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Öz
Tıp, çok eski çağlardan günümüze kadar gelen önemli bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının gelişimini
görmek için çağlar boyunca yazılmış eserlerin incelenmesi gerekmektedir. İlaçlardan hastalık
adlarına kadar kullanılan tıp terimleri, tarihî tıp araştırmaları açısından son derece değerlidir. Bu
bilgiler, tıp alanındaki değişimi ve ilerlemeyi de gösterecektir. Türk dilinin farklı dönemlerinde
yazılmış tıp kitapları bu değişimi gösterir niteliktedir. Bu dönemlerden bir tanesi de Osmanlı
dönemidir. Osmanlı döneminde yazılmış tıp kitapları dil yönünden önemli bir yere sahiptir. Bu
kitaplar, gerek tıp terimlerini gerekse de o dönemin günlük konuşma dilini göstermesi bakımından
oldukça zengindirler. Bir kelimenin birçok dilde karşılığının verilmesi bu zenginliği arttırmaktadır.
İşte bu durum sözlük bilimi araştırmacıları için verimli bir alan oluşturmaktadır. Çünkü kullanılan
ve başka dilde karşılığı verilen her kelime, sözlük bilimi çalışmalarına bir katkı sağlayacaktır. Tıp
metinlerinin içerisinde sözcüğün başka dildeki karşılığının verilmesinin yanında terimlerin tanımları
yapılmakta ve bu tanımlar farklı açıklamalarla desteklenmektedir. Bu sebeple üslubu farklı olsa da
her metin kendi içerisinde bir sözlük mahiyeti kazanmaktadır. Bu durum günümüzde yazılan tıp
terimleri sözlükleri için de değerlidir. Çalışmada Osmanlı döneminde yazılmış tıp metinleri
incelenecektir. Bilhassa 15. ve 19. yüzyıllar arası yazılmış tıp metinlerinde sözcük dağarcığı
değerlendirilecektir. Aynı zamanda bu eserlerin Türkçe sözlük çalışmalarına ne gibi katkı sağlayacağı
tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Sözlük bilimi, tıp, Osmanlı.

The works that are important for lexicology: Ottoman medical books
Abstract
Medicine is an important science since ancient times. In order to see the development of this
discipline, the works written throughout the ages should be examined. Medical terms used from
drugs to disease names are very valuable for historical medical research. This information will also
show the change and progress in the medical field. Medical books written in different periods of the
Turkish language indicate this change. One of these periods is Ottoman period. Medical books written
during Ottoman period have an important place in terms of language. These books are rich in terms
of both medical terms and the daily spoken language of that period. The equivalent of a word in many
languages increases this wealth. This is an efficient field for lexicography researchers. Because every
word used and given in another language will contribute to dictionary studies. In medical texts, the
definitions of the terms are made in addition to the equivalence of the word in another language and
these definitions are supported by different explanations. For this reason, although the style is
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different, each text is a dictionary in itself. This situation is also valuable for medical dictionaries
written today. In this study, the medical texts written during the Ottoman period will be examined.
Especially vocabulary will be evaluated in medical texts written between 15th and 19th centuries. At
the same time, the contribution of these works to Turkish dictionary will be discussed.
Keywords: Lexicology, medicine, Ottoman.

Giriş
Türklerde sözlük çalışmalarının ilki Kaşgarlı Mahmud tarafından gerçekleştirilmiş ve yazmış olduğu
Divân-ı Lugat-it Türk çağlar sonrasını aydınlatmıştır. Daha sonra Harezm-Kıpçak, Çağatay Türkçesi
dönemlerinde de çok önemli eserler meydana getirilmiştir. Mukaddimetü’l-Edeb, Muhakemetü’lLugateyn bunlardan sadece bazılarıdır. Bu durum batı sahasında da süregelmiş, Eski Anadolu Türkçesi
ve Osmanlı Türkçesi devirlerinde sözlük çalışmaları zamanın dilini yansıtmaları bakımından önem arz
etmiştir. Günümüzde ise o devirlerin söz varlığının daha iyi anlaşılabilmesi için tarihî sözlükler
oluşturulmuştur. Özellikle Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmış başta Türkçe Sözlük olmak üzere
birçok farklı alanda sözlük çalışması gerçekleştirilmiştir.
Sözlükçülük önemli bir alandır. Yazılmış bir eserin daha iyi anlaşılabilmesi için anlam kavramı öne
çıkmaktadır. Bilhassa Türkçede kelimelerin temel anlamının yanında yan anlamlarının ve mecaz
anlamlarının olduğunu düşünürsek sözlük çalışmalarının ne derece önem arz ettiğini daha iyi anlamış
oluruz. Bir kelimenin tarih içerisindeki anlam değişimleri de bu konu içerisinde değerlendirilebilir.
Çünkü bir sözcüğün geçen asırlar ile aynı olmayıp farklı anlamlar kazanması doğaldır. İşte bu ve bu gibi
sebeplerle anlam bilimi, sözlük bilimi gibi alanlar daha çok önem kazanmaktadır. Sözlük bilimi; bir dilin
veya karşılaştırmalı olarak çeşitli dillerin söz varlığını sözlük biçiminde ortaya koyma yöntemlerini ve
uygulama yollarını gösteren dil bilimi dalı (Korkmaz 1992: 140) olarak tanımlanır. Sözlük bilimi
alanının daha iyi incelenmesi ve anlaşılması için eskiden günümüze hazırlanan sözlüklerin içerikleri
yeterince gözden geçirilmelidir. Aslında yazılmış her metnin sözlük bilimi alanına katkı sağlayacak bir
yönü vardır. Edebi eserlerin edebiyat sözlüklerine, tarih metinlerinin tarihî sözlüklere katkısı olacaktır.
Burada farklı alanlarda yazılmış sözlük çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Her konu kendi için bir
uzmanlık alanı gerektirir ve her uzmanlık alanı konusu sözlük bilimi için değerlidir. Uzmanlık alan
sözlükleri denince akla gelen, terim sözlükleridir. Dilde sosyolekt adı verilen özellikle mesleklere
dayanan belli grupların, belli kesimlerin dilini yansıtan sözlükler, belli bir alanın bütün terimlerini bir
araya getirir; eğitimde ve bilimsel çalışmalarda yardımcı ve uzlaştırıcı olur (Aksan 1982: 83). Felsefe
konusunda yazılan eserlerde felsefe bilimine ait sözcük dağarcığı, tıp alanında yazılan eserlerde tıp
alanına ait sözcük dağarcığı bulmak mümkündür. İşte bunlardan elde edilen veriler sayesinde sözlükler
yapılmakta ve sözlük bilimi için katkı sağlayacak ortam oluşmaktadır. İncelenen alan hangisi olursa
olsun o alandaki terimlerin bir araya getirilmesi gereklidir. Terim sözlükleri, yalnızca terim niteliği
taşıyan ögeleri içermekte, bunların başka dillerdeki karşılıklarını, tanımlarını ve gerekli açıklamaları
vermektedir (Aksan 1982: 83). Doğan Aksan’ın bu açıklaması tarihî tıp terimlerinin oluşumundaki
aşamaları birebir gösterir niteliktedir. Bu metinlerde tanımlar yapılmakta, diğer dillerdeki karşılıkları
verilmektedir. Tanımlar konuyla ilgili farklı açıklamalarla desteklenmektedir. Hatta bir terimin aynı dil
içindeki farklı kullanımlarını da görmek mümkündür.
Burada Anadolu sahasında bilhassa Osmanlı döneminde tıp biliminin nasıl bir seyir izlediğinden de
bahsetmek yerinde olacaktır. Anadolu’da tıp çalışmaları Eski Anadolu Türkçesi döneminde başlamıştır.
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Osmanlı sahasında Klasik tıp anlayışı ortaya çıkmış, 17. ve 18. asırlar itibariyle de batıdaki tıp anlayışı
daha yoğun bir şekilde takip edilmeye başlanmıştır. Selçuklular döneminden itibaren açılan darüşşifalar
Osmanlı sahasında çoğalmış ve tıp biliminin birçok alt koluyla birlikte insan sağlığı için çalışmalar
yürütülmüştür. Darüşşifalarda hekimler yetiştirilmiştir. Tıp eğitiminde mantık ve klasik tıp kitapları
okutulmuş, tıbbın temeli kabul edilen anatomi Galenus ve İbn Sînâ’nın eserlerinden takip edilmiştir.
(Bayat 2016 : 297). 14. yüzyıl itibariyle tıp alanıyla ilgili eserler de verilmeye başlanmıştır. İshak bin
Murad’ın Edviye-i Müfrede adlı eseri, yazılmış ilk tıp kitaplarına bir örnektir. Bu eserin yanında çağlar
boyunca tıp bilimine katkı sağlayacak yüzlerce yeni eser yazılmaya devam etmiştir. Siyâhî Karamanî
Larendevî’nin Mecmâ-i Tıp adlı eseri, Tabîb İbn-i Şerîf’in Yâdigâr adlı eseri, Şerefeddin
Sabuncuoğlu’nun Terceme-i Akrabâdîn adlı eseri, Hekim Bereket’in Tuhfe-i Mübarizi adlı eseri,
Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa)’nın Müntahab-ı Şifâ adlı eseri, Şirvanlı Mahmud’un Kemâliyye adlı eseri
yazılmış birçok telif ve tercüme eserden sadece birkaçıdır. Eserlerde farmakolojiden cerrahi bilimlere
kadar farklı konular ele alınmıştır. İlerleyen zamanlarda Avrupa’yla temas hâlinde veya Avrupa
dillerinden birine vakıf olan hekimler, Batı’daki yeni tıp anlayışını temsil eden eserleri tercüme ederek
veya buralardan yaptıkları alıntılara kendi yorumlarını katarak tıbbî eserler kaleme almaya
başlamışlardır (Bayat 2016: 319). Elbette ki bu eserlerin her biri kendi içinde zengin bir dil malzemesi
içermektedir. Aşağıda ele alınan örnekler bilhassa sözcük dağarcığı açısından ortak ve benzer noktaları
görmek bakımından önemli olacaktır.
Tıp metinlerinin sözlük bilimine katkıları
Tıp metinlerinin genel bir özelliği vardır. O da hemen hemen her tıp metninin kendi içinde bir tıp
terimleri sözlüğü niteliğinde olmasıdır. Anlatım üslubu, konusu, metni sunuş tarzı, manzum ya da nesir
özelliğinde yazılmış olması az çok farklılık oluşturabilir. Ancak az sonra da ele alınacak metin
örneklerinden de görüleceği gibi terimlerin Türkçe, Arapça, Farsça, Yunanca, Latince vd. dillerdeki
karşılığı bu metinlerde verilmektedir. Bu durum, çoğu kelimenin anlamını günümüzde yazılmış
herhangi bir sözlüğe bakma ihtiyacı duymadan bulabilme imkânı vermektedir. Böyle bir durumda
metnin okunuşu ve yorumlanışı daha akıcı bir şekilde olacaktır. Bazı örneklerde sadece kelime karşılığı
verilirken bazı örneklerde kelimelerin tanımı verilmiştir. Bazı örneklerde ise tanımın yanında ayrıntılı
bir şekilde o terime dair açıklamalar da bulunulmuştur. Aşağıdaki örnekler sözlük bilimi adına daha
belirgin hâle gelmesi için tek sıralı tablolar halinde desteklenmiştir. Bu tablolarda bir terimin kelime
karşılığı, tanımı, açıklanma şekli vb. örnekler gösterilmektedir. Tıp metinlerinde kullanılan söz varlığı
için uygulanan metot farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu makalede Osmanlı sahasında yazılmış tıp
kitapları içerisinden seçilmiş metinlerin örnekleri bulunmaktadır. Aşağıda kelimelerin anlamının ve
açıklanmasının hangi yöntemlerle ele alındığı alt başlıklar hâlinde değerlendirilmiştir:
“yaèni kelimesi ile açıklama”
Örneklerin birçoğunda “yaèni” ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeyle birlikte terimlerin açıklanacağı, o konu
hakkında bilgi verileceği anlaşılmaktadır.
ziyt ile nÀne yaèni itmege úaãr itmesin sipÀriş eyledi (Tercüme-i Ebubekir er-Râzi: 97b)3
nÀn
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Metin örneklerinin yanında hangi eserden alındığı ve varak numarası verilmiştir. Metinler üzerinde çalışan kişiler ise
kaynakça bölümünde gösterilmiştir. Yine kaynakçada bulunan eserlerin sözlük kısımlarından da yararlanılmıştır.
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Açıklama: Burada zeytin ve ekmeğin birlikte tüketilmesi tavsiye edilmektedir.
buúl mıãrda hindubÀya dérler yaèni acı mÀrÿl ve göyinek daòı dérler (Lügat-ı Müşkilât-ı Eczâ: 9b)
buúl

hindubÀ

acı mÀrÿl

göyinek

Açıklama: Burada bukl terimine karşılık gelen diğer terimler belirtmiştir.
ey ùÀlib bilmiş olasın ve òafaúÀnı yaènì yürek énmesi giderür ve cÀna rÀóat verür (Mücerreb-nâme: 4b)

òafaúÀn

yürek énmesi

Açıklama: Burada, kullanılan bir ilacın kalp daralmasına iyi geleceği belirtilmiş.
ishÀl-i demevìye ve úurÿó-ı emèÀya yaènì adamuñ içinden úan gitdügine ve baàarsuúlar yapışana kim aŋa saóc
dérler (Terceme-i Akrabâdîn: 30/b)
ishÀl-i demevì ve úurÿó-ı emèÀ

saóc

adamuñ içinden úan git- ve baàarsuúları yapış-

Açıklama: Burada sahc terimi açıklanmış olup kan ve bağırsak sorunundan bahsedilmektedir.
ayaúlaruŋ altı saóc ola yaènì derisi gitse cirÀóat olsa alasın (Mücerreb-nâme: 34b)
ayaúlaruŋ altı saóc ol-

derisi git- cirÀóat ol-

Açıklama: Burada sahc kelimesinin deri soyulması anlamına geldiği belirtilmektedir.
ayruú gelmeye ammÀ aàızda òÿn olsa yaèni diş etleri çürise (Müntehib: 112b)
aàızda òÿn ol-

diş etleri çüri-

Açıklama: Ağızda òÿn olmasının karşılığı olarak diş etlerinde çürüme meydana gelmesi verilmiştir.
Selesü’l-bevl olmak, yaènì tìz tìz ãu dökmek maraølarınuñ sebeblerin ve devÀların beyÀn ider (Kemâliyye: 12b)
Selesü’l-bevl olmak

tìz tìz ãu dökmek

Açıklama: Selesü’l-bevl hastalığının bevli (idrarı) tutamama rahatsızlığı olduğu ifade edilmektedir.
“denir, derler... kelimeleriyle destekleme”
Bu örneklerde doğrudan denir, denilir, derler... ifadeleri kullanılarak tanım yapılmıştır.

mastakî: Yûnânîden muèarrebdir. Arapça kiye ve èilk-i Rûmî dahi derler. Türkçe sakız derler. (Risâle-i Feyziyye
fî Lügâti’l-Müfredâti’t-Tıbbiyye: M bölümü)

mastakî

kiye

èilk-i Rûmî

sakız

Açıklama: Burada mastaki sözcüğünün Yunanca, Arapça, Rumca ve Türkçe karşılığı verilmiştir.
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oglancıklar hastalıgına kim arabca kitablarda ümmü’s-sıbyân derler sarèa nevèindendir (Yâdigâr: 227a)
oglancıklar hastalıgı

ümmü’s-sıbyân

Açıklama: Ümmü’s-sıbyan hastalığının küçük çocuklarda görülen bir hastalık olduğunu ve beyinle ilgili
bir rahatsızlık olduğu belirtilmiş.
bir direm antimun Türkce demirbozan didikleridir (GÀyetü’l-MuntehÀ fi-Tedbìrü’l-MerzÀ: 27a)
antimun

demirbozan

Açıklama: Antimun ifadesinin demirbozan olarak kullanıldığını belirtmiş.
beõr-i øıfdaè ãuyı yaènì úurbaàa toòumunuñ ãuyı Laùince esirnula dinilür (GÀyetü’l-MuntehÀ fi-Tedbìrü’l-MerzÀ:
94a)
beõr-i øıfdaè ãuyı

úurbaàa toòumunuñ ãuyı

esirnula

Açıklama: Esirmula ifadesinin kurbağa tohumunun suyu olarak geçtiğini belirtmiş.
Aña cırt cırt öten dér Türkçe herkes
Ufacuú dölegi biridür ol pes (Mecmâ-i Tıp: 30b)
Ufacuú döleg

cırt cırt öten

Açıklama: Burada dölegi ifadesiyle kavun kastedilmektedir.
“ki/ kim kullanılarak tanım ve açıklama yapma”
Bir terim hakkında bilgi vermek amacıyla ki/kim bağlaçları kullanılmıştır.
şol biti kim derinüñ üstinde yapışur aŋa türkce úırkayaúlu dérler (Terceme-i Akrabâdîn: 234b)
derinüñ üstinde yapış-

úırkayaúlu

Açıklama: Burada kırkayaklu ifadesiyle deriye yapışan bir cins kurtçuk olduğu belirtilmiştir.

ãaà eli rièşe olmış yaènì ditremiş şöyle kim eli nesne ùutmaz olmış (Mücerreb-nâme: 26a)
rièşe ol-

ditre-

eli nesne ùutmaz ol-

Açıklama: Burada kişinin sağ elinde bir titreme olduğu ve elinde kuvvetin olmadığı vurgulanmış.
zıfra bir gışâdır kim yufkacık et sûretlü gözün bınârından biter uzanur yürür zamânile bebegi örter görmez eyler
yufkası olur ve kalını olur arabca zıfra dirler parisice nâhna dirler ada ve âdemde olur (Yâdigâr: 137a)
zıfra

nâhna

gözün bınârından bit-
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Açıklama: Burada, zıfranın göz pınarlarında oluşan ve göz bebeğine kadar yerleşen bir tür yara olduğu
belirtilmiştir.

ãıfat-ı òuften (uyku)
nefèi budur kim tene rÀóat vérür
mièdede úomaz ùaèÀmı siŋirür (Tabiatnâme: 18b)

ãıfat-ı òuften

tene rÀóat vér-

ùaèÀmı siŋir-

Açıklama: Burada huftenin insanı rahatlattığı, midenin sindirimini kolaylaştırdığı belirtilmiş.
yılan sarımsaàı ki ùaàda biter büyük sarımsaúdur ıssıdur tìzdür andan biraz yeseler öksürügi keser (Müntahab-ı
Şifâ : 71a,71b)
yılan sarımsaàı

ùaàda bit-

öksürügi kes-

Açıklama: Burada belirtilen sarımsak çeşidinin dağlarda yetiştiği ve öksürüğe iyi geldiği belirtilmiş.
“İçerisinde lisan/dil ismi geçen örneklerle destekleme”
Bu örneklerde terimlerin hangi dillerde nasıl kullanıldığı belirtilmiştir.
Anuñ bir adı Türkçe burma dérler
Dénülür úurluàan hem aña ekåer (Mecmâ-i Tıp: 26a)
burma

úurluàan

Açıklama: Burada burma ifadesine kurlugan da denildiği belirtilmiş.

òader didikleri èillet ki türkìde uyuşuúluú dirler (Tercüme-i Ebubekir er-Râzi: 13a)
òader

uyuşuúluú

Açıklama: Òader ifadesinin Türkçe karşılığı uyuşukluk olarak belirtilmiş.
şancÀrdur èarabca òassü’l-óımÀr dérler türkce eşek mÀrÿlıdur (Terceme-i Akrabâdîn: 274/b)
şancÀr

òassü’l-óımÀr

eşek mÀrÿlı

Açıklama: Şancar ifadesinin Türkçe ve Arapça karşılığı verilmiştir.
cevz: Fârisiden muèarrebdir. Arapça hasf ve Yûnânca kâsîlis ve Mısrîler şûbekî derler. Cevz lafzı mutlak zikr
olunsa murâd cevz-i Rûmîdir ki avam tahrif edip ceviz ve Türkçe zamm ile koz derler. (Risâle-i Feyziyye fî
Lügâti’l-Müfredâti’t-Tıbbiyye: C)
cevz

hasf

kâsîlis
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Açıklama: Cevz sözcüğünün Farsça, Arapça, Yunanca, Türkçe karşılıkları belirtilmiştir.
hayrî meşhûr otdur kim türkçe mısır benefşesi dirler ve parisice şebboy dirler benefşe renklüsi gice kokdugundan
ötrü şebboy dirler ve sarusu ve beyâzı gündüz kokar (Yâdigâr: 140a)
hayrî

mısır benefşesi

şebboy

Açıklama: Mısır benefşesinin Farsça karşılığı verilmiş, kokusunu gece verdiği için şebboy adını
aldığından bahsedilmiştir.
yüzerlik; ki èarabca adı óarmeldür, issidür úurudur, yapraàın dögüp ayaú aàrısına vursalar fÀyide éder (Edviyei Müfrede: 5b)
yüzerlik

óarmel

Açıklama: Burada yüzerliğin yaprağının ayak ağrılarına iyi geleceği belirtilmiş.
baldırı úara; ki fÀrsìce persiyÀvşan dérler bir otdur, sular çevleginde biter, yapraàı kerefes yapraàına beŋzer
(Edviye-i Müfrede: 11a)
baldırı úara

persiyÀvşan

Açıklama: Burada baldırı kara yaprağının kerefes yaprağına benzediği belirtilmiştir.

åirmÿn; ki fÀrsìce Àb-germ, èarabca mÀé-i fÀtir dérler, türkce úaynar ãudur. Çün anuŋla yunalar, balàamı laùìf
éder (Edviye-i Müfrede: 13a)

åirmÿn

Àb-germ

mÀé-i fÀtir

úaynar ãu

Açıklama: Sirmÿn, balgamı söken bir özelliğe sahiptir.
“Sadece kelime karşılığı verilen örnekler”
Buradaki örneklerde bir tanım cümlesi yerine terimlerin farklı kullanım şekilleri belirtilmektedir.
Daòı úuzàun otı bir adı seròes
Aña ayrıltı dérler Türkçe herkes (Mecmâ-i Tıp: 12a)

úuzàun otı

seròes

ayrıltı

Açıklama: Ayrıltı ifadesinin tıptaki başka kullanımlarından bahsetmiş.
Örneklerde Türkçe karşılığı olarak farklı dillerden örnekler verilmektedir. Bazen de Türkçe bir kelime
farklı yörelerde kullanılış şekliyle gösterilmektedir.
maèlūm ol ki õikr eyledügimiz èillet beynü’l-eùibbāé èışā dinmek ile maèrÿfdur türkìde ùavuú karaàısı dirler
(Tercüme-i Ebubekir er-Râzi: 21a)

èışā

ùavuú karaàısı
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Açıklama: Tıp çevresinde kullanılan èışÀ ifadesinin tavuk karagusı (tavuk karası) olarak geçtiği
belirtilmiş.
şaúìúa ki beynen-nÀs yarım baş aàrısı dimegile meşhurdur (Tercüme-i Ebubekir er-Râzi: 7b)
şaúìúa

beynen-nÀs

yarım baş aàrısı

Açıklama: Şakìúa, ifadesinin Türkçede hafif baş ağrısı olduğu belirtilmiş.
gözlerinde ve lisÀnında ãufret yaèni ãarılıú yoú idi (Tercüme-i Ebubekir er-Râzi: 4a, 4b)

ãufret

ãarılıú

Açıklama: Kişinin gözlerinde ve dilinde sarılık hastalığı olmadığı belirtilmiştir.

øımÀd yaúu maènÀsınadır (Tercüme-i Ebubekir er-Râzi: 5a)
øımÀd

yaúu

Açıklama: Burada yak- fiilinden türeyen yaku kelimesinin øımÀd olarak kullanıldığı belirtilmiş.
büåre sivilci dimekdür (Tercüme-i Ebubekir er-Râzi: 5a)
büåre

sivilci

Açıklama: Sivilci (sivilce) kelimesinin büsre olarak kullanıldığı belirtilmiş.
esúÀpÿõa didikleri otdur ki Türkce aña eşek otı dirler bayırlarda olur (GÀyetü’l-MuntehÀ fi-Tedbìrü’l-MerzÀ: 22b)
esúÀpÿõa

eşek otı

Açıklama: Burada eşek otu adlı bitkinin tepelere yakın yerlerde olduğu belirtilmiş.
bÿsìrdir ki ãıàırúuyruàı didikleri otdur (GÀyetü’l-MuntehÀ fi-Tedbìrü’l-MerzÀ: 22b)
bÿsìr

ãıàırúuyruàı

Açıklama: Sığırkuyruğu otunun bÿsìr olarak geçtiği belirtilmiş.
entüle Türkìde peyàamber dügmesi dirler (GÀyetü’l-MuntehÀ fi-Tedbìrü’l-MerzÀ: 22b)
entüle

peyàamber dügmesi

Açıklama: Entüle kelimesinin karşılığının peygamber düğmesi olduğu belirtilmiş.
ferÀsiyun ki Türkìde it siyegi dirler (GÀyetü’l-MuntehÀ fi-Tedbìrü’l-MerzÀ: 73b)
ferÀsiyun

it siyegi

Açıklama: FerÀsiyun kelimesinin karşılığının it siyegi olduğu belirtilmiş.
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ãıfat-ı ayÀric-i fayúarÀ yÿnÀn luàatında fayúarÀ démek acı démek olur (Terceme-i Akrabâdîn: 87b)
fayúarÀ

acı

Açıklama: Faykara kelimesinin karşılığının acı olduğu belirtilmiş.
aòyÿn yılan başı dérler yemişi daòı aŋa beŋzer (Lügat-ı Müşkilât-ı Eczâ: 3b)
a ò yÿ n

yılan başı

Açıklama: Aòyÿn kelimesinin yılan başı olarak kullanıldığı belirtilmiş.
hem alnına ve tuluñlarına kim arabça şakîka derler dürteler gayetde râhat olub hararet teskîn ola (Yâdigâr: 221b)
tuluñ

şakîka

Açıklama: Tuluñ kelimesinin şakîka olarak geçtiğini belirtmiş.
siŋirde: her ulaşuú ayrılmaú-kim siŋirde ola èarabca aŋa raøø dérler yaènì üzilmek (Tuófe-i MübÀrizì: 22b)
siŋirde

raøø

üzilmek

Açıklama: Siŋir ifadesinin üzülmek anlamında olduğu belirtilmiş.
“Doğrudan tanım cümleleri ile oluşanlar”
Buradaki örneklerde ele alınan terimlerin tanımları yapılmaktadır.
şiryÀn diyü óareket iden ùamarlara dirler óareket itmeyen ùamarlara verìd dirler
(Tercüme-i Ebubekir er-Râzi: 7a)
şiryÀn

óareket iden ùamarlar

verìd

óareket itmeyen ùamarlar

Açıklama: ŞiryÀn ve verìd kelimelerinin anlamları hareket eden ve hareket etmeyen damar olarak
belirtilmiş.

èanz keçiniñ ve yaban keçisiniñ ve geyigiñ dişisine dirler (Tercüme-i Ebubekir er-Râzi: 20b)
èanz

keçiniñ ve yaban keçisiniñ ve geyigiñ dişisi

Açıklama: èanz kelimesi keçinin ve geyiğin dişisi olarak tanımlanmış.
tafşîl dimek mercimek aşına dirler kim sirke ile pişüreler (Yâdigâr: 228a)
tafşîl

mercimek aşı
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Açıklama: Tafşîl kelimesinin karşılığı mercimek aşı olarak belirtilmiş olup sirke ile pişirilmesi tavsiye
edilmiş.
bir dürlü uyuzıçün sürük ola aŋa keçi uyuzı dėrler (Müntahab-ı Şifâ : 129b)
keçi uyuzı

bir dürlü uyuzıçün sürük ol-

Açıklama: Keçi uyuzu, bir uyuz çeşidi olarak belirtilmiş.
“Tanım ve açıklama örnekleri”
Bu örneklerde terimler üzerinde yapılan tanımlar ve açıklamalar görülmektedir. Tanım ve açıklamalar
arka arkaya yapılmıştır. Bazı örneklerde tanım verilirken yanlarında konuyla ilgili kısa açıklamalar da
yapılmıştır. Bazılarında ise geniş açıklamalara yer verilmiştir.

èArabca aña salòü’l-óayya dérler
Yılan úavlar bıraàur anı ekåer (Mecmâ-i Tıp: 29a)
salòü’l-óayya

Yılan úavlar bıraà-

Açıklama: Salhü’l-hayya kelimesinin açıklaması yılan derisi olarak belirtilmiş.
rubè ısıtmasına yaènì iki gün ùutmayub üçünci gün ùutan ısıtmaya fÀyide eyler (Mücerreb-nâme: 13b)
rubè

iki gün ùutmayub üçünci gün ùutan ısıtma

Açıklama: Rubè kelimesi bir sıtma çeşidi olarak belirtilmiş.
şahm: Hayvanın iç yağıdır. Tıbbda şahm mutlak zikr olunsa murâd keçinin iç yağıdır. (Risâle-i Feyziyye fî
Lügâti’l-Müfredâti’t-Tıbbiyye: Ş bölümü)
şahm

Hayvanın iç yağı

keçinin iç yağı

Açıklama: Şahm kelimesinin karşılığı hayvandaki iç yağ olarak belirtilmiş.
baãÀúü’l-úamer ay ùaşı dérler èarab diyÀrında ay atarken bulurlar (Lügat-ı Müşkilât-ı Eczâ: 10b)
baãÀúü’l-úamer

ay ùaşı

ay atarken bulun-

Açıklama: BaãÀúü’l-úamerin ay çıktığında bulunabileceği belirtilmiş.
mÀéü’l-óadìd demürciler demir ãoàudduàı ãudur (Lügat-ı Müşkilât-ı Eczâ: 48b)
mÀéü’l-óadìd

demürciler demir ãoàudduàı ãu

Açıklama: MÀéü’l-óadìd ifadesinin demir soğutulan su olduğu belirtilmiş.

yédi gün èalile veresin muúayyi yaènì úuãdurucı èalìle veresin içe (Mücerreb-nâme: 38b)
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muúayyi

úuãdurucı èalìle

Açıklama: Burada muúayyi kelimesinin kusturma özelliği olan bir ilaç olduğu belirtilmiş.

şol úuşuŋ yaàını kim ol úuşa ãÀr dérler devlüngeçden bir nevèdür (Mücerreb-nâme: 43b)
ãÀr

devlüngeçden bir nevè

Açıklama: Bir kuş türü olan ãÀr, devlüngeç çeşidi olarak belirtilmiş.
hammâmın hasıyeti budur ki bedenin fazlaların tahlîl ider ve deriyi arıdır ishâli katè ider meşâmları yaènî der
çıkacak yerleri açar (Yâdigâr: 37b)
meşâm

der çıkacak yerler

Açıklama: Burada meşâm kelimesi vücuttaki terin çıktığı yerler olarak belirtilmiş.
teşennüc sinir büzülmesine dirler ve küzâz sinir katımasına dirler ve kurulmasına dirler teşennüc iki dürlüdür
birisi mâdde ile bir defèada olur ve birisi az az olur (Yâdigâr: 131b)
teşennüc

sinir büzülmesi

birisi mâdde ile bir defèada olur ve birisi az az olur

küzâz

sinir katıması

sinir kurulması

Açıklama: Teşennücün iki türlü olduğu ve anlamının sinirlerin büzülmesi olduğu belirtilmiş diğer
yandan küzÀz, sinirlerin katılaşması olarak belirtilmiştir.

õefnì bu daòı rÿm dilincedür ve èarabca şeceret’l-àÀr dérler issidür úurudur, ãovuúdan olan ãayrulıúlara yarar.
(Edviye-i Müfrede: 17a)

õefnì

şeceret’l-àÀr

issi, úuru

ãovuúdan
olan
ãayrulıúlara yarar

Açıklama: Zefnìnin soğuk algınlığına iyi geldiği belirtilmiş.
Üçünci nevèe YÿnÀnìler usùuryÿs dirler; maènÀsı, kevkebì dimek olur ve bu nevè yeşmüñ cismi ãaúìldür, içinde aú
ùamarlar olur. (Tuhfe-i Murâdî:92b)
usùuryÿs

kevkebì

içinde aú ùamarlar ol-

Açıklama: Usturyÿsun içinde ak damarlar olduğu belirtilmiş.
Üçünci nevèüñ zebercedinüñ rengi muètedil durur, yaènì rengi ne úatı ùoú ve ne úatı yaşıl durur (Tuhfe-i
Murâdî:51a)
muètedil

rengi ne úatı ùoú ve ne úatı yaşıl

Açıklama: Muètedil, ortası manasında kullanılmış ve rengi için ne açık ne de koyu yeşil olduğu
belirtilmiş.
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damaruŋ içinde: rıbè ısıtması: bu ısıtma(ya) rÿmca ve yÿnÀnca tatritavus dérler bunuŋ dutmaàınuñ müddeti
yigirmi dört sÀèat olur (Tuófe-i MübÀrizì:24a)
rıbè ısıtması

tatritavus

müddeti yigirmi dört sÀèat

Açıklama: Rıbè ifadesi yirmi dört saat boyunca devam eden bir sıtma türü olduğu belirtilmiş.
içinde yıyırısa ol ısıtmaya laåúa dérler yaènì yaşlıàı çoú olur eger balàam ùamardan ùaşra yıyırısa andan olan
ısıtmaya nÀbiye dérler kim her gün dutar (Tuófe-i MübÀrizì: 24a)
laåúa

içinde yıyırısa

yaşlıàı çoú

nÀbiye

balàam ùamardan ùaşra yıyırısa

her gün dut-

Açıklama: Lasúa ve nÀbiye ifadelerinin iki farklı sıtma türü olduğu belirtilmiş.
duz ıssıdur, úurudur, eti úatı eyler ve balàamı gevdeden arıdur ve àalìô yaşlıúları giderür (Edviye-i Müfrede:
16b)
duz

eti úatı eyle-

balàamı gevdeden arıt-

àalìô yaşlıúları gider-

Açıklama: Duz ifadesinin yani tuzun özellikleri sayılmış, balgam söktürücü olduğu belirtilmiştir.
yaraúÀn-ı aãfar yaèni göz ve gevdeye úaralıú düşmek sebebi ãafrÀ çoúlıàı ve sevdÀ çoúlıàı ya cigerile öd arasında
ya ödile baàarsuú arasında ya cigerile ùalaú arasında ya ùalaàıla maède arasında südde olmakdur (Müntahab-ı
Şifâ: 80b)
yaraúÀn-ı
aãfar

göz ve gevdeye
úaralıú düşmek

ãafrÀ çoúlıàı ve sevdÀ
çoúlıàı

cigerile öd arasında ya ödile baàarsuú
arasında ya cigerile ùalaú arasında ya ùalaàıla
maède arasında südde olmak

Açıklama: YarakÀn-ı asfar, göz kararmasıdır, burada vücutta safra ve sevdanın çokluğu nedeniyle
organlar arasındaki sıkıntı anlatılmaktadır.
Kütahya şehrinde ve Bilecik’de meşhûrdur çetük otı derler muhabbet içün istièmâl iderler kitâblarda felenc-i
müşk diyü zikr olunan edviye budur sâdece bedel bu iki çetük otunun birin ideler tenbûl yaprağın itmeyeler
(Yâdigâr: 65a)
çetük otı

felenc-i müşk

Kütahya şehrinde ve Bilecik’de meşhûr

Açıklama: Çetük otunun Kütahya ve Bilecek şehirlerinde bilindiği, iki türlü olduğu ve birinin
kullanılması gerektiği belirtilmiş.

ãıfat-ı zencebìl
çün anı maècÿn édeler bal-ıla
beŋzi balàamdan gerek ãÀfì úıla (Tabiatnâme: 12a)

ãıfat-ı zencebìl

beŋzi balàamdan gerek ãÀfì úıl-
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Açıklama: Sıfat-ı zencebìlin bal ile macun edilen bir bitki olduğu ve balgamdan arındırdığı belirtilmiş.
“Benzetme ögeleriyle açıklananlar”
gibi-bigi, benzer, misil, müşabih... benzetme edatları kullanılarak örnekler zenginleştirilmiştir.

àÀrìúÿn, úaùrÀn köpügidür, mantar gibi aàacda biter ammÀ eyüsi ki müstaèmeldür Menteşe vilÀyetinde arduc
aàacında biter, issidür, úurudur, ãovuú ãayrulıúlara ve ùalaú rencine muvÀfıúdur. (Edviye-i Müfrede: 27b)
àÀrìúÿn,

úaùrÀn köpügi

mantar gibi aàacda bit-

Açıklama: áÀrìúÿn adlı bitkinin ağaçlarda yetiştiği, Menteşe’de olduğu ve soğuk algınlığına iyi geldiği
belirtilmiş.
enfirÀ bir aàacdur ki bÀdem ve sÿsen yapraàına beŋzer ve çiçegi gülnÀra beŋzer ve kökünden şarÀb úoúusı peydÀé
olur (Lügat-ı Müşkilât-ı Eczâ: 7a)
enfirÀ

bÀdem ve sÿsen yapraàına beŋze-

çiçegi gülnÀra beŋze-

Açıklama: EnfirÀ ağacının benzediği diğer ağaç ve çiçekler belirtilmiş aynı zamanda kökünde de kokusu
olduğu ifade edilmiştir.
ak ve yeni eyü sûrincân üç direm ve buzeydân üç direm kim attarlarda olur eğri kestâne dedikleri otun değirmîsine
kim kestaneye müşâbeheti vardır sûrincân derler (Yâdigâr: 58b)
sûrincân

kestaneye müşâbeheti vardır

Açıklama: Sûrincânın, attarlada da bulunduğu, kestaneye benzer olduğu belirtilmiştir.
ikinci nevèe tibnì dirler, rengi ãaman rengine beñzer, yaèni renginde az ãaruluú bulınur (Tuhfe-i Murâdî:12a)
tibnì

ãaman rengine beñze-

ãaruluú

Açıklama: Tibnì kelimesinin sarı renkli, saman rengine benzer olduğu belirtilmiş.
andan ãoñra eràavÀnìdür, yaènì ol yÀúúÿt durur kim, rengi eràavan çiçeginüñ rengine beñzer ola ve andan ãoñra
òamrì durur ve andan ãoñra lahmì durur, yaènì bu ãınıf yÀúÿtuñ rengi tÀze et rengine beñzer yÀúÿt durur (Tuhfei Murâdî:32b)
eràavÀnì

yÀúúÿt

eràavan çiçeginüñ rengine beñze-

òamrì

lahmì

tÀze et rengine beñze-

Açıklama: Yakut çeşitlerinden bahsedilmiştir. Erguvan çiçeğine benzeyenlerin ya da taze et rengine
benzeyenlerin olduğu belirtilmiştir.
öyken Àlet endÀmlardan bir endÀmdur anuŋ bir boàazı vardur aŋa türkçe úuru boàaz dérler ol düdük gibidür ol
yaluŋuz nefes yolıdur (Tuófe-i MübÀrizì: 15a)
öyken

úuru boàaz
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Açıklama: Öyken yani akciğerin nefes yoluyla ilgili olduğu belirtilmiş, düdüğe benzetilmiştir.
şol incecük ùamarlar (içinde sürüp) iletmek içündür kim ol ince ùamarlara şaèrì dérler yaènì úıl gibi ùamar..
(Tuófe-i MübÀrizì: 7b)
ince ùamar

şaèrì

úıl gibi ùamar

Açıklama: İnce damarların şaèrì olarak adlandırıldığı ve kıla benzetildiği belirtilmiş.
Aàac südlügeni cÀnÀ Türkce ol
Süd aàacı miåillidür o şekil (Mecmâ-i Tıp: 30b)
Aàac südlügeni

Süd aàacı miåilli

Açıklama: Sütleğen otunun ağaçlarda yetiştiği bilgisi verilmektedir.
enl-i ãarÿn ekin aralarında biter yapraàı noóÿd yapraàına beñzer ve yemişi keci boynızına benzer icinde dÀneleri
olur (Lügat-ı Müşkilât-ı Eczâ: 4a)
enl-i ãarÿn

ekin aralarında bit-

yapraàı noóÿd yapraàına beñze-

yemişi
benze-

keci

boynızına

Açıklama: Enl-i sarÿn ifadesinin taneleri olan, ekin aralarında yetişen bir bitki olduğu belirtilmiş.
beŋzi úarasaàu ola ve nabøı kiriş bigi ola (Kitâbü’l-Mühimmat: 11b)
nabøı

kiriş bigi

Açıklama: Kişinin benzinde ve nabzında meydana gelen değişiklikler aktarılmıştır.
“Tanım ve açıklama amacı olmadan verilen örnekler”
Verilen örneklerde doğrudan ifadenin tanımının yapılması amacı yoktur. Tanım yapılmadan
gerçekleşen durum anlatılmıştır.
bir yigit bir sene ķadar damèaya mübtelā olup gözlerinden yaş aķar imiş (Tercüme-i Ebubekir er-Râzi: 22b)
damèa

gözlerinden yaş aķ-

Açıklama: Damèanın gözden yaş akma hastalığı olduğu belirtilmiş.

øarb bir nevè kirpi adama oú atar ve bala daòı démişler (Lügat-ı Müşkilât-ı Eczâ: 33b)
øarb

nevè kirpi

ok at-

bala

Açıklama: Øarbın bir kirpi çeşidi olduğu ve ok atma özelliği olduğu belirtilmiş.
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“Her iki tarafın da cümle olarak verilmesi”
Örnekler bir kelimenin açıklanması şeklinde değil de kelime gruplarının ya da cümlelerin
karşılaştırılması şeklinde gerçekleştirilmiştir.
bir kimseye ãudÀè èÀrıø olup baãarı zÀèil olmuş yaèni gözi görmez olmuş (Tercüme-i Ebubekir er-Râzi: 7b)
baãarı zÀèil ol-

gözi görmez ol-

Açıklama: SudÀ hastalığının gözlerin görmeme hastalığı olduğu belirtilmiş.
bir şìşede maèlÿm ola kim úurumaúdan murÀd ol şeyéiñ yaşlıàını taólìl idüb gidermekdir meåelÀ rÀvendi úurutmaú
ruùÿbet-i müshilesi gitsün arøiyyesi úalsun dimekdir (GÀyetü’l-MuntehÀ fi-Tedbìrü’l-MerzÀ: 26b)
rÀvendi úurutmaú

ruùÿbet-i müshilesi gitsün arøiyyesi úalsun dimek

Açıklama: Burada sulu, yaşlı, nemli olan bir maddenin örnekleme yoluyla suyunun alınması ve
toprağının kalması, kuru hâle gelmesi anlatılmıştır.
“Örneklendirmeler yoluyla anlatma”
Bahsedilen konu hakkında genellikle “meselÀ” ifadesi kullanılarak örnek verilme yoluna gidilmiştir.
evvelkiden úalìl meåelÀ dişlere uyuşma getürmeyecek úadar olduúda maéü’l-anìsōn ile üç dirhem gülbeşeker
istièmÀline müdÀvemet eyleye (Tercüme-i Ebubekir er-Râzi: 44b)
meåelÀ

dişlere uyuşma getürmeyecek úadar ol-

Açıklama: Dişlere uyuşma gelmemesi için kullanılması gereken ilacı örneklendirmiştir.
ol birbirine karışan nesne degül meåelÀ ùopraàı suya úarışdursalar şöyle kim ãu ùopraàa ve ùopraú ãuya gey fièil
ve eåer eylese ol iki arasından balçuú ôÀhir olur (Tuófe-i MübÀrizì: 6a)
meåelÀ

ùopraàı suya úarışdur-

Açıklama: Burada su ve toprağın birbirine karıştığında ortaya çıkan balçık anlatılmaktadır.

úaçan ol ùaèÀm ki keãìrü’l-àıdÀ olmaya, meåelÀ bildüŋ ki baúla kesìrü’l-àıdÀdur (Edviye-i Müfrede: 64b)
meåelÀ

baúla kesirü’l-àıdÀdur

Açıklama: Burada baklanın yoğun bir gıda olduğu örneklendirilmektedir.
Sonuç ve öneriler
Yukarıda ele alınan belli başlı örnekler de açıkça göstermektedir ki, tarihî tıp metinlerinin söz varlığı çok
ayrı bir çalışma alanı gerektirmektedir. Sadece bu örneklerden yola çıkarak metinlerin sözlük bilimi ve
anlam bilimi için ne kadar değerli olduğu söylenebilir. Birçok yabancı kelimenin Türkçe karşılığının
verilmesi, birçok terimin tanımının yapılması, terimlerin özelliklerinin açıklanması vd. hususlar ortaya
konan örneklerin ne derece zengin dil malzemesi içerdiğinin kanıtıdır. Bu terimleri cümle içinde görmek
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örneklerin daha kolay anlaşılmasını sağladığından yazılacak tarihî tıp terimleri sözlüklerinin cümle
örnekli olması gerektiği kanaatindeyiz.
Cümle örnekli tarihî tıp terimleri sözlüğü, terimlerin açıklanmasında ve anlaşılmasında yardımcı olacak
niteliktedir. Bu durumun Tarama ve Derleme sözlükleri için de ayrı bir yeri olacaktır. Tıp metinleri farklı
dillerin terim dağarcığını da gözler önüne sermesi bakımından değerlidir. Bunun yanında hekimlerin o
dönemde ne kadar farklı dil terminolojisine hâkim olduklarının da bir göstergesidir. Tıp metinlerinde
geçen ifadelerin günümüz Anadolu sahasında ne kadarının kullanılıp kullanılmadığı da ayrı bir çalışma
alanı olabilir. Bilinmektedir ki, sayılan onlarca bitki ismi, hastalık ismi, organ ismi günümüz Anadolu
sahasında varlığını sürdürmektedir. Gerek dil zenginliği, gerekse de halkbilimi ögelerinin zenginliği
nedeniyle tıp metinleri bir proje dâhilinde tekrardan ele alınmalı, geniş kapsamlı Tıp Terimleri Söz
varlığı çalışmaları yapılmalıdır.
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