâsib 
yağlar ile su mahv olunca kaynadalar…” denir. Yoğunlaştırılmış meyve ve 
çiçek sularına ya da şerbet kıvamına gelene kadar kaynatılan usarelere rubb 
adı verilir. Gül ile mersin rubbuna “devâü’l-mülûk mülûkü’d-devâ” dendiğini 
Derviş Mehmed’den öğreniyoruz. Muamelelerin çeşitli safhalarında sıkma 
yönteminden yararlanılır. Mesela, Risaledeki bir tarife göre, biberiyye 
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yaprakları hâlis sâde revgan yağı ile yağ yeşil oluncaya kadar karıştırdıktan 
sonra, bir bezden sıkılır. 

Çözücüyle Elde Edilen Mahlûl

Sıkma ve dövme yoluyla elde edilen usârelerde az miktarda etkili madde 
bulunur. Çözücüyle elde edilen etkili madde miktarı çok daha fazladır. Bu 
nedenle, ezilmiş eczanın içindeki etkili maddeler, çözücü bir sıvı ile muamele 
edilerek çıkarılır (ekstraksiyon yapılır). Yağların imali çoğu kere bir organik 
çözücü ilavesiyle kolaylaştırılır. Bir süre maserasyondan sonra yağ ihtiva 
eden hücreler yırtılır veya gevşerler ve yağ bitkisel kısımlardan ayrılır.

Derviş Mehmed, etkili maddeyi çözücüyle ayrıştırmaya “hall” (çözme), elde 
edilen çözünmüş maddeye “mahlûl” (eriyik) demektedir. Derviş Mehmed’in 
tabiriyle, “hallin tarîki”, yani eczayı çözmenin yolu çeşitlidir. Eczanın ve 
çözücünün özellikleri ayrı ayrı önem taşıdığından, her eczanın hangi ve ne 
miktar çözücüyle, ne kadar sürede tüketileceği bilinmelidir. 

Derviş Mehmed, çeşitli eczayı “arak” ya da “mâü’l- kurâhi’l- mukattar”  ile 
muameleye tabi tutar. Metinde arak sözcüğünün tanımı verilmez. Arak, alkol 
ya da damıtılmış saf su anlamına gelebilmektedir. Ancak yazarın metinde 
“mâü’l- mukattar” tabirini de ayrıca kullanmış olması, bitki yağlarının suyla 
çözünmemesi ve yağların çoğunlukla haricen sürülerek kullanılması çözücü 
olarak alkolün kullanılmış olduğunu düşündürür. Metinde arak ile muamele 
edilmesinden söz edilen eczanın her birinin su ya da alkolden hangisiyle çözünür 
olduğunun incelenmesiyle doğru sonuçlara ulaşılabilir. Ancak, Gunye’de 
alkolsüz arak yapmanın tarifinin yer alması, Sarayda kullanıma hazır alkolsüz 
arak bulunduruluyor olması ihtimalini de göz önünde tutmamızı gerektirir.  

Bugün maserasyon dediğimiz yöntemi Derviş Mehmed uygular ve eczanın 
birkaç gün boyunca çözücü sıvıyla temasını sağlar. Mesela, mürr-i safi’nin 
üzerini örtecek kadar “arak-ı hâlis koyasın” demekte; dövülüp ufalanan 
tarçın için, on dört gün gül suyunda ıslatılır diye tarif vermektedir. Bazen 
maserasyon tekrar edilir. Mesela, dövülmüş cevz-i bevva bir gün bir gece 
arak ile ıslatılır, sonra süzülür, sonra bir iki kere daha arak konulur.

Bazı ecza sirke (Acetae-tıbbi sirkeler) veya limon (Citrus lemon) ile temas 
ettirilir. Risalede, sadece kehribârın taktiri için, “sirke ile karıştırıp taktîr 
edersin” denmekte; sa’ter salatasına limon yerine sirke tavsiye edilmektedir. 
Saraydaki konumu itibariyle Derviş Mehmed’in yakından izlediği Sultan Selim 
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için, “sa’terin yaprağını tulum peyniri ile ekseri yirler idi, her bâr ta’âmda tuz 
ve sirke ile yani salatasını yemek eyüdür deyu tıb kitablarında yazmışlar, limon 
acı ider, sirke ihtiyâr olundu” diye özel bilgi vermesi dikkat çekicidir. 

Bazı maddeler ise mayalandırmaya/fermantasyona tabi tutularak çözülür, 
sonra süzülür. Risalede, sadece fesleğenin işleminde, “kendi kadar şeker 
ile sahk idüp sekiz gün tahmîr idersin” denmektedir. Tahmîr, burada 
mayalandırma anlamında kullanılır.

Maddelerin şarapta çözülmesi (Vina Medicata- devaî şaraplar) de tarihi 
bir yöntemdir. Şarapta çözme yoluyla elde edilen ürünlere (preparatlara) 
ya da eczadaki etkili maddelerin şarapla çözülerek elde edilmesine, 
yani ekstraksiyon maddesi olarak şarabın kullanılmasına bu risalede 
rastlanmıyor. 

Sürenin Çözünmeye Etkisi ve Zaman Ölçüleri

Etkili maddenin elde edilmesinde zaman/süre önem taşır. Dolayısıyla, her bir 
eczadan etkili maddeleri çıkarma/ekstraksiyon süresi, dolayısıyla çözücüyle 
temasta bırakma süresi farklıdır. Her bir işlemde eczanın sıvıyı emme ve 
ekstraksiyon süresi değişeceğinden çözücü ile temas süresi değişecektir. 
Eczanın hücre yapısı, fizik özellikleri ve etkili maddesinin yapısına bağlı olarak 
çeşitli ekstraksiyon işlemleri için değişik süreler sözkonusudur. Risalede de, 
her bir eczanın çözülmesi için farklı süreler öngörülür. Muamelelerin bir 
kısmı için kesin zaman ölçüleri verilir. Mesela, hasalbân çiçeği bir saat kısık 
ateşte durur; dövülmüş cevz-i bevva arak ile bir gün bir gece ıslatılır; mürr-i 
sâfî üstünü örtecek kadar saf arak içinde on iki gün bekletilir, sonra at karnı 
anlamına gelen “batn-ı feres” adı verilen ortamda altı gün durur; asılbend 
tencerede bir saat veya daha fazla yumuşak ateşte tutulur, şeklinde bilgiler 
verilir. Bazen de “bir müddet” gibi belirsiz süre ifadeleri buluruz. 

Isının Çözünmeye Etkisi 

Eczanın çözünmesinde ısı büyük önem taşır. Isı/hararet ile etkili madde 
çözünürlüğü arttığından tüketici/çözücü sıvının ekstraksiyon yapma, etkili 
maddeyi çıkarma gücü ısıyla önemli ölçüde artar. Ufalanmış bitki parçaları 
üzerine kaynar su dökmek (infüsyon) ya da üzerine soğuk su koyup ısıtmak 
(dekoksiyon) ve sonra süzmek en yaygın yöntemlerdir. Risaledeki tarife göre, 
mesela, besbâse için “sıcak suda bir gün bir gece ıslatılır”; kâfur için”sıcak su 
ile ezüp halleyleyip bakasın, yağı suyun yüzeyine çıkar” denmektedir. 
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Eczanın bir kap içinde ısıtılmasına Osmanlı döneminde tabh, yani pişirme 
denirdi. Pişirmeyle elde edilene de matbuh adı verilirdi. Osmanlı sarayında 
ve darüşşifalarında içecekleri pişiren aşçılar tabbah-ı eşribe, yiyecekleri 
pişiren aşçılar da tabbah-ı etime olarak tanınırdı. Bu aşçılar, tabibin tarifine 
göre, hastaların mizaçlarına uygun yiyecek ve içecekleri hazırlayan usta 
kişilerdi. Pişirme tabiri Risalede de kullanılır. Mesela, sakızı hall etmenin 
san‘atı, gül yağı ile nâr-ı hafîfede mastakî (sakız) halloluncaya kadar 
pişirmektir. Menekşe ise yıkanmış zeytinyağı ile birlikte pişirilir. Zeytinyağı 
damıtık su ile ve asılbend (hasalbân) “türâbdan ma‘mûl tencere”, yani toprak 
kap içinde pişirilir. 

Derviş Mehmed’in tabiriyle, âteşte yağ çıkartılması (dühn istihracı) konusunda 
dikkatli olmak gerekir.  Yüksek hararet veya uzun süre şiddetli ateş sonucunda 
hassas bir takım maddelerin etkisi azalabilir ya da bozulabilir. Derviş Mehmed, 
mesela, gül yaprağını, “nâr-ı mu‘tedilde taktîr idersin” diyerek, orta derece 
ısıda damıtmayı tavsiye eder. Yaseminin, yavaş yavaş (âheste ateşte); sakızın 
hafif ateşte (nâr-ı hafîfe ile); karagünlüğün kısık ateşte (nâr-ı leyyînede) hall 
olunduğunu, yani çözündüğünü yazar. Yine, mesela, “anber ile gül yağını 
ma‘an bir kab içinde hafif ateş üzerine koyunca anber gül yağıyla karışır, 
mecmû‘u bir olur”; oğulotu “hafif ateşte su mahv olunca dura” denmektedir. 

Tencere (Kenzü’s-Sıhha)

Tabh (pişirme) aletleri 
(Kenzü’s-Sıhha)
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Damıtılarak Elde Edilen Mukattarât 

(Distillasyon Yoluyla Ekstraksiyon)

Taktîr etme, yani damıtma yöntemiyle elde edilen ürünler, yani distilasyonla 
yapılan ekstraksiyonlar sonucunda elde edilen preparatlar risalede 
mukattarât adı altında toplanır. Mesela, fesleğen “inbike konup taktîr”; 
tarçın “kar’a ve inbik ile taktîr” edilir. Derviş Mehmed çoğu kere bir 
sıvı ilavesiyle eczayı damıtır. Mesela, ağaç kavunu yağı elde etmek için, 
kabuklarını “inbike koyup nısfına kadar su koyasın, güzelce taktîr idesin”, 
yani ağaç kavunu kabuklarını yarısına kadar su dolu imbik ile damıtın, diye 
yol gösterir. “Hakîm”ler damıtılmış ürünleri (distile olmuş preparatları) 
tercih ederler, çünkü bunlarda etkili madde (aktif prensip) oranı en yüksek 
seviyededir. 

Kar‘a ve inbîk ile taktîr 
(Gayetü’l-İtkan)

İnbîk-i müdevver  (solda) 
ve inbîk-i kebîr (sağda) 

(Kenzü’s-Sıhha)

(Solda) İnbîk-i kebîr, (Sağda) Şişe 
inbik (Kenzü’s-Sıhha)
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Derviş Mehmed, damıtma cihazı olan imbiğin diğer bir adının da usturta 
olduğunu bildirir. Boynu eğri olan imbiğe, “mâilü’r-rakabe” ya da “eğri 
usturta” der. Mesela, hasalban yağı, benefşe, kehribâr mâilü’r-rakabe ile 
taktîr edilir. Kenzü’s-Sıhha’da tasvirini bulduğumuz mâilü’r-rakabe adlı 
imbik için, “içindeki döğündükce tepesinden deva verilir” diye kullanma tarifi 

Devr-i dâim eden inbikler 
(Kenzü’s-Sıhha)

İnbîk-i hayye, yılan şekilli inbik 
(Kenzü’s-Sıhha)

Enâbîk-i erbaa (dörtlü 
inbik) (Kenzü’s-Sıhha)

Enâbîk-i selase (üçlü 
inbik) (Kenzü’s-Sıhha)
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verilir. İmbiğin deveboynu gibi eğri şişesine, “mu‘avvece” denir. Risalede, 
mesela sakız yağı, “mu‘avveceye vaz‘” edilerek taktîr edilir. Tıp yazmalarında 
imbiğin birçok çeşidi tasvir edilip tanımlanmıştır. 

Tarsuslu Osman Hayri Mürşid’in Kenzü’s-Sıhhatü’l-Ebdâniyye’sinde 
(telif 1299/1881) taktîr tabiri, “eşyânın rutûbeti bâlâ-yı inbike tabahhur 
edüb yükselmesidir”, yani maddenin yaş kısmının buharlaşıp imbiğin 
yukarısına yükselmesidir ve “bazı hükemânın taktîr’den muradı, suûd eden 

Mâilü’r-rakabe (eğri boyunlu 
inbik) (Kenzü’s-Sıhha)

Mâilü’r-rakabe (eğri boyunlu 
inbik) çeşitleri (Kenzü’s-Sıhha)

İki taraflı boynu eğri inbik 
(Kenzü’s-Sıhha)
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eşyânın tas‘îdidir”, yani uçucu madde ihtiva eden nesnelerin ısıtılarak 
buharlaştırılmasıdır diye tanımlanır. Tas‘id (destillatio per ascensum) ısıtıp 
buharlaştırma, su buharı ile distillasyon anlamına gelir. Sâlih b. Nasrullah’ın 
Gâyetü’l-İtkan (istinsah 1153/1740) adlı eserinde ise taktîr işlemi şöyle 
tanımlanır: “Taktîr diye lâtif olan eczâ-ı mâiyeti, mütesâid olduğu hâlde, kesif 
olan eczâ-i arzıyyeden ayırmağa derler”, yani, uçucu madde ihtiva eden eczâyı 
buharlaştırarak, uçucu kısmı sabit kısmından (bakîyesinden) ayırmaya derler. 

Bir eczanın etkili maddeleri uçucu ise, o eczanın harareti yükseltilerek 
uçucu özelliğinden yararlanılır. Sıkma, dövme, ezmeyle (mekanik 
ekstraksiyonla) ve dekoksiyon ve enfüzyonla (çözerek) bitkilerden bir miktar 
uçucu/eteri yağ çıkarılsa da, uçuculuk özelliği olan eczanın damıtılmasıyla 
çıkarılan tesirli maddeler çok daha fazladır. Uçucu yağlar çoğu kere suda 
çözünmeyen, sudan hafif uçucu maddeler olsa da ve hemen bütün uçucu 
yağların kaynama noktaları suyunkinden yüksek olsa da, yeterince uçucu 
olduklarından, kaynama noktalarından çok aşağı bir ısı derecesinde su buharı 
ile sürüklenirler. Uçucu yağların çoğu buhar ve su banyolarında (balneum 
Mariae) elde edilir. Derviş Mehmed de bir kısım eczayı “hammam-ı mariyye 
adı verilen su banyosunda damıtır. Mesela, uçucu yağ taşıyan mürr-i sâfi 
ile cevz-i bevvâ için, “hammâm-ı mâriyyede taktîr edesin” der. Kenzü’s-
Sıhha’da çeşitli hammâm-ı mâriyye örnekleri tasvir edilir. Hamâm-ı mâriyye 
özetle şöyle tarif edilir: “Bir tencerenin yarısına kadar su doldurulup, içine 
kar‘alar konur, damıtma yapılır. Hareket etmesinler diye delikli bir halkaya 
bağlanırlar. Ya da tencereye, açık yerlerine kar‘aların oturtulduğu, düz 

Taktîr ve tas‘îd işlemlerinin yapıldığı 
fırınlar ve şişeler (Kenzü’s-Sıhha)
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bir kapak yapılır.” Üzerine imbiğin yerleştirildiği kaba, kabağın şekline 
benzediğinden, kar‘a adı verilmiştir. 

Hammâm-ı Mâriyye 
(Kenzü’s-Sıhha)

Hammâm-ı Mâriyye 
(Gayetü’l-İtkan)

Hammâm-ı Mâriyye 
(Nüzhetü’l-Ebdân)
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Şemsiyye Hazırlamak

(Destillatio solis)

Tıbbi yağların hazırlanmasında kullanılan sıvı yağların başında zeytinyağı 
gelir. Risalede de, ecza çok kere zeytinyağıyla, bazen de gül yağıyla sindirilir. 
Mesela, “hallin tarîki”, yani çözmenin yolu anlatılırken, “anber ile gül yağını 
ma‘an bir kab içinde hafif ateş üzerine koyunca anber gül yağıyla karışır, 
mecmû‘u bir olur”, yani bir karışım olur, denmektedir. Devai/tıbbî zeytler 
(Olea Medicinalia) tedavide önemli bir yer tutardı.

Derviş Mehmed, on yedi eczayı yıkanmış zeytinyağı ile damıtarak şemsiyye 
adı altında hazırlar. Şemsiyye hazırlanmak istendiğinde, önce, “mâü’l-
karahi’l mukattar”, ya da kısaca “mâü’l mukattar” adı verilen damıtık su ile 
zeytinyağı gasl edilir, yani yıkanır. Bu işleme tasfiye, yani arıtma, saflaştırma 
demektedir. Bunun yöntemi, bir vukiyye (günümüz ölçüsüyle 1283 gram) 
zeytin yağı, iki vukiyye damıtık su ile toprak bir tencerede kaynatılarak, 
üç beş kere galeyân edince, yani kaynayınca/taşınca tasfiye etmek, yani 
süzmektir. Elde edilen ürüne, zeyt-i mağsûl/mağsûl zeytun yağı/mağsûl zeyt 
yağı demektedir. Şemsiyyesi hazırlanacak ecza, arınmış zeytinyağı ile birlikte 
imbikte damıtılır, süzülür, sonra bir şişeye konup, güneş ısısına karşı asılır. 
Derviş Mehmed bu işleme “harâret-i şemse asasın / harâret-i âftâba ta‘lîk 
olunur” demektedir. Damıtık yağın suyu çekilince (rutûbeti gidince) bir “sık 
sandaldan” (sandal ağacından süzgü ile) süzülür. Ekstraksiyon mayiilerinin 
sıkılıp süzülmesiyle sıvının bulanıklığı da berraklaşır. Şemsiyyesi hazırlanan 
eczalar şunlardır: menekşe, gül, akzanbak, ebegümeci çiçeği, sığırkuyruğu 
çiçeği, yasemin çiçeği, sarı kantaryun çiçeği, sedef/sezâb, mersin tohumu, 
mersin yaprağı, şebboy, merzencûş, karabaş, kekik, sa’ter, biberiye, oğul otu.

Şişeden yapılmış huniler 
(Kenzü’s-Sıhha)
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Balsam, Sakız ve Odunun Taktiri

Derviş Mehmed, çam türlerinin sakızından ve odunundan damıtılarak elde 
edilen terementin- eski adıyla neft yağı ve bazı ağaç türlerinin çıralı kök ve 
gövde parçalarının yakılmasıyla elde edilen katran ve katranın damıtılmasıyla 
hazırlanan zift gibi maddeleri ecza ve ma’deniyyât adı altında toplar. Gunye’de, 
“ağaç ve bitkilerden sızıp donan sıvıdır” şeklinde tanımlanan “samg”, yani 
zamk tabiri, ağaç sakızı ve reçine kelimelerini de karşılıyor. Bitkinin gövde 
ve dallarına yapılan yaralamalar sonucunda elde edilen balsamlara (belsem, 
belesan) Derviş Mehmed peleseng demektedir.  

Yapışkan (lüzûcetli) maddeler; sakız/zamk, balsam ve odunlar kum (balneum 
arenas) ya da kül hamamında (balneum per cinerem) damıtılır. Kenzü’s-
Sıhha’da hamâm-ı yâbise, yani kuru hamam olarak adlandırılan ve tasvir 
edilen kuru distilasyon şöyle tanımlanır: “Bir tencerenin dibine bir miktar 
kum veya kül konur, kar‘a üzerine oturtulur ve etrafı tencerenin ağzına 
kadar kül (remad) veya kum (reml) duldurulup, kar‘anın boğazı dört parmak 
dışarıda kalır. Sonra kar‘anın ağzına imbik geçirilip, sağlamca kapanır ve 
imbiğin borusuna (lüle-i imbik) mukabelesi geçirilerek damıtılır.” Risaleye 
göre aşağıdaki ecza kum ve külde, hafif ateşte hall ediliyordu: “terementi, 
Venedik terementisi, takamaka zamkı, Acem nefti, siyah neft madeni, ak neft 
madeni, gamaylama, kâfûr, akgünlük, karagünlük, kehribâr.” 

Süzgü. Tefrîk amacıyla kullanılan süzgüler 
ağaçtan yapılmıştır. Ortasına birer “baltacı 
külâhı” geçirilmiş ve birbirine geçmiş şekilde 

düzenlenmiştir. (Kenzü’s-Sıhha)
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Derviş Mehmed, bütün sakız/zamkların kül hamamında damıtıldığını, 
“Cemî‘-i sumûğun edhân-ı mukattarası minvâl-i muharrer üzere istihrâc 
olunur” diyerek, tüm zamkların damıtılmış yağını elde etme yolunu 
mukattar sakız yağı örneğinde toplar. Derviş Mehmed, mukattar sakız yağını, 
hammâm-ı remliye’de, yani kum hamamında nâr-ı hafîfe’de şöyle elde eder: 
“Sakız alınıp dövüldükten sonra, bir buçuk katı kireç gibi ufalanmış taş 
parçaları (hasat-ı mükelles) yahut temizlenip yıkanmış kum (reml-i münakki) 
ile iyice karıştırıldıktan sonra inbiğin deveboynu gibi eğri şişesi olan 
muavveceye konulur. Ancak muavvecenin yarısının boş olması gerekir. Daha 
sonra kum hamamında hafif ateşte damıtılır. Su gibi bir madde ile birlikte 
beyaz ve berrak bir yağ çıkar. Su gibi maddeden ayrılarak saklanır.” 

Kuru ağaç, odun, kabuk ve dallar kül üstünde hafif ateşte çözülüp hall olur, 
yani çözünür. Mesela, Derviş Mehmed, ödağacı gül suyu ile damıtılırken, 
“âteşliğe evvelâ kızgın kül konup yavaş yavaş üzerine kor âteş konur; ûd 
kızdıkça yanmağa ve kurumağa başlar ve ondan bir duman çıkar, tepe camının 
içine dolar, dühn-i mübâreki vermeğe başlar” diye yol gösterir. 

Hammâm-ı yâbise 
(Gayetü’l-İtkan)

Hammâm-ı remâdiyye (kül hamamı) 
(Kenzü’s-Sıhha)
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Yağın Çözeltiden Ayrıştırılması (Tefrîk) 

Derviş Mehmed, ekstraksiyonun tamamlanarak yağın gereğince elde 
edilmesini, “dühni vermek; dühni tamâm vermek; dühn tamâm olmak” 
cümleleriyle ifade eder. Bundan sonra yağ çözücü sıvıdan ayrıştırılır. Derviş 
Mehmed, çözeltinin ayrıştırılması işlemini, “tefrîk; yağı sudan ayırma; sudan 
ayrılma; suyu def ’ eyleme; yağı mukattardan (damıtılmış sıvıdan) ayırma” 
gibi çeşitli ifadelerle anlatır. Mesela, besbâse sıcak suda bir gün bir gece 
ıslatılır, sonra “taktîr edüp, yağı sudan ayırup isti’mâl” olunur, yani kullanılır. 
Derviş Mehmed, çözünmüş olan kehribâr, cevz-i bevvâ, mürr-i sâfî, hasalban 
gibi bir kısım eczanın damıtılmasıyla çözücünün uçurulduğunu, “hamâm-ı 
mâriyye’de taktîr edersin; arak çıkar, esfel-i kar‘ada yağ kalur” diye ifade 
eder. Kısacası, çözelti damıtılınca arak uçar, yağ kar‘a adı verilen kapta 
kalır. Mesela, çözelti sıvısı uçurulunca, ödağacı dühnü/yağı “rüsûb” eder, 
yani dibe çöker. Eczanın bir çözücü ile tüketilmesiyle elde edilen çözeltiler 
yoğunlaştırılır. Çözücünün tamamı veya bir kısmı çoğunlukla su banyosunda 
buharlaştırılarak giderilir, çözelti eczadan büyük oranda ayrılarak sıvı ekstre 
koyulaştırılır. Böylece, yağın bozulmadan iyi şekilde muhafazası sağlanır; 
küçük hacimli çözeltiyi hastanın kullanması kolaylaşır ve daha aktif olarak 
kullanılır.

Bu alet damıtılmış sudan yağın alınması amacıyla 
kullanılır. Suyun üstünde toplanan yağa bu aletin ince 
tarafı yerleştirilerek, kalın kısmı ağıza alınarak emilir 

ve bu şekilde yağ sudan ayrılarak aletin yuvarlak 
kısmında birikir. (Kenzü’s-Sıhha)

Eğer yağ suyun üzerinde ise, su ağzı dar ve boğazı 
uzun bir şişenin içine konur. Yağ şişenin boğazına çıkıp 
toplandığında, suyun üstünde yağın toplandığı yere bir 

delik açılır. Dışarı akan yağ, bir kaba konarak saklanır. 
(Nüzhetü’l-Ebdân)
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Derviş Mehmed, suyun üzerinde kalan yağı ayrıştırma işleminden söz 
etmez. Buna karşılık, bir takım tıp yazmalarında bu konuda açıklamalar 
bulunur. Mesela Gayetü’l-İtkan’da, yağı sudan ayırmanın yolu şöyle anlatılır: 
“Eğer yağ suyun üzerinde ise, suyu ağzı dar ve boğazı uzun bir şişenin içine 
koyarlar. Yağ şişenin boğazına çıkıp toplandığında, suyun üstünde yağın 
toplandığı yere bir delik delinir; yağ dışarı aktığında, bir kaba konarak 
saklanır. Yahut hemen yağdan tarafa bir delik delinir, şişe eğilerek yavaş 
yavaş bir kaba akıtılır.” Kenzü’s-Sıhha’da ise, “mâ-i mukattara”, yani damıtık 
sıvıdan yağı kolaylıkla aldığı bildirilen bir pipet resmi ve tanımı vardır: 
“Şöyle ki, yağ damıtık suyun üstünde toplanır. Bu âletin ince tarafını yağa 
dayayıp, kalın tarafı ağza alınıp emilse, yağ sudan bir damla ayrılıp, balon 
kısmında toplanır ve böyle böyle hepsi ayırt edilir.”

Derviş Mehmed, elde edilen yağların çînî kavanoza, ya da şişeye konup 
saklanmasını tenbihler. 

Güzel Kokulu Ecza: Mu’attarât

Tarih boyunca kokulu yağların (Olea Aromatica) ve suların (Aquae Aromatica) 
elde edilmesi tıbbi yağlar (Olea Medicata) kadar önem taşımıştır. Itırlı, güzel 
kokulu maddeye, ıtr sözcüğünden türetilen mu’attar adı verilir; çoğulu 
mu‘attarâttır. Derviş Mehmed, kokulu yağları mu’attarât adı altında ayrıca 
toplar. Ona göre, gül yağı “ıtr-ı şâhî”, yani güzel kokulu yağların şahıdır, en 
iyisidir. Bugün, ıtır karşılığında esans/ parfüm tabirini kullanıyoruz.

Günümüzde de gül ve turunç çiçekleri gibi bitkilerin kokulu/aromatik 
kısımları, uçucu yağın kokusu bozulmaması için çoğunlukla yaş olarak 
sabahın erken saatlerinde toplandıktan hemen sonra damıtılır. Râyihası, yani 
kokusu güzel ve bol olan bitkilerin çiçek, yaprak, odun, kök, kabuk, tohum, 
meyve gibi kısımları çözücülerle ve su buharıyla damıtılarak, râyihalı,  kokulu 
(aromatik) yağlar elde edilir. Kokulu yağların elde edilmesinden geriye kalan 
tâlî ürünler de kokulu sular olarak değerlendirilebilir. 

Güzel kokulu eczanın tedavi dışında hoşlanıldığı için kullanılması çok eski 
bir gelenektir. Mesela, Derviş Mehmed, “anber-i eşhi” şerbetlere katılırsa 
“gâyet a’lâ kokar” demektedir. Hattâ “isti’mâl olunan kursa dahi güzel imtizâc 
eder”, yani tablet şeklinde imal edilen ilaçlara da uygun olur demektedir. 
Anber-i eşhî’nin “şemâme olmağa şayeste” olduğu da bildirilir. Anberin 
yanı sıra, karanfil, ûd, laden, sakız “şemamelere vaz olunan” eczalardandır. 
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“Şemâme”, güzel kokusu için top veya hap şeklinde elde tutulan, sık sık 
koklanan nesnelere denir. 

Havanın kötü kokusunu gidermek için bir takım kuru bitkilerin yakılarak, 
kokulu yağların ısıyla uçurularak buhur, yani tütsü olarak kullanılması tarihi 
bir gelenektir. Derviş Mehmed, huzâme yağını “eğer tütsü eyleseler yaramaz 
râyihaları giderir”; karagünlük yağı “eğer buhûr olunsa müte‘affin râyihayı 
ve havâyı kat‘ eder” demektedir.  

NEŞATİ EFENDİ ve DERVİŞ MEHMED’İN DÜHN TERKİBİ

Mürekkeb Devâ/ Mürekkebât  

Neşati Efendi’nin dühn terkibinde 46; Derviş Mehmed’in kendi 
dühn terkibinde ise 55 madde bulunuyor. Merhem (Unguenta) 
olarak adlandıracağımız  bu terkipler çeşitli eczanın karıştırılmasıyla 
hazırlandığından, mürekkebât adını alır. Her bir eczadan yağın nasıl 
çıkarılacağını açıkladıktan sonra dühn terkibine giren yağların listelerini ve 
terkibi hazırlama yöntemini veren yazar, terkiplerin ancak “üstad kaidesi 
üzere” yapılması uyarısında da bulunur. Yağların karışımı balmumu (mûm-ı 
asel) ile birlikte seyrek astardan süzülerek, sürülecek kıvama getirilir. 
Dövülmüş kâfur sıcak iken terkibin üzerine eklenir. 

Derviş Mehmed, Neşati yağını “kimyâ-yı sa‘adet” olarak niteler. “Nefsi 
rezaletlerden arındırmak ve faziletler kazanmak sureti ile süslemek” anlamına 
gelen bu deyimi, mutluluk veren kimya olarak da tanımlayabiliriz.

Derviş Mehmed’in dühn risalesi Osmanlı Sarayında hazırlanan tıbbi 
yağların ve dühn terkiplerinin ve bunlarla ilgili bilgilerin ele alındığı, başka 
bir örneğine rastlamadığımız, kaynak bir eser niteliğindedir.

YAĞIN KULLANILIŞI, MİKTARI (MIKDÂR-I ISTI‘MÂL) ve SÜRESİ 

Derviş Mehmed’in elde ettiği ve dühn adını verdiği yağlar çoğunlukla 
haricen sürülür ve tenden emdirilirdi. Bunun yanı sıra, vücutta hasta bölgeye 
yapıştırılmak suretiyle yakı şeklinde kullanılan ve muşamma adı verilen bir 
uygulama şeklinden de söz edilir. Bugün muşamba olarak telaffuz ettiğimiz 
muşamma, üstü balmumu veya kauçuk gibi bir maddeyle kaplanarak su 
geçmeyecek hale konmuş ilaçlı bez veya dokumaya verilen addır. Risalede 
sözü edilen Hasan Bey adlı şahsın muşamba terkibinde, kantaron, sedef, 
papatya, zater, biberiye, pelin, hatmi, kekik, turunç kabuğu ve oğulotu 
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yağları bulunmaktadır.

Risalede elde edilişi anlatılan yağlar çoğu kere haricen merhem gibi sürülerek 
kullanılırdı. Mesela, Neşati yağını kullanma şekli, bir bez üzerine “merhem 
gibi sürüp komak” diye tarif edilir. Risalede, “sürme, sürünme” kelimesinin 
yanı sıra, “tıla” kelimesi geçmektedir. Mesela, mürr-i sâfî ve fesleğen yağları 
sürülür; sedef, mersin ve sa‘ter yağları tıla olunur. Türkçe sürme ile Arapça 
tıla tabirlerinin aynı anlamda kullanıldığı anlaşılıyor. Mesela, Neşati yağı 
için, her tıraş oldukça başının orta yerini “ziyâde perdâh etdirüp kuruş kadar 
mahalle tılâ oluna” ve ayrıca, “burnunun içerisine tılâ eylese” denmektedir. 
Yine Neşati yağı için,”eğer istiğfâr ve salât u selâm ile tılâ olunur ise münâsib 
ve a‘lâdır” tavsiyesiyle de, duanın etkisiyle Neşati yağının daha da yararlı 
olacağından, günümüz tabiriyle duanın placebo etkisinden söz edilir. 

Bazen de, yağı sürmeden önce ovuşturma ile o bölgedeki kan dolaşımının 
artırılması, sonra yağın sürülmesi tavsiye edilir. Mesela, Neşati yağına ait 
bir kullanım tarifinde, ağrıyan yeri “kemâl-i rütbe ovuşdurup ba‘dehû dühn-i 
şerîfi süreler” denir.

Bir diğer yöntemde ise, yağ sürülerek yedirilmeyip, ovulmadan hasta bölge 
tıbbi yağ ile sıvanır. Mesela, yanıklarda yağ sürülmez, “bu dühni celîlü’t-
te’sîr torba yoğurdu şeklinde üzerine sıvayalar” ifadesinden anlaşıldığına 
göre, yanık sıvarcasına örtülür.

Bazen de yağ pamuk ile hasta bölgeye konur. Mesela, elma yağı diş ağrısına 
“pembe ile vaz’” edilir. Aynı yağ yerine göre farklı kullanılır. Mesela, elma 
yağı baş ağrısına ve diğer mahallerde olan sızılara karşı tılâ olunur.  

Dahilen kullanılan yağlar için damla anlamına gelen katre ölçüsü verilir. 
Bazen, “mikdâr-ı isti’mâl” tabiriyle verilen kullanma ölçüsü, kullanımın alt 
ve üst sınırını belirler. Mesela, damıtık sakız yağı için, “mikdâr-ı isti‘mâli 
dört katreden altı katreye varıncadır” denir.  

Yağ bazen de şeker ya da kahve gibi tat veren bir başka maddeyle birlikte 
alınır. Damıtık nane yağı, mideyi sağlıklı kılmak için kahve ile 3 damla  alınır 
veya 1 dirhem şekere 3 damla damlatılarak kullanılır. Sıkılarak elde edilen 
“muasser anîsûn yağı, bir dirhem şekere bir-iki damla komak” ile kullanılır. 
Portakal kabuğu yağı da, göğüs ağrısı için, akşam ve sabah kahve ile üçer 
damla alınır. Burada, yağın alınma zamanının da belirtilmesi dikkat çekicidir. 
Neşati yağının kullanımı için, “nohut kadarını kahve ile sabah-akşam 
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kullanan kadınların hayız kanını söktürdüğü talep edenlerden işitilmiştir” 
diyen Derviş Mehmed, yine Neşati yağı için “Darüssaade ağaları sabah 
akşam yerler ancak ne için kullandıklarını bilmiyorum” demektedir. Burada 
miktar ağırlık ölçüsü olmayıp, örnek alınan nohudun büyüklüğüdür.

Kırât ise dört adet keçiboynuzu çekirdeğinden ibaret bir ağırlık ölçüsü 
olup, yirmi dört kırat bir miskal eder. Mesela, Derviş Mehmed, hafakanı 
gidermek için ve kalp yetmezliğine karşı bir kırat kalye-i misk’in ferahlatıcı 
şerbetle içilmesini tavsiye etmektedir. Gunyetu’l-muhassılîn’de, ferahlatıcılar 
(müferrihler) ayrıntılı olarak tanımlanır.

Bir takım yağlar tek başına, ya da bir başka sıvıyla birlikte “nûş edilir”, yani 
içilir. Bazen ne kadar içileceğinin ölçüsü de verilir. Mesela fesleğenin tek 
başına; misk yağının “bir kırât müferrih şarabıyla ve bir dirhemi za‘feran ile 
ve semûz tavuk suyuyla” içilmesi tavsiye edilir. 

Etmüllerius’dan naklen Derviş Mehmed, sakız yağını haricen sürdükten 
sonra, birkaç damlasının bitki sularıyla birlikte kullanılmasını yara tedavisi 
için tavsiye eder: “Birkaç damlasını nane suyu ve sinirli ot (lisanü’l-hamel) 
suyu yahut felisun suyu ile kullanmak son derece övülmüştür.” Derviş 
Mehmed, damıtık mercanköşk yağından ayrıştırılan suyu kullanışını şöyle 
anlatır: “Âcizane her sene damıtıp yağını ayırdıktan sonra elde edilen 
suyunu saklayıp bazen mide fesadı akabinde birer fincan içerim. Son derece 
yararlı olduğunu bizzat denemişimdir. Bazı kardeşlerde ağrı ve kısmi sancı 
olduğunda onlara da çok yararlı oldu. Binlerce kez içip denedim. Kısaca suyu 
bu kadar yararlıdır.” 

Bir takım ecza ise içeceklere katılırdı. Mesela, ağaç kavunu ve amber yağları, 
içecekler anlamına gelen şerbetlerde (eşrîbe) kullanılırdı. Acem nefti yağı için 
“yarım miskâl sıcak su yahut kahve ile içseler bağırsaklarda olan sancıları def 
eder” denmektedir. Miskal (bir buçuk dirhem, 24 kırat, 4.5 gram) dönemin 
çok kullanılan bir diğer ağırlık ölçüsüdür.

Fitil olarak kullandırılan yağlar da vardır. Mesela, huzame yağı için “eğer 
kadınlar fitil gibi kullanırlarsa hamile kalırlar”; misk için,”yalnız bunun ile 
fitil yapılıp kulağa konursa ağrısını keser” denmektedir.

Bazı yağların kullanımı için zaman ölçüsü de verilir. Mesela, Neşati yağı 
için, “üç-beş gün müdâvemet üzre süreler” denir. Fesleğen yağı için, “sar‘a 
marazına günde bir dirhemin kırk güne kadar içirdeler” şeklinde hem miktar, 
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hem de süre verilir. 

İçecek ve yiyeceklerde güzel koku da aranırdı. Derviş Mehmed, en çok 
anber-i eşhî’nin hazırlanan ürüne katılmasını sık sık tavsiye eder. Mesela, 
anber-i eşheb katıldığında, şerbetlerin pek güzel koktuğunu; “eşribeler 
gâyet a‘lâ kokar” diye belirtir. Anber-i eşhî pastile katıldığında da pek uyum 
sağlayacağını, “isti‘mâl olunan kursa dahi güzel imtizâc eder” diye açıklar. 
Kurslar, düz ve yassı biçimli, çiğnenecek veya yutulacak şekilde yapılırdı. 
Top veya pastil şeklinde elde tutulan ve sık sık koklanan şemâme adı verilen 
güzel kokulu maddeleri Derviş Mehmed de hazırlıyor olmalıydı. Risalede, 
“şemâmelere vaz‘ olunan eczalar” arasına anber-i eşhî’nin yanı sıra, karanfil, 
ûd, laden ve sakızın da, “şemâme olmağa şayeste” olduğu bildirilmektedir. 
Kirli havanın kötü kokusuna karşı ise tütsü tavsiye edilir. Mesela, huzame 
ve karagünlük yağı için, “eğer tütsü yapılırsa kötü kokuları giderir” şeklinde 
açıklama bulunmaktadır.

TIBBİ MADDELER HANGİ ÖZELLİKLERİYLE ETKİ EDER?

Eczanın/Drogun Niteliğiyle Etkisi

Droglar farklı özellikleriyle insan sağlığına etki eder. Osmanlı döneminin tıp 
felsefesine göre evren ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört esas unsurdan 
oluşur. Bunlar temel cevherlerdir, yani tüm nesnelerin ve canlıların en basit 
temel öğesi bu dört unsurdur. Dört unsur madde olmayıp, kitle ve enerjinin 
özelliklerini ifade eder. Unsurlar doğal olarak sıcak, soğuk, yaş ya da kuru 
niteliktedir. Bu temel nitelikler keyfiyet kelimesiyle de ifade edilir. Nitelikler 
yaradılıştan var olduğundan karşılığında tabiat kelimesi de kullanılır. 
Örneğin, bir insanın tabiatı sıcakkanlı, bir otun tabiatı soğuk olarak nitelenir. 
Toprak, soğuk ve kuru; su, soğuk ve nemli; hava, sıcak ve nemli; ateş, sıcak 
ve kuru bir tabiata sahiptir. Yalnız insan değil, canlı ve cansız bütün varlıklar 
söz konusu dört nitelikten birinin veya bunların belirli bir karışımının etkisi 
altındadır. Her cismin cevheri bu nitelikleri taşıdığından her biri sıcak 
(hârr), soğuk (bârid), yaş (râtıb) ya da kuru (yâbis) niteliğe sahiptir. Her cisim 
nisbi (orantılı) olarak birbirine göre daha sıcak, soğuk, kuru ya da yaş tabiata 
sahiptir. Uzuvlar da bu niteliklere sahiptir. Örneğin, kalp sıcak ve nemli; 
karaciğer sıcak ve kuru; beyin yaş ve soğuk; dalak kuru ve soğuk olmaya 
meyillidir. Her bir eczada da bu nitelikler tabii bir özellik olarak az ya da çok 
bulunur. Mesela, bir ecza birinci, ikinci, üçüncü ya da dördüncü derecede 
sıcaklık niteliğine sahip olabilir ve bu niteliğin derecesine göre o eczanın 
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sıcaklık etkisinin gücü değişir. Bir eczanın niteliğinin terkibi onu kullanan 
kişinin bedenindeki denge durumunu belirler. 

Unsurlar nazariyesine göre sınıflanan her bir ecza tabiatı ile etki eder. Bir 
madde etkin niteliğiyle (soğukluk, sıcaklık, nemlilik, kuruluk) tesirli olabilir 
ve tesiri niteliğinin derecesiyle orantılı olarak değişir. İnsanda hıltların 
dengesini etkileyen maddi sebeplerden olan her tür ecza da unsurlar 
nazariyesi doğrultusunda sıcak, soğuk, kuru, yaş tabiatlı olarak sınıflanır. 
Hastalıklar da sıcak, soğuk, kuru veya yaş nitelikte olduğundan, her bir 
hastalık kendisinin zıddı nitelikteki ecza ile tedavi edilir, zira eczanın tıbbi 
etkisi tabiatına göre değişir. Mesela, tabiatı soğuk olan eczalar balgam, tabiatı 
sıcak olanlar safra yapar. Derviş Mehmed de risalesinde, eczanın ve bunlardan 
elde edilen yağların tabî’atından ve buna bağlı tıbbi etkilerinden söz eder. 
Mesela, gül yaprağı yağının “tabiatı soğuk” olup cümle “hararetli şişlere ve 
cümle ıssı illetlere nâfi‘dir”; karabaş otu, “evvel derecede hârr ve ikincide 
yâbistir”; turunç kabuğu “ikinci derecede hârr ve yâbis olup “dimağdan 
riyâh-ı bârideyi tahlil ider”; huzâmenin tabiatı “hârr ve latiftir, sovuk dimağı 
teskîn ider”; kalye-i misk için: “rutûbet ve yübûsetde mu‘tedildir”; Acem 
nefti yağı için “İshak kavlince rutûbeti vardır” denmekte, derecelerinden 
söz edilmemektedir.

Ecza üzerinde yapılacak olan kimya işlemleri de eczanın niteliğine uygun 
olarak düzenlenir. Mesela, risalede, “kuru olup sıcak (hârr) olan” eczalardan 
yağ çıkarma yönteminin cevz-i bevvâ yağı için yazılan şekilde, “minvâl-i 
muharrer üzere” olacağı bildirilir. 

Eczanın Etkili Maddesiyle (Hâssasıyla) Etkisi

Eczâ içerdiği etkili maddeleriyle ilâç özelliğini kazanır. Etkili maddesi 
değerli olanlar “eczâ-ı şerîf” olarak nitelenir. Derviş Mehmed’in çeşitli kimya 
işlemleriyle elde etmek istediği ürün, eczanın hâssası, yani etkili maddesidir. 
Hâssası, hâsîyeti, kendine has etkili maddesi ile etki etmeye, kuvveti ile 
etki de denir. Eğer bir madde tek başına ağrı kesici, kusturucu, müshil, 
idrar söktürücü, sakinleştirici gibi bir hâssası ile etki ederse ona “kendine 
has kuvveti olan ilaç” derler, yani devâ kuvveti vardır. Böyle bir maddenin 
tesiri insan tabiatına uygunsa ona zehirsiz cisim denir. Eğer maddenin etkisi 
insan tabiatına aykırı ise (şevkerân49 gibi) ona zehir kuvveti olan, yani zehir 

49 Cicuta; Conium macutatum
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denir. Ancak, çok az miktarda kullanılarak bîş50 gibi zehirli bir eczanın 
tıbbi etkisinden yararlanılabilir. Her ne kadar maddeler nitelikleri ile etkili 
iseler de, asıl müshil ve zehirlilik gibi kendilerine has kuvvetleri ile etki 
ederler. Örneğin, sakamonya51 otunun kökünden elde edilen kurutulmuş 
usaresinde ve tırbıd52 kökünde ishal yapma kuvveti vardır. Mesela engerek 
yılanının zehiri sıcaktır ve akreb zehiri soğuktur, fakat öldürme işini yapan 
bu nitelikler değildir, öldürücü olan zehirlilik kuvvetidir. Maddenin tesiri 
alınan miktara göre de değişir. Bazısı alındığı ilk seferde tesir etmezse, 
ikinci, üçüncü kerede ya da miktarı çoğaltıldığında tesir eder. 

Devâ (çoğulu edviye) tabiri de, “hastalığı tedavi eden, hastalığa çare” olan 
anlamında, günümüzdeki ilaç tabiri karşılığında kullanılır. Methedilen, 
beğenilen devalar “memdûh” ya da “makbûl” olarak nitelenirdi. Örneğin, 
hasalban çiçeği yağı, damıtılmış sakız yağı, anber yağı, ağaç kavunu yağı 
böyle devalardır. “Mu‘teber, kıymetlü, hürmetlü, a‘lâ” gibi ifadelerle ile, 
Neşati yağı ve madeni mumya gibi devaların değerli olduğu vurgulanır.

YAĞLARIN KULLANILDIĞI HASTALIKLAR VE YARALANMALAR

Risalede, hastanın, “mübtelâ olan kimesne” ve “ashâb” olarak tanımlandığını 
görüyoruz. Mesela, “nevâzil-i şedîde mübtelâ olan” kimse, şiddetli nezleye 
yakalanan kişi, yani, hastalığa tutulan kişi anlamındadır. Diğer yandan, göğüs 
hastalığı olan kimseler anlamında, “ilel-i sadriyye eshâbı” olan kişiler, göğüs 
hastalığının sahibidir. Bu gibi tanımlayıcı ifadeler üzerinde durulmalıdır.

Neşati yağının hangi hastalıkların ve yaralanmaların tedavisi için kullanıldığına 
baktığımızda, harici yara ve berelerin tedavisinde kullanıldığını, “hafifce 
cirid yaralarına; bazı sıkça tomak berelerine ve tomakda olan latîfelerde 
zuhûr eden şiş ve bereler hava almağı def‘ içün ve havanın mazarratını def‘ 
içün; bazı etlerde olan yaraya ve bereye” sürüldüğüne dair ifadelerden 
anlıyoruz. Enderun’da cundî ağalarının bu yağa pek itibar ettiğini söyleyen 
yazar “beş on dirhemine malik olan hazineye cevahir saklar gibi hıfz ederler” 
demektedir. Cundî ağaları ata binmekte ve ata ait her çeşit talimde, at 
üzerinde silah kullanmakta usta kimselerdi. Cirid ise Osmanlı Sarayı’nda en 
çok oynanan ve padişahların yabancı elçilere göstermekten gurur duydukları 
bir spordu. Genellikle cündilerin iki takım arasında yarıştığı cirid oyunu 

50 Aconitum ferox, A. napellus, A. uncinatum.
51 Convolvulus scammonia
52 İpomea turpethum’un kökü
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bazen çok iddialı ve sert olup, attan düşüp yaralananlar olurdu. Bu yağ, 
özellikle hafif cirid yaralarının ve sıkça olan tomak berelerinin tedavisinde 
kullanılırdı. Tomak, içi kor keçesiyle doldurulmuş, yumruk büyüklüğünde 
meşin topun ucuna bağlı olduğu 70-80 cm uzunluğunda altı adet sırımdan 
örülmüş değneklerle Osmanlı Sarayı’nda oynanan hareketli bir oyundu. 
Derviş Mehmed, “tomakla olan latifelerde” yani şakalaşmalarda zuhur eden 
şiş ve berelerin hava a1masını önlemek ve havanın zararını gidermek için 
ve diğer yara ve berelerin tedavisinde kullanıldığını Risalede nakleder. 
Bu açıklamalar, yağın, şişlerdeki ödemi gidermenin yanı sıra açık yaraların 
enfeksiyonunu önleme amacıyla kullanıldığı anlamına gelebilir.

Neşati yağının, “evcâ‘-ı mefâsıl; kollarda ve dizlerde olur veca‘lar; a‘zâ-yı 
mevcû‘a” olarak belirtilen eklem ağrılarında ve enflamasyonu gidermede 
kullanıldığı anlaşılıyor. “Bir kimsenin bir yerine âteş isâbet eyleyüp yahud 
bir şey ile yansa” cümlesi de yanık tedavisinde yararlanıldığını gösteriyor. 
Harici tedavilerden farklı olarak, salgın hastalıklara karşı da kullanıldığı 
anlaşılıyor. Neşati yağı, “veba vaktinde; havanın ufûneti vaktinde ve ufûnet-i 
havayı râfi‘ olma” ifadelerinden anladığımıza göre, salgınlarda kokuştuğu 
düşünülen havayı temizlemek ya da hastalıkla bulaşmış havadan korunmak 
amacıyla kullanılıyor olmalıydı. Neşati yağı, ayrıca, nezleden olan burun 
akıntısını durdurucu (“nevâzil-i şedîde mübtelâ olan kimse, nevâzil tuğyânıyla 
burnundan su akan kimesne ta‘cîz oldukda kat‘ı içün; burundan akan suyu 
kat‘ edüp râhat verme”) ve kadınların aybaşını düzenleyici (“nisâ tâifesinin 
hayzı kanın yürüdürmüş”) olarak da tavsiye ediliyor. Derviş Mehmed, Neşati 

Önde tomak oynayan Enderun Ağaları ve arkada atla dolaştırılan cündiler
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yağı için, “Bazı ihvândan hâssasını suâl eyledim. Takrîr buyurdular ki, her 
bir şeye isti’mâl olunur” diye bir bilgi de nakleder. Buna göre, Neşati yağı 
da, tarihteki pek çok ilaç terkibi gibi, birçok derde deva olarak kullanılırdı. 
Adı konmasa da, Neşati yağının bir çeşit her derde deva panzehir, yani tiryak 
olarak değerlendirildiğini varsayabiliriz.

Derviş Mehmed, terkibine koymak üzere elde ettiği yağlardan bir kısmının 
hangi hastalıklara iyi geldiğini ayrı ayrı belirtir. Bunlardan her bir yağı birer 
müfred deva olarak ele almıştır. Aşağıda görüleceği üzere, yağların tek başına 
ilaç olarak kullanıldığı anlaşılıyor:

Acem Nefti yağı: Vücuttaki damarlarda ve organlarda meydana gelen 
tıkanmaları açar. Yan baş ağrılarına (siyatalji), eklem hastalıklarına, yüz 
felcine ve felçlere iyi gelir. Göze su inmesi sebebiyle olan aklığı (katarakt) 
giderir. Astıma ve kronik öksürüğe faydalıdır. Eğer 0,5 miskali sıcak su yahut 
kahve ile içilirse bağırsaklarda olan sancıları giderir.

Anason yağı (mu’asser): Bütün inmelere faydası vardır. Nefes darlığına 
yararlıdır. Bir dirhem şekere bir-iki damla damlatmakla mideyi gazlardan 
arındırır.

Biberiye yağı: Temriyede kullanılır.

Elma (diş otu, ada çayı elması) yağı: Diş ağrısına, baş ağrısına ve sair 
yerlerde olan ağrılara, berelere faydalıdır.

Fesleğen yağı: Tek başına fesleğen yüze sürülse, teni güzelleştirir.

Gül yağı: Bütün hararetli (enflamasyonlu) şişlere ve tüm sıcak hastalıklara, 
mak‘ad hastalıklarına, basurlara (hemoroide) ve özellikle de darbe almış uzva 
(kol, bacak gibi uzuvlardaki travmatik lezyonlarda) çok yararlıdır. Tek başına 
kullanıldığında tıbbi etkisi daha fazla görülür.

Hasalbân yağı: Nefes darlığı ve öksürük ile seyreden göğüs hastalıklarında 
ve veremde kullanılır.

Hüzâme yağı: Soğuk dimağı ısıtır. Başın tepesi üzerine yakı gibi uygulanır. 
Sıhhat bozukluğu (kötü mizaç) için içilirse iyi gelir. Tütsü yapılması 
durumunda çevredeki kötü ve kirli havayı temizler. Rahmi ısıtır, vajinal 
akıntıları kurutup rahmi temizler. Eğer kadınlar fitil gibi kullanırlarsa 
kolaylıkla hamile kalırlar.

Kalye-i Misk: Sürüldüğünde soğuk baş ağrısı, yarım baş ağrısı (migren) ve 
nezleye faydalıdır. Tek başına fitil yapılıp kulağa konursa ağrısını keser.  
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Anason (Pimpinella anisum)
(Müfredat-ı Musavvere)

Gül (Rosa)
(Müfredat-ı Musavvere)

Fesleğen  (Ocimum basilicum) 
(Müfredat-ı Musavvere)

Mersin Ağacı  (Myrtus communis)
(Müfredat-ı Musavvere)
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Karagünlük yağı (mey’a- i sâile) yağı: Eğer buhur yapılırsa kötü kokuları ve 
çevredeki kötü ve kirli havayı temizler. 

Kehribar: Akıl ve sinir hastalıklarının tedavisinde tek başına iyi gelir. 
Epilepsi (sar‘a) ve kulunç tedavisinde, spazmı çözmede kullanılır. Bulaşıcı 
hastalıklarda da faydalıdır.

Mersin yağı (şemsiyye): Mide bölgesi üzerine sürülürse kuvvet verir. Keza 
kalp bölgesi üzerine sürülürse yine kuvvet verir. 

Mercanköşk / Merzencûş yağı: Kasıklara sürülürse cinsel isteği ve gücü 
artırır. Belki tenasül aletine bile sürülebilir.

Mercanköşk yağını (mukattar) ayırdıktan sonra hâsıl olan suyu: Derviş 
Mehmed, damıtıp yağını ayırdıktan sonra elde edilen suyunu saklayıp bazen 
midesi bozulduğunda birer fincan içermiş. Mide fesadına, ağrı ve sızılara iyi 
gelir; dimağı ısıtıp kuvvet verir, spazm ve felce yararlıdır. Adet söktürücüdür, 
rahme kuvvet verir. Unutkanlığı giderir. Bir kimse bu yağı şakaklarına sürerse 
soğuktan olan dimağ ve sinir hastalıklarına, felç, spazm ve yüz felcine, kulak 
ağrısı ve çınlamasına faydalıdır. Toplanan yelleri dağıtır.

Mürr-i sâfî: Dövülüp zeytinyağı ile yoğrulur ve sağ ayak tabanına ve 
başparmağına sürülürse cinsel gücü artırır. Ayak soğuk su ile temizlenene 
kadar bu durum devam eder.  

Nane yağı: Mideyi sağlıklı kılar.

Portakal kabuğu yağı: Göğüs ağrısı için sabah ve akşam kahve ile üçer damla 
kullanmak fayda sağlar.

Raziyane yağı (mukattar): Hazırlanması ve yararları anason yağı gibidir.

Sakız Yağı (mukattar): Mide hastalıkları ve dizanteri benzeri hastalıklar için 
dâhilen ve haricen kullanılır.

Sedef/Sezâb: Böbrek ve mesane hastalıklarında faydalıdır, ağrısını keser; 
rahim olduğu varsayılan yelleri giderir, ağrılarını keser; göbeğe sürüldüğünde 
(barsak) solucanlarını öldürür/döker. 

Turunç çiçeği suyu: Mideyi ve yüreği ferahlatır.

Turunç çiçeği yağı: Yelleri çözer. Siniri ve eklemleri kuvvetlendirir. Ancak 
boğaz ağrısı ve bademcik iltihabı olanlara turunç yedirilmemelidir. 
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Nane (Mentha piperita)
(Müfredat-ı Musavvere)

Sezab (Ruta graveolens)
(Müfredat-ı Musavvere)

Turunc (Citrus aurantium var. amara)
(Müfredat-ı Musavvere)

Menekşe (Viola odorata) 
(Müfredat-ı Musavvere)
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Turuncun ekşisi: Ateşi düşürür, safrayı söktürür. İştahı açar. İshali keser. 
Kusmayı engeller/durdurur. Dimağa, akla ve hafızaya kuvvet verir. 

Turunç kabuğu yağı: Dimağdan soğuk yelleri çözer. Özellikle soğuktan 
kaynaklanan eklem ağrılarına yararlıdır.

Turunç suyu: Beyaz giysideki lekeyi çıkarır. 

Turunç yaprağı: Kötü kokuların olduğu bir zamanda kurutulması 
uygundur.

Bazı yağların bir takım diğer yağlar veya maddelerle birlikte kullanımı 
tavsiye edilir:

Gül yağıyla mersin yağı: Yaraların etrafına sürseler, hava almaz 
(iltihaplanmasını önler). Saça ve sakala sürseler siyah olur.

Hüzâmeyle dakîk: Dövülüp un ile karıştırılıp yaraya yakı yapılırsa faydalı 
olur.

Kalye-Misk: Bir kıratı ferahlatıcı şarabıyla/şerbetiyle içilirse hafakanı giderir 
ve kalbin zayıflığına yararlıdır. Bir dirhemi safran ve semiz tavuk suyu ile 
doğumu yakın olan kadına içirilirse doğumu kolay olur.

Mürr-i sâfi’yi laden ve bal mumu ile sürseler kıl (saç, sakal vs.) dökülmesini 
durdurur. 

Sa‘ter yakılıp, yumurta sarısı ve gül yağı (şemsiye) ile makat çatlaklarına 
(fissür), basurlara, fistüllere ve romatizmalara (riyâh) sürülürse çok 
faydalıdır.

Hangi Hastalık Hangi Ecza İle Tedavi Edilirdi?

Akıl ve Sinir Hastalıkları: Akıl ve sinir hastalıklarının tedavisinde kehribâr 
yağı; zekayı ve hafızayı güçlendirmek için turunç kabuğu yağı; beyin 
hastalıklarında damıtık mercanköşk ve huzâme yağı kullanılır. Epilepsi 
tedavisinde kehribar yağı; spazm çözücü olarak damıtık mercanköşk yağı; 
anksiyete tedavisinde kalye-i misk kullanılır.

Baş Ağrısı: Migren tedavisinde acem nefti yağı ve kalye-i misk kullanılır. 
Kalye-i misk baş ağrısı tedavisinde de kullanılır.

Felç: Yüz felci ve felç tedavisinde damıtık mercanköşk yağı; inmede sıkılmış 
anason yağı kullanılır. 

Göz Hastalıkları: Katarakt hastalığında acem nefti yağı kullanılır.
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Karanfil (Caryophyllus aromaticus) 
(Müfredat-ı Musavvere)

Cevzi Bevva (Myristica fragrans)
(Müfredat-ı Musavvere)

Hatmi (Althaea officinalis)
(Müfredat-ı Musavvere)

Safran (Crocus sativus)
(Müfredat-ı Musavvere)
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Yaralar, Bereler, Şişler: Tomak oyununda meydana gelen şiş ve berelerin, 
ufak cirit yaralarının tedavisi Neşati yağı ile yapılır. Gül yağı (şemsiyye) da 
darbeye maruz kalmış a‘zâlar ve şişler için tavsiye edilir. Damıtık sakız yağı 
yara tedavisinde kullanılır. Mersîn yaprağı yağı (şemsiyye) yaralara sürülür. 

Cilt Hastalıkları: Cildi güzelleştirmek için fesleğen yağı kullanılır. Temriye 
tedavisinde biberiye yağı (şemsiyye) verilir. Saç ve kıl dökülmesini önlemek 
için mürr-i safi yağı, laden ve balmumu ile sürülür.

Eklem ve Kas Ağrıları: Eklem ağrıları turunç kabuğu yağı ile tedavi edilir. 
Turunç kabuğu yağı sinirleri ve eklemleri güçlendirmek için de kullanılır. 
Neşati yağı kollarda ve dizlerde olan ağrılar için tavsiye edilir. Kehribâr yağı 
kulunç tedavisinde kullanılır.

Solunum Yolları ve Göğüs Hastalıkları: Şiddetli nezlede, burun akıntısını 
durdurup râhatlatmak için Neşati yağı kullanılır. Nezle tedavisinde kalye-i 
misk verilir. Bademcik iltihabında turunç kabuğu yağı kullanılır. Öksürük, 
nefes darlığı, verem ve göğüs hastalıkları hasalban yağı ile tedavi edilir. Astım 
tedavisinde acem nefti yağı verilir. Kalbi güçlendirmek için mersîn yaprağı 
yağı (şemsiyye); kalbi güçlendirmek için turunç kabuğu yağı kullanılır. 

Sindirim Sistemi Hastalıkları: İştahı açmak ve mideyi rahatlatmak için 
turunç kabuğu yağı; mideye kuvvet vermek için şemsiyye mersîn yaprağı 
yağı; mideyi sağlığına kavuşturmak için damıtık nane yağı; mide fesâdına 
karşı damıtık mercanköşk yağı; mide hastalıkları için damıtık sakız yağı; 
mide gazını gidermek için sıkılmış anason yağı kullanılır. Kusmaya karşı 
turunç; safra söktürücü olarak ve ishali durdurmak için turunç kabuğu yağı 
kullanılır. Dizanteri için damıtık sakız yağı; karın ağrıları için acem nefti 
yağı verilir. Barsak solucanlarını dökmek için şemsiyye sedef yağı kullanılır. 
Basur ve mak‘ad (anus) hastalıkları için şemsiyye gül yağı; anal fissürler ve 
fistüller için şemsiyye sa‘ter yağı kullanılır.

Üro-Genital Sistem: Böbrek ve mesane hastalıklarının tedavisinde şemsiyye 
sedef yağı kullanılır. Cinsel organlar için mercanköşk yağı; cinsel gücü 
kuvvetlendirici olarak olarak mürr-i sâfî yağı tavsiye edilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum: Adet söktürücü olarak Neşati yağı ve 
damıtık mercanköşk yağı kullanılır. Damıtık mercanköşk yağı aynı zamanda 
rahmi kuvvetlendirici olarak verilir. Vagina akıntısını kurutmak ve rahmi 
temizlemek için huzame yağı tavsiye edilir. Sedef yağı (şemsiyye) da rahmin 
tedavisinde kullanılır. Doğumda turunç kabuğu yağı tavsiye edilir.
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Cevzi Hindi (Cocos nucifera)
(Müfredat-ı Musavvere)

Sater (Satureja hortensis)
(Müfredat-ı Musavvere)

Kakule (Amomum cardamomum)
(Müfredat-ı Musavvere)

Ak Zambak (Lilium candidum)
(Müfredat-ı Musavvere)
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Kötü Kokuların Giderilmesi, Çevredeki Kirli ve Kokuşmuş Havanın 
Temizlenmesi ve Bulaşıcı Hastalıkların Tedavisi: Havanın kötü ve kirli 
olması halinde Neşati yağı kullanılır. Kötü kokulara ve kokuşmuş havaya 
karşı karagünlük yağı buhûru ve huzâme yağı tavsiye edilir. Aynı amaçla 
turunç kabuğu yağı da tavsiye edilir. Salgın hastalıklara karşı Neşati yağı ve 
kehribâr yağı kullanılır.

Genel Olarak: Bozulan mizacı düzeltmek için huzâme yağı; zayıflamaya 
karşı damıtık sakız yağı; ateşli hastalıklar için şemsiyye gül yağı; yelleri 
çözmek için turunç kabuğu yağı; yelleri dağıtmak için damıtık mercanköşk 
yağı; romatizma tedavisinde sa‘ter yağı (şemsiyye); damar ve organlardaki 
tıkanıklıkları açmak için acem nefti yağı kullanılır.
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METİN

[1a] 1Biñ iki yüz elli altı senesi cemÀziye’l-âòirinde dÀru’s-saèÀdeti’ş-şerìfe 
2aàası iken dÀr-ı beúÀya irtióÀl iden èAbdullah Aàa meróÿmuñ muóallefÀtından 
3ifrÀz olunub vaúf olmaú üzre òazìne-i hümÀyÿn kethüdÀsı aàa yedinde 4tevúìf 
olunan neşÀùì yaàı taèbìr olunan dühn-i muètebereniñ 5ve sÀéir dühn-i laùìfeniñ 
òÀããa-i keåìresi ve fevÀid-i èaôìmesini 6mübeyyin risÀle-i maúbÿle-i 
muèteberedir 7sene 1256 [1b] 1Bismi’llÀhi’r-raómani’r-raóìm 2óamd ol AllÀh’a 
olsun ki cevÀhir-i vücÿd-ı insÀnı 3taòmìr edhÀn-ı ùayyibe ile tedbìr eyledi 4ve 
ãalÀt u selÀm ol nebiyyü’l-kerìme olsun ki 5büréü’s-sÀéa şerìèatları egir-i 
serìèu’t-teéåìr 6gibi ehl-i ìmÀna devÀ-i èaôìm oldı [2a] 1òuãÿãan Àl ve aãóÀb ve 
tÀbièìn ve tebeè-i tÀbièìn 2rıêvÀnu’llÀhi èaleyhim ecmaèìn óaøerÀtlarına 3olsun 
ki bi-eyyihim iútedeytüm ihtedeytümde dÀòillerdir 4ammÀ baèd bu èabd-ı 
óaúìr mûd miúdÀr dervìş 5Meómed õelìlü’l-èayÀr èan-aãl ÙobòÀne-i 6èÁmire’de 
áalaùa sarÀyı ittiãÀlinde Tïm 7cÀmièi maóallesinde medfÿn úuùbu’l-èÀrifìn 
8àavåu’l-vÀãılìn ãÀóibu’l-òayrÀt ve’l-óasenÀt 9Gül Baba óaøretleriniñ nesl-i 
pÀkinden olub [2b] 1ol velì-i èÀlì-nezÀdıñ aãlı diyÀr-ı ÒorasÀndan 2olub zamÀn-ı 
BÀyezìd ÒÀn’ıñ evÀéilinde 3gelüb úatı òiõmet-i devletlerinde oldıàı 4naúl 
olunur intiúÀllerinden ãoñra devr-i 5Selìm ÒÀn-ı áÀzì’de daòı vÀfir òiõmet 
6eyleyüb aòir úÀnÿn ãÀóibi SüleymÀn áÀzì 7ile Bÿdìn seferine èazìmet ve 
evvelÀ úalèanıñ 8fetói güni şehìd olan ol velì-i nÀmdÀr 9olub on dört maóallde 
medfÿn oldıàı [3a] 1baèøı seyyÀhlarından istimÀè olunmuşdur 2vaútini üç 
èaded pÀdişÀh-ı èiôÀmıñ òiõmetlerinde 3geçirüb böyle olaraú ol Àndan bu Àna 
4úadar aúrabÀ ve taèalluúÀtımız òiõmet-i pÀdişÀhìde 5her devirde birer kimse 
bulunaraú devr-i sulùÀn 6Aómed ÒÀn-ı åÀliåde dedemiz seyyid cüce Meómed 
Aàa 7hem cüce hem aúaàa oldıàından úırú yaşına 8degin bu óÀl ile òiõmet-i 
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pÀdişÀhìde 9bulunub úırú yaşında boyu uzayub [3b] 1ve erkeklik ôÀhir olmaàın 
Edirne’de bir nÀn-2pÀre ile çerÀà olmuş ve devr-i sulùÀn Maómÿd 3ÒÀn’dan 
devr-i sulùÀn MuãùafÀ ÒÀn’a gelince 4Óasìb Efendi òiõmet-i pÀdişÀhìde bulunur 
5bundan ãoñra nevbet-i òiõmet-i dÀéim seyyid Aómed 6Aàa’ya resìde olub 
anlar daòı cennet-mekÀn 7firdevs-ÀşiyÀn meróÿm ve maàfÿr sulùÀn 8àÀzì 
èAbdulóamìd ÒÀn’ıñ òiõmet-i devletlerinde 9şol rütbe-rÀøí olmuşlarki hezÀr 
be-hezÀr [4a] 1kerre Aómed benim dadımdır deyu nuùú iderler 2imiş baèdehu 
nevbet bu èabd-ı kemìne-i dervìşe 3resìde olub biñ yüz yetmiş sekiz 4tÀrìòinde 
èÀlem-i vücÿda úadem-nihÀde oldıàımda 5beşikde iken feryÀd fiàÀnım arøÿ-yı 
òiõmet-i 6pÀdişÀhì olub bi-l-Àòare on yaşıma 7girmeden cülÿs-ı hümÀyÿn 
Óamìd ÒÀn-ı 8meróÿmda áalaùa sarÀy-ı hümÀyÿnuna çerÀà 9taèlìm ve èilm ve 
kitÀbete saèy u kÿşiş-i [4b] 1òiõmet-i duèÀ-yı òayriyye-i pÀdişÀha müdÀvemet 
2üzre iken vaút-i meróÿm Selìm ÒÀn-ı 3áÀøì’de biñ iki yüz sekiz senesi 4rebìèu-
l-aòirin sekizinci güni enderÿn-ı 5hümÀyÿn kìlÀr-ı òÀããaya çerÀà ve altı mÀh 
mürÿrında 6baş úullıúcı ikinciligi ile aúrÀnımdan 7mümtÀz oldum ol eyyÀmlarda 
enderÿn-ı 8hümÀyÿn òiõmetlerine diúkat ãarfım günlerinde 9esmÀé-i muòtelife 
ile meşhÿr bu dühn-i mübÀreke [5a] 1mesmÿèum olub ve bundan bir miúdÀr 
bir Àdemiñ 2eline girse iksìre mÀlik olmuş gibi 3o birbirlerine fındıú úadar 
hediyye gönderseler 4bu yaàa mÀlik oldum deyu defìneye mÀlik 5olmuş úadar 
faòriyye ider kemÀl-i raàbet olunur 6bir şeyédir faúìr ü àanì buna iótiyÀc èarø 
7iderler fuúarÀya òiõmet úaãdıyla bu yaàıñ 8taóaããulına sülÿk eyledim lakin bu 
kimyÀ-yı 9saèÀdet yine bir ehlinden görmeyince çÀre [5b] 1yoúdur dirken 
aúrabÀmızdan Óasìb Efendi’niñ 2mecmÿèası elime girdi müùÀlaéa eånÀsında 
3bir ãaóìfeye yazmış ki kìlÀr-ı óÀããada yapılan 4muşammaè tertìbidir balmÿmı 
bir vuúıyye zeyt 5yaàı üç vuúıyye terementì yüz beş dirhem kÀfÿrì 6sekiz 
dirhem ispìt yaàı altmış dirhem èasılbend 7yigirmi dirhem pÀpÀdya yaàı 
dirhem on beş 8gül yaàı on beş dirhem úanùaryÿn yaàı 9on beş dirhem mÿmiya-i 
maèdenì on beş dirhem [6a] 1bu tertìbi görünce cÀn gibi taórìr eyleyüb 2óıfô 
eyledim bundan ãoñra òÀne-i seferlide 3meróÿm ve maàfÿr NeşÀùì Efendi 
óaøretlerinden 4nìm-istifsÀr iderek baèøı eczÀları 5òaber aldım meróÿm 
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müstaèidd oldıàımızı 6añlayub yaparken görmeyince maèlÿmuñ 7olmaz didi 
bir gün külòÀnbaşına 8gelsün deyu òaber göndermiş óaúìr daòı 9èale’l-èacele 
varub òiõmetinde kemer-beste [6b] 1ùurub cÀn u göñülden ùabòını taóãìl 
2eyledim terkìbi daòı èinÀyet eylediler fe-emmÀ 3terkìbiniñ eczÀsından birini 
ketm idüb 4her bÀr ki bunı yaparsın benim yaàımdan 5yumurùa úadar úat ki bir 
eczÀ noúãÀndır tamÀm 6olur didi faúìre şübhe-i èaôìme 7olub leylen ve nehÀran 
kendime bir òavÀùır-ı 8èaôìm oldı Àòirü-l-emr evliyÀ-ı nièam himmetleriyle 9ol 
eczÀ-yı şerìfi daòı taóãìl idüb [7a] 1evvelÀ NeşÀùì meróÿmuñ yaàına mübÀşeret 
2eånÀsında óekìmoàlı dirler bir yahÿd 3baèøı eczÀ-i èaùùÀriyye èÿd u èanber u 
misk 4ãatar idi buña yaàların baèøısını 5ıãmarladıàımda didi ki ne yapacaúsın 
6ben daòı ketm itmeyüb NeşÀùì yaàı yapacaàımdır 7didim baña didi ki sen bir 
iyü Àdemsin 8benim pederimiñ defterinde bir yaà vardır 9vaútiyle silaódÀr 
aàalar ùarafından almışlar saña [7b] 1o terkìbi getüreyim ben daòı getür deyu 
bek de 2ùÀlib olmaz gibi cevÀb virdim irtesi 3güni geldi beni bir tenhÀ yire 
götürüb 4oúudı ben de yazdım ãafÀ-yı òÀùırımdan 5yahÿdìye sÀéir vaútımdan 
ziyÀde ikrÀm eyledim 6yahÿdì gitdi irtesi gün bir àayrí 7defter daòı bulub 
getürdi daòı 8taórìr eyledik óÀãılı bu ãÿretde ol dühn-i 9şerìfe mÀlik olub 
mesrÿren óırz-ı [8a] 1cÀnım gibi ãaúladım ve lakin yapmaàa bir dürlü 2úudretim 
olmadıàından böyle mektÿm 3úalmış idi nice úudretim olsun ki bir 4vuúıyye 
şemèden sülÿk olunsa beş yüz 5àuruşa muótÀc biñ iki yüz on sekiz 6tÀrìòinde 
óakìr kilÀrda başúullukcı 7olub derÿnumda meõkÿr olan defìne-i 8şerìfi Àheste 
Àheste taãóìóe başlayub 9baèøı mürekkeb ùıbb kitÀblarını müùÀlaèa-i şürÿèum 
[8b] 1eånÀsında MÀ-lÀ-yesaè ve İbn èÍsÀ ve İbn 2BayùÀr nÀm müfredÀtları ve 
biêÀèa ùıbb-ı cedìd-i 3kimyÀvì ki óakìm BarÀsÿlse’niñdir ekåerìsini 4müùÀlaèa 
ve her birinden buldıàım mÀlzemeyi evvelÀ 5taòrìr åÀniyen tertìb iderek ve 
pÀde iken 6nevbet-i salùanat şevketlü kerÀmetlü 7úudretlü es-sulùÀn ibnü’s-
sulùÀn el-àÀzì 8Maómÿd ÒÀn òalledallÀhu òilÀfetehu ilÀ yevmi’d-dìn 
9efendimizin zamÀn-ı pür-emÀnlarına resìde olmaàın [9a] 1bu mektÿm olan 
esrÀr-ı nihÀnı ÀşikÀr ve üç 2beş defèa terkìb-i merúÿmı ùabò ve tanôìm ve òalúa 
3niåÀr olunaraú ol vaúte geldim ki ol 4sulùÀn àÀzì Maómÿd ÒÀn-ı èadlì maóøÀ 
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kerÀmet-i 5èadlleriyle bu kim biêÀèayı serlÀlÀ-yı silaódÀr-ı 6şehinşÀhì òiõmetiyle 
aúrÀnımdan fÀéiú eyledi 7kemÀl-i sürÿrum ve àÀyet-i óubÿrumdan 8maùlÿbum 
olan dühn-i mübÀrekiñ temÀm yiri 9geldi deyüb bu risÀlei tertìbe mübÀşeret 
[9b] 1olundı bi-èinÀyeti’llÀhi’l-kerìm saèy [u] kÿşişim 2hebÀen menşÿren 
olmamasına şevketlü efendimiñ 3ùabè-ı kerÀmetleri sebeb oldı el-óamdülillÀhi 
èalÀ 4külli nièamÀihi bundan ãoñra ol edhÀn-ı 5mübÀrekeniñ mesmÿèan ve 
mücerreben òavÀããını ve her 6birleriniñ dühnini iòrÀcıñ ùarìúini ve bir 7úac 
tenbìhÀt òitÀm virelim evvelÀ evcÀè-ı 8mefÀãıl ve bunuñ emåÀli vecaèlar ki 
úollarda ve 9dizlerde olur bu edhÀn-ı şerìfi ùılÀé [10a] 1yÀòÿd bir boàası üzerine 
merhem gibi 2sürüb úomaú ile menÀfièini úatı çoú 3kimseler naúl ü beyÀn 
itmişlerdir aèøÀ-yı 4mevcÿèayı Àteş úarşusında kemÀl-i rütbe 5ovuşdırub 
baèdehu bu dühn-i şerìfi süreler 6ve üç beş gün müdÀvemet üzre süreler 7nÀfiè 
isminiñ sırrı ôuhÿr eyledi eger istiàfÀr 8ve ãalÀt u selÀm ile ùılÀé olunur ise 
9münÀsib ve aèlÀdır zìrÀ bu merhem merhem-i [10b] 1ResÿlullÀhdır ve yine 
òÀããasındandır ki 2nevÀzil-i şedìde mübtelÀ olan kimesne her tırÀş 3olduúca 
başınıñ orta yerine ziyÀde perdÀó 4itdirüb àuruş úadar maóalle ùılÀ oluna 
5mücerrebim ve muètÀdımdır ve òÀããasındandır ki 6nevÀzil ùuàyÀnıyla 
burnundan ãu aúan 7kimesne taècìz olduúda úaùèı içün bu dühn-i 8laùìf-i òoş-
bûdan burnınıñ içerüsüne 9ùılÀ eylese aúan ãuyı úatè idüb [11a] 1rÀóat virir 
lakin ibtidÀ ôuhÿrunda kesdirmek 2iyü degildir bir iki gün aúdıúdan ãoñra ùılÀ 
3eyleyeler bu daòı hezÀr kerre óaúìrin tecribemdir 4ve òÀããasındandır ki bir 
kimseniñ 5bir yerine Àteş iãÀbet eyleyüb yÀòÿd bir 6şeyé ile yansa o Ànda Àteş 
iãÀbet 7iden yeri yine Àteşe ùutub taóammül ide- 8-meyecek úadar dereceye 
geldikde bu dühn-i 9celìlü’t-teésìr torba yoàurdı şeklinde [11b] 1üzerine 
ãıvayalar bunı daòı óaúìr hezÀr be-hezÀr 2tecribe eylemişimdir Àteşle çoú 
oynadıàımdan 3maèlÿm ola ve yine óÀããasındandır ki 4havÀnıñ èufÿneti 
vaútında ùılÀ olunalar èufÿnet-i 5havÀyı rÀfiè oldıàı ke’ş-şemsi fi vasaùı’n-nehÀr 
6ÀşikÀrdır zìrÀ bu dühn-i şerìfiñ içinde 7mevcÿd olan edhÀn-ı şerìfelerin 8ekåeri 
şemÀmelere vaøè olunan eczÀlardır 9èanber úaranfìl èÿd lÀden saúız bunlardan 
[12a] 1mÀèadÀ sÀéir edhÀnların daòı bu bÀbda 2medòali vardır ve vebÀ vaútında 
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bu dühn-i 3şerìf ü laùìf istièmÀl münÀsibdir 4ve yine òÀããasındandır ki noòÿd 
úadar úahve 5ile aòşam ve ãabÀó istièmÀl iden nisÀ 6ùÀéifesiniñ óayøı úanıñ 
yüridirmiş 7daòı óaúìrden isteyenlerden mesmÿèum 8olmışdır ve òÀããasındandır 
ki 9óarem-i hümÀyÿna òiõmetde olan dÀru’s-saèÀde aàaları [12b] 1èindinde 
àÀyet muèteber bir dühn-i mübÀrek olub 2bir miúdÀrına bir at baàışladıúları 
maèlÿmumdur 3ammÀ neye úullanurlar bilmem baèøılarından istifsÀr 4olunub 
cevÀbında aòşam ãabÀó yirler imiş 5fÀéidesi maèlÿmum degil òuãÿãan Mekke 
ve Medìne’ye 6üstÀdımız NeşÀùì merhÿm çoú gönderirmiş 7ve anlar daòı buna 
lÀzım olan yaàlardan 8gönderirlermiş bundan mÀèadÀ Enderÿn 9cündì aàalar 
derecesin muèteber olub [13a] 1beş on dirhemine mÀlik olan óazìneye cevÀhir 
2ãaúlar gibi óıfô-ı óırÀset iderler 3baèøı iòvÀndan òÀããasını suéÀl eyledim 4taúrìr 
buyurdılar ki her bir şeyée istièmÀl 5olunur òuãÿãan òafìfce cirìd yÀrelerine 6ve 
baèøı ãıúca ùomaú berelerine ve ùomaúda 7olan laùìfelerde ôuhÿr iden şiş 8ve 
bereler havÀ almaàı defè içün ve havÀnıñ 9maøarratını defè içün bi’d-defaèÀt 
tecribe eylediklerini [13b] 1ifÀde ve baèøı etlerde olan yÀre ve bereye 2daòı 
úullandıúlarını èayÀn u beyÀn eylediler 3böyle olunca menfaèati bu derecelerde 
müşÀhede 4olunan edhÀn-ı şerìfiñ nisyÀnda olması 5lÀyıú görülmeyüb òayru’n-
nÀs men yenfaèu’n-nÀs 6taótında dÀòil olmaú úaãdıyla kemÀl-i iştiyÀú 7üzre bu 
emriñ óuãÿlüne kÿşiş-i ihtimÀm oluna- 8-raú èalÀ úaderi’l-mÿri’l-miúdÀr icrÀya 
mübÀşeret 9olundı beyt-i èarabì ve fÀrısì Nemletün cÀet [14a] 1bi-riclin min 
cerÀd / Nev SüleymÀnı kün ey èÀli nezÀd 2eger vaút olub naôar-ı iksìr şÀh-ı 
veliyyü’n-nièamÀ-i 3èÀlem olan pÀdişÀh-ı rÿy-ı zemìne iãÀbet 4iderse zuòr-ı 
aòretim olacaàı bedìhiyyü’l-intÀcdır 5bu muúaddimÀtdan èarø bu dühn-i şerìf 
ki beyne’- 6-n-nÀs øÀyiè olmuş bir maèÀrifden 7olub óayÀt-ı åÀnì bulması 
niyÀz-ı çÀkerÀnemdir 8baèdehu işbu terkìb-i şerìfin evvelÀ dühnlerini 9ve naãıl 
yapılmasını bir bir taórìr ve taúdìr idelim [14b] 1èanber yaàı direm 5 2èanber 
yaàı deyu àalaùa düşmeyeler èanber kendüsi 3yaàdır úaçan yapmaú murÀd 
olunsa şemsiyye 4gül yaàıyla óall ideler óalliñ ùaríki 5èanber ile gül yaàını 
maèan bir úab içinde òafìf 6Àteş üzerine úoyunca èanber gül yaàıyla úarışur 
7mecmÿèı bir olur èanberiñ baèøı aóvÀlinden 8istifsÀr olunur müfredÀt-ı İbn 
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èÌsÀ’da 9òavÀããıyla taórìr olunmuşdur baúılsa èanberiñ [15a]* 1ne cevher-i 
mübÀreke olduàuna nÀéil olunur 2óaúìr üç dört dürli èanbere rÀst 3geldim 
cümlesinden èind-i óaúìrÀnemde maúbÿl 4olanı èanber-i eşhìdir ve şemÀme 
olmaàa 5şÀyestede ve eşribeler àÀyet aèlÀ úoúar 6ve istièmÀl olunan úurãa daòı 
güzel imtizÀc 7ider ammÀ bu dühne úanàı olsa kifÀyet ider 8èÿd aàacı yaàı 
direm 5 9aèlÀsı HindistÀn’dan gelür bir úoyu úızıl renkli [15b] 1bir dühn-i 
şerìfdir bir maóalline sürmek ile yigirmi 2dört sÀèat úoúusı gitmez bir úaùresini 
3Àteşe ùamladasın eger èÿd-ı mÀverdì gibi 4úoúarsa òÀliãdir ve illÀ fÀsiddir 
baèøan 5gelmeyüb bulunmazsa yapmaú muúteøì olur 6ãanèatı èÿd-ı mÀverdìniñ 
bir nevèi olur ki 7aña buralarda baàdadì (?) ıùlÀú bahÀsı dÿndur 8muèteber 
deàildir ve lakin içerusı çürük olmaz 9çürük olursa da ÀsÀn tefrìú olunur [16a] 
1yüz dirhemini alub bir úaba kÀàıd içine úoyub 2bir aàaç ùoúmaú ile eyüce 
ezeler on 3direm úadar üzerine mÀ-i verd ilúÀ idelim 4bundan ãoñra bir tepe 
cÀmı tedÀrik idüb 5içine yigirmi beş direm mÀ-i gül úoyalar baèdehu 6tepe 
cÀmını bir sepaya úoyub üzerine 7ãandÀldan bir süzgi yapub ol ezilen 8èÿdı 
anıñ üzerine yayalar baèdehu èÿduñ 9üzerini şamÀta teli çeküb baèdehu 
tenekeden [16b] 1muãannaè üzerine bir Àteşlik vaøè idüb 2şìşeniñ aàzını şedd-i 
vaãl ideler bundan 3ãoñra Àteşlige evvelÀ úızúın kül úoyub 4yavaş yavaş üzerine 
úor Àteş úoya èÿd 5úızdıúca yanmaàa ve úurumaàa başlar ve andan 6bir duòÀn 
ôuhÿr eyleyüb tepe cÀmınıñ içine 7dolar dühn-i mübÀreki virmege başlar vaútÀ 
ki 8tamÀm virir dühn tamÀm olur cÀmın içinde 9buòÀr úalmaz üzerinden Àteşligi 
defè eyleyüb [17a] 1tepe cÀmını sÀlimen alub bir maóalle vaøè eyleye ki 2àÀyet 
ãovuú ola dühn rüsÿb idüb 3ãudan ayrılur ãuyı defè eyleyüb dühn 4istièmÀl 
oluna bir ÀsÀn ùaríúdir sÀéir 5ùaríúile daòı istiòrÀc olunurmuş bildigim 6budur 
ve pek esrÀrdır óıfô oluna nÀ-ehle 7dimeyeler úaranfìl yaàı direm 5 8Hind’den 
gelür aèlÀsı şimdi Felemenk’den 9daòı geliyor bilene elli paraya, bilmeyene 
yüz paraya [17b] 1dirhemini ãatarlar baèøan maàşÿş olur bulunmaz 2bunuñ 
daòı èameli tepe cÀmında èÿd aàacında- 3-ki gibidir ãanèatı pek aèlÀsı ãu gör- 
4-meyüb úuru olanıdır yüz dirhemini havÀnda 5dögüb úabaca üzerine ãu 

* [varak 15a’ya ek] lÀden yaàı direm 5 ãanèatı èÿd aàacı yaàı gibi olunur.
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serpüb 6minvÀl-i muóarrer üzre èamel oluna óaúìr çıúardım 7Hind’den gelenden 
aèlÀ oldı 8darcín yaàı direm 5 9ÁsitÀne[‘de] her maóallde bulunur ve herkes 
inbìúden [18a] 1çıúarır ãanèatı bir vuúıyye ya iki vuúıyye dÀrcín 2alub daúú ve 
saóú idüp çirìş idesin 3ve on dört gün gül ãuyunda ıãladub 4úarèa ve inbìú ile 
taúùìr idesin yaàı 5muúaùùardan ayırub istièmÀl idesin 6úaranfìl yaàı bu ãÿretde 
de çıúar 7besbÀse yaàı direm 5 8besbÀse cevz-i bevvÀnıñ úabuàıdır aèlÀsı 9ãarı 
ile úırmızılıàa mÀéil şebevì [18b] 1olmaúdır èalÀ úavl-i MÀynïl cevz-i bevvÀnıñ 
üzerine 2ùamar gibi pÿl pÿl ãarılur cevz-i bevvÀnıñ çiçegidir 3ãanèÀtı diledigiñ 
úadar besbÀse alub ve ãıcaú 4ãuda bir gün bir gice ıãladub baèdehu taúùìr 5idüp 
yaàı ãudan ayırub istièmÀl 6idersin bir şerÀfetlü yaàdır cevz-i bevvÀ yaàı 
7direm 5 küçük cevizdir mÀøí úadar olur 8ãanèatı istediàiñ úadar cevz-i bevvÀ 
alub 9daúú ve saóú eyleyüb èaraú ile bir gün ve bir gice [19a] 1ıãladub ãoñra 
andan èaraúı süzersin 2bir yeñi èaraú úosun tekrÀr tekrÀr idersin 3tÀ kim ol 
úodıàıñ èaraúa levn çıúmaz ola 4bundan ãoñra ol èaraúı óammÀm-ı mÀriyede 
taúùìr 5idersin èaraú çıúar esfel-i úarèada yaà úalur 6úuru olub óÀrr olan eczÀlar 
bu minvÀl-i 7muóarrer üzre çıúar bu maèrifet óakìm PerÀklÿs’a 8isnÀd olunur 
lakin besbÀse yaàı var iken 9bu yaàa iótiyÀc mess eylemez beş direm besbÀse 
[19b] 1ãarf idecek yirde on úonıla 2mürr-i ãÀfì yaàı direm 5 3bu daòı daòı 
PerÀklÿs’uñ ãanèatlarından ãanèatı 4yetmiş seksen direm mürr-i ãÀfì alub daúú 
5ve saóú eyleyüp üzerini örtecek úadar 6èaraú-ı óÀliã úoyasın on iki gün ùura 
7baèdehu baùn-ı ferese úoyub altı gün ùurduúdan 8ãoñra óammÀm-ı mÀriyede 
taúùìr idesin 9èaraú çıúub yaàı esfel-i úarèada úalur [20a] 1bu yaà belesÀn yaàı 
bedeli istièmÀl olunur 2eger lÀden ve mÿm [ve] şemè ile úıllara sürseler 
3dökülmeye eger mürr-i ãÀfìyi saóú idüb 4idüp zeytle yoàurup ãaà ayaàınıñ 
ùabanı 5altına ve baş parmaàına sürseler mücÀmeèÀtı 6ziyÀde ide defè olmaz 
meger ayaàı ãovuú ãu ile 7pÀk ide kehribÀr yaàı direm 10 8ÁsitÀne’de úatı vÀfir 
çoúdur ãanèatı dilediàiñ úadar 9kehribÀrı alub ol úadar úum úatarsın ãoñra 
saóú [20b] 1idüb mÀéilü’r-raúabe ki ana egri usùÿrta dirler 2anıñla taúùìr itdikden 
ãoñra tekrÀr sirke 3ile úarışdırub taúùìr idersin yaàı 4esfel-i úarèada úalur zìrÀ 
bu yaà müfreden cümle 5dimÀà maraølarına ve siñir maraølarına nÀfièdir 6ãarè 
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ve teşennüc ve úulunc gibi daòı emrÀø-ı vebÀéiyyeye 7ziyÀde nefèini taórìr 
iderler mübÀrek yaàdır 8kÀfÿr yaàı direm 5 9kÀfÿruñ yalñız kendini saóú idüb 
eczÀ-yı [21a] 1muóarrere ilóÀú olunsa kifÀyet ider ammÀ 2yaàınıñ istiòrÀcı 
birúaç dürlidür ãanèatı 3dilediğiñ úadar kÀfÿrı alub ãıcaú 4ãu ile ezüb óall 
eyleyüb baúasın yaàı 5ãuyuñ yüzine çıúar alub miúdÀr-ı kifÀye 6èaraú ile taúùìr 
idersin yaàı esfelde 7úalur ArùmÀnÿs nÀm óakìm úadarü’l-kifÀye 8rÿóu’z-zÀce 
yÀòÿd bÀrÿt-ı zÀcdan istiòrÀc 9olunmuş tìz-Àba bir mikdÀr kÀfÿr úoyub 
mevÀøıè-ı [21b] 1óÀrrede bir müddet terk ider kÀfÿr óall olur 2dühn miåÀli rÿó-ı 
mezbÿruñ üzerine gelür 3ol rÿóı alub óıfô ider 4feslegen yaàı direm 5 5bir güzel 
úoúulı otdur bahÀrda ãaúsılara 6diküb ãatarlar ãanèatı diledigiñ 7mikdÀrı 
feslegen alub kendi kendi úadar 8şeker ile saóú idüp sekiz gün taòmìr ider- 
9-sin ãoñra inbìúe úoyub taúùìr idesin [22a] 1bundan bir beyÀø yaà çıúar 
müfreden yüze sürmek 2ile levni güzel ider ãarèa maraøına günde 3bir dirhemiñ 
úırú güne úadar içürdeler bi-iõnillÀh 4defè olur bu daòı PerÀleksÿs’uñ 
5ãanèatlarındandır gül yaàı direm 5 6èıtr-ı şÀhì ıùlÀú olunan edhÀn-ı mübÀreke- 
7-dir àÀyet aèlÀsı Hind diyÀrından gelürmiş 8ãoñra bir kimse bu dühn-i şerìfi 
Rÿm ilinde 9Úızanlıú denilen maóallde icrÀ idüb ol [22b] 1Àndan bu vaúta 
degin Úızanlıú’dan gelen dühn-i 2şerìf ÁsitÀne’ye gelüb sÀéir memÀlikÀta 3bu 
ùarafdan gider kütüb-i tıbb-ı kimyÀvîlerde 4gÿnÀ-gÿn taórìr olunmuş lakin 
óaúìr biñ iki yüz 5yigirmi senesi fuúarÀullahdan bir õÀt-ı 6èÀlì-úadrdan 
mesmÿèum olub bi-ùıbúıhi taórìr 7olundı ãanèatı meåelÀ beş yÀòÿd on vuúıyye 
8henÿz açılmış güli varaú olaraú bir havÀna 9úoyub gül ãuyıyla òamìr olunca 
dögesin [23a] 1baèdehu üzerine dört parmaú úadar gül ãuyı 2úoyub ve üzerine 
on direm yürek yaàı 3daòı øamm idüb inbìúe úoyub evvelÀ ãıúıca 4Àteşde 
ùaşmayacaú úadar baèdehu Àheste 5Àheste taúùìr idesin tÀ ãuyı úalmayınca 6eger 
ol muúaùùarda yaà ôÀhir olmazsa tekrÀr 7èamel idesin ki ke’l-evvelki úadar gül 
ol 8muúaùùar ile inbìúe úoyub bir daòı taúùìr 9idesin ôÀhir olmadıúca üç defèa 
böyle [23b] 1èamel idesin ôÀhir olursa èameli tekmìl ider 2eger yine üç defèadan 
ãoñra dühn ôÀhir 3olmazsa tekrÀr ol çıúan ãuyı taúùìr 4ruùÿbetle nÀr-ı muètedilde 
taúùìr idersin 5ol ãu çıkar esfel-i karèa yaàı úalır ol 6dühn-i yürek on direm 
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olarak bir kerre 7úonur tekrÀrda úonulmaz óamden lillah ve’l-minneh 8şevketlü 
kerÀmetlü pÀdişÀh-ı èÀlem-penÀ[h] efendimizin 9hem-rÀye-i mülÿkÀnelerinde 
beher sene biñer miåúÀl [24a] 1olaraú Úızanlıú’dan gelmededir ve baèøan 
yüzer 2ve ikişer beşer yüzer de getürürler üç miåúÀl 3lÀzım deyu bu emele 
giriftÀr èÀkıl kÀrı 4degildir şemsiyye benefşe yaàı direm 20 5evvelÀ şemsiyyede 
lÀzım olan zeytÿn yaàı 6àasl eylemekdir ãanèatı mÀéü’l-úarÀhi’l-muúaùùar 7ile 
birúaç defèa àasl eyleyüb taãfiye eyleyeler 8bir yol daòı meåelÀ bir vuúıyye 
zeytÿn yaàını iki 9vuúıyye mÀèü’l-muúaùùar ile bir ùopraú tencere içinde [24b] 
1üç beş defèa àaleyÀn idince úaynadub ãoñra 2taãfiye ideler ãanèatı bir vuúıyye 
benefşe yüzer 3direm ayırub benefşeyi çirìş idesin 4yarım vuúıyye zeyt-i 
maàsÿl ile maòlÿùan bir 5ÿsùÿrùaya úoyub muètedil Àteş üzerinde 6úaynadasın 
yarım sÀèata varmaz benefşe 7varaúı taóvìl olur indirüb süzüb 8ve ãıúub yüz 
direm daòı øamm idüb 9yine yarım sÀèat pişiresin yine indirüb [25a] 1süze yine 
benefşe óÀãılı varaú dördinci 2defèada tamÀm olur süzüb ol süzülen 3yaàı bir 
şìşeye úoyub óarÀret-i şemse 4aãasın ruùÿbeti gidince ùura baèdehu 5bir ãıú 
ãandaldan süzüb óıfô idesin 6her ne úadar bu terkìbde olan çiçekler var ise 
7böylece şemsiyyesini aòõ ideler 8şemsiyye gül yaàı direm 20 9gül yaàınıñ 
ùabìèatı ãovuúdur cümle óarÀretlü [25b] 1şişlere ve cümle ıssı èilletlere nÀfièdir 
òuãÿãan 2maúèad aàrısına ve bevÀãìre ve bÀ-òuãÿã 3êarb doúunmuş aèøÀya 
ziyÀdesiyle nÀfièdir 4ãanèatı gül yaàının şemsiyyesini óukemÀ birúac nevèiyle 
5icrÀ iderler óaúìrin taóãìlim ve muòtÀrım 6budur ki taórìr olundı kemÀl üzre 
açılmamış 7daòı àonca gülden bir vuúıyye alub yüz direm ayırub 8başúa başúa 
fi’l-cümle daúú olunduúdan 9ãoñra benefşe yaàı gibi èamel oluna eger [26a] 
1tekrÀr idüb bir vuúıyye gül daòı iøÀfe ide- 2-bilürsen pek aèlÀ ve úuvvetlü olur 
münferiden 3taórìr olunan èilletlerde òayrı ziyÀde olur 4şemsiyye aú zanbaú 
yaàı [direm] 20 5ãanèatı benefşe ve gül yaàı gibi yapılur fe-emmÀ 6zanbaúıñ 
ãarı filislerini úomayalar yalñız beyÀø 7yapraàı ola şemsiyye ebegümeci çiçegi 
yaàı direm 20 8ãanèatı otuz altı dirhemine yüz elli dirhem 9maàsÿl zeytÿn 
yaàıyla mÀ-sebaúdaki gibi [26b] 1èamel olunur şemsiyye ãıàır úuyruàı çiçegi 
yaàı direm 20 2ãanèatı minvÀl-i muóarrer üzre yapılur ezhÀr-ı sebèa- 3-dandır 
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şemsiyye yÀsemen yaàı direm 20 4ãanèatı yÀsemen çiçeàinden otuz beş direm 
devşirib 5maàsÿl zeyt yaàıyla Àheste Àteşte yapılur 6şemsiyye ãarı úanùÀryÿn 
çiçeài yaàı direm 20 7ãanèatı bir vuúıyyesine bir vuúıyye zeyt-i maàsÿl ile 
8benefşe yaàı gibi yapıla bir aèlÀ yaàdır 9şemsiyye ãedef yaàı direm 20 [27a] 
1ãanèatı bir mikdÀr ãedefi mermer havÀnda döàüb 2benefşe yaàında èamel 
olundıàı gibi yapıla 3bu ãedefdir àalaùdır aãlı ismi tıbb kitÀblarında 4sezÀbdır 
ammÀ ãedef deyu incü úabına õÀhib 5olmayalar fevÀéid keåìrdir bögrek ve 
meåÀneniñ 6burÿdetini úızdırır vecaèını keser raómiñ rìólerini 7vecaèlarını úaùè 
ider ve göbege ùılÀ itmekle 8soàulcanları úırar bir mübÀrek yaàdır 9şemsiyye 
mersìn toòmı yaàı direm 20 [27b] 1ãanèatı yüz direm óabbü’l-mersìn yüz elli 
direm 2zeyt-i maàsÿl şìşe içinde minvÀl-i muóarrer 3üzre yapılur şemsiyye 
mersìn yapraàı direm 20 4ãanèatı mersìn yapraàı èuãÀresi yüz direm zeyt-i 
5maàsÿl yüz elli direm minvÀl-i muóarrer gibi yapılur 6yÀòÿd toòum yÀòÿd 
yapraú èuãÀresi 7yüz direm cemè olunub üç yüz direm zeytile 8yapıla mièdeye 
ùılÀé olunsa úuvvet virir 9ve úalbe ùılÀ itseler úuvvet virir gül yaàıyla [28a] 
1mersìn yaàını dÀéimÀ yÀrelerin eùrÀfına 2sürseler havÀ almaz bir mübÀrek 
yaàdır 3ve bunuñ rubbını yaparlar adına devÀ’ü’l-mülÿk 4mülÿkü’d-devÀ 
dirlermiş bunuñ yaàını 5ãaça ve ãaúala sürseler siyÀh ider 6şemsiyye şebbïy 
yaàı direm 20 7ãanèatı Nuó Efendi taúrìri üzre pÀpÀdya 8yaàı gibi yapılur 
şebbïyuñ ãarılarından 9yüz direm tedÀrik idüb cerìşen daúú olunduúdan [28b] 
1ãoñra yüz elli direm zeyt-i maàsÿl ile tertìb 2oluna şemsiyye merzencÿş yaàı 
direm 20 3ãanèatı mersìn yaàı gibi yapılur yüz direm merzencÿş 4cerìşen daúú 
olunub yüz elli direm zeyt-i maàsÿl 5ile úÀèide-i sÀbıú üzre yapıla 6şemsiyye 
úarabaş yaàı direm 20 7ãanèatı úarabaş yüz direm, yüz elli direm zeyt-i 8maàsÿl 
ile yapıla bunuñ adına ustuóuõÿs 9dirler yer úaraàan çiçeài dirler ve úaraburgulu 
dirler [29a] 1Türkìde müstaèmeldir èArabìde mümessikü’l-ervÀó dirler 2Saúız 
adasında çoú olur ol cezîreye 3istiòÀrs dirler evvel derecede òÀrr 4ve ikincide 
yÀbisdir aèlÀsı yapraúları 5ve çiçeài eràuvÀn renk ve ùaèmı àÀyet yaúıcı 6ve acı 
ola şemsiyye kekik yaàı direm 20 7ãanèatı mÀ-sebaúdakiler gibi èamel olunur 
8şemsiyye ãaèter yaàı direm 20 9ãanèatı sÀéir edhÀn-ı mübÀrekelerdeki gibi 



Neşati Yağı

79

[29b] 1èamel oluna buna saèter daòı dirler Türkîce 2kekik otıdır ve arnÀbÿt 
biberi daòı dirler 3imiş ve yine Türkîce güyegi otı daòı dirler 4ãaèteri yaúub 
yumurùa ãarusıyla ve gül 5yaàıyla maúèad yarıúlarına ve bevÀãìre ve nevÀãìre 
6ve riyÀóa ùılÀé olunsa àÀyet muvÀfıúdır 7ãaèteriñ yapraàını ùulum peyniri ile 
meróÿm 8ve maàfÿrun leh sulùÀn Selìm efendimiz ekåerì 9yirler idi her bÀr 
taèÀmda ùuz ve sirke ile [30a] 1yaènì ãalatasını yemek eyüdür deyu ùıbb 
kitÀblarında 2yazmışlar limÿn acı ider sirke iòtiyÀr 3olundı şemsiyye büberiyye 
yaàı direm 20 4ãanèatı sÀéirleri gibidir büberiyye pÀzÀrirtesi 5pÀzÀrında 
ãaúsılarda ãatarlar bir mübÀrek 6nebÀtdır diàer bir òÀããası daòı vardır ki 7bir 
ãaón içine bir úaşıú òÀliã sÀde revgan 8úoyub büberiyyeniñ yapraúlarından 
vÀfir yolub 9ol yaàın içine úoyub bir úaşıú [30b] 1ile úarışdıralar tÀ ki ol yaà 
yeşil olunca 2indirüb bir bez ãıúub temregüye ùılÀ 3ideler àÀyet mücerrebdir 
deyu bir seyyÀhìn- 4-den aòõ olundı şemsiyye oàulotı yaàı [direm] 20 5ùıbb 
kitÀblarında ferÀsiyÿn-ı ebyaz didikleri 6otdur ãanèatı sÀ’ir şemsiyyeler gibidir 
ve lakin 7nÀzik bir otdur ziyÀde diúúat oluna ki úuvveti 8ziyÀdece ola buña bir 
ùaríú daòı 9meéòÿõımız oldı ki meåelÀ bir vuúıyye oàul [31a] 1otını mermer 
havÀnda daúú idüb cerìş olunca 2elli direm zeyt-i maàsÿl ile òafìf Àteşde 3ãu 
maóv olunca ùura baèdehu süzüb bir şìşeye 4úoyub óarÀret-i ÀftÀba taèlìú 
olunur àÀyetle 5åenÀ olunmuş bir dühn-i mübÀrekdir kendiniñ dühni 
6olmadıàından zeyte muótÀc olundı 7muèaããer óabbü’l-bÀn yaàı direm 20 
8ãanèatı bÀn aàacınıñ toómıdır èaãr ile yaàı 9istiòrÀc olunur miúdÀr-ı kifÀ[yet] 
lübb-i óabbü’l-bÀn [31b] 1mermer havÀnda dögüb bÀdem yaàı gibi èaãr olunur 
2bunuñ bedeli selìòadır anın bedeli 3dÀrcíndır bulunmadıàı ãÿretde beş direm 
4dÀrcín yaàı ziyÀde oluna 5muèasser anìsÿn yaàı direm 5 6ãanèatı sÀéir èaãr 
olan gibidir tayyÀriyeti 7úalìl olmaàıla óubÿbÀt emåÀli tecfìfi ve müddet-i 
8medìde óıfôı lÀzım olan edviyeye ilóÀúı 9pek de işe yarar şeyé olmaz ammÀ 
dühn-i [32a] 1anìsÿnü’l-muúaùùar óakìm Perakelsÿs’a nisbet olunur 2ãanèatı 
yüz direm anìsÿn alub beş vuúıyye 3ãıcaú ãuda bir nice müddet ıãladub 
4baèdehu yigirmi beş direm ùuz úorsun ãoñra 5taúùìr idüb yaàı ãudan ayırırsın 
6yüz diremden yigirmi dört direm yaàı çıúar 7edhÀn beyninde ismine ebu’l-
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bereke taèbìrine 8şÀyestedir cümle nÀzillere fevÀéid-i èaôìmi var 9ve øìú-ı 
nefese nÀfièdir ve mièdeyi rìóden taòlìã [32b] 1ider bir direm şekere bir ùamla 
iki ùamla 2úomaú ile muúaùùar rÀzyÀne yaàı direm 5 3ãanèatı ve menfaèati 
anìsÿn yaàı gibidir 4elma yaàı direm 10 5her eczÀcı dükkÀnında bulunur bir 
mebõÿl yaàdır 6Türkî’de diş otı didikleri ada çÀyınıñ 7elmasıdır diş aàrısına 
penpe ile vaøè 8ideler baş aàrısına ve sÀéir maóallerde olan 9ãızılara ùılÀ olunur 
berelere sürmek [33a] 1ile úarabaş yaàı bedelidir 2muúaùùar nÀne yaàı direm 5 
3ãanèatı bir inbìúe yetecek úadar nÀneyi mermer 4havÀna òamìr idüb mikdÀr-ı 
kifÀye ãu ile 5inbìúe vaøè idüb taúùìr idesin baèdehu 6muúaùùarı bir şìşeye úoyub 
yaàı üzerine 7çıúar bu yağ miède taã[ó]ìói içün üçer 8ùamla úahve ile istièmÀl 
olunur yÀòÿd 9bir direm şekere üç ùamla úoyub istièmÀl [33b] 1olunur mide 
òuãÿãunda bir güzel yaàdır 2muúaùùar aàaç úavunı yaàı direm 5 3ãanèatı yüz 
èaded nefse tek (?) olaraú aàaç 4úavunı alub ãarı úabuàını bir keskin sikkìn 5ile 
beyÀøından ayırub eger beyÀøı úalursa 6yaàını içer diúúat olunacaú yerdir 
baèdehu 7inbìúe úoyub nıãfına úadar ãu úoyasın 8güzelce taúùìr idesin ãoñra bir 
aàzı ùar 9şìşeye úoyub yaàını ayırasın hezÀr be-hezÀr [34a]** 1taúùìr olunub 
eşribelerde istièmÀl eyledim 2be-àÀyet makbÿl-i hümÀyÿn olan eşribelerden 
3èadd olundı nÿş iden õevÀt-ı èiôÀmın 4maèlÿmlarıdır tÿrunc úabuàı yaàı direm 
5 5ãanèatı aàac úavunı gibidir tÿrunc úabuàı 6ikinci derecede óÀrr yÀbisdir 
tÿruncuñ aàacı 7içinden laùìfdir dimÀàdan riyÀó-ı bÀrideyi taólìl 8ider ãarı 
úabuàı óÀrr ve laùìfdir úabuàı yaàı 9nÀrdìn ki sünbül-i rÿmìdir anıñ ùabìèatındadır 
[34b] 1eger beyÀø eåvÀbda leke olsa tÿrunc ãuyı 2çıúarır ve tÿrunc yapraàını 
èufÿnetli zamÀnda 3úurutsalar münÀsibdir tÿruncuñ ekşisi èaùşı 4keser ãafrÀyı 
úoparub úuvvetiñ ibùÀl ider 5ve ùaèÀm iştihÀsın getürür ishÀli úaùè ider 6úayéı 
ùutar dimÀàa ve èaúla ve óıfôa úuvvet virir 7úabuàunuñ yaàı evcÀè-ı mefÀãıla  
òuãÿãan 8ãovuúdan ola  müfìddir çiçeài ãuyı 9miède ve yüregi vÀsiè ider 
çiçeàiniñ yaàı [35a] 1issidir yelleri taólìl ider siñiri ve mefÀãılı 2úavì ider ve 

** [varak 34a’ya ek] tÿrunc úabuàı yaàı pelesÀn-ı mıãrì bedelidir bunda olan 
úuvvet èaynıyla pelesÀn-ı mıãrìde daòı mevcÿd imiş bu zamÀnlarda pelesÀn-ı 
mıãrì bulunmadıàından bedeline tÿruncuñ ãarı úabuàunuñ yaàı istièmÀl olunur
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lakin boàaz aàrısı ve óunnÀúı 3olana tÿrunc yedirmeyeler óÀãılı cemîè 
òavÀããı 4taórìr olunsa bir mücelled kitÀb olur böyle 5bir mübÀrek nÀrencdir 
pïrtaúÀl úabuàı yaàı direm 5 6ãanèatı utrunc ve nÀrenc gibidir bu yaàı gögüs 
7aàrısı içün aòşam ve ãabÀó úahve ile 8üçer damla istièmÀl olunsa fÀéide-i 
èaôìmi 9yazmışlar úÀúÿle yaàı direm 5 [35b] 1Felemenk’den gelür bir nÀzlı 
yağdır baèøan bulunmaz 2bedeli kendi úadar úaranfìl yaàıdır 3óuzÀme yaàı 
direm 5 4yaban şebbïyıdır yaban mannısı daòı dirler 5ŞìrÀz’da dürr-dÀne 
dirler bir otdur uzun 6budaúları ve ufaú yapraúları olur ve úızıl 7çiçeài olur 
ekåeri úum arasında biter 8úoúusı úına úoúusuna beñzer ùabìèatı óÀrr 9ve 
laùìfdir ãovuú dimÀàı tesòìn ider başa [36a]*** 1tepe üzerine yaúu gibi ideler 
ve sÿ-i mizÀc içün 2içseler eyüdür eger tütsi eyleseler yaramaz 3rÀyióaları 
giderir ve raómi úızdırub aúan 4yaşların úurıdub raómi pÀk ider 5eger èavrat 
fetìl gibi götürse óÀmile olur 6mücerrebdir eger òuzÀmÀyı saóú idüb daúìú 
ile 7úarışdırub yÀreye yaúu eyleseler müfìddir bedeli 8nÀne yaàıdır muúaùùar 
mercÀnköşk yaàı [direm] 5 9ãanèatı bÀlÀda yapılan otlar gibidir óaúìr [36b] 
1beher sene taúùìr idüb dühnini ayırdıúdan 2ãoñra óÀãıl olan ãuyunı ãaúlayub 
baèøan 3mièdeniñ fesÀdı èaúìbinde birer fincÀn nÿş 4iderim àÀyet menfaèati 
mücerrebimdir ve baèøı iòvÀna 5vecaè ve cüzéî ãancu ôuhÿr eylese ana daòı 
ziyÀde 6müfìd oldı hezÀr be-hezÀr içerdim ve tecribe eyledim 7óÀãılı ãuyı bu 
derecelerde menfaèatludur dühn-i 8şerìfini başı aàrıyan kimesne şaúaúlarına 
ùılÀ eylese 9düfièa bi-iõnillÀh bu dühn-i şerìf ãovuúdan [37a] 1olan dimÀà 
ve siñir maraølarına felce ve teşennüce 2ve laúveye ve úulaú aàrısına ve 
gürüldüsüne 3nÀfièdir yelleri daàıdır ve óayøı aúıdır 4ãuyı dimÀàı úızdırub 
úuvvet virir teşennüce 5ve fÀlice nÀfièdir ve óayøı idrÀr idüb 6raóme úuvvet 

*** [varak 36a’ya ek] dühn-i merzencÿşuñ òÀããasındandır ki úarınca yaàına 
muhtÀc olan kimesne bunuñ yaàından úaãıúlarına ùılÀ itmekle maùlabına vÀãıl 
olur belki Àlet-i tenÀsüle daòı ùılÀ olunsa cÀéizdir eger dühni bulunmaz ise 
yapraàı èuãÀresi daòı kifÀyet ider bu úadar óayevÀnıñ helÀkına sebeb olmasunlar 
deyu taórìr olundı bu dühn-i şerìfiñ şerÀfeti maèlÿm olur òavÀããı çoúdur
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virir ve unutàanlıàı giderir 7ve buóÀrı ãuèÿd itdirmez ki bu óÀletler gele 8ekåerì 
kendi mücerrebimiz olduàundan ziyÀdece 9küşÀyiş virildi muúaùùar gül aàacı 
yaàı direm 5 [37b] 1Hind’den gelür úızdırıcı bir yaàdır baéøılar 2bunuñ bedeli 
mersìn yaàıdır dirler ammÀ taóúìú 3idemedim ...... òaãalbÀn yaàı direm 20 4bu 
yaàa zehru’l-òaãalbÀn dirler òaãalbÀn çiçeài 5dimekdir memdÿó ve maúbÿl olan 
devÀlardandır 6øìúu’n-nefes ve suèÀl ve sill emåÀli èilel-i 7ãadriyye aãóÀbına 
virilür ãanèatı altmış 8dört direm yÀòÿd ziyÀde èaselbendi türÀbdan 9maèmÿl 
bir ùencereye úoyub üzerine teberdÀrÀn-ı [38a] 1òÀããa şeklinde kÀàıddan bir 
külÀh geçirüb muókem 2baàlayalar lakin külÀh-ı mezbÿruñ depesinde menfez 
3olacaú úadar bir åaúbecik lÀzımdır baèdehu 4ùencereniñ altına bir sÀèat yÀòÿd 
daòı ziyÀdece 5nÀr-ı leyyine ideler zehru’l-óaãalbÀn külÀha müteãÀèid 6olur 
alub óıfô ideler diger ParÀsÿlse 7ãanèatı üzre istiòrÀcınıñ tarìúi diledigin 8úadar 
óasalbÀn alub kendi berÀberi èaraú ile 9saóú idüb mÀéilü’r-raúabe ile taúùìr 
idersin [38b] 1evvelÀ ãuyı çıúar baèdehu yaàı çıúar bÀkì esfel-i 2úarèada úalur 
güzel úoúulu şeylerde istièmÀl 3olunur muúaùùar saúız yaàı direm 20 4bu yaàın 
tarìúi iki nevèledir bir nevèi taúùìr 5ve bir nevèi taólìl iledir ikisini daòı taórìr 
idelim 6taúùìriñ ãanèatı úadarü’l-kifÀye maãùakì aòõ 7olunub daúú ve saóú 
olunduúdan ãoñra bir bucuú 8miåli óaãÀt-ı mükelles yÀòÿd reml-i münaúúì 
ve maàsÿl 9ceyyiden mezc olunduúdan ãoñra bir muèavveceye vaøè [39a] 
1oluna lakin muèavveceniñ nıãfı òÀlì olmaú 2lÀzımdır baèdehu óammÀm-ı 
remliyede nÀr-ı òafìfe 3ile taúùìr oluna bir mÀdde-i mÀéiyye ile maèan bir 
4dühn-i ebyÀø ve berrÀú óurÿc ider mÀdde-i mÀèiyye- 5-den tefrìú ve óıfô 
oluna cemìè-i øumÿàuñ edhÀn-ı 6muúaùùarası minvÀl-i muóarrer üzre istiòrÀc 
7olunur mikdÀr-ı istièmÀli dört úaùreden 8altı úaùreye varıncadır èilel-i mièdeye 
ve õevb 9ve zaòìre ve õÿsanùÀrì emåÀlinde dÀòilen ve óÀricen [39b] 1istièmÀl 
olunur Etmÿlÿryÿs ùabìb dir ki 2zaòìre èilÀcdan ãoñra úaróalarını idmÀl 3içün 
birúac úaùresi mÀéü’l-naènaè ve mÀé-i lisÀnü’l-óamel 4yÀòÿd mÀéü’l-felisÿn 
ile istiémÀl olunmaú 5gÀyetü’l-gÀye memdÿódur saúızı óalliñ ãanèatı 6yigirmi 
dört dirhem ãaúızı yüz direm gül yaàı 7ile nÀr-ı óafìfede maãùakì óall olunca 
pişüreler 8biz bu tertìb ile yapub bu mürekkeb dühne ilóÀú 9ideriz Zÿlferÿs 
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nÀm ùabìb yüz direm [40a]**** 1dühnü’l-verd yerine elli direm dühnü’l-verd ve 
elli 2direm dühn-i mercÀnköşk iòtiyÀr itmişlerdir 3óÀãılı bir mübÀrek yaàdır 
úalemüşk yaàı direm 5 4úalemüs yaàı daòı bir mübÀrek yaàdır meyèa-i sÀéile 
direm 200 5úaragünlük yaàıdır bir mübÀrek yaàdır èasel-i 6lebenì daòı dirler 
Türkìce ãıàala dirler òaãÀlbÀnıñ 7cüz-i aèôamıdır bunuñ bedeli lÀden yaàıdır 
eger buòÿr 8olunsa müteèaffin rÀyióayı ve havÀyı úaùè ider bu mürekkebe 
9istièmÀliniñ ãanèatı yarım vuúıyyesine yarım vuúıyye [40b] 1zeyt-i maàsÿl 
úatub nÀr-ı leyyinede óall idüb 2mürekkebÀt-ı mezbÿra úarışdıralar 3Venedìk 
terementìsi direm 200 4ãanèatı iki yüz direm zeyt-i maàsÿl ile úÀv-ı leyyine- 
5-de óall olunub mürekkebÀta èilÀve oluna 6taúamaúa zamúı direm 25 
7ãanèatı yigirmi beş dirhemine yigirmi beş direm zeyt-i 8maàsÿl úatub óall 
olunub istièmÀl olunur 9àamaylama direm 20 [41a] 1ãanèatı balmumı ile zeyt 
úaynadub indikde 2mesóÿkan üzerine serpüb úarışdıralar 3mÿmya-yı maèdenì 
direm 10 4mÿmyanıñ aèlÀsı iòtiyÀrÀt úavlince 5maèdenìsidir ki, DÀrÀcerd nÀm 
maóallden gelür 6eger zift ile úafru’l-yehÿd-ı èarabì úarışdırsalar 7mÿmyÀ 
ùabìèatında olur ammÀ àÀyet 8mÿmyÀ òÀããasında olmaz ise de 9ve bir nevèi 
Àdemden olur aña frengì mÿmyÀ dirler [41b] 1maèdenì mÿmyÀ úıymetlü ve 
óürmetlüdür ve az bulunur 2DÀr-ı Ecred dirler èAcem ilinde ŞebÀnkÀre nÀm 
3ùaàda bir maàÀra yuúarusundan ùamlar altına 4altun maşraba úorlar içine aúar 
dirler 5müncemid olmasun deyu altun maşraba úorlar 6tÀ ki maşraba ùolub Àòar 
yire dökeler 7anda müncemid olur baèøı ùaàlarda ve ãularda 8bulunur úafru’l-
yehÿd dirler bunuñ daòı 9èameli mÿmyÀya úarìbdir bunuñ ãanèatı [42a] 1on 
direm mÿmyÀ-yı maèdenìyi saóú idüb 2ãıcaú iken bu mürekkebÀta úarışdırub 

**** úalye-i misk FÀrisì’de zebÀde dirler misk kedisiniñ geridir alub ãoñra terbiye 
iderler rÀyióası güzeldir ùabìèatı üçinci derecede óÀrrdır ruùÿbet ve yubÿsetde 
muètedildir bunuñ úoúusı ve sürünmesi ãovuú baş aàrısına ve şaúìúaya ve 
zükÀma nÀfièdir bundan bir úírÀù müferrió şarÀbile içseler òafÀúÀnı zÀéil ider 
ve øaèf-ı úalbe nÀfièdir ve bir dirhemini zaèferÀnile ve semüz ùavuú ãuyıyla 
vaøè-ı óamle yaúın èavrata içürseler ÀsÀn ùoàurur ve yalñız bunuñ ile fetìl 
yapub úulaàa úosalar aàrısını defè ider
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3istièmÀl olunur òavÀãã-ı keåìresini 4aúrabÀdìn ãÀhibleri çoú taórìr eylemişlerdir 
5bunuñ bedeli úafru’l-yehÿd zifti úarışdırsa 6bir buçuú úadarı kifÀyet ider 
7kÀfÿr-ı mesóÿú direm 5 8ãanèatı mesóÿú kÀfÿrı ãıcaú iken sÀéirler 9gibi 
üzerine ekeler KÀèbe pelesengi direm 5 [42b] 1Mekke’den gelür bir mübÀrek 
yaàdır ve àÀyet 2úuvvetlü bir pelesenkdir mürekkebÀt-ı mezbÿruñ 3rüknidür 
siyÀh pelesenk direm 5 4bu daòı bir mübÀrek pelesenkdir mürekkebÀtıñ içine 
5øamm oluna yeñi dünyÀ pelesengi direm 5 6bu daòı minvÀl-i muòarrer üzre 
úarışdıralar 7èacem nefti yaàı direm 40 8neft yaàı iki dürlüdür biri siyÀh ve biri 
9aú maèdenìdir siyÀh nefti taãèìd itseler [43a] 1aú olur siyÀhı øaèìfdir aèlÀ olanı 
2beyÀø olmaúdır minhÀc úavlince dördünci 3derecede óÀrr ve yÀbisdir İsóaú 
úavlince 4ruùÿbeti vardır laùìf ve muóallildir taúvìmü’- 5-l-edviye beyÀø[ı] 
óÀrr ve yÀbis siyÀhı óÀrr 6ve müleyyindir süddeyi açar yan başı 7aàrılarına ve 
mefÀãıla ve laúve ve felce ve göze 8ãu inmek sebebinden olan aúlıàı giderir 
9rebve ve eski öksürüge nÀfièdir eger bundan [43b] 1yarım miåúÀl ãıcaú ãu 
yÀòÿd úahve ile 2içseler emèÀda olan sancuları defè ider 3óÀãılı böyle hezÀr 
edviyede istièmÀl 4olunur bir dühn-i şerìfdir óaúìúatini añlamaàa 5müstaèid 
olan MüfredÀt-ı İbn èÍsÀ’ya naôar 6eylesün ãanèatı bu mürekkebÀta øamm-ı 
ilóÀú 7olunması cemìè eczÀlardan ãoñra úonulur 8úoúusı keskin oldıàından 
sÀéir 9edhÀnıñ úoúularını evvelÀ øÀyiè ider [44a] 1mürÿr-ı eyyÀm ile sertligi 
gidüb bir laùìf úoúu 2peydÀ ider ki taèrìfine óÀcet yoúdur istièmÀl 3iden 
zevÀt-ı kirÀmıñ maèlÿm-ı şerìfleridir revàan-ı zeyt úıyye 4eski zeytÿn yaàı 
olmaú şürÿùundandır zeytÿn yaàı 5eskidikce úoúusı gider ãu gibi ãÀfì olur ve 
6kendinde muøırr olan maøarratlar defè olur lakin 7bunuñ yolı zeytÿn yaàını 
àasl eylemekdir 8àaslıñ tarìúi bir vuúıyye zeytÿn yaàını üç 9vuúıyye bir ãÀfì 
ãu ile úaynadub yaàı ãudan [44b] 1tefrìú eyleyüb istièmÀl oluna zeytÿn yaàını 
2àaslın tarìúi çoúdur ne gÿnÀ olursa 3àasl eylemek eski zeytÿn yaàı gibi olur 
4mÿm-ı èasel úıyye 5òÀliã ãarı balmÿmı şarùdır diúúat 6lÀzımdır pişirmeniñ 
tarìúi beyÀn olunur 7evvelÀ balmÿmı ve zeyt yaàını Àteşe úoyub 8balmÿmı yaà 
ile berÀber úaynaya baèdehu Àteşden 9indirüb bir düzce yire vaøè eyleyüb [45a] 
1maólÿl eczÀları ki terementì ve meyèa taúamaúa 2zamúı ãaúız yaàı èanber ve 
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lÀdeni içine úoyub 3úarışdıra baèdehu mesóÿú eczÀları ki àamÀylama mÿmya-
yı 4maèdenì kÀfÿrdur øamm oluna bundan ãoñra bir seyrek 5astÀrdan süzüb 
muúaùùar olan ve şemsiyye olan 6eczÀları úarışdırub cümleden ãoñra 7èacem 
neftini úoyalar ãovuàunca úadar úarışdırub 8baèdehu çìnì úavÀnïzlara vaøèan 
óıfô oluna 9ve’s-selÀm esrÀrımız olan eczÀ-yı mübÀrekeye [45b] 1eger fırãat-
yÀb olunur bir mikdÀr zeyt-i maàsÿl 2óall olunub cümlesinden ãoñra èilÀve 
oluna 3bizim yapdıàımız yaàdan beyøì úadar içine øamm olunsa 4òavÀããına 
sirÀyet ider vesvese olunmasun zìrÀ 5bi’l-òÀããdır tenbìh bu dühn-i şerìfi 
yapmaú murÀd iden 6kimesne bu lÀzım olan yaàları Yahÿdì eczÀcılarında 
7vardır úolay olsun dirse eczÀsında olan 8òavÀããı òaùÀ itmiş olur bu òarúdan 
nÀşì 9ve vÀúıf oldıàımdan ötürü mümkin olduúca [46a] 1her birini ÀsÀn vech 
üzre óall ve taúùìr ve taòmìrin de 2tarìúini beyÀn eyledim zìrÀ bu yaàı yapmanıñ 
ÀsÀn 3tarìúi gel Yahÿdì fülan fülan yaàı getür bal- 4-mÿmı zeytÿn yaàı úarışdır 
bir mürekkeb yağ olur 5bu dühn-i şerìfi bilesin ki sebeb intisÀb-ı 6maènevìdir 
òiõmet-i fuúarÀullÀhdır intisÀb-ı 7Rasÿlullah’dır böyle olan emr-i èaôìmi 
ÀsÀn 8olur deyu Yehûd Ermenì tÀéifesinden degil 9belki fÀsıú añladıàıñ bir 
kimesneye tefhìmden [46b] 1óıfô oluna zaòr-ı aòret olacaàında şübhem 2yoúdur 
ve’s-selÀmu èalÀ menit-tebe‘a’l-HudÀ 3Àmìn yÀ Rabbe’l-èÀlemìn 4temmet. 

Meróÿm NeşÀùì Efendi’niñ dühni terkìbidir

200            èÿd aàacı yaàı             20 direm

70 úalemüsk yaàı 20 direm

60 cevz-i hindì yaàı 20 direm

40 telÀtìn yaàı 20 direm

40 dÀrçín yaàı 20 direm

410 úìremìt yaàı 20 direm

[47a]

60 pÀpÀùya yaàı 20 direm
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80 naènÀ yaàı 20 direm

60 mercÀnköşk yaàı 20 direm

61 besbÀse yaàı 20 direm

2.5 acı elma yaàı 20 direm

676

5 saúız yaàı 20 direm

5 aúgünlük yaàı 20 direm

2.5 ispit yaàı 20 direm

11 anìsÿn yaàı 20 direm

702

5.5 lÀden yaàı 20 direm

2 yÀsemìn yaàı 20 direm

2 büberiyye yaàı 20 direm

2 úanùaryÿn yaàı 20 direm

[47b]

1 óaùmì yaàı 20 direm

714

2 gül yaàı 20 direm

3 zanbaú yaàı 20 direm

60 ãedef yaàı 20 direm

2 miède-nevÀz yaàı 20 direm

2.5 úarabaş yaàı 20 direm

783.5

2.5 ıólÀmÿr yaàı 20 direm

2.5 sÿrÿr yaàı 20 direm

10 çörekotu yaàı 20 direm
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5 kaèbe pelesengi 20 direm

10 Perÿ pelesengi 20 direm

813.5

3 ùaúamaúa 20 direm

6 lumalÀma 20 direm

3.5 kÀfÿr 20 direm

[48a]

3 zaèferÀn 20 direm

2.5 úırmızı ãandal 20 direm

828.5

2 èaselbend 20 direm

1 mürrüãÀfì 20 direm

1.5 balıú nefsi 20 direm

60 úaranfìl yaàı 20 direm

60 zencebìl yaàı 20 direm

952.5

60 úÀúÿle yaàı 20 direm

10 sünbül-i hindì yaàı 20 direm

6 yeñi dünyÀ pelesengi 20 direm

2.5 cevz-i rÿmì yaàı 20 direm

10 balmÿmı  1 úıyye 100 direm

12 revàan-ı zeyt 9 úıyye

1053 

Cemèan isfenciyÀrdan devresiniñ terkìbi biñ elli üç àurÿş yigirmi yedi paradır 
temmet
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[50b] 1úÀèide-i terkìb

2bir kimse bir yaà terkìbi görüp vaøè-ı raúam 3itmek murÀd eylese üstÀd 
úÀèidesi üzre 4vaøè-ı raúam şu ãÿretde olur ki ibtidÀ 5yapılacaú yaàıñ yekÿnını 
mülÀóaôa idüb 6ve üçe taúsìm idüb åülüåÀnını revàan-ı zeyt 7ve åülüåini mÿm 
ile Àòar eczÀ úoymalı ez-cümle [51a] 1dört yüz elli direm yaà yapılmaú murÀd 
olunsa 2üç yüz diremi revàan-ı zeyt olmalı üç yüz direm 3revàan-ı zeytiñ åülüåi 
ki yüz direm ider  4bu daòı vaøè olunacaú eczÀ-yı mütenevviéanıñ 5mecmÿèınıñ 
dirhemidir eczÀ-yı mütenevvièa şemsiyye 6ve muúaùùarÀt ve muèaùùarÀt ve sÀéir 
eczÀ ve maèdeniyyÀt- 7-dır ve üç yüz direm revàan-ı zeytiñ òumsı ki 8altmış 
direm ider  vaøè olunacaú 9òÀliã ãarı mÿmun miúdÀr-ı kifÀyesidir [51b] 1ve yüz 
direm eczÀ-yı mütenevvièadan şemsiyye ve muúaùùar 2ve muèaùùar ayırmaú 
murÀd olunca vaøè olunan 3mÿmı dörde taúsìm idüb üç bölügi 4şemsiyye ve 
muúaùùar ve muèaùùar olur ki bu terkìbe 5göre úırú beş direm ider ve yüze 
varınca 6bÀúì úalan elli beş direm sÀéir eczÀ ve maèdeniyyÀtdır 7ve úırú beş 
direm şemsiyye ve muúaùùar ve muèaùùarıñ òumsı ki 8ùoúuz direm ider yalñız 
muèaùùardır ve bÀúì úalan 9otuz altı diremiñ åülüåi ki on iki direm ider [52a] 
1yalñız muúaùùardır ve åülüåÀnı ki yigirmi dört 2direm ider yalñız şemsiyye 
el-óÀãıl dört yüz 3elli direm yaà yapılmaú murÀd olunur ise üç yüz 4diremi 
revàan-ı zeyt olub sÀèir eczÀ daòı 5tertìbimiz vechi üzerine revàan-ı zeyte göre 
6vaøè olunmalı ez-cümle dört yüz elli direm 7tertìb olunur ise üç yüz direm 
revàan-ı 8zeyt vaøè olunub ve sÀéir eczÀ aña göre 9vaøè olunub yekÿnunda on 
direm faøla ile [52b] 1dört yüz altmış direm ider eger ùoúuz 2yüz tertìb olunur 
ise yigirmi 3direm faøla ider ve úıs èalÀ-haõÀ 4ez-cümle revàan-ı zeyt üç yüz 
direm 5ãarı òÀliã mÿm altmış direm ider ki 6revàan-ı zeytiñ òumsıdur 7mÿm ile 
yaàdan mÀèadÀ úonulacaú eczÀnıñ 8mecmÿèı yüz direm ider ki revàan-ı zeytiñ 
åülüåidür 9bu yüz direm eczÀdan eger şemsiyye ve muúaùùar ve muèaùùarı [53a] 
1ayırmaú lÀzım gelince balmÿmı diremini 2dörde taúsìm idüb dört bölükde 
3üç bölügi úadar şemsiyye ve muúaùùar ve muèaùùardır ki 4úırú beş direm ider 
balmÿmınıñ 5dörtde üçi olur 6úırú beşden yüze varıncaya úadar sÀéir 7eczÀ ve 
maèdeniyyÀt elli beş direm ider 8úırú beş diremden yalñız muèaùùarı ayırmaú 
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9lÀzım gelürse beşe taúsìm idüb [53b] 1úırú beş diremiñ beş bölügünde bir 
bölügi 2muèaùùardır ki tamÀmen ùoúuz direm ider 3úırú beşden ùoúuz çıúub 
otuz altı 4úalur ki şemsiyye ile muèaùùar olur 5ve muúaùùarı yalñız ayırmaú 
istersen otuz altıyı 6üçe taúsìm idüb on ikisi muèaùùardır 7otuz altınıñ åülüåÀnı 
olan yigirmi dört şemsiyyedir 8her bir terkìb bu üslÿb üzerine bunuñ 9èayní 
olur

[54a]

úanùarÿn yaàı
15

ãedef yaàı
15

zÀnbaú yaàı
15

pÀpÀtya yaàı
15

zÀter yaàı
15

biberiyye yaàı
15

mercÀnköşk yaàı
5

tÀze rÀzyÀne 
yaàı

5
kekik yaàı

15
gül yaàı

15
şebbïy-ı aãfer 

yaàı
15

tÿrunc kabuàı 
yaàı
15

Şemsiyyeniñ mecmÿèı yüz altmış direm 160

buòÿr-ı meryem 
yaàı

5

acı elma yaàı
5

nÀne yaàı
5

anìsÿn yaàı
5

kehrübÀ yaàı
5

úarabaş yaàı
5

mersìn yaàı
5

besbÀs yaàı
5

saúız yaàı
15

èacem nefùi
25

Muúaùùarıñ mecmÿèı seksen direm 80
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[54b]

òÀliã lÀden yaàı
15

úalemüsk yaàı
5

gül yaàı
5

èÿd aàacı yaàı
5

aàac úavunı yaàı
5

cevz-i hindì yaàı
5

úaranfil yaàı
5

úaúÿle yaàı
5

dÀrcín yaàı
5

èanber yaàı
5

Muèaùùarıñ mecmÿèı altmış direm 60

Mekke pelesengi
10

yeñi dünyÀ 
pelesengi

10

Peru pelesengi
10

meyèa
50

mürr-i ãÀfì
20

óabbu’l-bÀn
5

ùatlı saúız

15
maèdenì mÿmıyÀ

15
terementì

200
kÀfÿr

15
taúamaúa

15

EczÀ ve maèdeniyyÀtın mecmÿèı üç yüz altmış beş direm 365

Hâlis sarı balmûmu
dört yüz direm

400

Revgan-ı zeyt
iki bin direm

2.000

[55a]

Óasan begin yapdıàı terkìb

úanùarÿn yaàı
16

ãedef yaàı
16

pÀpÀtya yaàı
16

z Àter yaàı
16

biberiyye
16

pelìn yaàı
16

òatmì yaàı
16

kekik yaàı
16

tÿrunc kabuàı 
yaàı
16

oàul otı yaàı
16
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Muúaùùarât

èaselbend çiçeài 
yaàı

5

mersìn yaàı
5

úaragünlük yaàı
5

taúa yaàı
5

kehrübÀ yaàı
5

anìsÿn yaàı
5

acı elma yaàı
5

nÀne yaàı
5

úarabaş yaàı
5

telÀtìn yaàı
5

sÀúız yaàı
5

óusÀme yaàı
5

èacem nefùi
25

Muèaùùarât

[55b]

dÀrcín yaàı
5

lÀden yaàı
15

úaranfil yaàı
5

gül yaàı
5

cevz-i bevvÀ yaàı
5

úÿle yaàı
5

aàac úavunı yaàı
5

EczÀ ve maèdeniyyÀt

Mekke pelesengi
10

yeñi dünyÀ 
pelesengi

10

Perÿ pelesengi
10

mÿmyÀ-yı 
maèdenì

15
meyèa

50
mürr-i ãÀfì

20
Venedik 

termentisi
200

aèlÀ lÀden
20

kÀfÿr
5

taúamaúa øamúı
15

àamÀylama (saúız aàacı øamúı 
dimekdir)

10

ãarı balmÿmı
400

revàan-ı zeyt
2.000

Eger üç biñ direm tertìb murÀd olunur ise
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[56a]

şemsiyye
160

muúaùùar
80

muèaùùar
60

eczÀ ve 
maèdeniyyÀt

365

mecmÿèı
2.000
400
365
60
80
160

3.065

òÀliã ãarı balmÿmı
400

revàan-ı zeyt
2.000

Eger iki biñ yedi yüz direm terkìb murÀd olursa

şemsiyye
144

muúaùùar
72

muèaùùar
54

sÀ’ir eczÀ ve 
maèdeniyyÀt

330

mecmÿèı
1.800
360
330
54
72
144

2.760

òÀliã ãarı mÿm
360

revàan-ı zeyt
1.800

Eger biñ sekiz yüz direm terkìb murÀd olunursa

şemsiyye
96

muúaùùar
48

muèaùùar
36

sÀ’ir eczÀ ve 
maèdeniyyÀt

120

mecmÿèı
1.200
240
220
36
48
96

1.840

òÀliã ãarı mÿm
240

revàan-ı zeyt
1.200

Eger biñ üç yüz elli direm terkìb murÀd olursa
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[56b]

şemsiyye
72

muúaùùar
36

muèaùùar
27

sÀ’ir eczÀ ve 
maèdeniyyÀt

165

mecmÿèı
900
180
165
27
36
72

1.380

òÀliã ãarı balmÿmı
180

revàan-ı zeyt
900

Toúuz yüz direm yaà yapılmaú murÀd olursa

şemsiyye
48

muúaùùar
24

muèaùùar
18

sÀ’ir eczÀ ve 
maèdeniyyÀt

110

mecmÿèı
600
120
110
18
24
48
920

òÀliã ãarı
120

revàan-ı zeyt
600

Üç beş ãÿret taórìr olundı mecmÿèı bu siyÀú üzre taórìre óÀcet yoúdur diúúat 
oluna

Hazìne muşaèması tertìbi

balmÿmı
úıyye

1

zeyt yaàı
úıyye

5

isbìt yaàı
direm

80

gül yaàı
direm

15
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[57a] 

úanùarÿn yaàı 
direm

15

Kaèbe pelesengi 
direm

5

úÀfÿr
direm

5

tamam oldu.

ferfiyÿn yaàı
10

úanùarÿn yaàı
10

ãÿf yaàı
10

acı elma yaàı
10

òatmì yaàı
10

èÿdu’l-úahr yaàı
50

èacem nefùi
30

tìrementì
50

mÿmıyÀ
20

balık nefsi
10

úÀfÿr
10

havÀcíva
5

revàan-ı zeyt
750

ãarı balmÿmı
75



SÖZLÜK



AÇIKLAMALAR, KULLANILAN KISALTMALAR ve IŞARETLER

Sözlük tıp, sağlık ve eczacılık ile ilgili terimlerle sınırlı tutulmuştur. 

Sözlükte yer alan maddelerin farklı okunuş biçimleri varsa [parantez] içerisinde 

verilmiştir.

→ Bakınız; karşılaştırınız.

; Anlam kümeleri ayracı.

= Eş anlamlı, sinonim.
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èacem nefùi: terebentin reçinesi, yağı.

acı elma: acı elma otu, Salvia triloba (=Salvia pomifera). S. triloba türünün 
bazı dalları üzerinde küçük bir elmayı andıran mazılarından adını alıyor.

acı elma yaàı: Oleum Salviae trilobae. Salvia triloba türünün yapraklı ve 
çiçekli dallarından su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağ.

ada çÀyınıñ elması: → acı elma.

aàaç úavunı: ağaç kavunu ağacı, utruc, Citrus medica var. cedrata; bu ağacın 
limon sarısı renginde meyvesi.

aàaç ùoúmaú: eczayı dövmek için kalın başı ve sapı olan tahtadan alet.

aàrı: ağrı; acı, ıstırap; dert, hastalık.

aúgünlük: Boswellia carterii; Olibanum, Gummi Olibanum, Boswellia 
(Burseraceae) türlerinin kabuklarından elde edilen bir usare. Kuzey Afrika 
ve Hindistan’da yetişen bu küçük ağaçların gövdeleri çizilerek akgünlük elde 
edilir; zamk ve uçucu yağ taşır. Su ile ezildiğinde süt renkli bir  emülsiyon 
meydana gelir, tütsüsü hoş kokuludur.

aúrabÀdìn: ecza ve ilaçların özelliklerini, etkilerini ve formüllerini ihtiva eden 
kitapların genel adı.

aú zanbaú: beyaz zanbak, Lilium candidum.

aú zanbaú yaàı: Lilium candidum türünün çiçeği bir süre zeytinyağı içinde 
tutularak yağı elde edilir. 

Àlet-i tenÀsül: tenasül aleti, erkek veya dişi üreme organı.

èanber: amber, ambra, ada balığının midesinden çıkardığı güzel kokulu siyah 
madde. 

anìsÿn: anason, Pimpinella anisum.

anìsÿn yaàı: Pimpinella anisum türünün olgun meyvaları uçucu ve sabit yağ 
taşır, su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağına Oleum Anisi denir.

èaraú: hububat ve çiçeklerden, kuru ve yaş droglardan (devalardan) damıtılan 
sıvı madde; şarap ruhu, rakı ve kral suyu da denilen şey bu kabildendir. 
Droglardan yağ elde etmek için çözücü madde olarak kullanılan arakın eski 
tıp yazmalarında alkolsüz olarak yapılan birçok terkibinden de söz edilmiştir.
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èaraú-ı óÀliã: saf katışıksız → èaraú

arnÀbÿd biberi: (metinde) → ãaèter.

èaselbend: asılbend, asılbent, Styrax benzoin.

èaselbend çiçeài: → èaselbend.

èasel-i lebenì: karagünlük, kara künnük ağacı, sığala, kara buhur, Styrax 
officinale.

èaãr: sıkma, suyunu elde etmek için meyve, bitki ve sairenin sıkılması.

Àteşlik: tenekeden yapılmış içine ateş konulan alet.

èaùş: susuzluk hissi, susama; hararet; ateş.

aèøÀ: organlar.

aèøÀ-yı mevcÿèa: ağrılı organlar, ağrıyan organlar.

bÀdem: badem, Amygdalus communis.

bÀdem yaàı: badem yağı, Oleum Amygdalae, Amygdalus communis türünün 
acı veya tatlı varyetelerinin olgun tohumlarından soğukta sıkma ile elde edilen 
bir sabit yağ.

balıú nefsi: cetaceum, memeli deniz hayvanlarının (cetacea), özellikle Physeter 
macrocephalus’tan elde edilen muma benzer (yapışkan, şekillendirilebilir) bir 
katı madde. Eskiden eczacılıkta merhemlerin terkibinde kullanılırdı. 

balmÿmı: balmumu, Apis Mellifera (Bal arısı) türünün yaptığı peteklerin, 
balı boşaltıldıktan sonra, su banyosu üzerinde eritilmesiyle elde edilen mum. 
Merhemlerin hazırlanmasında kullanılır.

bÀn aàacı: ban ağacı, ben ağacı, surkun ağacı, Moringa pterygosperma.

bÀn aàacınıñ toómı: ban ağacı tohumu, → bÀn aàacı.

bÀrid: soğuk.

bÀrÿt-ı zÀc: güherçile ile kükürt ve kömürden mürekkeb, alev alıcı madde.

baùn-ı feres: at karnı anlamına gelmekle beraber, eczanın belli bir süre 
bekletildiği özel ortam (Gunye’ye göre at gübresi) anlamında kullanılmıştır.

bedeli: (eczanın) muadili, eşdeğeri.

belesÀn: belesen ağacı, belsem ağacı, balsam ağacı, pelesenk ağacı, 
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Commiphora oppobalsamum ve bu ağaçtan elde edilen yağ.

benefşe: menekşe, (metinde) Viola odorata.

bere: travma sonucunda dokularda meydana gelen lezyon; ezilme, ezik, 
çürük.

besbÀs: → besbÀse.

besbÀse: küçük Hindistan cevizi, cevz-i bevva, cevz-i buvva, Myristica 
fragrans; (metinde) cevz-i bevvanın kabuğu, Myristica fragrans türünün 
meyvası üzerinde bulunan derimsi kabuk.

besbÀse yaàı: Myristica fragrans türünün meyvası üzerinde bulunan derimsi 
kabuk uçucu yağ taşır. 

bevÀãìr: bâsur’un çoğulu, anüs çevresinde genişlemiş venlerin meydana 
getirdiği oluşumlar, hemoroidler.

boàası: kalın çulha bezi.

boàaz: boğaz.

boàaz aàrısı: boğazda hissedilen ağrı; boğaz hastalığı.

bögrek: böbrek.

buòÀr: buhar, buğu, sıvının buğu haline gelmiş şekli; gıda hazmından sonra 
vücutta meydana gelen nem.

buòÿr: buğu, tütsü.

buòÿr-ı meryem: Cyclamen europaeum; Cyclamen latifolium; Cyclamen 
türlerinin taze veya güneşte kurutulmuş yumrusu. Taze yumrulardan infusyon 
hazırlanır. Topkapı Sarayında 18. yüzyıl başlarından itibaren hazırlanan ve 
“Buhursuyu” adı verilen kokulu su, sarı sandal, buhur-ı Meryem, ödağacı ve 
asılbendin kaynar su ile tüketilmesiyle elde edilirdi. Gülsuyu gibi koku verici 
olarak kullanılan “Buhursuyu” Ramazan ayında padişaha ve devlet erkânına 
dağıtılırdı.

burÿdet: soğukluk.

büberiyye: biberiye; Rosmarinus officinalis.

cerìş: → çirìş itmek.

cevz-i bevvÀ: cevz-i buvva, küçük Hindistan cevizi, Myristica fragrans. Küçük 
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Hindistan cevizi tohumlarından sıcakta sıkma yoluyla sabit yağ (Oleum 
Myristicae) elde edilir. Küçük hindistan cevizi tohumlarından su buharı 
distilasyonu ile uçucu yağ elde edilir (Oleum Aethereum Myristicae).

cevz-i hindì: Hindistan cevizi, Cocos nucifera.

cevz-i rÿmì: ceviz, Juglans regia.

cirid yÀreleri: cirit yaraları, cirit oyununda meydana gelen hafif yaralar.

çìnì úavÀnïz: ilaç, reçel vb. şeylerin saklandığı, çiniden yapılmış, çoğunlukla 
ağzı geniş küçük kap.

çirìş itmek: ezip döğerek ufalamak, parçalamak.

çörekotu: Nigella sativa; Nigella sativa türünün olgun tohumları, sıkılması ile 
sabit bir yağ (Oleum Nigellae sativae) elde edilir. 

daúú: döğme, ezme.

êarb: darbe, vurma, çarpma, travma.

darcín: tarçın, Cinnamomum ceylanicum; Cinnamomum ceylanicum türünün 
kabuk (Cortex Cinnamomi ceylanici) ve kabuk parçaları; su buharı distilasyonu 
ile uçucu bir yağ (Oleum Cinnamomi) elde edilir.

dÀrçín: → darcín.

derece: hıltlar nazariyesine göre ham ecza tabiatının sıcak, soğuk, yaş ve 
kuruluk düzeyi.

devÀ: tedavi eden bitkisel ve kimyasal ilaç; çare; önlem; derman.

dimÀà: beyin.

dimÀà maraøları: beyin hastalıkları

direm: → dirhem

dirhem: okka denen eski ağırlık ölçüsünün dört yüzde biri, yaklaşık 3.32 
gram.

diş otı: (metinde) → acı elma.

dögmek: döğmek, dövmek, bir maddeyi ezerek un veya macun haline 
getirmek.

duòÀn: duman.
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dühn: yağ; vücuda sürülecek yağ olarak kullanılan zeytinyağı veya hayvani 
yağ; ot, yemiş veya çiçekten çıkarılan yağ; merhem.

dühn-i merzencÿş: → merzencÿş yağı.

dühn-i yürek: → yürek yaàı.

dühnü’l-verd: gül yağı, Oleum Rosae, taze çiçeklerinden su buharı distilasyonu 
ile elde edilen uçucu yağ. Kalın (katı) gül yağı: Gül çiçeğinin organik çözücü 
ile tüketilmesi ve sonra organik çözücünün uzaklaştırılmasıyla elde edilir.

dürr-dÀne: incitanesi; (metinde) → óuzÀme.

ebegümeci: Malva türleri için genel isim.

ebegümeci çiçegi: Flos Malvea. Malvea sylvestris ve Malvea neglecta 
türlerinin çiçeği. İnfusyonu ve dekoksiyonu kullanılır.

eczÀ: bir ilâcın tesirli maddesi, tedavide kullanılan çeşitli maddeler, droglar, 
ilaçlar, devalar.

eczÀ-i èaùùÀriyye: hoş kokulu eczalar, güzel kokulu ilaçlar.

edhÀn: yağlar, → dühn’ün çoğulu.

edviye: ilaçlar, devÀ’nın çoğulu.

egri usùÿrta: → mÀéilü’r-raúabe.

emèÀ: bağırsaklar.

emrÀø: hastalıklar, maraż’ın çoğulu.

emrÀø-ı vebÀéiyye: veba benzeri bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar.

esfel-i úarèa: imbiğin üstüne oturduğu su kabağı şeklindeki kabın alt kısmı, 
kar‘anın dibi.

eşribe: içecek, içilecek şeyler.

evcÀè: ağrılar, → vecaèın çoğulu.

evcÀè-ı mefÀãıl: eklem ağrıları.

fÀlic: → felc.

fÀsid: kötü, bozuk, bozulmuş; bozukluğa neden olan.

felc: felç, vücudun bir kısmını veya her tarafını tutmaz hale getiren hastalık, 



Neşati Yağı

102

inme.

felisÿn: felseúÿn, felisúÿn, Mentha pulegium.

ferÀsiyÿn-ı ebyaz: beyaz ferasyun, Marrubium vulgare. Metinde → oàulotı 
(Melissa officinalis)’in sinonimi olarak verilmektedir..

ferfiyÿn: ferbiyon, Euphorbia. Euphorbia resinifera türünün kurutulmuş sütü; 
bitkinin dal ve gövdesinin yaralanmasından çıkan sütün güneşte kurutulmasıyla 
elde edilir. Haricen merhem veya yakı halinde kullanılır.

feslegen: fesleğen, Ocimum basilicum; Ocimum basilicum türünün yapraklı 
ve çiçekli dalları. Uçucu yağ taşır; infusyonu kullanılır (içilir).

fetìl: fitil; merheme yatırılıp yaraya geçirilen uzun tiftik.

frengì mÿmya: yapay mumya, insandan elde edilen mumya, → mÿmya-yı 
maèdenì.

àaleyÀn: kaynama.

àamaylama: sakız ağacı zamkı, → saúız.

àasl: yıkama; (metinde) ateşte eriyen mum, zift ve yağlar ile toprak, taş, 
yaprak, çiçek ve sair madensel ve bitkisel drogların sahip oldukları niteliklere 
göre farklı yöntemlerle yıkanması işlemidir.

gögüs: göğüs; göğüs boşluğu.

gögüs aàrısı: göğüs bölgesinde hissedilen ağrı; göğüs hastalığı.

göze ãu inmek: aksu, katarakt.

gül: gül çiçeği, Rosa türlerinin genel adı; Rosa gallica türünün tomurcuk 
halindeyken toplanıp gölgede kurutulan çiçekleri, uçucu yağ taşır, infusyonu 
kullanılır.

gül aàacı: gül çiçeği veren ağaç, gül fidanı.

gül ãuyı: gül çiçeği yapraklarından elde edilen su, gülab, Aqua rosae.

gül ãuyu: → gül ãuyı.

gül yaàı: gül yağı, → dühnü’l-verd.

güyegi otı: → ãaèter.

óabb: tane, tohum, çekirdek; hap.
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óabbü’l-bÀn: → bÀn aàacı’nın tohumu.

óabbü’l-mersìn: → mersìn toòmı.

òafÀúÀn: sıkıntı, kalp çarpıntısı, yürek oynaması.

òÀliã: saf; katıksız; hilesiz

óall: eczayı çözme; çözünme, erime.

òamìr: hamur.

óammÀm-ı mÀriye: benmari, su banyosu.

óammÀm-ı remliye: kum hamamı.

óarÀret: sıcaklık; ateş.

óarÀret-i ÀftÀb: → óarÀret-i şems.

óarÀret-i şems: güneş ısısı, güneş sıcaklığı.

óarÀretlü şiş: sıcak tabiatlı şiş, iltihap, apse.

óÀrr: sıcak.

òaãalbÀn: → èaselbend.

òaãalbÀn çiçeài: → èaselbend çiçeài.

òÀããa: bir şeye mahsus olan özellik, etki.

óaùmì: hatmi çiçeği, Althaea officinalis. Althaea officinalis türünün kurutulmuş 
çiçekleri uçucu ve sabit yağ taşır. Hatmi kökü (Radix Althaeae) güneşte 
kurutulur ve dekoksiyon halinde kullanılır.

havÀcíva: havacıva otu, Alkanna tinctoria (=Anchusa tinctoria) . Alkanna 
tinctoria türünün kurutulmuş kökleri (Radix Alkannae tinctoria) ve Alkannae 
orientali türünün kurutulmuş kökleri (Radix Alkannae orientali) infusyon 
halinde kullanılır.

havÀn: havan.

havÀnıñ èufÿneti: havanın kokuşması, çürüme ve bozulmanın etkisiyle havada 
oluşan fena kokular; eski tıp anlayışına göre havada hastalık etkenlerinin 
yoğun olarak bulunması hali.

òavÀãã: → òÀããa’lar, keyfiyetler, özellikler.
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óayø: adet, aybaşı kanaması.

óayøı idrÀr itmek: aybaşını, adet kanamasını başlatmak, söktürmek.

óayøı úanı: → óayø.

óayøı úanıñ yürütmek: → óayøı idrÀr itmek.

óubÿbÀt: habbeler, taneler; taneli bitkiler.

óunnÀú: boğaz hastalıkları; boğmaca; bademcik, boğaz iltihabı, anjin.

óusÀme: hüsame otu. Bu isim bazı Lavandula türleri için kullanılmakla beraber 
metinde yaban şebboyunun sinonimi olarak geçmektedir, → yaban şebbïyı.

òuzÀmÀ: → óusÀme.

óuzÀme: → óusÀme.

ıólÀmÿr: ıhlamur ağacı; ıhlamur çiçeği; Tilia sylvestris; Tilia (Tiliaceae) 
türlerinin kurutulmuş çiçekleri; çiçekler uçucu yağ taşır ve infusyon halinde 
kullanılır.

ıssı: sıcak, → óÀrr.

ıssı èilletler: sıcak hastalıklar; ateşli hastalıklar.

èıtr: güzel koku, hoş koku.

èıtr-ı  şÀhì: güzel kokulu bitkilerin şahı, en iyisi; gül.

idrÀr it(mek): bir şeyin vücuttan atılmasını sağlamak, sökmek, söktürmek.

èilel: → èillet’in çoğulu, hastalıklar, sakatlıklar.

èilel-i miède: mide hastalıkları.

èilel-i ãadriyye: göğüs hastalıkları.

èillet: hastalık; sakatlık.

inbìú: imbik, drogları damıtmaya yarayan alet.

ishÀl: ishal, sürgün, diyare.

istiòrÀc: bir şeyin içinden bir şeyi çıkarmak, (metinde) bitkiden yağı 
çıkarmak.

istièmÀl: kullanma. 
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KÀèbe pelesengi: → Mekke pelesengi.

kÀfÿr: Hindistan’da defne ağacına benzer küçük bir ağacın güzel kokulu 
beyaz ve sert zamkı, Cinnamomum camphora türünün odunundan su buharı 
distilasyonu ile elde edilen uçucu yağdan kristallendirme ile ayrılan bileşik; 
çözeltisi zeytin yağında eritilmesiyle hazırlanır.

úÀúÿle: Amomum cardamomum.

úalemüs: → úalye-i misk.

úalemüsk: → úalye-i misk.

úalemüşk: → úalye-i misk.

úalye-i misk: misk kedisinin karın derisinin altında bulunan kuyruğuna yakın 
bir delikten çıkarılan koyu sarı renkli ve pelte kıvamında güzel kokulu bir 
madde; → zebÀde, → misk

úanùarÿn: → úanùaryÿn.

úanùaryÿn: kantaryon, bazı Centaurea türleri bu isim ile anılırlar: Centaurea 
acaulis, Centaurea centaurium, Centaurea cyanus, Centaurea jacea; → ãarı 
úanùÀryÿn.

úarabaş: karabaş otu, keşiş otu, ustuhudus, Lavandula stoechas.

úarabaş yaàı: L. stoechas türünün kurutulmuş çiçekleri uçucu yağ taşır. Karabaş 
otu uçucu yağı (Oleum Lavandulae romanae) karabaş otunun üst kısımlarının 
su buharı distilasyonu ile elde edilir. Merhemi yapılır.

úaraburgulu: → úarabaş.

úaragünlük: → èasel-i lebenì.

úaranfìl: (metinde) karanfil, bahar karanfil ağacı, Caryophyllus aromaticus.

úaranfìl yaàı: Caryophyllus aromaticus türünün kurutulmuş çiçek goncası 
uçucu ve sabit yağ taşır. Çiçek tomurcuklarından su buharı distilasyonuyla 
uçucu yağ (Oleum Caryophylli) elde edilir; buna karanfil yağı, ya da esansı 
denir. 

úaróa: yara, ceriha; ülser.

úarınca yaàı: karıncalardan elde edilen yağ.

úaùè itmek: kesmek, durdurmak, sonlandırmak.
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úaùre: damla.

úayé: kusma, istifrağ etme.

kehribÀr: → kehrübÀ.

kehrübÀ: kehribar, Bernstein. Kâh-rübâ’dan saman kapıcı demektir.  

kekik: Thymus türleri için kullanılan genel isim; (metinde) Thymus vulgaris.

kekik otı: → kekik; metinde → ãaèter’in bir başka ismi olarak geçmektedir.

kekik yaàı: Oleum Thymi, bazı Thymus (Labiatae) türlerinin yaprak ve 
çiçeklerinden elde edilen uçucu yağdır.

úírÀù: dört adet keçiboynuzu çekirdeğinden ibaret ağırlık ölçüsü, yirmi dört 
kırat bir miskal eder.

úırmızı ãandal: kırmızı sandal ağacı, sandal-ı ahmer, Adenanthera pavonina.

úıyye: vukıyye, okka; bir okka normalde 400 dirhem, eczacılıkta ise 12 
dirhemdir.

úìremìt yaàı: su değmemiş tuğla veya kiremitlerin ufak parçalara bölünerek 
ateşte kızdırıldıktan sonra emmesi işin zeytin yağının içine bırakılması, daha 
sonra yağdan çıkarılıp dövülerek toz haline getirilen kiremitlerden kar’a ve 
çömlek kullanılarak özel bir yöntemle çıkarılan yağ. (Gunye)

úoúu: koku, iyi ve kötüsü olup burun ile hissedilen şey; esans; ıtırlı tıbbî bitki 
kokusu.

úulaú aàrısı: kulakta hissedilen ağrı; kulak hastalığı.

úulaú gürüldüsü: kulak çınlaması, kulak uğultusu.

úulunc: kulunç, kasılmaların yol açtığı şiddetli ağrı, kolik,

úurã: sertleştirilerek yassı hale getirilmiş, yuvarlak, köşeli veya oval şekilli 
ilaçların genel adı, tablet, pastil

úuru: yaş zıddı, kuru tabiatlı olan, yâbis.

úuvvet: güç, kudret, sıhhat, sağlamlık.

küçük ceviz: → cevz-i bevvÀ.

külÀh: (metinde) ucu huni gibi sivri veya yüksek, damıtma aleti aksamı.

lÀden: laden çiçeği, bazı Cistus türleri bu isimle anılırlar, Cistus polymorphus 
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(=Cistus creticus), Cistus ladaniferus; laden ağacı, Ledum palustris.

lÀden yaàı: Cistus ladaniferus ve Cistus creticus türünün yapraklarından elde 
edilen oleorezina. Laden rezin ve uçucu yağ taşır. Ecza, esans ve tütsü olarak 
kullanılır.

laùìf: yumuşak, nazik, güzel ve hoş; kolay sindirilen.

laúve: yüz felci, nervus facialis’in innerve ettiği yüz kaslarında meydana gelen 
tek taraflı felç.

levn: renk, boya.

limÿn: limon, Citrus limonum. Olgun meyvalarının taze kabuğu (Cortex Citri) 
uçucu yağ taşır. İnfusyon ve esans olarak kullanılır. Taze limon kabuklarının 
sıkılmasıyla uçucu yağ (Oleum Citri) elde edilir. Olgun limon meyvasının 
sıkılmasıyla usaresi (Limon suyu, Succus Citri) elde edilir. 

lisÀnü’l-óamel: sinir otu, sinirli ot, Plantago major. Plantago  (Plantaginaceae) 
türlerinin taze veya kurutulmuş yaprağı; müsilaj ve tanen taşır. İnfusyon veya 
dekoksiyon halinde kullanılır.

mÀé: su.

mÀdde-i mÀéiyye: akıcı madde, sıvı.

maàsÿl: yıkanmış, → àasl.

maàşÿş: saf olmayan, katışık, karışık.

mÀé-i lisÀnü’l-óamel: → lisÀnü’l-óamel suyu.

mÀéilü’r-raúabe: (metinde) eğri boyun, eğri usturta denilen damıtma aleti.

mÀéü’l-felisÿn: → felisÿn.

mÀéü’l-úarÀhi’l-muúaùùar: damıtık saf su.

mÀèü’l-muúaùùar: damıtılmış su, damıtık su..

mÀéü’l-naènaè: → naènaè suyu.

mÀ-i verd: gül suyu, → gül ãuyı.

maólÿl: çözünmüş, hallolmuş, erimiş, → óall.

maòlÿùan: karışık olarak, birbirine karıştırmak suretiyle; karışım olarak.

maúèad: makat, kıç; anüs.
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maúèad aàrısı: makat ağrısı; kalın bağırsağın dışarıya açılma yeri olan anüs 
ağrısı.

maúèad yarıúları: makat bölgesindeki gelen çatlaklar, fissür, anal fissür.

maraø: hastalık, bozukluk.

maãùakì: → saúız.

maøarrat: zarar, zarar verme, zararlı etki.

mefÀãıl: mafsallar, eklemler.

Mekke pelesengi: Commiphora oppobalsamum; gövde ve dallarının 
yaralanması ile elde edilen belsem (Balsamum Meccae) uçucu yağ taşır.

menfez: külah gibi ucu sivri damıtma aletinin tepesindeki delik, yarık.

mercÀnköşk: → merzencÿş.

mercÀnköşk yaàı: → merzencÿş yaàı.

merhem: yağlı maddeler ve reçineden mürekkep, içine bazı drogların da 
katılabildiği, haricen kullanılan ilaçların genel adı.

mersìn: mersin ağacı, âs, Myrtus communis.

mersìn toòmı: mersin tohumu, → mersìn.

mersìn yaàı: mersin yağı/esansı (Oleum Myrti) Myrtus communis türünün 
yaş yapraklarından su buharı distilasyonu ile elde edilir. Yağın elde edilmesi 
sırasında elde edilen Mersin suyu, meyva sularına koku vermek için 
kullanılır.

mersìn yapraàı: Folium myrti, Myrtus communis (Myrtaceae) türünün 
kurutulmuş yaprakları uçucu yağ taşır. Tozu, infusyonu kullanılır.

merzencÿş: mercanköşk, Origanum majorana. Origanum majorana’nın 
kurutulmuş çiçekli dalları uçucu yağ taşır. Toz veya infusyon halinde kullanılır. 
Uçucu yağı (Oleum majoranae) da kullanılır.

merzencÿş yaàı: Oleum majoranae, → merzencÿş.

meåÀne: idrar kesesi, sidik torbası.

mesóÿk: dövülmüş, dövülerek toz veya macun haline getirilmiş.

mevÀøıè-ı óÀrre: sıcak mevziler, sıcak bölgeler.
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meyèa: →meyèa-i sÀéile.

meyèa-i sÀéile: → èasel-i lebenì.

mezc: katma, eczanın karıştırılması.

miède: mide.

miède-nevÀz [miède-nüvÀz]: maydanoz, Petroselinum sativum/Petroselinum 
crispum türünün olgun tohumları (Fructus Petroselini) uçucu ve sabit yağ 
taşır; kökü (Radix Petroselini) ve yaprakları (Herba Petroselini) infusyon 
halinde kullanılır.

misk: erkek misk keçisinin (Mocshus moschiferus) (misk kedisi ve misk geyiği 
olarak da bilinir) karın derisinin altındaki bir torbadan elde edilen; ağır ve 
kalıcı kokusu olan bir madde; koku yapımında kullanılır. Başka hayvanlardan 
elde edilen benzer maddelere de misk denir. Misk gibi kokan çeşitli bitkiler, 
özellikle misk otu (Mimulus moschatus) da bu ad ile anılır.

miåúÀl: 1,5 (3/2) dirhem’e eşdeğer (yaklaşık 4.5 gr.) bir ağırlık ölçüsü.

muèasser: sıkılmış, → èaãr.

muèaùùar: ıtırlı, güzel kokulu.

muèaùùarÀt: → muèaùùar’ın çoğulu.

muèavvece: inbiğin deve boynu gibi eğri şişesi.

muóallil: tahlil eden, eriten, yumruları, şişleri veya bir iltihabı iyi eden ilaç.

muúaùùar: taktir edilmiş, inbikten geçirilmiş; damıtılmış.

muúaùùarÀt: → muúaùùar’ın çoğulu.

muşammaè: muşamba; mum, balmumu, kauçuk veya benzer herhangi bir 
madde; ya da bu gibi bir madde ile kaplanarak su geçmeyecek hale konmuş 
bez veya diğer dokumalar; bitkilerin salgıladığı balmumuna benzer madde.

muètedil: itidalli, ne pek az, ne pek çok olan, orta hâlli.

mücÀmeèÀt: cinsel ilişki, cinsel güç.

mücerreb: tecrübe edilmiş, denenmiş.

müferrió: ferahlatıcı, iç açıcı, sıkıntı giderici.

müleyyin: tabiatı yumuşatan, yumuşaklık veren, yumuşaklık verici.



Neşati Yağı

110

mümessikü’l-ervÀó [mümsikü’l-ervÀó]: → úarabaş.

mürekkeb: terkib edilmiş, iki veya daha çok şeyin karışımından meydana 
gelen, bileşik.

mürr-i ãÀfì: Myrrha, bazı Commiphora türlerinin, özellikle Commiphora 
myrrha’nın gövdelerinin yaralanmasıyla elde edilen usare. Arabistan, Somali 
ve Habeşistan’da yetişir. Uçucu yağ taşır.

müteèaffin: taafün eden, kokuşmuş, çürümüş, çürüyüp kokmuş.

mÿm: mum; → balmÿmı.

mÿm-ı èasel: balmumu, → balmÿmı.

mÿmya-yı maèdenì: doğal mumya, “maèdenì mÿmyÀ úıymetlü ve óürmetlüdür 
ve az bulunur DÀr-ı Ecred dirler èAcem ilinde ŞebÀnkÀre nÀm 3ùaàda bir 
maàÀra yuúarusundan ùamlar”.

naènaè: nane, Mentha piperita; Mentha türleri bu isim ile anılırlar. Mentha 
piperita (Labiatae) türünün gölgede kurutulmuş yaprakları (Folium Menthae 
piperitae) uçucu yağ taşır. İnfusyonu ve nane esansı katılarak hazırlanan suyu 
kullanılır.

naènÀ: → naènaè.

naènÀ yaàı: nane yağı, → naènaè.

nÀne: → naènaè.

nÀne yaàı: nane yağı, → naènaè.

nÀrdìn: sünbül-i rûmî, Valeriana celtica.

nÀrenc: → tÿrunc.

nÀzil: nüzul eden, akan, yukarıdan aşağıya inen; burun akıntısı, nezle.

neft yaàı: çam terementi esansı (Oleum Terebinthinae). Çam odununun 
distilasyonu ile elde edilen uçucu yağ. Renksiz ve yakıcı lezzetli bir sıvı. Ham 
petrolün damıtılması sırasında elde edilen ve neft adı verilen yağ ise boya 
endüstrisinde kullanılır.

nevÀãìr: nasûr’un çoğulu, fistüller.

nevÀzil: nezlenin çoğulu, herhangi bir mukozanın sulu akıntı ile seyreden 
iltihabı.
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oàulotı: oğul otu, melisa, turuncan, Melisa officinalis. Taze ve kurutulmuş 
yaprakları (Folium Melissae) uçucu yağ taşır;  infusyon halinde kullanılır. 
Metinde → ferÀsiyÿn-ı ebyaz (Marrubium vulgare)’nin sinonimi (?) olduğu 
belirtilmektedir.

ot: bitki, nebat; ilaç.

pÀpÀdya: papatya, Matricaria chamomilla L. dışında diğer Anthemis türleri 
için de papatya ismi kullanılır.

pÀpÀdya yaàı: Matricaria chamomilla (Compositae) türünün gölgede 
kurutulmuş çiçekleri (Flos Chamomillae vulgaris); uçucu yağ taşır. İnfusyon 
halinde kullanılır.

pÀpÀtya yaàı: → pÀpÀdya yaàı

pÀpÀùya yaàı: → pÀpÀdya yaàı

pelesÀn-ı mıãrì: belesÀn-ı mıãrì, Mısır pelesengi, B. Aegyptiacum.

pelìn: pelinotu, Artemisia absinthium.

pelìn yaàı: Artemisia absinthium türünün kurutulmuş çiçekli ve yapraklı 
dalları (Herba Absinthii) uçucu yağ taşır.

penpe [penbe]: pamuk.

Perÿ pelesengi: Myroxylon pereirae türünün kabuklarından elde edilen belsem, 
Balsamum Peruvianum, Peru balsamı, Peru belsemi.

pişirme: → ùabò.

pïrtaúÀl: portakal, Citrus aurantium.

pïrtaúÀl úabuàı: taze portakal meyvasının kabuğu, uçucu yağ taşır. Taze turunç 
kabuğu bulunmadığında kullanılır.

raó(i)m: rahim, dölyatağı, uterus.

rÀzyÀne: rezene, raziyane, Foeniculum vulgare.

rÀzyÀne yaàı: rezene yağı. Foeniculum vulgare (Umbelliferae) türünün olgun 
meyvası (Fructus Foeniculi) sabit ve uçucu yağ taşır. 

rebv: astım.

revàan-ı zeyt: zeytin yağı.
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rìó: içi boş veya içinde boşluk olan organlarda birikmesi ve toplanması 
halinde hastalıklara, rahatsızlıklara yol açacağı düşünülen hava, yel; midede 
ve bağırsaklarda toplanan gaz; kas ve eklem ağrıları ile seyreden hastalıkların 
genel adı, romatizma.

riyÀó: → rìó’in çoğulu, yeller, gazlar.

rubb: meyve usârelerinden hazırlanan hülâsa, meyve özü.

rÿó: (metinde) uçucu yağ, esans.

rüsÿb: tortu, çöküntü, çökelti.

ruùÿbet: nem, yaş olma hali; su.

saóú: dövme, ezme, kırma.

ãafrÀ: safra, öd, hıltlar nazariyesinin temelini teşkil eden dört vücut sıvısından 
biri.

saúız: sakız ağacı, Pistacia lentiscus, damla sakızı, mastaki; Pistacia lentiscus 
türünün dal ve gövdesine yapılan yaramalarla elde edilen rezina. Uçucu yağ 
taşır. Pistacia terebinthus ağacının dallarından sızan bir sakız kendi kendine 
meydana gelir; ayrıca dallarını yaralamayla da elde edilir.

ãaúız: → saúız.

ãancu: sancı.

ãandÀl: sandal ağacı.

ãarè: sara hastalığı, epilepsi.

ãarèa: → ãarè.

ãarı balmÿmı: sarı balmumu, → balmÿmı. Sarı balmumu daha değerlidir. 

ãarı úanùÀryÿn: sarı kantaryon, binbirdelik kılıç otu, Hypericum perforatum.

ãarı úanùÀryÿn çiçeài: Hypericum perforatum ve yakın türlerin taze ya da 
kurutulmuş çiçekli dalları. Uçucu yağ taşır. İnfusyonu ve yağı (Oleum 
Hyperici) kullanılır.

saèter: → ãaèter.

ãaèter: sater otu, geyik otu, kekik otu, Satureja hortensis.

saèter yaàı: → ãaèter yaàı.
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ãaèter yaàı: Satureja hortensis türünün kurutulmuş, çiçekli ve yapraklı dalları 
uçucu yağ taşır. Yemeklere konur; infusyonu içilir.

ãedef: sedef otu, sezâb, Ruta graveolens.

ãedef yaàı: Ruta graveolens türünün taze veya kurutulmuş çiçekli dalları 
(Herba Rutae graveolentis) uçucu yağ taşır. Sedefotu yağı (Oleum Rutae) 
kurutulmuş sedefotu yaprağı zeytinyağı içinde güneşte tutularak hazırlanır.

selìòa: seliha, yalancı tarçın ağacı, Cinnamomum cassia. Olgunlaşmadan 
önce toplanıp güneşte kurutulmuş meyvaları tarçın kokuludur, tarçın yerine 
kullanılır.

sezÀb: → ãedef

ãıàala: → èasel-i lebenì. Liquidambar orientalis türünün gövdesinden elde 
edilen balsam. Uçucu yağ taşır. Mumyalamada kullanılırdı. Sığla yağı (Styrax 
Liquidus) elde etmek için ilkbaharda ağacın gövdesi yaralanır, yazın kazınan 
gövdeden balsam ve kabuklar alınır, 10-30 dk kaynar suda tutulur, sıkılarak 
balsamı alınır. Geride kalan kabuklara günlük adı verilir.

ãıàır úuyruàı: Verbascum; Verbascum thapsus.

ãıàır úuyruàı çiçegi: Flos verbasci. Uçucu yağ taşır. İnfusyon olarak 
kullanılır.

ãıva(ma): (metinde) eczayı belli bir bölgenin üzerine yayarak sürme.

ãızı: hafif, ancak genellikle sürekli ağrı, acı hissi.

sikkìn: bıçak.

sill: vücudu ileri derecede zayıf düşüren, vücudu eriten hastalıklar için 
kullanılan ortak isim; akciğer tüberkülozu.

siñir: sinir, sinir lifleri demeti, a’sab.

siñir maraøları: sinir hastalıkları.

sirke: üzüm gibi meyvelerin mayalanmasıyla elde edilen sıvı. Bazen çözücü 
madde olarak da kullanılır.

siyÀh pelesenk: hakiki pelesenk odunu (Lignum Dalbergiae) değişik Dalbergia 
türlerinin dal ve gövde odunu. Hindistan, Amerika ve Honduras’da yetişen 
büyük ağaçlar.
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soàulcan: solucan.

ãovuú: soğuk.

ãovuú baş aàrısı: hıltlar nazariyesine göre soğuk tabiatlı baş ağrısı.

suèÀl: öksürük.

ãÿf : yün.

sÿrÿr: Hüdaverdi otu, teşekkür otu, Gratiola officinalis.

südde: tıkanma, tıkanıklık, engel.

sünbül-i hindì: Hind sünbülü, Nardostachys jatamansi.

sünbül-i rÿmì: sünbül-i iklîtî, → nÀrdìn.

süzgi: süzgü, süzme işlemi için kullanılan aletlerin genel adı.

şaúìúa: başın bir yarısını tutan ağrı, yarım baş ağrısı, migren.

şamÀta teli: az bir dokunma ile ses çıkaran gayet ince tel.

şebbïy: bazı Cheiranthus ve Matthiola türleri bu isim ile anılrlar.

şebbïy-ı aãfer: sarı şebboy, Cheiranthus cheiri.

şebbïy-ı aãfer yaàı: Cheiranthus cheiri türünün kurutulmuş çiçekleri uçucu 
yağ taşır; çiçeklerinden elde edilen uçucu yağ (Oleum Cheiranthi) günümüzde 
esans olarak kullanılır. Tohumları sabit yağ taşır.

şeker: şeker; tatlı.

şemè: mum.

şemÀme: sık sık koklanan, kokulu herhangi bir şey; güzel kokusu için top veya 
pastil şeklinde elde tutulan madde.

şemsiyye (yaà): zeytin yağı ile damıtılan bitkilerden elde edilen yağın şişelere 
konularak güneşe asılması veya bu yöntemle elde edilen yağ.

şiş: enflamasyon, apse, ödem, ur gibi nedenlerle nedenlerle ortaya çıkan şiş, 
şişkinlik, kabartı.

ùaèÀm iştihÀsı: iştah, yemek iştahı.

ùabò: pişirme, pişirilme; ilaç kaynatma.

ùabìèat: doğa; yaradılış, mizaç, karakter, huy, natura; keyfiyet, hassa.
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taólìl: eritme, çözme, → óall; esas unsurlarına ayırma.

taòmìr: mayalandırma.

taóvìl: değiştirme, dönüştürme, döndürme.

taúamaúa zamúı: muhtelif Protium türlerinden elde edilen reçenelere verilen 
isim.

taúùìr: damıtma, imbikten geçirip bir şeyin özünü elde etme, distilasyon.

taãfiye: süzme, arıtma, arındırma.

tayyÀriyet: uçuculuk, bitki-ecza yağlarının uçuculuk özelliği.

tecfìf: kurutma; maddenin ateş veya güneşle yaşlık ve rutubetini giderme, 
çözücüyü uçurma, yoğunlaştırma, kurutma.

tefrìú: ayırmak, ayırt etmek; yağı sudan, çözücüden ayırma.

temregü: temriye, bir tür deri hastalığı.

tepe cÀmı: damıtmada kullanılan bir alet.

terementì: terebentin, kozalaklılardan ve Terebinthaceae familyasına ait 
ağaçlardan ya kendi kendine ya da genellikle ağacın çizilmesiyle akan kokulu 
reçine.

terkìb: karışım; bileşik, birkaç eczayı birleştirip ilaç meydana getirme.

tesòìn: ısıtma, ısıtılma, kızdırma, kızdırılma.

teşennüc: adalelerin kasılması, gerilip büzülmesi, spazm.

ùılÀé: bir ilacı deri, hastalıklı doku ya da bir lezyonun üzerine sürerek 
uygulama.

tìz-Àb: kezzap, asit.

toó(u)m: tohum, bezr. 

ùomaú bereleri: tomak denen oyun esnasında meydana gelen bereler.

tÿrunc: turunç, turunç ağacı, Citrus aurantium var. amara.

tÿrunc úabuàı: turunç ağacının taze ve kurutulmuş meyva kabuğu (Cortex 
Aurantii).

tÿrunc úabuàı yaàı: turunç ağacının taze ve kurutulmuş meyva kabuğu (Cortex 
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Aurantii) uçucu yağ taşır. İnfusyonu ve şurubu hazırlanır.

ùuz: tuz, esasen deniz suyunu buharlaştırmakla elde edilen ve denizden 
dönüşmüş bazı karalarda da maden halinde bulunan beyazımtırak madde.

tütsi: tütsü, → buòÿr.

èÿd: Hind öd  ağacı, Aloexylon Agallochum; öd ağacı, ud ağacı, Aloe vera.

èÿd aàacı: → èÿd

èÿdu’l-úah(ı)r: akırkarha, nezle otu, Anacyclus pyrethrum. 

èufÿnet: çürüme, kokuşma; yangı, iltihap, enflamasyon.

èufÿnet-i havÀ: havanın kokuşması, salgın hastalıkların ortaya çıkmasını 
kolaylaştırdığı varsayılan iklim ve atmosfer koşulları.

èufÿnetli zamÀn: salgın hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı varsayılan 
iklim ve atmosfer koşullarının bulunduğu günler, → vebÀ vaútı.

unutàanlık: unutkanlık.

èuãÀre: özsu, → èaãr.

ustuóuõÿs: ustuhudus, → úarabaş.

ÿsùÿrùa: (metinde) bir tür damıtma aleti.

utrunc: utruc, atruc, → aàaç úavunı.

varaú: yaprak.

vaøè-ı óaml: doğurma, doğum yapma.

vebÀ: veba, bulaşıcı salgın hastalıklar ve salgınlar için kullanılan genel 
terim,.

vebÀ vaútı: bulaşıcı hastalıkların ortaya çıktığı, hüküm sürdüğü günler.

vecaè: ağrı, acı, sızı, → aàrı.

Venedìk terementìsi: Venedik terementi ağacı, lâris, Larix decidua.

verd: → gül.

vuúıyye: okka, →úıyye.

yaban şebbïyı: yaban şebboyu, bahçe şebboyu, Matthiola incana.
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yÀbis: kuru.

yaà: yağ, → dühn.

yaúu: yakı, yakıcı ve tahriş edici nitelikteki ilaçların (vesicatorium) bir beze 
emdirilerek veya sürülerek deri üzerine uygulanması; Plaster, muşamba; 
mumlanmış ya da yağlanmış bez.

yan başı aàrıları: kalça ağrısı, kalça bölgesinde hissedilen ağrı.

yÀre: yara.

yÀsemen: yasemin, Jasminum officinale.

yÀsemen yaàı: Jasminium officinale türünün çiçekleri (Flos Jasmini) uçucu 
yağ taşır; çiçekleri organik çözücü ile tüketilerek uçucu yağ elde edilir. 
Çiçeklerinden infusyon hazırlanır.

yÀsemìn yaàı: → yÀsemen yaàı.

yel: yel, → ríó.

yeñi dünyÀ pelesengi: yenidünya balsamı, Balsamum Copaivae, Kopahu 
balsamı, muhtelif Copaifera türlerinden elde edilen olearezina balsam.

yer úaraàan çiçeài: → úarabaş.

yubÿset: kuruluk.

yürek: kalp; mide.

yürek yaàı: yürek yağı; içyağı.

zÀc: tabii bakır veya demir sülfatlar.

zaèferÀn: safran, Crocus sativus.

øaèf-ı úalb: kalp zayıflığı, kalp kuvvetsizliği; kalp yetmezliği.

zaòìr: kanlı-mukuslu ishal ve karın ağrısı ile birlikte ağrılı dışkılama ve yüksek 
ateş gibi belirtilerin görülebildiği hastalık tabloları için kullanılan genel terim, 
dizanteri.

øamú: bazı ağaç türlerinin dal ve gövdesinden sızan ya da dal ve gövdeye 
yapılan yaralamalar sonucu yarıklardan akan usarenin kurutulmasıyla elde 
edilen ecza (drog).

zanbaú: zambak, Lilium türleri için kullanılan ortak isim; bazı Iris türleri bu 
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isim ile de anılırlar.

zanbaú yaàı: zambak yağı, çiçeğin bir süre zeytinyağı içinde tutulmasıyla elde 
edilir; → aú zanbaú yaàı.

zÀnbaú yaàı: → zanbaú yaàı.

zÀter yaàı: → ãaèter.

zÀter yaàı: → ãaèter yaàı.

zebÀde [zebÀd]: misk kedisinin karın derisinin altında bulunan kuyruğuna 
yakın bir delikten çıkarılan koyu sarı renkli ve pelte kıvamındaki güzel kokulu 
bir madde, → misk.

zehr: (metinde) çiçek.

zehru’l-òaãalbÀn: → èaselbend çiçeài.

zencebìl: zencefil, Zingiber officinale.

zencebìl yaàı: zencefil yağı, Zingiber officinale türünün kökü (Rhizoma 
Zingiberis) uçucu yağ taşır.

õevb: erime, zayıflama.

zeyt: zeytin, → zeytÿn.

zeyt-i maàsÿl: saf su ile ve özel bir yöntemle yıkanmış zeytin yağı.

zeyt yaàı: zeytin yağı, → zeytÿn yaàı.

zeytÿn: zeytin, Oliva.

zeytÿn yaàı: zeytin yağı, Oleum Olivae.

øìú-ı nefes: → øìúu’n-nefes.

øìúu’n-nefes: nefes darlığı, dispne; astım.

zift: Çam katranının (Kara katran) ısıtılarak su ve uçucu kısımlarından 
kurtulmasıyla elde edilir. Sarı balmumu, vazelin (veya zeytinyağı) ile 
karıştırılarak merhem (Unguentum Picis Pini) olarak kullanılır.

õÿsanùÀrì: dizanteri; → zaòìr.

zükÀm: nezle.
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SADELEŞTİRİLMİŞ METİN

Bu kitap, Hicri 1256 senesinin Cemaziyelahir ayında [Ağustos/ 1840] 
Darüssaade Ağası iken vefat eden merhum Abdullah Ağa’nın bıraktığı 
mirası arasından alınıp vakıf olmak üzere Hazine-i Hümayun Kethüdası’nın 
elinde tutulan ve “Neşati Yağı” tabir edilen itibarlı yağ ile başka güzel ve 
hoş yağların birçok hassa ve özellikleriyle yararlarının anlatıldığı, beğenilen, 
güvenilir bir risaledir. Sene 1256

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Her türlü övgü, insan bedeninin cevherlerini mayalandıran ve güzel 
yağlarla işleyen Allah’a; salât ve selam “enir1” gibi etkisini hemen gösteren 
yolu inanlara büyük bir ilaç olan şerefli Peygamber’e ve bilhassa “hangisine 
uyarsanız doğru yolu bulursunuz” sözüne dâhil olan Allah’ın kendilerinden 
razı olduğu aile halkı, ashab, tabiin ve tebe-i tabiin hazretlerine olsun.

[Yazarın Kendisi Hakkında Verdiği Bilgiler]

Asıl konuya gelecek olursak; bu risalenin yazarı âcizane bir miktar derviş 
olan Mehmed, aslen İstanbul Tophane’de Galata Sarayı bitişiğinde Tom 
Camii Mahallesi’nde2 gömülü ariflerin kutbu, ermişlerin başı, hayrat sahibi 
Gül Baba hazretlerinin temiz soyundandır. Bu şerefi yüce velinin aslı 
Horasan’dandır. Sultan Bayezid Han [1481-1512] döneminin başlarında 
gelip onun hizmetinde bulunduğu nakledilir. Bayezid Han’ın vefatından 
sonra Sultan Selim Han [1512-1520] devrinde de çok hizmet etmiş, nihayet 
Kanuni Sultan Süleyman [1520-1566] ile Budin seferine katılmış ve kalenin 
fethi günü şehit düşmüştür. Bu ünlü velinin on dört yerde mezarı olduğu 
bazı gezginler tarafından dile getirilmiştir.

Ömrünü üç padişahın hizmetinde geçirmiş olup, o zamandan bu ana 
1 Bir tür yaban mersini
2 Tom Camii Mahallesi: Bugün Beyoğlu ilçesi sınırları içinde kalan Tomtom Mahallesi, adını  
   aynı mahallenin Boğazkesen caddesinde bulunan ve 1592 yılında Tomtom Mehmet kaptan  
   ismiyle tanınan bir zat tarafından yaptırılmış camiden almaktadır.
   (www.beyoglumüftulugu.gov.tr).
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kadar akraba ve yakınlarımızdan her devirde birer kişi padişah hizmetinde 
bulunmuştur. Sultan III. Ahmet [1703-1730] zamanında dedemiz Seyyid 
Cüce Mehmed Ağa hem cüce hem akağa olarak kırk yaşına kadar bu 
şekilde padişah hizmetinde bulunur. Kırk yaşında boyu uzayıp erkekliği 
ortaya çıkınca Edirne’ye bir parça ekmeğe çırak yapılır. Sultan Mahmud 
Han [1730-1754] devrinden Sultan Mustafa Han [1757-1774] devrine kadar 
Hasib Efendi, padişah hizmetinde bulunur. Bundan sonra hizmet nöbeti 
dayım Seyyid Ahmed Ağa’ya gelir. O da cennet-mekân merhum Gazi Sultan 
Abdülhamid Han’ın [1774-1789] hizmet-i devletlerinde öyle bir mertebeye 
gelmiş ki binlerce defa “Ahmed benim dadımdır” diye söylermiş.

Ondan sonra nöbet bu âciz derviş kula [Derviş Mehmed’e] gelmiş. Hicri 
1178 [1764-5] tarihinde dünyaya ayak bastığımda beşikte iken feryadı figanım 
padişaha hizmet arzusuydu. Daha sonra on yaşıma girmeden merhum Sultan 
Abdülhamid Han’ın tahta oturduğu gün [21 Ocak 1774] Galata Sarayı’na 
çırak olarak girdim. Eğitim ve kitabet ilmi ile uğraşıp padişah için hayır dua 
hizmetine devam ederken Sultan Selim Han döneminde hicri 1208 senesi 
Rebiülahir ayının sekizinci günü [13 Kasım 1793] Enderun-ı Hümayun 
Kilar-i Hassa’ya çırak oldum. Altı ay sonra akranlarım arasından seçilerek 
Başkullukçu ikinciliğine getirildim.

O sıralarda, Enderun-ı Hümayun hizmetlerine dikkatle eğildiğim günlerde, 
muhtelif isimlerle bilinen bu değerli yağı işittim. Bu yağ, eğer bir miktarı 
bir kişinin eline geçse iksire sahip olmuş gibi sevinilen, insanlar birbirlerine 
fındık kadarını hediye olarak gönderseler bu yağa sahip oldum diye defineye 
sahip olmuşçasına övünülen, son derece rağbet edilir bir şeydi. Zengin ve 
fakir buna ihtiyaç duyardı.

Fakirlere hizmet amacıyla bu yağın elde edilmesi yoluna girdim. Ancak 
bu mutluluk ilacını elde etmek için işi ehlinden görmek gerekir. Derken 
akrabamızdan Hasib Efendi’nin bir mecmuası elime geçti. Bu mecmuayı 
incelemem esnasında bir sayfaya şunları yazmıştı. 

Kilar-ı Hassa’da yapılan muşamba tertibidir: 

    1-vukıyye balmumu

    3-vukıyye zeyt yağı

105-dirhem terementi
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    8-dirhem kâfurî 

  60-dirhem İspit (?) yağı

  20-dirhem asılbend

  15-dirhem papatya yağı

  15-dirhem gül yağı

  15-dirhem kantaryun yağı

  15-dirhem madenî mumya

Bu tertibi görünce can gibi yapışıp yazdım ve ezberledim. Bundan sonra 
Seferli Odası’nda merhum Neşati Efendi hazretlerini biraz soruşturarak bazı 
ilaçları hakkında bilgi aldım. Merhum bu konuda kabiliyetli olduğumuzu 
anlayıp “bu yağı yaparken görmeyince bilemezsin” dedi. 

Bir gün Gülhanebaşı’na gelsin diye haber göndermiş. Ben de acele olarak 
gidip hizmetine girdim ve pişirmesini öğrendim. Terkibini de lütfedip 
verdiler. Ancak terkibinin eczalarından birini gizleyip: “bu terkibi her 
yaptığında benim yaptığımdan yumurta kadar kat! Çünkü bir eczası eksiktir, 
böylece tamamlansın” dedi. İçime büyük bir şüphe girdi. Gece gündüz 
düşüncelere daldım. Sonunda nimetler veren velilerin yardımlarıyla o 
değerli eczayı da elde ettim.

İlk önce merhum Neşati’nin yağını yapmaya başladığım sırada Hekimoğlu 
denilen bir Yahudi bazı aktariye eczası, öd, amber ve misk satardı. Bu 
yahudiye yağların bazılarını ısmarladığımda dedi ki: “Ne yapacaksın?” 
Ben de gizlemeyip: “Neşati Yağı yapacağım” dedim. Bana dedi ki: “Sen iyi 
bir adamsın. Benim pederimin defterinde bir yağ terkibi vardır. Vaktiyle 
silahtar ağalar tarafından almışlar. Sana o terkibi getireyim” ben de “Getir!” 
diye pek talip olmaz gibi cevap verdim. Ertesi gün gelip beni tenha bir yere 
götürüp terkibi okudu, ben de yazdım. Sevincimden dolayı Yahudi’ye her 
zamankinden daha fazla cömert davrandım. Yahudi gitti, ertesi gün başka bir 
defter daha bulup getirdi. Onu da yazdım. Bu şekilde o değerli yağa sahip 
olup sevinçle korudum, canım gibi sakladım. Ne var ki bir türlü yapmaya 
gücüm olmadığından böyle saklı kalmıştı. Nice kudretim olsun ki! Bir 
vukıyye mumdan yola çıkılsa beş yüz kuruşa ihtiyaç olur.

Hicri 1218 [1803/4] tarihinde Kiler’de Başkullukçu olduğumda içimdeki 
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değerli defineyi yavaş yavaş düzeltmeye başladım. Bu arada bazı tıp kitaplarını 
incelemem esnasında Malayesa, İbn-i İsa ve İbn-i Baytar adlı müfredatları, 
diğer ilmi eserleri ve Hekim Paracelsus’a ait olan Tıbb-ı Cedîd-i Kimyevî’nin 
çoğunu inceledim. Her bir kitapta bulduğum malzemeyi önce yazdım, 
sonra düzenledim. Bu arada saltanat sırası Sultan II. Mahmud Han’ın -Allah 
halifeliğini kıyamete kadar korusun- güven dolu zamanlarına ulaşılmıştı. 
Bu saklı olan gizli esrarı ortaya çıkardım ve üç beş defa adı geçen terkibi 
pişirdim, düzenledim ve halka dağıtarak öyle bir zamana geldim ki, Sultan 
Mahmud Han-ı Adlî, katıksız olan adalet kerametiyle bu bilgi sermayesini 
Silahtar-ı Şehinşahi Başlalalığı hizmetine getirerek beni akranlarımdan 
üstün kıldı. 

Tam bir sevinç ve gönül rahatlığı ile istemiş olduğum değerli yağın tam yeri 
geldi deyip bu risaleyi hazırlamaya başladım. Allah’ın yardımı ile çalışma 
ve çabalarımın boşa gitmemesine padişahın kerametli tabiatı sebep oldu. 
Bütün nimetlerinden dolayı Allah’a hamd olsun.

Bundan sonra bu mübarek yağların duyarak ve deneyerek hassa ve 
özelliklerini, her birinin yağını çıkarma metodunu anlatmakla ve birkaç 
uyarı ile son verelim.

[Neşati Yağının Hassa ve Özellikleri]

Öncelikle eklem ağrıları, kol ve dizlerde olan benzeri ağrılar için bu değerli 
yağları sürmek yahut bir bez üzerine merhem gibi sürüp bağlamakla görülen 
yararlarını birçok kimse anlatmış ve dile getirmiştir.

Ağrıyan organ ateşe tutulup iyice ovuşturulduktan sonra bu mübarek yağ 
üç beş gün devamlı sürülürse Allah’ın Nâfi‘ (şifa veren) isminin sırrı ortaya 
çıkar. Eğer Allah’tan bağışlanma isteği, dua, salât ve selam ile sürülürse daha 
münasip ve daha iyi olur. Zira bu merhem, Allah resulünün merhemidir.

Şiddetli nezleye yakalanan kişi, her tıraş olduğunda başının orta yerini daha 
çok kazıtıp kuruş kadar yere bu yağı sürmelidir. Bu, tecrübe ettiğim ve 
alışkanlık haline getirdiğim bir şeydir.

Aşırı nezle sebebiyle burnundan su akan kimse, çaresiz kaldığında burun 
akıntısını kesmek için bu hoş kokulu yumuşak yağı burnunun içine sürerse, 
akıntıyı keserek rahatlamasını sağlar. Ancak nezle başlangıcında bu akıntıyı 
kesmek doğru değildir. Bir iki gün aktıktan sonra sürülmelidir. Bu da binlerce 
defa tecrübe ettiğim bir uygulamadır.
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Bir kimsenin bir yerine ateş dokunduğunda yahut herhangi bir şey 
ile yandığında, o anda ateşin isabet ettiği yer, yine ateşe tutularak 
dayanılmayacak hale geldiğinde bu etkisi yüksek yağ torba yoğurdu şeklinde 
üzerine sıvanır. Bunu da âcizane ateşle çok oynamam dolayısıyla binlerce 
kere denemişimdir.

Havanın ufuneti vakitlerinde sürülmelidir. Havanın ufunetini giderdiği, 
gündüzün ortasındaki güneş kadar açıktır. Zira bu değerli yağın içinde 
mevcut olan mübarek yağların çoğu şemamelere konulan eczalardan amber, 
karanfil, öd, laden, sakız ve güzel kokan diğer yağlardır. Salgın hastalık (veba) 
zamanlarında bu mübarek ve yumuşak yağı kullanmak uygundur.

Bu yağdan nohut kadarını kahve ile sabah-akşam kullanan kadınların hayızını 
söktürdüğü, talep edenlerden işitilmiştir.

Harem hizmetinde bulunan Darüssaade ağalarınca son derece itibar edilen 
değerli bir yağ olup bir miktarını getirene bir at bağışladıklarını biliyorum; 
ancak niçin kullandıklarını bilmiyorum. Birinden sorup öğrenmek 
istediğimde: “Akşam-sabah yerler, faydası konusunda bir bilgim yoktur “ 
diye cevapladı.

Üstadımız merhum Neşati Efendi, Mekke ve Medine’ye çok göndermiş, 
onlar da kendisine lazım olan yağlardan gönderirlermiş.

Ayrıca Cündî ağaları tarafından da çok tutulan makbul bir yağdır. Bu yağdan 
5-10 dirheme sahip olanlar, hazineye cevher saklar gibi saklar ve korurlar. 
Onlardan bazı kardeşlere sorduğumda şöyle ifade ettiler: “Her şeye 
kullanılır.“ Bilhassa hafif cirit yaralarına, sıkça karşılaşılan tomak berelerine, 
tomak oyunu sırasında yapılan şakalar sonucunda meydana gelen şiş ve 
berelere hava almasını önlemek, havanın zararlarını ortadan kaldırmak 
için defalarca denediklerini anlatıp bazı dokularda olan yara ve bereye de 
kullandıklarını açıkça dile getirdiler. 

Bu kadar faydası görülen bu mübarek yağların unutulup gitmesi uygun 
görülmeyip “insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” sözünün 
kapsamına dâhil olmak maksadıyla ve tam bir istek ve iştiyakla bu işin 
olmasına bütün çaba ve gayretle özen gösterilerek karınca kararınca işe 
başlanıldı.

Arapça ve Farsça bir beyit: “Bir karınca geldi, bir çekirge ayağı ile / Yeni 
Süleyman’ı eyledi yüce şeref sahibi! “



Neşati Yağı

126

Eğer bir zaman gelip çok etkili olan iksir nazarı, âlemin nimetler ihsan eden 
şahı olan yeryüzünün padişahına isabet ederse, bu çalışmanın ahiret azığım 
olacağına dair delile ihtiyaç bırakmayacak açıklıkta olduğunu gösterir.

Bu girişte sunmak istediğim şey, insanlar arasından kaybolmuş bir bilgi 
ve hüner eseri olan bu değerli yağı tanıtıp yeniden hayat bulmasını 
sağlamaktır.

Şimdi bu terkibin önce yağlarını ve nasıl yapıldığını tek tek yazıp terkibe 
katılacak miktarlarını verelim:

[Terkibe Konulan Yağların Yapılışı ve Miktarları]

Amber Yağı 5 Dirhem

Amber yağı deyip yanılmasınlar, amber kendisi yağdır. Bu yağ yapılmak 
istendiğinde, şemsiyye gül yağı ile çözülür. Çözmenin yöntemi: Amber ile 
gül yağı birlikte bir kap içinde hafif ateş üzerine konulur, amber gül yağı 
ile karışır, tamamı bir olur. Amberin bir takım özelliklerini bilmek isteyen, 
İbn-i İsa’nın Müfredatı’nda hassasıyla birlikte yazılmıştır, bakarsa amberin 
ne değerli bir cevher olduğunu bulabilir. Âzicane ben, 3-4 çeşit ambere 
rastladım. Bana göre hepsinin içinden en güzel ve makbul olanı “amber-i 
eşhî”dir ve şemame yapılmaya daha uygundur. Katıldığı içecekler çok güzel 
kokar, kullanıldığı kurslara son derece uyum sağlar. Fakat bu yağa hangisi 
olsa yeterli gelir.

Öd Ağacı Yağı 5 Dirhem

En iyisi Hindistan’dan gelir. Koyu kızıl renkli mübarek bir yağdır. Bir yere 
sürüldüğünde 24 saat kokusu çıkmaz. Bir damlası ateşe damlatıldığında eğer 
ud-ı maverdî gibi kokarsa saftır. Aksi halde bozuktur. Bu yağ bazen gelmeyip 
bulunmazsa yapılması gerekir. Yapılışı: öd-ı maverdînin bir çeşidi vardır ki 
buralarda ona bağdadî(?) denir. Ucuzdur ve itibar edilmez. Fakat içi çürük 
olmaz. Çürük olsa bile kolay ayırt edilir.

100 dirhemi alınıp kaba bir kâğıda konulur ve bir ağaç tokmak ile iyice ezilir. 
Üzerine 10 dirhem kadar gül suyu katılır. Bundan sonra bir tepe camı tedarik 
edip içine 25 dirhem gül suyu konulur. Daha sonra tepe camı bir üçayaklıya 
konulup üzerine sandaldan bir süzgü yapılır ve ezilen öd üzerine yayılır. Daha 
sonra ödün üzerine şamata teli çekilir, sonra üzerine tenekeden yapılmış bir 
ateşlik konularak şişenin ağzı sıkıca bağlanır. Bundan sonra ateşliğe önce 
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kızgın kül koyup yavaş yavaş üzerine kor ateş konulur. Öd kızdıkça yanmaya 
ve kurumaya başlar. Sonra ödden bir duman çıkıp tepe camının içine dolar 
ve değerli yağı vermeye başlar. Tamamen verip yağ tamamlanıp camın içinde 
buhar kalmadığı zaman iyice soğuması için üzerinden ateşliği kaldırılır, tepe 
camı sağlam olarak alınıp bir yere konulur. Yağ dibe çöküp sudan ayrılır. 
Suyu atılıp yağı kullanılır. Bu gayet kolay bir yöntemdir. Başka yöntemlerle 
de çıkarılırmış. Benim bildiğim budur ve pek gizlenen bir sırdır. Korunup 
saklanmalı ve ehil olmayanlara verilmemelidir.

Laden Yağı 5 Dirhem

Yapılışı öd ağacı yağı gibidir.

Karanfil Yağı 5 Dirhem

Hindistan’dan gelir. En iyisi şimdi Felemenk’ten de geliyor. Bilene 50 paraya 
bilmeyene 100 paraya dirhemini satarlar. Bazen saf olanı bulunmaz, sahtesi 
bulunur. Karanfil yağının yapılışı da tepe camında çıkarılan öd ağacı yağı 
gibidir. En iyisi su görmeyip kuru olandır. Yapılışı: 100 dirhemi havanda 
dövülüp kabaca üzerine su serpilir ve yukarıda yazıldığı gibi işlem tamamlanır. 
Âcizane çıkardım. Hindistan’dan gelen yağdan daha güzel oldu.

Tarçın Yağı 5 Dirhem

İstanbul’un her yerinde bulunur ve herkes imbikten çıkarır. Yapılışı: 1 veya 2 
vukıyye tarçın dövülüp ufalandıktan sonra 14 gün gül suyunda ıslatılır. Kar‘a 
ve imbik ile damıtılır. Yağı, damıtılmış suyundan ayrılıp kullanılır. Karanfil 
yağı bu yöntem ile de çıkarılır.

Besbase Yağı 5 Dirhem

Besbase cevz-i bevvanın kabuğudur. İyisi sarı ile kırmızılığa çalan şap 
renginde (şebevî) olanıdır. Maynol’a [Pierre Magnol (1638-1715)] göre 
besbase, cevz-i bevvanın üzerine damar gibi pul pul sarılan cevz-i bevva 
çiçeğidir. Yapılışı: İstenilen miktarda besbase alınıp sıcak suda 1 gün 1 
gece ıslatılır. Daha sonra damıtılır. Yağı sudan ayrılıp kullanılır. Değerli bir 
yağdır.

Cevz-i Bevva Yağı 5 Dirhem

Küçük cevizdir. Mazı kadar olur. Yapılışı: İstenilen miktarda cevz-i bevva 
dövülüp arak ile 1 gün 1 gece ıslatılır. Sonra arak süzülür. Birkaç kez arak 
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konulup tekrar süzülür. Konulan araka rengi çıkmayana kadar bu işlem tekrar 
edilir. Bundan sonra arak su banyosu [Fr. bain-marie] ile damıtılır. Arak 
çıkar, kar‘anın dibinde yağ kalır. Kuru ve sıcak olan eczalar yukarıda yazılan 
metotla çıkar. Bu hüner Hekim Paraselsus’a dayandırılır. Ancak besbase yağı 
varken cevz-i bevva yağına ihtiyaç duyulmaz. 5 dirhem besbase sarfedecek 
yerde, terkibe 10 dirhem besbase konulur.

Mürr-i safi Yağı 5 Dirhem

Bu da Paraselsus’un hünerlerindendir. Yapılışı: 70-80 dirhem mürr-i safi 
dövülüp üzerini örtecek kadar saf arak konulur ve 12 gün bekletilir. Ondan 
sonra batn-ı ferese (at karnı ortamına) koyulup 6 gün geçtikten sonra su 
banyosunda damıtılır. Arak çıkar, yağı ise kar‘anın dibinde kalır. Bu yağ 
belesan yağı yerine kullanılır. Laden ve balmumu ile kıllara sürülürse 
dökülmez. Mürr-i safi dövülüp zeytinyağı ile yoğrulur sağ ayağın tabanına 
ve başparmağına sürülürse cinsel gücü artırır. Ayak soğuk su ile temizlenene 
kadar bu durum devam eder.

Kehribar Yağı 10 Dirhem

İstanbul’da bol miktarda bulunur. Yapılışı: İstenilen miktar kehribar alınıp 
üzerine bir o kadar kum katıldıktan sonra dövülüp eğri usturta denilen eğri 
boyun kar‘ada damıtıldıktan sonra sirke ile karıştırılıp tekrar damıtılır. Yağı 
kar‘anın dibinde kalır. Bu yağ, tek başına bütün dimağ hastalıklarına ve sinir 
hastalıklarına faydalıdır. Sara, spazm ve kulunç gibi hastalıklara ve ayrıca 
salgın hastalıklara karşı çok yararlı olduğu kaydedilen değerli bir yağdır.

Kâfur Yağı 5 Dirhem

Kâfurun yalnız kendisi, dövülüp yazılan eczalara (terkibe) katılırsa yeterli 
olur. Ancak yağını çıkarmanın birkaç yolu vardır. Yapılışı: İstenilen miktarda 
kâfur sıcak su ile ezilip çözülür. Yağı suyun yüzeyine çıkar. Bu yağ alınıp 
yeterli miktarda arak ile damıtılır. Yağı dipte kalır. 

Artmanus [Philippe J. Hartmann, 1628-1707)] adlı hekim yeterli miktardaki 
zac (demir sülfat) ruhuna yahut demir sülfat barutundan çıkarılmış sülfüriğe 
bir miktar kâfur koyup sıcak yerde bir süre bekletir, böylece kâfur çözülmüş 
olur. Yağ gibi adı geçen ruh da yüzeyinde birikir. Bu ruhu alıp saklar.

Fesleğen Yağı 5 Dirhem

Güzel kokulu bir ottur. Baharda saksılara ekip satarlar. Yapılışı: İstenilen 
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miktarda fesleğen, kendisi kadar şeker ile dövülür. 8 gün sonra imbiğe 
konulup damıtılır. Beyaz bir yağ çıkar. Tek başına bu yağı yüze sürmek, rengi 
güzelleştirir. Sara hastalığı için günde 1 dirhemi hastaya içirilirse Allah’ın 
izni ile hastalık geçer. Bu da Paraselsus’un hünerlerindendir.

Gül Yağı 5 Dirhem

Güzel kokuların şahı olarak nitelendirilen değerli bir yağdır. En iyisi 
Hindistan’dan gelirmiş. Sonra bir adam bu değerli yağı Rumeli’de Kızanlık 
denilen yerde üretmiş. O günden bu güne Kızanlık’tan İstanbul’a gelen bu 
değerli yağ, buradan diğer memleketlere gider. Kimyevi tıp kitaplarında 
çeşitli şekilleri yazılmıştır. Ancak âcizane ben 1220 [1805-6] senesi’nde 
Allah’ın fakir kullarından değerli bir zattan işittiğim yöntemi aynen 
yazıyorum. Yapılışı: 5 veya 10 vukıyye henüz açılmış gül, yaprak olarak 
bir havana konulup gül suyu ile hamur olana kadar dövülür. Daha sonra 
üzerine 4 parmak kadar gül suyu konulup onun üzerine 10 dirhem yürek 
yağı da ilave edilerek imbiğe konulur. Önce taşmayacak kadar sıkı ateşte, 
sonra yavaş yavaş suyu kalmayıncaya kadar damıtılır. Eğer bu damıtmada 
yağ çıkmazsa işlem tekrar edilir. Yani önceki kadar gül, bu damıtılmış su ile 
imbiğe konulup bir daha damıtılır. Yağ çıkmazsa bu işlem 3 kez tekrar edilir. 
Yağ çıkarsa işlem tamamlanmış olur. Eğer 3 defadan sonra da yağ çıkmazsa, 
tekrar çıkan su, buharla hafif ateşte damıtılır. Su çıkar kar‘anın dibinde yağı 
kalır. Yürek yağı 10 dirhem olarak bir kere katılır, tekrar katılmaz. Verdiği 
nimet ve iyiliklerden dolayı Allah’a hamd olsun âlemin sığınağı azamet 
ve heybet sahibi padişahımız efendimizin kendine yakışan yol göstermesi 
sayesinde her sene biner miskal olarak Kızanlık’tan gelmektedir. Bazen 
yüzer, ikişer ve beşer yüzer miskal de getirirler. 3 miskal lazım diye bu 
işleme girişmek akıl kârı değildir.

Şemsiyye Menekşe Yağı 20 Dirhem

Öncelikle şemsiyyede gerekli olan zeytinyağını yıkamak gerekir. Yapılışı: 
Zeytinyağı, damıtılmış saf su ile birkaç kez yıkanır. Yıkamanın bir yolu da; 
mesela 1 vukıyye zeytinyağını 2 vukıyye damıtılmış su ile toprak bir tencere 
içinde 3-5 kere taşıncaya kadar kaynatmak sonra da süzmektir. Yapılışı: 1 
vukıyye menekşe yaprağı 100’er dirhemden dörde ayrılır. 100 dirhemi 
kabaca dövülüp yarım vukıyye yıkanmış zeytinyağı ile birlikte bir usturtaya 
konulur ve orta şiddetli ateşte kaynatılır. Yarım saat geçmeden menekşe 
yaprağı çözülür. Böylece ateşten indirilip süzülerek 100 dirhem menekşe 
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yaprağı daha katılır ve yine yarım saat kaynatılır. Tekrar ateşten indirilip 
süzülür ve sıkılarak tekrar 100 dirhemi katılır. Dördüncü defada menekşe 
yapraklarının tamamı kullanılmış olur. Süzülen yağı bir şişeye konulup 
güneşte asılır. Rutubeti gidinceye kadar böylece bekletilir. Daha sonra sık 
bir sandaldan süzülerek muhafaza edilir. Bu terkipte ne kadar çiçek varsa 
hepsinin şemsiyyesi bu şekilde alınır.

Şemsiyye Gül Yağı 20 Dirhem

Gül yağının tabiatı soğuktur. Bütün sıcak şişlere, tüm sıcak (ıssı) hastalıklara 
faydalıdır. Bilhassa makat ağrısı ve hemoroite, özellikle de darbe almış organa 
çok yararlıdır. Yapılışı: Gül yağının şemsiyyesini hekimler birkaç şekilde 
uygularlar. Âcizane elde ettiğim ve tercih ettiğim şekli şudur: Tam olarak 
açılmamış gonca güllerden bir vukıyye alınıp 100’er dirhemlik dört bölüme 
ayrılıp ayrı ayrı dövüldükten sonra menekşe yağı gibi işleme tabi tutulur. 
Eğer tekrar edilip 1 vukıyye gül daha ilave edilirse daha güzel ve kuvvetli 
olur. Tek başına kullanıldığı hastalıklardaki faydası da daha çok olur.

Şemsiyye Akzambak Yağı 20 Dirhem

Yapılışı: Menekşe ve gül yağı gibi yapılır. Ancak zambağın sarı filizlerini 
değil sadece beyaz yaprağı kullanılmalıdır.

Şemsiyye Ebegümeci Çiçeği Yağı 20 Dirhem

Yapılışı: 36 dirhemine 150 dirhem yıkanmış zeytinyağı oranlarıyla yukarıdaki 
gibi işleme tabi tutulur.

Şemsiyye Yasemin Yağı 20 Dirhem

Yapılışı: Yasemin çiçeğinden 35 dirhem devşirilip yıkanmış zeytinyağıyla 
yavaş yavaş ateşte yapılır.

Şemsiyye Sarı Kantaron Çiçeği Yağı 20 Dirhem

Yapılışı: 1 vukkıyyesine 1 vukıyye yıkanmış zeytinyağı ile menekşe yağı gibi 
yapılır. Çok değerli bir yağdır.

Şemsiyye Sedef Yağı 20 Dirhem

Yapılışı: Bir miktar sedef mermer havanda dövülüp menekşe yağında olduğu 
gibi yapılır. Bunun adı sadef değildir. Tıp kitaplarında sezâb diye geçer. 
Aksi takdirde sadef diye inci kabı anlaşılmamalıdır. Yararları çoktur. Böbrek 
ve mesanenin soğukluğunu ısıtır, ağrısını keser. Rahmin ağrı ve sızılarını 



Neşati Yağı

131

dindirir. Göbeğe sürülmesi solucanları düşürür. Değerli bir yağdır.

Şemsiyye Mersin Tohumu Yağı 20 Dirhem

Yapılışı: 100 dirhem mersin tohumu, 150 dirhem yıkanmış zeytinyağı şişe 
içinde yukarıda yazıldığı şekilde yapılır.

Şemsiyye Mersin Yaprağı 20 Dirhem

Yapılışı: 100 dirhem mersin yaprağı usaresi 150 dirhem yıkanmış zeytinyağı 
ile yukarıda yazıldığı şekilde yapılır. Yahut tohum veya yaprak usaresinden 
100 dirhem birleştirilip 300 dirhem zeytinyağı ile yapılır. Midenin üzerine 
sürülürse kuvvet verir. Keza kalbe sürülürse yine kuvvet verir. Gül yağı 
ile mersin yağı, devamlı olarak yaraların etrafına sürülürse hava almasını 
[mikrop kapmasını] önler. Değerli bir yağdır. Mersin yaprağının şerbetini 
de yaparlar. Adına da “kralların ilacı, ilaçların kralı” derlermiş. Yağı saça ve 
sakala sürülürse siyahlaştırır.

Şemsiyye Şebboy Yağı 20 Dirhem

Yapılışı: Nuh Efendi’nin ifadesine göre papatya yağı gibi yapılır. Şebboyun 
sarılarından 100 dirhemi alınıp ezilerek dövüldükten sonra 150 dirhem 
yıkanmış zeytinyağı ile tertip edilir.

Şemsiyye Merzencuş Yağı 20 Dirhem

Yapılışı: Mersin yağı gibi yapılır. 100 dirhem merzencuş kabaca ufalanıp 150 
dirhem zeytinyağı ile daha önce geçen kaide üzere yapılır.

Şemsiyye Karabaş Yağı 20 Dirhem

Yapılışı: 100 dirhem karabaş, 150 dirhem yıkanmış zeytinyağı ile yapılır. 
Bu bitkiye istahzus, yer karağan çiçeği ve karaburgulu adları da verilir. Bu 
isimler Türkçede kullanılır. Arapçada ise ruhları tutan anlamında “mümsikü’l-
ervâh” denir. Sakız adasında çokça bulunur. Bu adaya İstihars denir. Birinci 
derecede sıcak ve ikinci derecede kurudur. En iyi türü yapraklı ve çiçeği 
erguvan renginde, tadı gayet yakıcı ve acı olanıdır.

Şemsiyye Kekik Yağı 20 Dirhem

Yapılışı: Daha öncekiler gibi işleme tabi tutulur.

Şemsiyye Sater Yağı 20 Dirhem

Yapılışı: diğer değerli yağlardaki gibi bir işleme tabi tutulur. Saterin Türkçe 
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adı kekik otudur. Arnavut biberi de denilen bu bitkinin Türkçe başka bir 
adı da güyegi otudur. Sater yakılıp yumurta sarısı ve gül yağı ile makat 
yarıklarına, hemoroit ve fistüllere ve romatizmalara (riyâh) sürülürse gayet 
uygundur. Saterin yaprağını merhum Sultan Selim efendimiz çoğunlukla 
tulum peyniri ile yerlerdi. Her defasında yemekte tuz ve sirke ile kullanılır. 
Yani tıp kitaplarında “salatasını yemek iyidir” diye yazmışlardır. Limon acı 
yaptığı için sirke tercih edilmiştir.

Şemsiyye Biberiye Yağı 20 Dirhem

Yapılışı: Diğerleri gibidir. Biberiye; Pazartesi Pazarı’nda saksılarda satılan 
mübarek bir bitkidir. Biberiyenin bir hassası da şudur: Bir tabak içine bir 
kaşık halis tereyağı konulup üzerine bol miktarda biberiye yaprağı yolunur, 
yağ yeşil oluncaya kadar kaşık ile karıştırılır. İndirilip bir bez ile sıkılır ve 
temriyeye [bir cilt hastalığı] sürülür. Çokça denenmiştir diye bir gezginden 
aktarılmıştır.

Şemsiyye Oğulotu Yağı 20 Dirhem

Tıp kitaplarında adı ferasyun-ı ebyaz olarak geçen ottur. Yapılışı: Diğer 
şemsiyyeler gibidir. Ancak nazik bir ot olduğu için daha fazla dikkat edilmeli 
ki, ondan elde edilen yağ da daha çok etkili olsun. Bu yağı yapmanın başka bir 
metodunu da öğrendik. Mesela: 1 vukıyye oğulotu mermer havanda dövülüp 
ufaltıldığında 50 dirhem yıkanmış zeytinyağı ile hafif ateşte su kayboluncaya 
kadar bırakılır. Daha sonra süzülür ve şişeye konularak güneşe asılır. Son 
derece övülmüş mübarek bir yağdır. Bu otun kendi yağı olmadığından 
zeytinyağına ihtiyaç duyuldu.

Sıkılmış Ban Ağacı Tohumu 20 Dirhem

Yapılışı: Ban ağacının tohumu sıkılarak çıkarılır. Yeterli miktarda ban tohumu 
mermer havanda dövülüp badem yağı gibi sıkılır. Bunun bedeli selihadır. 
Selihanın da bedeli tarçındır. Eğer bulunursa 5 dirhem tarçın yağı da ilave 
edilir.

Sıkılmış Anason Yağı 5 Dirhem

Yapılışı: Diğer sıkılmış sular gibidir. Uçuculuğu az olduğu için hububat gibi 
kurutulması ve uzun süre korunması gerekli olan ilaçlara katılması pek işe 
yarar bir şey olmaz. Damıtık anason yağı Hekim Paraselsus’a nisbet edilir. 
Yapılışı: 100 dirhem anason alınıp 5 vukıyye sıcak suda uzun süre bekletilir. 



Neşati Yağı

133

Daha sonra 25 dirhem tuz ilave edilip damıtılarak sudan ayrılır. 100 dirhem 
anasondan 24 dirhem yağ çıkar. Yağlar arasında ismi “bereketli” ifadesine 
en yaraşır olan yağdır. Bütün inmelere büyük faydası vardır. Nefes darlığına 
yararlıdır. 1 dirhem şekere 1-2 damla damlatmakla mideyi gazlardan 
kurtarır. 

Damıtık Raziyane Yağı 5 Dirhem

Yapılışı ve yararları anason yağı gibidir.

Elma Yağı 10 Dirhem

Her eczacı dükkânında bol miktarda bulunan bir yağdır. Türkçe’de dişotu 
dedikleri ada çayının elmasıdır. Diş ağrısına pamukla koyarlar. Baş ağrısına 
ve başka bölgelerde bulunan ağrı ve sızılara sürülür. Bereler için karabaş 
yağı yerine kullanılır.

Damıtık Nane Yağı 5 Dirhem

Yapılışı: Bir imbiğe yetecek kadar nane, mermer havanda hamur haline 
getirilip yeterli miktarda su ile imbikte damıtılır. Daha sonra damıtılmış 
suyu bir şişeye konulup yağı üzerine çıkar. Bu yağ, mideyi sağlıklı kılmak 
için 3’er damla kahve ile kullanılır. Yahut 1 dirhem şekere 3 damla damlatıp 
kullanılır. Mide rahatsızlıkları hususunda güzel bir yağdır.

Damıtık Ağaç Kavunu Yağı 5 Dirhem

Yapılışı: 100 adet nefse (?) bir ağaç kavunu alınıp keskin bir bıçak ile sarı 
kabuğu beyazından ayrılır. -Eğer beyazı kalırsa yağını emer, buna dikkat 
edilmelidir-  Daha sonra imbiğe konulup yarısına kadar su doldurulup 
güzelce damıtılır. Sonra ağzı dar bir şişeye konup yağı ayrılır. Yüzlerce 
defa damıtıp içeceklerde kullandım. Padişahın çok beğendiği içecekler 
arasındaydı. İçen büyük zatlar bilirler.

Turunç Kabuğu3 Yağı 5 Dirhem

Yapılışı: Ağaç kavunu gibidir. Turunç kabuğu ikinci derecede sıcak ve 
kurudur. Turuncun ağacı, içinden daha yumuşak ve hoştur. Dimağdan soğuk 
yelleri çözer. Sarı kabuğu ise sıcak ve yumuşaktır. Kabuğunun yağı,  nardin 
-ki sümbül-i rumîdir- onun tabiatındandır. Turunç suyu beyaz elbiselerdeki 

3 Turunç kabuğu yağı belesân-ı mısrî yerine kullanılmıştır. Bunda olan kuvvet tıpkısıyla 
belesân-ı mısrîde de var imiş. Bu zamanda belesân-ı mısrî bulunmadığından yerine turuncun 
sarı kabuğunun yağı kullanılır. (müellif haşiyesi)
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lekeleri çıkarır. Turunç yaprağının havanın ufunetli zamanlarda kurutulması 
uygundur. Turuncun ekşisi ateşi düşürür, safrayı koparıp kuvvetini kaldırır. 
İştah açar. İshali keser. Kusmayı engeller. Dimağ, akıl ve hafızaya kuvvet 
verir. Kabuğunun yağı, özellikle soğuktan kaynaklanan eklem ağrılarına 
yararlıdır. Çiçeğinin suyu mide ve yüreği ferahlatır. Çiçeğinin yağı iyidir. 
Toplanan yelleri çözer. Sinir ve eklemleri kuvvetlendirir. Ancak boğaz ağrısı 
ve bademciği olanlara turunç yedirilmemelidir. Kısaca; turunç kabuğunun 
bütün hassa ve özellikleri yazılsa bir cilt kitap tutar. Böyle mübarek bir 
narinciyedir.

Portakal Kabuğu Yağı 5 Dirhem

Yapılışı: Utrunc ve narenc gibidir. Portakal kabuğu yağını göğüs ağrısı 
için sabah ve akşam kahve ile 3’er damla kullanmanın büyük faydaları 
kaydedilmiştir.

Kakule Yağı 5 Dirhem

Felemenk’ten gelir. Nazlı bir yağdır. Bazen bulunmaz. Yerine kendisi kadar 
karanfil yağı kullanılır.

Huzame Yağı 5 Dirhem

Huzame yaban şebboyudur. Yaban mannisi (?) de derler. Şiraz’da dürdane 
denilen bir ottur. Uzun budakları, ufak yaprakları ve kızıl çiçekleri vardır. 
Çoğunlukla kum arasında biter. Kokusu kına kokusuna benzer. Tabiatı sıcak 
ve yumuşaktır. Soğuk dimağı ısıtır. Başın tepesi üzerine yakı gibi uygulanır. 
Sıhhat bozukluğu ve kötü mizaç için içilirse iyi gelir. Tütsü yapılması 
durumunda ise kötü kokuları giderir. Rahmi kızdırır, akıntılarını kurutup 
temizler. Eğer kadınlar fitil gibi kullanırlarsa kolaylıkla hamile kalırlar. 
Denenmiştir. Eğer huzame dövülüp un ile karıştırılıp yaraya yakı yapılırsa 
faydalı olur. Bedeli nane yağıdır.

Damıtık Mercanköşk Yağı4 5 Dirhem

Yapılışı: Yukarıda yapılan otlar gibidir. Âcizane her sene damıtıp yağını 
ayırdıktan sonra elde edilen suyunu saklayıp bazen mide fesadı akabinde 

4  Merzencûş (mercanköşk) yağı hassasından biri de şudur ki, karınca yağına ihtiyacı olan kişi 
bu yağdan kasıklarına sürerse muradına erer. Belki tenasül aletine bile sürülebilir. Eğer 
yağ bulunmazsa yaprağının usaresi de yeterli olur. Bu kadar hayvanın ölmesine sebep 
olmasınlar diye bu özelliği de yazıldı. Bu şerefli yağın kıymeti bilinsin. Hassa ve özellikleri 
çoktur. (müellif haşiyesi)
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1’er fincan içerim. Son derece yararlı olduğunu bizzat denemişimdir. Bazı 
kardeşlerde ağrı ve kısmi sancı olduğunda onlara da çok yararlı oldu. Binlerce 
kez içip denedim. Kısaca suyu bu kadar yararlıdır. Mercanköşkün şerefli 
yağını başı ağrıyan kişi şakaklarına sürerse Allah’ın izniyle ağrısı kalmaz. Bu 
değerli yağ; soğuktan olan dimağ ve sinir hastalıklarına, felç, spazm ve yüz 
felcine, kulak ağrısı ve uğultusuna faydalıdır. Toplanan yelleri dağıtır, hayızı 
söker. Suyu dimağı kızdırıp kuvvet verir, spazm ve felce yararlıdır. Hayızı 
söktürür, rahime kuvvet verir. Unutkanlığı giderir. Buharı yukarı çıkartmadığı 
için bu durumlar meydana gelir. Çoğu kendi tecrübemiz olduğu için çokça 
üzerinde duruldu.

Damıtık Gül Ağacı Yağı 5 Dirhem

Hindistan’dan gelir. Kızdırıcı bir yağdır. Bazı hekimlere göre bunun bedeli 
mersin yağıdır. Ancak araştırma imkânım olmadı.

Hasalban Yağı 20 Dirhem

Bu yağa; “zehrü’l-hasalbân” derler. Hasalban çiçeği demektir. Övülen 
ve beğenilen devalardandır. Nefes darlığı, öksürük ve verem gibi göğüs 
hastalıkları olanlara verilir. Yapılışı: 64 dirhem yahut daha fazla asılbend 
[hasalban] topraktan mamul bir tencereye konulup üzerine teberdaran-ı 
hassa külahı5 şeklinde kâğıttan bir külah geçirilip sıkıca bağlanır. Ancak 
külahın tepesinde menfez olacak kadar küçük bir takke gereklidir. Daha 
sonra tencerenin altına 1 saat yahut daha fazla yumuşak ateş yakılmalıdır. 
Hasalban çiçeği, külahtan yukarı doğru çıkar. Alınıp muhafaza edilir.

Paraselsus’un sanatı üzere hasalban yağını çıkarmanın başka bir yöntemi 
de şudur: dilendiği kadar hasalban, arak ile beraber dövülüp eğri boyun 
kar‘a (mailü’r-rakabe) ile damıtılır. Önce suyu, sonra yağı çıkar. Geri kalanı 
kar‘anın dibinde kalır. Güzel kokulu şeylerde kullanılır.

Damıtık Sakız Yağı 20 Dirhem

Bu yağ iki şekilde çıkarılır: Bir şekli damıtma, diğeri çözündürmedir. İkisini 
de yazalım. Damıtma: Yeterli miktarda sakız alınıp dövüldükten sonra bir 
buçuk katı kireçleştirilmiş taş parçaları yahut temizlenip yıkanmış kum 
ile iyice karıştırıldıktan sonra imbiğin deveboynu gibi eğri şişesi olan bir 
muavveceye konulur. Ancak muavvecenin yarısının boş olması gerekir. Daha 

5  Zülüflü baltacılar da denilen teberdaran-ı hassaya mahsus külahlar huni şeklinde uzun sivri 
uçludurlar.
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sonra kum hamamında hafif ateşte damıtılır. Su gibi bir madde ile birlikte 
beyaz ve berrak bir yağ çıkar. Su gibi maddeden ayrılarak saklanır. Bütün 
sakız türlerinin damıtık yağları yukarıda yazıldığı şekilde çıkarılır. Kullanma 
miktarı 4-6 damladır. Mide hastalıkları, zevb, zahire ve dizanteri benzeri 
hastalıklar için dâhilen ve haricen kullanılır. Doktor Etmüllerius [Etmüller 
1644-1683)] der ki: “zahîre ilaçtan sonra yaralarını idman için birkaç 
damlasını nane suyu ve sinirli ot (lisanü’l-hamel) suyu yahut felisun suyu ile 
kullanmak son derece övülmüştür.” Sakızı çözündürmenin yolu: 24 dirhem 
sakız, 100 dirhem gül yağı ile hafif ateşte sakız çözülünceye kadar pişirilir. 
Biz bu şekilde yapıp bu yağ terkibine ilave ederiz. Zülferus adlı doktor 
100 dirhem gül yağı yerine 50 dirhem gül yağı ve 50 dirhem mercanköşk 
kullanmayı tercih etmiştir. Sonuç olarak sakız yağı değerli bir yağdır.

Kalemüşk Yağı 5 Dirhem6

Kalemüşk de değerli bir yağdır.

Karagünlük Yağı 200 Dirhem

Karagünlük yağı (mey‘a-ı sâile) değerli bir yağdır. Adına “asel-i lebeni” de 
derler. Türkçe’de ise “sığala” denir. Hasalbanın en büyük kısmıdır. Bedeli; 
laden yağıdır. Eğer tütsü yapılırsa kötü hava ve kokuları keser. Bu terkipte 
kullanmanın yolu: 0,5 vukıyyesine 0,5 vukıyye yıkanmış zeytinyağı katılıp 
yumuşak ateşte çözündürülür ve adı geçen terkibe karıştırılır.

Venedik Termentisi 200 Dirhem

Yapılışı: 200 dirhem yıkanmış zeytinyağı ile yumuşak ateşte çözündürülüp 
terkibe ilave edilir.

Takamaka Zamkı 25 Dirhem

Yapılışı: 25 dirhem takamaka zamkına 25 dirhem yıkanmış zeytinyağı katılıp, 
çözündürülerek kullanılır.

Gamaylama (Sakız Ağacı Zamkı) 20 Dirhem

6   Kalye-Misk, Farsçada zebâde denilen misk kedisinin gerisidir. Alınıp terbiye edilir. Kokusu 
güzeldir. Tabiatı üçüncü derecede sıcaktır. Yaşlık ve kurulukta orta derecededir. Kokusunu 
sürünmek soğuk baş ağrısı, migren ve nezleye faydalıdır. Bir kıratı ferahlatıcı şarabıyla 
içilirse hafakanı giderir ve kalbin zayıflığına yararlıdır. 1 dirhemi safran ve semiz tavuk 
suyu ile doğumu yakın olan kadına içirilirse doğumu kolay olur. Yalnız kendisi fitil yapılıp 
kulağa konursa ağrısını keser. (müellif haşiyesi)
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Yapılışı: Balmumu ile zeytinyağı kaynatılıp indirildiğinde ezilerek [terkibin] 
üzerine serpilip karıştırılır.

Madenî Mumya 10 Dirhem

İhtiyarat adlı eserin sahibine göre mumyanın en iyisi Daracerd adlı yerden 
gelen madenî olanıdır. Eğer zift ile kafru’l-yehud arakı karıştırılırsa sonuç 
itibariyle mumya hassası taşımasa da mumya tabiatında olur. Bir çeşidi 
de insandan olur. Ona frengî mumya derler. Madenî mumya kıymetli ve 
saygındır, az bulunur. Daracerd denilen Acem diyarında Şebankare adlı 
dağda bir mağaranın tabanından damlar. Altına altın maşrapa koyarlar, içine 
aktığı söylenir. Donmasın diye altın maşrapa koyarlar, böylece maşrapa 
dolunca alıp başka bir kaba dökerler, orada donar. Bazı dağlarda ve sularda 
bulunur. Kafru’l-yehud derler. Bunun da yapılış şekli mumyaya yakındır. 
Yapılışı: 10 dirhem madeni mumya dövülüp sıcak iken terkibe karıştırılıp 
kullanılır. Akrabadin müellifleri birçok hassa ve özelliklerini yazmışlardır. 
Kafru’l-yehud yerine terkibe kafru’l-yehud zifti karıştırılmak istenirse 1,5 
kadarı yeterli olur.

Dövülmüş Kâfur 5 Dirhem

Yapılışı: Dövülmüş kâfur sıcak iken diğerleri gibi terkibin üzerine eklenir.

Kâbe Pelesengi 5 Dirhem

Mekke’den gelen mübarek bir yağdır. Gayet kuvvetli bir pelesenktir. Adı 
geçen terkibin ana eczasıdır.

Siyah Pelesenk 5 Dirhem

Bu da mübarek bir pelesenktir. Terkibe ilave edilmelidir.

Yenidünya Pelesengi 5 Dirhem

Bu da yukarıda yazıldığı şekilde terkibe ilave edilir.

Acem Nefti Yağı 40 Dirhem

Neft yağı iki türlüdür: Biri siyah ve bir ak madenidir. Siyah neft buharlaştırılırsa 
ak olur. Siyahı zayıftır. İyi ve üstün olanı ak olandır. Minhac eserinin yazarına 
göre 4. derecede sıcak ve kurudur. İshak’a göre ise rutubeti vardır. Yumuşak, 
hoş ve çözümleyicidir. Takvimü’l-edviye yazarına göre ise beyazı sıcak ve 
kuru, siyahı sıcak ve yumuşaktır. Süddeleri açar, yan baş ağrıları, eklem, yüz 
felci, felç ve göze su inmesi [katarakt] sebebiyle olan aklığı giderir. Astım 
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ve kronik öksürüğe faydalıdır. Eğer 0,5 miskali sıcak su yahut kahve ile 
içilirse bağırsaklarda olan sancıları giderir. Kısaca; bu şekilde binlerce ilaçta 
kullanılan değerli bir yağdır. Gerçeğini anlama istidadı olan İbn-i İsa’nın 
Müfredat adlı eserine baksın. Yapılışı: Terkibe bütün eczalardan sonra ilave 
edilir. Kokusu keskin olduğundan diğer yağların kokularını önce kaybettirir. 
Günlerin geçmesiyle sertliği gidip hoş ve yumuşak bir koku meydana gelir 
ki tarifine ihtiyaç yoktur. Kullanan değerli zatlar bilirler.

Zeytinyağı

Zeytinyağının eski olması şarttır. Zeytinyağı eskidikçe kokusu gider, su 
gibi saf olur ve kendisinde bulunan zarar verici maddelerden temizlenir. 
Ancak bunun yolu zeytinyağını yıkamaktır. Yıkamanın Yöntemi: 1 vukıyye 
zeytinyağı, 3 vukıyye saf su ile kaynatılıp yağı sudan ayrılıp kullanılır. 
Zeytinyağını yıkamanın birçok yolu vardır. Hangisi ile yıkanırsa yıkansın 
eski zeytinyağı gibi olur.

Balmumu

Balmumunun halis sarısından olması şarttır. Buna dikkat edilmelidir.

Terkibi Pişirme Yöntemi

Önce balmumu ve zeytinyağı ateşe konulup birlikte kaynatılır. Daha sonra 
ateşten indirilip düz bir yere konulur ve çözündürülmüş eczaları olan 
terementi, karagünlük yağı, takamaka zamkı, sakız zamkı, amber ve laden 
içine konulup karıştırılır. Daha sonra dövülmüş eczaları olan sakız ağacı 
zamkı, madeni mumya ve kâfur ilave edilir. Bundan sonra seyrek dokunmuş 
bir astardan süzülüp damıtık ve şemsiyye olan eczaları karıştırılır. Bütün 
eczalardan sonra acem nefti koyulup soğuyuncaya kadar karıştırılır. Daha 
sonra çini kavanozlara konularak muhafaza edilir. Vesselam. 

Eğer fırsat bulunursa, bizim sırlarımızdan olan mübarek eczalara bir miktar 
yıkanmış zeytinyağı çözündürülüp ilave edilmelidir. Bizim yaptığımız 
yağdan yumurta kadarı terkibin içine ilave edilirse hassa ve özelliklerine 
sirayet eder. Tereddüt edilmesin. Çünkü özelliği buradadır. 

Uyarı: Bu yağı yapmak isteyen kişi, gerekli olan bu yağları Yahudi eczacılarda 
vardır diye kolayına kaçarsa eczasında olan hassa ve özelliklerinde (etkin 
maddesinde) hata etmiş olur. Bu yüzden ve bildiğimden ötürü mümkün 
olduğu kadar her bir eczanın kolay şekilde çözündürme, damıtma ve 
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mayalandırma metodunu açıkladım. Zira bu yağı yapmanın kolay yolu; gel 
Yahudi! Falan falan yağı getir. Balmumu, zeytinyağı karıştır deyip bir terkip 
yapmaktır.

Bu değerli yağı [Neşati yağını anlatmamın] sebebi; bilinmelidir ki,  manevi 
bağlılık, fakirlere hizmet ve Allah resulüne bağlılıktır. Böyle olan bu büyük 
ve önemli işi, kolay olsun diye Yahudi ve Ermeni takımına değil, belki 
günahkâr bildiğin bir kimseye dahi anlatmaktan sakınılmalıdır. Bunun bir 
ahiret azığı olacağından şüphem yoktur.

Selâm doğru yola uyanların üzerine olsun. Âmin. Ey âlemlerin Rabbı olan 
Allahım. Risale tamamlanmış oldu.

Merhum Neşati Efendi Yağı Terkibi

Eczanın Adı Miktarı Kuruş

Öd ağacı yağı 20 dirhem 200

Kalemüsk [Firencmüşk] yağı 20 dirhem 70

Cevz-i hindî yağı 20 dirhem 60

Telâtîn yağı 20 dirhem 40

Darçın yağı 20 dirhem 40

410

Kiremit yağı 20 dirhem -

Papatya yağı 20 dirhem 60

Nane yağı 20 dirhem 80

Mercanköşk yağı 20 dirhem 60

Besbase yağı 20 dirhem 61

Acı elma yağı 20 dirhem 2,5

676

Sakız yağı 20 dirhem 5

Akgünlük yağı 20 dirhem 5

İspit yağı (?) 20 dirhem 2,5

Anason yağı 20 dirhem 11

702
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Laden yağı 20 dirhem 5,5

Yasemin yağı 20 dirhem 2

Biberiye yağı 20 dirhem 2

Kantaryun yağı 20 dirhem 2

Hatmi yağı 20 dirhem 1

714

Gül yağı 20 dirhem 2

Zambak yağı 20 dirhem 3

Sedef yağı 20 dirhem 60

Maydanoz yağı 20 dirhem 2

Karabaş yağı 20 dirhem 2,5

783,5

Ihlamur yağı 20 dirhem 2,5

Sürûr yağı 20 dirhem 2,5

Çörekotu yağı 20 dirhem 10

Kâbe pelesengi 20 dirhem 5

Peru pelesengi 20 dirhem 10

813,5

Takamaka 20 dirhem 3

Lumalama 20 dirhem 6

Kâfur 20 dirhem 3,5

Zaferan 20 dirhem 3

Kırmızı sandal 20 dirhem 2,5

828,5

Asılbend 20 dirhem 2

Mürrüsâfî 20 dirhem 1

Balık nefsi 20 dirhem 1,5

Karanfil yağı 20 dirhem 60

Zencefil yağı 20 dirhem 60
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952,5

Kakule yağı 20 dirhem 60

Sümbül-i hindî yağı 20 dirhem 10

Yenidünya pelesengi 20 dirhem 6

Cevz-i rûmî yağı 20 dirhem 2,5

Balmumu 1 kıyye 100 dirhem 10,27 para

Zeytinyağı 9 kıyye 12

1053,27

Toptan olarak eczacı dükkânından satın alınırsa terkibin maliyeti bin elli üç 
kuruş yirmi yedi para eder.

Terkibin Kuralı

Bir yağ terkibi görüldüğünde, üstat kuralına göre oranı şu şekilde rakamlara 
dökülür: Önce yapılacak yağın toplamı hesap edilip 3’e bölünür. 2/3’ü 
zeytinyağından, 1/3’ü de balmumu ile diğer eczalardan oluşur.

Mesela: 450 dirhem yağ yapılmak istenirse, 300 dirhemi zeytinyağı olmalıdır. 
300 dirhem zeytinyağının 1/3’ü olan 100 dirhem de terkibe konulacak çeşitli 
eczaların toplamı olur. Çeşitli eczalar; şemsiyye, damıtıklar, ıtırlılar ve diğer 
ecza ve madenîlerdir. 300 dirhem zeytinyağının 1/5’i olan 60 dirhem terkibe 
konulacak halis sarı balmumunun yeterli miktarıdır.

100 dirhem olan çeşitli ecza miktarları şemsiyye, damıtık ve ıtırlı olarak 
ayrılmak istenirse; terkibe konulacak balmumu 4’de bölünüp 3 bölümü 
şemsiyye, damıtık ve ıtırlı olur ki, bu terkibe göre 45 dirhem eder. 100’e 
tamamlamak için geriye kalan 55 dirhem diğer ecza ve madenîler olur. 45 
dirhem şemsiyye, damıtık ve ıtırlı eczanın 1/5’i olan 9 dirhemi yalnız ıtırlı, 
geriye kalan 36 dirhemin 3/1’i olan 12 dirhemi yalnız damıtık ve 2/3 olan 24 
dirhemi yalnız şemsiyyedir. 

Kısaca; 450 dirhem yağ yapılmak istenirse, terkibin 300 dirhemi zeytinyağı 
olur. Diğer eczalar da bu kural gereği zeytinyağı oranına göre konulur.

Mesela: Terkip 450 dirhem olarak düzenlenirse 300 dirhem zeytinyağı 
konulur, diğer eczalar da ona göre konulup toplamında 10 dirhem fazla ile 
460 dirhem eder. Eğer 900 dirhem olarak düzenlenmek istenirse 20 dirhem 
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fazlası olur. Diğer miktarlardaki terkipler de bu orana göre hesaplanır.

Mesela: Zeytinyağı 300 dirhem olursa sarı halis balmumu zeytinyağının 1/5’i 
olan 60 dirhem olur. Mum ile yağdan başka konulacak eczanın toplamı ise 
zeytinyağının 1/3’ü olan 100 dirhem olur. Eğer bu 100 dirhem eczayı şemsiyye, 
damıtık ve ıtırlı diye ayırmak gerekirse, balmumunun dirhemi 4’e bölünüp 
balmumunun 3/4’ü olan 45 dirhemi şemsiyye, damıtık ve ıtırlı olur. 100 dirhemden 
geriye kalan 55 dirhemi diğer ecza ve madenîlerden olur. 45 dirhemden yalnız 
ıtırlı olanları ayırmak gerekirse 5’e bölünüp 45 dirhemin 1/5’i olan 9 dirhemi 
ıtırlıdır. 45’ten 9 çıkarsa şemsiyye ile damıtığın toplamı olan 36 kalır. Damıtık 
yalnız olarak ayrılmak istenirse 36 rakamı 3’e bölünür. 1/3’ü olan 12’si ıtırlı, 2/3’ü 
olan 24’ü şemsiyyedir. Her bir terkip bu usul üzere aynı şekilde olur.

[Muhtelif Terkipler]

Kantaron yağı 15

Sedef yağı 15

Zambak yağı 15

Papatya yağı 15

Zater yağı 15

Biberiye yağı 15

Mercanköşk yağı 5

Taze raziyane yağı 5

Kekik yağı 15

Gül yağı 15

Sarı şebboy yağı 15

Turunç kabuğu yağı 15

Şemsiyyenin toplamı 160 dirhemdir.

Buhûr-ı meryem yağı  5

Acı elma yağı 5 

Nane yağı 5 
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Anason yağı 5      

Kehribar yağı 5

Karabaş yağı 5 

Mersin yağı 5

Besbase yağı 5

Sakız yağı 15

Acem nefti 25

Damıtıkların toplamı 80 dirhemdir.

          

Halis lâden yağı 15

Kalemüsk yağı 5

Gül yağı 5

Öd ağacı yağı 5

Ağaç kavunu yağı 5

Cevz-i hindî yağı 5

Karanfil yağı 5

Kakule yağı 5

Darçın yağı 5

Amber yağı 5

Itırlıların toplamı 60 dirhemdir.

Mekke pelesengi 10

Yenidünya pelesengi 10

Peru pelesengi 10

Mey‘a 50

Mürrüsâfî 20

Ban Ağacı Tohumu 5

Tatlı sakız 15
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Madenî mumya 15

Termenti 200

Kâfur 15

Takamaka 15

Ecza ve madenlerin toplamı 365 dirhemdir.

Halis sarı balmumu 400 dirhem

Zeytinyağı 2000 dirhem

                             

Hasan Bey’in Yaptığı Terkip

Kantaron yağı 16

Sedef yağı 16

Papatya yağı 16

Zater yağı 16

Biberiye 16

Pelin yağı 16

Hatmi yağı 16

Kekik yağı 16

Turunç kabuğu yağı 15

Oğulotu yağı 16

Damıtıklar

Asılbend çiçeği yağı 5

Mersin yağı 5

Karagünlük yağı 5

Taka yağı 5

Kehribar yağı 5

Anason yağı 5
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Acı elma yağı 5

Nane yağı 5

Karabaş yağı 5

Telâtîn yağı 5

Sakız yağı 5

Hüsame yağı 5

Acem nefti 25

Damıtıklar

Darçın yağı 5

Lâden yağı 15

Karanfil yağı 5

Gül yağı 5

Cevz-i bevvâ yağı 5

Kakule yağı 5

Ağaç kavunu yağı 5

                                                  

Ecza ve Madenîler

Mekke pelesengi 10

Yenidünya pelesengi 10

Peru pelesengi 10

Madeni mumya 15

Karagünlük yağı 50

Mürrüsâfî 20

Venedik termentisi 200

Laden (en iyisi) 20

Kâfur 5

Takamaka zamkı 15
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Gamaylama (Sakız ağacı zamkı) 10

Sarı balmumu 400

Zeytinyağı 2000

Eğer üç bin dirhem hazırlanmak istenirse;

Şemsiyye 160

Damıtık 80

Itırlı 60

Ecza ve madenîler 365

Halis sarı balmumu 400

Zeytinyağı 2000

Toplamı:

2.000

400

365

60

80

160

3.065

Eğer 2700 dirhem yapılmak istenirse;

Şemsiyye 144

Damıtık 72

Itırlı 54

Diğer ecza ve madenîler 330

Halis sarı mum 360

Zeytinyağı 1800
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Toplamı:

1800

360

330

54

72

144

2760

Eğer 800 dirhem yapılmak istenirse;

Şemsiyye 96

Damıtık 48

Itırlı 36

Diğer ecza ve madenîler 120

Halis sarı mum 240

Zeytinyağı 1200

        

Toplamı:

1.200

240

220

36

48

96

1.840

Eğer 350 dirhem yapılmak istenirse;

Şemsiyye 72
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Damıtık 36

Itırlı 27

Diğr ecza ve madenîler 165

Halis sarı balmumu 180

Zeytinyağı 900

                                

Toplamı:

900

180

165

27

36

72

1380

900 dirhem yağ yapılmak istenirse;

Şemsiyye 48

Damıtık 24

Itırlı 18

Diğr ecza ve madenîler 110

Halis sarı 120

Zeytinyağı 600

                          

Toplamı:

600

120

110

18
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24

48

920

Üç beş örnek yazıldı. Tamamı aynı şekildedir. Yazmaya gerek yoktur. 
Dikkat edilsin.

Hazine Muşamması Tertibi

Balmumu 1 kıyye

Zeytinyağı 5 kıyye

İspît yağı 80 dirhem

Gül yağı 15 dirhem

Kantarun yağı 15 dirhem

Kâbe pelesengi 5 dirhem

Kâfur 5 dirhem                Tamam oldu.

Ferfiyun yağı 10

Kantarun yağı 10

Sûf yağı 10

Acı elma yağı 10

Hatmi yağı 10

Ûdu’l-kahr yağı 50

Acem nefti 30

Terementi 50

Mumya 20

Balık nefsi 10

Kâfur 10

Havacıva 5

Zeytinyağı 750

Sarı balmumu 75 
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