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Bölüm 2
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GİRİŞ

İslâm medeniyetinde bilimsel tıbbın gelişimi iki evre içinde değerlendirilmek-
tedir. Bunlar Sâsânî hükümdarı I. Şapur (241-273) döneminde kurulan Cündişa-
pur şehrinde Antik Yunan ve Hint medeniyetlerine ait tıp eserlerinin tercüme 
edilmesi ile başlayan faaliyetin, Abbâsilerin (750-1258) ikinci başkenti Bağdat’da 
kurulan Beytül Hikme’de hız kazanması ile sınırları çizilebilecek Kabullenici Dö-
nem ve bu tercümelerin ışığında gözlem ve deneylerle desteklenen yeni tıbbi bil-
gilerin üretildiği Yaratıcı Dönem’dir (Bayat, 2016). Tercüme döneminde Hippoc-
rates (MÖ 460-MÖ 370), Theophrastus (MÖ 370-MÖ 287) Dioscorides (40-90) 
ve Galenus (130-210) başta olmak üzere çok sayıda Antik Yunan uygarlığı heki-
minin eserleri Arapçaya kazandırılmış, Hippocrates ve Galenus’un ilk defa işaret 
ettiği humoral patoloji teorisi (hıltlar teorosi) genel kabul görmüş (Tabîb İbn-i 
Şerîf, 2017) ve çok sayıda Yunanca hastalık ve bitki ismi olduğu gibi Arapçaya 
alınmıştır. Örneğin Theophrastus’un χαμαίδρυς (chamaidrus) (Theophrastus, 
1916) olarak isimlendirdiği modern Teucrium chamaedrys L. (kısamahmut); İbni 
Sinâ (ö. 1037) tarafından ( كمادريوس) (kemaderyus) (Avicenna, 1473) olarak; Dios-
corides’in κενταύριον μικρόν (kentaurion mikron) (Dioscorides, 2000) olarak 
isimlendirdiği modern Centaurium erythraea Rafn (kırmızı kantaron) İbnü’l-Bay-
târ (ö. 1248) tarafından قنطريون صغير (kantaryun-ı sagir) (Ibn al-Baithar, 1842) ile 
κενταύρειον μέγα (kentaurion mega) (Dioscorides, 2000) olarak isimlendirdiği 
modern Cyanus segetum Hill (gelintacı) yine Baytâr tarafından قنطريون كبير (kan-
taryun-ı kebir) (Ibn al-Baithar, 1842) olarak isimlendirilmiştir. Söz konusu iki 
bitki günümüz Türkiye’sinde hâlihazırda mavi kantaron ve kırmızı kantaron (Bay-
top, 2007) olarak anılmaktadır. Antik Yunan tıbbının etkisi ile gelişim gösteren 
İslâm tıbbında Yaratıcı Dönem ise Râzî (854-925), Mecûsî (930?-994), İbn-i Sinâ, 
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Gâfikî (1100?-1165) ve İbnü’l-Baytâr gibi isimlerin bitkiler hakkında eserler ver-
diği ve bu eserlerin evrensel düzeyde kabul gördüğü dönemdir.

Anadolu’da ilk Türkçe tıp metinleri, beylikler döneminde Türkçe’ye verilen 
önemin artması ile birlikte (Celâlüddin Hızır, 1990) XIII. yüzyılın başında yazıl-
maya başlanmış, XIV. yüzyılda ise Baytâr’ın tıp üzerine yazdığı eser Arapça’dan 
Türkçe’ye tercüme edilmiştir (İshâk bin Murâd, 2016).

Bu çalışmada Ortaçağda Anadolu’da yazılan, derlenen ya da tercüme edilen 
eserlerde hem insan ve hem de hayvan tedavisinde ortak kullanılan bitkilerden 
doğal yayılış alanı Türkiye olanların modern karşılıklarını vermeye çalışacağız.

MATERYAL VE METOT

Çalışmanın ana kaynakları XIII. yüzyılın başları ile XV. yüzyılın ortalarına ka-
dar Anadolu’da Türkçe kullanılarak yazılan, derlenen ya da tercüme edilen tıp 
eserleridir. Bu eserler: Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa)’nın Müntahab-ı Şifâ’sı, İs-
hak bin Murad’ın Edviye-i Müfrede’si, Hekim Bereket’in Hulasa ve Tuhfe-i Mü-
barizi’si, Tabib İbn-i Şerîf ’in Yâdigâr’ı, Abdulvehhâb bin Yusuf ’un Müntehâb-ı 
Fi’t-Tıbb’ı, Ahmed-i Dâ’i’nin Tıbb-ı Nebevî’si, Ahmedî’nin Tervihü’l-Ervâh’ı, Eş-
ref bin Muhammed’in Haza’inü’s-Sa’adat’ı, Akşemseddin’in Maddetü’l-Hayat’ı, 
Cerrâh Mes’ûd’un Hazâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb’ı, Hekim Beşir Çelebi’nin Mec-
mû’atü’l-Fevâyid’i, Mü’min bin Mukbil’in Miftâhü’n-Nûr ve Hazainü’s-Sürûr’u, 
Sabuncuoğlu Şerefeddin’in Mücerrebnâme ve Terceme-i Akrabâdîn’i, Şirvani 
Mahmud’un Sultâniye’si ile yazarı bilinmeyen Kitabu Emrazi’l-Ayn, yazarı bilin-
meyen Cerrân-Nâme, tercüme edeni bilinmeyen Kâmilü’s-Sına’tü’t-Tıbbıye, yaza-
rı bilinmeyen Tertib-i Mu’alece, tercüme edeni bilinmeyen Müfredat-ı İbn-i Bay-
tar’dır. Hayvan sağlığı hakkında faydalanılan eserler ise: Aristo’ya atfedilen Kitabu 
Baytarnâme tercümesi, el-Münzir el-Baytâr’dan Mehmed bin Çerkes tarafından 
yapılan Kitabu Baytarnâme tercümesi ve Ahmed b. el-Hasan b. el-Ahnef ’den ya-
pılan tercüme edeni bilinmeyen Kitabu Baytarnâme tercümesidir. Çalışmada yer 
verilen bitki adları adı geçen eserler ile ilgili yapılan ve Kaynaklar bölümünde 
listesi verilen çalışmalardaki Metin bölümleri taranarak çıkarılmıştır. Çalışmada 
bitkilerin bilimsel isimleri öne alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır.

BULGULAR

Alhagi maurorum Medik. (aguldikeni): [دار شيشغان] Hendek kenarları ile tuzlu 
alanlarda görülen ve yaklaşık 1 metre boylanabilen dikenli bir çalıdır. (Davis, 
1970) Metinlerde dār-ı şïş’ān (Bulut, 2009) veya dār-ı şeyşe’ān (Özer, 1995) olarak 
geçmektedir.
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Allium ampeloprasum L. (pırasa): [كراث] ,[پراصه] Çalılık ve kayalık yamaçlarda 
görülen bitki (Davis, 1984) metinlerde purasa (Çablı, 2014) ve kürrās (Çetin, 
2016) olarak geçmektedir.

Allium cepa L. (soğan): [بصل[, ]صوغان] Hudâyinâbit olarak görülmeyen tür, 
yenilebilir soğanı nedeniyle yoğun olarak yetiştirilmektedir (Davis, 1984). Metin-
lerde basal (Doğan, 2009) ve soġan (Aktaş, 2010) olarak geçmektedir.

Şekil 1. Centaurium erythraea. © Hüseyin Doğan

Allium sativum L. (sarımsak): ]ثوم[ -Hudâyinâbit olarak görülme [صارمساق[, 
yen tür, yenilebilir soğanı nedeniyle yoğun olarak yetiştirilmektedir (Davis, 1984). 
Metinlerde sarımsaḳ (Kırbıyık, 2014) ve sūm (Doğan, 2009) olarak geçmektedir.

Althaea officinalis L. (deli hatmi): [خطمي] Bataklık ve tarla kıyılarında görülen 
bitki 2 metreye kadar boylanabilmekte (Davis, 1967) olup metinlerde amī (İlhan, 
1998) olarak geçmektedir.

Anethum graveolens L. (dereotu): [شبث] ,[اوتى طراق] Yol kenarları ve ekili alan-
lara yakın bölgelerde görülen tür 60 cm boylanabilir (Davis, 1972) ve metinlerde 
ṭurāḳ otu (Aktaş, 2010) ve şibit (Anonim, 2013) olarak geçmektedir.
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Şekil 2. Chelidonium majus. © Hüseyin Doğan

Apium graveolens L. (kereviz): [كرفس] Deniz kenarı ve bataklık alanlarda görü-
len bitki aynı zamanda kültüre alınmış olup yetiştirilmektedir. 1 metre uzayabilen 
ve iki yıllık olan bitki (Davis, 1972) metinlerde kerefs (Tabîb İbn-i Şerîf, 2017) 
olarak geçmektedir.

Aristolochia rotunda L. (zeraventotu): [زراوند] Çam (Pinus L.) ormanlarında 
görülen ve gövdesi yarım metre uzayabilen (Davis, 1982) bitki metinlerde zi(e)
rāvend (Anonim, 2013) olarak geçmektedir.

Asparagus officinalis L. (kuşkonmaz): [هليون] Çayırlar, kumlu sahiller ve step-
lerde görülen bitki 1 metre uzayabilmektedir (Davis, 1984) ve metinlerde helyūn 
(İshâk bin Murâd, 2016) olarak geçmektedir.

Asphodelus aestivus Brot. (kirgiçkökü): [خنثي] ,[سريش] Çayırlarda görülen ve 2 
metre boylanabilen bitki (Davis, 1984) metinlerde çiriş (Gümüşatam, 2009), eşrās 

ve ḥünṣā (Anonim, 2013) olarak geçmektedir.
Adiantum capillus-veneris L. (baldırıkara): [برسياوشان] ,(بالدرى قره) Çatlaklar ve 

süngertaşlarında görülen sporlu bir bitki (Davis, 1965) olup metinlerde baldırı 
ḳara (İshâk bin Murâd, 2016) ve persiyāvşān (Bereket, 2013) olarak geçmektedir.

Berberis vulgaris L. (kızılkaramuk): [2 [امبرباريس metre (...) kadar boylanabilen 
çalı (Davis, 1965) metinlerde anberbāris (Anonim, 2013) olarak geçmektedir.

Beta vulgaris L. (pancar): [پازو] ,[چغندر] Denize yakın alanlarda tek ya da çok 
yıllık (Davis, 1967) olup, metinlerde çögündür ya da pazu (Aktaş, 2010) olarak 
geçmektedir.
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Brassica oleracea L. (lahana): [كلم] ,[كرنب] Ülkemizde yaygın olarak yetiştiril-
mektedir (Davis, 1965). Metinlerde kerneb (Anonim, 2013) ve kelem (Aktaş, 
2010) olarak geçmektedir.

Brassica nigra (L.) K.Koch (kara hardal): [خردل] Tahrip edilmiş arazilerde gö-
rülen, 1,5 metre boylanabilen ve tek yıllık (Davis, 1965) olan bitki metinlerde ḫar-
dal (İlhan, 1998) olarak geçmektedir.

Brassica rapa L. (şalgam): [شلخم] Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilmektedir 
(Davis, 1965). Metinlerde şalgam (Celâlüddin Hızır, 1990) olarak geçmektedir.

Cannabis sativa L. (kenevir): [شهدانج] ,[كندير] Ekonomik değeri nedeniyle ülke-
mizde yetiştirilen, 3,5 metre boylanabilen ve tek yıllık (Davis, 1982) olan bitki 
metinlerde kendir (Anonim, 2013), tohumu ise şahdānec (İshâk bin Murâd, 2016) 
olarak geçmektedir.

Şekil 3. Cichorium intybus. © Hüseyin Doğan

Capparis spinosa L. (kebere): [كبر] Ekili alanlara yakın bölgelerde görülen (Da-
vis, 1965) tür metinlerde k(g)ebere (Şenel, 1988) olarak geçmektedir.

Cedrus libani A.Rich. (katranağacı): [قطران] Sütun biçimli ve 40 metre kadar 
boylanabilen ağaç (Davis, 1965) metinlerde katrân (Tabîb İbn-i Şerîf, 2017) olarak 
geçmektedir.

Centaurium erythraea Rafn (kırmızı kantaron): [قنطريون صغير] Kayalık alan-
larda ve açık ormanlarda görülen, 50 cm büyüyebilen ve genellikle iki yıllık (Da-
vis, 1978) olan bitki metinlerde kantaryûn-ı sağîr (İbn Baytar, 2017) olarak geç-
mektedir (Şekil 1’de). İbn-i Sînâ, Dioscorides’in tanımına (Dioscorides, 2000) 
uygun olarak kantaronu küçük ve büyük olarak ikiye ayırmıştır (Hakim İbni Sina, 
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1998). Büyük kantaron olan Cyanus segetum Hill türüne takip eden sayfalarda 
değinilecektir.

Ceratonia siliqua L. (keçiboynuzu): [خرنوب] Çalılık alanlarda görülen ve 3 ila 
10 metre arası boylanabilen çalı ya da ağaç formunda (Davis, 1970) olan bitki me-
tinlerde ḫarnūb (Bulut, 2009) veya keçiboynuzu (Gümüşatam, 2009) olarak geç-
mektedir.

Chelidonium majus L. (kırlangıçotu): [ماميران] Gölgeli bölgelerde görülen, 90 
cm uzayabilen ve çok yıllık (Davis, 1965) olan bitki metinlerde māmīrān (Doğan, 
2009) olarak geçmektedir (Şekil 2’de).

Cichorium intybus L. (hindiba): [كاسني] Çayır ve yol kenarında görülen, 1 met-
re büyüyebilen ve çok yıllık (Davis, 1965) olan bitki metinlerde ḳāsnī (Göçgün, 
2010) olarak geçmektedir (Şekil 3’te).

Cistus creticus L. (laden): [الدن] Makilerde görülen ve bir metre boylanabilen 
bir çalı (Davis, 1965) olan bitki metinlerde laden (Uçar, 2009) olarak geçmektedir 
(Şekil 4’te).

Citrullus colocynthis (L.) Schrad. (acıkarpuz): [حنظل] ,[ابو جهل قربوز] Deniz ke-
narında görülen, sürünücü ve çok yıllık (Davis, 1972) olan bitki metinlerde ebu-
cehil ḳarpūzı (Gümüşatam, 2009) ve ḥanṭal (İbn Baytar, 2017) olarak geçmektedir.

Conium maculatum L. (baldıran): [شوكران] ,[بالديران] Sulak alanların yakınla-
rında görülen bitki 2 metre boylanabilir (Davis, 1972) ve metinlerde baldıran (Ta-
bîb İbn-i Şerîf, 2017) ve şevkerān (Şahin, 1994) olarak geçmektedir.

Convolvulus arvensis L. (tarla sarmaşığı): [لبالب] Yaygın olarak görülen, sürü-
nücü ya da tırmanıcı ve üç metreye kadar uzayabilen (Davis, 1978) bitki metinler-
de leblāb (Küçükkaya, 2016) olarak geçmektedir (Şekil 5’te).

Convolvulus scammonia L. (bingözotu): [سقمونيا] ,[محموده] Meşelik (Quercus L.) 
ve makilerde görülen sürünücü ya da tırmanıcı (Davis, 1978) olan bitki metinler-
de maḥmūde ve saḳmūniyā (Bereket, 2013) olarak geçmektedir.
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Şekil 4. Cistus creticus. © Hüseyin Doğan

Coriandrum sativum L. (kişniş): [كزبرة]  Çalılık ve nadasa bırakılmış [كشنيج], 
tarlalarda görülen bitki yarım metre büyüyebilmekte ve yoğun olarak yetiştiril-
mekte (Davis, 1972) olup metinlerde kişnīc (Hekim Bereket, 2016) ve küzbere 
(İshâk bin Murâd, 2016) olarak geçmektedir.

Corylus avellana L. (fındık): [6 [بندق metre (...) kadar büyüyebilen bir çalı (Da-
vis, 1982) olup metinlerde b(f)ınduḳ (Anonim, 2013) olarak geçmektedir

Cupressus sempervirens L. (servi): [سرو] Ülkemizde genellikle mezarlıklara di-
kilen ve 35 metre kadar boylanabilen ağaç (Davis, 1965) metinlerde serv (İshâk 
bin Murâd, 2016) olarak geçmektedir.

Cyanus segetum Hill (gelintacı): [قنطريون كبير] Kayalık yamaçlar ve çam (Pinus 
L.) ormanlarında görülen, 60 cm büyüyebilen ve tek yıllık (Davis, 1965) olan bitki 
metinlerde kantaryûn-ı kebîr (İbn Baytar, 2017) olarak geçmektedir.

Cydonia oblonga Mill (ayva): [آيوا] ,[سفرجل] Anavatanı Kafkasya ve İran olup, 
bitki yenilebilir meyvesi nedeniyle özellikle Batı Anadolu’da yoğun olarak yetişti-
rilmektedir (Davis, 1972). Metinlerde sefercel (Anonim, 2013) ve ayva (İshâk bin 
Murâd, 2016) olarak geçmektedir.

Cyperus rotundus L. (topalak): [طٓوپاالق] ,[سعد] Sulak alanları tercih eden çok 
yıllık bir bitki (Davis, 1985) olup metinlerde su’d (Özdemir, 2018) olarak geçmek-
tedir.

Delphinium staphisagria L. (bitotu): [ميويزج] Ormanlık alanlarda görülen, 1 
metre büyüyebilen ve iki yıllık olan bitki (Davis, 1965) metinlerde mevīzec (Göç-
gün, 2010) olarak geçmektedir.



Tarih Araştırmaları II

- 24 -

Drimia maritima (L.) Stearn (kum örümcekotu): [اسقيل]  Genellikle [عنصل], 
deniz kıyılarındaki kumsallarda görülen bitki (Davis, 1984) metinlerde ‘unsul 
(Özdemir, 2018) ve ısḳīl (Güven, 2005) olarak geçmektedir.

Ecballium elaterium (L.) A.Rich. (eşek hıyarı): [قثا الحمار] Yol ve dere kenarında 
görülen çok yıllık (Davis, 1972) bir bitki olup metinlerde ḳıs̱s̱aül ḥımār (Kırbıyık, 
2014) olarak geçmektedir.

 
Şekil 5. Convolvulus arvensis. © Hüseyin Doğan

Ficus carica L. (incir): [10 [اينجير metre (...) ya da daha fazla büyüyebilen ve 
yenilebilir meyvesi nedeniyle yaygın olarak yetiştirilen (Davis, 1982) bitki metin-
lerde e(i)ncir (Çablı, 2014) olarak geçmektedir.

Foeniculum vulgare Mill. (rezene): [رازيانج] Dere kenarlarında ve çam (Pinus 
L.) ormanlarında görülen bitki 1,5 metreyi aşabilmektedir, ayrıca ülkemizde ye-
tiştirilmektedir (Davis, 1972). Metinlerde rāziyāne (Anonim, 2013) olarak geç-
mektedir.

Fumaria officinalis L. (şahtere): [شاهترج] Ekili alanlarda görülen (Davis, 1965) 
bitki metinlerde şahtere (Gümüşatam, 2009) olarak geçmektedir.

Glaucium corniculatum (L.) Curtis (çömlekçatlatan): [ماميثا] Yamaçlarda görü-
len, 40 cm. boylanabilen ve tek ya da iki yıllık (Davis, 1965) olan bitki metinlerde 
māmīsā (Ayhan, 2011) olarak geçmektedir.

Gentiana lutea L. (sarı afat): [جنطيانا] Alpin çayırlarda görülen ve 120 cm boy-
lanabilen (Davis, 1978) bitki metinlerde cinṭiyānā (Özer, 1995) olarak geçmekte-
dir.

Glycyrrhiza glabra L. (meyan): [سوس] Tatlı ve tuzlu su kaynaklarına yakın 
alanlarda bulunan ve 60 cm. boylanabilen bitki (Davis, 1970) metinlerde boyān 
(Küçükkaya, 2016) ve sūs (Ayhan, 2011) olarak geçmektedir.
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Hedera helix L. (duvar sarmaşığı): [30 [صارماشيق metreye (...) kadar uzayabi-
len sarılıcı-tırmanıcı bir bitki olup ormanlık alanlarda görülmektedir (Davis, 
1972). Metinlerde sarmaşuk (Celâlüddin Hızır, 1990) olarak geçmektedir.

Helleborus orientalis Lam. (çöpleme): [خربق اسود] Çalılık ve ormanlık alanlarda 
görülen ve 60 cm. boylanabilen (Davis, 1965) bitki metinlerde ḳara ḥarbaḳ (Bere-
ket, 2013) olarak geçmektedir. Kara harbak’ın cinsinin Helleborus L. olduğu kesin 
olmakla birlikte türü konusunda fikir birliği yoktur. Galenus, Theophrastus ve 
Galenus’un elleborus melas (ἐλλέβορος μέλας) ile kastettiği bitkinin Helleborus 
niger L. ya da Helleborus cyclophyllus Boiss. olma ihtimali yüksektir ancak her iki 
tür de Avrupa kıtasına özgüdür. Beri taraftan H. orientalis hem Anadolu’da hem 
de Yunanistan’da görülmektedir. Beyrunî de kendinden önceki yazarlar gibi har-
bak bitkisini ikiye ayırmıştır: Beyaz ve siyah (Beyrunî, 2011). Beyaz harbak ile 
kastedilen ise Veratrum album L.’dur.

Hordeum vulgare L. (arpa): [ارپا] Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen[37] bitki 
metinlerde arpa (Kırbıyık, 2014) olarak geçmektedir.

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba (mandakulağı): [حى العالم] Kayalık alan-
larda görülen ve 45 cm büyüyebilen (Davis, 1972) bir bitki olup metinlerde hay-
yu’l-âlem (Tabîb İbn-i Şerîf, 2017) olarak geçmektedir.

Hyoscyamus niger L. (banotu): [بنج] Hububat tarlalarında, kayalık bölgelerde 
ve yol kenarlarında görülen, 1 metre boylanabilen ve tek ya da iki yıllık (Davis, 
1978) olan bitki metinlerde benc (Uçar, 2009) olarak geçmektedir (Şekil 6’da).

Hyssopus officinalis L. (zufaotu): [زوفا] Yüksek rakımlardaki kayalık alanlarda 
görülen bitki 40 cm boylanabilir ve çok yıllıktır (Davis, 1982). Metinlerde zūfā 
(Celâlüddin Hızır, 1990) olarak geçmektedir.

Şekil 6. Hyoscyamus niger. © Hüseyin Doğan



Tarih Araştırmaları II

- 26 -

Inula helenium L. (andızotu): [راسن] ,[اندز] Ormanlık alanlar ve tatlı su kay-
naklarının yakınlarında görülen, 2 metre boylanabilen ve çok yıllık (Davis, 1965) 
olan bitki metinlerde anduz ve rāsen (Özdemir, 2018) olarak geçmektedir.

Iris × germanica L. (göksüsen): [سوسن] ,[ايرسا] Hudâyinâbit olarak bulunma-
yan tür Türkiye’de genellikle mezarlıklarda görülmekte (Davis, 1984) olup metin-
lerde irsā ve süsen (Celâlüddin Hızır, 1990) olarak geçmektedir.

Juglans regia L. (ceviz): [25 [جوز metre (...) büyüyebilen ve yenilebilir meyvesi 
nedeniyle yaygın olarak yetiştirilen ağaç (Davis, 1982) metinlerde cevz (Şahin, 
1994) olarak geçmektedir.

Juniperus communis L. (ardıç): ]15 ]عرعر metre (...) [آرديچ]  büyüyebilen ağaç 
(Davis, 1965) metinlerde ‘ar’ar (Çetin, 2016) ve ardıç (Tabîb İbn-i Şerîf, 2017) 
olarak geçmektedir.

Juniperus sabina L. (saç ağacı): [1 [ابهل metre (...) kadar büyüyebilen çalı (Da-
vis, 1965) metinlerde ebhel (Anonim, 2013) olarak geçmektedir. Gāfikī bu türü; 
meyvesi fındığa benzeyen, yaprakları ılgına benzeyen, görünümü serviye benze-
yen ve meyvesiz olan olmak üzere dörde ayırmıştır (Al-Ghâfiqî, 1932).

Lactuca sativa L. (marul): [خس]  Antik Roma döneminden itibaren [مارول], 
kültüre alındığı düşünülen bitki, yenilebilir yaprakları nedeniyle yaygın olarak ye-
tiştirilmektedir (Davis, 1965). Metinlerde marūl ve ḫass (Çetin, 2016) olarak geç-
mektedir.

Laurus nobilis L. (defne): [دفنه] ,[غار] Ülkemizde yaprak ve meyveleri parfüme-
ri ve yağ üretiminde kullanılan çalı ya da ağaç (Davis, 1982) formunda görülebi-
len bitki metinlerde ġār (Çablı, 2014) ve defne (Ak, 2008) olarak geçmektedir.

Lavandula stoechas L. (karabaş):[اسطوخودوس] Çalılık alanlarda görülen ve 45 
cm boylanabilen bir çalı (Davis, 1982) olup metinlerde usṭuḫudūs (İshâk bin 
Murâd, 2016) olarak geçmektedir.

 Lens culinaris Medik. (mercimek): [مرجمك] [عدس] Yenilebilir tohumları nede-
niyle yaygın olarak yetiştirilir. 40 cm kadar boylanabilen tek yıllık bitki (Davis, 
1970) metinlerde mercümek (Bulut, 2009) ve ‘ades (Celâlüddin Hızır, 1990) ola-
rak geçmektedir.
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Şekil 7. Linum usitatissimum. © Hüseyin Doğan

Lepidium latifolium L. (nujdar): []یجموك هبا[ metreye kadar büyüyebilen, ba-
taklık alanlarda görülen ve çok yıllık (Davis, 1965) olan bitki metinlerde şayṭarac 
(Uçar, 2009) olarak geçmektedir.

Lepidium sativum L. (tere): [تره] ,[كردمه] Ekili alanlarda görülen, yarım metre 
boylanabilen ve tek yıllık (Davis, 1965) olan bitki metinlerde kerdeme (İshâk bin 
Murâd, 2016) olarak geçmektedir.

Linum usitatissimum L. (keten): [كتان] Ekili alanlarda görülen, bir metre boyla-
nabilen ve tek ya da iki yıllık (Davis, 1967) olan bitki metinlerde kettān (Ak, 2008) 
olarak geçmektedir (Şekil 7’de).

Malus sylvestris (L.) Mill. (yaban elması): [ألما] ,[تفاح] Yenilebilir meyvesi nede-
niyle özellikle yoğun olarak yetiştirilen ve 15 metreye kadar büyüyebilen (Davis, 
1972) ağacın meyvesi metinlerde alma (Celâlüddin Hızır, 1990) ve tuffāḥ (Güven, 
2005) olarak geçmektedir.

Malva sylvestris L. (ebegümeci): [ابه [كومجی   Yaygın olarak görülen [ خبازي], 
(Davis, 1967) bitki metinlerde ḥubāzī (Doğan, 2009) ve ebe(m) gümeci (Küçük-
kaya, 2016) olarak geçmektedir (Şekil 8’de).

Marrubium vulgare L. (karaderme): [فراسيون]  Yol kenarı ve steplerde [كندنه], 
görülen bitki 60 cm kadar büyüyebilir ve çok yıllıktır (Davis, 1982). Metinlerde 
kendene (Anonim, 2013) ve farāsiyūn (Tabîb İbn-i Şerîf, 2017) olarak geçmekte-
dir.

Matricaria chamomilla L. (alman papatyası): [باباديه] ,[بابونج] Yol kenarı ve eki-
li arazilerde görülen bitki 45 cm boylanabilmekte (Davis, 1965) olup metinlerde 
bābūnec ve bābādya (İshâk bin Murâd, 2016) olarak geçmektedir. Tıbbî olarak 
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yaygın kullanılan Chamaemelum nobile (L.) All. taksonunun da işaret edilmesi 
muhtemeldir.

Melilotus officinalis (L.) Pall. (kokulu yonca): [بدرنجبوية] الملك],   Tahrip [اكليل 
edilmiş alanlarda görülen ve 2,5 metre boylanabilen bitki (Davis, 1970) metinler-
de iklīlü’l-melik (Bereket, 2013) ve bādrencbūye (Özdemir, 2018) olarak geçmek-
tedir.

Mentha × piperita L. (nane): [نعناع] Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen (Da-
vis, 1982) bitki metinlerde nā’nā (Gümüşatam, 2009) olarak geçmektedir.

Mentha longifolia (L.) L. (pünk): [نمام] Sulak alanlara yakın bölgelerde görülen, 
120 cm boylanabilen ve çok yıllık (Davis, 1982) olan bitki metinlerde nemmām 
(Çablı, 2014) olarak geçmektedir.

Mentha pulegium L. (yarpuz): [يارپوز] ,[فوذنج] Sulak alanlara yakın bölgelerde 
görülen, 40 cm boylanabilen ve çok yıllık (Davis, 1982) olan bitki metinlerde fū-
tenc ve yarpuz (Uçar, 2009) olarak geçmektedir.

Şekil 8. Malva sylvestris. © Hüseyin Doğan

Myrtus communis L. (mersin): [اس] ,[مرسين] Kayalık yamaçlarda ve makilerde 
görülen, 5 metre boylanabilen çalı (Davis, 1972) metinlerde mersin (Tabîb İbn-i 
Şerîf, 2017) ve ās (Doğan, 2009) olarak geçmektedir.

Nasturtium officinale R.Br. (suteresi): [رشاد] ,[جرجير] Sulak alanlara yakın böl-
gelerde görülen, 90 cm boylanabilen ve çok yıllık (Davis, 1965) olan bitki metin-
lerde cırcır ve reşad (Çağıran, 1992) olarak geçmektedir.

Nerium oleander L. (zakkum): ]6 [آغو آغاجی] ,[جورك اوتی] metre boylanabilen 
ve genellikle peyzaj bitkisi olarak dikilen (Davis, 1978) bitki metinlerde ḫarzehre 
(İshâk bin Murâd, 2016), dıflī ve aġı ağacı (Anonim, 2013) olarak geçmektedir.
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Nigella sativa L. (çörekotu): [اوتی جورك] ,[شونيز] Ekili alanlarda görülen ve 30 
cm büyüyebilen bitki (Davis, 1965) metinlerde şūnīz (Anonim, 2013) ve çörek otu 
(Çağıran, 1992) olarak geçmektedir.

Nymphaea alba L. (nilüfer): [نيلوفر] Tamamen sucul olan bitki sığ sularda gö-
rülür (Davis, 1965). Metinlerde nīlūfer (Uçar, 2009) olarak geçmektedir (Şekil 
9’da).

Olea europaea L. (zeytin): [10 [زيتون metre büyüyebilen, yağı ve meyvesi nede-
niyle yaygın olarak yetiştirilen ağaç (Davis, 1978) metinlerde zeytun (Çablı, 2014) 
olarak geçmektedir.

Opopanax chironium Koch (kirkorazar): [جاوشير] Dere kıyıları ve ıslak çayır-
larda görülen bitki çok yıllık olup 3 metreye kadar boylanabilmektedir (Davis, 
1972). Metinlerde cāvşīr (Hekim Bereket, 2016) olarak geçmektedir.

Şekil 9. Nymphaea alba. © Hüseyin Doğan

Origanum vulgare L. (karakınık): [صعتر] Kayalık yamaçlarda ve makilerde gö-
rülen ve 1 metre boylanabilen (Davis, 1982) bitki metinlerde sa’ter (Doğan, 2009) 
olarak geçmektedir.

Papaver somniferum L. (haşhaş): [خشخاش] ,[افيون] Ülkemizde özellikle Afyon, 
Aydın ve Malatya’da yetiştirilen (Davis, 1965) bitki metinlerde afyūn ve ḫaşḫaş 
(Ak, 2008) olarak geçmektedir.

Peganum harmala L. (üzerlik): [70 [يوزرلك] ,[حرمل cm boylanabilen ve çok yıl-
lık (Davis, 1967) olan bitki metinlerde ḥarmel ve (y)üzerlik (Çablı, 2014) olarak 
geçmektedir.
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Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (kamış): [قصب[, ]قامش] Sulak alan-
larda görülen, 3 metre boylanabilen ve çok yıllık[37] olan bitki metinlerde ḳaṣab 
(Doğan, 2009) ve ḳamış (İshâk bin Murâd, 2016) olarak geçmektedir.

Pimpinella anisum L. (anason): [انيسون] Aromatik meyveleri nedeniyle yoğun 
olarak yetiştirilmekte olan ve 70 cm boylanabilen (Davis, 1972) tek yıllık bitki 
metinlerde anīsūn (İshâk bin Murâd, 2016) olarak geçmektedir.

Pistacia lentiscus L. (sakız ağacı): [مصطكي] Makiliklerde görülen, herdem yeşil 
ve 3 metre boylanabilen (Davis, 1967) bitki metinlerde maṣṭakī (Gümüşatam, 
2009) olarak geçmektedir.

Pistacia terebinthus L. (menengiç): [6 [بطم metreye kadar boylanabilen (Davis, 
1967) bitki metinlerde buṭm (Çetin, 2016) olarak geçmektedir.

Pistacia vera L. (antep fıstığı): [فستق] Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve 
Mardin’de yaygın olarak yetiştirilen (Davis, 1967) bitki metinlerde fıstuḳ (Çetin, 
2016) olarak geçmektedir.

Plantago major L. (sinirotu): [لسان الحمل] Sulak alanlara yakın bölgelerde görü-
len, yarım metre büyüyebilen ve çok yıllık (Davis, 1982) olan bitki metinlerde 
lisānü’l-ḥamel (Özdemir, 2018) olarak geçmektedir (Şekil 10’da).

Platanus orientalis L. (çınar): [30 [دلب]   metreye kadar büyüyebilen ve جنار], 
yaygın olarak görülen bir ağaç (Davis, 1982) olup metinlerde çenār (İshâk bin 
Murâd, 2016) ve dülüb (Anonim, 2013) olarak geçmektedir.

Polygonum aviculare L. (köyotu): [عصا الراعي] ,[بطباط] Tahrip edilmiş araziler-
de görülen ve tek yıllık (Davis, 1967) olan bitki metinlerde baṭbāṭ ve ‘as̱e’r-rā’ī 
(Doğan, 2009) olarak geçmektedir.

Portulaca oleracea L. (semizotu): [تخمكان] ,[بقلة الحمقا] Tahrip edilmiş arazilerde 
görülen (Davis, 1967) bitki metinlerde baḳlatu’l-ḥamḳa (Çetin, 2016) ve toḫ-
mekān (İshâk bin Murâd, 2016) olarak geçmektedir.

Prunus domestica L. (erik): [اجاص] ,[اريك] Yenilebilir meyvesi nedeniyle ülke-
mizde yaygın olarak yetiştirilmektedir (Davis, 1972). Metinlerde erük (Özdemir, 
2018) ve ıccāş (Celâlüddin Hızır, 1990) olarak geçmektedir.
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Şekil 10. Plantago major. © Hüseyin Doğan

Prunus mahaleb L. (mahlep): [10 [محلب metre kadar büyüyebilen bir ağaç (Da-
vis, 1972) olup metinlerde maḥleb (Özer, 1995) olarak geçmektedir.

Punica granatum L. (nar): [رمان] ,[نار],   Yenilebilir meyvesi nedeniyle [جلنار] 
yaygın olarak yetiştirilmektedir (Davis, 1972). Metinlerde bitkinin çiçekleri çül-
nār, ağacı enār, meyvesi ise rummān (Gümüşatam, 2009) olarak geçmektedir.

Rubia tinctorum L. (kökboyası): [قيزيل بويا] ,[فوة] Çalılıklarda görülen ve 2 met-
re boylanabilen (Davis, 1982) bir bitki olup metinlerde fuvve (Şenel, 1988) ve ḳızıl 
boya (Özdemir, 2018) olarak geçmektedir.

Rumex obtusifolius L. (kökükızıl): [حماض] Nemli bölgelerde görülen, bir metre 
büyüyebilen ve çok yıllık (Davis, 1967) olan bitki metinlerde ḥummāż (Ak, 2008) 
olarak geçmektedir.

Quercus L. (meşe): [بلوط] Ülkemizde 32 taksonla temsil edilen cinsin (Davis, 
1982) metinlerde hangi türü kastedildiği anlaşılmamakla birlikte Quercus coccife-
ra L. (kermes meşesi) olması yüksek ihtimal olarak görülmektedir. Metinlerde 
cinsin meyvesi belluṭ (İlhan, 1998) olarak geçmektedir.

Rheum ribes L. (ışgın): [ريباس] Yüksek rakımlardaki kayalık yamaçlarda görü-
len (Davis, 1967) bitki metinlerde ribās (Çablı, 2014) olarak geçmektedir.

Rhus coriaria L. (sumak): [سماق] Çalılıklarda görülen ve 3 metre kadar boyla-
nabilen çalı (Davis, 1967) metinlerde summāḳ (Ak, 2008) olarak geçmektedir.

Salix aegyptiaca L. (halef): [صفصاف] ,[خالف] Yüksek rakımlarda görülen ve 10 
metre büyüyebilen (Davis, 1982) bitki metinlerde hallâf ve safsaf (Tabîb İbn-i 
Şerîf, 2017) olarak geçmektedir.



Tarih Araştırmaları II

- 32 -

Sinapis alba L. (mamanık): [آق خردل] Yol kenarlarında görülen, 60 cm büyüye-
bilen ve tek yıllık (Davis, 1965) olan bitki metinlerde aḳ ḫardal (Küçükkaya, 2016) 
olarak geçmektedir.

Solanum americanum Mill. (itüzümü): [عنب الثعلب] Yaygın olarak görülen, 70 
cm boylanabilen ve tek yıllık (Davis, 1978) olan bitki metinlerde ‘inebü’s̱-s̱a’leb 
(Ayhan, 2011) olarak geçmektedir.

 Styrax officinalis L. (ayıfındığı): [لبني] Maki ve çalılıklarda görülen ve 6 metre 
boylanabilen çalı (Davis, 1978) metinlerde günlük (Güven, 2005) ve lübbān (Do-
ğan, 2009) olarak geçmektedir.

Şekil 11. Teucrium polium. © Hüseyin Doğan

Teucrium polium L. (acıyavşan): [جعدع] Yaygın görülen, 40 cm boylanabilen ve 
çok yıllık (Davis, 1982) olan bitki metinlerde ca’da (Kırbıyık, 2014) olarak geç-
mektedir (Şekil 11’de).

Tribulus terrestris L. (çobançökerten): [دمر دكني] Yol kenarında ve nadasa bıra-
kılmış tarlalarda görülen ve tek yıllık (Davis, 1967) olan bitki metinlerde demir 
dikeni (Tabîb İbn-i Şerîf, 2017) olarak geçmektedir.

Trigonella foenum-graecum L. (çemenotu): [حلبة] Kayalık ve ekili alanlarda gö-
rülen ve 50 cm boylanabilen bitki (Davis, 1970) metinlerde boy (Ak, 2008) ve 
ḥulbe (Uçar, 2009) olarak geçmektedir.

Triticum aestivum L. (ekmeklik buğday): [بوغدای] Ülkemizde en yaygın yetişti-
rilen[37] tahıl olan bitki metinlerde buğday (Küçükkaya, 2016) olarak geçmektedir.

Urtica pilulifera L. (dalağan): [اصرغان]  Sulak alanların yakınlarında [انجرة], 
görülen, 80 cm boylanabilen ve tek yıllık (Davis, 1982) olan bitki metinlerde en-
cüre ve ıṣırġān (Çetin, 2016) olarak geçmektedir.
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Veratrum album L. (dokuztepeli): ]خربق ابيض] Yüksek rakımlardaki nemli ça-
yırlarda görülen bitki (Davis, 1984) metinlerde aḳ ḥarbaḳ (Bereket, 2013) olarak 
geçmektedir.

Vicia ervilia (L.) Willd. (küşne): [كرسنة[, ]بورچاق] Çalılık ve kayalık yamaçlarda 
görülen 70 cm boylanabilen tek yıllık bitki (Davis, 1970) metinlerde burçak (Gü-
ven, 2005), kersene (Özer, 1995) ve kürsene (Doğan, 2009) olarak geçmektedir.

Vicia faba L. (bakla): [باقلى] Ülkemizde yoğun olarak yetiştirilen bir bitki olup 
(Davis, 1970) metinlerde bakla (Hekim Bereket, 2016) olarak geçmektedir.

Viola odorata L. (kokulu menekşe): [بنفسج] Gölgelik alanları tercih eden 15 cm 
büyüyebilen ve çok yıllık (Davis, 1965) olan bitki metinlerde benefşe (Kırbıyık, 
2014) olarak geçmektedir.

Viscum album L. (ökseotu): [دبق] Yarıparazit ve herdem yeşil bir çalı olan bitki 
çeşitli ağaçların üzerinde görülür (Davis, 1982) ve metinlerde dibḳ (Şahin, 1994) 
olarak geçmektedir.

Vitis vinifera L. (asma): [عنب[, ]اۏزۏم[, ]قوروق[, ]آصمٰه[ Özellikle İzmir ve Mani-
sa’da yoğun olarak yetiştirilen (Davis, 1967) bitki metinlerde ‘ineb[38], üzüm[35], 
ḳoruḳ (Gümüşatam, 2009) ve aṣma (Kırbıyık, 2014) olarak geçmektedir

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada, Ortaçağda Anadolu’da insan ve hayvan sağlığı üzerine yazılmış, 
derlenmiş ya da tercüme edilmiş olan tıp eserlerinde yer verilen bitki isimleri, 
dönemden önce gerek İslâm uygarlığında gerekse antik Yunan ve antik Roma uy-
garlığında yazılmış tıp eserlerindeki bitki isimleri ile mukayese edilerek modern 
binominal nomenklatürdeki karşılıkları verilmeye çalışılmıştır. Metinlerde görü-
len alg, yosun ve liken türleri çalışma kapsamının dışında tutulmuştur.

Bu çalışmanın ilgili dönemde sağlık alanında kullanılan bitkilerle ilgili bil-
gi karmaşasını ortadan kaldıracağı ve Türk Dili, Tıp, Eczacılık, Veterinerlik gibi 
alanlarda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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