MÜCERREBĀT-I CERRĀH
KĀSIM PĀŞĀ
Cerrāh Kāsım Pāşā’s Mücerrebāt
Osman ÖZER*
ÖZET

T

ürk bilim tarihi özellikle tıp alanında yapılan çalışmalarla dikkat çekmektedir. Türk tıp tarihine ait birçok eser çalışılmıştır. Son dönemlere ait eserler
yeterli ilgi görmemiştir.
Ankara Milli Kütüphanesi 06 Mil Yz A 5097/2 de kayıtlı, Osmanlı Türkçesinin
son dönemlerine ait sade bir Türkçe ile yazılmış Mücerrebāt-ı Cerrāh Ḳāṣım Pāşā
adlı eser, okunarak sözlüğü yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Tıbbı, Cerrah Kasım Paşa, Hastalık isimleri, Bitki
isimleri.
ABSTRACT

T

he history of Turkish science is noteworthy with practical studies especially
in the medical area. Several studies have been carried out on the history
of Turkish medicine. However, among these the latest ones haven’t been paid much
attention.
Recorded in Ankara National library with the code 06 Mil Yz A 5097/2 and
written with a simple late Ottoman Turkish, the work titled “Mücerrebāt-ı Cerrāh
Ḳāṣım Pāşā” was read through and lexicalized.
Keywords: Ottoman medicine, Surgeon Kasım Pasha, Disease names, Plant
names
GİRİŞ
Türkçe tıp yazmaları uzun yıllar süren bir geleneğin devamında meydana gelmiştir. Osmanlı döneminde birçok alanda yazılmış eserler içinde tıp konusunda yazılmış olanların sayısı oldukça fazladır.
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XIV. yüzyılda tercüme ile başlayan tıp bilimi gelişerek telif eserler yazılacak
seviyelere gelmiştir. Tıp tarihinin XVI. yüzyıla kadar olan dönemleri çalışılmış bu
dönemden sonraki eserleri pek ilgi görmemiştir.
Bu eserlerin içeriğini zenginleştiren özelliklerden biri de eserde geçen bitki isimleridir. Bitkilerin insan yaşamındaki vazgeçilmezliği her dilde bitkilerin adlandırmalarını zengin bir alan haline getirmiştir (Önler, 2004: 273).
Hacminin küçük olmasına rağmen dil malzemesi yönünden zengin olması eseri
ilginç kılmaktadır. Taşıdığı söz varlığının ortaya konulması bu çalışmanın esası olmuştur. Söz konusu yazma, çeviri yazı alfabesine aktarılarak özellikle hastalık isimleri ile bitki isimlerini ihtiva eden bir sözlük hazırlanmıştır. Yazmada kırmızı mürekkeple yazılan başlıklar italik yazılmıştır.
Yazılış ve istinsah tarihi bilinmemekle birlikte XVIII. yüzyılda kaleme alındığı
söylenebilir.
Mücerrebāt-ı Ḳāṣım Pāşā
Metnin başında “cerrāh ḳāṣım pāşā merḥūmuŋ mücerrebātlarıdur ẕikr olınur” 1b/1 ifadesinden de anlaşıldığı gibi eser, Cerrah Kasım Paşa’ya ait değildir.
Mücerrebāt-ı Ḳāṣım Pāşā adlı eserin yazarı belli değildir. Öldükten sonra başka biri
tarafından kaleme alınmıştır.
Eseri kaleme alanın da bir hekim olduğu (“ḥattā bir ḫātūn yėdi seneden
mütecāviz olmış ki muttaṣıl içinden ḳan gidermiş bu ilācı ėtdüm ḫalāṣ oldı” 22b/1,
“ḫalāṣ bulduḳda bu ḥaḳḭri duādan unıtmaya” 25b/7) satırlarından anlaşılmaktadır.
Eser, Ankara Milli Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Arşiv numarası 06 Mil
Yz A 5097/2’dir. Konusu tıp ilimleridir. Koleksiyon, Milli Kütüphane Yazmalar
Koleksiyonu’dur. Dvd numarası: 295’tir.
Özellikleri: Eserin boyutu (Dış-İç) 200x145–146x90’dır. Eser 36 yapraktan oluşmaktadır. Metnin yazı türü nesihtir. Her sayfa on üç satırdan meydana gelmektedir.
Eserin kâğıt türü suyolu filigranlıdır.
Eser mavi bez kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. Eser, tedavi ile ilgilidir. Söz
başları ve cetveller kırmızı, yapraklar rutubet lekelidir.Müellif veya müstensihin ismi
eserde yazılmamıştır.
Eser, fasl olarak adlandırılan bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler kırmızı
mürekkeple yazılmıştır.
İlk bölümlerde çeştili hastalıklar ve bunların tedavileri ile ilgili macunlar verilmiştir. Son kısımlarında ise çeşitli at hastalıkları hakkında tedaviler verilmiştir.
“meẕkūr duāyı at ve yaḫūd ādem” 25b/2
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āb-ı ṣāfḭ
acı bādem
adam odı
aġırı
aḳāḳıyā
aḳçalıḳ
aḳça günlük
ākile
aḳır-ı ḳarḥa
aḳid
alma
altun
amāṣṣıya eriği
amrūd
anber
anḭsūn
anżarūṭ
ardıc
arpa
arpalayan aṭ
as
asārūn
asancūbād
asel
aṭ
ayruḳ
ayu
ayva

A

: <Ar. Saf su. “nebāt şekeri āb-ı ṣāfḭ filcān ḳaynadup..” 13a/13
: Acı badem. “acı bādem yaġı” 15/b3
: Adam otu (Mandragora officinalis). “adam odını bulup ve 		
içine.”14b/12.
: Bir ölçü birimi.
: <Ar. Akasya ağacı (Acacia).
: Bir ölçü birimi; akçelik. “iki aḳçalıḳ döğüp” 20b/1
: Beyaz günlük “aḳça ḳara günlük” 27b/13
: Bkz. ekile.
: <Ar. Pire otu (Anayciclus pyrethrum).
: <Ar. Şekerin kaynatılarak katılaşması yolu ile yapılan, renkli ve
kokulu, ağızda güç eriyen şeker.
: Elma
: Altın. “incü altun varaḳ” 3a/8
: Amasya eriği.
: <Far. Armut (Pirus communis).
: <Ar. Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir
madde.
: <Grk. Maydanozgillerden, kokulu tohumu hamur işlerinde ve rakı
yapımında kullanılan bir bitki (Pimpinella anisum).
: <Far. anẕarūtGözotu (Astragalus sarcocolla).
: Ardıç ağacı(Juniperus). “temregḭ içün ardıc ḳaṭrānı” 28b/5
: Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum vulgare).
: Topallayan at. “arpalayan aṭlara öŋ ayaġunuŋ mühresi altında
27b/7-8
: Bkz. ruġan-ı as
: <Gr. Asaron, kedi otu (Valeriana officinalis). “asārūn kedi otıdır”
5a/8
: Tıbbi bir bitki.“asancūbād köki” 10b/11
: <Ar. Bal. Krş. Bal.
: At.
: Ayrık otu. “ayruḳ kim aŋa zaḫḭr dėrler” 21b/4
: Ayı.
: Ayva (Cydonia vulgaris).
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bābādya
bādem
bādrencbūya

baġa

bahāḳ
baḳla
bal
bal köpügi
bal mūmı
balġam
balıḳ ṭutḳalı
bāsaliḳūn
baya
bayḳuş
behmen

behāyim
behreyūm
bellūṭ
benefşe
berrāḳ
ber
besbāse
besfāyic
bevāṣḭr
bevl
beyni
beẕr -i bıttḭḥ
biberiye

bek

B

: <Grk.Papatya (Matricaria chamomilla). ruġan-ı bābādya
: <Far. Badem (Amygdalus communis). “acı bādem yaġı” 15b/3
: <Ar. Oğulotu, kovan otu (Melissa officinalis) “bādrenc ṣuyı”
8b/5,“bādrencbūya yapraġı baġa terencān bādrenbū dėdükleri ot
dur” 8b/6
: Su kenarlarında biten ve geniş yaprakları iltihaplı yaraların tedavisinde kullanılan bir bitki. “bādrencbūya yapraġı baġa terencān
bādrenbū dėdükleri otdur” 8b/6
: <Ar. Sam lekesi, abraşlık hastalığı.
: <Ar. Bakla (Vicia faba).“baḳla unı” 8a/5
: Bal. Krş. asel.
: Bal köpüğü
: Beyaz bal mumu. “zift aḳça bal mūmı” 13a/1
: <Ar. Balgam. “ṣovuḳdan ḥāṣıl olan balġamı ve öksürügi def 		
ėder” 2b/8
: Balık tutkalı, çok güçlü bit yapıştırıcı.
: Sürme. “lafẓ-ı bāsaliḳūn terkḭb olınan sürmenüŋ ismidir” 9a/12
: Bayağı, oldukça, epey. “igide ve kocaya faḳḭre ve baya virsünler
fāideleri çoḳdur” 6a/12
: Baykuş.
: <Ar. Kuduz otu, kırmızı türüne ḳızıl behmen (Statice limonium)
beyaz türüne “ḳızıl tuz dėrler ḳızıl behmen aḳ behmen” 10b/11
“behmen-i ebyāż ḳaynadup” 12b/3 (Centaura behen) adı verilir.
: <Ar. Dört ayaklı hayvan.
: <Far.Aspir çiçeği (Carthamus tinctorius).Krş. ʿaṣfūr.
: <Ar. Meşe ağacı, pelit; bu ağacın meyvesi palamut, “bellūṭ unı”
2b/1.
: <Far. Menekşe (Viola tricolor). “benefşe çiçeği” 7b/1.
: <Ar. Berrak, temiz,“berrāḳ ḳaftan” 27a/5.
:<Far.Meyve, tohum, yaprak.
: <Far. Küçük Hindistan cevizi (Myristica fragrans).
: <Ar. Bespaye (Polypodium vulgare).
: <Ar. Basur
: <Ar. İdrar, sidik.
: Beyin. “ṭavşan beynisine ḳarışdurup…” 18a/1
: <Ar. Karpuz, kavun çekirdeği.
: Ballıbabagillerden, Akdeniz çevresinde çok yetişen, güzel kokulu yapraklarını dökmeyen, çiçekleri soluk mavi renkli, çok yıllık
bir bitki (Rosmarinus officinalis).
: Pek, sağlam. “fenā yāraları ḳuruducıdır bek idicidir” 10b/4
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bėl
boġaz ḳurdı
böbrek
böbürek
bögrek
buġday
buḥūr
bulġar
butālyā
būy
buz
büber
büberiye
bük
bükrebürbine
cade

: Bel, sırt. “bėl aġrısı” 2b/1, “bel ṣovuḳluġı” 2b/4
: Boğaz kurdu, bir çeşit parazit.
: Böbrek.
: Böbrek. “bir kimsenüŋ böbüreginden ḳan gidüp” 19a/5 krş. böbrek
: Böbrek. krş. böbrek
: Buğday (Triticum).
: <Ar. Buhar
: Tıbbi bir yağ “ruġan-ı bulġar”
: “…altun gümüş butālyā dėrler” 9b/1
: <Far. Çemen otu, boy tohumu (Foenum) “aḳça ḳızıl būya” 20b/9
: Buz, donmuş su.
: Biber. Krş. fulful
: Bkz. biberiye.
: Böğürtlen, ahududu(Rubus idaeus). “ḳarışdurup büke bulayup götür” 20a/10
: Önünü tutup engel olmak, büzmek.“ḳoyup aġzını bükrüp güneşe
aṣaḳoya” 17a/3
: Nane “bürbine-i kūhḭ kim aŋa nāne dėrler” 21b/7 krş. nāne

C

: <Ar. Venüs saçı, karabacak otu, baldırıkara otu. “cade aḳ 		
yavşāndır” 9b/3
cāvşḭr
: <Ar. Cavşir otu ve bundan elde edilen tıbbi bir zamk (Ferula alae
ochytris).
cebelheng
: <Far. Sığır otu, sarı diken tohumu (Verbascum).
ceddā
: <Ar. Çok, fazla, fazlaca. “ṣaçı ve ṣaḳalı döküle ceddā bitmeye”
31a/4
cengār
: <Far. Tıpta kullanılan bir tür bakır pası. “ṭograyup ḳalem-i cengār
dögüp” 14b/1
cevz
: <Ar. Ceviz, koz (Juglans regia). “bir cevz ḳadar ekl eyleye” 12b/5
cevz-i bevvā : <Ar. Küçük Hindistan cevizi (Myristica fragrans).
cevz-i hindḭ : <Ar. Hindistan cevizi.
cilā
: <Ar. Parlaklık vermek, parlatmak, berraklaştırmak. “göze cilā virür” 6a/2.
cimā
: <Ar. Cinsel birleşme.
cüẕām zaḥmı : <Ar. Cüzam hastalığı. “cüẕām zaḥmı oldur ki” 31a/2
çam
çavdar
çekirdek
çḭnḭ

Ç

: Çam (Pinus). “çam aḳidesi” 33b/2
: Çavdar (Secale cereale). “çavdar henüz çiçek iken” 18b/10
: Çekirdek.
: <Far. Çini, sırlı kap, porselen. “bir çḭnḭ ḳova tuzda” 29b/11
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çirḭş

çiçek
çig
çig bal
çil
çuḳa
çöp
çörek otı
çöylem
çöyür
çūb
dāne
dārçḭn
dār-ı fulful
defne
degirmi
demür
demür boḳı
demürhindḭ
deŋiz köpügi
deve dikeni
dḭv
dilki
dilçük
dimāġ
diş
düglek

ebem gömeci
ebhül
eczā
efşān
efyūn

: <Far. Çiriş otu (Asphodelus). Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle
yapılan ve su ile karıştırılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir
toz.
: Çiçek.” çavdar henüz çiçek iken” 18b/10
: Çiy, ham, pişmemiş “çig ḳoyun beynisi” 29b/12
: Petekli bal, süzülmemiş bal. “bir ḳaşıḳ çig bal ile” 16b/8
: Çil, çoğunlukla yüzde oluşan kahverengi küçük benekler “yüzde
olan çili def içün” 24a/5
: Çuha, kumaş.
: <Far. Krş.çūb. Çöp, sap, kabuk. “sarmusaḳ çöpini” 32b/6
: Çörek otu, kara çörek otu(Nigella damascena). “ḳara çörek otı”
32b/14
: Çömlek. “yumuşar ise çöyleme geçireler aḳup def olur” 26a/9
: Çögür; Ağaçdikeni, çalı.
: <Far. Ağaç, değnek, sopa; çöp“çūb-i çḭnḭ çörek otı ṣaḳız” 6b/1

D

: <Far. Tane.
: <Far. Tarçın (Cinnamomum).
: <Ar. Başbiberi.
: <Grk. Defne (Laurus nobilis). “defne yaġı” 27b/13
:Değrimi, yuvarlak. “degirmice ḳabuḳlı olan sümükli böcegi” 17b/12
: Demir. “bir ḳızġın demür ile” 26b/10
: Cüruf. “demür boḳın alup…” 16a/2
: <Far. Krş. temirhindi. Demirhindi(Tamarindus indica).
: Deniz köpüğü. “bir dirhem deŋiz köpüginden içürseler” 22a/5
: Krş. ḳanġal.Deve dikeni, peygamber dikeni, sütlü kengel (Silyum
marianum).
: <Far. Dev, iri. “dḭv mḭşe aġācı üzerinde” 9b/7
: Tilki. “dilki ḳanını içüreler” 18b/6
: Küçük dil.
: Damak. “diline dimāġına doḳundurmaya” 17b/1
: Diş “diş etlerin berk ėder” 2a/7
: Kavun ve karpuzun olmamışı, kelek, dülek. “ḳarġa düglegi 		
yapraġıyla” 18b/8

E

: Ebegümeci (Malva silvestris).
: <Far. Ardıç yemişi.
: <Ar. Ecza, ilaç hammaddesi. “eczāları bir ḥoş döğüp” 3a/4
: <İdrar. “efşān bevline zaḥmet olana” 2b/5
: <Grk. Haşhaş bitkisnden elde edilen uyuşturucu madde.
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egeden çıḳmış ḳurşun
: Kurşun tozu
egir
: <Grk. Egir otu, kasık otu. “egir ṣuyı ḥāżır bulunmazsa” 8b/5
ekile zaḥmeti : <Ar. Derinin oyulması biçiminde görülen bir cilt hastalığı. “ekile
zaḥmeti oldur ki ẕekerinüŋ başında bir ḳızılca…” 31a/7
ekl
: <Ar. Bir şey yeme, yenilme.
emrāż
: <Ar. Hastlalıklar. “ḳırık ayaḳ emrāżına” 16a/6
emrāż-ı felc
: <Ar. Felç hastlalığı.
emrāż-ı ġalḭz : <Ar. Ağır hastalık.
enār
: <Far. Nar (Punica granatum). “enār ḳabuġı enār çiçegi” 10b/12
krş. nār
encḭr
: <Farş. İncir ağacı ve meyvesi (Ficus carica)
eŋe
: Enenmiş, burulmuş erekekliği giderilmiş.“ḥayā ḳabı ṣızılar eŋe
diye dėrler” 11b/2
enrḭz
: Tıbbi bir bitki.“enrḭz köki”3b/7
erkeç
: İğdiş edilmiş, üç yaşından büyük erkek keçi. “erkeç boynızı” 		
27a/13
esbāb
: <Ar. Esvap, giysi.
eski şarāb
: Yıllanmış şarap
etmek
: Ekmek. “ondan ṣoŋra fıruna ṣalalar tamām bişürdükden ṣoŋra ol
etmegi tekrār yoġuralar” 32b/1
evşān:
Bkz. efşān
farḳa
fataḳ
felc
felḭc
ferāmūş
ferc
ferfiyūn
fınduḳ
fışḳı
frenk biberi
frenk giciyi
frenk uyuzı
frenk zaḥmeti
fulful

F

: Bkz. kerefs toḫmı “kerefs toḫmı farḳa da dėrler”
: <Ar. Fıtık, kasık fıtığı. “ḥayālara inse fataḳ dėrler” 11b/1
: <Ar. Felç, inme. “bir adam yeni felc olduḳda” 13b/8
: “felḭc açduḳları zaġı burnınuŋ içine süreler” 17a/7
: <Far. Unutma, hatırdan çıkma. “bu ḥaḳḭri duādan ferāmūş 		
ėtmeyeler” 6a/13
: <Ar. Kadın cinsel organı.
: <Ar. Sütleğen otu (Euphorbia officinarum) ve bundan elde edilen
zamk.
: <Ar. Fındık (Corylus avellana). “fınduḳ ḳabuġunuŋ külü” 30a/9
: <Grk. Atgillerin taze dışkısı. “ıṣıcaḳ fışḳıya göme” 13b/6
: Az kırmızı biber.
: Frengili olanın kaşıntısı. krş. frenk uyuzı, frenk zaḥmeti
: Frengili, uyuz.
: Frengihastalığı. “frenk zaḥmetine yarasına” 11a/6
: <Ar. Biber. “fulful-i ebyāż” 6b/2
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ġavuz

G

: <Far. gāvzubān Sığırdili otu (Anchusa officinalis).Krş. lisānü’ṧṧevr. “ḳaṣıḳ yarıġı içünegir ġavuz günlük” 11a/11
ġınna
: <Ar. Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve
elleri boyamakta kullanılan toz. “bu ġınnayı ḳaṭḭfenüŋ tersini ṭuṭup
yüzüne fırça süreler” 27a/9
ġubār
: <Ar. Toz. “muḥkem saḥḳ ėdüp ġubār gibi ola” 9a/3
gendāne
: <Far. Pırasa (Allium porrum). “pıranṣa toḫmı gendāne de dėrler”
		 4a/8
geyik
: Geyik. “geyik tüyüni yaḳup yėdirseler” 19a/3
giciyük
: Kaşıntı, alerjik kaşıntılar.
gil-i ermenḭ
: <Far. Ermeni kili, kilermeni.
göbeç balı
: Bal peteği, petekli bal.“göbeç balı ile ḳarışdurup” 6b/6
gögercin
: Güvercin. “gögercin palazın” 28a/9
gök
: Yeşil. “gök ḳoz ḳabuġı” 16a/11
götürün
: Sürmek. “ḫātūn ḥayżdan arınduḳda bir dānesini götürüne vāfir
balġam çıḳar” 20b/7
gözden aḳan ṣu : Gözyaşı, bahar nezlesi. “gözden aḳan ṣuyı def ėder” 15a/3
gözde olan ḳan : “gözde olan ḳanı gidermege ziyāde nāfidür” 9b/12
göz aġrısı
: Göz ağrısı “göz ve yėl ağrısın” 2a/4
göz çekmesi
: “göz çekmesine” 9b/4
göz ḳararması : “göz çekmesine daḫı göz aġrısına ve göz ḳararmasına” 9b/5
göz ṭaşı
: Göztaşı, boya ve tarım ilacı olarak kullanılan mavi bakır 		
sülfatın halk dilindeki adı.
göz yaşı
: Gözyaşı. “gözyaşın kesmeğe ve giciyigi gidermege” 9b/11
gücile yüken
: gücile büken ??
gücili yükin
: gücili büken ??
gühercile
: <Far. Tarımda gübre, hekimlikte ilaç olarak kullanılan bir madde,
potasyum nitrat.
gül
: <Far. Gül (Rosa canina).
gül ṣuyı
: Gül suyu. krş. Gülāb.
gülāb
: <Far. Gül suyuyla yapılan bir tür şurup.
gümüş
: Gümüş.
günlük
: Günlük (Boswelia cortex styracis). “çörek otı ile günlügi başḳa
başḳa döğüp” 26a/6
günlük otı
: Günlük otu. “zater günlük otıdır” 4b/7
güyegi otı
: Güveyiotu. “güyegi otı şāftlar ėdüp” 21b/2
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H

ḥācıbektāş ṭuzı : Hacıbektaş tuzu.
ḥabb
: <Ar. Hap, hap şeklinde ilaç; tane, çekirdek, tohum.ḥabb-ı 		
selāṭḭn, ḥabb-ı sulṭanḭ
ḥabb-ı āṣ
: <Ar. Mersin yemişi tohumu
ḥabb-ı nḭl
: <Ar. Çivit otu tohumu.
ḥabbe
: <Ar. Tane. “ikişer ḥabbe saḳız ḳoya” 14a/6
ḥabbetü’l-ḥaṭr : <Ar. ḥabbetü’l-ḥaṭrā Çitlembik,kara ağaçgillerden, düz kabuklu,
kerestesi sert ve dayanıklı bir ağaç, çıtlık, menengiç (Celtis
ausralis).
ḥabbü’l-sevdā : <Ar. Kara çörek otu.
ḥabḭse
: <Ar. Kötücül (hastalık veya ur).
ḥacāmat
: <Ar. Tedavi amacıyla vücudun herhangi bir yerine toplanmış olan
kanı, şişe ya da boynuzla almak. “uṣṭura ile çizüp ḥacāmat ėdüp”
26b/4
ḥadḭd
: <Ar. Demir. “lafẓ-i yunānḭde manāsı ḥadḭd dėmkdür” 9a/13
ḥaftü’ṧ-ṧaleb
: Buzeydan
ḫām
: <Ar. Olgunlaşmamış, işlenmemiş. “ḫām ipek”3a/9
ḫamḭr
: <Ar Hamur. “ṣomun ḳadar ḫamḭrüŋ içine ḳoyalar” 32a/13
ḥarāret
: <Ar. Sıcaklık, ısı.
ḫāṣ
: <Ar. Saf. “ḫāṣ kibrḭt ṣuyı” 14b/4
ḫarc
: <Ar. Çeşitli sıvı ya da toz bileşenlerin karılmış olma durumu.
ḫardal
: <Ar. Hardal otu, turp otu (Raphanus raphanistrum).
ḫaṣṣa
: <Ar.Bir şeye özel olan nitelik, güç. “sarmusaḳda ola ḫaṣṣanıŋ
ḥaḳḳında” 32a/8
ḫastelik
: <Ar. Hastalık. “ol sene içinde ḫastelik görmeye” 24b/10
ḫavf
: <Ar. Korku.
ḥavıç
: <Ar. Havuç (Daucus carota).
ḥavlıncān
: <Far. Havlıcan (Galanga officinalis).
ḥayā
: <Far. Taşak, testis.
ḥayā ḳabı
: Taşak torbası. “ḥayā girse ḥayā ḳabı ṣızılar” 11b/2
ḥayż
: <Ar. Regl.
ḥayż ḳanı
: Regl kanı. “çeküp ḥayż ḳanını indire”21a/11
ḥımār
: <Far. Eşek “ḥımārın tāze tersin ṣıkup içürseler” 24a/4
ḥḭn-i cimā
: <Ar. Cinsel birleşme zamanı. “ḥḭn-i cimāda bir sāat muḳaddem”
23b/12
ḫurmā
: <Ar. Hurma. “ḫām ḫurmā her birinden” 23a/1
helḭle
: <Ar. Helile otu (Terminalia). ḳara helḭle, “ṣarı helḭle ḳabuġı” 8a/13
ḫınnā
: <Ar. “Kına “ḫınnāyı yoġurup ḥarāreti olan ḥastanuŋ ayaġına uralar” 15b/7
ḫıyār-i mıṣrḭ
: <Ar. Mısır hıyarı.
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ḫıyārşenber
hel yarżı
hezer teri
hindibā

: <Far. ḫıyārşenbeHıyarçember, acur, küte (Cucumis flexuosus).
:??
: “anḭsūn hezer teri daḫı dėrler” 4b/7.
: <Ar. hindubā Hindiba (Cichorium endiva)

ırḳ-ı sābūl
ırḳu’ṣ-ṣuṣ
ısıtma
ısırġan:

: Bir tür tıbbi bitki.
: <Ar. Meyan köki.
: Sıtma hastalığı, ateş. “her gün ṭutan ısıtmayı def ėder” 5b/3
Isırgan otu (Urtica). toḫm-ı ısırġan

iç aġrısı
idrār
ilan
iklimiyā
illet
iŋen
incik
incü
inek
inzāl
ipek
is
isiẕāc
isfidāc

: İç ağrısı, karın ağrısı.
: <Ar. Akıtma. “ṣuyın içüreler idrār ėder” 21b/5
: Yılan. “boġaza ilan girüp dermān bulınmasa” 18b/8
: <Ar. Gümüş talaşı. “maḥrūḳ-ı iklimiyā” 10a/2
: <Ar. Hastalık. “cümle illetden ḳurtulur” 29a/1
: Çok “iŋen illeti dėrler” 19a/12
: İncik kemiği.“etini incike degin yaḳalar” 26b/10
: İnci “incü altun varaḳ” 3a/8
: İnek. “ṣarı inek südi” 16a/3
: <Ar. İndirme, indirilme. “menḭyi inzāl olmaġa ḳomasa” 31a/13
: İpek.
: İs, duman lekesi. “isin alup sürme gibi çekeler” 15a/2
: Bkz. İsfidāc.
: <Far. Helyun, kuşkonmaz bitkisi, tilkişen, tilkikuyruğu
(Asparagus officinalis)
: <Ar. Küçük abdestten sonra akıntıyı tam arıtma esnasında gelen
kan.

istibrā ḳanı

jive
ḳabaḳ(ġ)
ḳabarcuḳ
ḳabż

I

İ

J

: <Far. Cive, zibak.“gülāb jiveyi öldürüp ve gül ṣuyı ile” 26a/1

K

: Kabak. “tāze ḳabaġı etsiz ve yaġsız çorba” 15b/10
: Kabarcık. “bir ḳızılca ḳabarcuḳ çıḳa” 31a/7
: <Ar. Kabızlık, peklik. “ḳabż olana üç dört dānesin ezüp içüreler”
18b/12
ḳahve
: <Ar. Kahve(Coffea arabica).
ḳāḳūle
: <Ar. Kakule otu, hil otu (Elettaria cardomumum).
ḳalaḳ otı
: “yapraġını ṣu ve ḳalaḳ otı ile ḳaynadup” 15b/8
ḳalb
: <Ar. Kalp, yürek.
ḳalem-i cenġār :<Ar. ḳalem-i cengār “Bakır pası cinsinden bir göz taşı
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ḳamış

ḳan
ḳanġal
ḳantaryūn
ḳar
ḳara aġaç
ḳara çörek otı
ḳara fulful
ḳara ḳuş
ḳara ṣabr
ḳara üzüm
ḳarabaş		
ḳaraca ot
ḳaraca üzüm
ḳaranfḭl		
ḳardaş ḳanı
		
ḳarġa		
ḳarġa düglegi
		
ḳarınca		
ḳaṣbü’ṧ-ṧerḭrā
kābilḭ
kāġıd
ḳaṣıḳ yarıġı
ḳasıḳ yili
ḳaşaġı
ḳaş
ḳaṭrān
ḳaṭır ṭırnaġı
ḳaṭḭfe
ḳavaḳ
ḳavuḳ
ḳāvḭ

: Kamış, buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen,
boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler (Phragmites australis).
“ḳaṣbü’ṧ-ṧerḭrā ḳamış başıdur” 5a/8:,“bir ḳamış ile göze üfüreler”
14b/10
: Kan.
: Deve dikeni (Silyum marianum). “deve dikeni toḫmı ḳanġal 		
toḫmı da dėrler” 4a/8
: <Grk. Kantaron çiçeği. (Gentiana lutea).
: Kar “ṣovuḳ ṣu ile yaḫūd ḳar ile yıḳayup” 10a/6
: Karaağaç (Ulmus). “ḳara aġaç toḫmın dögüp” 19b/4
: Bkz. çörek otu
: Bkz. fulful
: Karakuş, Atların ayaklarında şiş yapan bir hastalık. “aṭ ḳara ḳuş
getürse” 26a/5
: Kara sabır otu. Bkz. ṣabr
: Siyah üzüm
: Karabaş otu (Lavandula stoechas).
: Bir çöpleme türü (Helloborus niger). Çörek otu.
: Siyahımsı üzüm.
: <Ar. Karanfil (Eugenia caryophiyllata).
: Kardeşkanı. Kardeşkanı ağacından alınan, hekimlikte ve
boyacılıkta kullanılan, koyu renkte bir sakız.
: Karga. “ḳarġa ödin çekeler” 15a/3
: Karga düleki (Ecballium elaterium).“dermān bulınmasa ḳarġa
düglegin yapraġıyla ve kökiyle dögüp ṣuyın içüreler” 18b/8
: Karınca
: <Kamışın başı, sapı.“ḳaṣbü’l-ṧerḭrā ḳamış başıdur” 5a/8
: <Ar. Helile türlerinden biri (Terminalia). “ṣarı helḭle kābilḭ ḳara
helḭle” 7b/1 Bkz. helḭle.
: <Far. Kağıt. “bir kāġıda yayup alnına yabuşduralar” 18a/19
: Kasık fıtığı
: Kasık sancısı
: Kaşağı.
: Kaş
: <Ar. Katran. ṣarı ḳaṭrān
: Katır tırnağı(Genista scoparia).
: <Ar. Kadife.
: Kavak ağacı (Populus).
: Mesane, idrar torbası.
: <Ar. Güçlü, kuvvetli, sağlam. “ḳuvvet virür ve ẕekeri ḳāvḭ ėder”
32b/10
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kebābe
kedi otı
kef
kehl
kelle
keme sıçanı
kenger
kerc
kerefs

: <Ar. Kebabe, kuyruklu biber (Piper cubeba).
: Kediotu “asārūn kedi otıdır” 5a/8
: <Far. Kef, köpük. “kefi alınmış şāhtere ṣuyı” 7b/4
: <Ar. Göze çekilen sürme. “kehl-i -i ıṣfahān” 23 b/3
: Baş, parça. “bir kelle şeker ḳoyup” 8b/12
: Büyük sıçan.
: <Far. (Cynara cardunculus). “kengeri tāze iken ḳaynadup” 26b/7
: <Far. Kireç
: <Grk. Kereviz (Apium graveolens). “kerefs ve bir ol ḳadar
made-nevāz ḳoyup” 22b/3
kestāne
: <Grk. Kestane (Castanea sativa).
ḳırık ayaḳ
: Ayak kırılması.
ḳırlanġuç
: Kırlangıç. “ḳırlanġuç tersi daḫı eyüdür” 28a/4
ḳırmız
: Bkz. ḳırmızı krş. ḳızıl
ḳırmızı
: Kırmızı
ḳırmızıcuḳ
: Kırmızımsı.
ḳırmızı ṣandāl : Bkz. ṣandāl
ḳızıl
: Kırmızı
ḳızılca
: Kırmızımsı
ḳızıl behmen
: Bkz. behmen
ḳızıl būy
: Bkz. būy.
ḳızıl ṣandāl
: Bkz. ṣandāl
ḳızıl üzüm
: Kırmızı üzüm.
kḭse
: <Far. Kese, bir şeyin içinde içinde korunduğu kap “ḥamām
kḭsesiyle yayıca” 12a/13
kḭsḭ
: Bkz. kḭse “aṭ gözinde kḭsḭ olsa” 28a/3
kibrḭt
: <Ar. Kibrit, kükürt. “ḫāṣ kibrḭt ṣuyı ḳatup” 14b/5
kimnūn
: Bkz. kimyūn “kimmūn-i kḭrmānḭ” 4a/4
kimmūn
: Bkz. kimyūn
kimyūn
: <Ar. Kimyon (Cuminum cyminum).
kirpik
: Kirpik. “kirpigi dökülene” 4b/11
kişniş
: <Far. Kişniş otu (Coriandrum sativum).
keşūr
: <Far. Yabani havuç. toḫm-ı keşūr“iki dirhem toḫm-ı keşūr”
32a/12.
kitre
: Kitre, gevenden çıkarılan bir tür zamk, kestere.
ḳoruḳ(ġ)
: Olmamış üzüm. ḳaya ḳoruġı,ḳoruḳ ṣuyı.
ḳoyun
: Koyun. “ḳoyın boynuzını āteş üzerinde yaḳup” 12a/12
ḳoz
: <Far. Ceviz.
ḳozalaḳ(ġ)
: Koza “selvi ḳozalaġı” 10b/12
ḳoyun yuṣankisi : ??
kūhḭ
: <Far. Dağa ait. “bürbine-i kūhḭ kim aŋa nāne dėrler” 21b/8
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ḳulaḳ
ḳulunc
ḳunduz ḥayāsı
ḳurṣ
ḳurūḥ- ḥabḭse
kükürt
kül
lāciverd
lāden
leblebi
legleg
leke
leke
leymūn
lisānü’ṧ-ṧevr
lisānü’l-uṣfūr
luffāḥ
lūk

māyisā
māzı
māżı
macūn
made
made-nevāz

maḥmūde
maḥrūḳ

: Kulak. “ḳulaḳ saġırlıġına” 15a/13, “ḳulaḳ yėline ḳunduz ḥayāsı”
15b/1
: <Ar. Kabızlıktan ve bağırsaklarda gaz birikmesinden kaynaklanan
bir tür sancı. “ḳulunc yillerini giderür” 2a/6
: <Ar. Cavşir otu denilen ottan çıkarılan bir tür tıbbi macun. “ḳulaḳ
yėline ḳunduz ḥayāsı” 15b/1
: <Ar. Kurs, yuvarlak hap. “ḫamḭr ėdüp ḳurṣ yapalar” 7a/6
: <Ar. Kötü yaralar, habis ülserler.
: <Far. Kükürt.
: Kül. “āteşe ḳoyup kül eyleye” 10a/4

L

: <Far. Lacivert taşı denilen bir taş.
: <Far. Ladenotu, pamuk otu ve bundan elde edşilen tıbbi zamk
(Cistus creticus).
: <Far. Leblebi. “leblebi unıyla” 30b/4
: <Far. Leylek “legleg yumurṭasınıŋ ḳabuġın” 29a/13
: <Far: Leke, iz. “esbābda olan lekeler içün” 27a/2
: ?? “dḭv mḭşe aġācı üzerinde ṣaç gibi olur aşaġı ṣarḳar leke dėrler
üstüne dėrler” 9b/8
: <Grk. Limon (Citrus limonum). “leymūn ṣuyı ile ḳarışdurup”
29a/4
: <Ar. Sığırdili bitkisi (Anchusa officinalis).
: <Ar. Kuşdili (Rosmarinus officinalis).
: <Ar. Adam otu, kankusturan otu (Mandragora officinalis) “aṣl-ı
luffāḥ bu ẕikr olınan eczaları..” 7a/5
: <Ar. Lak ağacı ve bu ağaçtan elde edilen zamk, kırmızı boya ağacı
(Rhus oxycantha)

M

: Bir tür tıbbi bitki. “māyisā” 7a/4
: <Ar. Mazı (Thuya). “bellūṭ ḳabuġı ṭopalaḳ māzḭ” 6b/9
: Bkz. māzı “bir miḳdār yanmış māzı” 30b/7
: <Ar. Çeşitli ecza maddelerinden macun halinde yapılan bir grup
ilaç.
: <Ar. Mide.
: <Ar. Maydanozgillerden, yenmek için yetiştirilen, 50-80 sant
metre uzunluğunda, ufak yeşil ve parçalı yapraklı, hoş kokulu iki
yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum). “bir ol ḳadar madenevāz ḳoyup” 22b/3
: <Ar. Mahmudiye otu. (Convolvulus scammonia).
: <Ar. Yanmış yanık “maḥrūḳ-ı iklimiyā” 10a/2
177

Osman Özer, Mücerrebat-ı Cerrah Kâsım Paşa

maḳad
maḳūle
maraż
marażḭ

: <Ar. Oturak yeri, kıç. “eline sürüp maḳadına yapışdura” 10a/7
: <Ar. Takım. “gökde ne maḳūle yıldız geçer” 31b/11
: <Ar. Hastalık.
: <Ar. Genellikle göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan sürme
taşı. “bir dirhem marażḭ döğüp” 29a/10
maṣṭakḭ
: <Ar. Sakız, sakız ağacından elde edilen bir tür reçine (Pistaca
lentiscus).
mayāsıl
: <Ar. Mayasıl hastalığı, nasır.
mayāṣıy
: Bkz. mayāsıl
mażmaża
: <Ar. Gargara. “yaġı ḳoyup aġza mażmaża eyleyeler” 13b/4
mazāryāne
: <Far. Sütleğenlerden bir bitki, dağ mazaryonu (Daphne alpina).
“marāzyāne toḫmı” 13a/12
meflūc
: <Ar. Felç hastalığı geçirmiş, felçli.
Mehlem
: Bkz. merhem.
meme
: <Ar. Meme.
menḭ
: <Ar. Dölsuyu, meni. “cimā ėderken inzāl olıcaḳ vaḳtde menḭyi…”
31a/13
mercümek
:<Far. Mercimek (Lens culinaris).
merhem
: <Ar. Merhem. “ẕikr olınan merhem-i süleymānḭ budur” 		
33b/1
mersḭn
: Mersin ağacı, meyvesi murt adıyla bilinir (Myrtus communis).
mevḭzec
: <Far. mevizec, yabani üzüm (Delphinum staphisagria).
meyān
: <Far. Meyan. “meyān balı” 12b/6
mıḳnāṭḭs
: <Ar. Mıknatıs. “bir miḳdār mıḳnaṭḭs bağlayalar” 22a/7
mḭl
: <Ar. Mil, türlü işlerde kullanılmak için yapılan ince ve uzun metal
çubuk. “mināre gibi bir mḭl yaparlar ol mḭl üzerine” 31b/6
mḭşe ağacı
: <Far. Meşe ağacı (Quercus).
mildān
: <Ar. Göze sürme çekmek için kullanılan bir araç.
milḥ
: <Ar. Tuz. “milh-i eflāḳ” 18b/4
misk
: <Ar. Misk, hoş kokulu bir madde.
mūḳl
: <Ar. Mukul, günlük ağacı (Boswelia carteri).mūḳl-ı azraḳ.
mūmiyā
: <Ar. Her hastalığı iyileştirdiğine inanılan efsanevi ilaç ve bu ilaca
ait şey
muālece
: <Ar. Tedavi, sağaltım. “muālece-i jive” 25b/13
muḥmeki
:??
muhalleb
: <Ar. Muhallebi.
muḥfeti’l-uḥyāb : ??
muḳaṣṣḭ
: <Ar. Kasvet verici, sıkıntılı. “muḳaṣṣḭ-yi marażḭ dėrler” 9b/9
muḳlāb
: muḳl: <Ar. Günlük ağacı, sığla ağacı(Boswellia carteri) “şarāb-ı
muḳlāb” 8a/4
mūm
: <Ar. Mum.
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murād
mużır
muṣarraḥ
muşamma
müddegürg
mühre

: <Ar. İstek. “ol yıldızlardan murād budur ki” 32a/3
: <Ar. Zararlı.
: <Ar. Açık söylenmiş.
: <Ar. Muşamba. “bal mūmı ile muşamma ėde” 25b/4
: “müddegürg terkḭbleri budur” 6b/1
: <Far. Omurga kemiği, omur; iz, nişan. “öŋ ayaġunuŋ mühresi
altında”
mühre boynuzı : Ağı ağacı, zakkum ağacı (Nerium oleander).
mürdeseng
: <Far. Kurşun oksit.
mürekkeb
: <Ar. Mürekkep.
mürrṣāf ḭ
: <Ar. Mür ağacı ve meyvesi (Cammiphora myrrha).
mürver		
: <Far. Mürver, çiçeklerinden hekimlikte yararlanılan,
		
meyvesi zeytine benzeyen, dallarından masura yapılan bir ağaççık,
		
melesir, patlak, patlangaç, yalankoz (Sambucus nigra)“mürver
		
yaprağı” 23a/1
müshil
: <Ar. Bağırsakları çalıştırıp temizleyen, dışkının kolaylıkla dışarı
atılmasını sağlayan ilaç. “şarāb-ı müshil” 8a/11
müẕeyyen
: <Ar. Süslenmiş, süslü.

N

nār
nāzle
nebāt
nebāt şekeri
neft
nḭlūfer
nişādır
noḫūd
nusḫa
nusḫa

: <Far. Nar (Punica granatum). “māzı ve nār ḳabuġı” 23b/11
: <Ar. Nezle. “nāzleden emḭn ola” 17b/9
: Bkz. nebāt şekeri “bir miḳdār nebāt-ı ḫāliṣ ḳoyup” 14b/12
: <Far. Nebat şekeri.
: <Far. Neft yağı.
: <Grk. Nilüfer çiçeği (Nymphea).
: <Far. Nişadır.
: <Far. Nohut (Cicer arietinum).
: <Ar. Nüsha, birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri.
: <Ar. Muska. “bu nusḫayı bir mümin ḳarındaş anıŋ boynına
baġladuḳdan” 25b/9

oġul otı

: Oğul otu, melisa, kovan otu (Melissa officinalis). “varaḳu’l-ḫabl
ki oġul otıdır zerbūrde dėrler” 3a/3
: Döl eşi.“oġlan işi düşmese” 21b/13
: İyileşmek. “oŋulmaz yaralara ekeler” 10b/7
: İlaç “yaḳı otı beyān olınur” 10b/10
: Öd, safra kesesi. “sıġır ödiyle yoğurup” 21b/10
: Öksürük. “öksürügi def ėder” 2b/8

oġlan işi
oŋot
öd
öksürük

O-Ö
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palaz
pelḭd
peleste
pelḭn

perde
perhḭz
persiyāvşān
pıranṣa
pire
rāsṭıḳ ṭaşı
rāvend
rāvend-i çinḭ
rāziyāne
renc
revā
revāḳ
razaḳı
rıfḳılı
rḭḥ
ruġan
ṣabāḥ
ṣabr
sabrenc
ṣābūn
ṣāf
ṣāfḭ
ṣafrā
ṣaḥan
saḳaġu olan aṭ
ṣaḳız

P

: Kaz, ördek, güvercin vb. bazı kuş yavrularının civcivlikten
sonraki durumu. “gögercin palazın yarup...” 28a/9
: <Ar. Meşe ağacı ve bu ağacın meyvesi, palamut.
: <Far. Bir tutam.
: <Grk. Yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, kokulu bir
madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki,
pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium).
: <Far. Perde. “gözde perde daḫı olursa” 29b/3
: <Far. Perhiz. “mużırlardan perhḭz ėdeler” 15a/11
: <Far. Baldırıkara, bağrıkara, karabaldır (Aspelinum adianthum).
: <Grk. Pırasa (Allium porrum).
: Pire. “eve ṣaçalar aṣla pire olmaz” 28a/7

R

: <Far. Rastık taşı.
: <Far. Karabuğdaygiller familyasından, büyük ypraklı, çok yıllık
bir bitki ve bu biitkinin kökü, ışkın (Rheum ribes).
: <Far. Tıpta ilaç olarak kullanılanbir tür kök.
: <Far. Rezene otu (Foeniculum vulgare).
: <Far. Hastalık. “cümle rence şifadır dėmişler” 32b/4
: <Far. Uygun, yerinde. “şāf ėtmek revā görmedük” 21b/3
: <Far. Saçak.
: Bir üzüm çeşidi “ayu ödini razaḳı üzüm ṣuyı ile” 20a/9
: <Ar. Yumuşaklıkla. “ineni rıfḳılı ol yarıġa ḳoyup” 11b/8
: <Ar. Yel, rüzgar. “göbekde ve ḳasıḳda ne ḳadar ne ḳadar rḭḥ var ise
gidere” 24b/1
: <Far. Yağ.

S

: <Ar. Sabah. “ṣabāḥ ve aḫşam fınduḳ ḳadarı” 4a/10
: <Ar. Sabırotu, sabırlık yapraklarından elde edilen özsu, tıpta ilaç
olarak kullanılır (Agave americana). “ṣarı ṣabr ḳara ṣabr” 11a/4
: “sabrenc-i hindḭ” 3a/1
: <Ar. Sabun. “ṣu ile ḳaynada ṣābūn gibi olur” 19b/13
: <Ar. Saf, katışıksız, halis.
: <Ar. Saf, katışıksız, berrak. “kerefs toḫmını ṣāfḭ yaġ ile” 19b/9
: <Ar. Öd, bünyeyi oluşturan dört ana ögeden öd ögesi.
: <Ar. Derinliği az olan kap. “bir ṣaḥan içinde havān ile muḥkem
saḥḳ idüp” 8b/2
: Sakatlanan at.
: Sakız.
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ṣaḳsı
ṣamḳ
ṣandāl
ṣancu
sancḳur
ṣarb
ṣarmıṣaḳ(ġ)
ṣarmaşuḳ
ṣarulıḳ(ġ)
ṣaru ṣu
sāṣ
selḭḥa
selvi
semen
semiz otı
semüz
ṧerḭrā
serv
sevdā
seyl marażı
sezāb
sıçan
sıçan otı
sırça
ṣıġır
ṣıġır dili
ṣıraca

sıraca

ṣırācıya
ṣızı

: Saksı. “bir ṣaḳsıyı içine āteş ḳoyup” 10a/10
: <Ar. Zamk, çeşitli bitkilerden elde edilen ve ilaç olarak kullanılan
bir madde. “ṣamḳ-ı arabḭ” 23b/4
: <Ar. Sandal ağacı, koca yemiş (Arbutus unedo).
: Sancı. “yürek aġrısına ve ṣancuya nāfidür” 6a/4
: Sancılanmak.
: Keskin. “ṣarb sirke ile ḳaynadup” 18b/ 5
: Sarımsak (Allium sativum). “ısıtma dutanlar içün ṣarmıṣaġı
dögüp” 19b/1
: Sarmaşık (Hedera helix). “ṣarmaşuḳ yapraġını dögüp” 17b/9
: Sarılık hastalığı. “ṣarulıḳ olan adam” 16a/5
: İrin. “ḳan gelene ṣaru ṣu gelene” 2b/5
: Bir tür tıbbi bitki.
: <Ar. Salbnet sakızı, bir tür pelesenk ağacından ve katırkuruğu
otundan elde edilen ve birkaç tür olan tıbbi bir zamk.
: Servi. “selvḭ ḳozalaġı” 10b/12
: Semiz
: Semizotu (Portulaca oleracea).
: Semiz, sişman. “ġāyet semüz ėder” 6a/5
: <Far. Oğul otu, melisa, kovan otu (Melissa officinalis).“ḳaṣbü’ṧṧerḭrā ḳamış başıdur” 5a/8
: Servi. “serv yėmişin ve yaprağı” 11b/10 krş. selvi
: <Ar. Kara safra maddesi. “balġamı ve sevdāyı çıḳarur” 6a/3
: Gözyaşı, bahar nezlesi.
: <Ar. Sedefotu (Ruta graveolene). “sezāb ile ezüp aç ḳarnına
içürseler” 21a/13
: Sıçan, fare. “iri keme sıçanunıŋ fırunda bir nesne üzerinde
ḳavurup” 14b/8
: Sıçanotu, fareleri öldüren kokusu keskin zehirli bir ot, arsenik.
: Cam
: Sığır. “tāze ṣıġır tezegi” 26a/5
: Sığırdili otu, birçok türü bilinmektedir (Anchusa). “ṣıġır dili ṣuyı”
8b/4
: Sıraca, deride ve genellikle boyunda görülen, lenf düğümlenmelerinin şişkinliğiyle beliren tüberküloz türü. “nice adamıŋ ṣıraca
marażınıŋ ṣıḥḥatine sebeb olmuşuzdur” 25b/8
: Deride ve genellikle boyunda görülen, lenf düğümlerinin
şişkinliğiyle beliren tüberküloz türü. “aṭıŋ sıracası ḳanġı ṭarafında
ise” 26a/1
: Bkz. sıraca “sırācıya ve ekliye ve ḳurūḥ-ı ḥabḭse” 33a/1
: Sızı. “ṣızı içün mücerrebdür” 29b/12
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sidük(g)
sidügi dutul-

: Sidik, idrar.
: Sidik tutulması, işeyememek.
o Sinirotu, bağ ayaprağı, çeştli türlleri bulunur (Plantago).
sināmekḭ
: <Far. Sinameki (Cassia officinalis).
sḭne
: <Ar. Sine, göğüs.
sirke
: <Far. Sirke. “ṣarmıṣaḳ ve sirke birbirine ḳatup” 16a/11
ṣoġan
: Soğan. “ṣoġan ṣuyıyla ve yumurṭa ṣarusıyla” 32b/12
ṣoġılcan
: Soğuyunca
ṣomun
: <Grk. Somun, yuvarlak ve şişkin ekmek. “bir ṣomun ḳadar
ḫamḭrüŋ içine ḳoyalar” 32a/13
ṣoyılca
: Soyulunca, soyulmuş. “ṣoyılca bir çubuḳ ile ḳarışdırasın” 9a/5
surḫ
: <Far. Kırmızı, kızıl; kızıl mürekkep.
sögüd
: Krş. sögüt. “sögüd yapraġın yarup 19b/8
sögüt
: Söğüt (Salix). “sögüt yaprağını” 15b/8
söyündür: Söndürmek. “ḳabarcıġı daḫı ṣöyündürür” 17a/11
söyünmedük kḭreç: Sönmemiş kireç. “söyünmedük kḭreç ekeler” 22b/8
ṣūrincān
: <Far. Sorıncan ağacı, ağır kestane, acı çiğdem, güz çiğdemi
(Colchicum autumnale).
ṣu inen at
: “ṣu inen aṭakengeri tāze iken ḳaynadup ṣu inen yėre uralar” 26b/7
ṣu yolu
: İdrar yolları. “ṣu yoluna ṭaş durana” 30a/8
sūs
: <Ar. Meyan otu (Glycyyrrhiza glabra).
süd
: Süt. “ṣarı inek südi” 16a/3)
südde
: <Ar. Peklik, mide dolgunluğu, çeşitli organlarda görülen
tutukluluk. “ḥāṣıl olup süddesi açıla” 23a/7
sülük
: Sülük. “ṣoŋra sülügini daḫı ḳoyup” 9a/4
sümüklü böcek : Sümüklüböcek. “sümükli böcegi ḳabuġı ile dögüp ḥall ėdüp”
17b/13
sünbül
: <Ar. Sümbül otu (Hyacinthus orientalis). “sünbül-i hindḭ” 27b/4
sürme
: Sürme. “isin alup sürme gibi çekeler” 15a/2
şāb
şābiş
şāf
şāft
şāhtere
şaḭr
şalġām
şarāb

Ş

: <Ar. Şap, alüminyum ve potasyum sülfat. şāb-ı frengi, şāb-i		
yemenḭ “yanmaduḳ şāb bunları döğüp” 17a/12
: <Far. Terlik.
: <Far. Fitil Krş. şāft
: <Far. Fitil. çeşitli hastalıklarda makattan kullanılmak üzere
hazırlanmış fitil. “ḫurmā çekirdegi ḳadar şāftlar ėdüp” 21a/4
: <Far. Şahtereotu, kadifeçiçeği (Fumaria officinalis).
: <Ar. Arpa (Hordeum vulgare).“ḳabuġı çıḳmış şaḭr” 13b/2
: <Far. Şalgam (Brassica rapa).
: <Ar. Şurup. “alma şarābı yoḳ ise” 8b/9 şarāb-ı sevdā
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şeftālū
şeker
şem-i asel
şerbet
şeyn
şḭr-i luġān
şḭşe

: <Far. Şeftali (Persica vulgaris).
: Şeker. “şeker ḳatup ḳıvama getüreler” 8b/8
: <Ar. Balmumu.
: <Ar. Şerbet. “ḳarışdurup şerbet ėde ve içüreler” 8b/3
: <Ar. Kusur, ayıp.
: <Far. Şirlağan otu (Sesamun indicum).
: <Far. Şişe.

T

taalluḳāt-ı ḫavātḭn:<Ar. Hatunlaradair.
ṭāvuş
: <Ar. Tavus kuşu.“ṭāvuşun yaġı” 33b/1
ṭaba
: <Ar. Tabak. “bir yaṣṣı ṭaba içine ḳoyup” 16b/11
ṭaban
: Taban. “ṭabanı altına bal sürüp” 22b/7
ṭarbezān mūmı : “ṭarbezān mūmı” 33b/2
ṭaş
: Taş. “ḳavuġunda olan ṭaşını” 19a/1
ṭavşan
: Tavşan. “ṭavşan beynisine ḳarışdurup” 18a/1
ṭavuḳ
: Tavuk. “ṭavuḳ yileki ile göze çekeler” 14b/13
tātār ḳurdu
: Tatarkurdu, karında şiddetli ağrı yapan bir çeşit at hastalığı.
taḥta biti
: Tahtakurusu. “dḭvārlara tütsi ėdeler taḥta biti def olur” 27b/2		
taḳabbül yarżı:??
nıḳrḭż zaḥmeti : “nıḳrḭż zaḥmeti oldur ki ayaġına veyā ṭopuġuna yėl inse yürümege
ḳudretin ḳomaz” 31a/5-6
tebāşḭr-i hindḭ : <Far. Bambu şekeri, hintkamışı şekeri.
teke
: Teke, erkek keçi. “teke ḳanından bir miḳdār” 22a/9
temregḭ
: krş. temregū.
temregū
: <Ar. Bir çeşit deri hastalığı.
temürhindḭ
: <Far. Demirhindi otu (Tamarindus indica).
ter
: <Far. Yaş, nemli özelliğe sahip. “ter u tāze ėder” 27a/5
tere
: <Far. Tere otu (Şepidium sativum).tere toḫmını döğüp” 16b/2
terementi
: <Fr. Terebentin, Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi
kendine ya da ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik
üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu
reçine, terementi. “tirementiyi yėdi defa yıḳayup” 30b/3
terencān
: <Far. Oğul otu, melisa, kovan otu(Melissa officinalis).
tere yaġı
: Tereyağı. “süzülmüş tere yaġı” 28b/11
terleme
: Terleme. “terleme ḫasteligine” 8a/11
ters
: Ters. “ḳaṭḭfenüŋ tersini ṭuṭup” 27a/9
ters
: <Far. Dışkı. “ḥımārın tāze tersin ṣıkup…” 24a/4
tezek(g)
: Tezek. “tāze ṣıġır tezeği” 26a/5
tḭz
: <Far. Keskin, etkili. “gözin tḭz ėder” 24b/9
tḭz-āb
: <Far. Sirke. “cezvḭce tḭz-āb süre” 12b/1
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tifdik
tiftik
ṭin
tiryāḳ
ṭobaç
ṭopalaḳ
ṭopuḳ(ġ)
ṭurunc
ṭuz
ṭuzlu
toḫm
tūtiyā
tūbā
turb
tutrāc
türbüt
ūd
ūd-ı hindḭ
ūd-i belsān

: Bkz. tiftik
: <Ar. Tiftik.“tiftik bėzi ile” 13a/4
: <Ar. Kil, tıbbi ki ṭin-i maḥtūm 10b/13
: <Ar. Genellikle panzehir niteliğinde olan bir grup macun.
: Topaç, top gibi. “henüz yapraġı açılmadan ṭobaç iken” 13b/13
: Toplak, suut kökü (Cyperus rotundus).
: Topuk. “ayaġına veyā ṭopuġuna” 31a/5
: <Ar. Turunç (Citrus aurantium).
“ṭurunc ḳabuġı” 23b/4
: Tuz. “ṭuzda ḥıfẓ eyleyeler” 29b/11
: Tuzlu. “ammā ekşi ve ṭuzlu yėmeyeler” 5a/4 ṭ. balġam.
: <Ar. Tohum.
: <Far. Çinko madeniyle yapılan ve göz hastalıklarında kullanılan
bir türlü ilaç, sürme. “ince eleyüp tūtiyā gibi ėdeler” 10b/7
: Bkz.maḥrūḳ-ı iklimiyā“maḥrūḳ-ı iklimiyā altun gümüş bu tūbānuŋ
yanmışıdır” 10a/2
: <Far. Turp (Raphanus sativus).
: ??
: <Ar. Türbit otu (Convolvulus turpethum).

U-Ü

üzüm

: <Ar. Öd ağacı (Aquilaria aggalocha). ūdu’l-lisān
:<Ar. Hint ödü, Hindistan’da yetişen bir öd ağacı(Lignum Aloes).
:Mürver, olgun meyveleri yenir ve dallarından masura yapılan bir
ağaç (Sambucusnigra).
: <Ar. Pire otu, nezle otu(Anacyclus pyrethrum).
: Kez, defa. “bir uġurdan aç ḳarnına yese” 6a/9
: <Ar. Kızıliğde, üvez ağacı (Sorbus aucuparis).
: <Ar. Yalancı safran, uspur. “uṣfūr toḫmınuŋ içi” 5b/4; Bkz.
lisānü’l-uṣfūr,
: ?? “dḭv mḭşe aġācı üzerinde ṣaç gibi olur aşaġı ṣarḳar leke dėrler
üstüne dėrler” 9b/8
:<Gr. Ayıkulağı denilen bir bitki, çalba, karağan(Phlomis
grandiflora).
: Ateşe atıldığı zaman çıtır çıtır ses çıkararak yanıp güzel bir koku
yayan tohum, yüzerlik (Peganum harmala).
: Üzüm (Vitis vinifera). “ḳızıl üzüm ” 7b/3

vāfir
vaḳiyye
varaḳu’l-ḫabl

: <Ar. Çok, bol. “gül ṣuyı ile vāfir ḳaynadup” 7b/11
: <Ar. Dört yüz dirhemlik bir ağırlık ölçüsü.
: <Ar. Oğulotu. “varaḳu’l-ḫabl ki oġul otıdır zerbūrde dėrler” 3a/3

ūdu’l-ḳarḥ
uġur
unnāb
uṣfūr
üstüne
üstüvān
üzerlik

V
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vaż-ı ḥaml
verd-i aḥmer
yaġ
yaġ
yaḳı
yaḳı otı
yaḳut
yarż
yaruḳya
yavşān
yek merdi
ye
yėŋişilyercime
yetimme
yetmiye
yey
yılan
yilek
yoġurd
yūmiyā
yumurṭa
yürek
yürek aġrısı
zāc
zater
zaferān
żarūr
zebḭb-i cebel
ẕeker
zencebḭl
zerbūrde
zernḭḫ

: <Ar. Doğum yapma. “bir ḫātūn vaż-ı ḥaml ėderken” 22a/4
: <Ar. Kırmızı gül(Rosa).

Y

: Yağ. “bādem yaġıyla ḳaruşdurup” 4a/13
: Yağ hastalığı, atlarda eyerden dolayı çıkan yara.” atı yaturup yaġ
olan yėrüŋ tüyini traş” 26a/11
: Yakı. “bėze sürüp yaruġuŋ üstine yaḳı ėde” 12a/1
: Yakı ilacı.
: Yakut, değerli süs taşı.
: ??“hel yarżı, bel yarżı, taḳabbül yarżı” 19b/8
: Yarım. “ṣu ḳoyup ṣabāḥ yaruḳya ṣu ḳalınca ḳaynadup” 8a/8
: Yavşan otu (Artemisia). “aḳ yavşandır” 9b/3
: ?? “bir dāne yek merdi içine başḳa alup” 20a/7
: Bağırsak gazı, romatizma. “yelleri taḫlḭl ėder” 2a/5; rüzgar, hava.
“ḳulaḳ yėline” 15b/1
: Yenilenmek.
: “alnında yercimeniŋ dibin yarup” 27b/9
: Bez. “süzülmüş yoġurdu yetimme üzerine ḳoyup uralar” 15a/5
“yetimme ile burnuna ṭamzuralar” 17b/10
: ?? “yetmiye çekirdegin dögüp” 19b/12
: Koku
: Yılan. Krş ilan. “ḳarnına yılan girene” 18b/6
: Kanat tüyü. “ṭavuḳ yileki ile göze çekeler” 14b/13
: Yoğurt “süzülmüş yoğurdu” 15a/5
: “idüp buçuḳ dirhem yūmiyā ekl eyleye” 28b/4
: Yumurta.
: Yürek. “yüregi oynayan kişi içse ḫalāṣ ola” 24a/8
: Yürek ağrısı. “yürek aġrısına ve ṣancuya nāfidür” 6a/4

Z

: <Ar. Kükürt ile demir bileşimlerinden biri. “zācu’l-ḥurūḳ” 33a/3
: <Ar. Güveyi otu, Çanakkale kekiği, kara ot, keklik otu (Origanum
vulgare).
: <Ar. Safran, aspir, cehri, çiğdem, Yemen safranı, safran çiçeği,
safran çiğdemi (Crocus sativus).
: Tıbbi bir bitki.“żarūr dėdükleri otdur” 10a/8
: <Ar. Yaban üzümü. 17a/11
: <Ar. Erkekcinsel organı. “ẕekerine ve ḥayāsına süre” 19b/13
: <Ar. Zencefil (Zingiber officinalis).
: Oğulotu “varaḳu’l-ḫabl ki oġul otıdır zerbūrde dėrler” 3a/3
: <Far. Zırnık, arsenik.“aḥmer zernḭḫ ṣarı zernḭḫ” 33a/4
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zeydü’l-ḫacer
zeyt
zibaḳ
żḭḳ-nefes
ẕūrenbā
zūfā

: “zeydü’l-ḫacer yanmış baḳır” 9b/1
: <Ar. Zeytin (Olea europea). “ṣıġırıŋ bögregi zeyt yaġı” 9a/2
: <Ar. Cıva.
: <Ar. Nefes darlığı.
: <Ar. Zidvar, cedvar bitkisi (Curcuma zedoaria).
: <Ar. Çördük otu, zufa otu (Hyssopus officinalis).

ÖZEL ADLAR SÖZLÜĞÜ
aḳşemseddin: Akşemseddin (1389-1459) Asıl adı Mehmet Şemsedddin, çok
yönlü Türk alimi, tıp insanı ve Şemsiyye-yi Bayramiyye isimli Türk tarikatının kurucusu.
aṭā: Hekim Ata ??
buḳrāt: Hipokrat. (MÖ 460-MÖ 370) Tıbbın babası olarak tanınan hekim.
cābir: Cabir Bin Eflah (Ebu Muhammed Cabir bin Eflah el-İşbili) (1100.1150)
Batı dünyasında “Geber” adıyla bilinen ünlü müslüman astronomdur.
cālinūs: Bergamalı Galen (Claude Galen; Yunanca Galenos, Latince Galenus, İslam dünyasındaki adıyla Calinus; d. 129 - ö. 216), tıp doktoru, bilim insanı ve filozof
cerrāh ḳāṣım pāşā: Ölümü 1676. Tıp üzerine iki risalesi vardır.
dāvūd: Hz. Davut. İsrailoğullarına gönderilen peygamber. Kendisine Zebur gönderilmiştir.
ebā suūd: Mehmed Ebussuud Efendi, “Ebū’s-Su’ūd” veya “Hoca Çelebi” 14901574 yılları arası yaşamış Şeyhülislamdır.
ḥamza: ??
ḥażret-i loḳmān: Lokman veya Lokman Hekim Kur’an’da ve halk efsanelerinde bahsi geçen, hikmet sahibi olduğuna inanılan kişi. Lokman Hekim’in İslam’a göre
peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla beraber İslam âlimlerinin genel görüşü
peygamber olmadığı yönündedir.
hekḭm muḥammed: Hekim Muhammed. Muhammed bin Zekeriya el Razi adıyla bilinen ünlü bilgin.?
ibrāhḭm: Hz. İbrahim. Peygamber. Hz. Muhammed’in atası.
ḭsā: Hz. İsa. Dört büyük peygamberden biri. Kendisine İncil nazil olmuştur.
isḥāḳ: Hz. İbrahim’in Hz. Sare’den doğan oğlu.
kāduḳ: ??
mḭlā: ??
186

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6 ● Cilt: 6 ● Sayı: 11 ● Bahar: 2016

sulṭān beyāzıd ḫān: I. Bayezid veya Yıldırım Bayezid (1360-1403)dördüncü
Osmanlı padişahı.
süleymān: Hz. Süleyman. İslam dinine göre kuşlara, hayvanlara, rüzgâra ve cinlere hâkim olduğu bilinir.
mūsā: Ben-i İsrail peygamberi. Kendisine Tevrat indirilmiştir.
muḥammed-i muṣṭafā: Hz. Muhammed. Son Peygamber, İslam dininin kurucusudur.
ṣokrāṭ: Sokrates. Yunan felsefesinin kurucularındandır.
yaḳūb: Hz. İshak’ın oğlu. Hz. Yusuf’un babasıdır.
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