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15. YÜZYILA AİT BİR TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ: 
TERCEME-İ AKRABÂDÎN’İN ISTILAH LÜGATİ 

 

Şaban DOĞAN 

 

ÖZET 

Özel çalışma alanlarıyla ilgili sözcüklerin terim 
anlamlarının yer aldığı sözlüklere alan sözlükleri denir. 
Eski Anadolu Türkçesinin önemli tıp ürünlerinden olan 
Sabuncuoğlu Şerefeddîn’in Terceme-i Akrabâdîn adlı 
farmakolojik eserinin ıstılah lügati tıp alanındaki ilk 
terim sözlüklerimizdendir. Çalışmada eserin bilinen 
nüshalarının ıstılah lügati bölümleri taranmış, eserin 
sözlüğünde yer alan tüm sözcükler açıklamalarıyla 
birlikte liste hâline getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Terim sözlükleri, Terceme-i 
Akrabâdîn, 15. yy. tıp terimleri. 

 

BELONG TO THE FIFTEENTH CENTURY A MEDICINE 
TERMS DICTIONARY: TERCEME-I AKRABÂDÎN’S 

MEDICINE TERMS GLOSSARY 

 

ABSTRACT 

The glossarys which contain vocabularys term 
meanings about special working field called as field 
glossaries. The pharmacological manuscript named as 
“Sabuncuoğlu Şerefeddîn’s Terceme-i Akrabâdîn”  was 
the important medicine work of Old Anatolian Turkish 
and it is the one of the first term glossaries over medicine 
field. In this work;  term glossary sections of manuscript 
known copies scanned, all words listed with meanings 
which exist in manuscrtips glossary.  
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“Bir dildeki kelimeleri esas alarak, onların temel 

anlamlarını, kazandıkları yan anlamlar ile başka kelimelerle 

kurdukları ifadelerdeki anlam inceliklerini, değişik kullanımlarını, 

deyimlerini gösteren ve dilin bütün söz varlığını içine alan kitap 

(Korkmaz 2007, 199)” şeklinde tanımlanan sözlükler, 

hazırlandıkları dili konuşan insanların öğrenme ve konuşma 

faaliyetlerinde kullandıkları sözcükleri içeren önemli eserlerdir. 

Sözlükler konu ve yöntem bakımından değişik sınıflandırmalara 

tabi tutulabilirler. Bu sınıflandırmalardan birisi sözlüğü 

kullanacak kitleye göre yapılan tasniftir. Kullanıcı kitlesi 

bakımından sözlükler genel ve teknik sözlükler olarak iki başlıkta 

incelenir. 

Genel sözlükler “Bir yazı dilinin kendisine mal edilmiş 

ve yaygınlaşarak genellikle niteliği kazanmış olan bütün kelime 

ve deyimlerini, özel bir alana yönelmeden tanımlayan ve 

açıklamalara bağlayan (Korkmaz 2007, 99)” sözlüklerdir. 

Alan sözlükleri ya da uzmanlık alanı sözlükleri olarak da 

isimlendirilen terim sözlükleri ise “özellikle mesleklere dayanan 

belli grupların, belli kesimlerin dilini yansıtan sözlüklerdir (Aksan 

1995, 405).”  

Çalışmamızın konusu 15. yy.a ait önemli bir tıp metni 

olan Terceme-i Akrabâdîn adlı eserin terim sözlüğü olarak 

hazırlanmış “Istılah Lügati” bölümünün uzmanlık alanı sözlükleri 

bakımından değerlendirilmesi ve sözlükteki madde başı 

sözcüklerin anlamlarıyla birlikte liste hâlinde sunulmasıdır.  

“Tıp yazmalarının söz varlığı açısından, belirgin 

özelliklerinden biri, günlük dildeki sözcüklerin birçoğunun, birer 

tıp terimi olarak farklı bir anlamla kullanılmasıdır (Önler 1998, 

11).” Hem bu özellikleri sebebiyle, hem de metinlerdeki farklı 

dillerden alınmış, geçirdikleri ses ve şekil değişiklikleri sebebiyle 

günümüz sözlüklerinde bulunmayan bitki, cevher, hastalık vb. 

sözcüklerin tamamını anlamlandırıp metni anlayabilmek pek de 

kolay değildir. Bu sebeple tarihî tıp metinlerini gereği gibi 

anlayabilmek için eski tıp anlayışına vakıf olmak ve dönemin tıp 
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terimlerini bilmek gerekmektedir. Tıp terimlerinin en sağlıklı 

öğrenileceği eserler de şüphesiz dönemin uzmanlık alan 

sözlükleridir.  

Terceme-i Akrabâdîn‟in ıstılah lügati, Edviye-i 

Müfrede‟nin IV. bölümüyle birlikte tıp alanındaki ilk terim 

sözlüklerinden olması bakımından son derece önemlidir. 

Anadolu‟da Türkçe olarak yazılmış ilk tıp eseri olarak kabul 

edilen Edviye-i Müfrede‟nin IV. bölümü Arapça-Farsça-Türkçe bir 

terimler sözlüğüdür (Canpolat, 2007, 13). 

Terceme-i Akrabâdîn, Cürcânî lakabıyla tanınan büyük 

İslâm hekimlerinden Zeyneddin Ebu‟l-Fazl İsmail bin Hüseyin 

Cürcânî‟ye ait Zahîre-i Harzemşâhî adlı Farsça eserin akrabâdîn 

kısmının Sabuncuoğlu Şerefeddîn tarafından yapılan 

tercümesidir. Tercümeyi yapan Sabuncuoğlu Şerefeddîn, aslında 

31 bâb olan esere iki bâb da kendisi eklemiş ve eseri 33 bâb 

olarak düzenlemiştir. Sabuncuoğlu, hekimler tarafından 

hazırlanan ilaçların etkilerinin ne kadar süreyle devam edeceğini, 

ilacın etkisini ne zaman kaybedeceğini hekimlerin bilmesi 

gerektiği düşüncesinden hareketle esere yirmi dokuzuncu bâb 

olarak terkiplerin etki sürelerini anlatan bir bölüm, son olarak da 

terimlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak ve yanlış 

anlaşılmaları önlemek için bir ıstılah lügati eklemiştir. Istılah 

lügatiyle ilgili ifadeleri oldukça dikkat çekicidir: 

“otuz üçünci (10) bāb bu kitābuŋ içindeki ıṣṭılāḥa luġatı 

(11) düzdüm şol sebebden kim eger bu kitābı (12) ṣırf türkḭ 

ėdecek olurısam türkḭ (13) dil ebter dildür kelāmuŋ ḥalāveti 

ḳalmaz (14) ve mecmūʿ ıṣṭılāḥ eṭibbādan bozılur ve żāyiʿ (15) 

olur (S. 5b).” 

Yukarıdaki bölümde görüldüğü gibi Sabuncuoğlu 

ıstılah lügatini hazırlama sebebini açıklarken Türkçe için 

“faydasız, neticesiz, kısır vb.” anlamlarına gelen “ebter” 

sözcüğünü kullanmış, Türkçenin bu özelliğinden dolayı hekim 

ıstılahlarının yani terimlerinin bozulmasını önlemek için esere bir 

terim sözlüğü ilave etme ihtiyacı hissettiğini belirtmiştir. Bazı 

kaynaklarda Sabuncuoğlu‟nun eserlerini sadece Türkçe 

yazmasından hareketle onu bilinçli bir Türkçeci olarak gösterme 
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çabaları dikkat çekmektedir. Ancak yukarıdaki ibâreler bu 

düşünceyi çürütür niteliktedir. Sabuncuoğlu‟nun eserlerini 

Türkçe yazarak Türkçe, Türk tıbbı ve Türk tıp diline çok büyük 

hizmetler verdiği doğrudur ancak bunun sebebini onun 

Türkçeye bakış açısına bağlamak yanlış olur. Onun eserlerini 

Türkçe yazmasının sebebi hem Akrabâdîn hem de diğer 

eserlerinde ifade ettiği gibi Anadolu‟daki insanların büyük 

çoğunluğunun Arapça ve Farsça bilmemesidir.  

XV.yy.ın önemli hekim ve cerrahlarından olan 

Sabuncuoğlu Şerefeddin‟in doğum yılı ile ilgili kaynaklar 

arasında bazı farklılıklar mevcuttur. Onun Mîlâdî 1385 Hicrî 787 

yılında doğduğunu (Uzel 2004, 12) yazan kaynakların yanısıra 

doğum yılını Milâdî 1383 (Uzel 1999, 3) ve 1386 (Bayat 2003, 

257) olarak gösterenler de vardır. Sabuncuoğlu‟nun 

Mücerrebnâme adlı eserinin 1-b numaralı varağında verdiği 

bilgiler doğduğu yılı şüphe bırakmayacak biçimde açıklığa 

kavuşturmuştur: 

bilgil ve āgāh olġıl kim hicret-i nebeviyyenüŋ sekiz yüz 

yėtmiş üç yılı olmışıdı bu ẓaʿḭf naḥḭf aḥvecin‟n-nās şerefeʾd-dḭn 

bin ʿali bin el-hāc ilyas ʿafiyallāhü ʿanhüm bi-ḥurmeti‟n-nebiyyi 

ve‟l-ʿabbās eydür ʿömrüm heştād u bėş olmışdı (Müc. A.3729) 

Yukarıdaki ifadelerden yazarın Mücerrebnâme adlı 

eserini Hicrî 873 yılında yazdığı ve bu eseri yazdığında seksen 

beş yaşında olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla da Sabuncuoğlu 

Mücerrebnâme‟yi Mîlâdî 1468 yılında yazmıştır ve doğum yılı da 

Hicrî 788 Mîlâdî 1386‟dır. 

Yaşadığı dönemde gerek tıp alanında ve gerekse 

cerrâhî alanda çok önemli eserler vererek Anadolu‟da Türkçenin 

tıp dili olmasına önemli hizmetlerde bulunmuş 

Sabuncuoğlu‟nun ölüm yılı tam olarak bilinememektedir. Ancak 

yazıldığı yıl dikkate alınırsa 1468 yılında hayatta olduğu 

Mücerrebnâme adlı eserinden anlaşılmaktadır.  

Eserleri 

Cerrâhiyyetü'l-Hâniyye 
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Cerrâhiyyetü'l-Hâniyye Sabuncuoğlu Şerefeddin‟in 

dünya çapında tanınmış eseridir. 11. yüzyılda yaşamış ünlü İslâm 

hekimi Endülüslü Ebulkasım Zehrâvî‟nin Tasrif isimli ansiklopedik 

eserinin cerrâhîye ayrılan son bölümü esas alınarak (Uzel 2004, 

21) hazırlanmış olan eser 1465 yılında yazılmıştır. 136 cerrâhî 

girişim ve 163 cerrâhî âletin resimlerini ihtivâ eden (Bayat 2003, 

257) eser içerdiği resim ve minyatürler sebebiyle 

Sabuncuoğlu‟nu tıbbî illüstrasyonda öncü yapmıştır (Uzel 2004, 

89).  

Mücerreb-nâme 

Sabuncuoğlu‟nun 1468 yılında yazdığı önemli 

eserlerinden biridir. Sabuncuoğlu bu eserinde denemiş olduğu 

ilaçların yapılışlarını anlatmıştır. Türk tıbbının ilk deneysel kitabı 

olarak değerlendirilen (Bayat 2003, 258) eser Sabuncuoğlu‟nun 

seksen iki yaşında kaleme aldığı son eseridir.  

Terceme-i Akrabâdîn 

Cürcânî lakabıyla tanınan büyük İslâm hekimlerinden 

Zeyneddin Ebu‟l-Fazl İsmail bin Hüseyin Cürcânî‟ye ait Zahîre-i 

Harzemşâhî adlı Farsça eserin akrabâdîn kısmının tercümesidir. 

Eserin tercüme edildiği tarih ile ilgili olarak elimizdeki nüshalar 

arasında farklılıklar bulunmaktadır. Tercüme tarihi, Süleymaniye 

ve Millî Kütüphane nüshalarında Hicrî 850 olarak verilirken 

Topkapı Kütüphanesi nüshasında 858‟dir. Bize göre doğru olan 

858 tarihidir zira her üç nüshada da bulunan bir ibâre vardır ki 

eserin tercüme edildiği tarihe ışık tutacak niteliktedir:  

ammā baʿde sebeb-i taḥrḭr-i kitāb ve mūcib-i tasṭḭr-i 

ḫiṭāb oldur kim tāriḫ-i hicret-i nebeviyyetü‟l-muṣṭafānuŋ ṣalli 

allāhü ʿaleyhi ve sellem sekiz yüz elli [sekiz] yıldı ki şehr-i 

amāsiyye-i ḥarresehallāhü ʿali‟l-beliyye taḫtında ol sulṭān-ı 

selāṭḭn sulṭān ibni sulṭān ḳāhıru‟l-keferet ve‟l-fücret ve‟ṭ-ṭuġyān 

şehzāde-i cihān-baḫt ve cihān-baḫş sulṭān bāyezid ḫan ibni 

sulṭān meḥmed ḫan āl-i ʿoṧman ʿalellāhü şānehū ve evżaḥu‟l-

ʿale‟l-ʿālemḭn burhānehū pādişāhıdı (S. 4a 11/17 – 4b 1/4; M. 1b 

19 – 23; T. 2a 6 – 11) 
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Yukarıdaki cümleler her üç nüshada da bulunmaktadır 

ancak köşeli ayraç içerisinde verilen [sekiz] ibaresi sadece 

Topkapı nüshasında vardır. Burada dikkat çekmek istediğimiz 

ibare eserin yazıldığı dönemde Sultan II. Bayezid‟in Amasya‟da 

şehzade olduğunu ifade eden cümledir. Sultan II. Bayezid‟in 

doğum yılı 1448‟dir (Osmanlı Ans. 1999, 73). Eserin Millî 

Kütüphane ve Süleymaniye Kütüphanesi nüshalarındaki Hicrî 

850 yılı Milâdî 1446‟ya tekabül etmektedir ki bu tarihte şehzade 

henüz doğmamıştır. Şehzadenin 7 yaşında Amasya‟ya vali olarak 

gönderildiği de bilinmektedir. Bu sebeple eserin yazılış tarihi 

olarak Topkapı nüshasındaki ibare doğrudur ve eser II. 

Bayezid‟in Amasya‟ya vali olarak gönderildiği 1454 yılında 

yazılmış olmalıdır.  

Akrabâdîn Yunanca “graphizon” sözcüğünün Arapça ve 

Farsçaya geçmiş biçimidir ve sözcük anlamı ilaç hazırlanış 

şekillerini içeren kitap demektir. Sözcük dönem eserlerinde daha 

çok krâbâdîn biçiminde kullanılmış, daha sonra akrabâdîn şeklini 

almıştır. Gerek İslâm tıbbında ve gerekse Türk tıbbında 

Akrabâdîn adını taşıyan ya da içerik olarak akrabâdîn niteliğinde 

olan birçok eser vardır.  

Eserin nüshaları 

Sabuncuoğlu‟nun Terceme-i Akrabâdîn eserinin bilinen 

üç nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalar Topkapı Sarayı Müzesi, 

Süleymaniye Kütüphanesi ve Millî Kütüphane nüshalarıdır. 

Çalışma için taradığımız bu nüshaların istinsah tarihi itibariyle en 

eskiden daha yeniye doğru sıralanışları ve özellikleri şunlardır: 

Topkapı Sarayı Nüshası 

Eserin bilinen nüshaları içerisinde en eski tarihli olandır. 

Topkapı Sarayı III. Ahmet Kitaplığı A. 2124 numarada kayıtlıdır. 

Eser nesih hatla yazılmış, kısmen harekeli, her sayfasında on yedi 

satır bulunan 165 varaktır. Mehmed bin Ali Muzaffer tarafından 

1476 yılında istinsah edilmiştir.  

Süleymaniye Kütüphanesi Nüshası 

Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Kitaplığı 3536 

numarada kayıtlı nüshadır. Bu nüsha her sayfasında nesih hatla 
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yazılmış on yedi satır bulunan toplam 281 varaktır. Varak sayısı 

diğer nüshalardan oldukça fazla olan bu nüsha hem ebat olarak 

diğer nüshalardan küçük hem de satırlar diğer iki nüshadan 

kısadır. Dolayısıyla da varak sayısına bakarak bu nüshanın içerik 

bakımından diğerlerinden daha kapsamlı olduğu 

düşünülmemelidir. Eserin istinsah tarihi 1674‟tür.  

Millî Kütüphane Nüshası 

Millî Kütüphane A. 8522/1 arşiv numarasına kayıtlı 

nüsha her sayfasında 23 satır bulunan nestalik hatla yazılmış 128 

varaktır. İstinsah tarihi 1683 olan yazmanın bâb başlıkları ve 

sözbaşları kırmızıdır.  

Çalışmada eserin bilinen üç nüshası da taranmış ve her 

üç nüshadaki madde başı sözcükler de listeye alınmıştır. Hangi 

sözcüğün hangi nüshadan alındığının anlaşılması için 

kısaltmalardan yararlanılmış, her nüsha için bir kısaltma 

kullanılarak madde başı sözcüğün anlamının verilmesinin 

ardından anlamın hangi nüshadan/nüshalardan alındığı 

gösterilmiştir.  

Sözlükçülükte madde başları ya “alfabetik” ya da 

“türeme sırası” göz önünde bulundurularak sıralanır. (Boz 2006, 

28) Eserde madde başı sözcükler geleneksel tutum olarak 

nitelendirilen alfabetik sıra ile dizilmiştir ancak bu sıralamada 

dikkat çeken husus üç eserde de bu sıralamada hatalar 

bulunmasıdır. Daha açık ifade edilecek olursa aynı harfle 

başlayan bütün madde başları aynı harfte alınmış ancak bu 

sözcükler kendi içerisinde tam bir tasnife tabi tutulmamıştır. 

Örneğin eserde rubb, rubb-ı helḭle, rubbı’s-sūs, rubūb, rūnās 

sıralamasıyla yer alması beklenen madde başları rūnās, rubbı’s-

sūs, rubb, rubūb, rubb-ı helḭle sırasıyla verilmiştir. Bu türden 

sıralama sorunları azımsanmayacak kadar fazladır. Bu yönüyle 

eser sözlükçülük tekniği bakımından kusurludur.  

Eserin yazıldığı dönemde kullanılan alfabenin gereği 

olarak günümüz sözlüklerinde aynı harfte yer alması gereken 

sözcükler farklı harflerde bulunmaktadır. Çalışmada bu türden 
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sözcükler de aynı harfe alınmış, eserdeki madde başları 

günümüz alfabesine göre yeniden sıralanmıştır.  

Eserin sözlüğünde bazı madde başlarının anlamları 

açıklanmamış, sözcüğün yaygın olarak kullanıldığını ifade etmek 

için olsa gerek “maʿrūfdur” ibaresi ile yetinilmiştir. Çalışmada bu 

sözcüklerin dikkate değer olanlarının anlamları çeşitli 

sözlüklerden bulunarak köşeli ayraç içerisinde verilmiştir. 

Okunuşundan emin olunamayan sözcükler ayraç içinde 

soru işaretiyle (?) gösterilmiştir. Eserde madde başı sözcüklerin 

çoğulları için yeni bir madde başı oluşturulmuş, dolayısıyla da 

mafṣal ve çoğulu olan mafāṣıl vb. sözcükler farklı madde 

başlarında yer almıştır. Bu türden yapılar çalışmamızda aynı 

madde başına alınmış, sözcüklerin çoğulları koyu ve yatık olarak 

gösterilmiştir. (mafṣal: Bendükşelerdür. mafāṣıl cemʿidür.) 

İncelenen nüshalar içerisinde Süleymaniye Kütüphanesi 

ve Millî Kütüphane nüshalarının, madde başı sözcük sayısı 

bakımından birbirlerine çok yakın oldukları, Topkapı Sarayı 

nüshasına oranla çok daha az sözcük ihtiva ettikleri görülmüştür. 

Topkapı Sarayı nüshasında 1236 madde başı sözcük (Bu sayı 

aynı madde başına alınan birden fazla terim ve sözcükler de 

eklenince 1269 olmaktadır.) varken Süleymaniye Kütüphanesi 

nüshasında bu sayı 106, Millî Kütüphane nüshasında 98‟dir. 

Topkapı Sarayı nüshasıyla diğer nüshalar arasındaki fark oldukça 

fazladır. Topkapı Sarayı nüshasının istinsah tarihi oldukça eskidir 

(1476) ve lügatindeki madde başı sözcük sayısının fazlalığını 

buna dayandırmak mümkündür. Zira Sabuncuoğlu eserinde 

terimlerin bozulma endişesinden bahsetmektedir. Bu endişe 

sebebiyle olsa gerek birçok terim ve bitki adını lügate dâhil 

etmiştir ancak ilerleyen zaman içerisinde bu terim ve isimler dile 

yerleşmiş, bozulma endişesinin ortadan kalkmasıyla da geç 

istinsah edilen nüshalara alınmamış olmalıdır. 

 

      A 

ābgḭne: Sırçadur. (T.) 

ābḭ: Hayvadur. (T.) 
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ābkāme: Arpa ḫamḭrinden düzerler bir ekşi ṣudur. (M, S, T.)  

ābsūd: Bir edviyye yunmaḳdur havānda dögüp üzerine 

geleni alup çökerürler alurlar. (M, S, T.)  

ābtābe: Ibrıḳdur. (T.) 

ʿāc: Fil süŋügidür. (T.) 

ʿades-i muḳaşşer: Ḳabuġı çıḳmış mercimekdür. (T.) 

afʿḭ: Dişi yılana dėrler adı kurẕedür. (M, S, T.)  

aḥcār: Ṭaşlardur. (T.) 

aḫlāf: Maʿrūfdur. (T.) [Birinin yerine geçecekler, halefler.] 

aḫlāṭ: Ḫılṭuŋ cemʿidür. Ḫılṭ ṣafrā ve balġam ve sevdā ve 

ḳandur. Aḫlāṭ ḫılṭuŋ daḫı cemʿidür ḫılṭa birḳaç dürlü 

nesneyi ḳarışdurmaġa dėrler. (M, S, T.)  

aḥmed ferric: Bir ḥekim adıdur. (T.) 

aḥmer: Ḳızıldur. (T.) 

ahren: Bir ḥekim adıdur. (T.) 

āhū: Geyikdür. (T.) 

aḥvec: Ḥācetlüraḳdur. (M, S, T.)  

aḥyānā: Gāh gāh dėmek olur. (T.) 

aḳāḳıyā: Ḳuzṭ ʿuṣāresidür. (T.) 

ʿāḳırḳarḥā: Ṭarḫūn-ı cebelḭnüŋ kökidür. ʿūd-ı ḳahr-ı 

maġribḭ daḫı oldur. (T.) 

aḳmāʿ-ı rummān: Enār göbegidür. (M, S, T.) 

aḳrāṣ: Ḳurṣuŋ cemʿidür. Ḳurṣ gülḭceye dėrler. (T.) 

aḳrāṣu’l-afāʿḭ: Bir ḳurṣdur kim ol dėdügümiz afʿḭ etinden 

düzerler, tiryāḳ-ı fārūḳ terkḭbinde istiʿmāl olur. (T.) 

aḳrāṣü’l-büzūr: Şol ḳurṣdur kim anı toḫmlarıla düzerler.(T.) 

aḳrāṣü’l-ḫaşḫāş: Ḫaşḫāş ḳurṣıdur. (T.) 



 

 

 

 

 

 
 

 

15. Yüzyıla Ait Bir Tıp Terimleri...                                        259                   

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   

Volume 4/4 Summer 2009 

 

 

aḳrāṣü’ṭ-ṭebāşḭr-i kāfūrḭ: Kāfūrıla düzülmiş ḳurṣ-ı 

ṭebāşḭrdür. (T.) 

ālū: Erükdür. (T.) 

āmile: Emlecdür. (T.) 

ʿanber-i eşheb: Maʿrūfdur. (T.) [Boz renkli bir mimoza 

çiçeği türü.] 

anḭsōn: Maʿrūfdur. (T.) [Anason] 

ʿanzurūt: Maʿrūfdur.  (T.) [Gözotu.] 

anzurūt-ı mürebbḭ: Oldur kim anzurūtı eşek südine 

ıṣladurlar yine ḳurudurlar. (T.) 

aʿrāż: Cemʿidür marażuŋ. Bir ḥāldür marażlarda vāḳıʿ olur 

bu sözüŋ beyānı ṭıbbuŋ külliyātında maʿlūm olur. (M, S, T.)  

ʿaraż: Maraża tābiʿdür. (S.)  

ard-ı ʿades: Mercimek unıdur. (T.)  

ard-ı cev: Arpa unıdur. (M, S, T.) 

ard-ı kürsene: Burçaḳ unıdur. (T.) 

ʿaṣab: Siŋirdür. (T.) 

aṣābiʿ hürmüs: Maʿrūf edviyyedür. (T.) [Sorıncan denen 

mavi çiçekli bir çiğdem türü.] 

aṣābiʿü’ṣ-ṣufr: Zerdeçūbdur. (T.) 

aṧānāsiyā-yı kebḭr: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

aṧānāsiyā-yı ṣaġḭr: Bu daḫı ancılayın terkḭb adıdur. (T.) 

asārūn: Bir otdur maʿrūf. (T.) [Kedi otu.] 

ʿaṣe’r-rāʿḭ: Mā dudaḳ (?) dėdükleri otdur. (T.) 

ʿasel: Baldur. (T.) 

ʿasel-i belādur: Belādur balıdur. (T.) 

ʿasel-i ḫıyārşenber: Ḫıyārşenber balıdur. (T.) 
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ʿasel-i muṣaffā: Kefi alınmış baldur. (T.) 

aṣfer: Ṣarudur. (T.) 

aṣḥāb-ı ḳıyās: Ṣoŋra gelen ṭabḭblerdür. (T.) 
 

aṣḥāb-ı tecribe: Öŋdin gelen ṭabḭblerdür. (T.)  

āsḭb: ṣatemedür. (M, S, T.) 

aṣlü’l-luffāḥ: Luffāḥ kökidür. (T.) 

aṣlü’s-sūsen: Buyan kökidür. (M, S, T.)  

aṣlü’ş-şibiṧ: Ṭoraḳ otı köki. (T.) 

aşḳar: Ḳızılsaġu. (T.) 

ʿaṭūs: Bir aḳsurducı edviyyedür. (T.) 

ayāric: Şol terkḭbler adıdur ki tenḳıye-i dimāġiçün ola.(M,S, 

T.)  

ayāric-i rūfes ve ayāric-i lūgāziyā ve ayāric-i erkifānis 

ve ayāric-i cālḭnūs ve ayāric-i fayḳarā: Bu cümlesi terkḭb 

adlarıdur. (T.) 

aẓfāru’ṭ-ṭḭb: Bir Hindḭ otdur kim aŋa dḭv dırnaḳı dėrler. (M, 

S, T.)  

ażlāf: Ṣıġır dırnaḳı. (T.) 

ʿażle: Bir ʿużvdur ki müʾellef etden ve siŋirden Türkcesi 

çanaḳ dėrler. (M, S.) Süŋükleri birbirine ulaşduran 

siŋirlerdür ki süŋük üzerinde olur. (T.) 

        B 

baʿar: Ḳıġdur. baʿūr anuŋ cemʿidür. (T.) 

baʿarü’l-maʿz: Keçi ḳıġıdur. (T.) 

bābūne: Bābādyadur. (T.) 

bādām-ı şḭrḭn: Ṭatlu bādāmdur. (T.) 

bādām-ı ṭalḫ: Acı bādāmdur. (T.) 
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bādıyān: Rāziyānedür. (T.) 

bādrencbūye: Bādrenbedür. (T.) 

bādrūc: Tere-i ḫorāsānḭdür. (T.) 

baḳla: Maʿrūfdur. (T.) [Baḳla.] 

bālsaġḭs: Bir ḥekḭm adıdur. (T.) 

bānḭd ve pānḭd: Şekerden çekilmiş ʿaḳḭdedür. (M, S, T.)  

bārzed ve bḭrevder: Dāne çādırdur. (M, S.) bārzed ve 

bḭrzed: Dāne çādırdur. (T.) 

bāsūr: Aġuz igidür. (M, S, T.)  

bāşaḳ: Atmacadur. (T.) 

bāz: Ṭoġandur. (T.) 

baʿżı: Birez dėmekdür. (T.) 

bedel: Beŋdeşdür. (T.) 

bedriḳa: Şol otlardur ki ḳuvvetlerini ince ṭamarlardan 

geçürür, aʿżāya ėrişdürür. (M, S, T.)  

behmen-i aḥmer: Ḳızıl behmendür. (T.) 

behmen-i ebyaż: Aḳ behmendür. (T.) 

belḭlec ve belḭle: Maʿrūfdur. (T.) [Belḭle otu.] 

belūṭ: Pelitdür. (T.) 

benādıḳü’l-büzūr: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

benefsec ve benefşe: Benevşedür. (T.) 

benefşe perverde: Pislenmiş benefşedür. (T.) 

benefşe-i ḫuşk: Ḳuru benefşedür. (T.) 

benek: Pāk (?) urıdur. (T.) 

berencāsef: Ayvadanādur. (T.) 

berg-i bādyān: Rāziyāne yapraġıdur. (T.) 
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berg-i bezr-i ḳaṭūnā: Bezr-i ḫatun yapraġı. (T.) 

berg-i çügündür: Çügündür yapraġıdur. (T.) 

berg-i ġār: Defnḭ yapraġıdur. (T.) 

berg-i ḫubbāzḭ: Ebemgömeci yapraġıdur. (T.) 

berg-i ḫurfe: Pirpirim yapraġıdur. (T.) 

berg-i ʿınebü’ṧ-ṧaʿleb: İt üzümi yapraġıdur. (T.) 

berg-i kerefis: Kerefis yapraġıdur. (T.) 

berg-i kök: Mārūl yapraġıdur. (T.) 

berg-i kürneb: Kelem yapraġıdur. (T.) 

berg-i mūrd: Mersin yapraġıdur. (T.) 

berg-i seẕāb: Bḭġanūs yapraġıdur. (T.) 

besbāse: Maʿrūfdur. (T.) [Küçük hindistan cevizi.] 

besfāyic: Maʿrūfdur. (T.) [Bespāye.] 

beṧre: Sivilcidür. (M,S,T.) büṧūr anuŋ cemʿidür. (T.) 

bevl: Südükdür. (T.) 

beyāż: Aḳdur. (T.) 

bezr: Toḫmdur. (M, S, T.)  

bezr-i helyūn: Oldur kim baʿżı yerde aŋa ḳulan ḳuyruġı 

dėrler anuŋ toḫmıdur. (T.) 

bezr-i ḳaṭūnā: Aḳ bezr-i ḫaṭundur. (T.) 

bezrü’l-baṣal: Ṣoġan toḫmıdur. (T.) 

bezrü’l-bıṭıḫ: Ḳavun toḫmıdur. (T.) 

bezrü’l-cırcır: Tere toḫmıdur. (T.) 

bezrü’l-encere: Iṣırġan dikeni toḫmıdur. (T.) 

bezrü’l-ḥandaḳūḳḭ: Yoncanuŋ bir nevʿidür, aŋa ḥandaḳūkḭ 

dėrler. (T.) 
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bezrü’l-ḫaşḫāş: Ḫaşḫāş toḫmıdur. (T.) 

bezrü’l-ḫıyār: Ḫıyār toḫmıdur. (T.) 

bezrü’l-ḫıyāreyn: Ḫıyāruşancār toḫmıdur. (T.) 

bezrü’l-ḥurmel: Yüzerlik toḫmıdur. (T.) 

bezrü’l-kerefis: Kerefis toḫmıdur. (T.) 

bezrü’l-ḳıṧṧā: Şenḫıyār toḫmıdur. (T.) 

bezrü’l-verd: Gül toḫmıdur. (T.) 

bezrü’r-raṭbe: Yonca toḫmıdur. (T.) 

bezrü’r-rāziyānec: Rāziyāne toḫmıdur. (T.) 

bezrü’s-seẕāb: Bḭġunūs toḫmıdur. (T.) 

bezrü’s-seẕābü’l-cebelḭ: Yabān bḭġunūsı toḫmıdur. (T.) 

bezrü’z-zūfā: Zūfā toḫmıdur. (T.) 

bḭd-encḭr: Kene aġacıdur. (T.) 

biring-i kābilḭ: Maʿrūfdur. (T.) [Özellikle mafsal 

hastalıklarının tedavisinde ve tenya düşürmek için 

kullanılan, fülfülden daha beyaz bir tür tohum, barank.] 

biryān: Ḳavrulmışdur. (M, S, T.)  

būdḭne: Yarpuzdur. (T.) 

buḫūr: Tütsidür. (T.) 

bulbul: Büberdür. (T.) 

būlḭs: Bir ḥekḭmüŋ adıdur. (T.) 

bunduḳ-ı hindḭ: Hindūstān fınduḳıdur. (T.) 

būraḳ-ı ermenḭ: Selāmestḭdür. (M, S.) Būre-i ermenḭdür. 

(T.) 

būre-i surḫ: Ḳızıl būredür. (T.) 

burūdet: Ṣovuḳlıḳdur. (T.) 
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būst-ı pḭḫ-i luffāḥ: Luffāḥ kökinüŋ ḳabıdur. (T.) 

bürādetü’l-ʿāc: Fil süŋüginüŋ ikindüsidür. (T.) 

bürūd-ı esved: Bir tūtiyādur kim gözüŋ yaşın keser. (T.) 

büsr: Ḫām ḫurmādur. (T.) 

büssed: Mercāndur. (M, S.)  Mercān dibidür. (T.) 

büst-i cev: Arpa ḳavıdıdur. (T.) 

büz-i kūhḭ: Ṭaġ keçisidür. (T.) 

büzürg dārū: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

        C 

caʿde: Bir nevʿdür şḭḫden. (T.) 

cāvşḭr cevāşḭr: Eksi bir edviyyeddür maʿrūf. (T.) 

cebelāheng: Genc ḫūddur. (M, S.) Genc ḫūd toḫmıdur. (T.)  

cenāʿ: Anduzdur. (M, S, T.)  

cerāḥat: Yaradur. (T.) 

cerb: Baġludur. (T.) 

cevāriş: Terkḭb adıdur. (T.)  

cevārişāt: Yėmek siŋirici terkḭb adıdur. (M, S, T.)  

cevāriş-i belādur: Belādur cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i cevzḭ: Bir cevārişüŋ adıdur. (T.) 

cevāriş-i dārçḭnḭ: Dārçḭnḭ cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i encüdān: Encüdān cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i ḥabbü’l-ʿās: Mersḭn yemişi cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i helḭlec-i aṣfer: Ṣaru helḭle cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i hindḭ: Bu daḫı bir cevārḭşdür kim hindūstān 

ḥekḭmleri taṣnḭf ėtmişler. (T.) 

cevāriş-i kāfūr: Kāfūr cevārişidür. (T.) 
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cevāriş-i kündür: Kündür cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i milḥ-i hindḭ: Ṭuz cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i muʿtedil: Maʿrūfdur. (T.)  

cevāriş-i müşk: Müşk cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i pḭḫ-i engüşt: Pḭḫ-i engüşt cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i saḳanḳūr: Saḳanḳūr cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i sumāḳ: Sumāḳ cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i şehr-i yārān: Bir cevārişüŋ adıdur. (T.) 

cevāriş-i ṭebāşḭr: Ṭebāşḭr cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i turunc: Turunc cevārişidür. (T.) 

cevāriş-i ʿūd: ʿŪdıla düzilen cevārişe dėrler. (T.) 

cevāriş-i zencebḭl: Zencebḭl cevārişidür. (T.) 

cevz-i hindḭ: Hindūstān ḳōzıdur. (T.) 

cevz-i hindḭ mürebbḭ: perverde olmış hindūstān ḳozıdur. 

(T.) 

cevz-i mürebbḭ: Ḳōz perverdesidür. (T.) 

cevzü’s-serv: Servi aġacınuŋ ḳōzaḳıdur. (T.) 

cezer-i mürebbḭ: Keşur mürebbḭsidür. (T.) 

cınṭıyānā: Ḳızġun otdur. (T.) 

cırcır: Teredür. (T.) 

ciger: Baġırdur. (T.) 

cuġarāt: Yoġurtdur. (T.) 

cüft-āferḭd: Bir edviyye adıdur. (T.) 

cüllāb: Maʿrūfdur. (M, S, T.) [Gül suyu, gül şerbeti.] 

cümmehūdḭ: Bir şarāb adıdur. (M, S, T.)  
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cüẕām: Maʿrūfdur. (T.) 

çūb-ı rḭḫ: ʿŪd aġacıdur. (M, S, T.) 

      

 

 

  D 

daḥmeryā: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

daḳḭḳ: Undur daḫı ince dėmekdür. (T.) 

daḳḭḳü’l-bāḳla: Bāḳla unıdur. (T.) 

daḳḭḳü’l-ḥafrḭ: Daḳḭḳ otdur, ḥafrḭ nisbetdür. (T.) 

daḳḭḳü’l-ḥınṭa: Buġday unı. (T.) 

daḳḭḳü’ş-şaʿḭr: Arpa unıdur. (T.) 

dār-ı fulful: Maʿrūfdur.  (T.) [Baş biberi, uzun biber.] 

dār-ı pülpül: Dār-ı fulfuldur. (T.) 

dār-ı şḭşaʿān: Tefsḭr-i edviyyede beyān olınmışdur. (T.) 

dāʾü’l-fḭl: Bir ʿilletdür ki adamuŋ baldırı ve topuḳı 

baġlanur. (T.) 

dāʾü’ṧ-ṧaʿleb: Bir ʿilletdür ki adamuŋ saçı saḳalı dökilür. 

(T.) 

debḭdü’l-lük: Bu daḫı bir maʿcūn adıdur. (T.) 

debḭdü’l-verd: Bir maʿcūn adıdur. (T.) 

defʿ: Gidermekdür. (T.) 

dem: Ḳandur. (T.) dimāʾ anuŋ cemʿidür. (T.) 

demʿa: Gözyaşıdur. (T.) dümūʿ anuŋ cemʿidür. (T.) 

demevḭ: Ḳan sebebinden olan nesnelere dėrler. (T.) 

demü’l-aḫaveyn: Şol edviyyedür kim aŋa iki ḳarındaş ḳanı 

dėrler. (T.) 
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demü’l-ḫuffāş: Yarasa ḳanıdur. (T.) 

demü’l-meyt (?): Şol nesnedür kim bedene bu sebebile 

ḳan otura. (T.) 

dermine: Yavşandur. (M, S, T.)  

derūnec-i ʿaḳrebḭ: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) 

devā ve dārū: İkisi daḫı ot dėmekdür. (T.) 

devāʾü’l-āḫer: Bir dürlü ot daḫı dėmek olur. (T.) 

devāʾü’l-ḳay: Ḳuṣduracaḳ otdur. (T.) 

devāʾü’l-kürkümü’l-kebḭr ve devāʾü’l-kürkümü’ṣ-ṣaġḭr 

ve devāʾü’l-kilkü’l-kebḭr ve devāʾü’l-kilkü’ṣ-ṣaġḭr ve 

devāʾü’l-ḫaṭāṭḭf: Bu ẕikr olınan devālar her biri bir terkḭb 

adıdur. 

devā-yı ḫār: İssi devā dėmek olur. (T.) 

dıbḳ: Ökseye dėrler. (M, S.) Aġaçda biten purça dėrler. (T.) 

dimāġ: Beynidür. (T.) 

dimne: Dilküdür. (T.) 

dḭmuḳrāṭḭs: Bir şarāb terkḭbidür. (T.) 

diyābḭṭḭs: Yūnān lügatidür, maʿnāsı dolāb dėmek olur. 

Selesü‟l-bevldür kim susamaġı ḳatı olur, su içdükçe 

selesü‟l-bevl artar. (T.) 

duhn: Yaġdur. (T.) 

duhn-ı bādām: Bayām yaġıdur. (T.) 

duhn-ı ḥabbetü’l-ḥażrā: Saḳız aġacı toḫmınuŋ yaġıdur. 

(T.) 

duhn-ı ḥall: Şḭrġūn yaġıdur. (T.) 

duhn-ı küncid: Şḭrġūn yaġıdur. (T.) 

duhn-ı nārdḭn: Sünbül-i rūmḭdür. (T.) 
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duhn-ı nḭlūfer: Nḭlūfer yaġıdur. (T.) 

duhnü’l-ās: Mersin yaġıdur. (T.) 

duhnü’l-bān: Bān yaġı. (T.) 

duhnü’l-belesān: Belesān yaġıdur. (T.) 

duhnü’l-benefsec: Benefşe yaġı. (T.) 

duhnü’l-ḫırvaʿ: Kene toḫmı yaġıdur. (T.) 

duhnü’l-ḫulān: Sögüt yaġıdur. (T.) 

duhnü’l-verd: Gül yaġıdur. (T.) 

duhnü’s-sefercel: Ayva yaġıdur. (T.) 

duhnü’s-sūs: Sūsen yaġıdur. (T.) 

duhnü’z-zeyt: Zeyt yaġıdur. (T.) 

dūḳū: Yabān keşur toḫmıdur. (T.) 

dübeyle: Cerāḥatden bir nevʿdür. (T.) 

dürd-i rūġan-ı sūsen: Sūsen yaġınuŋ mürdidür. (T.) 

dürd-i rūġan-ı toḫm-ı kettān: Kettān toḫmınuŋ yaġınuŋ 

dürdidür. (T.) 

dürd-i sirke: Sirkenüŋ mürdidür. (T.) 

       E 

ebār-ı muḥriḳ: Ḳurşun külidür. (M, S, T.)  

ebhül: Ardıc yėmişidür. (M, S, T.)  

ebnec: Bir ḥekḭmüŋ adıdur. (T.) 

ebrenc-i kābilḭ: Biring-i kābilḭdür. (T.) 

ebrişḭm-i ḫām: Çig ebrişḭm. (T.) 

ebter:  Maʿrūfdur. (T.) [Kısır, faydasız, neticesiz.] 

ebyaż: Aḳdur. (T.) 
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edviyye: Şol otlardur kim muʿālecede istiʿmāl olınur. (M, S, 

T.)  

edviyyetü’l-ḥayvāniyye: Ḥayvānlardan istiʿmāl olan 

nesnelere dėrler. (T.) 

edviyyetü’l-ʿıṭriyye: Ḳoḳusı gökçek otlardur. (T.) 

edviyyetü’l-yābise: Ḳuru otlara dėrler. (T.) 

efreġūmaʿmā: Bu daḫı terkḭb adıdur. (T.) 

eftḭmūn-ı ıḳrḭṭḭ: Şol eftḭmūndur kim ıḳrḭṭde biter. (T.) 

efyūn: Maʿrūfdur. (T.) [Haşhaş bitkisinden elde edilen 

uyuşturucu bir madde, afyon.] 

eḳālḭm: İḳlḭmlerdür. (T.) 

ekyāl: Cemʿidür keylüŋ. Keyl ölçekdür. (T.) 

elbān: Südlerdür. (T.) 

elṭaf: Yumşaḳraḳdur. (M, S, T.) 

emʿā: Cemʿidür miʿānuŋ, miʿā baġarsuḳdur. (M, S, T.)  

emākḭn: Mekānlardur. (T.) 

emlec: Maʿrūf. (T.) [Hindistan‟a mahsus devâyî bir meyve, 

amlacotu.] 

emlec-i mürebbḭ: Perverde emlecdür. (T.) 

enār-ı şḭrḭn: Ṭatlu nārdur. (T.) 

enār-ı turş: Ekşi nārdur. (T.) 

enberbārḭs ve emḭrbārḭs: Ḳaṭun ṭuzluġıdur. (T.) 

encḭr-i bestḭ: Ḳabuġı yufḳa encḭre dėrler. (M, S, T.)  

encüdān-ı rūmḭ: Baʿżılar dėmişlerdür kim bınduḳdur ve 

baʿżılar cāşūrdur dėrler. (T.) 

enderūḫūrūn: Tiryāḳ-ı fārūḳa girer bir terkḭb adıdur. (M, S, 

T.)  
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enderūmāḫūs: Bir terkḭb adıdur muṣannifi adıyla ẕikr olur. 

(M, S, T.)  

enfiḫe: Māyedür, yoġurt ṭoŋdurur. (M, S.)  

engized: Ḳaṣnıdur. (M, S, T.)  

enūş-ı dārū: Terkḭb adıdur. (T.) 

erneb: Ṭavşandur. (T.) 

erzḭz-i sūḫte maġsūl: Yunmış ḳalʿḭ külidür. (T.) 

esbāb: Cemʿidür veznüŋ. Vezn ṭartmaḳdur. (T.) 

eṧer: Cerāḥatden yā çiçekden yā zaḫmdan ḳalan lekeye 

dėrler. (T.) 

esḳanḳūr: Saḳanḳūrdur. Mısır şehrinde Nḭl ırmaġı 

kenārında anı timsāḥ enükler. Ḳuru yėrde ḳalan saḳanḳūr 

olur, ırmaġa düşen timsāḥ olur. (T.) 

esḳḭl-i meşvḭ: Bişmiş yabān ṣoġanıdur. (T.) 

eṣmāġ: Ṣamġlardur. (T.) 

esved: Karadur. (T.) 

eşḫār (d): Kelekerdür. (M, S, T.)  

eşribe: İçecek nesnelere dėrler. (T.) 

eşyāf: Şiyāfuŋ cemʿidür, şiyāf şāfdur. (T.) 

eṭibbā: Cemʿidür ṭabḭbüŋ, ol otacıdur. (M, S, T.)  

evcāʿ-ı mafāṣıl: Bendükşeler aġrısıdur. (M, S, T.)  

eyyām-ı ḫarḭf: Güz günleridür. (T.) 

eyyām-ı rebḭʿ: Yaz günleridür. (T.) 

eyyām-ı ṣayf: Yay günleridür. (T.) 

eyyām-ı şitā: Ḳış günleridür. (T.) 

ezhār: Çiçeklerdür. (T.) 

        F 
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fālic: Bir ʿilletdür ki bir ʿużva yā dükeli ʿużva düşer, ol ʿużv 

ṭutmaz olur. (T.) 

fandārḭḳūn: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

fānḭd: Şekerden çekilen ḳılḭmiyedür. (T.)  

fānḭd-i secrḭ: Fānḭdüŋ bir nevʿidür. (T.) 

farāsiyūn: Bir otdur baʿżı yėrde aŋa it siki dėrler. (T.) 

fātir: Ilıcaḳdur. (T.) 

faṭrāsāliyūn: Ṭaġ kerefisi toḫmıdur. (T.) 

fāvāniyā: ʿŪd-ı ṣalibdür. (T.) 

fāyide: Aṣṣıdur. (T.) 

fażla: Artuḳ nesnedür. fużūl cemʿidür. (T.) 

felencemşük: Bir edviyyedür maʿrūf.(T.) [Yemen‟den 

getirilen hoş kokulu, sarı renkli bir tohum, besbase 

yaprağı.] 

fenṭāfḭlūn: Bėşbarmaḳdur. (T.) 

ferbihḭ: Semizlükdür. (T.) 

ferfiyūn: Maʿrūfdur.  (T.) [Sütleğen otu ve bundan elde 

edilen tıbbî bir zamk.] 

fıṭır: Aġulu manṭardur. (M, S.) Bir aġulu nesnedür. (T.) 

fiʿl: İşdür. (T.) 

fū: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [Girit sümbülü, büyük kedi 

otu.] 

fūdenc-i nehrḭ: Sular ḳıyısında biten yarpuzdur. (T.) 

fuḳāḥ: Çiçekdür. (T.) 

fuḳāḥü’l-ıdḫır: Idḫır çiçegidür. (T.) 

fulful-ı ebyaż: Aḳ fulfuldur. (T.) 

fulful-ı esved: Ḳara fulful. (T.) 
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fulfulmūye: Fulful kökidür. (T.) 

fulūniyā-yı fārisḭ ve fulūniyā-yı rūmḭ: İkisi daḫı terkḭb 

adıdur. (T.) 

fūtenc-i cebelḭ: Ṭaġ yarpuzıdur. (T.) 

fuvāḳ-ı balġamḭ: Balġamdan olan ınçḳıruḳdur. (T.) 

fülūs-ı ḫıyārşenber: Ḫıyārşenber içidür. (T.) 

fürce: Açıḳluḳdur. (T.) 

füvve: Ḳızıl boyadur. (T.) 

       G 

ġāfit: Bir otdur maʿrūf. (T.) [Koyunotu, kasıkotu.] 

ġalḭẓ: Ḳoyu dėmektür. (T.) 

ġār: Maġāradur. (T.) 

ġarġara: Şol devādur ki boġaza degin iledeler yine redd 

ėder. (M, S, T.)  

ġārḭḳūn: Ḳaṭrān köpügidür. (T.) 

ġaşy: ʿAḳlı gėtmekdür. (T.) 

ġāyır: Derikdür. (T.) 

ġayr-ı meşḳūb: Delüksüz dėmekdür. (T.) 

gevz-i hindḭ: Hindustān ḳōzıdur. (T.) 

gezer: Keşūrdur. (T.) 

gezmāzū ve gezmāzeg: İkisi daḫı yelġun māzūsidur. (T.) 

ġıbb: Bir ısıtmadur ki gün aşru ṭutar. (T.) 

gil-i ḥikmet: Maʿrūfdur.  (T.) [Eski tabiplerin ve 

kimyagerlerin şişe ve imbikler üzerine sıvadıkları bir tür 

çamur.] 

gülbeşeker: Maʿrūfdur.  (T.) [Gül kullanılarak yapılan bir tür 

macun.] 
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gülengübḭn: Maʿrūfdur.  (T.) [Bal ile yapılan gül 

murabbası.] 

gül-i dārū: Serḫesdür. (T.) 

gül-i nisābūrḭ: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) 

gül-i surḫ: Ḳızıl güldür. (T.) 

gül-i şaḳāyıḳ: Şaḳāyıḳuŋ çiçegidür. (T.) 

gülnār: Maʿrūfdur.  (T.) [Yabanî nar ağacı.] 

güvāriş: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

       H  

ḥabb: Dānedür. (T.) 

ḥabbetü’l-ḫażrā: Saḳızlıḳ aġaç yėmişidür. (T.) 

ḥabb-ı ıṣṭamḥḭḳūn: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

ḥabb-ı ḳūḳıyā: Bir ḥabdur maʿrūf. (T.) 

ḥabb-ı lübbān: Bir yėmişdür fıstūġa beŋzer. (M, S.) Bir 

edviyyedür maʿrūf. (T.) 

ḥabb-ı sūrıncān-ı kebḭr ve ḥabbü’l-müntin ve ḥabb-ı 

şayṭarac-ı kebḭr ve ḥabb-ı şayṭarac-ı ṣaġḭr ve ḥabb-ı 

ġāfit ve ḥabb-ı ferfiyūn ve ḥabbü’s-sekbḭnec ve 

ḥabbü’n-nefṭ ve ḥābbü’z-zebil ve ḥabb-ı ġārḭḳūn ve 

ḥabb-ı lāciverd ve ḥabb-ı muḳl ve ḥabb-ı vāṣılḭ ve 

ḥabb-ı ibni ḥāriṧ ve ḥabb-ı māzeryūn ve ḥabbü’l-lübūb 

ve ḥabb-ı behrāmḭ: Bu ẕikr ėtdügümüz ḥablar her birisi bir 

terkḭbdür. (T.) 

ḥabbü’l-ās: Mersin yemişidür. (T.) 

ḥabbü’l-belesān: Maʿrūfdur. (T.) [Pelesenk ağacı 

çekirdeği.] 

ḥabbü’l-fulful: Tefsḭr-i edviyyede ẕikr olmışdur. (T.) 

ḥabbü’l-ġār: Defnḭ yemişidür. (T.) 
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ḥabbü’l-ḫanāzḭr: Bir ḥabdur ṭoŋuz başına fāyda ėyler. (T.) 

ḥabbü’l-ḳulleb: Māş-ı hindḭdür. (T.) 

ḥabbü’l-ḳutun: Pamuḳ çekirdegidür. (T.) 

ḥabbü’l-maḥleb: Anduz aġacınuŋ yėmişidür. (M, S, T.)  

ḥabbü’n-nḭl: Çivit toḫmıdur. (T.) 

ḥabbü’ṣ-ṣanavberü’l-kibār mürebbḭ: İri gülnār dānesidür 

kim perverde ėtmişler ola. (T.) 

ḥabbü’s-sevdā: Çörek otıdur, şūnḭz daḫı dėrler. (T.) 

ḥabbü’ş-şebyār: Ḥabbü‟ṣ-ṣabır dėmekdür. (T.) 

ḥabbü’ẕ-ẕeheb: Bir ḥabdur maʿrūf. (T.) 

ḫabṧü’l-ḥadḭd: Demür cürūfıdur. (T.) 

ḥacer-i dāvud: Maʿrūfdur. (T.) [Tıbbḭ bir taş.] 

ḥacer-i ermenḭ: Maʿrūfdur. (T.) [Ermeni taşı denen ve tıpta 

ilaç olarak kullanılan bir madde.] 

ḥacer-i lāciverd: Maʿrūfdur. (T.) [İran‟da Bedahşan 

kentinde bir madenden çıkarılan taş, lacivert taşı, lapis-

lazuli, lezinard.] 

ḥācerü’l-yehūd: Maʿrūfdur. Zeytūn-ı benḭ isrāʾḭl daḫı 

dėrler. (T.) 

ḥācet: Maʿrūfdur. (T.) [İhtiyaç.] 

ḫader: Uyışmaḳdur. (T.) 

ḫafaḳān: Yürek oynatmasıdur. (T.) 

hāl: Ḫḭr-i bevvādur. (T.) 

ḥalāvet: Ṭatluluḳdur. (T.) 

ḫāliṣ: Arınmışdur. (T.) 

ḫall-i ṧeḳḭf: Tḭz sirkeye dėrler. (M, S.)  
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ḫallü’l-ḥamız: Süciden dönmiş sirkedür. (T.) 

ḫallü’l-ʿunṣul: Yabān ṣoġanıyla ṭunılmış sirkedür. (T.) 

ḫanāzḭr: Ṭoŋuz başı dėdükleri cerāḥatdur. (T.) 

ḥancere: Kirtlikdür. (M, S, T.)  

ḫandḭḳūn: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

ḥanẓal: Ebū cehil ḳarpūzıdur. (T.) 

ḥarāret-i ġarḭzḭ: Şol anadan doġıcaḳ bile gelen ḥarārete 

dėrler ki vücūd-ı insān anuŋla ḳāʾḭmdür. Eflāṭūn anuŋ 

ḥaḳḳında nār-ı ilāhḭ dėmişdür. (M, S, T.)  

ḫarbaḳ-ı ebyaż: Aḳ ḫarbaḳdur. (T.) 

ḫarbaḳ-ı esved: Bir kökdür ḳaraca ot daḫı dėrler. (T.) 

ḥarḭr-i ḫām: Ḫām ebrişḭmdür. (T.) 

ḫarnūb-ı nebṭḭ: Bir edviyyedür maʿrūf bu adıla. (T.) [Kara 

keçiboynuzu ağacı.] 

ḫarnūb-ı şāmḭ: Keçi boynuzıdur. (T.) 

ḫarvü’l-kelb: İt boḳı. (T.) 

ḫarvü’ż-żabʿ: Yalılu ḳurt boḳıdur. (T.) 

ḫarvü’ẕ-ẕiʾb: Ḳurt boḳı. (T.) 

ḥaṣāh: Şol taşdur ki bögrekde ve ḳavuḳda biter. (M, S, T.)  

ḥasek: Demür tikenidür. (T.) 

ḫāṣṣa: ḫuṣūṣandur. (T.) 

ḥasv: Bulamaçdur. (M, S.)  

ḥāşā: Bir otdur maʿrūfdur. (T.) 

ḥaşerāt: Adam ṣoḳucı cānavarlardur. (T.) 

ḫaṭṭāf: Ḳırlaġuçdur.  ḫaṭāṭḭf anuŋ cemʿidür. (T.) 

havān: Maʿrūfdur.  (T.) [Havan.] 
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ḥavāriyyūn: Ol on iki kişidür kim merhem-i rusüli taṣnḭf 

ėtdiler. (T.) 

ḫāya: Yumurdadur. (T.) 

ḥayyü’l-ʿālem: Ḳaya ḳoruġıdur. (M, S.) Bir edviyyedür 

maʿrūf. (T.) 

ḥayż: Maʿrūfdur. (T.) [Adet olma, regl olma.] 

hayża: Şol marażdur ki ḳuṣmaḳ ve ishāl bile cemʿ ola. (T.) 

ḫazef: Saḳsıdur. (T.) 

ḥāżır: Maʿrūfdur. (T.) [Hazır.] 

haẓm: Maʿrūfdur.  (T.)  

[Sindirim.] 

helḭlec-i aṣfer: Maʿrūfdur.  (T.) [Sarı helîle.] 

helḭle-i perverde: Helḭle perverdesidür. (T.) 

helḭle-i zerd: Ṣaru helḭledür. (T.) 

helyūn: Māriçūbedür. (T.) 

hersi: Yaʿnḭ aḳ fulful ve ḳara fulful ve dār-ı fulful dėmek 

olur. (T.) 

heyyü fārḭḳūn: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [Yara otu, kılıç 

otu, koyunkıran.] 

hezār-ı ceşān: Bir otdur. (T.) 

hezār-ı sifend: Yüzerlikdür. (T.) 

ḫılṭ: Aḫlāṭ anuŋ cemʿidür. (T.) 

ḫıltḭṧ-i müntin: At ḳaṣnısıdur. (T.) 

ḫıltḭṧü’ṭ-ṭḭb: Ādem ḳaṣnısıdur. (T.) 

ḥınnā: Ḳınadur. (T.)  

ḫırvaʿ: Kene toḫmıdur. (T.) 
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ḫıyārşenber: Ḫardal. (T.) 

hindu(bā): Kāsnḭdür. (T.) 

ḫḭre: Maʿrūfdur. (T.) [Fersiz ve donuk göz.] 

ḫḭr-i bevvā: Hāldur. (T.) 

ḫḭrḭ: Bir çiçekdür. (T.) 

ḥiss: Bėş nesnedür. Biri işitmek, ikinci görmek, üçünci 

ṭadmaḳ, dördünci ḳoḳlamaḳ, nesne degicek ṭuymaḳ. (T.) 

ḫūk: Ṭoŋuzdur. (T.) 

ḥuḳne: Dübürden istiʿmāl olınan terkḭblere dėrler. (M, S, T.)  

ḥuḳne-i ḥādde: Tḭz ḥuḳnedür. (T.) 

ḥuḳne-i leyyine: Yumşaḳ ḥuḳnedür. (T.) 

ḥuḳne-i mutavassıṭa: Orta ḥuḳnedür. (T.) 

ḥummā-yı ġıbb: Bir gün dutup bir gün dutmayan 

ısıtmadur. (M, S, T.)  

ḥummā-yı nāfıż: Ditreden ısıtmadur. (M, S, T.)  

ḥummā-yı rubʿ: İki gün ḳoyup üçünci gün ṭutan ısıtmaya 

dėrler. (M, S, T.)  

hūmü’l-mecūs: Aŋa murāniye daḫı dėrler. (M, S, T.)  

ḫunāḳ: Boġaz boġulmaḳdur. (T.) 

ḥurfe: Bir edviyyedür ve yüzerlik toḫmına daḫı ḫurfe dėrler 

ve ḫardal toḫmına daḫı dėrler. (T.) 

ḫurfe: Pirpirimdür. (T.) 

ḫurmā: Maʿrūfdur.  (T.) [Hurma.] 

ḫurmā-yı hindḭ: Temr-i hindḭdür. (T.) 

ḫurmā-yı ḳaṣab: Maʿrūfdur.  (T.) 

ḥurmel: Yüzerlikdür. (T.) 
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ḫuṣye: Ḫāyadur. (T.) 

ḥużaż: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [Topalak, kırkboğum 

bitkisi ve bundan elde edilen bir tür ilaç.] 

        

 

 

 

      I 

ʿınebü’ṧ-ṧaʿleb: İt üzümidür. (T.) 

ʿırḳu’n-nisā: Bir ʿilletdür ki adamuŋ buṭı ṭamarınuŋ 

içindeolur,zaḥmetėder.(T.) 

ʿırḳu’s-sūs: Buyan kökidür. (T.) 

ıṣlāḥ: Oŋarmaḳdur. (T.) 

ıṣṭılāḥ: Maʿrūfdur. (T.) [İlim sözü, tabir, terim.] 

ʿıṭr: Ḳoḳudur. (T.) 

ıṭrıfḭl: Bir maʿcūnlar adıdur ki dimāġa fāʾide ėder. (M, S, T.) 

      İ 

ʿḭdānü’l-lük: Lüküŋ içinde bulınan aġcıḳlardur. (T.) 

idrār-ı bevl: Çoḳ işemekdür. (M, S, T.)  

idrār-ı ṭamṧ: Ḥayż ḳanı boşanmaġa dėrler. (M, S, T.)  

iḥlḭl: Ẕeker delügidür. (T.) 

iḥtibās-ı bevl: Sidük dutulmaġa dėrler. (M, S, T.)  

iḫtināḳ: Boġaz şişidür. (M, S, T.)  

iḫtināḳ-ı raḥim: Oġlan yėri boġulmaḳdur. (M, S, T.)  

iklḭlü’l-melik: Ḳoç boynuzıdur. (M, S, T.)  

ʿilāc: Timār eylemekdür. (T.) 

ḭlāvus: Ḳuluncuŋ bir nevʿidür ve adıdur. (M, S, T.)  

ʿillet: Rencdür. 
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ʿillet-i sereṭān: Bir ḳatı şişdür kim müteḳarriḥ olıcaḳ 

oŋulması dūşvār olur. (T.) 

ʿilm: Bilmekdür. (T.) 

infeḫāt: Cānavarlaruŋ māyeleridür. (T.) 

irsā: Gök sūsen dibidür. (T.) 

isbeġūl: Bezr-i ḳaṭūnādur. (M, S, T.)  

isfenc: Süngerdür. (T.) 

isfend-i sifḭd: Aḳ ḫardaldur. (T.) 

isfḭdāc: Maʿrūfdur. (T.) [Daha çok boyacılıkta kullanılan 

zehirli, bazik kurşun karbonat.] 

isfḭdāc-ı raṣṣāṣ maġsūl: Yunmış ḳalʿḭ aġıdur. (T.) 

ishāl-i balġamḭ: İçden balġam gitmekdür. (T.) 

ishāl-i demevḭ: İçden ḳan gitmekdür. (T.) 

ishāl-i ṣafrāvḭ: İçden ṣafrā gitmekdür. (T.) 

ishāl-i sevdāvḭ: İçden sevdā gitmekdür. (T.) 

ʿḭsḭ: Bir ḥekḭm adıdur. (T.) 

iṧmid: Sürme-i isfahānḭdür. (M, S, T.)  

ispend: Ḫardaldur. (T.) 

isrinc: Süligendür. (M, S, T.)  

iṣṭamḥḭḳūn: Terkḭb adıdur. (T.) 

istifrāġ: Bedenden ḫılṭ eksilmege dėrler. Cālḭnūs ḥekḭm 

istifrāġı bėş dürlü dutmış, evvel biri ḳuṣmaḳdur, ikinci 

müshil ot içmekdür, üçünci cimāʿ ėtmekdür, dördünci 

ḥammāma girmek, bėşinci ḳan almaḳdur ammā ḳan 

almaġa ṭabḭbler istifrāġ-ı küllḭ dėrler. Şol sebebden kim 

mecmūʿ aḫlāṭ ḳan içinde vardur, ḳan gidicek cümle bile 

gider. (M, S, T.)  
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istiʿmāl: İşlemekdür. (T.) 

istirḫā: Bir ʿużv geŋsek olmaḳdur. (M, S, T.)  

istisḳā: Beden şişmege dėrler. (M, S, T.)  

iʿtiraż: Teʿāruż ėtmek. (T.) 
 

     

   K 

ḳābıż: Ṭutucı nesnedür. (T.) 

ḳafrü’l-yehūd: Maʿdenḭ mūmyadur. (T.) 

kāfūr-ı ḳayṣūrḭ: Bir nevʿ kāfūr daḫıdur. (T.) 

kāfūr-ı rubāḥḭ: Kāfūruŋ bir nevʿidür. (T.) 

kaʿk-i baġdādḭ: Bir baḳṣımāddur Baġdād‟da olur. (T.) 

ḳāḳule-i kibār: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) 

ḳāḳule-i ṣıġār: Baʿżılar hāl-i bevvādur dėrler. (T.) 

kākünec-i cebelḭ: Ṭaġda biten kākünecdür. (T.) 

ḳalḳadār: Ṣaru zācdur. (T.) 

ḳalḳadḭs: Aḳ zācdur. (T.) 

ḳalḳand: Yeşil zācdur. (T.) 

ḳamḥıye: Ḳavrulmış undur. ḳamāyıḥ cemʿidür. (T.) 

kāmilü’ṣ-ṣınāʿa: Kitāb adıdur. (T.) 

ḳanbḭl: Maʿrūfdur.  (T.) [Güveyi feneri, kandil otu.] 

ḳanṭariyūn-ı daḳḭḳ: İnce ḳanṭariyūndur. (T.) 

ḳanṭariyūn-ı ġalḭẓ: Ḳanṭariyūnuŋ yoġunıdur. (T.) 

ḳaranfil: Maʿrūfdur. (T.) [Karanfil.] 

ḳarḥa: Sivilcidür. (M, S.) Baş bārit. ḳurūḥ cemʿidür. (T.) 

ḳarn: Boynuzdur. ḳurūn cemʿidür. (T.) 
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ḳarvü’l-māʾ: Ṣu ḳavlucıdur. (?) (T.) 

ḳaṣab: Ḳamışdur. (T.) 

ḳaṣab-ı şāmḭ: Maʿrūfdur.  (T.)  

ḳaṣabü’ẕ-ẕerḭre: Maʿrūfdur.  (T.) [Eğir otu, azak eğiri.] 

kāskḭnec: Bu daḫı bir terkḭb adıdur. (T.) 

kāsnḭ: Maʿrūfdur.  (T.) [Yaban marulu, hindiba.] 

kāşim: Bir edviyyedür baʿżılar zūfā yapraġıdur dėmişlerdür. 

(T.) 

ḳatʿ: Kesmekdür. (T.) 

ḳaṭūr: Ṭamzuracaḳ nesnedür. (T.) 

ḳaysūm: Ayva dānadur. (T.) 

ḳaẕf: Tükürmekdür. (T.) 

ḳażḭb: Ẕekerdür. (T.) 

kebedü’ẕ-ẕiʾb: Ḳurt baġrıdur. (T.) 

kebere: Keberedür. (T.) 

kebg: Keklikdür. (T.) 

kebūter buḫte: Gögercin yavrusıdur. (T.) 

keder: Bir edviyyedür hindden gelür. (T.) 

kefk-i deryā: Deŋiz köpügidür. (T.) 

kehribā: Maʿrūfdur.  (T.) [Kehribar.] 

kelef: Yüze düşen çıġıddur. (T.) 

kemāderyūs: Maʿrūfdur.  (T.) [Kısacık mahmud otu, dalak 

otu, yer palamudu.] 

kemāfḭṭūs: Maʿrūfdur.  (T.) [Yer çamı.] 

kemmūn: Kemnūndur. (T.) 

kenkerjerd: Kengerdür. (T.) 
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kerefis: Maʿrūfdur.  (T.) [Kereviz.] 

kerevyā: Maʿrūfdur.  (T.) [Karaman kimyonu.] 

kerinc: Pirinçdür. (T.) 

kerkes: Kerkezdür. (T.) 

kesne: Maʿrūfdur. (T.) [Kestane.] 

kişt ber kişt: Bir otdur maʿrūf. (T.) [Hint bademi, kakao.] 

keşk-i cev: Dögilmiş arpadur. (T.) 

keyfiyyet: Nitelikdür. (T.) 

ḳılḭmiyā-yı sḭm: Gümiş göynügidür. (T.) 

ḳılḭmiyā-yı ẕeheb: Altun göynügidür. (T.) 

ḳırfa: Ḳabuḳdur, nār ḳabı gibi ve ġayrısı gibi. (T.) 

ḳırfatü’ṭ-ṭḭb: Bir edviyyedür hindḭ. (T.) 

ḳırṭās: Kāġıddur. (T.) 

ḳırṭās-ı muḥriḳ: Kāġıd külidür. (T.) 

ḳıṧṧāʾü’l-ḥımār: Eşek ḫıyārıdur. (T.) 

ḳışr-ı aṣlü’l-luffāḥ: Luffāḥ kökinüŋ ḳabıdur. (T.) 

ḳışr-ı aṣlü’r-rāziyānec: Rāziyāne köki ḳabıdur. (T.) 

ḳıyās: Maʿrūfdur.  (T.) [Denk sayma, karşılaştırma, bir 

tutma.] 

kibrḭt-i aḥmer: Ḳızıl kükürddür. (T.) 

kibrḭt-i aṣfer: Ṣaru kükürddür. (T.) 

kifāyet: Maʿrūfdur. (T.) [Yeterlik, yararlık.] 

kilkilāne-i serd: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

kilye ve gülā: Bögrekdür. (T.) 
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ḳḭmūliyā: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [Bakır, gümüş ve altın 

gibi madenlerin eritilmesi sırasında meydana gelen köpük, 

çökeklere ve posalara verilen ad.] 

kirmāye: Ḥammāmdur. (T.) 

ḳḭrūṭḭ: Mūm-ı rūġandur. (T.) 

kisrḭ: Bir pādışāhuŋ adıdur. (T.) 

kişnḭz-i ḫuşk: Ḳuru kişnḭzdür. (T.) 

kiye: Maṣṭakḭdür. (T.) 

kök: Mārūldur. (T.) 

kuḥl: Sürmedür. (T.) 

ḳulāʿ: Aġız aġrısıdur. (T.) 

ḳūlunc: Adamuŋ içinde olan sancudur. (T.) 

ḳunne: Dāne çādırdur. (T.) 

ḳurdımānā: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [Karaman kimyonu.] 

ḳurṣ-ı afsentḭn: Afsentḭn ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı anḭsōn: Anḭsōn ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı benefşe: Benefşe ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı büssed: Mercān dibi ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı enderūmaʿmā: Bir terkḭbdür muḫliṣ-i ekber 

terkḭbine girür. (T.) 

ḳurṣ-ı füvve: Ḳızıl boya ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı ġārḭḳūn: Ġārḭḳūn ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı gezmāzū: Yılġun māzūsı ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı gül: Gül ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı gülnār: Gülnār ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı ḥabbü’l-ās: Mersin ḳurṣıdur. (T.) 
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ḳurṣ-ı ḭlāvus: Şol ḳūlınc ḳurṣıdur ki elifde beyān olındı. (T.) 

ḳurṣ-ı ḭrsā: Gök sūsen dibi ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı kāfūrḭ: Kāfūrıla düzilen ḳurṣdur. (T.) 

ḳurṣ-ı kebere: Kebere ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı kehribā: Kehribā ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı kevkeb: Bir ḳurṣdur ki ṭalaḳıla düzerler. (T.) 

ḳurṣ-ı kuḥl: Sürme ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı kündür: Günlük ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı lük: Lük ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı rḭvend: Rḭvend ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı sünbül: Sünbül ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı ṭebāşḭr: Ṭebāşḭr ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı ṭḭn: Bu daḫı bir ḳurṣdur. (T.) 

ḳurṣ-ı ʿūd: ʿŪd ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı verd: Gül ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣ-ı zirişk: Ḳaṭun ṭuzluġı ḳurṣıdur. (T.) 

ḳurṣü’l-ḫaşḫāş: Ḫaşḫāş ḳurṣıdur. (T.)  

ḳurūḥ-ı ḫabḭṧe: Yaramaz başlardur. (T.) 

ḳurūḥü’l-emʿā: Baġarsuḳlarda başlar olmaḳdur. (T.) 

ḳusṭ ḥulv: Ṭatlı ḳusṭdur. (T.) 

ḳusṭ mürr: Acı ḳusṭdur. (T.) 

ḳusṭ-ı baḥrḭ: Suda biten ḳusṭdur. (T.) 

ḳuşūrü’l-kündür: Günlük ḳabuḳıdur. (T.) 

ḳuşūrü’r-rummān: Nār ḳabıdur. (T.) 
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kuʿūbü’t-tḭnü’l-bālḭ fi’l-ḥḭṭān: Dḭvārlarda bulınan ṣaman 

boġınudur. (T.) 

ḳuvve-i cāẕibe: Şol ḳuvvetdür ki ṭaʿāmı ceẕb ėder. (T.) 

ḳuvve-i dāfiʿa: Şol ḳuvvetdür kim ṭaʿām tamām hażm 

olıcaḳ ḳuvāya mensūben baġıra gönderür, ṧıḳlın 

baġarsuḳlara gönderür. (T.) 

ḳuvve-i ḥāfıẓa: Şol ḳuvvetdür ki işitdügi nesneyi saḳlar. (T.) 

ḳuvve-i hāżıme: Şol ḳuvvetdür kim ṭaʿāmı hażm ėder. (T.) 

ḳuvve-i māsike: Şol ḳuvvetdür kim ṭaʿāmı saḳlar hażm 

olınca. (T.) 

ḳuvvet: Maʿrūfdur. (T.) [Kuvvet, güç.] 

ḳuvvet-i rūḥ-ı ḥayvānḭ: Yürekdeki ḳuvvetdür. (T.) 

ḳuvvet-i rūḥ-ı nefsānḭ: Dimāġdaki ḳuvvetdür. (T.) 

ḳuvvet-i rūḥ-ı ṭabḭʿḭ: Baġırdaġı ḳuvvetdür. (T.) 

küleng: Ṭurnadur. (T.) 

kümṧerā-yı mürebbḭ: Perverde amrūddur. (T.) 

küncide: Bir nevʿidür anuŋ (kelefin) kim ṣaruraḳ olur ve aḳ 

olur. (T.) 

küncüd: Sūsamdur. (T.) 

kündür ve kündürū: İkisi daḫı günlükdür. (T.) 

kürneb: Kelemdür. (T.) 

kürneb-i nebṭḭ: Bir nevʿdür. 

kürsene: Burçaḳdur. (T.) 

küseylā: Bir edviyyedür ḳızıl boyaya beŋzer dėr münhācü‟l-

beyānda. (M, S, T.)  

küsūfā: Bir terkḭb adıdur. (T.) 
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küşūṧ: Bir ṣarmaşuḳdur kim tegene ṭolaşur lḭf gibi. Yapraġı 

yoḳdur ammā aġca çiçegi vardur, ṭaʿamı acıdur. (T.) 

küzāz: Bir ʿilletdür kim adamuŋ boynı ḳurt boynı gibi olur 

dönüp bir yaŋa baḳamaz. (T.) 

küzbere-i yābise: Ḳuru kişnḭzdür. (T.) 

     L 

lāden: Maʿrūfdur. (T.) [Laden otu ve bundan elde edilen 

zamk.] 

laḥm-ı zāyid: Artuḳ bişmiş etdür. (T.) 

laḥmü’l-māḳ: Gözüŋ gūşesindaġı ḳızılca etdür. (T.) 

lākin: Maʿrūfdur.  (T.) [Ama, fakat.] 

laḳlaḳ: Leglegdür. (T.) 

laḳva: Yüz göz egilmekdür. (T.) 

lāzım: Maʿrūfdur. levāzım cemʿidür. (T.) 

leben: Süddür. elbān cemʿidür. (T.) 

lebenü’l-enen (?): Eşek südidür. (T.) 

lebenü’l-liḳāḥ: Deve südidür. (T.) 

leblāb: Sarmaşuḳdur. (T.) 

levz-i mürebbḭ: Bādām perverdesidür. (T.) 

lıḥyetü’t-teys: Teke saḳalı dėdükleri otdur. (T.) 

liḥā: Aġaç ḳabuḳıdur. (T.) 

lisānü’l-ʿaṣāfḭr: Ḳuş dili otıdur. (T.) 

lisānü’l-ḥamel: Siŋürlü yapraḳdur. (T.) 

lisānü’ṧ-ṧevr: Ṣıġır dili dėdükleri otdur. (T.) 

lḭṧerġḭs: Ṣovuḳ sersāmdür. (T.) 

luʿbe-i berberḭ: Bir edviyyedür sūrıncāna beŋzer. (T.) 
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lūbiyā: Bögrülcedür. (T.) 

luʿūḳ: Yeyleyecek terkḭbler adıdur. (T.) 

luʿūḳ-ı celġūze: Köknār luʿūḳıdur. (T.) 

luʿūḳ-ı esḳḭl: Yabān ṣoġanı luʿūḳıdur. (T.) 

luʿūḳ-ı ġārḭḳūn: Ġārḭḳūn luʿūḳıdur. (T.) 

luʿūḳ-ı ḥabbü’l-ḳuṭun: Pamuḳ çigidi luʿūḳıdur. (T.) 

luʿūḳ-ı ḥabbü’r-reşād: Tere toḫmı luʿūḳıdur. (T.) 

luʿūḳ-ı ḥabbü’ṣ-ṣabır: Ḥabbü‟ṣ-ṣabır luʿūḳıdur. (T.) 

luʿūḳ-ı ḫaşḫāş: Ḫaşḫāş luʿūḳı. (T.) 

luʿūḳ-ı ḫıyārşenber: Ḫıyārşenber luʿūḳıdur. (T.) 

luʿūḳ-ı ḥulbe: Buy luʿūḳıdur. (T.) 

luʿūḳ-ı kürneb: Kelem luʿūḳıdur. (T.) 

luʿūḳ-ı sibistān: Sibistān luʿūḳıdur. (T.) 

luʿūḳü’l-buṭum: Ḥabbetü‟l-ḥażrā luʿūḳıdur. (T.)  

luʿūḳü’ṧ-ṧūm: Sarmısaḳ luʿūḳıdur. (T.)  

luʿūḳü’t-tḭn: Encḭr luʿūḳıdur. (T.)  

luʿūḳüṣ-ṣıbyān: Bu daḫı bir luʿūḳdur kim oġlancıḳlar 

ʿilācında istiʿmāl ėderler.  

lübb: İçdür. lübūb cemʿidür. (T.) 

lübb-i fustuḳ: Fustuḳ içidür. (T.) 

lübb-i ḥabbü’ṣ-ṣanavberü’l-kibār: Köknār içidür. (T.) 

lübbü’l-levz ve lübb-i bādām: İkisi daḫı bādām içidür. (T.) 

lübnḭ: Mḭʿa-ı sāyiledür. (T.) 

lüġat: Maʿrūfdur.  (T.) [Kelime, söz.] 

lük-i maġsūl: Yunmış lükdür. (T.) 
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lüʾlüʾ-i ġayr-i meṧḳūb: Delüksüz incidür. (T.)  

        M 

maʿcūn: Maʿrūfdur. (T.) [Macun, bir grup ilacın genel adı.] 

maʿcūn-ı ʿaḳreb: ʿAḳreb maʿcūnıdur. (T.) 

maʿcūn-ı aresṭūmāḫūs: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

maʿcūn-ı bād-mühre ve maʿcūn-ı fayḳarā ve maʿcūn-ı 

ḥabbü’l-ġār ve maʿcūn-ı rebüv ve maʿcūn-ı muḳl: Bu 

bėşi daḫı maʿcūnlardur. (T.) 

maʿcūn-ı celġūze: Köknār maʿcūnıdur. (T.) 

maʿcūn-ı esved: Ḳara maʿcūn dėmek olur. (T.) 

maʿcūn-ı felāfilḭ: Fulful maʿcūnıdur. (T.) 

maʿcūn-ı felāsife ve māddetü’l-ḥayva: İkisi daḫı bir 

maʿcūn adıdur. (T.) 

maʿcūn-ı fḭrūznūş: Bu daḫı bir maʿcūndur. (T.) 

maʿcūn-ı fūdencḭ: Yarpuz maʿcūnıdur. (T.) 

maʿcūn-ı ḥabṧü’l-ḥadḭd: Demür cürūfı maʿcūnıdur. (T.) 

maʿcūn-ı ḥacerü’l-yehūd: Benḭ isrāʾil zetūnınuŋ 

maʿcūnıdur. (T.) 

maʿcūn-ı ḫıyārşenber: Ḫıyārşenber maʿcūnıdur. (T.) 

maʿcūn-ı hürmüs: Bir maʿcūn adıdur. (T.) 

maʿcūn-ı inḳardiyā: Maʿcūn-ı belādırdur. (T.) 

maʿcūn-ı levzḭ: Bir maʿcūndur müshil. (T.) 

maʿcūn-ı nemek-i hindḭ: Ṭuz maʿcūnıdur. (T.) 

maʿcūn-ı ṣamḭrḭ: Bu daḫı bir maʿcūndur. (T.) 

maʿcūn-ı sekbḭnec: Bir maʿcūn adıdur. (T.) 

maʿcūn-ı terbelāşe: Bir maʿcūndur. (T.) 

maʿcūn-ı türbüd: Türbüd maʿcūnıdur. (T.) 
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maʿcūnü’l-büzūr: Toḫmlar maʿcūnıdur. (T.)  

maʿcūnü’l-ḫıltḭṧ: Ḳaṣnı maʿcūnıdur. (T.) 

maʿcūnü’l-ḳubādü’l-melik: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

maʿcūnü’l-ḳufḭ: Bu daḫı bir maʿcūndur. (T.)  

maʿcūnü’l-misk: Müşk maʿcūnıdur. (T.) 

maʿcūnü’n-necāḥ: Bir maʿcūndur ki sevdādan olan 

marażlara fāyide ėder.   

mādde: Maʿrūfdur.  (T.) [Madde, element, öge.] 

maʿde: Maʿrūfdur.  (T.) [Mide.] 

mafṣal: Bendükşelerdür. mafāṣıl cemʿidür. (T.) 

maġas: Göbek burusıdur. (T.) 

maġsūl: Yunmışdur. (T.) 

maġşūş: Ḳarışıḳ nesnedür. (T.) 

maġz-ı celġūze: Köknār içidür. (T.) 

maġz-ı fıstuḳ: Fustuḳ içidür. (T.) 

māhḭzehre: Ṣıġır ḳuyruġıdur. (T.) 

maḥkūk: Ḳazınmışdur. (M, S, T.)  

maḥleb: Edviyyedür maʿrūf. (T.) [Adris ağacı.] 

maḥṣūṣ: Maʿrūfdur.  (T.) [Hususi olarak, özel.] 

maḫtūmü’l-melik: Bir edviyyedür. (T.) 

māʿiyūs: Bir ḥekḭmüŋ adıdur. (T.) 

maḳṣūd: Maʿrūfdur. (T.) [İstek, emel.] 

māmḭrān: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [Kırlangıç otu.] 

māmḭşā: Gelincük çiceginüŋ bir nevʿidür. (T.) 

maʿnḭ: Maʿrūfdur. maʿānḭ cemʿidür. [Manalar, anlamlar, 

akla yakın sebepler.] 
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maraż: Ṣayrulıḳdur. (T.) 

marḭż: Ṣayrudur. (T.) 

mārḳışḭşā: Rūşenādur. (T.) 

maʿrūf: Maʿrūfdur. (T.) [Herkesçe bilinen.] 

marżūż: Yėncilmişdür, yaʿnḭ ḳabaca ḳabaca dögülüp 

ufanmışa dėrler. (M, S, T.)  

maṣlaḥat: Maʿrūfdur. (T.) [Keyfiyet, özellik.] 

maṣrūʿ: Uçuḳ ṭutan kişidür. (T.) 

maṣṭakḭ: Maʿrūfdur.  (T.) [Sakız, sakız ağacından elde 

edilen bir tür reçine.] 

māsuviyye: Bir ḥekḭm adıdur. (T.) 

māş-ı muḳaşşer: Ḳabı çıḳmış māşdur. (T.) 

maṭbūḫ eftḭmūn: Eftḭmūn maṭbūḫıdur. (T.) 

maṭbūḫ helḭlec-i aṣfer: Ṣaru helḭle maṭbūḫıdur. (T.) 

maṭbūḫ ḫıyārşenber: Ḫıyārşenber maṭbūḫıdur. (T.) 

maṭbūḫ sūrıncān: Sūrıncān maṭbūḫıdur. (T.) 

maṭbūḫ: Bişirüp suyın içdükleri terkḭbdür. (T.) 

maṭbūḫ: Şol edviyyedür kim anı bişürüp istiʿmāl ėderler. 

(T.) 

maʿtūh: ʿAḳlı gėtmişdür. (T.) 

māʾü’l-ʿasel: Bir şerbet adıdur. (T.) 

māʾü’l-uṣūl: Köklerile bişmiş şerbetdür. (T.) 

māʾü’s-sūs: Sūsen suyıdur. (T.) 

māʾü’ş-şaʿḭr: Arpa suyıdur. (T.) 

māʾü’ş-şevk: Diken suyıdur. (T.) 

māʾü’ş-şūnḭz: Çörek otı suyıdur. (T.) 
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mażarrat: Ziyān eylemekdür. (T.) 

mażmaża: Aġıza alup yine dökdükleri devādur. (T.) 

mebrūd: Ṣovumış nesnedür. (T.) 

mecānḭn: Delülerdür. (T.) 

mecmūʿ: Dükelisi dėmekdür. (T.) 

melāze: Dilcükdür. (T.) 

melūl: Maʿrūfdur.  (T.) [Bıkmış, bezmiş.] 

menfaʿat: Aṣṣıdur. (T.) 

menfeẕ: Delikdür. (T.) 

menḭ: Maʿrūfdur. (T.) [Meni, döl suyu.] 

merārāt: Ödlerdür. (T.) 

merāretü’ṧ-ṧevr: Ṣıġır ödidür. (T.) 

merhem: Maʿrūfdur.  (T.) 

merhem-i deşlḭḫā: Merhem-i rusüldür. (T.) 

mermāḥūr: Bir edviyyedür. (T.) 

merv: Bir edviyyedür. (T.) 

mervārid: İncüdür. (T.) 

merzencūş ve merzengūş: İkisi daḫı bir edviyyedür 

maʿrūf. (T.) [Mercanköşk çiçeği.] 

meṧelā: Maʿrūfdur.  (T.) 

mesḥūḳḭniyā: Sırça köpügidür. (T.) 

meṧrūṭḭdūs: Bir pādışāh adıdur ki ol terkḭb anuŋ adıyıla 

söylerler. (T.) 

mevżiʿ: Ṭuracaḳ yėrdür. (T.) 

meyfuḫtec: İpsimedür. (T.) 
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meyvḭzec: Bir edviyyedür maʿrūf. Aŋa ʿArabca zebḭb-i 

cebelḭ dėrler. (T.) 

mezṭūb (?): Semizlere dėrler. (T.) 

mḭʿa-ı sāyile: Maʿrūfdur.  (T.) [Kara günlük ağacı ve yağı.] 

mḭʿa-ı yābis: Ḳuru mḭʿadur. (T.) 

miḳdār: Maʿrūfdur.  (T.) 

mḭl ve mıġrefe: İkisi iki āletdür melāze ʿilācında istiʿmāl 

ėderler. 

milḥ-i ʿacḭn: Bir nevʿ ṭuzdur. (T.) 

milḥ-i hindḭ: Bir nevʿ ṭuzdur. (T.) 

milḥ-i nefṭḭ: Bir nevʿ ṭuzdur. (T.) 

mizāc: Maʿrūfdur.  (T.) [Bünye özelliği.] 

mū: Bir kökdür. (T.) 

muġān-ı ʿarāḳḭ: Bir edviyyedür maʿrūf, yabān narınuŋ köki 

dėmişler. (T.) 

muḫaddir: Uyuşdurucıdur. (T.) 

muḥallil: Yumşadıcıdur. (T.) 

muḫliṣü’l-ekber: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

muḫtāc: Maʿrūfdur. (T.) [Muhtaç.] 

muḫtelif: Maʿrūfdur.  (T.) [Çeşitli.] 

muḫtelifü’l-ḳavḭ: Ḳuvvetleri muḥtelif olan nesnelerdür. (T.) 

muḳaşşer: Ḳabı çıḳmışdur. (T.) 

muḳaṭṭar: Ṭamzurılmış nesnedür. (T.) 

muḳḭʾ: Ḳuṣdurucıdur. (T.) 

muḳleyāṧā: Bir terkḭb adıdur. (T.) 
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muḳlü’l-yehūd: Daḫı bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [Günlük 

ağacının bir türü.] 

mulūḫiyā: Bir otdur. (T.) 

mūm: Maʿrūfdur. (T.) [Mum] 

mūm-ı zerd: Ṣaru mūmdur. (T.) 

mūmiyā: Mūmiyādur. (T.) 

munżıc: Bişürücidür. (T.) 

mūr-ı surḫ: Bir marażdur ki gözde olur. (T.) 

muṣaffā: Ṣafḭ olmış nesnedür. (T.) 

muʿtedil: Maʿrūfdur.  (T.) [Ilımlı, orta.] 

muʿtemed: İnanılmışdur. (T.) 

muṭḫişā: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

muṭṭaliʿ: Maʿrūfdur. (T.) [Öğrenmiş, haber almış, bilgili.] 

muvāfıḳ: Maʿrūfdur. (T.) [Uygun, yerinde.] 

mużır: Ziyān ėdicidür. (T.) 

mübeddilü’l-mizāc: Bu daḫı bir maʿcūndur. (T.) 

mübedriḳ: Şol nesnedür ki edviyyenüŋ ḳuvvetini varacaḳ 

yėrlere yetişdürücidür. (T.) 

müdebber: Tedbḭrlenmişdür. (T.) 

müʾellif: Teʾlḭf ėdicidür. (T.) 

müferriḥ: Sevündürüci nesnedür. (T.) 

müfettiḥ: Açıcıdur. (T.) 

müfḭd: Fāyide vėricidür. (T.) 

müfred: Yaluŋuz. (T.) 

müheyyā: Düzilmişdür. (T.) 

mükerrer: İkilenmiş dėmek olur. (T.) 



 

 

 

 

 

 
 

 

294                                                                     Şaban DOĞAN 

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   

Volume 4/4 Summer 2009 

 

 

mürekkeb: Ḳarışmışdur. (T.) 

mürr-i ṣāfḭ: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) 

müṧelleṧ: Puḫte sücidür. (T.) 

müshil: İç yörüden edviyyedür. (T.) 

müstaʿmel: İşlenmiş nesnedür. (T.) 

müstefḭd: Fāyide ṭutucıdur. (T.) 

müşevveş: Teşvḭşlenicidür. (T.) 

müşk-i ṭarāmşḭʿ: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) 

müşk-i tünbetḭ: Müşküŋ bir nevʿidür. (T.) 

müşkil: Çetiŋdür. (T.) 

mütaḳaddimḭn: Öŋdin gelenlerdür. (T.) 

müteʾaḫḫirḭn: Ṣoŋra gelenlerdür. (T.) 

müteʾekkile: Yenür başdur. (T.) 

mütefaḳḳid: İsteyici dėmekdür. (T.) 

müteḥayyir: Ḥayrān ḳılıcıdur. (T.) 

mütelezziz: Beŋzer etdür. (T.) 

müvesvis: Vesvās ėdici nesnedür. (T.) 

        N 

nāfiʿ:Menfaʿatėdicidür.(T) 

naḳḭʿ ve nuḳūʿ: Şol otlardur kim anı ıṣladurlar daḫı ṣuyın 

içürürler. (M, S, T.) 

naḳḭʿ-i ʿades: Mercimek naḳḭʿidür. (T.) 

naḳḭʿ-i helḭle: Helḭle naḳḭʿidür. (T.) 

naḳḭʿ-i ıcāṣ: Erük naḳḭʿidür. (T.) 

naḳḭʿ-i nḭşū: Işġun naḳḭʿidür. (T.) 

naḳḭʿ-i ṣabır: Ṣabır naḳḭʿidür. (T.) 
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naḳḭʿ-i sumāḳ: Sumāḳ naḳḭʿidür. 

naḳḭʿü’l-fākihe: Yėmişler naḳḭʿidür. (T.) 

naʿnāʿ: naʿnedür. (T.) 

nānḫuvāh: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [Anason.] 

nārçḭl: Hindustān ḳōzıdur. (T.) 

nārdḭn: Sünbül-i rūmḭdür. (T.) 

nār-müşk: Bu daḫı bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [Ortasında 

bir miktar yeşili olan bir Hint narı tohumu.] 

nāṣūr: Bir cerāḥatdur ki dübürüŋ yanında olur. İki nevʿdür, 

biri ġāyırdur biri degül. (M, S, T.)  

naṭrūn: Mıṣır ṭuzıdur, baʿżılar altun būresi dėmişler. (T.) 

nebātü’l-ʿıneb: Ḳuru üzümüŋ etidür. (T.) 

nebṭḭ: Nisbetdür her nesnede. (T.) 

nefeṧüʿd-dem: Ḳan tükürmekdür. (T.) 

nemām: Barsama dėmişler ammā nemām ġayr-ı 

edviyyedür. (T.) 

nemed: Keçedür. (T.) 

nemek-i enderānḭ: Belefec (?) ṭuzdur. (T.) 

nemek-i ḫamḭr: Bu daḫı ṭuzlardan bir nevʿdür. (T.) 

nemek-i hindḭ: Ṭuzlardan bir nevʿdür. (T.) 

nemek-i ṭabarzad: Bir ṭuzdur ki anı taʿbeye ėderler. (T.) 

nemle: Uvaḳ sivilcelerdür. (T.) 

nıḳ: Māyedür. (S.)  

nıḳrıs: Ayaġ aġrısıdur. (T.) 

niḥāletü’l-ḥınṭa: Buġday kepegidür. (T.) 

nḭlūfer: Maʿrūfdur.  (T.) 
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nisyān: Unutmaḳdur. (T.) 

nişā ve nişāsta: Nişestedür. (T.) 

nuḥās-ı muḥriḳ: Göz ṭaşıdur. (T.) 

nūşādır: Maʿrūfdur. (T.) [Nişadır.] 

nuʿūẓ: Ẕeker ḳatı olmaḳdur. (T.) 

nüṭūl: Bir devādur kim anı ḳaynadurlar başı anuŋ buġına 

ṭutarlar ve başa dökerler. (T.) 

ŋaʿnā-yı ḫuşḳ: Ḳuru naʿnedür. (T.) 
  

      P 

perverde: Beslenmiş nesnedür. (T.) 

pḭḫ-i bābūne: Bābādya kökidür. (T.) 

pḭh-i baṭ: Ördek yaġıdur ve ḳaz yaġıdur. (T.) 

pḭḫ-i hindubā: Kāsnḭ dibidür. (T.) 

pḭḫ-i kebere: Kebere kökidür. (T.) 

pḭḫ-i kesene: Kāsnḭ dibidür. (T.) 

pḭh-i murġ: Kuş yaġıdur. (M, S.) Tavuḳ yaġıdur. (T.) 

pḭḫ-i sūsen: Buyan dibidür. (T.) 

pḭḫ-i sūsen-i āsmāngūn: Gök sūsen kökidür. (T.) 

pḭḫ-i şibit: Ṭoraḳ otı kökidür. (T.) 
       

       R  

rādiʿ: Māddeyi menʿ ėdüp gėrü döndürür artmaġa ḳomaz 

bir edviyyedür. (M, S, T.)  

raḫbḭn: Bir edviyyedür kim anı penḭr suyından pişürürler. 

(T.) 

raḥm: ʿAvratlaruŋ oġlan yėridür. (T.) 

raṣāṣu’l-esved: Ḳurşundur. (T.) 
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rāsen-i mürebbḭ: Anduz perverdesidür. (T.) 

rāsen-i yābis ve rāsen-i ḫuşk: Ḳuru anduzdur. (T.) 

raʿşe: Eller ve baş ditremege dėrler. (T.) 

raṭb: Yaşdur. (T.) 

rātiyānec ve rātiyāne: Çam saḳızıdur. (T.) 

rāy: Maʿrūfdur.  (T.) [Rey, fikir.] 

rāziyānec: Rāziyānedür. (T.) 

reḫḭn: Bir edviyye yoġurup ṣuyında bişürürler. (S, T.)  

remed: Göz aġrısıdur. (T.) 

remḭdek-i dehān: Aġız ḳabarmaḳdur. (T.) 

rıṭıl: Evzān bābında ẕikr olmışdur. (T.) 

rḭḥ: Yėldür. 

rḭḥ-i bāsūr: Bāsūr yėlidür. (T.) 

rḭş-i pelḭd: Yaramaz başdur. (T.) 

rḭvāc: Işġundur. (T.) 

rḭvend-i çḭnḭ: Rḭvend-i çḭnḭdür. (T.) 

rubb: Her nesnenüŋ suyın alup ḳaynadup ṣalmaḳdur, 

rubūb  anuŋ cemʿidür. (T.) 

rubb-ı büsr: Ḫām ḫurmā rubbıdur. (T.) 

rubb-ı enār: Enār rubbıdur. (T.) 

rubb-ı ḥaṣrım: Ḳoruḳ rubbıdur. (T.) 

rubb-ı helḭle: Helḭle rubbıdur. (T.) 

rubb-ı mūrd-ı ter: Yaş mersin rubbıdur. (T.) 

rubb-ı rḭvāc: Işġun rubbıdur. (T.) 

rubb-ı türbüd: Türbüd rubbıdur. (T.) 
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rubbü’l-cevzü’r-raṭṭab: Yaş ḳōz rubbıdur. (T.) 

rubbü’s-sūs: Yabān balıdur. (T.) 

rubbü’t-tuffāḥ: Alma rubbıdur. (T.) 

rubbü’t-tūt: Tūt rubbıdur. (T.) 

rūġan-ı bādām: Bādām yaġıdur. (T.) 

rūġan-ı belesān: Belesān yaġıdur. (T.) 

rūġan-ı bḭd-encḭr: Kene toḫmı yaġıdur. (T.) 

rūġan-ı ġāv: Ṣıġır yaġıdur. (T.) 

rūġan-ı şḭre: şḭrġūn yaġıdur. (T.) 

rūġan-ı zeyt: Zeyt yaġıdur. (T.) 

rūḳāde: Reknübdür. (S, T.)  

rūnās: Daḫı ḳızıl boyadur. (T.) 

ruʿnās: Ḳızıl boyadur. (T.) 

rūseḫtec: Göz ṭaşıdur. (T.) 

ruteylā: Bödür. (S, T.)  

ruṭūbet: Yaşlıḳdur. (T.) 

ruṭūbet-i ṣadḭdḭ: Bir ḫılṭdur kim ṣaru su gibidür. (T.) 

        S 

ṣabır: Maʿrūfdur. (T.) [Sabırlık otu, öd ağacı ve bu bitkiden 

elde edilen tıbbî zamk.] 

sābūr: Bir kişinüŋ adıdur. (T.) 

sāde ve sāye: Nesne ḳarışmaduḳ nesnedür. (T.) 

sādec-i hindḭ: Bir yapraḳdur hindden gelür. (T.) 

saḥḳ: Ezmekdür, yumşatmaḳdur. (T.) 

sākin: Dek ṭurıcıdur. (T.) 

saḳmūniyā: Maḥmūdedür. (T.) 
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saḳmūniyā-yı meşvḭ: Bişmiş maḥmūdedür. (T.) 

ṣalāḥ: Maʿrūfdur.  (T.) [Düzelme iyileşme.] 

ṣalb: Ḳatıdur. (T.) 

ṣamġ-ı ʿarabḭ: Muġaylān püsidür. (T.) 

ṣamġ-ı pārisḭ: Ṣamġdan bir nevʿdür. (T.) 

ṣamġu’l-buṭum: Ṣaḳızlıḳ aġacınuŋ saḳızıdur. (T.) 

ṣamġu’l-lūlū: Bādām püsidür. (T.) 

ṣandal-ı aḥmer: Ḳızıl ṣandaldur. (T.) 

ṣandal-ı ebyaż: Aḳ ṣandaldur. (T.) 

ṣandal-ı muḳāṣırḭ: Dörpilenmiş ṣandaldur. (T.) 

ṣanevber: Çam aġacıdur. (T.) 

ṣarʿ: Şol marażdur ki düşüre, ʿaḳl gider. 

saʿter-i fārisḭ: Güyegü otınuŋ bir nevʿidür. (T.) 

saʿter-i ḫuvazḭ ve saʿter-i cebelḭ: Her biri bir nevʿdür 

saʿterden. (T.) 

ṣavāb: Maʿrūfdur.  (T.) [Doğru, yerinde.] 

sebeb: Maʿrūfdur.  (T.) 

sebel: Göze düşen perdedür aġrı sebebinden. (T.) 

secec: Bir ishāldür baġarsuḳları ḳazır, cerāḥat eyler. (T.) 

seded: Göz ḳararmaḳdur. (M, S, T.)  

ṣedef: Maʿrūfdur. (T.) [Sedef, inci kabuğu.] 

ṣedef-i muḥriḳ: Yanmış ṣedefdür. (T.) 

sefercelḭ mümsik: Bu daḫı terkḭbdür ḳābıż. (T.) 

sefercelḭ müshil: Bir müshḭl terkḭbidür kim ayvayıla 

düzerler. (T.) 

sefiye: Maʿrūfdur. (T.) [Hafif olmak, zebun olmak.] 
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seher: Uyḳusızluḳdur. (T.) 

sekbḭnec:Maʿrūfdur. (T.) [Hıyara benzer bir ot, sek beni 

otu.] 

sekte: Bir marażdur gören anı ölü ṣanur. (M, S, T.)  

selesü’l-bevl: Südük ṭutamamaḳdur. (T.) 

selḭḫe: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [Tarçın ağacı.] 

sem: Aġudur. (T.)  

sumūm: Cemʿi. (T.) 

semenü’l-baḳar: Ṣıġır yaġıdur. (T.) 

ṧemer: Yėmişdür. (M, S, T.)  

ṧemeretü’l-eşcār: Aġaç yėmişleridür. (T.) 

ṧemeretü’ṭ-turfā: Yelġun māzūsıdur. (T.) 

sencerniyā: Terkḭb adıdur. (T.) 

serāsiyūn: Bir ḥekḭmüŋ adıdur. (T.) 

sereṭān-ı nehrḭ: Sularda olan yengeçdür. (T.) 

sereṭān-ı ṣḭnḭ ve sereṭān-ı baḥrḭ: İkisi daḫı şol nesnedür 

kim ʿummān deŋizinde olur bir ṭaşdur yengeç gibi. Göz 

otlarında istiʿmāl olur. (T.) 

sergḭn-i büz-i kūhḭ: Ṭaġ keçisinüŋ ḳıġı. (T.) 

sergḭn-i gāv: Ṣıġır tezegidür. (T.) 

sergḭn-i gāv-ı kūhḭ: Ulu geyik boḳı. (T.) 

sergḭn-i ḫorōs: Ḫorōs boḳıdur. (T.) 

sergḭn-i kebūter: Gögercin boḳıdur. (T.) 

sergḭn-i rūbāh: Dilkü boḳıdur. (T.) 

serḫes: Ḳuzġun otıdur. (T.) 
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serḭʿü’t-tesevvüs: Şol terkḭblerdür kim aŋa güye tḭz düşer 

havā sebebinden. (T.) 

sermaḳ: Bir edviyyedür. (T.) 

sersām: Bir ʿilletdür dimāġḭ ʿilletlerden. (T.) 

serv: Maʿrūfdur. (T.) [Selvi ağacı.] 

sevṭirā: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

ṧeyāduryeṭūs: Bir terkḭb adıdur tiryāḳlardan ṣayılur. (M, S, 

T.)  

seyelān: Şol yaşa dėrler kim iḫtiyārsuz dāʾim gözden aḳar. 

(T.) 

seysāliyūs: Encüdān-ı rūmḭdür. (T.) 

seẕāb: Bḭġanūsdur. (T.) 

ṣıhārencet: Bir ḥekḭm adıdur. (T.) 

ṧıḳl-ı müteḥaccir: Baġarsuḳlarda yābis olmış necisdür. (M, 

S, T.)  

sibistān: Maʿrūfdur. (T.) [Sibistan ağacı ve meyvesi.] 

sikencübḭn-i büzūrḭ: Toḫmlarıla bişmiş sirkengübḭndür. (T.) 

sikencübḭn-i müshil: İshāl ėden sikengübḭndür. (T.) 

sikencübḭn-i sādec: Sāye sikengübḭndür. (T.) 

sḭmāb-ı güşte: Olmış sindikdür. (T.) 

simsim: Sūsamdur. (T.) 

sincḭd: İgdedür. (T.) 

sḭne: Gögüzdür. (T.) 

sipendān: İsbatāndur. (T.) 

sipḭde-i erzḭz: Ḳalʿḭ aġıdur. (T.) 

siyāh: Ḳaradur. (T.) 
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suʿāl-i balġamḭ: Balġamdan olan öksürükdür. (T.) 

suʿd: Ṭopalaḳdur. (T.) 

ṣudġ: Ṭulukdur. (T.) 

ṣudġeyn: İki ṭulukdur. (T.) 

sufūf: Şol terkḭbdür kim ḳavut gibi aġıza atup suyıla içerler. 

(T.) 

sufūf-ı ḥabbü’r-rummān: Nārdān sufūfıdur. (T.) 

sufūf-ı lūlū: İncü sufūfıdur. (T.) 

sufūf-ı milḥ: Ṭuz sufūfıdur. (T.) 

sufūf-ı sereṭānāt: Yengeç sufūfıdur. (T.) 

sufūf-ı sūrıncān: Sūrıncān sufūfıdur. (T.) 

sufūf-ı ṭebāşḭr: Tebāşḭr sufūfıdur. (T.) 

sūḫte: Göyünmiş nesnedür. (T.) 

sumāḳ Maʿrūfdur. (T.) [Sumak ağacı ve tohumu.] 

ṧūmü’l-berrḭ: Yabān sarmısaḳıdur. (T.) 

ṧūmü’l-mürebbḭ: Sarmısaḳ perverdesidür. (T.) 

sūrıncān: Bir edviyyedür maʿrūf. Baʿżılar aŋa egri kesdene 

dėrler. (T.) 

ṣurre: Eski bėzdür. (T.) 

sūsen-i aṣfer: Ṣaru sūsendür. (T.) 

sūsen-i sifḭd: Aḳ sūsamdur. (T.) 

suʿūṭ: Terkḭbdür kim buruna üfürürler yā ṭamzururlar. (T.) 

sūʾü’l-mizāc: Mizāc arġunlıġıdur. (M, S, T.)  

sūʾü’l-mizācü’l-bāride: Mizāc ṣovuḳ sebebinden 

azmaḳdur. (T.) 

sūʾü’l-mizācü’l-ḥāre: Mizāc issi sebebinden. (T.) 
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südde: Ṭamarlar içinde aḫlāṭ baġlanup ḳalmaḳdur. (T.) 

süg: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [İtkasarı, tilkitaşağı.] 

sükker: Şekerdür. (T.) 

sükker-i ʿaskerḭ (?): Bir nevʿ şekerdür. (T.) 

sünbül: Maʿrūfdur.  (T.) [Sünbül otu.] 

sünbül-i rūmḭ: Maʿrūfdur.  (T.) 

sünbül-i ṭḭb: Maʿrūfdur. (T.) [Hint sünbülü.] 

sürre-i saḳanḳūr: Saḳanḳūr göbegidür. (T.) 

sürū: Boynuzdur. (T.) 

        Ş 

şādenc: Maʿrūfdur. [Daha çok göz hastalıkları için 

hazırlanan edviyelerde kullanılan ve Hindistan‟dan getirilen 

bir çeşit taş, kan taşı.] 

şaḥm: İç yaġıdur. şuḥūm cemʿidür. (T.) 

şaḥmü’l-ḥanẓal: Ebū cehil ḳarpūzınuŋ içidür. (T.) 

şaḫṣ: Muʿayyen kimsedür. (T.) 

şāhterec ve şāhtere: İkisi daḫı maʿrūfdur. (T.) [Şahtere 

otu.] 

şaḳāḳul-ı mürebbḭ: Şaḳāḳul pervredesidür. (T.) 

şaḳḭḳa: Yarım baş aġrısıdur. (T.) 

şalcam-ı cebelḭ: Yabān şalġamıdur. (T.) 

şalcam-ı mürebbḭ: Şalcam perverdesidür. (T.) 

şarāb: İçecek nesnedür. (T.) 

şarāb-ı afsentḭn: Afsentḭn şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı ʿanber: ʿAnber şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı benefşe: Benefşe şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı emrūd: Ārmūd şarābıdur. (T.) 
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şarāb-ı enār: Nār şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı encḭr: Encḭr şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı ḥabṧü’l-ḥadḭd: Demür cürūfı şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı ḫaşḫāş: Ḫaşḫāş şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı helḭle: Helḭle şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı ıcāṣ: Erük şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı keder: Keder bir edviyyedür ki hindde olur anuŋ 

şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı lisānü’l-ḥamel: Siŋirlüce ot şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı rāmek: Rāmek şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı reyḥān: Dadı ve ḳoḳusı gökcek olan şarābdur. (T.) 

şarāb-ı ṣandal: Ṣandal şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı selmūye: Bir şarābuŋ adıdur. (T.) 

şarāb-ı sünbül: Sünbül şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı turunc: Turunc şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı türbüd: Türbüd şarābıdur. (T.) 

şarāb-ı zūfā: Zūfā şarābıdur. (T.) 

şarābü’l-ās: Mersin şarābıdur. (T.) 

şarābü’l-ḥaṣrım: Ḳoruḳ şarābıdur. (T.) 

şarābü’l-ʿıneb: Üzüm şarābıdur. (T.) 

şarābü’t-tuffāḥ: Alma şarābıdur. (T.) 

şaʿru’l-ġūl: Bir otdur kim ḳoparıcaḳ dibi bile ḳopar, lḭf gibi 

kökleri vardur. Yoḳarusı aya içi gibi bitevidür. Baʿżılar 

perşiyāvşāndur dėmişler. (T.) 

şaṭru’l-ġıbb: Ṣafrāyıla balġam ḳarışup müteʿaffin olduġı 

sebebden mütevellid olan ısıtmaya dėrler. (M, S, T.)  
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şavṣa: Bir veremdür kim adamuŋ bögürlerinde olur. (T.) 

şayṭarac: Serküle dibinüŋ ḳabıdur. (T.) 

şeb-i yemānḭ: Şebdür. (T.) 

şebrem: Bir otdur maʿrūf. Südlüdür, müshildür, yapraġı 

ṭarḫūn yapraġına beŋzer. (T.) 

şeḫād: Kelekerdür. (T.) 

şehdānec: Baʿżılar kündür toḫmıdur dėmişler. (T.) 

şehvet-i kelbḭ: Bir marażdur ki ne ḳadar yėse ṭoymaz. (T.) 

şeker-i ṭabarzad: Bir şekerdür kim anı südile taʿbeye 

ėderler ve baʿżılar dėmişler kim ḳalıp şekerüŋ gāyet 

eyüsidür. (T.) 

şelḭṧā: Bir terkḭb adıdur. (T) 

şenc: Şingdür. (?) (T.) 

şerāsḭf: Eyegü uçlarıdur. (M, S, T.)  

şerḭf: Eyüdür. (T.) 

şevkerān: Baldırandur. (T.) 

şeyḫü’ş-şedḭd: Ṭabḭblerden bir reʾḭsdür. (T.) 

şeyḫü’z-zehrāvḭ: Mühim bir reʾḭsdür. (T.) 

şḭḫ: Yavşandur. (T.) 

şḭr-baḫt: Şḭrġūn yaġıdur. (T.) 

şḭrḫışt: Maʿrūfdur. (T.) [Cavşir otu ve bundan elde edilen 

tıbbî zamk.] 

şḭr-i emlec: Südde perverde olmış emlecdür. (T.) 

şiyāf: Şāfdur. (T.) 

şiyāf-ı ebār ve şiyāf-ı ḳayṣer ve şiyāf-ı merārāt: Bu 

cümlesi göz şāflarıdur. (T.) 

şiyāf-ı ebyaż: Aḳ şāfdur. (T.) 
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şiyāf-ı māmḭşā: Maʿrūfdur.  (T.) [Kırmızı çiçekli kırlangıç 

otu ile yapılan bir şiyaf.] 

şiyāf-ı zaḥḭr: Göbek burusı şiyāfıdur. (T.) 

şūḫ-ı dḭvār-ı germābe: Ḥammām dḭvārı kiridür. (T.) 

şūḫ-ı ḫāne-i mekis-i ʿasel: Büre bevlidür. (T.) 

şumāma: Ḳokulucaḳ nesnedür. (T.) 

şumūm: Ḳoḳulanacaḳ nesnedür. (T.) 

şūnḭz: Çörek otıdur. (T.) 

şübūt: Bir balıḳdur. (T.) 

şükūfe: Çiçekdür. (T.) 

      T 

taġyḭr: Bir dürlü daḫı eylemekdür. (T.) 

taḥḳḭḳ: Gerçekdür. (T.) 

taḳṭḭr: Ṭamzurmaḳdur. (T.) 

taṣvḭl: Ābsūd ėtmekdür. (S, T.)  

tāzḭ: ʿArab dilidür. (T.) 

teb: Isıtmadur. (T.) 

tedbḭr: Maʿrūfdur. (T.) [Önlem.] 

tefekkür: Fikr eylemekdür. (T.) 

tefsiyā: Yabān baġanūsınuŋ ṣamġıdur. (T.) 

teheyyüc: Yüzde siyeg (?) olmaḳdur. (T.) 

teʾlḭf: Devşürmekdür. (T.) 

temḭz: Arıdur. (T.) 

temr: Ḫurmādur. (T.) 

temr-i hindḭ: Maʿrūfdur. (T.) [Demirhindi.] 

temrḭ: Bir terkḭbdür kim ḫurmādan düzerler. (T.) 
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tenūr: Maʿrūfdur. (T.) [Tandır.] 

terbelāşe: Bir terkḭb adıdur. (T.) 

terceme: Bir lüġati bir lüġate döndermekdür. (T.) 

terengübḭn: Maʿrūfdur. (T.) [Devedikeni bitkisi üzerine 

gece düşen tatlı madde, bir tür kudret helvası, Basra balı.] 

terkḭb: Ḳarışdurmaḳdur. (T.) 

tesevvüs: Terkḭbe ḳurt düşmekdür. (M, S, T.)  

teşennüc: Aʿżānuŋ siŋirleri çekilmekdür. (M, S, T.)  

tevaḥḥuş: Nefret ṭutmaḳ. (T.) 

tḭn: Encḭrdür. (T.) 

tiryāḳ-ı erbaʿa: Dört otdan düzilen tiryāḳdur. (T.) 

tiryāḳ-ı fārūḳ: Maʿrūfdur. (T.) [Bir tiryak adı.] 

tiryāḳ-ı ṧemāniye: Sekiz edviyyeden düzilen tiryāḳdur. (T.) 

toḫm: Toḫmdur. (T.) 

toḫm-ı bābūne: Bābādya toḫmı. (T.) 

toḫm-ı bādrencbūye: Bādrenbe toḫmı. (T.) 

toḫm-ı bḭd-encḭr: Kene toḫmıdur. (T.) 

toḫm-ı felencemşük: Maʿrūfdur.  (T.) [Besbase yaprağı 

tohumu.] 

toḫm-ı gendenā: Gendene toḫmı. (T.) 

toḫm-ı ḫarbuze: Ḳavun toḫmı. (T.) 

toḫm-ı hezārsifend: Yüzerlik toḫmı. (T.) 

toḫm-ı kedū: Ḳabaḳ çekirdegidür. (T.) 

toḫm-ı kedū-yı şḭrḭn: Ṭatlu ḳabaḳ çekirdegidür. (T.) 

toḫm-ı kerefis: Kerefis toḫmıdur. (T.) 

toḫm-ı kesene: Kāsnḭ toḫmı. (T.) 
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toḫm-ı kettān: Keten toḫmıdur. (T.) 

toḫm-ı kök: Mārūl toḫmı. (T.) 

toḫm-ı merv: Maʿrūfdur. (T.) [Yarpuz tohumu, avşan otu 

tohumu.] 

toḫm-ı mıḥleb: Maʿrūfdur. (T.) [İdris ağacı meyvesi, 

mahlep tanesi.] 

toḫm-ı muʿaṣfer: ʿAṣfūr toḫmıdur. (T.) 

toḫm-ı pḭḫ-i engüşt: Pḭḫ-i engüşt toḫmıdur. (T.) 

toḫm-ı sermaḳ: Maʿrūfdur. (T.) [Koyun sarmaşığı tohumu, 

kara pazı tohumu.] 

toḫm-ı sipendān: İstibān toḫmıdur. (T.) 

toḫm-ı şāhsefrem: Reyḥān toḫmıdur. (T.) 

toḫm-ı şalġam: Şalġam toḫmı. (T.) 

toḫm-ı turunc: Turunc çekirdegidür. (T.) 

tūbāl-ı nuḫās maġsūl: Yunmış baḳır tuvālıdur. (T.) 

tuffāḥ-ı mürebbḭ: Alma perverdesidür. (T.) 

turunc-ı mürebbḭ: Turunc perverdesi. (T.) 

tūtiyā: Maʿrūfdur. (T.) [Göz hastalıklarının tedavisinde 

kullanılan toz haline getirilmiş sürme taşı.] 

tūtiyā-yı maġsūl: Yunmış tūtiyādur. (T.) 

türāb-ı erbaʿatü’t-tarḭḳ: Dörtyol ḳavuşduġı yerüŋ 

ṭopraġıdur. (T.) 

türbüd-i ebyaż: Aḳ türbüddür. (T.) 

türbül: ʿArabca şişüŋ geŋşegine dėrler. (M, S, T.)  

türmüs: Mıṣır baḳlaṣıdur. Türkce delü baḳla dėrler. (T.) 

       U 

ʿucmü’z-zebḭb: Ḳuru üzüm çekirdegidür. (T.) 
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ʿudbḭ: Yelġun māzūsıdur. (T.) 

ʿūd-ı belesān: Belesān aġacıdur. (T.) 

ʿūd-ı fāvāniyā: ʿŪd-ı çelikdür. (T.) 

ʿūd-ı ḫām: Maʿrūfdur.  (T.) 

uḫrevḭ: āḫiretlıḳ. (T.) 

ʿuḳḳāb: Ṭavşancıl ḳuşıdur. (T.) 

ʿuleyḳ: Bögürtlendür. (T.) 

ʿuleyḳu’l-kelb: İt burnı yemişidür. (T.) 

ʿulik-i rūmḭ: Maṣṭakḭdür. (T.) 

ʿulikü’l-enbāṭ: Saḳız aġacınuŋ saḳızıdur. (T.) 

ʿunnāb: Maʿrūfdur. (T.) [Üvez ağacı, kızıliğde.] 

ʿunṣul: Yabān ṣoġanıdur. (T.) 

ʿurūḳu’ṣ-ṣıfr: Zerde-çūbdur. (T.) 

ʿuṣāre: Her nesne kim ṣıḳıp ṣuyın alurlar, ḳurudurlar, 

sıḳarlar aŋa ʿuṣāre dėrler. ʿuṣārāt Cemʿidür. (T.) 

ʿuṣāre-i afsentḭn: Afsentḭn ʿuṣāresidür. (T.) 

ʿuṣāre-i emḭrbārḭs: Ḳaṭun ṭuzluġı ʿuṣāresidür. (T.) 

ʿuṣāre-i ġāfit: Ġāfit ʿūṣaresidür. (T.) 

ʿuṣāre-i ʿḭdānü’s-süleyḫ: Sülicek (?) aġacıdur. (T.) 

ʿuṣāre-i sūsen: Ṣūsen ʿuṣāresidür. (T.) 

usḳurdiyūn: Yabān sarmısaḳı. (T.) 

ʿusrü’l-bevl: Zaḥmetile işemekdür. (T.) 

usṭūḫudūs: Ḳara bürüklüdür. (M, S, T.)  

uṣūl-i ʿarṭanḭṧā: Buḫūr-ı meryem kökidür. 

uşaḳ: Maʿrūf edviyyedendür. (T.) [Çadıruşağı otu ve 

bundan elde edilen zamk.] 
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uşnān-ı nebṭḭ: Nisbetdür baramgāna. (T.) 

ūşne: Bellūṭ yoṣunıdur. (M, S, T.) 

ʿuṭṭās: Ġāyet aḳsurducıdur.  

ʿużv: Endāmdur. (T.) 

      Ü 

üsḳūlū fenderiyūn: Baʿżılar aŋa çıyan otı dėrler. (T.) 

        

 

V 

vacaʿü’l-verek: Yan başı aġrısıdur. (T.) 

vāḳıʿ: Maʿrūfdur. (T.) [Olan, olma.] 

varaḳü’l-ās: Mersin yapraġıdur. (T.) 

varaḳü’l-ḫilāf : Sögüt yapraġıdur, ammā sögütden bir 

nevʿdür. (T.) [Ak söğüt yaprağı.] 

varaḳü’l-ḳunneb: Kendir yapraġıdur. (T.) 

varaḳü’s-seẕāb: Bḭġanūs yapraġıdur. (T.) 

varaḳü’s-silḳ: Çügündür yapraġıdur. (T.) 

vażʿ: Ḳomaḳdur. (T.) 

vec: Egirdür. (T.) 

vedaʿ: Yılan başı boncuġıdur. (T.) 

verd-i aḥmer: Ḳızıl güldür. (T.) 

verd-i ebyaż: Aḳ güldür (T.) 

vesvās: Yaramaz endḭşedür. (T.) 

viʿā: Ẓarfdur. (T.) 

viʿā-yı bāride: Ṣovuḳ ẓarfdur. (T.) 

        Y 

yābis: Ḳurudur. (T.) 

yaḥyā: Bir ḥekḭm adıdur. (T.) 
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yaraḳān: Ṣarulıḳ ʿilletidür. (T.) 

yāsemḭn: Bir çiçekdür maʿrūf. (T.) [Yasemin.] 

yebrūc: Türkce ʿabdü‟s-selām dėrler. (S.)  

yenbūt: Ḫarnūb-ı nebṭḭdür. (T.) 

yeneme: Türkce aḳça ot dėrler. (S.)  

yeraʿraʿ: Ḳarġu ḳamışdur. (M, S, T.)  

yeşib: Yeşim dėdükleri ṭaşdur. (M, S, T.)  

yetūʿ: Südlügendür. (M, S, T.) 

            Z 

zāc-ı kefişgirān: Başmaḳçınuŋ ḳara boyasıdur. (T.) 

zaʿfirān: Maʿrūfdur. (T.) [Safran.] 

zaḥmet: Maʿrūfdur.  (T.) [Ağrı, acı, zorluk.] 

żaʿḭf: Ḳuvveti dükenmiş. (T.) 

żamād: Şol devādur kim anı bir bezle dürdüp zaḥmet olan 

yėre ḳorlar. (M, S.) Yaḳudur. (T.) 

żamād-ı ıṣṭamḥḭḳūn: Bir yaḳunuŋ adıdur. (T.) 

żarf: Nesne ḳoyacaḳ ḳabdur. (T.) 

żarūret: Nāçārlıḳdur. (T.) 

ẕātü’l-cenb: Bir issi veremdür kim eyegü altında olur yā 

ṣaġ yanında yā ṣol yanında. (T.) 

ẕātü’r-riye: Bir veremdür ki öykende olur. (T.) 

ẕātü’ṣ-ṣadr: Gögüzde olan veremdür. (T.) 

żāyiʿ: Telef olandur. (T.) 

zebedü’l-baḥr: Deŋiz köpügidür. (T.) 

ẕebḭb: Ḳuru üzümdür. (T.) 

zehre: Aġudur. (T.) 
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zehre-i gāv: Ṣıġır ödidür. (T.) 

zeleḳu’l-emʿā: Baġarsuḳ ṭayıncaḳ olmaḳdur kim yėdükleri 

ṭaʿām hażm olmadın gider. (T.) 

zenaḫt: Maʿrūfdur.  (T.) 

zencār ve jengār: Jengārdur. (T.) 

zencebḭl: Maʿrūfdur. (T.) [Zencefil.] 

zencebḭl-i mürebbḭ: Zencebḭl mürebbḭsidür. (T.) 

zeniḫ: Azmaḳdur. (T.) 

zerde-çūbe: Maʿrūfdur.  (T.) [Zerdeçal.] 

zerde-i ḫāye: Yumurda ṣarusıdur. (T.) 

zerneb: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [Çekirge ayağı bitkisi, 

porsuk ağacı.] 

zernḭḫ-i aḥmer: Ḳızıl zernḭḫdür. (T.) 

zernḭḫ-i aṣfer: Ṣaru zernḭḫdür. (T.) 

zerūr: Başa ve berte ekecek otlara dėrler. (M, S, T.)  

zibl: Tezekdür. zebūl cemʿidür. (T.) 

ziblü’l-ḥamām: Gögercin boḳıdur. (T.) 

zift-i rūmḭ: Ḳara saḳızdur. (T.) 

żḭḳu’n-nefes: Nefes ṭar olmaḳ. (T.) 

zirāvend-i müdaḫrec: Yumru zirāvenddür. (T.) 

zirāvend-i ṭavḭl: Ḳarġa dülegi dibidür. (T.) 

zḭre-i kirmānḭ: Kimnūndur. (T.) 

zirişk: Ḳaṭun ṭuzluġıdur. (T.) 

zūfā-yı raṭb: Şol edviyyedür kim ermen zemḭninde 

ḳoyınuŋ yüŋine derilüp çaḳıldaḳ olan ṣaŋrayı ḳaynadıp alıp 

ṣaḳlarlar. (T.) 
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zūfā-yı yābis: Ḳuru zūfādur. (T.) 

zūferā: Bir edviyyedür. (T.) 

zurunbād: Bir edviyyedür maʿrūf. (T.) [Yabani zencefil.] 

zücāc: Sırçadur. (T.) 

zücāc-ı firʿavnḭ ve zücāc-ı şāmḭ: Şol ḳalıŋ aḳ sırçadur 

evvelden ḳalmış ola. (T.) 

 

SONUÇ 

XV. Yüzyıl Türk tıbbının önemli isimlerinden olan 

Sabuncuoğlu Şerefeddin‟in Terceme-i Akrabâdîn adlı 

eserinin “Istılah Lügati” dönemin birçok tıp terimini izah 

etmesi bakımından oldukça önemli bir terim sözlüğüdür.  

Eserin incelediğimiz üç nüshasının sözlük 

bölümünde toplam olarak 1255 madde başı sözcük yer 

almaktadır. Aynı madde başı içinde açıklanan „devāʾü’l-

kilkü’l-kebḭr ve devāʾü’l-kilkü’ṣ-ṣaġḭr ve devāʾü’l-ḫaṭāṭḭf’ ya 

da ‘zücāc-ı firʿavnḭ ve zücāc-ı şāmḭ’ vb. yapılardaki 

sözcükler de bağımsız birer madde başı olarak 

değerlendirilecek olursa toplam madde başı sözcük sayısı 

1288‟e ulaşmaktadır. Taranan üç nüsha içinde istinsah 

tarihi en eski olan Topkapı Sarayı nüshasının diğerleriyle 

mukayese edilemeyecek kadar fazla madde başı sözcük 

ihtiva etmesi de oldukça dikkat çekicidir. (Topkapı 1269, 

Süleymaniye Kütüphanesi 106, Millî Kütüphane nüshası 98)  

Istılah Lügati‟nde yer alan 1288 madde başı 

sözcüğün 425‟i bitki, 203‟ü terkip, 105‟i çeşitli hayvansal 

ürün ve cevher, 97‟si hastalık, 36‟sı içecek, 22‟si organ, 20‟si 

hayvan, 19‟u gıda, 5‟i âlet adı; 18‟i özel ad, 338‟i de başta 

Arapça ve Farsça olmak üzere yabancı dillerden alınan 

çeşitli tıp terimleriyle diğer bir kısım sözcüklerin 

açıklanmasından oluşmaktadır.  
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Madde başı sözcük sayısı -salt sözlük olarak 

düşünülüp hazırlanmamış bir eser için- oldukça yüksek 

olan eser, Türk tıp dili ve tıp tarihi alanlarında çalışma 

yapacak bilim insanlarının göz ardı etmemesi gereken 

önemli bir kaynak niteliğindedir. 
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