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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Metinlerde matrıdus, masrîditûs, mesrîzîtûs imlaları ile geçen veya 
araştırıcılar tarafından böyle okunan bir drog vardır. Bazı araştırıcı-
lar bunu bir bitki, biri de macun olarak tespit etmiştir. Bunun dışında 
başka şeyler söyleyenler de vardır. Sırası ile bunları görüp değerlen-
direlim. 

1. Kutadgu Bilig’in 1051.-1066. beyitleri Ay Toldı’nun hastalığını, ya-
pılan teşhis ve tedavisi ile aldığı ilaçları anlatıyor:

1051 bu ay toldı buldı tilekin tükel / tüketti tiriglik turı kaldı mal
1052 yana irlü kirdi bu tolmış ayı / kadır kışka yandı yarumış yayı
1053 yaraşık tadular karıştı için / küçendi biri tuttı bastı üçin
1054 tadu tegşürüldi aşı boldı yig / agır boldı köngli katıg tuttı ig
1055 tadu artadı kör küçi eksüdi / kagıl teg köni bod egildi kodı
1056 tutup çaldı yirke agır ig kelip / töşekke kirip yattı munglug ulıp
1057 otacı tirildi tamur kördiler / ol ig kem ne ermiş ayu birdiler
1058 kayu aydı kan tutmış emdi munı / aça birgü ekçek akıtgu kanı
1059 kayu aydı ötrüm içürgü kerek  / özi katmış emdi boşutgu kerek
1060 kayusı soğık itti kattı cülab / kayu kıldı birdi kereklik şerab
1061 ot em kalmadı kör neçe kıldılar / yaraşık ne erse anı birdiler
1062 asıg kılmadı künde arttı igi / koradı küçi künde yitti ögi
1063 negü tir eşitgil sakınuk kişi / sakınuk kişi ol kişiler başı
1064  kerek kat şeli–e, kerek tiryak it / kerek matrıdus kat ya çurnı ögit
1065 kerek tut otacı kerek erse kam / ölüglike hergiz asıg kılmaz em
1066 usal bolmagıl ay tirig boldaçı / tirig boldung erse özüng öldeçi

 * * * * *
1051 Bu Ay-Toldı her dileğine kavuştu;
 ömrünü tamamladı, malı mülkü kaldı.

1052 Dolunayı tekrar küçülmeye başladı;
 parlak yazı sert kışa döndü. 
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1053 Uyum içinde bulunan unsurlar arasında fesat baş gösterdi.
 biri baskın çıktı, diğerlerini bastırdı.

1054 Unsurların durumu değişti; yiyeceği çiğ geldi;
 gönlünü sıkıntı kapladı ve ağır bir hastalığa tutuldu.

1055 Unsurlar bozuldu, kuvveti azaldı;
 dik vücudu, yaş söğüt dalı gibi büküldü.

1056 Ağır hastalık geldi; onu tutup yere çaldı;
 acılar içerisinde inleyerek yatağa düştü

1057 Etrafına otacılar toplandı, nabzına baktılar;
 bu hastalık ve rahatsızlığa dair fikirlerini söylediler.

1058 Biri dedi ki: Şimdi bunu kan tutmış,
 damarını açmak ve kan akıtmak gerek.

1059 Biri dedi ki: Müshil içirmeli, kabız olmuş,
 şimdi onu boşaltmak gerek.

1060 Biri şerbet hazırladı ve gül-suyu kattı.
 Biri gerekli gördüğü bir içkiyi yapıp verdi.

1061 Yapmadıkları tedavi, vermedikleri ilaç kalmadı;
 faydalı gördükleri her şeyi verdiler.

1062 Fakat hiç biri fayda etmedi; hastalığı günden güne arttı.
 Gücü günden güne azaldı ve şuurunu gittikçe kaybetti.

1063 Takva sahibi insan ne der dinle;
 takva sahibi olanlar daima ileri gelen insanlardır.

1064 İster şelise kat ister tiryak yap;
 İster matrıdus karıştır, ister müshil ver

1065 İster otaçı getir, ister kam;
 ölmekte olana hiçbir ilaç fayda vermez.

1066 Ey hayatta olan, gafil olma;
 bugün dirisin, fakat bir gün muhakkak öleceksin“.

Reşid Rahmeti Arat hocamızın Kutadgu Bilig’in 1064. beytinde matrıdus şek-
linde transkripsiyonladığı kelimeyi Peter Zieme “Indische Wörter in nicht-
buddhistischen alttürkischen Texten”1 başlıklı makalesinde şöyle çözümlü-
yor: matrıdus okunan kelimenin ma bölümü Türkçe “dahi, da/de” anlamına 
gelen bir kelimedir.  Geriye kalan kısımdaki trı okunan bölüm Sanskritçe “üç” 
anlamına gelen tri kelimesidir. Kelimenin dus okunan bölümü ise Sanskritçe 
doş (< skr. doṣa) okunmalıdır. tri doş’un Uygur Türkçesindeki karşılığı “üç doş-
lar” şeklindedir. 

1 Indien und Zentralasien Sprach- und Kulturkontakt. Vortrage des Göttünger Symposions 
vom 7. bis 10. Mai 2001, Wiesbaden 2003, s. 153-163. 
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Peter Zieme’nin bu açıklamasındaki “üç doşlar” bana göre ariri, viriri, imiti (= 
haritaki) isimli devalardır. Bu beyitte geçen birisi Farsça birisi de Arapça olan 
iki kelimeyi de Müntehab-ı Şifa’dan alarak açıklamak gerekiyor. Farsça Şelîşâ 
Felç ve organ çıkmalarında kullanılan bir tür ilaç, Arapça tiryak. Genellikle 
panzehir niteliğinde olan bir grup macun. Sanskrit çurnı (< Skr. cūrṇa) ise “çok 
ince toz, un, pudra (feiner Staub, Mehl, Pulver). 

Peter Zieme metni şöyle okuyup çeviriyor: 

kerek kat şelis̱e, kerek tiryak it / kerek ma tridoş kat ya çurnı ögit

İster şelîşâ kat, ister tiryâk et. İstersen de üç doşlar kat yahut çurnı öğüt.

2. Mehmet Ölmez “Kutadgu Bilig’in Söz Varlığı ve Adakşu ‘Birlikte, Beraber, 
Yanyana’ üzerine”2 başlıklı makalesinde Reşid Rahmeti Arat’ın matrıdus oku-
duğu kelimeyi matırdus şeklinde okuyarak şu açıklamayı yapıyor:

matırdus : ( << ?) Bir ilaç türü (yukarıya bak., çurnı); KB III’te ve DTS’de 
sözcüğün Sanskrit kökenli olduğu belirtilirse de mevcut sözlüklerde 
tam olarak bu anlamda bir sözcükle karşılaşmadım. Dankoff sözcüğe 

“Mithridate” olarak yer verir (s. 75) KB III ve DTS’de Sanskrit kökenli 
olma ihtimali belirtilen sözcüğü tam olarak Sanskrit sözlüklerinde 
tespit edemedim.3 

Öte yandan “panzehir // antidote” karşılığında çeşitli sözlük ve in-
ternet kaynaklarında her zaman karşıma bir özel ad ve buradan türe-
me Mithridate / Mithridates çıktı. Dankoff’un çevirisinde de zaten bu 
sözcük yer almaktadır. Anlatılanları göre sözcük VI. Mithridates veya 
Mithradates (yunanca Miyridãthw) adından gelir. Eski Farsçada Mith-
ridatha, “Mitra’nın zehiri, Mithra zehiri’ demektir. MÖ 134-63 yılları 
arasında yaşamış olan ve Eupator Dionysius veya Büyük (Megas) Mith-
ridates, 119-63 yılları arasında Anadolu’nun kuzeyinde Pontus’un 
kralıydı. Bulduğu ilaç, panzehir dolayısıyla söz konusu ilaca bu kralın 
adı verilmiştir.4 

Mithradates ile mesir macununun ilgisi için bk. 5

2 Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirileri, 26-27 Ekim 2009, 
Ankara 2011, s. 399-406. Bk. s. 400-401. 

3 [“Sanskrit” sözcüğü tespit edemeyince Uygurcadaki tıp terimleri, Brahmi harfli 
metinlerdeki tıp terimleri ve nihayet yukarıda yer alan çurnı’nın da yer aldığı Uygurca 
metni yayımlayan Dieter Maue’ye konu için müracaat ettim. Sayın Maue 9.3.2010 tarihli 
elektronik mektubunda yukarıda yer verdiğim tarihsel kişiliğe ilişkin benzer bilgilere 
yer vermiş, “Antidote”un, yani panzehirinin doğu kökenli olma ihtimalinin yüksek 
olduğunu, ancak Mithridates ile ilgisinin ikincil olabileceğini belirtmiştir.]

4 [Bak. The Amenican Heritage Dictionary of the English Language, s. 841a; http://
www.merriam-webster.com/dictionary/mithridate; http://en.wikipedia.org/wiki/
Mithridates_VI_of_Pontus.]

5 Fatma Şimşek, “Mithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into 
Ottoman Times [Antik çağdan Osmanlı’ya bir Antidotun Hikayesi: Mithridaticum ve 
Mesir], Mediterranean Journal of Humanities, II/2, 2012, s. 243-250. 
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3. Anadolu tıp kitaplarında ise kelime mes̱rûẕîṭûs ve masrîdiṭûs şekillerinde 
okunmuştur. 

İlk olarak Zafer Önler tarafından işlenen Hacı Paşa unvanı ile bilinen Celâlüd-
din Hızır’ın Müntehab-ı Şifâ isimli eserinde 8 örnekte geçiyor.6 Bu örneklere 
baktığımızda mes̱rûẕîṭûs’un Müntehâb-ı Şifâ’da bitki olarak değil, macun ola-
rak geçtiğini görüyoruz. 

- (M35a/5-6) mes̱rūẕīṭūs ma‘cūnın ve tiryāḳ-ı ekber her birinden buçuġar dirhem 
vėreler. 

- (M9a/2-3) yüregi ḳavî eder nesneler yedireler tiryāḳ-ı fārūk gibi ve mes̱rūẕīṭūs ve 
ma‘cūn-ı misk ve müferricāt-ı yāḳūti gibi. 

- (M42b/10-12) ma’cūn-ı sīsālyūn ve mes̱rūẕīṭūs ve tiryāḳ-ı ekber vėreler ve eger iki 
dirhem şaḥm-ı ḫanẓalı mes̱rūẕīṭūs ıla terkîb ḳılsalar ‘aẓîm fāyide ḳıla. 

- (P104a/6) mes̱rūẕīṭūs ve ma‘cūnı’l-misk ve keşūr ma‘cūnı.

(P127a/15) ma‘cūnlardan ma‘cūn-ı felāsife ve ma‘cūn-ı necāḥ ve mes̱rūẕīṭūs yė-
yeler. 

(M145a/4) veya mes̱rūẕīṭūs vereler. 

(M149b/5) fī’l-ḥāl tiryāḳ-ı fārūk yā tiryāḳ-ı arba‘a yā mes̱rūẕīṭūs şarāb-ı ḥum-
mā˝ıla içüreler. 

Zafer Önler Müntehab-ı Şifâ’nın sözlüğünde de şu açıklamayı yapıyor.7

mes̱rūẕīṭūs< Gr. Bir tür macun; mesir macunu (?) 9a/2, 42b/10, P104a/6, 
127b/15, 145a/4, 149b/5; m.-ıla 42b/11, m. ma‘cūnı 35a/5.

Son olarak Zafer Önler’in Dil ve Kültür Üzerine Yazılar adlı eserinde şu bilgileri 
verdiğini söyleyelim.8 

2. matridus: Eski Yunanca kökenli olan bu sözcük XIV. ve XV. yüzyıllarda Ana-
dolu’da yazılmış olan tıp metinlerinde mes̱rūẕīṭūs biçiminde bir macun adı 
olarak geçmektedir.

Mesir macunun bu sözcükten kaynaklanmış olma olasılığı oldukça yüksektir. 
KB’de yalnızca bir yerde geçmektedir (1064).

4. Ahsen Ayan ile Hacı Ömer Karpuz 18. yüzyılda Fakîr Ahmet Şeyhzâde tara-
fından kaleme alınan Tabibnâme adlı eserde9 “ve masrı̄̇ditūs (َمْسِریِدطُوْس) ġāyet 
fāyidelüdür” [69b-1] örneğini Yunanca bitki adları arasında veriyorlar ve keli-
me hakkında şu açıklamayı yapıyorlar. 

6 Zafer Önler, Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa) Müntehab-ı Şifâ. I. Giriş-Metin, Ankara, 1990. 
7 Zafer Önler, Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa) Müntehab-ı Şifâ. II. Sözlük, İstanbul 1999, s. 210.
8 Zafer Önler, Dil ve Kültür Üzerine Yazılar, İstanbul 2019, s. 160. 
9 Ahsen Ayan-Hacı Ömer Karpuz, “Eski Bir Tıp Yazması ‘Tabibnâme’de Bitki Adları”, Türk 

Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 2020, Sayı 69, (Haziran) 2020, s. 7-34 bk. s. 21.
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14. masrı̄̇ditūs (َمْسِریِدطُوْس) Yun. ad. Eski tıpta ilaç ya da iksir olarak kullanılan 
bir bitki.

“Masrı̄̇ditūs” bitki adına Türkiye Türkçesinde rastlanmamıştır. Metindeki bağ-
lamdan eczacılıkta kullanılan şifalı bir bitki olduğu anlaşılmaktadır. Bu söz-
cük metinde 1 yerde kullanılmıştır: “ve masrı̄̇ditūs ġāyet fāyidelüdür” [69b-1]

Ama bu kelime bitki adı değil bir macunun adıdır. Hacı Paşa’nın Müntehab-ı 
Şifâ’sında hem macunlar arasında zikrediliyor hem de mes̱rūẕīṭūs ma‘cūn de-
nilerek macun olduğu belirtiliyor. 

Not: Son olarak Kasım 2020’de Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi öğre-
tim üyelerinden Prof. Dr. Kasımcân Sâdıkov “Kutadgu Bilig” Sözligi’ni yayım-
ladı. Bu sözlüğün 176. sahifesindeki Matridus maddesini, son yayın olduğu 
için, aşağıda veriyorum:10

Matridus ( مطردوس ) – tıbb. matridus; mürakkab tarkibli dâri bolub, işleb çıkkan 
âlimning âtıga koyılgan: Keräk maṭridūs ḳat ya curni, ügit – İstar matridus işlat 
yâki çurni, ögit iste’mâl kıl. QBN. 45a, 12).

10 Kasımcân Sâdıkov, “Kutadgu Bilig” Sözligi, Özbekistân Respublikasi Âliy va Orta Mahsus 
Ta’lim Vazirligi Tâşkent Davlat Şarkşünaslik Üniversitesi, Tâşkent, Kasım 2020, s. 176. 


