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Karye-i Burter: Bir dere içre vaki' olmuş (kurulmuş) iki yii::. fellôlı 
evli ve bir cami' li bir ma 'mur belfdedir (bakımlı yerleşim yeridir). 
Beyrut hakiminin hassıdır. Voyvadası hükumet eder nalıiyedir. Ab [uj 
/ıevası latif olduğundan mevz-i Veys el-Karanı (Veysel Karanı muzu) 
bunda (burada) hasıl olur (yetişir). Niçe bin adenıleriııiıı kar [u] kisb
leri bu mevzdir (Bütün halkının üretim ve kazançları muzdur). On bir 
yük akçe senevi hasıl olur, gayet mahsüldar köydür. Amma bi-emrilllilı 
Yemen 'den sonra bu mertebede olan mevz (bu miktarda muz) bir 
diyarda olmaz. Şam ve Haleb ve Mısır' a bundan (buradan) ııiçe bin 
deve yükü gider. 

Eşkiil-i şecere-i mevz ve hiisiyyet-i misiil-i levz (Badem gibi özelliği 
olan muz ağacının biçimi): Ve bu mev-:. bir turfa ağaçdır (ve bu muz 
tuhaf bir ağaçtır). İki adem kaddi (iki adam boyu) olur, dahi ali (daha 
yüksek) olmaz. Ve cüssesi uyluk kalınlığı olup ağaçııı sıksan suyu çıkar. 
Ve herbir varak/arı (yaprakları) kilim kadar tulaııf (uzun) yaprakları 
filandıra bayrak gibi salınır, gayet sebzgtm berk/erdir (gayet yeşil yap
raklardır). 

Ve meyvesi dahi bir turfa bardır (tuhaf meyvedir). Yılda bir kerre 
verir, gayri vermez. Ba'delıu anı dibinden kat' edüp (sonra onu dibin
den kesip) kamış gibi biri dahi dibinden zli/ıir olur (kamış gibi biri daha 
dibinden çıkar). Meyvesi , yaprağı yanında bir kol kalınlığı dalın ucun
da bir sini cirminde (büyüklüğünde) bir sininin canib-i erba 'asında ( et
rafında) iki yüz, üç yüz patlıcan ve hurcle (hiçtik) lııylir gibi evvel yeşil, 
ba 'clehu (sonra) sarı sarı hasıl olup kemalin buldukcla ( olgunlaşınca) 
araba tekerleği gibi tertfb ile dizilüp durur. Ba'dehu kat' edüp (sonra 
kesip) kabuğu bf-te 'essüf (kolayca) soyulup şekerle ve yahud şekersi::. 
tenavül olunur (yenir). 

Gayet leziz ve mukavvi ve serf'u 'l-hazmdır (son derece lezzetli, kuv
vet verici ve hazmı kolaydır), derece-i Cılada hardır (son derecede sı
caklık vericidir). Ve ademin bedenine kuvvet-i kuva verüp lafım tenavül 
etmiş (et yemiş) kadar gına verir (tokluk verir). GCıya taze palude köie
ri (sanki yeni yapılmış pelte köfteri) gibi terdir (tazedir). Çekirdeği gibi 
bir şeyi yokdur. Ancak kökünden zahir olan fi/islerin diküp hasıl olur. 
Gtıya kamış nev'idir amma da'ima su içinde ağacı turmak ister. 



Sebeb-i hilkat-i şecere-i mevz misli'l-levz (badem gibi muz ağacı

nın yaradılış sebebi): Ol gün ki Hazret-i Mefhar-i mevcudat ve Server-i 
ka 'inat (Hz. Muhammed) Uhud gazasında mübarek dendan-ı dürdane-i 
şerifı (inciye benzeyen mübarek dişinin) şehfd olduğun Yemen 'de Veys 
el-Karanı hazretleri istima' edüp (işitip), 

"Aya Hazret-i Risalet'in şehfd olan mübarek sinn-i şerifleri (kutsal 

dişi) bu mudur, yohsa bu mudur?" deyü mübarek dişlerin çeke çeke biri 
kalmayup mübarek ağzı yarı ile (ağız suyuyla) kanın yere tükürdüke bi
emrillah ol kandan der-akab (hemen) mevz ağacı zahir olup (çıkıp) ol 
sa'at meyve verüp ilham-ı Rabbanf ile (Allah'ın yaratma gücüyle) Veys 
hazretleri tenavül edüp (yiyip) def'-i cu 'eder (açlığını giderir). Hakka ki 
ihtiyar kimesnelerin zülbiyyat-ı katr-ı nebatıdır (bitkiden hasıl olan tat

lısıdır). Hikmet-i hilkat budur (yaradılışının sım budur) (IX. Y191a-b). 
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