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Öz 

Sözlükler, bir dilin söz varlığını ortaya koymaları, başka dildeki sözcüklerin öğrenilmesi, bir alanla 

ilgili terimleri barındırması gibi birçok bakımdan önemli eserlerdir. Bilhassa belirli bir alana ait olan 

sözcüklerin yer aldığı terim/alan sözlükleri yazıldıkları alana ve ilgili kişilere hizmet ederler. 14. 

yüzyıldan sonra birçok bilim dalıyla ilgili eserler verilmiştir. Bunlar arasında tıp ve sağlıkla ilgili 

metinler de bulunmaktadır. Tıp ve eczacılıkta kullanılan birçok yabancı bitki, terkip, ilaç, aş, cevher 

vs.nin başka dillerdeki karşılıklarını veren müstakil olarak hazırlanmış tıp-ecza sözlüklerinin 

yazımına ise 17. yüzyıldan itibaren başlanmıştır. Çalışmamızda Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal’ın 

şahsî kütüphanesinde bulunan müellifi, müstensihi ve yazılış tarihi bilinmeyen bir tıp sözlüğü 

tanıtılarak metni sunulacaktır. Eser 16 yaprak olup baş tarafı eksiktir. Üç “fasıl”dan oluşan eserin ilk 

faslında tıbbî özellikteki bitki, ilaç adlarının Türkçe, Arapça, Farsça ve Boşnakça –bir kelimenin 

Ermenice- karşılıkları yer almakta, ikinci fasılda insan vücudunda bulunan kan, safra, balgam, sevda 

unsurlarının oranlarına göre insan mizacına nasıl etki ettikleri ve bunlara göre insan tabiatları 

tanıtılmaktadır. Son fasılda ise birçok hastalık adının Türkçe, Arapça ve Farsça karşılıkları 

bulunmaktadır. Sözlüğün madde başları çoğunlukla Arapça, Farsça olup yer yer Türkçe madde 

başlarına da rastlanmaktadır. Çalışmamızda, çeşitli bitkilerin, devaların, hastalıkların Arapça, 

Farsça, Türkçe ve Boşnakça karşılıklarının bulunduğu söz konusu sözlük tanıtılarak çeviriyazı 

alfabesiyle metni sunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Tıp Sözlüğü, ecza sözlüğü, bitki, ilaç, hastalık. 

A Medical Dictionary With An Unknown Author 

Abstract 

Dictionaries are important works in many ways, such as revealing the existence of a language, 

learning other words, and accommodating terms related to a field. In particular, the terms / field 

dictionaries in which a word belongs to a specific field are served in the field in which they are written 

and related persons. There are also works related to medicine and health among the works taken 

many sciences related works in Turkish after the 14th century. However it has been started since the 

17th century for the writing of self-made medicine-pharmacy dictionaries, which give the name of 

many foreign plants, preparations, medicines, fodder and ores used in the field of medicine-

pharmacy their equivalents in other languages such as Turkish or Arabic, Farsi. In our work, we will 

present a medical dictionary that situated in the personal library of Professor Dr. Mehmet Fatih 

Köksal and does not know who wrote and on which date it was written. The work has 16 leaves and 

the starting side of the work is missing. There are three chapters in the content of the work. In the 

first chapter, the medicinal names of the plants and medicines in the medicinal properties are 

Turkish, Arabic, Persian and Bosnian equivalents. In the second chapter, human beings are 
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introduced. In the last chapter, many diseases have Turkish, Arabic and Persian meanings. The 

headings of the dictionary are mainly Arabic, Persian and occasionally found in Turkish headings. In 

our work, this dictionary with the meanings of various plants, treatments, diseases of Arabic, Persian, 

Turkish and Bosnian will be introduced and the text will be presented with the transliteration 

alphabet. 

Key words: Medical dictionaries, pharmacy dictionaries, plant, medicine, disease. 

Giriş 

Tıp konulu eserler, insanın var olduğu her dönemde şüphesiz önemli bir yere sahip olmuştur. Türkçe tıp 
konulu eserlere Uygurlardan bu yana rastlanmaktadır. Anadolu’da ise önceleri tercümelerle başlayan 
tıp konulu eserlerin yazımına 14. yüzyıldan itibaren başlandığı bilinmektedir. İnsan sağlığını 
ilgilendiren çeşitli devaların, terkiplerin tariflerinin de yer aldığı bu eserlerde birçok bitki, cevher, aş ve 
terkip adları bulunur. Söz konusu eserleri daha iyi anlayabilmek için eserlerde yer alan yabancı bitki, 
terkip, cevher, aş ve hastalık adlarının Türkçe karşılıklarının yer aldığı müstakil tıp-ecza sözlüklerinin 
yazımına 17. yüzyıldan sonra başlanmıştır. Bu yüzyıldan önce ise tıp sözlükleri, bazı tıp kitaplarının 
içinde yer almıştır.2 Bilinen müstakil ilk tıp-ecza sözlüğü, Lugat-ı Müşkilât-ı Eczâ’dır.3  

Çalışmamıza konu edindiğimiz tıp sözlüklerinden biri olan eser, Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal’ın şahsî 
kütüphanesinde4 bulunan bir yazmanın içinde yer alan iki kitaptan biridir. Mec. 97/1 numaralı bir 
mecmuada yer alan sözlük, harekesiz nesih hatla yazılmış olup 1a-15b sayfaları arasında bulunmaktadır. 
Satır sayısı bazı sayfalarda daha az olmak üzere genellikle 17 satırdır. Madde başları ve fasıl başlıkları 
kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Müellifi ve müstensihi belli olmayan eserde herhangi bir tarih kaydı 
bulunmamaktadır. Yazmada yer alan Bâdnâme adlı diğer eser ise 16a’da başlayıp 48b’de 
sonlanmaktadır. 

Bir tıp sözlüğü olan eserde Türkçe, Arapça, Farsça ve Boşnakça birçok bitki, deva ve hastalık adlarının 
Türkçe karşılıkları ya da daha çok kullanılan, bilinen farklı dillerdeki karşılıkları verilmektedir. Sadece 
bir bitkinin de (ķunāberā) Ermenice karşılığı verilmiştir. 

Üç fasıl içeren eserin ilk faslı 1a-11b sayfaları arasında yer alan ecza sözlüğüdür. Sözlüğün baş tarafı eksik 
olup “ķoġalık otı” maddesiyle başlamaktadır. Bu bölümde genellikle Arapça, Farsça olan tıbbî özellikli 

birçok bitkinin, devanın çoğunlukla Türkçe karşılıkları verilmiştir. Maddeler alfabetik olarak 
sıralanırken sözcüklerin sadece ilk harfleri dikkate alınmıştır. 

Eserin 11b sayfasında, insan tabiatlarının özelliklerini anlatan “faŝl fí żamāyiri’l-insān ve šabāyiʿuhum” 

başlıklı ikinci faslı yer almaktadır. Eski tıbba göre insan vücudunda bulunan ve ahlât-ı erbaa olarak 
bilinen 4 hılt (kan, safra, balgam ve sevda), vücutta bulunma oranlarına göre insan tabiatını 
etkilemektedir. Bu fasılda demevî, safravî, balgamî ve sevdâvî mizaçların özellikleri anlatılmaktadır. 

Eserin 11b-15b yaprakları arasında yer alan üçüncü ve son faslında ise bazı Arapça, Farsça, Türkçe 
hastalık adları yer almaktadır. Bu faslın başında kısa bir giriş bulunmaktadır. Burada, hekim olan kişinin 
hastalığın adını bilmediği takdirde doğru teşhiste ve tedavide bulunamayacağı ve böyle kişiye hekim 
                                                             
2  Ayrıntılı bilgi için bk. Doğan, 2012, s.104. 
3  Ayrıntılı bilgi için bk. Murad, 2009. 
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desteklenen bir projeyle kataloglaştırılmıştır (Köksal, vd, 2018: 508). Eseri neşretmemize izin verdiği için kendisine çok 
teşekkür ederiz. 
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denilemeyeceği söylenerek her hastalığın devasının bulunduğu, insanda türlü türü hastalıklar olduğu ve 
bunların tamamını Allah’tan başkasının bilemeyeceği, derdin de dermanın da Allah’tan olduğu ifade 
edilmiştir. Allah’ın her şeyden zerre kadarını insana malum ettiğini ve malum olunan hastalıklardan 
binde birinin isimlerinin verileceği söylenerek hastalık faslı başlamaktadır: 

Bir ģekím her maraż ve her ģastalıġın ki ismin bilmese aŋa daĥı ʿilāc ėtmek bilmez ve aŋa ģekím dėnilmez. Zírā 
maraža göre devālar bulur ve ʿilāc olınur. İmdi insānda niçe biŋ ģastalıķ vardur, Allāh’dan ġayrı kimse bilmez. Ve 
ʿilāc ėtmege bilmez ģekím Allāh’dur. Ancaķ Allāhu Teʿālā insānı sebeb ve ʿillet eyledi. Her şeyʾden bir źerre, 
deryādan ním-ķašre irādet-i cüzʾíye vėrdi, ķullarına bildürdi. Biŋde birin diyevüz. Ol esāmíler bunlardur ki źikr 
olınur. (11b) 

Sözlükteki madde başlarının çoğunlukla Arapça ve Farsça sözcüklerden oluştuğunu görmekteyiz. Çok 
sık olmasa da Türkçe madde başlarına da rastlanmaktadır: “Meryem ana eli, yılan boncuġu, yüzerlik” vb. 

Bazı sözcükler, birkaç kere madde başı olarak kullanılmıştır. Tekrarlanan maddeler şunlardır: kācíre, 
kāfūr-siperm, kebest, kelūl, keşūr, kíkír, köknār, ķuş etmegi, kūşād, kündüs, merzengūş, míʿa, muķl, nāk, 
nānģuvān, nārdín, yezġand; źātü’l-cenb, sersām, remed, mālihūlyā, laķve, dāʾü’ś-śaʿleb, bevāŝír, baraŝ. 
Tekrarlanan madde başı sözcüklerin genel anlamı değişmese de açıklamalarında değişiklikler 
bulunmaktadır: 

Kíkír: Kerdeme ısırġan toģmına dėrler. (4a) 

Kíkír: ʿArabça cercír dėrler yaʿní baķılā-yı kíkír daĥı dėrler.(4a) 

Źātü’l-cenb: dėrler bir marażdur ki eyegü aġrısıdur.(12b) 

Źātü’l-cenb: dėrler bir marażdur.(14a) 

Tıp ve ecza sözlüklerinde yer alan bitki, deva, terkip, cevher ve aş adları genellikle Arapça, Farsça, 
Grekçe, Türkçe, Rumca gibi dillere aittir. Bu sözlükte tıp ve ecza sözlüklerinde sık rastlanmayan bir 
özellik de 23 adet bitki adının Boşnakça karşılıklarının verilmesidir. Bu sözcüklerden “silez, imel ve 
imele” sözcükleri harekelenmiştir. Aynı zamanda sözlükte Boşnakça olarak verilen bazı bitki adları 
bugünkü Boşnakçada da yer almaktadır: 

Ebegömeci (Malva siylvestris) bitkisi metinde “silez” olarak harekelenmiş olup bugünkü Boşnak dilinde 
de “slez” olarak kullanılmaktadır. 

Maş fasülyesi, kara börülce (Phaseolus aureus) anlamlarında metinde Bosna dilinde “ġırah” olarak 
karşılığı verilen sözcük bugünkü Sırpçada fasülye karşılığında “грах-ġraĥ” olarak bulunmaktadır. 

Ayrık otunun (Agropyrum repens) Boşnakça karşılığı olarak verilen “pirevān” sözcüğü, günümüz 
Boşnakçasında “pirevina”dır. 

Metinde rezene (Foeniculum vulgare) karşılığında verilen Boşnakça “morāc” sözcüğü “morač” olarak, 
sığırkuyruğu (Verbascum) karşılığında verilen “dívízma” sözcüğü “divizma” olarak günümüzde de 
yaşamaktadır. 

Sözlükte tıpta kullanılan birçok bitkinin Arapça, Farsça, Boşnakça ve Türkçedeki karşılıklarının 
bulunmasının yanı sıra Amasya, Bursa, Kırım vs. gibi yerlerde bu bitkilere verilen adlardan da 
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bahsedilmektedir: “Amāsya diyārında manuk dėrler (1b); Būrsa şehrinde ķurtlu ot ēerler ve  Ķırım’da da ķurtlu 
ot (1a).” 

Bazı Arapça, Farsça madde başları asıllarından farklı olarak yazılmıştır. Metinde “ʿarūs perde” olarak 
geçen kanbil otunun Farsçadaki şekli ʿarûs der perde’dir. Güneyik otunun Farsça karşılığı olarak verilen 
“ģaşķūķ” sözcüğü ise “šarģaşķūķ” olmalıdır.  

Metnin imlasına dair tespitlerimiz şöyledir: 

Nadir de olsa Türkçe sözcüklerin “ع” harfiyle yazımına rastlanmıştır: “ʿacıdur ( ) (2a)” 

Metinde bazı sözcüklerin yanlış yazıldığı görülmektedir. Türkçe “gevşek” anlamına gelen Farsça “süst”  

sözcüğü “sest” olarak harekelenmiştir: “süstlıġını  ( ) (6b)” 

Harekesiz olan metinde okunmasında güçlük çekileceği düşünülen bazı Türkçe ve Boşnakça sözcüklere 

hareke konmuştur:  “andız ( ) (9b), silez ( ) (5a), imel ve imele ( ) (10a)” 

Tıbbî bitkilerin faydalarından bahsedildiği örnekler azdır. Genellikle bitkinin diğer dillerdeki ya da 
Türkçedeki karşılığının ardından tarifi verilmektedir: “Mürver: Dėrler bir aġaçdur. Bahārınuŋ ŝuyı taŝaya ve 
göŋül dönmesine nāfiʿdür. (7a)”  

Bazı madde başlarında adları verilen bitkilerin diğer dillerdeki karşılıkları yer almayıp sadece bitkinin 
özelliklerinden bahsedilmiştir: “Kettān toģm: Ĥārdur, ammā yübūsetde ve rušūbetde muʿtedildür. (4b) ” 

Bazen de madde başında bulunan bitki hakkında ayrıntılı bir bilgi verilmemiştir: “Kelem: Bir meşhūr otdur 
(5a), Mentūr: Bir çiçekdür (6a), Māzū: Maʿrūfdur  (6b)” 

Madde başında verilen hastalıkların bazen sadece Türkçe veya başka dildeki karşılığı verilmiş, açıklama 
yapılmamıştır: “Uyuz ʿilleti: ʿAcem ešibbāsı kerū ve ʿArab cereb dėr.”  

Bazen sadece yabancı dildeki madde başının Türkçe karşılığı verilmiştir: “Ģafaķān: Yürek oynamasıdur 
(12a), Yeraķān: Ŝarılıķ marażıdur (12a)” 

Hastalıkların tarif edildiği örneklere de rastlanmaktadır: 

Ur ʿilleti: Bir marażdur ki aŋa ʿAcem ešibbāsı ģacş dėr, ʿArab šabíbler salʿa dėr. Ādemüŋ gövdesinde çıķar. 
Bādıncān ve ķarpūz deŋlü olur. Híç aġrımaz. (12a) 

Eserin sayfa kenarlarında bazı hastalıkların açıklaması yapıldıktan sonra bu hastalığa iyi gelen ilaç 
tarifleri verilmiştir: 

mādde vü imtilādan olan ģastalıķları ʿalāmetleri oldur kim bundan öŋdin ittifāķ düşmiş ola kim aġrılu  ķomalar ve 
çoķ yėmek yėmiş ola. Ve bedeni aġır ola ve kāhil ola, güç deprene. Ve šamarları boş olduġınuŋ ʿalāmeti oldur kim 
bundan öŋdin dėnilmiş idi. İshāl ve ķan çoķ aldurmaķdan ve daĥı buŋa beŋzer nesnelerden ittifāķ düşmiş ola. Ve 
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šabíbüŋ ʿādeti oldur kim ķaçan imtilā görse eydür kim bir mādde var dėr. Mādde yā issi yā ŝovuķ ola yā ķan ola 
yā ŝafrāʾ ola. Ŝovuķ mādde yā balġam ola yā sevdāʾ ola. 

Sersām: Devāsı baş aġrısındadur. Sersām iki dürlüdür. Birisi oldur kim anuŋ māddesi ŝafrā-yı ģāliŝ ola ve 
biri ŝafrā-yı ķātile ķarışmışı ola ve ġalebe-i ķanuŋ ola. Ammā ol ki ŝafrā-yı ĥāliŝde ola ʿalāmet oldur ki 
anuŋ issi sıtma ve uyķusuzluķ ola. Ve beyhūde sözler söyleye ve ŝuŝaya ve aġzı ķurı ve acı ola. Beŋzi ŝarı 
ve dili iri ola.  

ʿİlāc: Aķ ŝandal gülāb ile ezeler. Azacıķ kāfūr ve sirke šamzurup ķoķudalar. Gögsine dürteler. Nāfiʿ ola.  

Maraż-ı Māliģūlyā: Māliģūlyā dívānelikdür. ʿAlāmeti taģayyürlıķ, miʿdede ve baġırsaķlarda  yėller 
olmaķdur kim yėllerin buĥārı dimāġa çıķa ve dürlü dürlü fikrler ėtmekdür ve dāʾim melūl olmaķdur ve 
nevmíd ve ķorģulu olmaķdur. Her kişiden daʾim devā šaleb ėtmekdür. Teşvíşlenmekdür. Çoķ çoķ 
tenķıyeler ėtmek gerekdür. Ve yassılıķ šamarından ŝol elinden ķan almaķ gerek ve müshil vėrmek gerek. 
Üçünci ġafletden ve ümídsizlıķdan ʿ ilāc ģuķne ėdeler ve āyāric-i fayķarā uralar ve şaģm-ı ģanšal ve ġarġara 
ėtdüreler. Bu ŝıfatluya ʿāķırķarģā ve mevízec ve ģardal ve kebere köki bal-ıla dögüp ve eleyüp bal-ıla 
ķarışduralar. ābkāmeyle ezeler, ġarġara ėtdüreler. Bulunmaz ise sirke ile ezeler ve her ŝabāģ iki dirhem 
maʿcūn-ı lübāní vėreler. (11b) 

Maʿcūn-ı lübān: Günlük, egir, šopalaķ, dār-ı fülfül, zencebíl. Her birinden berāber dögeler, eleyeler 
berāberi ʿasel ile ķarışduralar. Arpa içinde ķırķ gün ŝaķlayalar. Andan yapalar şerbet iki dirhemden ġıda 
ķavurma ķālyeler ve noģūd, āb, ķoz yaġıyla  nāfiʿ ola. (12a) 

Dördünci sekte marażıdur. Sekte ķuŝmaķ ile defʿ olur. 

Beşinci ŝarʿdur ve baş çegzinmekdür. Ŝarʿa dedükleri bir süddedür ki dimāġuŋ yolında šaġılur ve rūģ-ı 
nefsāní nefūr ėtmekden menʿ ėder. Bu sevdāda yā balġamda olur. Ķandan ŝafrādan daĥı olur. Süddeyi ģal 
ėdecek devālar ėdesin mizācına göre muġlāb vėrüp ve şerbet ile ol ĥılšı süresin baʿdehū besfāyic, ustuģušūs 
ve ʿāķırķarģā berāber ėdüp dögeler ve eleyüp çekirdegi çıķmış ķızıl üzüm ile yoġuralar ve šaʿāmdan evvel 
ķor ķadarca vėreler bir hafta istiʿmāl ėdeler şifā bula bi-iźni’l-lāhí teʿālā. (12a) 

Yine eserin sayfa kenarında bâb başlığı altında verilen iki ilaç tarifi bulunmaktadır: 

Bāb: Tatar ķurdına: Ķoyun kemügi yaķup kül ėde, baʿdehū ince bėzden geçüreler bal ile maʿcūn ėdüp bir 
nice gūne yėye, bi-emr-i Ĥudā cümle ķurdı helāk ėdüp ķıra, maʿlūl ģalāŝ ola. Biz ģaķír tecríbe etdük, ŝaģiģ 
bulduķ ġaflet olunmaya. (4b) 

Bāb: Oġul ķız getürmeyen ʿavratlara, ġāyet nāfiʿdür. Çörek otı toģm 10 dirhem, cūb-ı çiní 10 dirhem, 

maŝšaķí 6 dirhem, beyāz  15 dirhem, beyāz fülfül 2,5 dirhem, zencebíl 2,5 dirhem, ķāķūle 2 dirhem, 
türbid 4 dirhem, maģmūde 10 dirhem, rāvend-i çíní 10 dirhem, sināmekí 10 dirhem; ʿasel-i muŝaffā 450 
dirhem. Üçer dirhem aç ķarnına yėyeler, nefʿini müşāhede ķılalar. Fāʾidesi görile. (9b) 

11a sayfa kenarında başka bir yazıyla yazılmış bir adet çocuk ilacı mevcuttur: “çocuķlar içün maʿcūn: 
hindistān cevizi 1 miktel; defne kezā; ķāķūle kezā; bal ošı kezā, alıc ošı kezā; šalmiyān (?) kezā; bādem 3 miktel ; 
ŝūŝām 2; ʿaŝfūr 1 miktel, şeker 100 dirhem.”  
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Çeviriyazılı Metin 

[1a] 

Ķoġalıķ:  Dėrler bir otdur ki sāzdur. ʿAcem esel dėrler, ŝulu yėrlerde biter.  

Ķıçı otı: Ki aŋa pendū dėrler, maʿrūfdur. 

Ķara yonca: ʿArabça ģandaķūķ dėrler. 

Ķurudan: Bir otdur ki aŋa ʿAcem şābízek dėr. Šabíbler ķatında lüffāģ dėrler. 

Ķāķulí: Bir ot adıdur ki çoġana beŋzer. Çoġandan yaşıllıġı artıķdur. ʿArabça ķullām dėrler. Müshildür. Ŝaru ŝu 
süzdürür, rušūbeti taĥfíf ėder. 

Ķunāberā: Ermeníler ģírūk dėdükleri otdur. 

Ķurdumān: Ki aŋa ekiŋ ŝarısı dėrler. Fesbiyūn daĥı feriķā ve fer dėdükleri otdur. 

Ferfiyūn: Kebābe dėdükleri edviyedür. 

Ķanbil šayaġı: Dėrler bir otdur ki it üzüminüŋ bir nevʿidür. 

Ķullām: Bir otdur. Türkíde zülf-i nigār dėrler ve kākulí daĥı dėrler. 

Ķımleh: Dėrler bir otdur. ʿAcem leblāb ve zet daĥı dėrler. ʿArab arāķ dėyü dėrler. 

Kaķluġan dikeni: Toģm[ı] bevāŝíre ġāyet eyüdür.  

Ķaraž: Dėrler bir aġaçdur. Aķāķiyā dėrler, erġuvān aġacı yėmişine beŋzer. Katı ķabżdur. 

Ķafrü’l-yehūd: Dėrler bir otdur. Zift gibi olur.  

Ķabíġí: Dėrler, döngel daĥı dėrler. 

Ķunduz šaşaġı Dėrler bir meşhūr dārūdur. 

Ķıśśāʾü’l-ģımār: Bir maʿrūf otdur Türkçe düvelecik dibi dėrler. 

Ķusš-ı baĥrí-yi vaģşí: Daĥı bir otdur. Yemān’dan gelür, ana aníšre daĥı dėrler. [...] otı dėr ve yarpuz otı daĥı dėr 
ve Būrsa şehrinde ķurtlu ot ēerler ve  Ķırım’da da ķurtlu ot.  

Ķurtlu ot: Dėrler bir ot olur. ʿArabça kündüs dėrler. Bosna lisānında çerífe dėrler.  

Ķandere:   sāz gibi bir otdur ve ģaŝír ķamışıdur.  
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Ķāšānaķí: Muģabbet otıdur. İʿtiķād ile muģabbet ģāŝıl olur. Ķurbaġa kendü eşine süŋer, aŋa muģabbet ģāŝıl olur 
ve ķaplubaġadan rivāyet olınur. Uvacıķ mersíni yapraġı gibi yapraġı olur.   

Ķıršāŝ-ı muģarraķ: Dėrler, berdí daĥı dėrler. Koġalıķ daĥı dėrler ŝulu, bıŋarlu yėrlerde çoķ olur. 

Ķulķās: Kulkāz otıdur, muʿtedildür. 

Ķoyun gözi: Baʿżılar pāpādya, bābūnec ve kūpel çiçegidür dėrler. 

Ķaryūs: Buyan balıdur, öksürüge nāfiʿdür.  

[1b] 

Ķuş etmegi: Dėrler bir otdur. Yollar kenārında biter. Bí-ʿaynihí tere yapraġına beŋzer uvacıķ yapraġı olur güllüce 
aķ çiçegi olur šam üzerinde daĥı biter ʿArabça ķuş teresi dėrler. 

Ferāsiyūn: Kim Türkçe it siki dėrler. 

Ķarġa ķavunı:  Ebū Cehil ķarpūzı daĥı dėrler. 

Ķulaķ otı: Dėrler bir otdur yaylalarda olur. Ķulaķ aġrısına, teşennüce  [nafiʿ]dür. Semiz ot daĥı dėrler. 

Ķavur: Vec dėrler bir otdur. Sancuya ġāyet eyüdür. 

Ķıśśā ve Ķaśed: Ĥıyār. 

Ķušn: Panbuķ. 

Ķunnebíš: ʿAcem, kürünb dėrler, bir otdur. 

Ķılır: Dėrler bir otdur. Ģilāl otı daĥı dėrler. 

Ķapalıķ yapraġı: Dėrler bir otdur. ʿAcem píl-gūş dėr. Bosna dilinde repūģ dėrler. 

Ķuş etmegi: Dėrler bir otdur ki bir adı tūderídür.  

Ķaytemūn: Dėrler bir dürlü ŝarmaşıķdur. 

Ķamle: Dėrler ve ŝandaliyū daĥı derler.  

Faŝlü’l-ģarfü’l-kāf 

Gül: Maʿrūf ve meşhūrdur. Envāʿı olur. 

Kārşím: Bir otdur, Türkçe mendik dėrler.  

Kelūl: Burçaķ. [2a] Šabíbler ķatında maʿrūfdur. 
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Kākül: Bir ot adıdur ki ʿArabca ķullām dėrler. 

Kāsní ve ķaŝnı: Maʿnāsına ʿArab hindibādur. Bir maʿrūf otdur, būstānlarda biter ve birine acı mārūl daĥı dėrler ve 
birine datlı mārūl dėrler. Ekerler ve yėrler ve bir nevʿ güneyik çiçegidür, güneşe ķarşu döner. 

Kebābe: Meşhūr edviyedür ki ferfiyūn dėrler, ferfiyā daĥı dėrler. 

Kebere otı: ʿArabça laŝaf dėrler. 

Kāknec ve Kākne: Ķanbíl otı ki it üzüminüŋ bir nevʿidür. Nārencí kökleri olur. Ġulāf içinde al renglü üzüm dānesi 
gibi bāźincān yapraġı gibi yapraġı olur. Aşçılar aşı, anuŋ ile boyadurlar. Yaġlu ve çerb görünsün. Šabíbler aŋa 
Pārsice ʿarūs perde dėrler ve daĥı ķanbíl šayaġı dėrler. 

Kebíkec ve kebíke: Bir otdur ki ŝaru çiçegi olur ki aŋa tere ve dögün çiçegi dėrler. Baʿżı yėrlerde südlügen dėrler. 

Kehyānā: Ayu güli ve ayu ķulaġı dėdükleri ot ki ešibbā ķatında fāvāniyā ve ʿūduʾŝ-ŝalíb dėmekle meşhūrdur. 

Keçi boynuzı: Dėdükleri yėmiş ki aŋa ĥarnūb dėrler.  

Kerābe: Bir maʿrūf otdur. 

Keresb: Kereviz dėdükleri otdur ki maʿdenūs anuŋ bir nevʿidür. 

Kerūh: Ki aŋa kāt-ı hindí dėrler, dārūdur ki šabíʿatı ŝovuķdan tebríd içün istiʿmāl ėdilir. 

Kerevíz: Bir adı keresbdür. Her kim yėse cimāʿa ķuvvet vėrür. ʿAvratın südini artturur. 

Kürūsü’l-māʾ: Yaʿní ŝu kerefsi. ʿ Arabça cercírü’l-māʾ ve ķurretü’l-ʿayn daĥı dėrler. Türkçe ķaz ayaġı dėrler. Ekśer 
ŝulan yėrlerde olur.  

Kedi ķuyruġı: Dėrler, bir otdur. Yapraġını dögüp yaraya ekseler oŋula. 

Kāc: Çam aġacı. 

Kācire: ʿUŝfūr toģm. 

Kārtene: Boy otı. 

Kārģabek: Ģıyār. 

Kārdū: Ģurmā çiçegi. 

Gār-zeh: Toģm-ı ʿuŝfūr ve kākiyān dėrler. 

Kāsní-yi talĥ:  dėdükleri otdur. Kenūdān ve kāşūr ve kās-mūy daĥı dėrler. 
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Kāşem: Bir otdur, Amāsya diyārında manuk dėrler. 

Kāfūr-siperm: Aķ yapraķlu feslegendür ki ʿArabça ġubeyrān dėrler ve bir ŝaru çiçekdür kāfūr gibi ķoķar. 

Kālye: Bir otdur šabíbler ķatında maʿrūfdur. 

Ketre-petre: Bir dikenlü otuŋ żamġıdur. Ol dikeni deve yėgen olur. Türkíde gön dėrler gülbetere daĥı dėrler. 

Ketestū: Uşnān ve maĥleb dėdükleri otdur. Anuŋla giysü yurlar. Ŝāpūn gibi yur, ŝāpūn otı daĥı dėrler.  

Ketģac: Süpürge otı ve ķara boya. 

Kerkem: Zaʿferān ve bir dārūdur ve zerde-çūbdur. 

Kerkemān: Ķara yonca. 

Kerūmān: Bir dürlü dikendür deve yėr. 

Kerve: Tere toģm ve tere dėdükleri otdur. 

Kerevye: Yandaķ otı ki tāzesinden türşí ėderler kebere gibi dėrler.  

[2b] 

Gezaʿ: Uşaķ dėdükleri dārū ki edviyedendür. 

Kez-engübín: Ve kezenbū ve kejbí ki havādan yaġar bellūš aġacı üzerine. 

Kizvān: Bir otdur ki ķoķusı ve dadı tūrunc dadına beŋzer. Ķabı tūrunc ķabı gibi olur. Gökçedür. Uvacıķ yapraġı 

var.  yėrden çıķar. Su teresi yapraġına beŋzer. Ekinde yeşil degil. Fıstıķíraķ, azacıķ  var.  

Ekiştec: Bir nevʿ aķ mantardur ki baʿżı yėrlerde müreyr dėrler. 

Kişmiş: Çekirdeksiz, uvacıķ, ķurı üzümdür. 

Kişníz ve kişnic: Ve kişniş ve küzbere daĥı dėrler bir ģoş ķoģulu toģmdur. Ekśer buġday içinde olur, biter. ģabbü’r-
reşād daĥı dėrler.  

Kemāşír: Bir nevʿ żamķdur. Çāvşíre beŋzer, Hindistān’dan gelür. Baʿíd degil ki çāvsír-i hindí ola. 

Kendir: Günlük ki tütsi ėderler. 

Kendülāş: ʿArab kürāş dėrler bir otdur ki aŋa yebdūn dėrler. 

Küncíd: Ŝūŝām. 
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Gendāne: Kendír ki maʿrūfdur.  

Keneştū: Bir otdur ki aŋa anderūd dėrler, yėmişdür. ʿArabça maģleb dėrler ve çoġana daĥı dėrler.  

Gendānā: Bellü bir ot adıdur ki ʿArabça kürrāś dėrler. 

Gezmí: Bir otdur ışģun cinsindendür. 

Gezne: Iŝırġan otıdur. 

Geşt: Bir otdur yėre döşenür, birbirine ŝarmaşur. Rengi ķızılraķdur. 

Kejā: Ģūdarū dėrler bir otdur. 

Gevest: Kāf-ı ʿAcem-ile ʿArab-ıla ģanšāl ki ķarġa düvlegi dėrler ġāyet de ʿacıdur ve it ģıyārı dėrler. 

Kehc: Alıç yėmişi ve butm yėmişi ki ķoca yėmişi dėrler ve çilek gibi šaġlarda biter yėmişdür. 

Kehíç: Daġ erügi ve  yėmişi. 

Geyik: Ve keşe berre  otı. 

Kerāne: Yandaķ otı ve deve dikeni. 

Gití-ārāy: Bir güldür ki yapraķları olur. Baŝra şehri cānibinde olur. Çoķ zamān dökülmez ve ķuruduķdan ŝoŋra 
esbāb ve ķūmāş arasına ķorlar ģoş rāyiģa vėrür. Misk ü ʿanber gibi rāyiģa vėrür ve ʿālem-ārāy daĥı dėrler.  

Kūye: Buyan balı. ʿArabça ķarbūs dėrler, öksürüge nāfiʿdür. 

Günlük: Yaʿní ĥabbü’l-bān dėrler. 

Kerevyā: Kemmūn dėdükleri otdur. 

Keşūr: ʿAcem şahdāne dėrler. 

Köknār: Ģaşģāşdur dėrler. 

Kenār: Kāf-ı ʿArab-ıla gülnār aġacı ki köknar daĥı dėrler ve sedíre yėmişi dėrler. 

Kūber: Fülfül yaʿní biber ki issi otdur ve baldırana ve çiçegine daĥı dėrler. 

Gevz-gendüm: Ŝıġır mantarı dėdükleri otdur. Dāneciklerdür, noĥūd gibi ŝaruya māʾildür.  



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 1 8 . 1 2  ( E k i m ) /  4 5  

Müellifi Bilinmeyen Bir Tıp Sözlüğü / S. Murad (35-67. s.) 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Adress 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

 

[3a] 

Köknār, bir otdur ki aŋa ģaşģāş dėrler ve bir nevʿ aġaçdur ki Fārisíde ve Türkíde istiʿmāl olınur, ʿArab cālġūze 
dėr. 

Gāv-çeşm:  Öküz gözi dėdükleri. ʿArap ʿarār dėr. Ŝaru çiçek ki šabíbler ķatında behār dėmekle meşhūrdur. 

Genūdān: Ve genūrāne. Kendir toģmı aŋa şehdāne maʿnāsınadur. 

Künhān: Bir aġacuŋ adıdur ki yapraġı ŝaķızlıķ aġacı yapraġına beŋzer, ķoķusı tütün ķoķusına beŋzer ve kūnhān 
daĥı dėrler. 

Kūper: Fülfül-dārū ki šabíbler ķatında maʿrūf edviyedür. 

Kūhencü’l-vec: Daġ yėmişi dėdükleri ki ʿArabça zuʿrūr dėrler. 

Key-gūşne: Bere otı. 

Gíl-dārū: Eyreltü dėdükleri ot ki šabíbler ķatında seraģs dėmekle meşhūrdur. 

Kāfūr: Bir dārū-yı maʿrūf ki Hindistān’dan gelür. Aġaçdan mütereşşiģ evvelki çıķar gökçerek māʾ-i kāfūr dėrler 
šonıcaķ bir niçe dürlü olur. Evlāsı Ķayŝūrídür. Serendíb ķıyısında bir yėre mensūbdur ve bir dürlüsine kāfūr-ı 
rebbāģí dėrler. Rebbāģ, bir ulu şehre mensūbdur. Ġayet de aķ olur. Baʿżılar dėdükleri evvel bulan Rebbāģ adlu bir 
pādişāh idi. Anuŋçün rebbāģí dėdiler ve bir dürlüsi ġalíž ve ķararaķ olur. Bir dürlüsi aġac-ıla ķarışıķ olur. Bunlar 
maŝāʿid olup rebbāģí olur. Maŝāʿid olanın evlāsı oldur ki anda çoķ çoķ ŝafāyiģ ola. Baʿżılar dėdiler ki rebbāģí 
ķayŝūranuŋ maŝāʿididür. 

Gevz-giyāh: Ayrıķ otıdur. 

Gerezü’l-ġār: Fındıķdur. 

Kūşād: Ve çınšıyānā dėdükleri centiyāne daĥı dėrler otdur. Edviyedendür. 

Köknār: Bir dürlü çam aġacıdur ki yėmişi fıstıķ gibi. Türkíde daĥı köknar dėrler. 

Kevníz: Fıstıķ ve Hindistān ķozıdur. 

Girdegān: Ķoz. 

Güyegü otı: Kekik otınuŋ bir nevʿidür, saʿter daĥı dėrler. Bosna lisānında çūbrā dėrler. 

Kíkír: Kerdeme ısırġan toģmına dėrler. 

Gez: Ilġındur. 

Kene: Esrār otıdur. 
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Kíkír: ʿArabça cercír dėrler yaʿní baķılā-yı kíkír daĥı dėrler. 

Gül-i bí-fermān: Bir ķızılca çiçekdür çayırlarda biter. 

Ketlín-i ābí: Ŝu kerdemesi. ʿArab, cercírü’l-māʾ dėrler bir otdur. Ķaz ayaġı daĥı dėrler. 

Kiyek: ʿArab šıģāl dėr,  ʿAcem sírsef dėr ģār ve yābisdür. 

Küzbere: Ve kişnic ve kişníz ve kişniş dėrler, bārid ve yābisdür. 

Gendüm: Buġday. 

Göz ķuyruġı: ʿArab źenebü’l-çeşm dėr ģabbü’s-selāšín daĥı dėrler. 

Gömren: Deve šabanı otı dėrler hindū-şāh, naģcüvān ve ŝaģāģ daĥı dėrler. 

Gül-i ĥírí: Dėrler Mıŝır beneķşesidür. Şebbūya daĥı dėrler. 

Kemhā: Dėdükleri otdur. Yapraġı dögüp ŝıracaya uralar eyüdür  dėrler. 

Gūş-ı bere: Ķuzı ķulaġı otıdur. 

Keyş: Çam aġacıdur. 

Kemā:  

Kelūl: Burçaķ. 

Kebest: Ķarġa düvelegidür.  

[3b] 

Kāfūr-siperm: Ġubeyrān, feslegen dėdükleri otdur ki rengi aġ olur. Ešibbā ķatında maʿrūfdur.  

Kākiyān: ʿAŝbir toģmı. 

Kāvencek: Şín-ĥıyār ve tāze ĥıyār ve sebzevāt-ı bād-reng maʿnāsına. 

Kāhū: Mārūl ve kök daĥı dėrler. Būstānlarda biter. ʿArabça ģass dėrler ve ŝāliģa aġacına daĥı dėrler.  

Kílíse: Aġu ķundus dėdükleri ot. 

Kābíle ve Kābíl: Daĥı dėrler, maʿrūf bir otdur. 

Ketvān: Ķašrān. 
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Kebūde: Sorķun ve şemşír aġacıdur.  

Kebest: Ve kebestū ve kebeste ģabb-ı ģanšal dėdükleri otdur. Aŋa ebū cehil ķarpūzı dėrler. Acıdur, aġudur ki it 
ģıyārına daĥı dėrler zírā ki bu daĥı it ģıyārınuŋ bedelidür belki andan artuķdur. 

Kācíre: Ve kāzíre. ʿUŝfūr dėdükleri otdur. 

Kāġune: Ölgülük dėdükleri böcekdür ki aġulardandur. Ķuduz dalayana yėdürürler. ʿArabça zerrūc dėrler, cemʿ 
ėdüp zerāríc dėrler. 

[4a] 

Keder: Kādí aġacı ki šabíbler ķatında meşhūrdur. 

Kirm-dāne: Ķurd baġrı dėdükleri aġacuŋ yėmişidür. 

Kedū: Ķabaķ ki ķarʿ maʿnāsına.  

Küjm: Gögem yėmişidür ki ʿAcem ķūmūh dėdükleri dikendür. 

Gezmāzek: Ve gezmāzū. Yılġun, ķoz aġacı ki šabíbler ķatında ʿazbe ve gejgāf dėmekle maʿrūfdur. ʿArabça 
gezmāzec daĥı dėrler. 

Kündüs: Aġu ķundus dėdükleri ki šabíbler ķatında maʿrūfdur. 

Gendíne: ʿArab kürrāz ve Türkí pıraŝa dėmekdür. 

Kāmūn: Rāziyāne. Bosna lisānında morāc dėmekle maʿrūfdur. 

Gelincik çiçegi: Bir ķırmızı çiçekdür, tarlalarda olur. Bosna lisānında pūjūr dėrler maʿrūfdur.  

Kíkiz: Isırġan toģmına dėrler ve gezne daĥı dėrler. 

Kerinc: Çörek otıdur ve ģabbü’s-sevdā ve şūníz daĥı dėrler. 

Kūpel: Bābūnec dėdükleri otdur. Baʿżı yėrlerde pāpādya daĥı dėrler.  

Gögündürük: Pazı kökidür ki aŋa çügündür dėrler şüvündür daĥı dėrler.  

Kekik otı: Ve güyegü otı dėrler. ʿArabça saʿter dėrler. Bosna lisānında çūbrā dėrler.  

Egir otı: Acı ot ki aŋa ʿAcem fejej dėr ve ʿArab vec dėr. 

Kedi otı: Ki aŋa asārūn dėrler. 

Kebíje: Cemíʿ lisānında maʿrūf. Ĥār ve yābisdür. 
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[4b] 

Kettān toģm: Ĥārdur, ammā yübūsetde ve rašblıķda muʿtedildür. 

Germe: ʿArab cercír ve Fārisíde kíkír dėr. Ĥār ve yābisdür. 

Kesdāne: Ki aŋa ʿAcem şāh-bellūš dėr. Ĥār ve yābisdür. 

Kírāz: Gülnār; maʿrūfdur. Her lisānda gülnār daĥı dėrler. 

Kemnūn: ʿArabíde zíre dėrler. Ĥār ve yābisdür.  

Güçle büken: Ki aŋa ķarġa büken dėrler.  

Keşūr: Fārisíde gezer, ʿArabíde cezer, Bosna lisānında anūķa otı dėrler. Ĥār ve bāriddür. 

Güneyik: ʿAcem ģaşķūķ, ʿArab hindübā dėr. 

Kelker: ʿArabça ķulķāsdur. Muʿtedildür. 

Kūkşāre: ʿArabça çākġūbredür. Ĥār ve rašbdur. 

Gülgen: Aġacı maʿrūfdur. 

Gil-i ermení: ʿArab šínü’l-ermen dėr. Ĥār ve yābisdür. 

Ketūr: ʿAcem şehdāne ve ʿArab şehdānec dėr. Ĥār ve yābisdür. 

Kemāyriyūs: Šabíbler ķatında meşhūrdur. 

Kükürd: Nār-ı ĥażrā ve ʿaķreb-i ģacerü’n-nār daĥı dėrler. Maʿrūfdur.  

Kemģā yapraġı: Bir otdur dögüp ŝıracaya ursalar ķurıdır, ķıra ve tāze et bitüre.  

Kūşād: Çınšıyāne dėdükleri otdur. 

Kermetü’l-beyżā: Dėrler bir otdur ki aŋa örengül dėrler. 

Kermetü’s-sevdāʾ: Dėrler bir ŝarmaşıķdur ķızılca yėmişi olur. 

[5a] 

Kerdeme: Dėrler bir otdur, šabíbler ķatında maʿrūfdur. 

Kündüs: Dėrler bir otdur. Türkçe ķurtlu ot, Bosna lisānında çemríķa dėrler. 

Kemāzeryūs: Kim Türkçe ģamāzeryūn dėrler. 
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Kemāfíšūs: Türkçe ģarb šutana dėrler. 

Keśírā: Ešibbā ķatında bir maʿrūf otdur. 

Kelem: Bir meşhūr otdur. 

Gāv-zebān: Türkçe ŝıġır dili dėrler. 

Kenger: Meşhūr bir dikendür. 

Gülbetere: Deve dikenüŋ bir nevʿidür. 

Gāvers: Daru. ʿArab duģn dėr. 

Kesķín: Baldurı ķara dėdükleri otdur. 

Küzberetü’l-ķınlāš: Baldurı ķaraya daĥı dėrler. 

Küçük dāne: Behmen dėdükleri otdur. 

Gezmāzec: Ve germāz ve ʿazbe ve yılġun aġacıdur. 

Kürünb: Dėrler bir otdur ķunnebíš daĥı dėrler bir maʿrūf otdur.  

Faŝlü’l-fí ģarfi’l-lām 

Leylāķ: Dėrler bir aġaçdur ki aŋa erġuvān ve ercüvān daĥı dėrler Fārisídür. 

Labaša: Dėrler bir otdur ki aŋa ebem gömeci dėrler. Bosna lisānında silez dėmekle maʿrūfdur. 

Lāgiye: Südlügen dėdükleri otdur. 

[5b] 

Lisānü’l-ģamel: Siŋirlü yapraġı. 

Lūbiyā: Bögrülce dėdükleri dānedür. 

Lisānü’l-ʿuŝfūr: Türkí ķuş dili aġacına benûş dėrler. 

Lisān-ı śevr: Ki aŋa ġāv-z[ebān] dėrler. 

Laŝaf: Türkíde kebere dėrler. 

Lüffāģ: Dėrler bir otdur ki aŋa ķurudan dėrler ʿAcem şābízek dėr ve ģācılar otı daĥı dėrler. 

Lūn ve Lūnā: Ķaya ķoruġıdur. 
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Lapā: Pirinçdür. 

Lāle-i kūhí: Şaķāyıķ çiçegine dėrler. 

Lāle: Bir çiçekdür envāʿı olur, meşhūrdur. 

Laģana: Cemíʿ dilde maʿrūfdur.  

Lābada: Maʿrūfdur, it ķulaġı dėmekle meşhūrdur. 

Lūķās: šabíbler ķatında meşhūrdur, otdur. 

Límūn: Cemíʿ dilde maʿrūfdur. ʿArapça böyle dėr.  

Leblāb: Dėrler Fārisí šāķ dėyü dėrler ve sezt daĥı dėrler Türkí ķumla ve ŝandaluķ daĥı dėrler. Ģekimler ķatında 
maʿrūfdur. 

Lıģyetü’t-teys: Bir otdur aŋa pambuķluķ dėrler. Ekśer bayırlarda olur lādān anuŋ üzerine yaġar. Ķızıl gibi çiçegi 
olur. Ortası ŝaruca baʿżı yėrlerde aķ çiçeklü olur, ortası ŝaruca yeşil yapraķlu olur. Ķış, yaz durur.  Alçacıķ aġaçları 
olur anuŋ kökinde lıģyetü’t-teys ot bulınur. Her kökinde bulunmaz, yigirmi otuz kökinde bir bulınur. Yā bulunmaz 
evvel bahārda olur. Ol daĥı yaġmurluķ olıcaķ bir güzel çiçek ġarāyibdür. Ķuruyıcaķ ķızarur evvelki şeklinde 
ķalmaz. 

Lāle-i deştí: Gelincik çiçegi. ʿArapça şaķāyıķ[u’n]-nuʿmān dėrler. Lāle-i kūhí daĥı dėrler. 

Lebníc: Ģıyār aġacına beŋzer bir aġaçdur. Lebūt, daĥı dėrler. Lepûs daĥı dėrler. 

Laģtíş: Ve ĥírí dėrler. Şebbōy dėdükleri çiçekdür ki gice ile ķoķar. 

Laģ: Ģaŝır otı, lūģ daĥı dėrler. 

Lāden: Her dilde maʿrūfdur.  

[6a] 

Levz: Bādemdür. 

Lift: Şalġam. 

Lehlab: Bādıncān. Bādıngān, baʿżılar dėdiler. 

Laplapí: Neçder, dėrler bir otdur ve noģūda daĥı dėrler. 

Faŝlü’l-fí ģarfi’l-mím 

Mürr-i ŝāfí: Bir adı defne yėmişi dėrler. Ĥār u yābisdür. 
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Mārūl: ʿAcem kāhū dėr, ʿArap ģaŝín dėr. Bārid ü rašbdur. 

Māş: Türkí mürdük ve ķaraca bögrülce dėrler. Bosna lisānında ġırah dėrler maʿrūfdur. Bürūdetde, rušūbetde 
muʿtedildür. 

Maģmūde: Fārisíde saķmūnādur. Bosna lisānında emlec dėrler. İki nevʿ olur südi çıķar. Bir nevʿ yapraķları gök 
olur ŝaruya māyildür, balıķ aġusıdur. Ancaķ maķbūl olanı yapraķları gök ola. 

Māmíşā: Dėrler bir otdur hilāliye daĥı dėrler. Ŝaru ŝuyı olur. Boşnaķça rūŝūpāŝ dėrler. 

Meraģ: Çam aġacına dėrler. 

Māzeryūn: Bir adı ķalye dėrler. Bir adı daĥı kündüsdür. Bosna lisānında çamríķa dėrler. 

Meymūn: Yarpuz otıdur. 

Māderyūn: Ceşer dėdükleri otdur.  sirke ile ėderler nāfiʿ nesnedür. 

Mār-çūpe: Bir otdur ki ŝaru çiçegi olur ve daĥı bir aġaçdur. 

Mārķaşişā: Üzer otı dėrler bir otdur. 

Māh-ı pervín: Cedvār ki muʿteber dārūdur. Tiryāķlardandur, aġuları defʿ ėder ve bîş dėrler bir otdur cedvārla hebce 
biter. Her kişi ikisinden birbirinden farķ ėdemez. 

Mencūşe: Çetük otınuŋ bir nevʿidür.  

Merzengūş: Aķ gül, çigdem ve gözlük otıdur. 

Mertek: Merūşíle dėdükleri otdur ve ʿabreter daĥı dėrler. 

Mentūr: Bir çiçekdür. 

Mevíze: Siyāh dānelerdür ki nāzleye nāfiʿdür. 

Míştāy: Māšašaķ ki otdur ve ʿaŝāʾü’r-rāʿí demekle meşhūrdur. 

Míʿa: Ķara günlük. 

Müşk-píd: Sorġun çiçegidür ki ʿaraķın çıķarurlar.  

[6b] 

Māhí-zehrec: Türkçe būsír ve māhber-herc ve māh-teĥrec ve balıķ aġusı daĥı dėrler ve ŝıġır  ķuyruġı dėrler. Bosna 
lisānında dívízma dėrler.  
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Mantar: ʿAcem ekāriş dėr, Türkí šomalan. 

Mencū: Mercimek. ʿAcem enze dėr,  ʿArab ʿades dėr. 

Maʿdenūs: ʿAcem bād-ro dėr ve baʿżılar tere-i ģorasāní dėr. 

Maģmūr çiçegi: Ki aŋa beg börki dėrler. 

Mıŝır baķlası: Dėrler bir otdur. Dārūdur ve termiye daĥı dėrler. 

Mersín aġacı: Ki ʿArap ās dėr, ĥoş ķoģulu yapraķdur. Bir aġacuŋ yapraġıdur. Yapraķları yaz ve ķış durur, yeşildür. 

Muģalliŝa: Dėrler bir otdur. šabíbler ķatında meşhūrdur. 

Míʿa: Bir otdur, tütsü ėdeler. Ķan yaşlıġına nāfiʿdür. Yaġ-ıla gevdeye sürseler süstlıġını giderür. 

Māzū: Maʿrūfdur. 

Maŝšakí: Ki ʿAcem ilk dėr, ʿArap maŝšaķān dėr meşhūrdur. 

Mişmiş: Ki Türkí muşmūla dėrler ve zerdālūya dėrler.  

Māʾü’l-ķarāšín: šabíbler ķatında maʿrūfdur. 

Mevzek: Ešibbā beyninde maʿrūfdur. 

Meryem ana eli: Bir otdur maʿrūfdur. 

Muķl: Ebū cehil ķarpūzı dėrler bir otdur. šabíbler ķatında meşhūrdur. 

Mevízek: Ķuru üzüme dėrler. 

Müşk-i türkmān: Šopalaķ. 

Muķl: Ebū cehil ķarpuzı ve çivíd yapraġı. 

Mülk: Burçaķ dėdükleri ģubūbātdandur. Güşne daĥı dėrler. 

Melík: Ebem gömeci dėdükleri otdur. 

Mūķulūn: İklílü’l-melik dėrler. šabíbler ķatında maʿrūfdur. Bosna lisānında melik-ķūk dėrler. 

Mār-cūbe: Dėrler bir otdur her-cūbe daĥı dėrler helyūn daĥı dėrler.  

[7a] 

Muġaylān dikeni: Maʿrūfdur. 
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Mendík: ʿAcem kārşim dėr, bir otdur. šabíbler ķatında maʿrūfdur. 

Mürver: Dėrler bir aġaçdur. Bahārınuŋ ŝuyı taŝaya ve göŋül dönmesine nāfiʿdür.  

Mürr-i Mekkí: Dėrler bir otdur. šabíbler ķatında maʿrūfdur. 

Meršūb: Ešibbā ķatında maʿrūfdur. 

Merzengūş: Dėrler bir maʿrūf otdur. 

Māmíşā: Dėrler bir otdur. Ešibbā ķatında maʿrūfdur. 

Maġsūl: Dėrler bir otdur. šabíbler ķatında maʿrūfdur.  

Mahleb: Ešibbā ķatında anzurūt daĥı dėrler. Çoġana daĥı dėrler. Meşhūr bir otdur. 

Misk-i rūmí: Meşhūr, maʿrūf bir otdur. Misk gibi ķoķar. 

Míʿa-i sāyile: Kim Türkçe zıġla dėrler. Ķara günlük revġānıdur. Ķoyu bal gibi merāhim olur. Ģūb rāyiģası olur. 

Meryem yapraġı: Bir otdur. Güneyik çiçegi daĥı dėrler, ģoşça ķoķar. 

Marsama: Dėrler ve baʿżılar tamām sisenber daĥı dėrler. 

Mürāsim: Dėrler bir otdur. Ģoşça rāyiģası olur. Boşnaķça ķālūper dėrler. 

Merāre: Bir ʿacı otdur ki aŋa üştüve daĥı dėrler. 

Mūyģūşe: Sünbül. 

Mekke ayruġı: šabíbler ķatında meşhūrdur. Ģadel ve hafez dėrler. 

Míve-i gez: Ilġın yėmişine dėrler. [7b] ʿArab šarf dėr. Ĥār u yābisdür. 

Maŝíl: Ķavundur. Bāriddür. 

Māšašaķ: dėrler bir otdur. Bersiyān daĥı dėrler. šabíbler ķatında ʿaŝāfír ve ʿaŝā’ü’r-rāʿí daĥı dėrler. 

Merdūd: Bir otdur. Zaġín daĥı dėrler, maʿrūfdur. 

Maʿrūża: Bir otdur. Ŝarulıķ otı dėrler. Baʿżılar zerde-çūbdur dėrler. 

Menūk: Dėrler bir otdur. Gāsū ve gāsmūy daĥı dėrler. 

Faŝlü’l-fí-ģarfi’l-nūn 

Noģūd: Meşhūrdur. 
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Naʿne: Buzíne daĥı dėrler. 

Nuʿmān: Maʿrūfdur. Bosna lisānında ŝarı yabalan dėrler. 

Nergiz: Bir çiçekdür. Baʿzılar ʿabher dėr ve būstān-efrūz dėrler. Ķoķusı cemíʿ dertlere dermāndur.  

Nişādır: Maʿrūfdur. 

Nílūfer: šabíbler ķatında maʿrūfdur. 

Nānģuvān: Meşhūrdur. Anísūn ve sekrí dėdükleri otdur. Rāziyāneye beŋzer  ėtdiler. Kemmūndan bir 
nevʿdür. 

Nāb-ı ʿġurāb: Eyreltü otıdur. 

Necel: Timür boķı dėrler. 

Nelk: Šaġ erigine dėrler. 

Nesk: Bir cins mercimekdür. 

Nesterūn: Ve nestūn. Nesrín, çiçekdür. Aķ żanbaķ dėrler. 

Nāz-būy: Feslegen. 

Nāk: Mentek otı. 

Naĥc: Sübürge otı ve ılġun aġacı. 

Neresk: Mercimek dėmekdür. 

Neştek: Enār aġacı ve  ĥatel aġacı ve terģūn ve çam aġacı. 

Nírās: Tezyāze dėrler bir otdur. 

Naģlegūn: Zūk aġacı. 

Neltehíd: Ķatır ķuyruġı dėdükleri otdur. Muʿtedildür. 

Nebūş: Bir aġaçdur. Dişbudaķ dėrler ve ʿArab bāneķış dėr, māʾı, ŝuyı çıķar meşhūrdur. 

Nimişk: Bušm dėrler ve ģabbetü’l-ģaŝra dėrler bir otdur. 

Nābín: Dėrler, baġ ŝoġanı dėrler. 

Nārdín: Dėrler, sünbül-i rūmí dėrler.  
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Nāk: Misk otına dėrler. 

Nānģuvān: Meşhūrdur. Anísūn ve sekrí dėdükleri otdur. 

[8a] 

Nífe: Estūr aġacıdur.  

Neşk: ʿAcem nūj dėr ve nūş çam aġacıdur. 

Nicle: Bir otdur ki aŋa toģmekan dėrler ve baķlatü’l-ģamaķā daĥı dėrler. 

Nahcüvāní: Hindū-şāh dėdükleri otdur. 

Nār: Ki enār daĥı dėrler, meşhūrdur. 

Nesím: Bir meşhūr otdur. Ešibbā ķatında maʿrūfdur. 

Našrūn: Dėrler bir maʿrūf otdur. 

Necíl: Ayrıķ otı dėmekdür ve necm daĥı dėrler. Bosna lisānında pirevān dėrler. 

Nāc: Çam aġacı yaʿní serv aġacı. 

Nār-post: Ķaranfíl. Ģoş ķoģulu odundur. 

Nārcíl: Hindistān ķozı. 

Nār-ģūn ve nāĥūr: Gülnār çiçegi. 

Nārdín: Sünbül-i rūmí dėdükleri çiçekdür. 

Nār-misk: Ķızılcıķ. Fārisíde miskü’r-rummān, Hindíler aķmāʿ rummān dėr. Hindídür. Küçürek enāra beŋzer ki 
çiçegi düşmiş ola. Ģoş rāyiģası olur. Eyüsi oldur ki ķızıl olup aķlıġa māʾil ola. 

Nārvan: Ķara aġaç ki uzun olur ve šarģūn dėdükleri aġaçdur. 

Nāzíden: Çam aġacı ve serv aġacı ve çemşír aġacı ve serv aġacına beŋzer bir aġaçdur. Yėmişine çālġūre dėrler. 
Bādem ile yėrler. Her šabíbe maʿrūfdur.  

[8b]  

Faŝlü’l-fí-ģarfi’l-vāv 

Víşe: Bir nevʿ ŝarmaşıķdur ki aŋa ʿAcem ķıŝūŝ dėr. Türkí yoģsul urġanı dėrler. 

Vesíme: Rāstıķ šaşıdur. Rāsuĥt daĥı dėrler. 
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Vuşaķ: Ki ʿAcem kezaġ dėr bir meşhūr dārūdur ki edviyedendür. 

Vertāc: ʿArab ģubbār(z)í dėr. 

Vetūle: Güneyik çiçegi daĥı dėr. ʿAcem ģod-perest dėr. Türkí eben gömeci dėdükleri otdur. 

Vec: Egir otıdur. Vej daĥı dėrler. 

Veyl otı: ʿArab ĥaŝŝü’l-ģımār,   ʿAcem kāhū-yı ĥar dėr. šabíbler ķatında maʿrūfdur. 

Víşne: Dėdükleri yėmiş, maʿrūfdur. 

Verd: Güldür. 

Vaķne: Bir otdur ki dāne çādırı daĥı dėrler. 

Vezc: Göz otı. 

Vezgaşt: Bir otdur. Ešibbā ķatında maʿrūfdur. 

Verkā: Ķaramuķ dėrler. Siyāh dānecıķlar vardur, buġday içinde biter. 

Vekmeşek: Ŝaķız aġacı ki cedene dėrler.  šabíbler ģabbetü’l-ģażrāʾ dėrler. 

Vende: Kerdeme dėdükleri otdur.  

Ve serkile: Şāhtere ve şayšarac daĥı dėrler. Maʿrūfdur. 

Faŝlü’l-fí ģarfi’l-hāʾ 

Hikendū: Bir nevʿ otdur. Rebbāĥí cinsindendür. 

[9a] 

Hüzbe: Çigdem dėdükleri bahārdur. 

Hindū-şāh: Bir otdur nahcüvāní daĥı dėrler. 

Hezme: Bir otdur ki aŋa ʿAcem heykel dėr ve ʿArab cehle dėr. 

Helyūn: Bir otdur ki mār-cūbe dėrler ki ʿāmme taģríf ėdüp her-cūbe dėrler. 

Hindibā: šabíbler ķatında meşhūrdur. Baʿżılar kāsní daĥı dėrler. 

Hābdetūn: Kim aŋa ģükemā türbūs dėrler. İshāle ve ķana ve zerve yumurda ile ve bal-ıla yėdürseler nāfiʿdür. 

Hāvuc: Ac-ıla pişmiş yėse āvāzı açıla. 
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Hízme: Bir nevʿ şalġamdur ki aŋa daġ şalġamı dėrler. 

Hírun: Bir adı ķıçıdur. Maʿrūfdur. 

Helíle ve belíle: Ve helbāk daĥı dėrler. šabíbler ķatında meşhūrdur. 

Híl-i bevvā: Ķāķūle-i ŝıġārdur. Hāl daĥı dėrler. 

Hilāliye: Dėrler bir otdur. Ŝaru ŝuyı olur, zaʿferān gibi. Türkçe ŝarulıġ otı dėrler. Baʿżılar māmişā nevʿindendür. 
Südi göze çekerler, nūrın ġāyet ziyāde ėder. Gözi acıdur. Baʿżılar ķanlucadur dėrler. 

Heyyū fāríķūn: Dėdükleri otdur. Her yėrde bulınur. 

Her dem tāze: Tāze dėrler bir ot olur. Yaz ve ķış durur ve her yapraġı üzerinde ķırmızı mercān gibi dāneleri olup 
šabíbler ķatında maķbūldür. 

[9b] 

Herjefdek: Ķunduz šaşaġı dėrler bir otdur.  Çayırlarda biter. 

Hezār-dāne: šabíbler ķatında bir maʿrūf otdur.  

Hezār-ŝıfend: Bir dārūdur. Ģar-dār dėrler. 

Heykele: Ģaykele dėrler bir otdur. 

Hindüvāne: Ķārpūz. 

Hūşí: Çoġan otıdur. 

Hünām otı: Dėrler bir otdur. Ekśer çaġan yėrlerde olur. Yapraġı yonca yapraġına beŋzer. 

Heyşebín: ʿArab ʿacbe dėrler Bosna lisānında manūġlad dėrler. 

Hindistān ķozı: Bir adı nārçíldür. 

Hevānte: Bir otdur yėllere ve diz aġrısına andız ile ķaynadalar, ısıcaķla içeler, derleye, nāfiʿdür. 

Hemsūd: Ķızılcıķ. 

Faŝlü’l-fí ģarfi’l-yā 

Yāsemín: Meşhūr bir çiçekdür. 

Yonca: Fārisíde sepist ve boy dėrler. ʿArabíde ratbe dėrler. Ģār u rašbdur. 

Yandaķ: Kim aŋa üştür-ġāz dėrler bir otdur. Ĥār u yābisdür. 
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Yėr mürveri: Ki aŋa sulšān otı dėrler. Bosnaca ģāpšūnye dėrler. 

Yarpuz: Yabān naʿnesi. Meşhūrdur. 

Yebdūn: Bir otdur ki ʿAcem gendūlāş dėr, ʿArab [10a] kürrāś daĥı dėr. Türkí gendānā dėrler. 

Yerniyān: Baķam aġacıdur. 

Yāpezí: Persiyāvşān dėrler. ʿAcem ʿArab kesķín-i bir dėr. Türkí baldırı ķara dėrler bir otdur. 

Yoģsul urġanı: Dėrler bir dürlü ŝarmaşıķdur. ʿAcem víşne, ʿArab ķısūs dėr. 

Yalıncaģ: ʿŪd aġacına dėrler. 

Yılġun: Bir aġaçdur, maʿrūfdur. ʿAzbe daĥı dėrler ʿarí daĥı dėrler. 

Yılan yaŝduġı: Bir otdur öksürüge ve nāzleye balla maʿcūn ėdüp yėse şifā bula. 

Yapışġan: Bosna lisānında çiçeķa dėrler maʿrūfdur. 

Yerbe: šabíbler ķatında maʿrūfdur. 

Yarasa otı:  Meşhūrdur. 

Yoŝuŋ: ʿArab caġr-ābe dėr, ʿAcem šuhlüb dėr. 

Yabān šurpı: šabíbler ķatında maʿrūfdur. 

Yezġand: Tetr dėdükleri otdur ki toģm-ı summāk olur. 

Yebrūcü’ŝ-ŝanem: Bir otdur. ʿAcem istereng dėr. Çín vilāyetinde çoķ olur. Ādem  ŝıfatludur. Eli, ayaġı, başı, gözi, 
ķulaġı olur. Bögürtlen yapraġı gibi yapraġı olur. 

Yerŝūn: Dėrler bir otdur ki aŋa uşne dėrler aġaçlar üzerinde biter. Aķ aķ, ŝaçaķ ŝaçaķ, tel tel aşaġa ŝarķar. šabíbler 
şeybetü’l-ʿacūr dėmekle meşhūrdur. Bosna lisānında ve Türkíde imel ve imele daĥı dėrler.  

Yabān ŝoġanı: Ki aŋa [10b] bülbūs dėrler. 

Yevşād: ʿAcem derheme ve derhene daĥı dėrler bir meşhūr otdur. 

Yabān šoraķ otı: Dėrler bir otdur ki aŋa ʿAcem dínārūye ve çördük daĥı dėrler. 

Yüzerlik: Maʿrūfdur. 

Yenšāfílūn: Beş parmaķ dėdükleri otdur. Šaġ yarpuzı daĥı dėrler. 
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Yılan boncuġı: Dėrler. Çüçük mühre gibidür. Deŋiz kenārında bulınur. Bosna lisānında ķuģçüçe dėrler. Edviye[ye] 
girer ot degildür. Böcek ķabıdur. 

Yemil otı: Dėrler bir ot olur. Ŝāmaryūmā daĥı dėrler. Anuŋ erkegi dişisi olur. Ģabbü’l-mülūk gibi üçer dāne bir 
yėrde bitişmiş gibi biter. Degirmi şekilli sivrice yapraķları biter. Güneşle bile šolanur, yapraķları güneşe ķarşu 
döner, güneyik çiçegi gibi. Bu otuŋ ŝuyunı neye degerse lācüverd reng gibi boyar. Kāġıda ve aķ bėze dürtseler 
lācüverd gibi reng ėder. 

Yabān ŝarımsaġı: Kim suķūrdiyūn dėrler. 

Yelimi: Dėrler bir mübārek otdur. 

Yārābe: Şalġam. 

Yezġand: Tetrí dėdükleri aġaçdur ki toģmı ŝummāķ olur.  

Yentiyūn: dėdükleri otdur. 

Yelā: Enķardiyā dėdükleri dārūdur. 

Yaķšín: Ķabaķ. 

Yentūģa: Bir otdur [11a] bāgūrí daĥı dėrler.  

Yabān: Ķaranfíldür. 

Faŝl fí żamāyiri’l-insān ve šabāyiʿuhum 

Bu bābda żamāír-i insānı ve šabāyiʿi beyān ėdelüm. İmdi bilgil ki ādemüŋ sūretine nažar ėtdügüŋ gibi ʿanāŝıruŋ 
ķanġısına mensūbdur bilmek gerekdür. 

Demeví ādemüŋ ʿalāmeti oldur ki yüzi ķızıl ve boynı šamarları dolu ve luʿābı šatlu ve faŝd ve ģacāmet yėrleri 
giciye ve beden ģamāmdan çıķmış gibi ķızıl ve issi ola. 

Ŝafraví ādemüŋ beŋzi ŝarı ve aġzı acı ola ve ķurı olur. Yübūseti ve susuzluġı ġalib ola. Ve gözleri ŝaruya māʾil 
ola. 

Balġamí ādemüŋ ʿalāmeti oldur ki teni aķ ve šamarları āheste āheste ģareket ėdüp kendi kāhil ola ve çoķ uyuya. 

Sevdāví ādemüŋ ʿalāmeti oldur ki levni esmer ola ve beŋzi ŝolmışca ve bedeni ŝiyāģ ola. Dāʾimā tefekkürden ģālí 
olmaya. Ve ekśer zamānda ġam-nāk ola. Güz faŝlında sevdā ġālib ola.  

Ķan ġalebesinden beden nā-ĥoş ola ve der çıķmaķ belüre ve sıtma gibi belürse muttaŝıl ola. berd ve  ola, nevbet 
olmaya ve ŝovuķ havada rāģat ola. 
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Ŝafra ġalebesinden šamarları tíz tíz ata ve isitme ķatı ola ve yandurıcı ola. Sıtmadan öŋdin ditreye ve bevli rengi 
ŝaru ola. 

Balġam ġalebesinden ġāyetle aġırlıķ baŝa ve bevli rengi aķ ola. 

Sevdā ġalebesi tízlikden ġālib olur ve güz faŝlında ziyāde olur. Ve revnaķı ķızıllıġa ve yaşıllıġa meyl ėde. 

Bu faŝl baʿżı ģastalıķların esāmílerin [11b] beyān ėder. 

Bir ģekím her maraż ve her ģastalıġın ki ismin bilmese aŋa daĥı ʿilāc ėtmek bilmez ve aŋa ģekím dėnilmez. Zírā 
maraža göre devālar bulur ve ʿilāc olınur. İmdi insānda niçe biŋ ģastalıķ vardur, Allāh’dan ġayrı kimse bilmez. Ve 
ʿilāc ėtmege bilmez ģekím Allāh’dur. Ancaķ Allāhu Teʿālā insānı sebeb ve illet eyledi. Her şeyʾden bir zerre, 
deryādan ním-ķašre irādet-i cüzʾíye vėrdi, ķullarına bildürdi. Biŋde birin diyevüz. Ol esāmíler bunlardur ki źikr 
olınur.  

Źātü’l-cem: Baʿżılar terleme ģastalıġı dėdiler. Daĥı aġır ģastalıķ dėdiler. 

Tuģme ŝayrulıġı: Bir marażdur ki miʿdede ģāŝıl olur. Šaʿām fāsid olup boġaz ile burun arasında dumaġu gibi bir 
ʿillet tuģmeden ģāŝıl olur. ʿAcem ģalāşime dėr. 

Sersām: Dėrler bir marażdur. ʿAcem šabíbleri serģas dėrler. Dimāġuŋ berdesi şişer ŝamurdayup ėdüp söyler. 

Sancu: ʿAcem ešibbā bürníş dėr, ʿArab ģükemāsı maġż dėrler. 

Teb: Sıtma dėdükleri marażdur.  

Ģuķķa: Öksürük marażıdur. 

Çiçek: Dėdükleri maraż ki ʿAcem ešibbāsı aŋa ĥāriş dėr, ʿArab ģikke dėr. 

Sersām: Devāsı baş aġrısındadur. Sersām iki dürlüdür. Birisi oldur kim anuŋ māddesi ŝafrā-yı ģāliŝ ola ve biri 
ŝafrā-yı ķātíle ķarışmışı ola ve ġalebe-i ķanuŋ ola. Ammā ol ki ŝafrā-yı ĥāliŝde ola ʿ alāmet oldur ki anuŋ issi sıtma 
ve uyķusuzluķ ola. Ve beyhūde sözler söyleye ve ŝuŝaya ve aġzı ķurı ve acı ola. Beŋzi ŝarı ve dili iri ola. 

ʿİlāc: Aķ ŝandal gülāb ile ezeler. Azacıķ kāfūr ve sirke šamzurup ķoķudalar. Gögsine dürteler. Nāfiʿ ola. 

[12a] 

Yėnür Baş: Dėrler bir marażdur. ʿAcem ešibbāsı ģūre dėrler, ʿArab ākile dėr. 

Pelime ve Öksürük: Bir marażdur. ʿAcem sürf dėr ve ʿArab ʿalíl ve süfr daĥı dėrler. 

Uyuz ʿilleti: ʿAcem ešibbāsı kerū ve ʿArab cereb dėr.  

Ķızamuķ: Marażına ʿAcem ešibbāsı sürģ-şere dėr, ʿArab ģaŝbe dėr. 

Ģummā: İssilik marażıdur. Sıtmanuŋ bir nevʿidür. 
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Yeraķān: Ŝarılıķ marażıdur. 

Ģafaķān: Yürek oynamasıdur. 

Sigil: Ki gövdede çıķar. ʿAcem ešibbāsı gendeme dėr ve ʿArab śülūl dėr. Cemʿ ėdüp śālíl dėrler. šabíbler ķatında 
bu ism-ile maʿrūfdur. 

Yılancıķ: Dėrler bir marażdur ki ʿAcem ešibbāsı sürģ-bād dėrler ve ʿArab ešibbāsı ģumre dėmekle meşhūrdur. 

Temregü: ʿAcem ešibbāsı beryūn dėr. 

Ķurdeşeni: Dėrler bir marażdur ki ʿ Acem šabíbleri büşterem dėrler, ʿ Arab ešibbāsı şerā dėmekle maʿrūfdur. Sūġrab 
daĥı dėrler. 

Şüşí ve verem: Marażına ʿAcem ešibbāsı ammās dėr, ʿArab fakģa dėr. 

Ur ʿilleti: Bir marażdur ki aŋaʿAcem ešibbāsı ģacş dėr, ʿArab šabíbler salʿa dėr. Ādemüŋ gövdesinde çıķar. 
Bādıncān ve ķarpūz deŋlü olur. Híç aġrımaz. 

Demegü: ʿİlletine ʿAcem gerízend dėr. Beryūn daĥı dėrler. ʿArab ešibbāsı ķabār dėmekle maʿrūfdur. 

Nıķrís: Ayaķlar aşaġasında şişer ve ʿulmaķ yėrleri aġırur. 

ʿIrķü’n-nisāʾ: [12b] Ol daĥı bir marażdur. Ayaķların šopuķdan aşaġası aġırur ve ʿulmaķlar aġırur. 

Baraŝ: Göz çevresi ģastalıġıdur. 

Beģaķ: Daĥı gözüŋ çevresinüŋ šaşrasında olur. İki nevʿdür. Biri aķ beģaķ ve biri ķara beģaķ dėrler. 

Ģanāzír: Ŝıraca dėdükleri marażdur. 

Şaķāķ: El ve ayaķ yarılup çatlanmasına dėrler.  

Ŝarʿ: Cin dutduġı ʿilletdür. 

Bevāŝír: Mayāsıl daĥı dėrler. İki nevʿdür. Biri ríģ-i bevāŝír, biri bevāŝírdür. 

Raʿşe: El ve ayaķ ditremesine dėrler. 

Ŝudāʿ: Baş aġrısına dėrler. ʿAcem ešibbāsı kātūde dėrler. 

Dülek(?) : Nāzleden  aġrısından yüz şişine dėrler. 

Źātü’l-cenb: Dėrler bir marażdur ki eyegü aġrısıdur. 

Źātü’r-ríe: Öyken aġrısı. Siŋirleri bozulmaķ dėrler. 
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Meśāne renci: Aŋa dėrler ki sidügi dutulı gelür. Ve damla damla, buruyı buruyı, yaķa yaķa gelür. 

Vecʿ-i mefāŝıl: Yaʿní bendükşeler aġrısına dėrler. 

Saʿfe: Dėrler bir marażdur. Ufacıķ yaşıl bir çuķurcıķlar ve yaracıķlar olur. 

Bād-ı şenām(?) : Bir marażdur ki šuzlı balġamdan ģāŝıl olur. 

Dāʾü’ś-śaʿleb: Ve dāʾü’l-ģayye aŋa dėrler ki ŝaç ve ŝaķal ġurūş ķadar yā daĥı [13a] az, yā ziyāde dökülür ʿilletdür. 

Faŝād: Ķan almaķdan bir yėri aġrısı. 

Ögrüge: Dėrler bir marażdur ki aŋa ŝıraca dėrler. İnsānuŋ süŋüginde olur. Bėl aġrısına daĥı dėrler. Eger aġrı ögrüge 
süŋüginde olursa bel aġrısı dėrler. Eger ayaķlarda olursa nıķrís dėrler. Eger yan başlarında olursa yā dizde, yā 
šopuġa degin inerse aŋa ʿırķu’n-nisāʾ dėrler. 

Dāʾü’ś-śaʿleb: Bir marażdur. İnsānuŋ vücūdında delik delik yaralar olur ve içinde diri ķıl ģāŝıl olur. 

Şaķíķa: Baş aġrısınuŋ bir nevʿidür yaʿní şaķaķlar aġrısı dėmek olur. 

Şeb-kūr: Bir marażdur göze ķara ŝu iner ki aŋa tavuķ ķarası daĥı dėrler. 

Ríģ: Dėrler bir marażdur. Yėller vücūdında ve yüreginde ģāŝıl olur. 

İstisķā: Bir marażdur ki üç dürlü olur. Birine istisķā-yı šablí dėrler ki ādemüŋ ķarnı büyür, ģāmile ʿavrat olur ve 
barmaġını batırsaŋ ģamíre batar gibi bata, el ursan dāvul gibi öter. Ve birisine istisķā-yı ziķí dėrler. Bu daĥı et-ile 
deri arasında bir ŝarı iriŋlü sudur. Ķarnı ve ķasıġı dutar. Ve birisine istisķā-yı laģmí dėrler. Bunlaruŋ her birisinüŋ 
tedbíri başķa başķadur. 

Firenk marażı: [13b] Maʿrūfdur. 

Cereb-i Firenk: Yaʿní Firenk uyuzı el-ʿiyāźu billāhi bir marażdur. 

Cüźām: Bir rencdür ki dükeli ten ķaşınur. El-ʿiyāźu billāhi bir marażdur kim balġamuŋ ġalíz ĥılšı ġalebesinden 
ģāŝıl olur yāģūd ģatun ģayżdan arınmadın cimāʿ ėtmek ādemüŋ menísi ol ģayż ķanıyla ķarışur. Ol meníden ģāŝıl 
olan evlād cüźām olmaġa er bahāne ister. 

Ķūlunc: Dėrler bir marażdur ki tamām nihāyetin bulmış bir süddedür ki dimāġuŋ toģuyġaların (?)  doldurur. 

Felc: Daĥı bögürtedür. Dimāġa rūģ nüfūr ėdecek yollarında daġılup münāķíz-i südde ėdüp āʿżānuŋ ģüsn ü 
ģareketin muʿaššal ķılur. 

Šalaķ: Daĥı bir marażdur ki ŝuyı vaķitsiz çoķ içmekden ģāŝıl olur. 

Selesü’l-bevl: Dėrler bir marażdur. Ŝu yolı dutmaz olur. 
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Verem: Bir marażdur. Ve żíķu’n-nefes ve öksürük bunlar gögüsde olur. 

Bevāŝír: On nevʿ üzerinedür. Dördi yürekde olur. Yürekde olanlaruŋ biri ķabż bevāŝírdür. Biri ishāl bevāŝírdür. 
Biri ríģ bevāŝírdür. Ve altısı makʿadda olur. Biri [14a] zenbūrídür. Uzunca arı gibi olur. Ve birine šut bevāŝír dėrler. 
Dāne dāne olur. Ve birine ʿınebí dėrler. Üzüm gibi degirmi, ķaraca olur. Ve birine şaķāķ dėrler ki yayılur, ķanar. 
Ve birine nefʿ-i bevāŝír dėrler. Balıķ ķurŝaġına döner. Ve birisine nāŝír-i bevāŝír dėrler. Boynuz gibi ķaysūde olur. 
Birine daĥı raģne-i bevāŝír dėrler. Bunuŋ ortası delik olur. İçinden iriŋ ve necāset gelür. Bu maķʿaduŋ altından 
gelür. Cümlesine maraż-ı bevāŝír dėrler. 

Źātü’l-cenb: Dėrler bir marażdur. Ve  

Serešān: Dėrler bir marażdur. Teni şişer ve yanar. Ve  

Ģamām-ı erbaʿ: Daĥı bir marażdur. Ve 

Cemre: Yaʿní yaķmaca maraż. 

Sevdā-yı cünūn: Bir marażdur. Ve 

Mālihūlyā: Başda olur bir marażdur. 

İstirģā-yı ʿaŝab marażı: Ešibbā ķatında maʿrūfdur. 

Laķve: Dėrler bir marażdur. Yüzi gözi egilür. 

Maģmūm: Bir marażdur. Vücūdında issi yėl gibi gezer. 

Sersām rencí: Dėrler bir rencdür. 

Ģancere: Boġaz aġrısına dėrler. 

Ģaffām: Ol renc daĥı boġazda olur. 

Dāʾü’l-fíl: Bir marażdur ki ayaķda ve baldırda ġāyetle şişer ve yoġun olur. 

Tatar ķurdı: Ki aŋa göbek burusı dėrler. 

[14b] 

Vücūʿü’l-kelb: Daĥı bir aġrıya dėrler. 

Fālice: Bir marażdur.  

Teşennüc: Siŋir burulmasına dėrler.  

Ĥader: Türkçe uyuşmaġa dėrler. 
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Remed: Göz aġrısına dėrler.  

Ķan ishāli: Ve ķurūģ. 

Nāzle: Cemíʿ ʿillet nāzleden ģāŝıl olur. 

Bögrek šaşı: Bir marażdur. 

Síne ʿilleti: Kim ķan ve verem gelür. 

Heyża: Dėrler bir marażdur. 

Kābūs: Fārisí pür-ĥafec, Türkçe aġır baŝmaķ dėrler ve baş çegzinmek de dėrler. 

Küzāz: Siŋir ķınmasına dėrler. 

Ģunnāķ: Boġazda bir dilçükdür, bir aġrıdur. 

Lāķve: Aŋa dėrler ki gözi ve aġzı egilse. 

Fıtıķ: Ķasıķ yaruġı ʿilletidür. 

Remed: ʿArabça göz aġrısı. 

Ber-cūşíde: Ķurdeşeni dėdükleri ʿilletdür. 

Beryūn: Ķurluġan ʿilleti. Dırnaķda olur. Gāh olur dırnaġı düşer ve demregi. 

Baraŝ: Bir marażdur ki teni alaca olur. Türkçe abraş dėrler. 

Ģalāşime: Tuģme ŝayrulıġı ve boġaz ile burun arasında olur bir ʿilletdür. Tuģmeden ģāŝıl olur.  

Ģummā-yı muĥriķa: Yaʿní derleme ģastalıġıdur. 

El-kābūs: Uyķuda aġır baŝmaķ. 

İnģidar: Endāmlar uyuşmaķ. 

Zükām: Burun dutulmaķ. 

Ķurģa: Göz ķabarcıġı. 

Ež-žufre: Gözde olan dırnaķ. 

Ģadāķa: Göz bebegin ķan ve çapaķ örtmek. 
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[15a] 

ʿAşāve: Göz ķararmaķ. 

El-intişār: Göz delügi sızlamaķ. 

Şarnāķ: Göz ķapaġı aġır olmaķ. 

Ruʿāf: Burundan ķan gelmek. 

El-ģaşem: Burun ķoķu eylememek. 

Sonuç 

Çalışmamıza konu olan müellifi bilinmeyen bu isimsiz tıp sözlüğünün içinde 3 fasıl bulunmaktadır. Baş 
tarafı eksik olan çeşitli tıbbî bitki adlarından oluşan ilk fasılda madde başı olarak 415 bitki adı yer 
almaktadır. Bunlardan 17’si tekrarlanmış olup açıklamalarında farklılıklar bulunmaktadır. Sözlükte 
Arapça kökenli bitki adları sayıca en fazla olup ardından Farsça, Türkçe, Boşnakça, Hintçe, Ermenice 
sözcükler gelmektedir.  

Eserde bulunan ikinci fasıl insan tabiatlarının özellikleriyle ilgili olup genel açıklamalardan ibarettir. 
Eserin son bölümü, birçok hastalık adının verildiği bir fasıldır. Bu bölümdeki sözlükte madde başlarında 
bulunan hastalık adlarının sayısı 103’tür. Bu hastalık adlarından 8’i birden fazla kez tekrarlanmış olup 
açıklamaları değişiklik göstermektedir. Ağırıklı olarak Arapça, Farsça olmak üzere Türkçe hastalık 
adlarının da madde başı olarak verildiği görülmektedir. 

Başı eksik olan bu tıp ve ecza sözlüğünde madde başı 518 terim yer almaktadır. 

Herhangi bir tarih kaydı bulunmayan eserin Klasik Osmanlı Türkçesi özellikleri gösterdiği ve müstakil 
tıp-ecza sözlüklerinin yazılmasına 17. yüzyıldan sonra başlandığı göz önünde bulundurulduğunda 17 ve 
18. yüzyılda yazıldığı söylenebilir. 

İçeriğinde birçok tıbbî bitki, deva ve hastalık adlarının ve tanımlarının yer aldığı bu sözlüğün özellikle 
Boşnakçaya ait sözcükleriyle tıp metinleri, tıp-ecza sözlükleri alanına katkı sağlayacağı umulmaktadır. 
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