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ÖZET
Bu çalışmada kimi kaynaklarda Hacı Paşa’ya ait olduğu ifade edilen ve
basur hastalığı ile tedavisi üzerine kaleme alınan Risâle-i Bevâsîr adlı
eser incelenmiştir. Dillerin tarihî seyrini, zaman içerisinde yaşadıkları
değişme ve gelişmeleri tam anlamıyla ortaya koyabilmek için tarihî
metinlerin neşredilmesi gerekmektedir. Çalışma kapsamında öncelikle
eser hakkında bilgiler verilerek eserin müellifi hakkındaki görüşler
tartışılmış, ardından eserin içeriği kısaca verilip söz varlığı üzerinde
değerlendirmeler yapılmıştır. Eserin kaleme alındığı dönemin ses ve şekil
bilgisi özellikleri yapılan birçok çalışmayla ayrıntılı olarak ortaya
konduğundan ve bu metinde de ses ve şekil bilgisi bakımından
döneminin eserlerinden farklı özellikler bulunmadığından ses ve şekil
bilgisi incelemesi yapılmamıştır. Çalışmada amaçlanan eserin söz
varlığını ortaya koymak olduğu için metnin çeviriyazıya aktarılmış biçimi
ve gramatikal dizini de hazırlanmıştır. Çalışmada amaçlanan metni
neşrederek Eski Oğuz Türkçesinin ve bu dönemin tıp dilinin söz varlığına
katkı sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Eski Oğuz Türkçesi, Risâle-i Bevâsîr, söz varlığı,
Türkçe tıp metinleri

AN OLD OGHUZ TURKİSH TEXT: RİSÂLE-İ BEVÂSÎR
ABSTRACT
In the present study the work named Risâle-i Bevâsîr, which is claimed
to be a work of Hacı Paşa in some source books and which is penned for
the treatment of hemmoroid, has been examined. In order to clarify the
historical periods and the changes and developments, the historical texts
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of a given language must be published. Within the framework of the
study, firstly information about the writer of the work has been provided,
the content of the work and its vocabulary has been debated. Phonetic
and morphological properties of the work has not been included as these
properties of the era in which the work was written were put forward by
the previous studies. As the aim of the study is to give the vocabulary of
the work, the index and transcribed version has been prepared. The
objective is to contribute to the literature by giving the vocabulary of Old
Oghuz Turkish and medical language.
Key Words: Old Oghuz Turkish, Risâle-i Bevâsîr, Vocabulary, Turkish
Medical Texts

0. Giriş
Anadolu’da Oğuz ağız özelliklerine dayalı bir yazı dilinin şekillendiği 13. yüzyıldan itibaren
başta din ve edebiyat olmak üzere birçok alanda Türkçe pek çok telif ve tercüme eser verildiği
bilinmektedir. Kendi içerisinde dönemlere ayrılan bu yazı dili 13. yüzyıldan günümüze kadar
devamlılık gösteren kesintisiz bir seyir takip eder. Bu yazı dili bünyesinde oluşan ve Türk
tıbbının yönünü Batı’ya çevirdiği 19. yüzyıla kadar da gelişerek standartlaşan bir tıp dili
olduğu muhakkaktır. “Bir dil topluluğu içinde, bölgelere, tarihsel farklılıklara, mesleklere,
çeşitli sosyal gruplara, hatta cinsiyete göre oluşan farklılıklar (Karaağaç 2013, 633)” olarak
tanımlanan özel dillerin bir türü de meslek dilleridir. Meslek dilleri aynı mesleği icra eden
meslek gruplarının ortak argosudur ve ölçünlü dilden bazı noktalarda uzaklaşır. “Meslek
dilinin kullandığı sözlük, bir mesleğe ait terim sözlüğüdür. Meslektaşlar arasındaki
konuşmalarda, herkesin anladığı bir söz dizimi, fakat herkesin çok az anladığı söz ve anlamlar
söz konusudur (Karaağaç 2013, 584).” İlk Türkçe ürünlerini 14. yüzyıldan itibaren vermeye
başlayan Anadolu Türk tıbbının, dinî ve edebî eserler bir tarafa bırakılacak olursa, diğer
birçok sahadan çok daha üretken olduğunu ifade etmek mümkündür. Başta Eski Oğuz
Türkçesi dönemi olmak üzere Anadolu sahası Türkçe tıp metinleri üzerine birçok çalışma
yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Gerek tez ve gerekse kitap olarak hazırlanan
bu çalışmalar daha çok hacimli eserler üzerinedir. Tez olarak çalışılamayacağı ve
kitaplaştırılamayacağı düşünülen kısa metinlere yoğunlaşılmamakta, bu eserlerin de tıp diline
ve dönemlerinin söz varlığına katkı vereceği gerçeği göz ardı edilmektedir. Bu gerçekten
hareketle Eski Oğuz Türkçesi dil özellikleri gösteren Risâle-i Bevâsîr adlı kısa metin çalışma
konusu olarak seçilmiş ve işlenmiştir. Çalışmada Süleymaniye Kütüphanesi Fatih
Koleksiyonu 3545/2 arşiv numaralı nüsha esas alınmıştır. Çalışma kapsamında Sadettin
Özçelik (Özçelik 1998) tarafından çalışılan Diyarbakır nüshası ile eldeki nüshanın
karşılaştırılması da yapılmış olup, Diyarbakır nüshasının elimizdeki nüsha ile farklılıkları
dipnotlarda gösterilmiştir. Özçelik yayınının kullanıldığı bu nüsha D. kısaltması ile
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gösterilmiştir. Makalede, Özçelik tarafından yapılan çalışmadan farklı olarak eserin diğer
nüshaları hakkında bilgiler verilmiş, müellifiyle ilgili farklı görüşler üzerinde durulmuş,
eserin söz varlığı kısaca işlenerek istatistiksel veriler ışığında değerlendirmeler yapılmış ve
çalışmanın sonuna gramatikal dizin eklenmiştir. Nüsha karşılaştırılmasında bir nüshada
bulunup diğerinde yer almayan ya da farklı biçimlerde yer alan kelimeler gösterilmiş;
çalışmayı aşırı uzatacağı ve amacından uzaklaştıracağı düşüncesiyle fonetik ve morfolojik
farklılıklar işlenmemiştir. Diyarbakır nüshasını yayınladığı bilgisini veren ve bu bilgiyle
çalışmanın son şeklini almasını sağlayan kıymetli hocam Prof. Dr. Sadettin Özçelik’e
teşekkürü borç biliyorum.
1. Risâle-i Bevâsîr’in Müellifi
Risâle-i Bevâsîr bazı kaynaklarda meşhur hekim Hacı Paşa’ya ait olduğu ifade edilen, basur
hastalığının teşhis ve tedavisi üzerine kaleme alınmış bir eserdir. Eserin içeriğine geçmeden
müellifi üzerine bazı değerlendirmeler yapmak istiyoruz. Eser IRCICA tarafından hazırlanan
Osmanlı Tıbbî Bilimler Literatürü Tarihi (I. Cilt, s. 27-28)’nde Hacı Paşa’ya ait olarak
gösterilmektedir. Süheyl Ünver (Ünver 1953), Bedi Şehsuvaroğlu (Şehsuvaroğlu vd. 1984,
31) ve İsmail Çiftcioğlu (Çiftcioğlu 2005, 98) eserin Hacı Paşa’ya ait olduğu görüşündedir.
Sevgi Şar (Şar 2014, 124) risâleyi isimsiz olup Hacı Paşa’ya atfedilen eserler arasında zikr
ederken; Cemil Akpınar “Bunlardan başka basur hastalığına dair Risâle-i Bevâsir ve insan
organlarının seğirmelerinden çıkarılan tıbbi manalarla ilgili İhtilâcnâme adlı Türkçe iki küçük
risalenin Hacı Paşa'ya ait olduğu ileri sürülmekteyse de bunu doğrulayacak kesin deliller
bulunmamaktadır (Akpınar 1996, 496).” ifadeleriyle risalenin Hacı Paşa’ya ait olup
olmadığının kesin olmadığını belirtir. Adnan Adıvar (Adıvar 1991), Ali Haydar Bayat (Bayat
2010), Bursalı Mehmet Tahir (Tahir 1975), Zafer Önler (Önler 1990) ve Zikri Turan (Turan
1992) Risâle-i Bevâsîr’i Hacı Paşa’nın eserleri arasında zikr etmezler. Metnin Diyarbakır
nüshasını yayınlayan Sadettin Özçelik (Özçelik 1998) de eseri müellifi bilinmeyen eser olarak
zikreder. Araştırmacılar arasında konuyla ilgili ittifak bulunmaması ve elimizdeki nüshalarda
da eserin Hacı Paşa’ya ait olduğuna dair bir bilgi olmaması sebebiyle Risâle-i Bevâsîr’in, en
azından şimdilik, müellifi bilinmeyen eserler arasında zikr edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Gerek dil özellikleri ve gerekse bazı nüshaların istinsah tarihleri eserin Eski Oğuz Türkçesi
döneminde kaleme alındığını göstermektedir.
2. Eserin Nüshaları
Eserin Türkiye Kütüphanelerinde tespit edebildiğimiz yedi nüshası bulunmaktadır:
Diyarbakır Nüshası: Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi 1353/3 arşiv numarasında kayıtlı olan bu
nüsha her sayfasında 19 satır bulunan 138 varaktan ibarettir. Eser Kitâbü’l-Mühimmât ve
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Hülâsâ Dîvan Tercümesi adlı iki tıp eseri ile birlikte ciltlenmiştir. Risâle-i Bevâsîr, yazmanın
128b-134a varakları arasındadır. Eserden sonra çeşitli meyve ve sebzelerle hazırlanan reçeller
üzerine bir risale daha vardır. Harekeli nesihle yazılan eserin istinsah yılı 1519’dur.
Manisa Nüshası: Manisa İl Halk Kütüphanesinde 6516/2 arşiv numarasına kayıtlı olan eser
Kitâb-ı Tıbb isimli yazarı bilinmeyen bir tıp metni ile birlikte ciltlenmiştir. Eser yazmanın
89b-98b varakları arasındadır. Harekeli nesihle yazılmış metin her sayfasında 13 satır bulunan
98 varaktan ibarettir. İstinsah tarihi 1527/1528’dir.
Konya Nüshaları:
1. Konya İl Halk Kütüphanesi Feridun Nafiz Uzluk Kitaplığı 6834/1 arşiv numarasında kayıtlı
eser talik hatla yazılmış, her sayfasında yirmi yedi satır bulunan beş varaktan ibarettir. Eser
dokuz risale ve bir de Hacı Paşa’nın Teshil adlı eseriyle birlikte ciltlenmiştir.
2. Konya İl Halk Kütüphanesi Antalya Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi koleksiyonu 3016 arşiv
numarasında kayıtlı nüshadır. Nesih hatla yazılmış olan eserin her sayfasında 11 satır
bulunmaktadır. İstinsah tarihi belli değildir.
Bursa Nüshası:
İnebey Yazma Eser Kütüphanesi Haraççıoğlu Kütüphanesi koleksiyonu 1132/3 arşiv
numarasında kayıtlı olan eser nesih hatla yazılmış, her sayfasında 15 satır bulunan bir yazma
içerisindedir. Risâle-i Bevâsîr istinsah tarihi belli olmayan yazmanın 100a-109b varakları
arasındadır.
İstanbul Nüshaları:
1. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çapa Tıp Tarihi 4446//4 arşiv numarasında kayıtlı
olan eser her sayfasında 15 satır bulunan 11 varaktan ibarettir. Yazmanın istinsah yılı
1699/1700’dür.
2. Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Koleksiyonu 3545/2 arşiv numarasında kayıtlı olan eser
Hacı Paşa’nın Teshil adlı eseriyle birlikte ciltlenmiştir. Risâle-i Bevâsîr, yazmanın 68a-77b
varakları arasındadır. Harekeli nesih ile yazılmış eserin her sayfasında 13 satır bulunmaktadır.
İstinsah yılı Hicrî dokuzuncu asırdır.
3. Eserin İçeriği:
Yedi babdan meydana gelen eserin birinci babı 68b-70a varaklar arasındadır. Bu babda basur
hastalığı tarif edilerek sebepleri ve belirtileri üzerinde durulmuştur. 70a-72b varakları arasında
yer alan ikinci babda basur hastalığında ve tedavi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar
üzerinde durulmuştur. Üçüncü bab 72b-75a varakları arasında olup basur hastalığına iyi gelen
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gıdalar ele alınmıştır. 75a-76a varakları arasında yer alan beşinci babda basur hastalığının
tedavisinde kullanılan devaları, 76a-76b varakları arasında yer alan altıncı babda basur
hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar ve 76b-77a varakları arasında yer alan yedinci
babda ise basurun bir türü olan rîh-i bevâsîrin tedavisi üzerinde durulur.
4. Eserin Söz Varlığı:
Metnin söz varlığı hazırlanan gramatikal dizinle ortaya konmaya çalışılmıştır. Eserdeki veriler
işlenirken Türkçe kelimelerle diğer dillerden alınan kelimelerin oluşturduğu birleşik kelimeler
ve alıntı kelimelere getirilen Türkçe eklerle oluşturulan kelimeler Türkçe olarak
değerlendirilmiştir. Söz varlığı ile ilgili dikkat çekici hususlar şu şekilde özetlenebilir. Metnin
sözlüğünde 327’si Türkçe, 322’si Arapça, 80’i Farsça, 12’si Grekçe olmak üzere toplam 741
madde başı kelime bulunmaktadır. Türkçe madde başı kelimelerin diğer dillere oranı %44’tür.
İlk bakışta bu oran düşük gibi de görünse Arapça ve Farsçadan tercümelerle başlayan bir tıp
dilinde kaleme alınmış bir tıp metni için bu durumu doğal karşılamak gerekmektedir.
Eserdeki bitki adlarından 28’i Arapça, 30’u Farsça, 8’i Grekçe 26’sı Türkçedir. Bitki
adlarında da Türkçe kullanım oranının (%28) düşük olduğu görülmektedir.
Türkçe: aķ sandal, anduz, alma, arpa, ayva, baġa yapraġı, boy, bögrülce, buġday, çekirdek,

delüce, deve tabanı, domalan, erük, ķabaķ, ķara helíle, ķavun, keçi boynuzı, ķızıl gül, ķızıl
sandal, ķızıl üzüm, sarmısaķ, siŋirlüce ot, soġan, šoŋuz topalaġı, üzüm.
Arapça: bādincān, belílec, besfāyic, buĥūr-ı meryem, cevzü′s-serv, cırcír, demü′l-aĥaveyn,

emlec, encübār, ģabb-ı ās, ģabbü′r-rummān, ĥardal, ĥaşĥāş, ĥıyār, ķına, lisānü΄l-ģamel,
maŝšakí, muķl-ı ezraķ, mürr, na‘nā, nārinc, ŝandal, sa‘ter, sinā-yı mekkí, summāķ, şaģm-ı
hanžal, tarĥūn, za‘ferān.
Farsça: bādām, bāzū, benefşe, birinc, dāne çādır, emrūd, enār, encír, gendenā, gilermení,

gülnār-ı mıŝrí, ĥurmā, ķarpuz, kehrübā, kelem, ķōz, māzū, mercimek, nānĥuvah, nārdāng,
panbuķ, şalġamek, şeftālü, šebāşír-i hindí, tere, tuhmuġān, tūt, türbüd, zerdālū, zirişk.
Grekçe: aķāķıyā, ısfanāĥ, kebere, kerdeme, kirās, límōn, mersín, senderōs.
Risâle-i Bevâsîr’de toplam olarak 20 hayvan adı kullanılmıştır. Bunların üçü Arapça, biri
Grekçe, 16’sı Türkçedir. Hayvan adlarında Türkçenin diğer dillere oranının (%80) oldukça
yüksek olduğu görülmektedir:
Türkçe: balıķ, çil, geyik, gögercin, ılan, ķaz, keçi, keklik, ķoyın, ķuş, oġlaķ, ördek, örümcek,

ŝıġır, sülük, šavşan.
Arapça: ‘aķreb, dürrāc, ferāric.
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Grekçe: bidenōs.
Metinde yedisi Arapça, biri Grekçe beşi de Türkçe olmak üzere on üç organ adı
bulunmaktadır. Organ adlarında dikkat çeken husus temel organ adlarının hemen tamamının
Türkçe, Türkçede karşılığı olmayan organ adlarının ise diğer dillerdeki biçimlerinin
kullanılmış olmasıdır. Türkçe organ adlarının kullanım oranı (%62) diğer alıntı kelimelerden
oldukça yüksektir.
Türkçe: baġarsuķ, bögrek, incik, ķursaķ, šamar
Arapça: beyne′l-verikeyn, em‘ā, em‘ā-yı diķāķ, em‘ā-yı ġılāž, ma‘ide, maķ‘ad, ‘urūķ
Grekçe: bāselíķ
Hastalık adlarında Arapça kelime kullanım oranının yüksekliği dikkat çekmektedir. On dokuz
hastalık adı Arapça, dört hastalık adı Türkçe, bir hastalık adı ise Farsçadır. Hastalık adlarında
Türkçe kelime kullanım oranı %17’dir.
Türkçe: demregü, gözsüz bevasír, sigil, yan başı
Arapça: ākile, bevāŝír, cemre, cereb, cüźām, ģummā-yı rub‘, ‘ınebí bevāŝír, istisķā, mālíģūlyā,

nefĥ, ríģ, riyāģ, ru‘āf, ŝar‘, serešān, śü’lūlí bevāŝír, tūtí bevāŝír, verem, źātü′l-cenb, źātü′r-riye
Farsça: sersām
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5. Metin
[68/a]

1

bismi’l-lāhi’r-raģmāni’r-raģím

ŝalāvatü ‘ale′n-nebiyyü′l-muŝšafā
mu‘ažžamdan

4

3

2

şükru′l-lāhi a‘lā ve bi′t-taķdím-i evlā śümme′ŝ-

ve ālihi′l-müctebā ve ba‘d çün ĥišāb-ı mükerrem cenāb

şöyle ŝādır oldı kim bevāŝír marażı bābında bir türkí risāle te’líf

anuŋ vücūdıyla gėrü ķalan kitāblardan istiġnā ģāŝıl1 ola
yėdi bāb üzerine tertíb eyledüm
marażınuŋ

4 8

2 7

emr-i ‘ālí imtiśāl ėdüp bu risāleyi

ümíźdür ki ķabūl-i ģażret ola evvel bāb bevāsír

ģaķíķatin ve aķsāmın ve esbābın ve ‘alāmetlerin bildürür ikinci bāb 9 bevāsírüŋ5

dördünci bāb bevāsír maražında isti‘māl
ta‘alluķ dutan edviye-i
[68/b]

oluna ki

3

tedbírin ve mu‘ālicesin bildürür üçünci bāb bevāsíre

1

6

5

12

11

10

fā’ide eyleyen6 ġıźāları bildürür

olan şerbetleri7 bildürür bėşinci bāb bevāsíre

müfredeyi bildürür altıncı bāb ríģ-i bevāsírüŋ keyfíyetin ve tedbírin

ve ‘ilācın bildürür8 yėdinci bāb bevāsíre fā’ide ėdenleri bildürür9

bevāsírüŋ ģaķíķatin ve aķsāmın ve esbābın ve ‘alā4

ziyādeden ve sivilcilerden ki maķ‘ad šamarları
bir ķısım uvacuķ

5

sigiller gibi olur aŋa śü’lūlí

10

11

3

2

evvel bāb ki

metlerin bildürür bevāsír ‘ibāretdür

ve ucları üzerine biter bevāsír üç ķısımdur

ve bir ķısım daĥı12 üzüm dānesi gibi olur

yaŝŝı ya13 müdevver olur aŋa ‘ınebí dėrler olur ki ‘ınebínüŋ14 rengi ürcüvāní
delüce keçi boynuzı dėdükleri aġacı çiçegi gibi al renglü olur ve bir
ve yumuşaķ ve ķancıķmış

16

olur şöyle ki ekśerí

9

15 8

7

6

olur ya‘ní

ķısmı daĥı tūt gibi süst

evķāt andan ķan sızup tereşşüģ ėder17 aŋa

tūtí dėrler ve bu üç ķısmuŋ 10 her birisi maķ‘aduŋ šaşrasında biter žāhir olup gözikür 18 ve gāh
1

D.de “ģāŝıl” yok.

2

D.de “eyledüm” yerine “idüp”.

3

D.de “ki” yok. Fatih nüshası (F.) ile D. nüshası arasında “ki” ve “kim”lerin kullanımı bakımından dikkat çekici bir farklılığı

vurgulamak gerekmektedir. D.de “kim” F. de “ki” kullanımı baskındır.
4

D.de “marażınuŋ” yerine “emrāżınuŋ”

5

D.de “bevāsírüŋ” yok.

6

D.de burada “ve ziyān eyleyen”

7

D.de “şerbetleri” yerine “eşribeyi”

8

D.de “altıncı bāb ríģ-i bevāsírüŋ keyfíyetin ve tedbírin ve ‘ilācın bildürür” yerine “altıncı bāb bevāsír içün terkíb olınan

edviye-i mürekkebeyi bildürür”.
9

D.de “yėdinci bāb bevāsíre fā’ide ėdenleri bildürür” yerine “yedinci bāb ríģ-i bevāsír rencinüŋ keyfíyetin ve tedbírin ve

‘ilācın bildürür”
10

D.de “šamarlarınuŋ aġızları”

11

D.de “śü’lūlí dirler”

12

D.de “daĥı” yok.

13

D.de “ya” yerine “veyā”.

14

D.de “ki” yerine “kim” ve “ınebínüŋ” yok.

15

D.de “ya‘ní delüce keçi boynuzı dėdükleri aġacı çiçegi gibi al renglü olur” yerine “delüce boynuz çiçegi gibi olur”

16

Kelime D.de hatalı olarak “ķan çıķmış” okunmuştur. Kelime “kan oturmak” anlamındaki ķancıķ- fiilidir.

17

D.de “tereşşüģ ėder” yerine “gider”

18

D.de “her birisi maķ‘aduŋ šaşrasında biter žāhir olup gözikür” yerine “her birisi gāh olur ki maķ‘aduŋ šaşrasında žāhir olur

görinür”
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içerü biter19 ġāyib olur görinmez daşra biten bevāsír içerü bitenden yegrekdür

12

mu‘ālicesi āsāndur ve ba‘żı bevāsírüŋ aġzı açuķ olur ķanı aķar ve ba‘żı-13 sınuŋ aġzı dutulu
olur ķanı aķmaz aŋa gözsüz bevāsír dėrler20 ekśeri [69/a]
meger ki ģüsn-i tedbír-ile şöyle ėdeler ki
21

2

1

ķatı aġrır evķāt zaģmet verür

bevāsírüŋ māddesinden ķarşu ziyāde nesne

3

mütevellid olup mümtelí olmaya mededi kesile aġrımaz ola ķan aķan bevāsírüŋ mādām ki
gereklü ķadar 4 dem-be-dem ķanı aķadura aġrısı olmaz22 ķanı kesilüp aķmaz olıcaķ ya ģaddi5

nden az aķar olıcaķ aġrır zaģmet eyler23 ve ķan aķan bevāsírüŋ ba‘żısınuŋ 6 ķan aķmaġınuŋ24

mu‘ayyen devri olur meśelā ayda bir kez ya iki üç ayda25
fi’l-cümle ma‘lūm müddetde nevbeti26 gelür

8

7

ya daĥı artuķ ya eksük günlerde

dāyim ol nevbet üzerine ķan aķar ba‘żısınuŋ

9

ķanı aķmanuŋ mu‘ayyen mażbūš müddet olmaz gāh taķdím olur gāh te’ĥír olur27 gāh olur ki
10

bir zamān mütevātir aķar ve gāh olur ki medíd aķmaz olur28 dutılur bevāsírüŋ 11 mütevālid29

olmaġınuŋ sebebi sevdādur ya sevdāví30 ķandur eger31 sevdā
bevāsír balıķ ķursaġı gibi örülmiş olur śü’lūlí
32

1

13

12

balġamdan mütevellid olsa

bevāsírüŋ māddesi sevdāya yaķındur tūtínüŋ

ķana yaķındur ‘ınebínüŋ [69/b] beyn beyndür bevāsírlü kişinüŋ yüzinüŋ34 rengi35 sarulıġıla yaşıllıķ arasında

2

33

olur ba‘żısınuŋ saçınuŋ36 rengi aŝlí renginden müteġayyir olur ve sa-

3

çınuŋ ve gevdesi ķıllarınuŋ dibi gicir olur ve çoķ olur ki bevāsír ķanı 4 aķduġı ishāl-i demevíy-ile37 müştebih olur farķ bu ikisi arasında o-

5

ldur ki seyelān ėden bevāsír ķan olıcaķ

maķ‘adda veca‘ olur ve maķ‘ad 6 aġrılı olur38 ve gicir ve ķan ki aķar šamlam šamlam teķāšur
ėdüp39 aķar ve hem

7

bevāsír ķanı ekśer evķāt evvel ķara ve ġalíž olur ŝoŋra aķ rengi

19

D.de “biter” yerine “batar”.

20

D.de burada “ķanı akmayan bevāsír ”

21

D.de “mütevellid” yok.

22

D.de “ķanı aķadura aġrısı olmaz” yerine “ķanı aķa šura eyüdür”

23

D.de “zaģmet eyler” yerine “zaģmet virür”

24

D.de “ķan aķmaġınuŋ” yok.

25

D.de “iki üç ayda bir kez”

26

D.de “müddetde nevbeti gelür” yerine “müddetinden nevbet gelür”

27

D nüshasında “gāh taķdím olur gāh te’ĥír olur” yerine “gāh taķdím ve gāh te’ĥír olur”

28

D.de “bir zamān mütevātir aķar ve gāh olur ki medíd aķmaz olur” yerine “gāh olur kim müddet-i medíd aķmaz olur”

29

D.de “mütevālid” yerine “mütevellid”

30

D.de “sevdāví” yerine “sevdası”.

31

D.de “eger” yerine “ekśer”

32

D.de “tūtínüŋ ķana yaķındur” yok.

33

D.de “beyn beyndür” yerine “beyāndur”.

34

D.de “yüzinüŋ” yok.

35

D.de “rengi”nden sonra “ġāliben”.

36

D.de “saçınuŋ” yok.

37

D.de “ishāl-i demeví-y-ile” yerine “ishāl-i demeví ala”.

38

D.de “ve maķ‘ad aġrılı olur” yok.

39

D.de “teķāšur ėdüp” yok.
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ķızıllıġa döner40 ve raķíķ olur ve bevāsír ķanı aķduġınca mādām ki ifrād 9 ėrişmeye rāģat ve
ĥıffet ģāŝıl olup ĥōş gelür ve gāh olur ki
baġarsuķlardaġı šamarlaruŋ
efvāh-ı

12

11

10

maķ‘addan aķan ķan híç bevāsír olmadın

aġızları açılmaķdan olur bevāsírden olmaz bu maraża infitāĥ-ı

41

‘urūķ dėrler eger aġzı açılan šamar em‘ā-yı ġılāžda olursa evvel 13 ġāyiž gelür ķan-

ıla soŋına gėrü ġāyiž42 gelür43 ķansuz eger em‘ā-yı diķāķda44 [70/a]

1

olursa evvel ķansuz

ġāyiž gelür ŝoŋra ķan gelür45 ve ekser evķāt 2 ķan46 köpüklü olur ve yėl ķarāķırla gelür ikinci
bāb ki bevāsírüŋ tedbírin

3

ve mu‘ālicesin bildürür eger bevāsír dutulu olup ķan aķmazsa

4

bāselíķ šamarından ķan almaķ gerek beyne’l-verikeynden ģacāmat eylemek gerek 5 beyne’lverikeyn47 sülük vaķtinde sülük urup48 sülük 6 düşicek sülük yėrine ģacāmat şíşesiyle çekmek
iŋen eyüdür49 eger

7

bevāsírüŋ ķanı aķarsa çoķ faŝd eylemekden ve ķusmaķdan saķınmaķ

gerek ķatı żarūret olup ķan gey ġālib olmayınca50 faŝd eylememek
ėdicek51 ķanuŋ rengin görmek gerek eger52 ķara olup
eger ķızıl olup ŝāfí ķan olursa

11

10

9

8

gerek ve ma‘a-haźā

yaramaz ķan olursa aķıtmaķ gerek

aķmaġa ķomayup tėzcek reg-bend-ile gėrü53 baġlamaķ gerek

tā dem-i ŝāliģ gidüp 12 sevdā-yı fāsid ġālib olmaya ve daĥı bevāsírüŋ tedbíri oldur ki 13 müshil
verüp sevdāyı istifrāġ eyleyeler54 ve dāyim šabí‘atı ķabż [70/b] 1 olmayup nerm ola şöyle ki
nermlik ishāl ģaddine ėrişmeye bevāsíre

2

nite ki ķabż olmaķ ziyān eyler55 çoķ ishāl56 daĥı

yaramaz ķuvveti sāķıš 3 eyler57 gevde aruķ olur em‘ā ża‘íf olur ve hem ekśerí ishāl-ile ķarşu58
4

bevāsír yėrine mādde dökilür bevāsír ķanı ya efvāh-ı ‘urūķ ķanı šabí‘atı

5

def‘ ėdüp

40

D.de “aķ rengi ķızıllıġa döner” yerine “aķa aķa rengi ķızıllıġa döner”.

41

D. nüshasında “infitāĥ-ı efvāh-ı ‘urūķ” yerine “intifāĥ-ı efvāh-ı ‘urūķ”.

42

Kelime metinde üç kez kullanılmış olup her kullanımda açık biçimde “ġāyiž” olarak yazılmıştır. Ancak bu yazılış ve

anlam metne uygun düşmemektedir. Diğer nüshalarda “ġāyiž” yerine “ġalíž” yazımı dikkat çekmektedir ki zannımızca
doğrusu da bu biçimdir.
43

D.de “ķan-ıla soŋına gėrü ġāyiž gelür” yok.

44

D.de “em‘ā-yı diķāķ” “em‘ā-yı riķāķ” olarak okunmuştur.

45

D.de “evvel ķansuz ġāyiž gelür ŝoŋra ķan gelür” yerine “evvel ġalíž ķan gelür”

46

D.de “ķan” yok.

47

D.de “beyne’l-verikeynden ģacāmat eylemek gerek beyne’l-verikeyn” yerine “ve sülük vurmaķ gerek”.

48

D.de “sülük urup” yok.

49

D.de “iŋen eyüdür” yerine “ġāyet eyüdür”.

50

D.de “gey ġālib olmayınca” yerine “ziyāde ġalebe olmayınca”.

51

D.de “ėdicek” yerine “fasd idilenüŋ”

52

D.de “eger” yok.

53

D.de “reg-bend-ile gėrü” yok.

54

D.de “müshil verüp sevdā-yı istifrāġ eyleyeler” yerine “müshil-i sevdā içüp sevdāyı def‘ eyleyeler istifrāġ eyleyeler”

55

D.de “ziyān eyler” yerine “ziyān ider”

56

D.de “ishāl” yerine “ishal olmaķ”

57

D.de “sāķıš eyler” yerine “sāķıš ider”

58

D.de “ekśerí ishāl-ile ķarşu” yok.
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kendüden aķıcaķ mādām ki ķuvvet ķatı59 ķaví olup taģammül

6

eyleye híç dutmamaķ gerek

7

ķuvvet ża‘íf olmaġa başladuġın iģsās ėdince aķmaġa ķomaķ gerek60 ża‘íf eśeri61 belüricek ki
bedenüŋ ķuvveti eksilmege 8 başlaya ve yöriyicek ayaķlar ża‘íf olup yörimekden üşene belki
incikler

9

yöriyicek62 ditreye fi’l-cümle ef‘āl ve ģarekāt-ı bedeni ża‘íf ola ol

dutmaķ vācibdür

63

bevāsír ķanı ya efvāh-ı ‘urūķ ķanı

ėrişmeye dükeli sevdāví marażlaruŋ
behaķ-ı esved ve demregü
bėl aġrısı

64

2

3

vaķtın ķanın

ģaddince aķıcaķ ki ģaddi ifrāša

cünūn ve māliģūlyā ve ŝar‘-ı sevdāví ve cereb ve

ve cüźām ve ģummā-yı rub‘ gibi ve yan başı aġrısı ve bögrek ve

ve sersām [71/a]

cemre ki aŋa od
eger bu

13

12

11

10

1

ve źātü’l-cenb ve źātü’r-riye ve ākile ya‘ní yėnir başlar65 ve

göynügi dėrler66 serešān dėdükleri verem67 şifāsına sebeb olup zāyil olur

marażlar yoġ-ısa olmaġa68 ķomaz ķaçan ki bevāsír ķanı ya efvāh-ı ‘urūķ ķanı

vaķtsuz 4 dutılsa69 ya tamām ģaddince aķmadın ķaš‘ eyleseler bu źikr olan marażlar ‘ārıż olur
5

belki istisķā ve yėl70 ģāŝıl olur bevāsír olan kişiye šabí‘atdan ru‘āf

ķatı fāyide eyler

71

aŝıl bevāsír ‘ilācında oldur ki

müsekkin-i veca‘dur teskín-i veca‘ ėdeler
merhemlerdür ya żımādlardur ya nüšūlģadden šaşra ifrāš-ıla aķıcaķ ķanı
içüp münāsib źürūrlar
12

vaķtsuz dutılsa
açar bevāsír

13

11

10

9

8

7

6

ya idrār-ı ģayz olıcaķ

veca‘ zaģmet vericek edviye-y-ile ki

müsekkin-i veca‘ ya şerbetlerdür ki içeler ya

lardur ya buĥūrlardur ki isti‘māl eyleyeler ve ķan

ķat‘ eyler ġıźālar yėyüp ķan baġlayıcı eşribe ve edviye

ve nüšūllar isti‘māl eyleyüp ķanın dutmaķ gerek ve ķaçan ki ķanı

aķmaz olsa zaģmet eylese becid ģammāma girmek gerek ve šamar72 aġzın

edviyesinden73 üstine urmaķ gerek ve bevāsír olan kişi sovuķ ŝu-y-ıla [71/b] 1

istincā ėtmekden saķınmaķ gerek issi ŝu-y-ıla istincā eylemek gerek istincādan 2 ŝoŋra bevāsír
üstini ķatı dutup silmek gerek belki panbuġı bevāsír üstine ķomaķ 3 gerek şöyle ki mā’iyyetin
neşf eyleye híç rušūbet ķalmaya bevāsírlü kişi ŝovuķ 4 su-y-ıla šahāret ėdicek ya issi ŝu-y-ıla
šahāret ėdicek panbuġ-ıla rušūbetin 5 gidermeyincek ki ol issi sunuŋ baķıyyesi ķalup suya ríģ-i
bevāsír mütevellid

6

olur gey saķınmaķ gerek gendenāyı ya na‘nāyı ķaynadup suyın alup

59

D.de “ķatı” yok.

60

D.de “aķmaġa ķomaķ gerek” yok.

61

D.de “eśeri” yok.

62

D.de “yöriyicek” yok.

63

D.de “vācibdür” yerine “gerek”.

64

D.de “bögrek ve bėl aġrısı” yok.

65

D.de “ākile ya‘ní yėnir başlar” yok.

66

D.de “aŋa od göynügi dėrler” yok.

67

D.de “dėdükleri verem” yok.

68

D.de “olmaġa” yerine “ģādiś olmaġa”

69

D.de “dutılsa” yerine “olsa”.

70

D.de “yėl” yerine “sill”.

71

D.de “ķatı fāyide eyler” yerine “ġāyet fāyide ider”.

72

D.de “šamar” yok.

73

D.de “edviyesinden” yok.
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ıssıcaġ-ıla 7 ol su-y-ıla istincā eylemek eyüdür bevāsír ķanın ķaš‘ eyler ve yėli taģlíl 8 eyler74
ve aġrıyı sākin eyler bevāsír be-külli zāyil olup gitmek tedbíri oldur ki
ġıźālar yėyeler ve münāsib şerbetler içeler muĥālif ġıźā75

76

devālardan perhíz eyleyeler ve müceffif ve muģallil

11

10

9

dāyim muvāfıķ

lardan ve şerbetlerden ve

buĥūrlar eyleyeler77 dāyim isti‘māl

eyleyeler yılda birķaç kez müshil vaķtında 12 müshil içüp bedeni78 tenķıye eyleyeler ve i‘tidālile ģammāma girmek gerek ve
acla ki henüz cū‘ [72/a]

1

13

ģammāmda gövdeyi ovmaķ gerek ve i‘tidāl-ile79 šaŋlacaķ80

ve iştihā-yı ša‘ām ġālib olmamış ola ģareket ve riyāżet eylemek81

eyüdür 2 bu resm ģüsn-i tedbíre muvāžabet eyleyicek çoķ olur ki bi‘l-külliye zāyil 3 olup gider
mādām ki bu tedbír üzerine olalar ĥabš eylemeyeler gėrü ‘avdet 4 eylemez eger ģüsn-i tedbírle
ki źikr eyledük be-külli zāyil olmazsa anuŋ dermā- 5 nına iki nesneden artuķ çāre yoķdur82 ya
demürle kesmek gerek ya devā-yı

6

ģādde ķoyup isķāš eylemek gerek83 bu iki mu‘ālice daĥı

ĥašardan 7 ĥālí degüldür her-çend ki ba‘żı kişilere nāfi‘ olup bevāsírden bür’i84 8 tāmm85 ģāŝıl
olur ammā ekśer kişilerüŋ bevāsírin kesdüklerinden ŝoŋra86 9 ya devā-yı ģādde ķoyup87 isķāš
ėtdüklerinden soŋra bevāsír gėrü biter
evvelkinden artuķ biter89 belki
eylerler91 maķ‘ad

12

11

10

çoķ olur ki bevāsír kesdüklerinden soŋra88

çoķ kişilerüŋ bevāsírin keserler90 ya devā-yı ģādde isti‘māl

ĥarāb olur şöyle ki ríģin ve ġāyıšın dutmaz olur ĥalķ arasında otur-

maķdan ķalur92 belki ekśerinüŋ bevāsír nevāŝıra dönüp helāk olur bes [72/b]

1

13

böyle olsa

ģüsn-i tedbír ve müsekkenāt-ı veca‘ı iķtiŝār eyleyüp bevāsíri 2 kendüligine ķomaķ yegrekdür
çün zaĥmet eylemeye anuŋ durduġından híç ziyān

3

yoķdur üçünci bāb ki bevāsíre fāyide

74

D.de “taģlíl eyler” yerine “taģlíl ider”.

75

D.de “perhíz eyleyeler” yerine “ŝaķınalar”.

76

D.de “müceffif” yerine “muģaffif”

77

D.de “eyleyeler” yok.

78

D.de “bedeni” yok.

79

D.de “ģammāma girmek gerek ve ģammāmda gövdeyi ovmaķ gerek ve i‘tidāl-ile” yok.

80

D.de “šaŋlacaķ” yerine “ŝabāģ”

81

D.de “eylemek” yok.

82

D.de “anuŋ dermānına iki nesneden artuķ çāre yoķdur” yerine “anuŋ dermānı iki nesnedür artuķ yoķdur”.

83

D.de “ya demürle kesmek gerek ya devā-yı ģādde ķoyup isķāš eylemek gerek” yerine “ya demürile kesmekdür ya üstine

devā-yı ģādde vurmaķdur”.
84

D.de “bür’i” yerine “bür’ü”.

85

D.de “tāmm” yerine “tamām”.

86

D.de “ekśer kişilerüŋ bevāsírin kesdüklerinden ŝoŋra” yerine “ba‘żı kişiler kesdüklerinden ŝoŋra”

87

D.de “devā-yı ģādde ķoyup” yerine “devā-yı ģādde ile”.

88

D.de “gėrü biter çoķ olur ki bevāsír kesdüklerinden soŋra” yok.

89

D.de “artuķ biter” yerine “daĥı ziyade olur”.

90

D.de “keserler” yerine “keseler”.

91

D.de “isti‘māl eylerler” yerine “isti‘māl eyleyeler”.

92

D.de “şöyle ki ríģin ve ġāyıšın dutmaz olur ĥalķ arasında oturmaķdan ķalur” yok.
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eyleyen ġıźāları93 ve ziyān eyleyen 4 ġıźāları bildürür her ġıźā ki muraššıb ve müsemmin94 ola
ki andan šatlu ve ŝāliģ

5

ķan mütevellid olur çerb şōrvālar gibi semiz ķoyın etile ve95 emer

oġlaķ etile 6 ve semiz tavuķ etile ve müsemmin ferāric-ile bişmiş96 ola ve ním-birişt yumurda
7

ŝarusın ve raķíķ cüźāblar97 bevāsíre fāyide eyler ısfanāĥ aşı ki šatlu

şírūġan-ıla99 bişmiş ola ishāl olmayıcaķ ve bāšında
aşı101 münāsibdür ve ģarāret ve ‘ašaş
gendenā bevāsír yėlin taģlíl ėder
yėyicek

102

bevāsírüŋ

12

gendenā yėmek eyüdür
gendenā daĥı [73/a]
2

maģrūrü′l-mizāc
bevāsírine
ģarekete
tev-

5

4

3

1

11

10

9

8

bādām yaġıyla ya98

ríģ ve nefĥ olmayıcaķ100 ĥamírlü rişte

olmayıcaķ gendenā ve bişmiş soġan yėmek iyüdür

ve ķanın keser ve cimā‘ arzūsın ģarekete getürür ve soġan

aġzın açar ve meníyi ziyāde eyler103 bevāsírüŋ ķanı becid104 aķıcaķ
13

ķanı dutılup aķmayıcaķ ki aķmaġa iģtiyāc ola soġan yėmek eyüdür

soġan daĥı sovuķ bevāsíre eyüdür issi bevāsíre eyü degül ķatı105

kişi gendenāyı ya soġanı çoķ isti‘māl eyleyicek ķanın göyündürür

ziyān eyler ve kelem aşın yėmek106 sovuķ bevāsíre eyüdür ve cimā‘ arzūsın

getürür lākin muŝadda‘dur107 semiz tavuġ-ıla ya ķoyın etile bişürmek gerek108 tā

líd-i sevdā olmaya109 ve šabí‘atı ķabż eylemeye sayaġıyla daĥı bişürmek eyüdür

6

ķōz

yaġı110 ve na‘nā‘ ve boy sovuķ bevāsíre eyüdür ķaçan šabí‘at ķabż 7 olsa ķarı bidnōs şōrvāsın
ki ısfanāĥ-ıla ya bāzū-y-ıla bişmiş ola 8 içmek eyüdür111 šabí‘atı telyín eyler eger šabí‘at ķabż
9

olup bāšında ríģ
belki

10

ve nefĥ daĥı olursa bidenōs şōrvāsın ısfanāĥ ya bāzū ķatmamaķ gerek112

üç direm ayva içi113 yaşıl besfāyic tüsin ķazıyup114 yumşaķ dögüp bir kíse

93

D.de “ġıźāları” yok.

94

D.de “müsemmin” yerine “müsmin”.

95

D.de burada “ķuzı”.

96

D.de “bişmiş” yok.

97

D.de “cüźāblar” yerine “cüllāblar”.

98

D.de burada “ya sayaġıyla”.

99

D.de “şírūġan-ıla” yerine “şirġūn-ıla”.

11

içine

100

D nüshasında burada “eyüdür”.

101

D.de burada “daĥı”.

102

D.de “soġan yėyicek” yerine “soġan yimek eyüdür”.

103

D.de “ziyāde eyler” yerine “ziyāde ķılur”

104

D.de “becid” yok.

105

D.de “gendenā daĥı soġan daĥı sovuķ bevāsíre eyüdür issi bevāsíre eyü degül ķatı” yerine “gendenā ve soġan bevāsíre

eyüdür issi bevāsíre eyü degül”.
106

D.de “kelem aşın yėmek” yerine “kelem aşı”.

107

D.de “muŝadda‘dur” yerine “muŝaddı‘dur”.

108

D.de “gerek” yok.

109

D.de “tevlíd-i sevdā olmaya” yerine “tevlíd-i sevdā eylemeye”.

110

D.de “ķōz yaġı” yerine “ķuzı yaġı”.

111

D.de “içmek eyüdür” yerine “içmek gerek eyüdür”

112

D.de “ķatmamaķ gerek” yerine “ķatmaķ gerek”.

113

Kelime metinde ayu olarak yazılmıştır ancak diğer nüshalarda ayva olarak yazılmış olması ve bağlama da bu biçimin

uygun olması dikkate alınarak ayva tercih edilmiştir. D.de “ayva içi” yerine “ayva çekirdeği suyı”.
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ķoyup aġzın baġlayup115 bidnōs-ıla bile116 bişürmek gerek tamām bişicek
sıķalar besfāyicüŋ ķuvveti şōrvāya çıķa besfāyicüŋ

13

12

ol kíseyi ķatı117

cirmin yabāna atalar118 bu ġıźā ŝāliģdür

bevāsíre fāyide ėder bevāsír yėlin [73/b] 1 taģlíl eyler119 šabí‘atı nerm eyler eger birez120 ķızıl
üzüm daĥı121 ķatarlar-ısa eyüdür122 ķabżı 2 daĥı tėz giderür šabi‘atı123 ģadden daşra nerm olup
ishāl olıcaķ ki ishā- 3 lden üşeneler ya bevāsír ķanı çoķ aķsa birinc aşı ve nārdāng ki ģabbü’rrumān

4

dėrler124 dögüp bişüreler ve summāķ aşı ki birez na‘nā‘ ķatalar saķız-ıla tā‘šír

eyleyeler 5 eyüdür nārdāng daĥı birez na‘nā‘ ve birez saķız ķatmaķ gerek125 summāķı birincile bişürmek

6

daĥı126 eyüdür eger ishāl-ile ģarāret ġālib olursa ķavrulmış arpadan cevāv

7

bişürüp içmek gerek127 eger ŝandal şarābı daĥı ķatarlarsa daĥı revādur128 ve dürrāc 8 ve keklik
ve çil etin yėmek daĥı eyüdür ve ishāl olup ģarāret olmayıcaķ ve hā- 9 żime ķaví olmayıcaķ129
keçi bögregi yaġıyla dāne birinc bişürüp130 yėmek eyüdür ķabż

10

eyler ve her ġıźā kim

müvellid-i sevdā131 ola ya yaramaz ķan tevlíd eyleye ya132 her nesne 11 ki ķanı göyündüre issi
etler gibi ve issi tereler gibi133 nite ki kerdeme ve cırcír ve tarĥūn
ziyān ėder yėmemek gerek ve ķadímden

134

suda olan ķuşlar etinden ve geyik [74/a]

ŝıġır eti
1

13

12

ve sarmısaķdur bevāsíre

ve keçi eti ve ķaz eti ve ördek eti dükeli

ve šavşan ve gögercin etinden135 ve südden ve

yoġurtdan136 ve penírden ve ķaymaķdan 2 fi’l-cümle erük aŝlından137 ve balıķdan ve ķatı duzlu
114

D.de “yaşıl besfāyic tüsin ķazıyup” yerine “üç dirhem besfāyic”

115

D.de “aġzın baġlayup” yok.

116

D.de “bile” yok.

117

D.de “ķatı” yok.

118

D.de “besfāyicüŋ cirmin yabāna atalar” yok.

119

D.de “taģlíl eyler” yerine “taģlíl ider”.

120

D.de burada “ķuru”.

121

D.de burada “bile”.

122

D.de “eyüdür” yerine “revādur”.

123

D.de “šabi‘atı” yerine “šabi‘at daĥı”.

124

D.de “ģabbü’r-rumān dėrler” yerine “ģabbü’r-rummāndur”.

125

D.de “ķatalar saķız-ıla tā‘šír eyleyeler eyüdür nārdāng daĥı birez na‘nā‘ ve birez saķız ķatmaķ gerek” yerine “ve birez

mezdekí ķatmaķ gerek”.
126

D.de “daĥı” yok.

127

D.de “bişürüp içmek gerek” yerine “bişüreler içüreler”.

128

D.de “eger ŝandal şarābı daĥı ķatarlarsa daĥı revādur” yerine “eger ŝandal şarābın ķatup içürürlerse revādur”.

129

D.de “olmayıcaķ” yerine “olıcaķ”.

130

D.de “bişürüp” yok.

131

D.de “müvellid-i sevdā” yerine “mütevellid-i sevdā”.

132

D.de “ya” yerine “yaramaz ve”.

133

D.de “ķanı göyündüre issi etler gibi ve issi tereler gibi” yerine “ķan göyündürür tereler gibi”.

134

D.de “yėmemek gerek ve ķadímden” yok.

135

D.de “ve keçi eti ve ķaz eti ve ördek eti dükeli suda olan ķuşlar etinden ve geyik ve šavşan ve gögercin etinden” yok.

136

D.de “yoġurtdan” yok.

137

D.de “aŝlı” olarak yazılan kelime “aŝŝı(dur)” okunmuştur.
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ve ekşi nesnelerden ĥuŝūŝā
nesnelerden140 ve ĥardal

4

3
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sirkelü nesnelerden138 ve ābkāmeden ve fuķā‘dan ve ģādde139

ve sa‘ter gibi ve serí‘ü’l-istiģāle ve serí‘ü’l-fesāde yėmişlerden

ķavun ve zer- 5 dālū ve tūt ve kirās gibi iģtirāz-ı küllí eylemek141 gerek ishāl olursa ya 6 ríģ-i
bevāsír zaģmet eylerse142 ki bāšında nefĥ ve temeddüd ola143 ve ter yėmişlerden 7 ķarpuz144 ve
ĥıyār ve erük ve şeftālü ve enār gibi perhíz eylemek gerek ķaçan 8 ishāl olmaz-ısa ve ģarāret
ve ‘ašaş145 olmasa aġ üzümden zebíbden146 9 ve encírden evķāt yėmek revādur147 ve bedende
ģarāret olup ishāl ve nefĥ
şekerle yėyeler

11

10

olmayıcaķ ĥıyār içinden yėmek ziyān eylemez ĥuŝūsā ki nebāt

šabi‘at nerm olup ve ishāl olıcaķ ki bāšında ríĥ nefĥ olmaya acla148 emrūd 12

ve ayva ve alma yėmek eyüdür ve ishāl nefĥ olmayıcaķ datlu ve ekşi enār ķarışduyėmek eyüdür

149

ĥuŝūsā ki ģarāret ve ŝafrā ġālib ola ģarāret [74/b]
2

151

ġālib olup zaģmet verürse summāķ ve nārdāng aşı ve zirişk
ve ķoruġ-ıla ķabaķ aşı yėmek ķayurmaz152
153

ile

ıŝlāģ ėdeler ve eger birez

yegrekdür ve ģarāret ve ŝafrā
límōn suyına155
yegrekdür
ifrāš-ıla

8

156

6

5

4

3

1

ġālib olup

150

13

rup

ve ŝafrā

aşı ve ķoruķ ve ekşi alma aşı

ĥuŝūsā ki bu aşları birez na‘nā‘ ve maŝšaķí-y-

ķuru üzüm daĥı154 ķatarlarsa ekşiligin birez gidere daĥı

ġālib olıcaķ eti ķoruķ suyına veyā nārinc suyına veyā bişmiş

banup yėmek ķayurmaz ammā meh-mā-emken ekşilerden saķınmaķ

ve ĥurmā 7 yėmek ziyān eyler ķuru encír çoķ yėmemek gerek157 ve sovuķ sudan

içmemek gerek ša‘ām158 üstine yarum sā‘at geçmedin159 tėzcek160 su içmemek

9

138

D.de “nesnelerden” yerine “nesneler ola”.

139

D.de “ģādde”den sonra “ģaríķ”.

140

D.de “nesnelerden” yerine “nesneler daĥı”.

141

D.de “iģtirāz-ı küllí eylemek” yerine “külli ziyāndur”.

142

D.de “gerek ishāl olursa ya ríģ-i bevāsír zaģmet eylerse” yerine “eger ishāl olup ya bevāsír zaģmet iderse”.

143

D.de “temeddüd ola”dan sonra “ŝovuķ”.

144

D.de “ķarpuz” yerine “ķavun”.

145

D nüshasında “‘ašaş”dan sonra “daĥı”.

146

D.de “aġ üzümden zebíbden” yerine “üzümden ve zeytünden”.

147

D.de “yėmek revādur” yerine “yimek gerek revādur”.

148

D.de “olmaya acla” yerine “olmayıcaķ”.

149

D.de “eyüdür” yerine “ĥoşdur”.

150

D.de “ve ŝafrā ġālib ola ģarāret ġālib olup” yok.

151

D.de “zirişk” yerine “zirkeş”.

152

D.de “ķayurmaz” yerine “fi’l-cümle bunlar eyüdür”.

153

D.de “ve maŝšaķí-y-ile” yerine “ve birez mezdeķíyle”.

154

D.de “daĥı” yok.

155

D.de “eti ķoruķ suyına veyā nārinc suyına veyā bişmiş límōn suyına” yerine “ķoruķ suyın veyā nārinc veyā bişmiş límōn

suyına”.
156

D.de “yegrekdür” yerine “daĥı gerek”.

157

D.de “ve ĥurmā yėmek ziyān eyler ķuru encír çoķ yėmemek gerek” yerine “ve ĥurmā yimemek gerek ve ĥurmā yimek

ziyān eyler ķuru incír çoķ yimek eyüdür”.
158

D.de “ša‘ām”dan sonra “yiyüp”.

159

D.de “geçmedin” yerine “geçmeyince”.
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gerek ve sükürden ĥuŝūsā ki161 ķuvvetlü şarāb içüp esrimekden saķınmaķ162 gerek
mercimek ve bögrülce ve bādincān ve domalan ve neffāģ nesnelerden perhíz eylemek
ŝāliģ ġıźālar ki serí‘ü’l-hażm ola163 yėmek gerek ve eyü bişmiş aru

12

11

10

ve

gerek

buġday etmegi ki164

furūnda ya tennūrda bişmiş ola duzı ve ĥamíri yėrince ola 13 yėmek eyüdür yufķa ve bazlamac
ve bişi ve ĥamírsüz etmek yėmek165 eyü degüldür [75/a]

1

etmegüŋ ĥamírin yoġurıcaķ birez

saķız166 ķatmaķ gerek iŋen167 eyüdür ve ishāl vāķı‘ olıcaķ 2 ya bevāsír ķanı aķıcaķ suyı ķızmış
demür-ile168 šaġlayup sovudup169 susayıcaķ andan

3

su yėrine içmek gerek170 ve emleci

ısladup suyın su yėrine içmek iŋen eyüdür171 bu üç 4 su ki źikr eyledük bevāsíre fāyide ėder172
šabí‘atı ķabż eyler bevāsír ķanın
6

bāb ki bevāsír marażında

5

ķaš‘ eyler hem ķuvvet verür cimā‘ı ķaví eyler173 dördünci

isti‘māl olunur şerbetler ki bevāsíre eyüdür anı bildürür encübār

7

şerbeti em‘āya ķuvvet eyler ve evfāh-ı ‘urūķ ķanın ve bevāsír ķanın ķaš‘ eyler šabí‘atı ķabż 8
eylemez bu ĥāŝıyyet iŋen şeríf ĥāŝıyyetdür174 vaķt olur ki šabi‘atı175 ķabż 9 olup em‘āda śıķl-ı
yābis muĥtebis176 olur ve bevāsír ķanı evfāh-ı ‘urūķ177
şerbet vermek yaramaz şarāb-ı encübār
eylemeye şarāb-ı emlec müzmin
bevāsír ķanın keser ve
ŝandaleyn [75/b]

1

13

12

11

10

ķanı seyelān ėder bu ģāletde ķābıż

vermek gerek ki ķanı ķaš‘ eyleye šabí‘atı ķabż

bevāsíre eyüdür em‘āya ve ‘aŝāba178 ķuvvet verür ve

‘ašaşı sākin eyler ve cimā‘ı ķaví eyler ve šabí‘atı ķabż eyler şarāb-ı

ya‘ní ķızıl ŝandaldan ve aķ ŝandaldan ķarışdurup şerbet bişürüp içmek179

160

D.de “tėzcek” yok.

161

D.de “sükürden ĥuŝūsā ki” yok.

162

D.de “saķınmaķ” yerine “ġāyet saķınmaķ”.

163

D.de “serí‘ü’l-hażm ola” yerine “serí‘ü’l-hażmdur”.

164

D.de “eyü bişmiş aru buġday etmegi ki” yerine “arı bişmiş buġday etmegi ki”.

165

D.de “yėmek” yok.

166

D.de “saķız” yerine “mezdekí”.

167

D.de “iŋen” yok.

168

D.de “demür-ile” yerine “ģubsü’l-ģadíd”.

169

D.de “susayıcaķ andan su yėrine” yok.

170

D.de “gerek” yerine “eyüdür”.

171

D.de “ve emleci ısladup suyın su yėrine içmek iŋen eyüdür” yok.

172

D.de “bevāsíre fāyide ėder” yerine “hem bevāsíre fāyide eyler ve hem”

173

D.de “hem ķuvvet verür cimā‘ı ķaví eyler” yerine “hem cimā‘ ķuvvetin ķaví eyler”.

174

D.de “bevāsír marażında isti‘māl olunur şerbetler ki bevāsíre eyüdür anı bildürür encübār şerbeti em‘āya ķuvvet eyler ve

evfāh-ı ‘urūķ ķanın ve bevāsír ķanın ķaš‘ eyler šabí‘atı ķabż eylemez bu ĥāŝıyyet iŋen şeríf ĥāŝıyyetdür” yerine “bevāsír
emrazında olınan şerbetleri bildürür şarāb ki em‘āya ķuvvet eyler ve evfāh-ı ‘urūķ ķanın ķaš‘ eyler šabí‘atı ķabż eylemez bu
ĥāŝıyyet şírín ĥāŝıyyetdür”.
175

D.de “šabi‘atı” yok.

176

D.de “muĥtebis”yok.

177

D.de “evfāh-ı ‘urūķ” yerine “‘urūķ”.

178

D.de “‘aŝāba” yerine “a‘żāya”

179

D.de “ya‘ní ķızıl ŝandaldan ve aķ ŝandaldan ķarışdurup şerbet bişürüp içmek” yok.
TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2014, Year 2, Issue 4
Issn: 2147-8872

- 67 -

Şaban Doğan & M. Sezen Güneş

bevāsír ķanın

2

ve efvāh-ı ‘urūķ ķanın ve ishāl-i demeví ķanın180 ķaš‘ eyler181 šabí‘atı ķabż

eyler182 şarāb-ı ģabb-ı
ģamel ya‘ní

4
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3

ās183 šabí‘atı ķabż eyler ve seyelān demi ķaš‘ eyler şarāb-ı lisānü′l-

siŋirlüce ot şerbeti ki aŋa baġa yapraġı dėrler184 ķanı ķaš‘ eyler šabí‘atı

eyler şarāb-ı müdebber ki šabí‘atı telyín eyleye ve riyāģı taģlíl eyleye
eyleye ve balġamı ve sevdāyı ve ŝafrāyı
ķoymaya besfāyic yumuşaķ
dögülmiş ola187 on
9

yapraġı on bėş
yüz

10

direm

8

7

6

185

altmış

ishāl ėde dem-be-dem içicek šabí‘atı ķabż olmaġa

dögülmiş elli direm186 aķ eyü mücevvef türbüd ki ním-kūft

direm ķara helíle ním-kūft dögülmiş188 yigirmi direm sinā-yı mekkí

direm benefşe otuz direm bu mecmū‘ın ķaynadalar süzeler suyın alalar üç

ķadar eyyām

190

192

ķabż

ve bevāsíre fā’ide

direm aķ şeker-ile ķıvāma getüreler šabí‘atı ķabż olıcaķ ŝabāģ bu şerbetden

189

5

yėtmiş direm issi su-y-ıla ģall ėdüp içe

191

içmegin te’ĥír eyleyeler gėrü ģācet olursa

bėşinci bāb ki bevāsíre ta‘alluķ dutan193 [76/a]

1

ishāl eyledügi
13

12

11

otuz

meclisüŋ ‘adedi

ol eyyāmdan soŋra gėrü içeler

edviye-i müfredeyi194 bildürür zencārı195

dögüp tūtí bevāsírüŋ üstine saçıcaķ bevā- 2 síri düşürür ve ķaš‘ eyler ‘aķrebleri dirile ķaynar
zeyt yaġı içine bıraġup 3 birķaç ķaynadıcaķ ki ‘akreblerüŋ ķuvveti yaġa çıķa ol yaġı 196 bevāsír
üstine

4

dürticek aġrısın keser197 bevāsíri ķurıdur düşürür sulu ve rušūbetlü bevāsíre dür-

5

ticek aġrısın keser ve ķurıdur ve ķaracasın oŋuldur ķanın keser198 altıncı bāb 6 bevāsíre fāyide
ėdenleri bildürür199 sıġır incügi iligi ve acı zerdālūnuŋ 7 çekirdegi yaġı200 ve muķl-ı ezraķ her
birisin bevāsíre dürtmek201 ya dükelin ķarışdurup

8

dürtmek eyüdür aġrısını sākin eyler ve

180

D.de “ishāl-i demeví ķanın” yerine “ishāl-i demevíyi”.

181

D.de “ķaš‘ eyler” yerine “ķaš‘ eyleyüp”.

182

D.de “ķabż eyler” yerine “ķabż ider”.

183

D.de “şarāb-ı ģabb-ı 3 ās” yerine “şarāb-ı ģabbü’l-ās”.

184

D.de “ya‘ní siŋirlüce ot şerbeti ki aŋa baġa yapraġı dėrler” yok.

185

D.de “eyleye” yok.

186

D.de “elli direm” yok.

187

D.de “dögülmiş ola” yok.

188

D.de “dögülmiş” yok.

189

D.de “direm” yok.

190

D.de “altmış” yok.

191

D.de “ģall ėdüp içe” yerine “içeler”

192

D.de “eyyām” yok.

193

D.de “dutan” yok.

194

D.de “edviye-i müfredeyi” yerine “edviyeyi”.

195

D.de “zencārı” yerine “encübārı”.

196

D.de burada “žāhir”

197

D.de “aġrısın keser” yok.

198

D.de “sulu ve rušūbetlü bevāsíre dürticek aġrısın keser ve ķurıdur ve ķaracasın oŋuldur ķanın keser” yerine “döker ödün

ve ķanın keser deve örgüci yaġı”.
199

D.de “altıncı bāb bevāsíre fāyide ėdenleri bildürür” yok.

200

D.de “çekirdegi yaġı” yerine “çekirdegi içi yaġı”

201

D.de “dürtmek” yerine “dürticek”.
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māddesin taģlíl ėder202 9 ve203 źerkü’l-ģamām ve ķına ki aŋa204 dāne çādır dėrler ve sıġır ödi
ve buĥūr-ı meryem 10 dėdükleri nebāt ki aŋun kökine deve šabanı dėrler ve šoŋuz 11 šopalaġı205
şalġamek dėrler her birisin bevāsír üstine urıcaķ aġzın açar ķanın
edviyeleri

206

dögüp bevāsír üstine ekicek bevāsíri göyündürür šaġlar

13

12

aķıdur daĥı bu

ķanın keser ki aŋa207

demü’l-aĥaveyn ve mercān dibin ki aŋa büssed dėrler208 ve gülnār-ı [76/b]
gilermení ve aķāķıyā ve māzū ve incübār dögüp her birinden yaluŋuz
bevāsír üstine ekicek ķanın dutar210 ve örümcek evin
bevāsír üstine ķoyıcaķ ķanın baġlar212 dibindeki213
yapışmışdur ve kebere dibi ķabın ve ılan
soġan ve gendenā toĥmı ve mersín

6

5

3
4

2

1

mıŝrí ve

dögüp209 ķarışdurup

ve šavşan derisinüŋ tüsin daĥı211
ŝaru ķabın ki bādincān žāhirine

ķavın ve şaģm-ı ĥanžal ve mürr ve muķl-ı ezraķ

yapraġın ve anduz ki aŋa cevzü’s-serv dėrler214 her

birisin yaluŋuz 7 dögüp birbirine ķarışdurup buĥūr eylemek215 bevāsírüŋ aġrısın sākin eyler216
ve 8 ríģin taģlíl ėder ve ķanın ķaš‘ eyler ķurıdur belki bir zamān müdāvemet eyleyüp 9 becid
buĥūr eyleyicek bevāsíri ķurıdur düşürür217 yėdinci bāb ki bevāsírüŋ

10

ríģ ‘ilācın bildürür218

demü′l-aĥaveyn ve maŝšakí ve gil-i ermení incübār ve 11 senderōs ve šebāşír-i hindí ve gülnārı mıŝrí ve ŝamġ-ı ‘arabí her birinden
ģācet vaķtında üç diremin
şarābıyla ya mersín [77/a]

12

bir cüz ve bu mecmū‘ın dögeler eleyeler ķarışduralar

13

alalar incübār şarābıyla ya lisānü′l-ģamel şarābıyla ya ŝandal

1

yėmişi219 şarābıyla yoġurup ma‘ide ĥālí-y-iken yalayalar220

202

D.de “taģlíl ėder” yerine “taģlíl eyler”.

203

D.de burada “baŝal-ı ‘unŝul”.

204

D.de “ķına ki aŋa” yok.

205

D.de “šoŋuz šopalaġı” yerine “šoŋuz dutı”.

206

D.de “daĥı bu edviyeleri” yerine “zācı”.

207

D.de “ki aŋa” yok.

208

D.de “ki aŋa büssed dėrler” yok.

209

D.de “dögüp” yerine “ya”.

210

D.de “ķanın dutar” yerine “ķanın keser”.

211

D.de “šavşan derisinüŋ tüsin daĥı” yerine “šavşan tüyin”.

212

D.de “ķanın baġlar” yerine “ķanın keser”

213

D.de “dibindeki” yerine “bādincān dibindeki”.

214

D.de “anduz ki aŋa cevzü’s-serv dėrler” yerine “anduz kozun”.

215

D.de “yaluŋuz dögüp birbirine ķarışdurup buĥūr eylemek” yerine “yaluŋuz ya birbirine ķarışdurup buĥūr eylemek”.

216

D.de “aġrısın sākin eyler” yerine “aġrısın keser sākin eyler”.

217

D.de buradan itibaren F. nüshasında bulunmayan bir bölüm yer almaktadır. Bu bölüm şu şekildedir: “ak sogan sayagıyla

müherrâ bişürüp merhem gibi yumşak dögüp bevâsîr üstine vurıcak agrısın sâkin eyler ve rîhin ve mâddesin tahlîl eyler lâkin
bevâsîrün harâreti olıcak vurmamak gerek ziyân eyler bevâsîr issi olup kan olıcak kereyagına biraz mum katup vurmak gerek
ta agrısın sâkin eyleye mukl-ı ezrâk dögüp gül yagıyla yogurup ısıdup bevâsîr üstine dürticek katı fâyide eyler agrısın sâkin
eyler ve mâddesin tahlil ider ve bevâsîrden dökülücek mâddeyi def’ ider ve mak’adı berkidür devâ-yı mu’tedildür bevâsîrün
ekser envâ’ına yarar (Özçelik 1998, 214)”.
218

D.de “yėdinci bāb ki bevāsírüŋ ríģ ‘ilācın bildürür” yerine “altıncı bāb bevāsír içün terkíb olınan edviye-i mürekkebeyi

bildürür süfūf kim ķabż eyleye bevāsír ve efvāh-ı ‘urūķ ķanın ķaš‘ eyleye”.
219

D.de “yėmişi” yok.
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‘ilāc221 ki ishāli ķaš‘ eyleye

2

baġlıya223 ķuru ķızıl gül bėş

direm tuhmuġān ve šebāşír-i hindí ve ĥaşĥāş ķabı ve kehrübā

uvaġı224 ve gülnār-ı
direm

5

4

3

ve bevāsír ve efvāh-ı ‘urūķ ķanın222 ve ishāl-i demevíyi

mıŝrí ve ŝamġ-ı ‘arabí üçer direm nişāsta ve keśírā ve maŝšakí ikişer

za‘ferān bir direm ķızıl ŝandal dört direm demü’l-aĥaveyn ve incübār üçer

ŝamġ-ı ‘arabíyle keśírāyı evvel ısladalar tamām ıslanıcaķ za‘ferān ķatup
ķarışduralar tā ģall olup birbiriyle gökçek225 ķarışa andan
eleyüp ol

226

ıslanmış ŝamġ ve keśírā-y-ıla ķar-

9

8

7

6

direm

ķaşuġ-ıla çoķ

ŝoŋra gėrü ķalan edviyeyi dögüp

ışduralar havāna ķoyup ĥamírin ya‘ní227 bu

ķarışmış edviyeyi dögeler tā edviye bir 10 birile ķarışa228 andan ŝoŋra ķurslar eyleyeler ķursuŋ
her biri iki buçuķ direm

11

ola elek üstinde ķoyup gölgede ķurıdalar ģācet vaķtında ķursuŋ

birin dögeler sufūf içün źikr eyledügümüz şerbetlerüŋ birisiyle yoġurup229
olıcaķ yalayalar

230

13

12

ma‘ide ĥālí

1

ki bevāsíre fāyide eyleye ķanın kese ve yėlin [77/b] taģlíl eyleye231 ķara

helíle ve belílec ve emlec ve nānĥuvah toĥmı eger bulunmazsa gendenā 2 toĥmı her birinden
bėşer direm muķlu ezraķ yigirmi direm bu mecmū‘ın dögeler eleyeler
yoġurup ģablar eyleyeler ģācet vaķtında iki üç direm

4

3

gendenā suyıla

dartalar dögeler issi su-y-ıla içeler ki

bevāsíre fāyide eyleye in-şā’allāhü te‘alā temmet232

220

D.de “yalayalar” yerine “yiyeler.”

221

D.de “‘ilāc” yerine “ķurŝ”.

222

D.de burada “ķaš‘ eyleye”.

223

D.de “baġlıya” yerine “bādām yaġıyla”.

224

D.de “uvaġı” yok.

225

D.de “gökçek” yerine “tamām”.

226

D.de “eleyüp ol” yerine “alıp”.

227

D.de “ĥamírin ya‘ní” yok.

228

D.de “ķarışa” yerine “tamām ķarışa”

229

D.de “yoġurup” yerine “yoġuralar”.

230

D.de “yalayalar” yerine “yiyeler”.

231

D.de “ki bevāsíre fāyide eyleye ķanın kese ve yėlin taģlíl eyleye” yerine “ģabbü’l-muķl ki bevāsíre fevāyid eyleye ve

ķanın kese ve telyín taģlíl eyleye”
232

F. Nüshası burada bitmekte ancak D. nüshası devam etmektedir. F. Nüshasının sonu D.de 133a varağının 7.satırına denk

gelmekte olup buradan 134a varağının 19. satırına kadar devam eden eserin bu bölümleri F.de yoktur. F’ye eksik nüsha da
demek doğru olmaz zira nüsha “temmet” ile bitmektedir. D. nüshasında bulup F. nüshasında bulunmayan bölümler Manisa
nüshasında da yer almamaktadır. Bu bağlamda Manisa nüshası ile Fatih nüshasının D. nüshasından ayrıldığı görülmektedir.
D. nüshası incelediğimiz nüshalardan Konya (6834/1) nüshası ile paraleldir.
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6. Dizin
ābkāme <Far. Yoğurt, süt, ekmek kurusu,

a.- an 69a/3, 69a/5, 69b/10

üzerlik tohumu ve sirkeyle yapılan bir tür

a.- ar 68b/12, 69a/5, 69a/10, 69a/8,

katık. -1ac
acı

69b/6, 69b/6

ā.+ den 74a/3

a.- arsa 70a/7

Aç.

a.- duġı 69b/4

-2-

a.+ la 71b/13, 74a/11

a.- duġınca 69b/8

Acı.

a.- ıcaķ 70b/11, 70b/5, 71a/9, 72b/12,

-1-

a. 76a/6
aç açıl -

açuķ
‘aded
aġac

75a/2

Açmak. -3-

a.- madın 71a/4

a.- ar 71a/12, 72b/12, 76a/11

a.- maġa 70a/11, 70b/7, 72b/13

Açılmak. -2-

a.- maġınuŋ 69a/6

a.- an 69b/12

a.- manuŋ 69a/8

a.- maķdan 69b/11

a.- mayıcaķ 72b/13

Açık.

a.- maz 68b/13

-1-

a. 68b/12

a.- maz 69a/4, 69a/10, 71a/12

< Ar. Tane, sayı. -1-

a.- mazsa 70a/3

‘a.+ i 75b/12

a.- sa 73b/3

Ağaç. -1-

aķadur - Sürekli akmak . -1-

a.+ ı 68b/7
aġız

1. Ağız. 2.Kapların veya içi boş

şeylerin açık tarafı. -8a.+ ı 68b/12, 68b/13, 69b/12

a.- a 69a/4
aķāķıyā <Gr. Mısır’da yetişen kust ağacının
meyvesinden çıkarılan usare (Succus acaciae).
-1-

a.+ ın 71a/12, 72b/12, 73a/11, 76a/11
a.+ ları 69b/11
aġrı

a. 76b/1
aķıt -

Ağrı, hastalık. -8-

a.- maķ 70a/10

a.+ sı 69a/4, 70b/13, 70b/13

a.- ur 76a/12

a.+ sın 76a/4, 76a/5, 76b/7

ākile

a.+ sını 76a/8
a.+ yı 71b/8
aġrı -

aķ -

ā. 71a/1
‘aķreb < Ar. Akrep. -2‘a.+ leri 76a/2

a.- maz ola 69a/3

‘a.+ lerüŋ 76a/3
aķsām <Ar. Parçalar, bölümler. -2-

Ağrılı. -1-

a.+ ın 68a/8, 68b/2

a. 69b/6
aķ

<Ar. Yenirce denilen yara. -1-

Ağrımak. -3a.- r 69a/1, 69a/5

aġrılı

Akıtmak. -2-

aķ ŝandal

<Ar. Sandal ağacı, ak sandal

Ak, beyaz. -4-

(Santalum album). -1-

a. 69b/7, 74a/8, 75b/10, 75b/7

a.+ dan 75b/1

Akmak. -30-

al

Kırmızı. -1-
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a. 68b/7
al -

a. 70b/3

Almak. -4-

arzū

a.- alar 75b/9, 76b/13
ķan a.- maķ 70a/4

a.+ sın 72b/11, 73a/3
‘aŝāb

a.- up 71b/6
‘alāmet <Ar. Belirti, iz. -2-

alma

<Ar. Büyük, yüce. -1-

āsān

ā.+ dur 68b/12
aŝıl

Elma (Pirus malus). -2-

a.+ ından 74a/2

a. 68a/12, 76a/5

aŝlí

a. 75b/11

aş

74b/2, 74b/2, 74b/2
a.+ ın 73a/3

a. 72a/8, 74b/6
Ona. -9-

a.+ ları 74b/3
at -

a.. 68b/13, 68b/5, 68b/6, 68b/9, 71a/1,
75b/4, 76a/13, 76a/9, 76b/6

‘ašaş

‘a.+ ı 75a/13
‘avdet <Ar. Geri gelme, dönme, dönüş. -1-

a. 76b/6

‘a. eylemez 72a/3

Onu. -1-

ay

a. 75a/6
Onun. -4-

ayaķ

Ara, mesafe . -3<Ar. Vaka, vaki olan şey. -1-

ayva
az
bāb

<Ar. Bölüm, kısım. -16b. 68a/10, 68a/11, 68a/12, 68a/6,

Fazla. -3-

68a/7, 68a/8, 68a/9, 68b/1, 68b/2, 70a/2, 72b/3,

a. 69a/7, 72a/10, 72a/5

75a/5, 75b/13, 76a/5, 76b/9

Arı, katışıksız, saf, halis. -1a. 74b/11

aruķ

Çok karşıtı, az. -1a. 69a/5

a.+ dan 73b/6

aru

Ayva (Cydonia ablonga). -1a. 73a/10, 74a/12

‘ā. olur 71a/4
Arpa (Hordeum vulgare). -1-

Ayak. -1a.+ lar 70b/8

a.+ sında 69b/1, 69b/4, 72a/12

artuķ

Ay. -2a.+ da 69a/6, 69a/6

a. 68a/5, 72a/4, 72b/2, 76a/10

arpa

<Ar. Susama, susuzluk. -3‘a. 72b/9, 74a/8

a.. 68b/9, 72b/4, 75a/2, 77a/10, 77a/7
anduz Andız otu, kanes (Inula helenium). -1-

Atmak. -1a.- alar 73a/13

andan Ondan. -5-

‘ārıż

Aş, yemek. -10a.+ ı 72b/7, 72b/9, 73b/3, 73b/4, 74b/2,

ammā <Ar. Ama. -2-

ara

<Ar. Asla mensup, hususi. -1a. 69b/2

altmış Altmış. -1-

anuŋ

<Ar. Bir şeyin kendisi, gerçeği. -2a. 71a/6

altıncı Altıncı. -2-

anı

<Far. Kolay. -1-

emr-i ‘ā. 68a/6
a. 74a/12, 74b/2

aŋa

<Ar. Sinir. -1‘a.+ a 75a/12

‘a.+ lerin 68a/8, 68b/2
‘ālí

<Far. Arzu, istek. -2-

b.+ ında 68a/4
ba‘d

Zayıf, cılız. -1-

<Ar. Sonra, ardından. -1b. 68a/3
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bādām <Far. Bādem (Amygladus communis).
-1-

b. 74b/13
bāzū

b. 72b/8

b. 73a/9

b. 74b/10, 76b/4

b.+ yıla 73a/7

-1-

becid

b.+ lardaġı 69b/10
baġa yapraġı Sinirotu (Plantago). -1-

beden <Ar. Beden, vücut. -4b.+ de 74a/9

baġla - Bağlamak, tutmak, durmak. -5-

b.+ i 71b/12

b.- maķ 70a/11

ģarekāt-ı b.+ i 70b/9

b.- r 76b/3

b.+ üŋ 70b/7

b.- ya 77a/2

behaķ <Ar. İnsan derisinde pul pul beyazlık

b.- yıcı 71a/10

ve alaca bir renk meydana getiren bir çeşit

b.- yup 73a/11

hastalık -1-

baķıyye <Ar. Artan, geri kalan, artık. -1b.+ si 71b/5

b.-ı esved 70b/12
be-külli <Ar. Hepsi, tamamı; tamamen. -2-

balġam <Gr. Balgam. -2b.+ dan 69a/12

b. 71b/8, 72a/4
bėl

b.+ ı 75b/5

Bel. -1b. 70b/13

Balık. -2-

belílec <Ar. Belile otu (Bellerica myrobalan).

b. 69a/12

-1-

b.+ dan 74a/2
Banmak. -1-

b. 77b/1
belki

b.- up 74b/6
bāselíķ <Gr. Şahdamar -1b. 70a/3

<Ar.-Far. Belki. -7b.70b/8, 71a/5, 71b/2, 72a/10, 72a/13,

73a/9, 76b/8
belür - Belirmek, ortaya çıkmak. -1-

başla - Başlamak. -3b.- duġın 70b/6

b.- icek 70b/7
benefşe <Far. Menekşe (Viola tricolor). -1-

b.- r 71a/1
b.- ya 70b/8

ba‘żı

<Ar. İyice, sağlam bir şekilde; çok. -3b. 71a/12, 72b/12, 76b/9

b. 75b/4

bāšın

yaprakları

pazı (Beta vulgaris varcicla) -2-

-2baġarsuķ Bağırsak.

ban -

Ispanakgillerden,

sebze olarak kullanılan bitki, yabani ıspanak,

bādincān <Ar. Patlıcan (Solanum melongena).

balıķ

<Far.

b. 75b/9
besfāyic <Ar. Bespaye (Polypodium vulgare).

<Ar. İç, iç yüz. -4-

-4-

b.+ da 72b/8, 73a/8, 74a/11, 74a/6

b. 73a/10, 75b/6

<Ar. Bazı. -6-

b.+ üŋ 73a/12, 73a/12

b. 68b/12, 72a/7

bėş

b.+ sınuŋ 68b/12, 69a/5, 69a/8, 69b/2
bazlamac Kalın açılmış yufka ekmeği, küçük
saç pidesi.-1-

Beş. -2b. 75b/8, 77a/2

bėşer

Beşer. -1b. 77b/2
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bėşinci Beşinci. -2b. 68a/11, 75b/13

b.- up 76a/2
bidenōs < Gr. (Peteinos) Horoz -1-

bevāŝír <Ar. Bkz. Bevāsír. -1b. 68a/4

b. 73a/9
bidnōs bkz. bidenōs. -2-

bevāsír <Ar. Basur, hemoroid, basur deliği. -

b. 73a/7

96-

b.+ ıla 73a/11
b.

68a/7, 68a/10, 68b/11, 68b/13,

bildür- Herhangi bir şeyi haber vermek. -14-

68b/3, 68b/4, 69a/12, 69b/3, 69b/5, 69b/7,

b.- ür 68a/10, 68a/11, 68a/12, 68a/8,

69b/8, 70a/3, 70b/10, 70b/4, 70b/4, 71a/12,

68a/9, 68b/1, 68b/1, 68b/3, 70a/3, 72b/4,

71a/13, 71a/3, 71a/6, 71b/2, 71b/2, 71b/7,

75a/6, 76a/1, 76a/6, 76b/10

71b/8, 72a/10, 72a/13, 72a/9, 72b/10, 73a/13,

bile

73b/3, 75a/2, 75a/4, 75a/5, 75a/7, 75a/9,
75a/12, 75b/1, 76a/11, 76a/12, 76a/3, 76b/2,

Birlikte, beraber, ile. -1b. 73a/11

bi′l-külliye <Ar. Büsbütün, tamamen. -1-

76b/3, 77a/2

b. 72a/2

ríģ-i b. 71b/5, 74a/6

bir

b.+ den 69b/11, 72a/7
b.+ e 68a/11, 68a/9, 68b/1, 70b/1,
72b/3, 72b/7, 73a/1, 73a/1, 73a/13, 73a/3,

Bir; herhangi bir. -22b. 68a/4, 68b/4, 68b/5, 68b/7, 69a/6,

69a/10, 69a/10, 73a/10, 76b/8, 76b/12, 76b/12,
77a/5

73a/6, 73b/12, 75a/12, 75a/4, 75b/5, 75a/6,

b.+ i 77a/10

75b/13, 76a/4, 76a/6, 76a/7, 77a/13, 77b/4

b.+ inden 76b/1, 76b/11, 77b/2

b.+i 72b/1, 76a/1, 76a/12, 76a/4, 76b/9

b.+ in 77a/12

b.+ in 72a/11, 72a/8

b.+ isi 68b/10

b.+ ine 73a/2

b.+ isin 76a/11, 76a/7, 76b/6

b. olan 71a/13, 71a/5

b.+ isiyle 77a/12

b. olmadın 69b/10

birbiri Karşılıklı olarak bir diğeri. -3-

b.+ üŋ 68a/9, 68b/12, 68b/2, 69a/10,

b.+ le 77a/9

69a/13, 69a/2, 69a/3, 69a/5, 70a/12, 70a/2,

b.+ ne 76b/7

70a/7, 72b/11, 72b/12, 76a/1, 76b/7, 76b/9

b.+ yle 77a/7

ríģ-i b.+ üŋ 68a/12

birez

bevāsírlü <Ar.+T. Basurlu, basur hastalığı
olan.
beyn

Biraz. -8b. 73b/1, 73b/4, 73b/5, 74b/3, 74b/4,

-2-

75a/1

b. 69b/1, 71b/3

birinc <Far. Pirinç. -3-

<Ar. Ara, aralık. -2-

b. 73b/3, 73b/9

b. 69b/1

b.+ ile 73b/5

b.+ dür 69b/1

birķaç Çok olmayan, az sayıda, az. -2-

beyne′l-verikeyn <Ar. İki kalça kemiği arası-2b. 70a/5

b. 71b/11, 76a/3
biş -

b.+ den 70a/4

Pişmek. -8b.- icek 73a/11
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b.- miş 72b/6, 72b/8, 72b/10, 73a/7,

buĥūr-ı meryem <Ar. Yer somunu, macar

74b/11, 74b/5, 74b/12

şalgamı (Cyclamen cilicicum). -1-

bişi

b. 76a/9

Yağda kızartılmış çörek, pişi. -1b. 74b/13

bulun - Bulunmak. -1-

bişür - Pişirmek. -8-

b.- mazsa 77b/1

b.- eler 73b/4

bür’

b.- mek 73a/11, 73a/4, 73a/5, 73b/5
b.- üp 73b/7, 73b/9, 75b/1
bit -

b.+ i 72a/7
büssed <Ar. Mercan. -1-

Oluşmak, meydana gelmek. -7-

b. 76a/13

b.- en 68b/11

cemre <Ar. Kabarcıklar biçiminde beliren

b.- enden 68b/11

ateşli bir cilt hastalığı. -1-

b.- er 68b/10, 68b/11, 68b/4, 72a/10,
72a/9
boy

c. 71a/1
cenāb <Ar. Yüce. -1-

Çemen

otu,

boyotu

(Foenum-

graecum). -1-

c. 68a/3
cereb

b. 73a/6

cevāv <Far. Arpa ile yapılan bir yiyecek. -1-

b. 70b/13

c. 73b/6

b.+ i 73b/9
bögrülce Fasulyeye benzer bir bitki, börülce

cevzü′s-serv <Ar. Servi kozalağı (Fructus

cupres saceae). -1-

(Vigna sinensis). -1-

c. 76b/6
<Ar. Su teresi, kekeş (Nastrutium

b. 74b/10

cırcír

Böyle, bu şekilde. -1-

officinale). -1-

b. olsa 72b/1
bu

<Ar. Uyuz hastalığı. -1c. 70b/12

bögrek Böbrek. -2-

böyle

<Ar. Hastanın iyiliğe yüz tutması. -1-

Bu. -20-

c. 73b/11
cimā‘ <Ar. Cinsel birleşme. -4-

b. 68a/6, 68b/9, 69b/11, 69b/4, 71a/2,

c. 72b/11, 73a/3

71a/4, 72a/2, 72a/3, 72a/6, 73a/13, 74b/3,

c.+ ı 75a/5, 75a/13

75a/10, 75a/3, 75a/8, 75b/10, 75b/9, 76a/12,

cirm

76b/12, 77a/9, 77b/2

yiyecek.-1-

buçuķ Buçuk, yarım. -1b. 77a/10

c.+ in 73a/13
cū‘

buġday Buğday (Triticum aestivum). -1b. 74b/12

<Ar. Posa, suyu ve özü alınmış

<Ar. Açlık. -1c. 71b/13

cünūn <Ar. Delirme, çıldırma, delilik. -1-

buĥūr <Ar. Buhur. -4b. eylemek 76b/7
b. eyleyicek 76b/9
b.+ lar eyleyeler 71b/11
b.+ lardur 71a/9

c. 70b/12
cüz

<Ar. Cüz, az miktar, biraz. -1c. 76b/12

cüźāb <Ar. Çekici, cezb edici. -1c.+ lar 72b/7
cüźām <Ar. Cüzam hastalığı. -1-
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c. 70b/13
çāre
çek -

d. 74a/12

<Far. Çare, umar. -1-

dāyim <Ar. Devamlı, sürekli. -4-

ç. 72a/5

d. 70a/13, 71b/11, 71b/9

Çekmek. -1-

d. ol 69a/8

ç.- mek 70a/6
çekirdek Çekirdek.

dė -1-

d.- dükleri 68b/7, 71a/2, 76a/10

ç.+ i 76a/7
çerb
çıķ -

d.- rler 68b/6, 68b/13, 68b/9, 69b/12,

<Far. Semiz, yağlı. -1-

71a/2, 73b/4, 75b/4, 76a/10, 76a/11, 76a/13,

ç. 72b/5

76a/9, 76b/6

Çıkmak, belirmek. -2-

def‘

ç.- a 73a/12, 76a/3
çiçek

Çiçek. -1Orman

degül
tavuğugillerden,

<Ar. Savmak, def etmek. -1d. ėdüp 70b/5

ç.+ i 68b/7
çil

Demek, söylemek. -15-

Değil. -3d. 73a/1

eti

için

d.+ dür 72a/7, 74b/13

avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ

delüce Buğdaygillerden, genellikle buğday

tavuğu. -1-

tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabani bir
bitki (Lolium temulentum). -1-

ç. 73b/8
çoķ

Çok. -10-

d. 68b/7

ç. 69b/3, 70a/7, 70b/2, 72a/2, 72a/10,

dem

Ar. Kan. -2-

72a/11, 73a/2, 73b/3, 74b/7, 77a/7

d.-i ŝāliģ 70a/11

çün

d.+ i 75b/3

<Far. Çünki, nasıl ki, ne zaman ki. -2ç. 68a/3, 72b/2

daĥı

dem-be-dem <Far. Bazen, arasıra; sürekli. -2-

Dahi, da, de, daha, hâlâ, hem, ve, yine

-21-

d. 69a/4, 75b/6
demeví <Ar. Bünyesinde dört unsurdan biri

d. 68b/5, 68b/8, 69a/7, 70a/12, 70b/2,
72a/6, 72b/13, 73a/1, 73a/5, 73a/9, 73b/1,

olan kan maddesinin baskın olması, kanlı
mizaç. -3-

73b/2, 73b/5, 73b/6, 73b/7, 73b/7, 73b/8,

ishāl-i d. 75b/2

74b/4, 74b/4, 76a/12, 76b/3

ishāl-i d.+ yi 77a/2

dāne

ishāl-i d.+ yile 69b/4

<Far. Tane, tohum. -2d. 73b/9

demregü Temriye hastalığı. -1-

d.+ si 68b/5

d. 70b/12

dāne çādır <Far. Çadıruşağı bitkisi bu bitkiden

demü′l-aĥaveyn <Ar. İki kardeşkanı ağacı

elde edilen zamk (Dorema ammoniacum). -1-

(Calamus draco). -3-

d. 76a/9
dart daşra

d. 76a/13, 76b/10, 77a/5

Tartmak. -1d.- alar 77b/4

d.+ ile 75a/2

Dışarı. -2-

d.+ le 72a/5

d. 68b/11, 73b/2
datlu

demür Demir. -2-

Tatlı. -1-

deri

Deri. -1d.+ sinüŋ 76b/3
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dördünci Dördüncü.

d.+ ına 72a/4
devā

<Ar. İlaç. -1-

d. 68a/10, 75a/5
dört

d.+ lardan 71b/10
devā-yı ģādde <Ar. Sert, tesirli ilaç. -3-

dur -

dib

dut -

d. 76a/10

d.- ar 76b/2

<Ar. Zaman. -1-

d.- maķ 70b/10, 71a/11

d.+ i 69a/6

d.- mamaķ 70b/6

Dip, kök. -4-

d.- maz olur 72a/12

d.+ i 69b/3, 76b/4

d.- up 71b/2
dutıl - Tutulmak. -4-

d.+ indeki 76b/3

d.- sa 71a/11, 71a/4

direm <Ar. Okkanın dört yüzde biri. -20d.

d.- up 72b/13

73a/10, 75b/10, 75b/11, 75b/7,

75b/8, 75b/9, 77a/10, 77a/3, 77a/4, 77a/5,

d.- ur 69a/10
dutulu Tutulu. -2-

77a/6, 77b/2, 77b/3

d. olup 70a/3

d.+ in 76b/12
Diri, canlı. -1-

d. olur 68b/13
duz

d.+ le 76a/2
ditre - Titremek. -1domalan Arapmantarı (Tumer aestivum). -1-

duzlu

Tuzlu. -1d. 74a/2

dükeli Bütün, hepsi. -3-

d. 74b/10

d. 70b/11, 73b/13

Dövmek, ezmek. -13-

d.+ n 76a/7

d.-eler 76b/12, 77a/12, 77a/9, 77b/2,
77b/4

dürrāc <Ar. Keklik cinsinden, eti gevrek bir
kuş, çil kuşu, turac kuşu. -1-

d.- üp 73a/107, 3b/4, 76a/1, 76a/12,
76b/1, 76b/2, 76b/7, 77a/8

d. 73b/7
dürt -

dögül - Dövülmek, ezilmek. -3d.- miş ola 75b/7
dökil - Dökülmek. -1d.- ür 70b/4
Dönmek. -2d.- er 69b/8
d.- üp 72a/13

İlaç/merhem vb. nesneleri sürmek. -3d.- icek 76a/4

d.- miş 75b/7, 75b/8

dön -

Tuz. -1d.+ ı 74b/12

d.- ye 70b/9

dög -

Tutmak. -8ta‘alluķ d.- an 68a/11, 75b/13

d.+ in 76a/13

diri

Durmak. -1d.- duġından 72b/2

coum). -1devr

Dört. -1d. 77a/5

d. 72a/6-7, 72a/9, 72a/11,
deve šabanı Deve tabanı bitkisi (Cyclamen

-2-

d.- mek 76a/7, 76a/8
düş -

Düşmek. -1d.- icek 70a/6

düşür - Düşürmek. -3d.- ür 76a/2, 76a/4, 76b/9
edviye <Ar. İlaç, ilaçlar. -9e. 71a/10, 77a/9
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e.-i 68a/12 68a/11

elli

e.-i müfredeyi 76a/1

e. 75b/7

e.+ leri 76a/12

em -

e.+ sinden 71a/13

efvāh

em‘ā

e. 70b/3

<Ar. İşler, ameller. -1-

e.+ da 75a/9

e. 70b/9

e.+ ya 75a/12, 75a/7

<Ar.

Ağızlar,

menfezler,

ağıza

em‘ā-yı diķāķ <Ar. (em‘ā’ü’d-daķíķa) İnce
bağırsak. -1-

infitāĥ-ı e.-ı 69b/12 69b/11
e.-ı ‘urūķ 70b/10, 70b/4, 71a/3, 75a/7,
75a/9, 75b/2, 77a/2
<Far. Eğer. -15e.

69a/11, 69b/12, 69b/13, 70a/10,

70a/3, 70a/6, 70a/9, 71a/2, 72a/4, 73a/8, 73b/1,
73b/6, 73b/7, 74b/3, 77b/1
ek -

e. + da 69b/13
em‘ā-yı ġılāž

e. + da 69b/12
emlec <Ar. Hindistan’a mahsus devâyî bir
meyve, amlacotu (Phyllanthus emblica). -3e. 77b/1

Dökmek, serpmek. -2<Ar. Genellikle, çoklukla. -6e. 69b/7, 70a/1, 72a/8
e.+ i 68b/13, 70b/3
e.+ inüŋ 72a/13

ekśerí <Ar. Çok defa, çoğu. -1e. 68b/8
eksil - Eksilmek. -1e.- mege 70b/7
eksük Az, eksik. -1-

şarāb-ı e. 75a/11
e.+ i 75a/3
emr

emrūd <Far. Armut. -1e. 74a/11
enār

e.+ lerden 74b/6

e. 74a/12, 74a/7
encír

e.+ in 74b/4
Elemek. -3e.- yeler 76b/12, 77b/2
e.- yüp ol 77a/8
Elek. -1e. 77a/11

<Far. İncir ağacı ve meyvesi (Ficus

carica). -2e. 74b/7
encübār <Ar.

Beşparmak

otu

e. 75a/6
şarāb-ı e. 75a/10
ėriş -

Ulaşmak, olgunlaşmak. -3ė.- meye 69b/9, 70b/1, 70b/11

erük

Erik

ağacı

ve

meyvesi

domestica). -2e. 74a/2, 74a/7
esbāb <Ar. Sebepler. -2-

TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2014, Year 2, Issue 4
Issn: 2147-8872

- 78 -
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erecta).-2-

ekşilik Ekşilik. -1-

elek

<Far. Nar (Punica granatum). -2-

e.+ den 74a/9

Ekşi. -4e. 74a/12, 74a/2, 74b/2

ele -

<Ar. İş buyurma, buyruk, buyrultu. -1e.-i ‘ālí 68a/6

e. 69a/7
ekşi

<Ar. (em‘ā’ü ġalíže). Kalın

bağırsak. -1-

e.- icek 76a/12, 76b/2
ekśer

<Ar. Bağırsak. -4-

e.+ yile 71a/7

benzeyen her türlü delikler. -6-

eger

Emmek. -1e.- er 72b/5

e.+ yi 77a/8, 77a/9
ef‘āl

Elli. -1-

(Prunus
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e.+ ın 68a/8, 68b/2

e. 74b/13

<Ar. İz, belirti. -1-

e.+ i 74b/12

e.+ i 70b/7

e.+ üŋ 75a/1

Sarhoş olmak. -1-

ev

e.- mekden 74b/9
esved <Ar. Siyah, kara. -1-

e.+ in 76b/2
evķāt

behaķ-ı e. 70b/12
eşribe <Ar. İçilecek şeyler, içkiler. -1-

evvel

<Ar. Önce, ilk, birinci, başlangıç. -7e. 68a/7, 68b/2, 69b/12, 69b/7, 70a/1,

Et. -13-

77a/6

e.+ i 73b/12, 73b/13, 73b/13, 73b/13,
74b/5

ėt -

<Ar. Zamanlar, çağlar. -5e. 68b/9, 69a/1, 69b/7, 70a/1, 74a/9

e. 71a/10
et

Ev, yuva. -1-

e.+ kinden 72a/10
eyle - Yapmak, inşa etmek, imal etmek. -91-

e.+ ile 72b/5, 72b/5, 72b/6, 73a/4

ishāl e.- dügi 75b/11

e.+ in 73b/8

źikr e.- dügümüz 77a/12

e.+ inden 73b/13, 74a/1

źikr e.- dük 72a/4, 75a/4

e.+ ler 73b/11

tertíb e.- düm 68a/6

Etmek, yapmak. -25-

buģūr e.- mek 76b/7

ısķāš ė.- düklerinden 72a/9

ģacāmat e.- mek 70a/4

ishāl ė.- e 75b/6

iģtirāz-ı külli e.- mek 74a/5

ė.- eler 69a/1

isķāš e.- mek 72a/6

ıŝlāģ ė.- eler 74b/3

istincā e.- mek 71b/1, 71b/7

teskín-i veca‘ ė.- eler 71a/7

perhíz e.- mek 74a/7, 74b/10

seyelān ė.- en 69b/5

riyāżet e.- mek 72a/1

fāyide ė.- enleri 76a/6

faŝd e.- mekden 70a/7

fā’ide ė.- enleri 68b/1

faŝd e.- memek 70a/8

fāyide ė.- er 73a/13, 75a/4

ķabż e.- meye 73a/5, 75a/11

seyelān ė.- er 75a/10

zaģmet e.- meye 72b/2

taģlíl ė.- er 72b/10, 76a/8, 76b/8

ĥabš e.- meyeler 72a/3

tereşşüģ ė.- er 68b/9

‘avdet e.- mez 72a/4

ziyān ė.- er 73b/12

ķabż e.- mez 75a/8

ma‘ahaźā ė.- icek 70a/9

ziyān e.- mez 74a/10

šahāret ė.- icek 71b/4

fāyide e.- r 71a/6, 72b/7

iģsās ė.- ince 70b/7

ķabż e.- r 73b/10, 75a/4, 75a/13, 75b/2,

istincā ė.- mekden 71b/1
imtiśāl ė.- üp 68a/6
def‘ ė.- üp 70b/5

75b/3, 75b/5
ķaš‘ e.- r 71a/10, 71b/7, 75a/5, 75a/7,
75b/2, 75b/3, 75b/4, 76a/2, 76b/8

ģall ė.- üp 75b/11

ķaví e.- r 75a/5, 75a/13

teķāšur ė.- üp 69b/6

ķuvvet e.- r 75a/7

etmek Ekmek. -3-

ziyān e.- r 73a/3
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nerm e.- r 73b/1

e. 73a/1, 73a/10, 74b/11, 74b/13, 75b/7

sāķıš e.- r 70b/3

e.+ dür 70a/6, 71b/7, 72a/1, 72b/12,

sākin e.- r 71b/8, 75a/13, 76a/8, 76b/7

72b/13, 73a/1, 73a/3, 73a/5, 73a/6, 73a/8,

taģlíl e.- r 71b/8, 73b/1

73b/1, 73b/5, 73b/6, 73b/8, 73b/9, 74a/12,

telyín e.- r 73a/8

74a/13, 74b/13, 75a/1, 75a/12, 75a/3, 75a/6,

zaģmet e.- r 69a/5

76a/8

ziyāde e.- r 72b/12

eyyām <Ar. Günler, gündüzler. -2-

ziyān e.- r 70b/2, 74b/7

e. 75b/12

isti‘māl e.- rler 72a/11

e.+ dan 75b/13

zaģmet e.- rse 74a/6

farķ

zaģmet e.- se 71a/12

çok şey arasındaki ayrılık. -1-

ķaš‘ e.- seler 71a/4
fā’ide e.- ye 75b/5

f. 69b/4
faŝd

<Ar. Kan alma. -2-

fāyide e.- ye 77a/13, 77b/4

f. eylemekden 70a/7

ķaš‘ e.- ye 75a/11, 77a/1

f. eylememek 70a/8

neşf e.- ye 71b/3

fāsid

taģammül e.- ye 70b/6
taģlíl e.- ye 77b/1, 75b/5

<Ar. Kötü, fena, yanlış, bozuk. -1f. 70a/12

fā’ide <Ar. Fayda, yarar. -3-

telyín e.- ye 75b/5

f. ėdenleri 68b/1

tevlíd e.- ye 73b/10

f. eyleyen 68a/10

buĥūrlar e.- yeler 71b/11

f. eyleye 75b/5

hablar e.- yeler 77b/3

fāyide <Ar. bkz. fā’ide -8-

istifrāġ e.- yeler 70a/13

f. ėdenleri 76a/6

isti‘māl e.- yeler 71a/9, 71b/11

f. ėder 73a/13, 75a/4

ķurslar e.- yeler 77a/10

f. eyler 71a/6, 72b/7

perhíz e.- yeler 71b/10

f. eyleye 77a/13, 77b/4

tā‘šír e.- yeler 73b/4

f. eyleyen 72b/3

teĥír e.- yeler 75b/12

ferāric <Ar. Piliçler. -1-

tenķıye e.- yeler 71b/12

f.+ ile 72b/6

fāyide e.- yen 72b/3

fi’l-cümle <Ar. Bütün, hepsi, tüm. -3-

fā’ide e.- yen 68a/10

f. 69a/7, 70b/9, 74a/2

ziyān e.- yen 72b/3

fuķā‘

buģūr e.- yicek 76b/9

içecek, boza. -1-

isti‘māl e.- yicek 73a/2
muvāžabet e.- yicek 72a/2
isti‘māl e.- yüp 71a/11

furūn

<Gr. Fırın. -1f.+ da 74b/12

gāh

müdāvemet e.- yüp 76b/8
İyi. -27-

Pirinç, darı ve ekmekten yapılan bir
f.+ dan 74a/3

iķtiŝār e.- yüp 72b/1

eyü

<Ar. Ayrılık, başkalık; iki veya daha

<Far. Zaman, an. -6g. 69a/9, 68b/10, 69a/10, 69a/9, 69b/9,

69b/9
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gėrü

ġ. ola 74a/13

75b/12, 75b/13, 77a/8

ġ. olmamış ola 72a/1

getür - Getirmek. -3-

ġ. olmaya 70a/12

ķıvāma g.- eler 75b/10

ġ. olmayınca 70a/8

g.- ür 72b/11, 73a/4

ġāyıš

gevde Gövde, vücut. -2-

ġ. olursa 73b/6

g. 70b/3

<Ar. Yoğun, kesif; yapışkan. -1-

g.+ si 69b/3

ġ. olur 69b/7

gey

<Ar. (ġā’iš) İnsan pisliği, insan dışkısı.

-1-

geyik
<Ar. (ġā’ib) Gizli, göze görünmeyen

ġıźā

ġ. olur 68b/11

ġ.+ lar 71a/10, 71b/9, 74b/11

<Ar. (ġāyaž) Darıltmak, öflekendir-

ġ.+ lardan 71b/9

ġ. 69b/13, 69b/13, 70a/1

gel -

<Ar. Besin, gıda. -10ġ. 72b/4, 73a/13, 73b/10

mek, gazaba getirmek. -3geç -

Geyik. -1g. 73b/13

şey. -1ġāyiž

Çok, pek, gayet, pek çok. -2g. 70a/8, 71b/6

ġ.+ ın 72a/12
ġāyib

-8-

g. 68a/5, 69b/13, 70a/11, 72a/3, 72a/9,

ġ. olıcaķ 74b/5

ġ. olup 74b/1
ġalíž

Yine, tekrar, bir daha, sonra.

ġ.+ ları 68a/10, 72b/3, 72b/4
gibi

Geçmek. -1-

Gibi. -12g. 68b/5, 68b/7, 68b/8, 69a/12, 70b/13,

g.- medin 74b/8

72b/5, 73b/11, 74a/4, 74a/5, 74a/7

Gelmek. -7-

gici -

Kaşınmak. -2-

g.- ür 69a/7, 69b/13, 70a/1, 70a/2

g.- r 69b/6

ĥōş g.- ür 69b/9

g.- r olur 69b/3

gendenā <Far. Yabani pırasa, dağ pırasası, sarı

gider - Uzaklaştırmak, çıkarmak, yok etmek,

çiriş (Allium porrum poireacı). -9-

kaldırmak, izale etmek, defetmek. -3-

g.

72b/10, 72b/10, 72b/12, 72b/13,

g.- e 74b/4

76b/5, 77b/1, 77b/3

g.- meyincek 71b/5

g.+ yı 71b/6, 73a/2
gerek

g.- ür 73b/2

Gerek, ihtiyaç. -38-

gilermení <Far. Ermeni kili denen ve ilaç

g. 70a/4, 70a/4, 70a/8, 70a/9, 70a/9,

olarak kullanılan bir tür kil, potasyum nitrat.-1-

70a/10, 70a/11, 70b/6, 70b/7, 71a/11, 71a/12,
71a/13, 71b/1, 71b/1, 71b/2, 71b/3, 71b/6,

g. 76b/1
gil-i ermení bkz. gilermení. -1-

71b/12, 71b/13, 72a/5, 72a/6, 73a/4, 73a/9,
73a/11, 73b/5, 73b/7, 73b/12, 74a/5, 74a/7,

g. 76b/10
gir -

74b/7, 74b/8, 74b/9, 74b/9, 74b/11, 74b/11,
75a/1, 75a/11, 75a/3
gereklü Gerekli. -1g. 69a/3

Girmek. -2g.- mek 71a/12, 71b/12

git -

Gitmek, geçmek, yok olmak. -3g.- er 72a/3
g.- mek 71b/8
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ģacāmat

ģ. 70a/6
ģ. eylemek 70a/4

Gölge. -1-

ģācet

g.+ de 77a/11
Görmek. -1-

görin - Görünmek. -1-

ģad
ģadd

ģ.+ i 70b/11

g.+ yi 71b/13

ģ.+ ince 70b/11, 71a/4

göynük Yanık. -1-

ģ.+ inden 69a/4

g.+ i 71a/2

ģ.+ ine 70b/1
ģādde <Ar. Sert, tesirli, keskin. -1-

g.- e 73b/11

ģ. 74a/3
ģaķíķat <Ar. Gerçek. -2-

gözik- Görünmek. -1g.- ür 68b/10

ģ.+ in 68a/8, 68b/2
ģālet

gözsüz bevasír <T.-Ar. Yara ağzı kapalı olan
ve akıntı olmayan basur. -1-

ĥālí

<Ar. Tenha, boş. -3ĥ. 72a/7

<Far. Yabani nar ağacı (Punica

ĥ. olıcaķ 77a/13

granatum). -3-

ĥ.+ yiken 77a/1

g. 76a/13, 77a/3, 76b/11

ĥalķ

Gün, yirmi dört saatlik zaman dilimi. -

1ģab

<Ar. Hal. -1ģ.+ de 75a/10

g. 68b/13

gün

<Ar. Had, sınır. -6ģ.+ den 73b/2

gövde Gövde. -1-

g.- ür 73a/2, 76a/12

<Ar. Bkz. ģadd -1ģ.+ den 71a/9

g.- mez 68b/11

göyündür - Yakmak; kızartmak. -3-

<Ar. İhtiyaç. -4ģ. 75b/12, 76b/12, 77a/11, 77b/3

g.- mek 70a/9

gülnār-ı mıŝrí

<Ar. Halk. -1ĥ. 72a/12

ģall

<Ar. Ezme, eritme, yumuşatma. -2-

g.+ lerde 69a/7

ģ. ėdüp 75b/11

<Ar. Hap, hap şeklinde ilaç. -1-

ģ. olup 77a/7

h.+ lar eyleyeler 77b/3

ĥamír <Ar. Hamur. -3-

ģabb-ı ās <Ar. Mersin ağacı ve yemişi (Myrtica

ĥ.+ i 74b/12

communis). -1-

ĥ.+ in 75a/1, 77a/9

şarāb-ı ģ. 75b/2-3
ģabbü′r-rumān

<Ar. Nar tohumu (Semen

punica granatum). -1ģ. 73b/3
ĥabš

ĥamírlü <Ar.-T. Hamurlu. -1ĥ. 72b/9
ĥamírsüz <Ar.-T. Hamursuz.
ĥ. 74b/13

<Ar. Yanılma, yanlış davranma. -1ĥ. eylemeyeler 72a/3

ģammām <Ar. Hamam. -3ģ.+ a 71a/12, 71b/12
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helāk

<Ar. Bozulmuş, harap. -1ĥ. olur 72a/12

h. olur 72a/13
hem

ģarāret <Ar. Hararet. -8ģ. 72b/9, 73b/6, 74a/13, 74a/13, 74a/8,

<Ar. Yok olma. -1<Far. Hem, ve daha. -3h. 69b/6, 70b/3, 75a/5

henüz <Far. Henüz, daha. -1-

74b/4

h. 71b/13
ģ. olmayıcaķ 73b/8

her

ģ. olup 74a/9

<Far. Her. -11h.

68b/10, 72b/4, 73b/10, 73b/10,

ĥardal <Ar. Hardal otu, ak hardal (Snapis

76a/7, 76a/11, 76b/1, 76b/6, 76b/11, 77a/10,

alba) ve yabani hardal (Snapis arvensis) olmak

77b/2

üzere başlıca iki türü bulunmaktadır. -1-

her-çend <Far. Her ne zaman. -1-

ĥ. 74a/3

h. 72a/7

ģarekāt <Ar. Hareketler. -1-

ĥıffet

ģ.-ı bedeni 70b/9
ģareket <Ar. Hareket. -3ģ. 72a/1

ĥ. 69b/9
ĥišāb

<Ar.

Bir

veya

birçok

kimselere

ağızdan veya yazı ile söyleme. -1-

ģ.+ e 72b/11, 73a/3
ģāŝıl

<Ar. Hafifleme, rahatlama. -1-

ĥ. 68a/3

<Ar. Meydana gelen şey. -4-

ĥıyār

ģ. ola 68a/5

sativus).-2-

ģ. olup 69b/9
ģ. olur 71a/5, 72a/8

Hıyar,

salatalık

(Cucumis

ĥ. 74a/10, 74a/7
híç

ĥāŝıyyet <Ar. Özellik. -2ĥ. 75a/8

<Ar.

<Far. Hiç. -4h. 69b/10, 70b/6, 71b/3, 72b/2

ĥōş

ĥ.+ dür 75a/8

<Far. Hoş, iyi. -1ĥ. 69b/9

ĥaşĥāş <Ar. Haşhaş (Papaver somniferum). -

ģummā-yı rub‘ <Ar. Nöbeti dört günde bir

1-

tutan sıtma. -1ĥ. 77a/3

ĥašar

ģ. 70b/13

<Ar. Tehlike. -1-

ĥurmā <Far. Hurma (Phoenix dactylifera). -

ĥ.+ dan 72a/6

1-

havān <Far. Havan. -1h.+ a 77a/9
ģayz

ĥ. 74b/6
ĥuŝūŝā <Ar. Başkaca, ayrıca; özellikle. -5-

<Ar. Adet olma, regl olma. -1idrār-ı ģ. olıcaķ 71a/6

ĥ. 74a/10, 74a/13, 74a/2, 74b/3, 74b/9
ģüsn

<Ar. Güzellik, tamlık. -4-

hāżime <Ar. Midedeki eritici, sindirici kuvvet.

ģ.-i tedbír 69a/1, 72b/1

-1-

ģ.-i tedbíre 72a/2
h. 73b/8

ģ.-i tedbírle 72a/4

ģażret <Ar. Saygı, sayma için büyüklere
verilen ünvan. -1-

ılan

Yılan. -1ı. 76b/4

ģ. ola 68a/7
TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2014, Year 2, Issue 4
Issn: 2147-8872

- 83 -

Şaban Doğan & M. Sezen Güneş

www.turukdergisi.com

‘ınebí <Ar. Basur hastalığının bir türü. (yaŝŝı

i. 69b/8

ya müdevver olur aŋa ‘ınebí derler.. 68b/6). -3-

i.+ a 70b/11

‘ı. 68b/6

i.+ ıla 71a/9, 74b/7

‘ı.+ nüŋ 68b/6, 69a/13

iģsās

ısfanāĥ <Gr. Ispanak (Spinacia oleracea). -3ı. 72b/7, 73a/9

i. 70b/6
iģtirāz <Ar. Sakınma, çekinme. -1-

ı.+ ıla 73a/7
ıŝlāģ

<Ar. Düzeltme, ıslah etme. -1-

i.-ı külli eylemek 74a/5
iģtiyāc <Ar. İhtiyaç. -1-

ı. ėdeler 74b/3
ıslan - Islanmak. -2-

i. ola 72b/13
iki

i. 69a/6, 72a/5, 72a/6, 77a/10, 77b/3

ı.- mış 77a/8

i.+ si 69b/4
ikinci İkinci. -2-

ı.- alar 77a/6
ı.- up 75a/3

i. 68a/8, 70a/2
ikişer

ıssıcaķ Sıcacık. -1ı.+ ıla 71b/6
aynı. -1-

iķtiŝār <Ar. Bir şeyle yetinmek. -1i. eyleyüp 72b/1
‘ilāc

‘i.+ dür 68b/3

‘i.+ ın 68b/1, 76b/10

i.+ i 73a/10

‘i.+ ında 71a/6
ile

i.+ ine 73a/11, 76a/2
İçmek. -17-

ilik

i.- eler 71a/8, 71b/9, 75b/13, 77b/4

imtiśāl <Ar. Gerkeni yapma; bir örneğe göre

i.- icek 75b/6

hareket etme. -1i. 68a/6

i.-mek73a/8,73b/7, 75a/3, 75a/3, 75b/1

incik

i.- memek 74b/8, 74b/8

arasında kalan kemik. -1-

i.- üp 71a/10, 71b/12, 74b/9
İçeri. -2-

incübār bkz. encübār. -4i. 76b/1, 76b/10, 76b/13, 77a/5

İçin. -1-

incük

i. 77a/12

bkz. incik. -1i.+ i 76a/6

<Ar. Akıtma. -1i.-ı ģayz olıcaķ 71a/6

ifrāš

İncik kemiği, dizkapağı ile ayak bileği
i.+ ler 70b/8

i. 68b/11

idrār

İlik, kemik iliği. -1i.+ i 76a/6

i.- megin 75b/12

içün

İle. -1i. 69a/1

i.- e 75b/11

içerü

<Ar. İlaç. -4‘i. 77a/1

İç; insanın ya da herhangi bir şeyin içi.-4i.+ inden 74a/10

İkişer. -1i. 77a/4

‘ibāret <Ar. …dan meydana gelmiş; bir şeyin

iç -

İki. -6-

ı.- ıcaķ 77a/6
ıslat - Islatmak. -2-

iç

<Ar. Duyma, anlama, duyum. -1-

<Ar. Aşırılık. -4-

iŋen

Çok, pek, daha çok, gayet, ziyade. -4i. 70a/6, 75a/1, 75a/3, 75a/8

infitāĥ <Ar. Açılma.

-1-
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i.-ı efvāh-ı 69b/11

istisķā <Ar. Siroz hastalığı. -1-

in-şā’allāhü te‘alā <Ar. Allah nasip etti ise. -1i. 77b/4
ishāl

i. 71a/5
iştihā

<Ar. Hafifleme, azalma, ishal. -20i.70b/1,70b/2,74a/12,74a/9,75a/1,75b/6

i.-yı ša‘ām 72a/1
i‘tidāl <Ar. Ilımlılık, itidal. -2-

i.-i demeví 75b/2

i.+ ile 71b/12, 71b/13

i.-i demevíyi 77a/2

iyü

i.-i demevíyile 69b/4
ķab

Kabuk. -3-

i. eyledügi 75b/11

ķ.+ ı 77a/3

i.+ i 77a/1

ķ.+ ın 76b/4, 76b/4
ķabaķ Kabak (Cucurbita). -1-

i.+ ile 70b/3, 73b/6
i. olıcaķ 73b/2, 74a/11

ķ. 74b/2

i. olmayıcaķ 72b/8

ķābıż

i. olmazısa 74a/8

<Ar. Kabzeden, tutan. -1ķ. 75a/10

i. olup 73b/8

ķabūl - <Ar. Kabul. -1-

i. olursa 74a/5

issi

İyi. krş. eyü. -1i.+ dür 72b/10

i.+ den 73b/2

isķāš

<Ar. İştah, yemek yeme isteği. -1-

ķ.- i ģażret 68a/7

<Ar. Düşürme, yok etme. -2-

ķabż

<Ar. Tutma, kabız. -17-

ı. ėtdüklerinden 72a/9

ķ.70a/13, 73a/6, 73b/9, 75a/7, 75a/8

ı.eylemek 72a/6

ķ. eylemeye 73a/5, 75a/11

Sıcak. -8-

ķ. eyler75a/13,75a/4,75b/2,75b/3,75b/5

i. 71b/1, 71b/4, 71b/5, 73a/1, 73b/11,

ķ.+ı 73b/1

73b/11, 75b/11, 77b/4

ķ. olıcaķ 75b/10

istifrāġ <Ar. Kusma. -1-

ķ. olmaġa 75b/6

i. eyleyeler 70a/13
istiġnā <Ar.

Eldekini

ķ. olmaķ 70b/2
yeter

ihtiyaçsızlık -1-

bulma,

ķ. olup 73a/8
ķaçan Ne zaman, ne zaman ki. -4-

i. 68a/5

ķ. 71a/11, 71a/3, 73a/6, 74a/7

isti‘māl <Ar. Kullanma. -7-

ķadar

i. 68a/10

<Ar. Kadar. -2ķ. 69a/3, 75b/12

i. eylerler 72a/11

ķadím <Ar. Eski. -1-

i. eyleyeler 71a/9, 71b/11
i. eyleyicek 73a/2

ķ.+ den 73b/12
ķal -

Kalmak. -5-

i. eyleyüp 71a/11

ķ.- an 68a/5, 77a/8

i. olunur 75a/6

ķ.- maya 71b/3

istincā <Ar. Pislikten temizlenme. -4-

ķ.- up 71b/5

i.+ dan 71b/1
i. ėtmekden 71b/1

ķ.- ur 72a/13
ķan

Kan. -71-

i. eylemek 71b/1, 71b/7
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ķ. 68b/9, 69a/3, 69a/4, 69a/8, 69b/5,
69b/6, 69b/10, 69b/10, 70a/1, 70a/2, 70a/3,

ķ. 74a/7
ķarşu

70a/8, 70a/10, 70a/10, 71a/10, 71a/9, 72b/5,
73b/10

Sonra. -2ķ. 69a/2, 70b/3

ķaşuķ Kaşık. -1ķ. almaķ 70a/4
ķ.+ a 69a/13

ķ.+ ıla 77a/7
ķaš‘

ķ.+ dur 69a/11
ķ.+ ı 68b/12, 68b/13, 69a/4, 69a/5,

<Ar. Kesme, kırma. -12ķ. eyler 71a/10, 71b/7, 75a/5, 75a/7,

75b/2, 75b/3, 75b/4, 76a/2, 76b/8

69a/6, 69a/8, 69b/3, 69b/7, 69b/8, 70a/7,

ķ. eyleseler 71a/4

70b/4, 70b/4, 70b/10, 70b/10, 71a/11, 71a/3,

ķ. eyleye 75a/11, 77a/1

71a/9, 72b/12, 72b/13, 73b/11, 73b/3, 75a/10,

ķat -

75a/11, 75a/2, 75a/9, 75b/4

Katmak. -8ķ.- alar 73b/4

ķ.+ ıla 69b/13

ķ.- arlarısa 73b/1

ķ.+ ın 70b/10, 71a/11, 71b/7, 72b/11,

ķ.- arlarsa 73b/7, 74b/4

73a/2, 75a/12, 75a/4, 75a/7, 75a/7, 75b/1,

ķ.- maķ 73b/5, 75a/1

75b/2, 75b/2, 76a/11, 76a/13, 76a/5, 76b/2,

ķ.- mamaķ 73a/9

76b/3, 76b/8, 77a/13, 77a/2

ķ.- up 77a/6

ķ.+ uŋ 70a/9

ķatı

ķ.+ suz 69b/13, 70a/1
ķancıķ - Kan oturmak. -1ķ.- mış 68b/8
ķara

ķaraca Karaca, karamsı, siyahımsı.-1ķ.+ sın 76a/5
ķara helíle <T.-Far. Helile otunun bir türü

(Terminalia). -2-

73a/1, 73a/12, 74a/2
ķav

Kavlamış yılandan çıkan deri. -1ķ.+ ın 76b/5

ķaví

<Ar. Kuvvetli, güçlü, sağlam. -4ķ. eyler 75a/13, 75a/5
ķ. olmayıcaķ 73b/9
ķ. olup 70b/5

ķavrul - Kavrulmak. -1-

ķ. 75b/8, 77b/1

ķarāķır <Ar. Gürültüler, uğultular.
ķ.+ la 76a/5
ķarı

ķ. 69a/1, 70a/8, 70b/5, 71a/6, 71b/2,

Kara, siyah. -2ķ. 69b/7, 70a/9

Sert; pek; çok; oldukça; şiddetli. -8-

ķ.- mış 73b/6
ķavun Kavun (Citrullus melo). -1ķ. 74a/4

Yaşlı, ihtiyar. -1-

ķaymaķ Sütün veya yoğurdun yüzünde zar

ķ. 73a/7

durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu

ķarış - Karışmak. -3ķ.- a 77a/10, 77a/7
ķ.- mış 77a/9
ķarışdur - Karıştırmak. -8ķ.- alar 76b/12, 77a/7, 77a/9
ķ.-up 74a/12,75b/1,76a/7, 76b/2, 76b/7
ķarpuz <Far. Karpuz (Cirullus vulgaris) -1-

yağlı katman. -1ķ.+ dan 74a/1
ķayna - Kaynamak. -1ķ.- r 76a/2
ķaynat - Kaynatmak. -3ķ.- alar 75b/9
ķ.- ıcaķ 76a/3
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ķ.- up 71b/6

k.- e 69a/3

ķayur- Zarar vermek. -2ķaz

k.- üp 69a/4

ķ.- maz 74b/2, 74b/6

keśírā <Ar. Geven dikeninden çıkarılan bir

Kaz. -1-

tür zamk. -3-

ķ. 73b/13

k. 77a/4

ķazı - Kazımak. -1-

k.+ yı 77a/6

ķ.- yup 73a/10
kebere <Ar.

Sürekli

k.+ yıla 77a/8
yeşil

kalan

çalı

keyfiyet <Ar. Nitelik, madde, husus, iş. -1-

görünümünde bir bitki, kebere, kapari

(Capparis). -1-

k.+ in 68a/12
kez

k. 76b/4
keçi

k. 69a/6, 71b/11

Keçi. -2-

ķıl

k. 73b/13, 73b/9
keçi boynuzı Keçi boynuzu ağacı (Ceratonia

Kıl. -1ķ.+ larınuŋ 69b/3

ķına

siliqua) -1-

<Ar. ‘Hınnâ’. Kına. -1ķ. 76a/9

k. 68b/7

ķısım

kehrübā <Far. Kehribar. -1-

<Ar. Kısım, tür. -5ķ. 68b/4, 68b/5

k. 77a/3

ķ.+ dur 68b/4

keklik Keklik. -1-

ķ.+ ı 68b/8

k. 73b/8

ķ.+ uŋ 68b/9

kelem <Far. Lahana, top lahana, göbek lahana

ķıvām <Ar. Kıvam. -1-

(Brassica oleracea). -1k. 73a/3

ķ.+ a getüreler 75b/10
ķız -

kendü Kendi. -1k.+ den 70b/5

Kızmak, ısınmak. -1ķ.- mış 75a/2

ķızıl

kendülik Bir nesnenin varlığını veya tözünü

Kızıl, kırmızı. -1ķ. 70a/10

ķızıl gül <T.- Far. Kırmızı gül (Rosa canina).

oluşturan şey -1k.+ ine 72b/2

-1-

kerdeme <Gr. Tere otu (Lepidium sativum) -1k. 73b/11
kes -

Kez, defa. -2-

ķ. 77a/2
ķızıllıķ Kızıllık, kırmızılık. -1-

Kesmek; son vermek; etkisini önlemek

-11-

ķ.+ a 69b/8
ķızıl ŝandal <T.-Ar. Sandal ağacının bir türü,

k.- düklerinden 72a/8, 72a/10

kızıl sandal ağacı (Pterocarpus santalinus). -1-

k.- e 77a/13
k.- er 72b/11, 75a/12, 76a/4, 76a/5,

ķ.+ dan 77a/5, 75b/1
ķızıl üzüm Kızıl üzüm (Vitis vinifera). -1-

76a/5, 76a/13

ķ. 73b/1

k.- erler 72a/11
k.- mek 72a/5
kesil - Kesilmek, sona ermek. -2-

ki

<Far. Ki, ki edatı. -79k. 68a/5, 68a/7, 68b/10, 68b/2, 68b/3,

68b/6, 68b/8, 69a/1, 69a/1, 69a/10, 69a/3,
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69a/9, 69b/3, 69b/4, 69b/6, 69b/8, 69b/9,
70a/12, 70a/2, 70b/1, 70b/11, 70b/2, 70b/5,

ķ. 72b/5, 73a/4
ķōz

70b/7, 71a/1, 71a/11, 71a/3, 71a/6, 71a/7,
71a/8, 71a/9, 71b/13, 71b/3, 71b/5, 71b/8,

<Far. Ceviz (Juglans regia). -1ķ. 73a/6

kök

Kök. -1-

72a/4, 72a/10, 72a/12, 72a/2, 72a/3, 72a/7,

k.+ ine 76a/10

72b/13, 72b/3, 72b/4, 72b/4, 72b/7, 73a/7,

köpüklü Köpüklü. -1-

73b/11, 73b/2, 73b/3, 73b/4, 74a/10, 74a/11,

k. olur 70a/2

74a/11, 74a/13, 74a/6, 74b/11, 74b/12, 74b/3,

ķurıt - Kurutmak. -5-

74b/9, 75a/11, 75a/4, 75a/5, 75a/6, 75a/8,

ķ.- alar 77a/11

75b/13, 75b/4, 75b/5, 75b/7, 76a/10, 76a/13,

ķ.- ur 76a/4, 76a/5, 76b/8, 76b/9

76a/3, 76a/9, 76b/4, 76b/6, 76b/9, 77a/1,

ķurs

<Ar. Yuvarlak, hap şeklinde ilaçlar. -3-

77a/13, 77b/4

ķ.+ lar eyleyeler 77a/10

kim

ķ.+ uŋ 77a/10, 77a/11

kirās
kíse

krş. ki. -2k. 68a/4, 73b/10

ķursaķ Kuşların

<Gr. Kiraz (Cerasus avium). -1-

bulunan,

k. 74a/5

biçiminde şişkin organ. -1-

<Far. Kese. -2k. 73a/10

ķuru

Kişi. -8k. 71a/13, 71b/3, 73a/2

kitāb
ķo -

Kusmak. -1-

ķuş

Kuş. -1ķ.+ lar 73b/13

ķuvvet <Ar. Kuvvet, güç. -9ķ. 70b/5, 70b/6

<Ar. Kitap. -1-

ķ. eyler 75a/7

k.+ lardan 68a/5

ķ.+ i 70b/2, 70b/7, 73a/12, 76a/3

Koymak, bırakmak, katmak. -5-

ķ. verür 75a/12, 75a/5
ķuvvetlü Kuvvetli, güçlü. -1-

ķ.- mayup 70a/11
ķ.- maz 71a/3

ķ. 74b/9
küllí

ķoruķ Koruk, olgunlaşmamış üzüm. -3ķ. 74b/2, 74b/5
ķ.+ ıla 74b/2
Koymak. bk. ķo- -7ķ.- ıcaķ 76b/3

<Ar. Umumi, bütün. -1iģtirāz-ı k. 74a/5

lākin

<Ar. Lakin, fakat. -1l. 73a/4

límōn <Gr. Limon (Citrus limonum). -1l. 74b/5

ķ.- maya 75b/6

lisānü΄l-ģamel <Ar. Sinirotu, bağa yaprağı

ķ.-up 72a/6,72a/9,73a/11,77a/11, 77a/9

(Rhodiola rosea). -2-

ķoyın Koyun. -2-

l. 76b/13
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k.+ ye 71a/5

ķ.- maķ 70b/7, 71b/2, 72b/2

ķoy -

toplandığı

ķ.+ maķdan 70a/7

k.+ lerüŋ 72a/11, 72a/8
k.+ nüŋ 69b/1

üzerinde

ķ. 74b/4, 74b/7, 77a/2
ķus-

k.+ lere 72a/7

yiyeceklerin

borusu

ķ.+ ı 69a/12

k.+ yi 73a/12
kişi

yemek
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şarāb-ı l. 75b/3
ma‘a-haźā <Ar. Böyle iken, bununla beraber.
-1-

m. 69a/9
māzū

<Far. Mazı (Thuya). -1m. 76b/1

m. 70a/9

meclis <Ar. Defa; öyün. -1-

mādām <Ar. Öyle ki, ne zaman ki. -4m. 69a/3, 69b/8, 70b/5, 72a/3
mādde <Ar. Madde, element, öge. -4m. 70b/4

m.+ üŋ 75b/12
mecmū‘ <Ar. Bütün, toplam, hepsi. -3m.+ ın 75b/9, 76b/12, 77b/2
meded <Ar. Güç, takat. -1-

m.+ si 69a/13
m.+ sin 76a/8
m.+ sinden 69a/2
maģrūrü΄l-mizāc <Ar. Eski tıp anlayışında
sıcak öğelerin baskın olduğu bünye. -1m. 73a/1

m.+ i 69a/3
medíd <Ar. Uzun, çok uzun süren. -1m. 69a/10
meger <Far. Eğer, o durumda. -1m. 69a/1
meh-mā-emken <Ar. Mümkün olduğunca. -1-

ma‘ide <Ar. (mi‘de) Mide. -2m. 77a/1, 77a/13
mā’iyyet <Ar. Sulanma. -1m.+ in 71b/3
maķ‘ad <Ar. Anüs, oturak yeri. -6m. 68b/3, 69b/5, 72a/11
m.+ da 69b/5
m.+ dan 69b/10
m.+ uŋ 68b/10
mālíģūlyā <Ar. <Gr. Melankoli. -1m. 70b/12
ma‘lūm <Ar. Bilinen, belli. -1m. 69a/7

m. 74b/6
mení <Ar. Meni, dölsuyu. -1m.+ yi 72b/12
mercān <Ar. Mercan.

-1-

m. 76a/13
mercimek <Far. Mercimek (Lens culinaris) -1m. 74b/10
merhem <Ar. Merhem. -1m.+ lerdür 71a/8
mersín <Gr. Mersin ağacı ve yemişi (Myrtica

communis). -2m. 76b/13, 76b/5
meśelā <Ar. Misal olarak, örneğin. -1-

maraż <Ar. Hastalık. -8m.+ a 69b/11

m. 69a/6
mu‘ālice <Ar. İlaçla tedavi, sağaltım. -4-

m.+ ı 68a/4

m. 72a/6

m.+ ında 68a/10, 75a/5

m.+ si 68b/12

m.+ ınuŋ 68a/7

m.+ sin 68a/9, 70a/3

m.+ lar 71a/3, 71a/4
m.+ laruŋ 70b/11
maŝšakí <Ar. Sakız, sakız ağacından elde
edilen bir tür reçine (Pistacia lentiscus). -3m. 76b/10, 77a/4
m.+ yile 74b/3

mu‘ayyen <Ar. Belli, belirli. -2m. 69a/6, 69a/8
mu‘ažžam <Ar. Ulu, ululanmaya değer. -1m.+ dan 68a/3
muĥālif <Ar. Aykırılık gösteren, uymayan.-1m. 71b/9
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<Ar. Yumruları, şişleri veya bir

iltihabı iyi eden ilaç. -1-

m. 68a/3
mümtelí <Ar. Dolu, dolgun, dolmuş. -1-

m. 71b/10

m. olmaya 69a/2

muĥtebis <Ar. İhtibas eden, kapanıp kalan. -1-

münāsib <Ar. Uygun. -3-

m. olur 75a/9

m. 71a/10, 71b/9

muķl-ı ezraķ <Ar. Günlük ağacı (Boswellia

carteri). Muḳl-ı ezraḳ ve muḳlü’l-yehūd olmak
üzere başlıca iki türü vardır. -2-

m.+ dür 72b/9
mürr

<Ar. Mirra adı verilen ve Arabistan’da

yetişen bir ağaç ve o ağacın zamkı, usaresi

(Comiphora myrrha). -1-

m. 76a/7, 76b/5
muķlu ezraķ <Ar. bkz. muķl-ı ezraķ. -1m. 77b/2

m. 76b/5
müsekkenāt <Ar. (müsekkināt) Teskin edici,

muraššıb <Ar. Rutubetli. -1-

hafifletici şeyler. -1-

m. 72b/4

m.-ı veca‘ı 72b/1

muŝadda‘ <Ar. Başı ağrıtan. -1-

müsekkin <Ar. Teskin edici, uyuşturucu,

m.+ dur 73a/4

yatıştırıcı. -2-

muvāfıķ <Ar. Uygun, yerinde. -1-

m.-i veca‘ 71a/8

m. 71b/9

m.-i veca‘dur 71a/7

muvāžabet <Ar. Bir işe ara vermeden çalışma.
-1-

müsemmin <Ar. Semizleştiren. -1m. 72b/4, 72b/6

m. eyleyicek 72a/2

müshil <Ar. Müshil, bünyedeki herhangi bir

müceffif <Ar. Kurutucu. -1-

maddeyi hafifletici, sehl edici. -3-

m. 71b/10

m. 70a/13, 71b/11, 71b/12

mücevvef <Ar. İçi oyuk, içi boşaltılmış. -1m. 75b/7

müştebih <Ar. Şüphelenen, şüpheci. -1m. 69b/4

müdāvemet <Ar. Bir işe aralıksız çalışma. -1m. eyleyüp 76b/8

m. 69b/2

müddet <Ar. Zaman, vakit. -2-

mütevālid <Ar. Birbirinden doğup üreyen. -1-

m.+ de 69a/7

m. olmaġınuŋ 69a/11

m. olmaz 69a/9

mütevātir <Ar. Belirgin. -1-

müdebber <Ar. Tedbir alınmış, düşünce ile
hareket edilmiş. Şarāb-ı müdebber: Bir çeşit
şurup (yapılışı için bk. 75b/5-13).
şarāb-ı m. 75b/5
müdevver <Ar. Değirmi, yuvarlak. -1m. 68b/6

müteġayyir <Ar. Değişmiş, başkalaşmış. -1-

-1-

m. 69a/10
mütevellid <Ar. Meydana gelen. -4m. 71b/5
m. olsa 69a/12
m. olup 69a/2
m. olur 72b/5

müfrede <Ar. Basit. -2m.+ yi 68a/12
edviye-i m.+ yi 76a/1
mükerrem <Ar. Saygı değer. -1-

müvellid <Ar. Meydana getirici, yol açıcı. -1m.- i sevdā 73b/10
müzmin

<Ar. Ağırlaşma dönemi kırkıncı

günden sonra olan ateşli hastalık. -1-
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m. 75a/11
nāfi‘
na‘nā

n. eyleye 71b/3

<Ar. Yararlı. -1-

nevāŝır <Ar. (nevāsír) Basurlar, basur delik-

n. olup 72a/7

leri. -1-

<Ar. Nane (Mentha piperita). -2-

n.+ a 72a/13

n. 73b/5

nevbet <Ar. Nöbet, sıra, hastalık nöbetleri. -2-

n.+ yı 71b/6

n. 69a/8

na‘nā‘ bkz. na‘nā. -3-

n.+ i 69a/7

n. 73a/6, 73b/4, 74b/3

ním-birişt <Far. Rafadan. -1-

nānĥuvah <Far. Anason (Pimpinella anisum). 1-

n. 72b/6
ním-kūft <Far. Yarı dövülmüş. -2-

n. 77b/1
nārdāng

n. 75b/7, 75b/8

<Far.

Nar,

erik,

elma

gibi

nişāsta <Far. Nişasta. -1-

meyvelerden elde edilen bir tür pekmez. -3n. 73b/3, 73b/5, 74b/1

n. 77a/4
nite

nārinc <Ar. Turunç (Citrus aurantium). -1n. 74b/5
nebāt

Nasıl. -1n. 70b/2

niteki Nitekim. -1-

Topraktan çıkan her türlü şey, bitki. -2n. 76a/10

n. 73b/11
nüšūl

<Ar.

Çeşitli

otların

kaynatılarak

nebāt şeker <Far. İlaç olarak kullanılan

suyunun başa dökülmesi ya da buharının başa

billurlaşmış şeker, nebat şekeri. -1-

tutulması şeklinde kullanılan bir grup ilaç. -2-

n. 74a/10

n.+ lar 71a/11

neffāģ <Ar. Çok kokan, kokulu. -1n. 74b/10
nefĥ

n.+ lardur 71a/8
od

<Ar. Yel; mide ve bağırsak gazı;

romatizma, hastalık etkenlerinden. -6-

o. 71a/1
oġlaķ

n.72b/9, 73a/9, 74a/6, 74a/9, 74a/11,
74a/12
nerm

<Far. Yumuşak, hafif. -4-

nermlik <Far.-T. Yumuşaklık, hafiflik. -1n. 70b/1

75b/13, 76a/3, 77a/8
o.+ dur 69b/4, 70a/12, 71a/6, 71b/8
ol -

Olmak, bulunmak, meydana gelmek.

-141o.- a 69a/3, 70b/1, 70b/9, 72a/1, 72b/6,

nesne Nesne, şey. -7n. 69a/2, 73b/10

neşf

O. -12o. 69a/8, 70b/9, 71b/5, 71b/7, 73a/12,

n. ola 70b/1
n. olup 73b/2, 74a/11

Oğlak. -1o. 72b/5

ol
n. eyler 73b/1

Od, ateş. -1-

72b/8, 73a/7, 73b/10, 74b/11, 74b/12, 74b/12,
75b/7, 77a/11, 68a/7,

n.+ den 72a/5

ġālib o.- a 74a/13

n.+ lerden 74a/2, 74a/3, 74a/3, 74b/10

ģāŝıl o.- a 68a/5

<Ar. Suyu veya akışkan bir nesneyi

iģtiyāc o.- a 72b/13

emme, soğurma. -1-

müsemmin o.- a 72b/4
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temeddüd o.- a 74a/6

ķabż o.- up 75a/9

o.- alar 72a/3

ġālib o.- up 74b/1

o.- an 71a/13, 71a/5, 73b/13

ģall o.- up 77a/7

isti‘māl o.- an 68a/11

ģāŝıl o.- up 69b/9

źikr o.- an 71a/4

ishāl o.- up 73b/8

ŝādır o.- dı 68a/4

ķabż o.- up 73a/8

o.- ıcaķ 69a/4, 69a/5, 69b/5

ķaví o.- up 70b/5

ġālib o.- ıcaķ 74b/5

mütevellid o.- up 69a/2

ĥālí o.- ıcaķ 77a/13

nāfi‘ o.- up 72a/7

idrār-ı ģayz o.- ıcaķ 71a/6

sebeb o.- up 71a/2

ishāl o.- ıcaķ 73b/2, 74a/11

žāhir o.- up 68b/10

ķabż o.- ıcaķ 75b/10

zāyil o.- up 71b/8, 72a/3

vāķı‘ o.- ıcaķ 75a/1

o.- ur 68b/5, 68b/6, 68b/7, 68b/7,

o.- madın 69b/10

68b/8, 68b/10, 68b/12, 68b/13, 69a/6, 69a/9,

o.- maġa 71a/3

69a/9, 69a/10, 69a/10, 69a/12, 69b/2, 69b/3,

ķabż o.- maġa 75b/6

69b/3, 69b/5, 69b/6, 69b/8, 69b/9, 69b/11,

ża‘íf o.- maġa 70b/6

70a/2, 70b/3, 70b/3, 72a/2, 72a/10, 72a/12,

mütevālid o.- maġınuŋ 69a/11

75a/8

ķabż o.- maķ 70b/2

mütevellid o.- ur 71b/6

ġālib o.- mamış ola 72a/1

ġalíž o.- ur 69b/7

o.- masa 74a/8

ġāyib o.- ur 68b/11

o.- maya 73a/5, 74a/11

ĥarāb o.- ur 72a/12

ġālib o.- maya 70a/12

ģāŝıl o.- ur 71a/5, 72a/8

mümtelí o.- maya 69a/2

helāk o.- ur 72a/13

o.- mayıcaķ 72b/9, 72b/10, 73b/8,

muĥtebis o.- ur 75a/9

74a/10, 74a/12

müdevver o.- ur 68b/6

ishāl o.- mayıcaķ 72b/8

müştebih o.- ur 69b/4

ķaví o.- mayıcaķ 73b/9

müteġayyir o.- ur 69b/2

ġālib o.- mayınca 70a/8

mütevellid o.- ur 72b/5

ķabż o.- mayup 70b/1

te’ĥíz o.- ur 69a/9

o.- maz 69a/4, 69a/9, 69b/11

zāyil o.- ur 71a/2

o.- sa 71a/12

‘ārıż o.- ur 71a/4

ishāl o.- mazısa 74a/8

o.- ursa 69b/12, 70a/1, 70a/10, 73a/9

zāyil o.- mazsa 72a/4

ġālib o.- ursa 73b/6

o.- sa 72b/1

ģācet o.- ursa 75b/12

ķabż o.- sa 73a/7

ishāl o.- ursa 74a/5

mütevellid o.- sa 69a/12
o.- up 70a/3, 70a/8, 70a/9, 70a/10,
70b/8, 73b/2, 74a/9, 74a/11

olı(u)n -Yapılmak, meydana getirilmek. -2te’líf o.- a 68a/5
isti‘māl o.- ur 75a/6
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renglü <Far.-T. Renkli. -1-

o. 75b/7, 75b/8
oŋult - İyileştirmek, onultmak. -1-

r. 68b/7
resm

o.- ur 76a/5
otur -

Oturmak. -1-

r. 72a/2
revā

o.- maķdan 72a/12
otuz
ov öd

r.+ dur 73b/7, 74a/9
ríģ

o. 75b/11, 75b/9

ağrı. -9r. 72b/9, 73a/8, 74a/11, 76b/10

o.- maķ 71b/13

r.-i bevāsír 71b/5, 74a/6

Öd maddesi. -1-

r.-i bevāsírüŋ 68a/12

ö.+ i 76a/9

r.+ in 72a/12, 76b/8
risāle

r. 68a/4

Örülmek, sarılmak. -1-

r.+ yi 68a/6

ö. 76b/2

rişte
riyāģ

p.+ ı 71b/2

riyāżet <Ar. Perhiz. -1r. eylemek 72a/1
ru‘āf

p.+ den 74a/1
perhíz <Far. Perhiz, uzak durma, sakınma. -3-

rušūbet <Ar. Nem, nemli özellikte. -2-

p. eylemek 74a/7, 74b/10

r. 71b/3

p. eyleyeler 71b/10

r.+ in 71b/4

<Far. O halde, şimdi. -1-

rušūbetlü <Ar.-T. Nemli. -1r. 76a/4

<Ar. Rahat. -1-

sā‘at

r. 69b/9

<Ar. Saat. -1s. 74b/8

<Ar. İnce, berrak, saydam. -2-

ŝabāģ <Ar. Sabah. -1-

r. 69b/8, 72b/7
reg-bend <Far. Kan durdurmak için kullanılan

ŝ. 75b/10
saç

bir tür sargı, tampon. -1r.+ 70a/11
reng

<Ar. Burun kanaması. -1r. 71a/5

b. 72a/13

raķíķ

<Ar. Yelller, ağrılar, romatizmalar. -1r.+ ı 75b/5

p.+ ıla 71b/4
<Far. Peynir. -1-

<Far. Erişte, ev makarnası. -1r. 72b/9

panbuķ <Far. Pamuk (Gossypium). -2-

rāģat

<Ar. Kısa yazılmış küçük kitap. -2-

ö. 73b/13

örümcek Örümcek. -1-

pes

<Ar. 1. Yel, rüzgar. 2. Romatizma, yel,

Ovmak. -1-

ö.- miş 69a/12

penír

<Far. Yerinde, uygun. -2-

Otuz. -2-

ördek Ördek. -1örül -

<Ar. Tarz, usul. -1-

s.+ ınuŋ 69b/2
saç -

<Far. Renk. -6r.+ i 68b/6, 69b/1, 69b/2, 69b/7

Saçmak. -1s.- ıcaķ 76a/1

ŝādır

r.+ in 70a/9
r.+ inden 69b/2

Saç. -2-

<Ar. Çıkan. -1ŝ. oldı 68a/4

ŝāfí

<Ar. Safi, saf, katışıksız. -1-
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ŝ. 70a/10
ŝafrā

ŝ.+ sın 72b/7

<Ar. Dört ana öğeden biri olan öd

sarulıķ Sarı renklilik, sarılık. -1-

maddesi. -4-

s.+ ıla 69b/1

ŝ. 74a/13, 74b/1, 74b/4

sa‘ter

ŝ.+ yı 75b/5

-1-

saķın - Sakınmak. -5-

s. 74a/4

s.- maķ 70a/7, 71b/1, 71b/6, 74b/6,
74b/9
sāķıš
saķız

<Ar. İşe yaramaz durumda. -1-

sebeb <Ar. Sebep. -2-

s. 70b/2

s. olup 71a/2

Sakız (Pistacia lentiscus). krş. maŝšakí.

s.+ i 69a/11
semiz Semiz, şişman. -3-

s. 73b/5, 75a/1

s. 72b/5, 72b/6, 73a/4

s.+ ıla 73b/4

senderōs <Gr. Kehribara benzeyen bir tür tıbbi

<Ar. Sakin, dindirilmiş. -4-

zamk. -1-

s. eyler 71b/8, 75a/13, 76a/8, 76b/7
ŝāliģ

<Ar. İyi, yarar. -4-

s. 71a/2

ŝ.+ dür 73a/13

serí ‘ü′l-fesāde <Ar. Çabuk bozulma, hızlı

<Ar. Zamk, çeşitli bitkilerden elde

bozulma. -1-

edilen tıbbî reçine. -1-

s. 74a/4

ŝ. 77a/8

serí‘ü′l-hażm

ŝamġ-ı ‘arabí <Ar. Arap zamkı, Mısır’da
yetişen karaz ağacının zamkı. -3-

Sandal

sersām <Far. Menenjit hastalığı. -1ağacı,

ak

sandal

(Santalum album), kızıl sandal (Pterocarpus
santalinus), sarı sandal (Fringilla spinus) olmak
üzere üç türü vardır. -3ŝ. 73b/7, 76b/13, 77a/5
ŝandaleyn <Ar. Ak ve sarı sandal. -1şarāb-ı ŝ. 75a/13
<Ar. Sara hastalığı. -1ŝ.-ı sevdāví 70b/12
sarmısaķ Sarımsak (Allium sativum) -1s.+ dur 73b/12
ŝaru

s. 74b/11
s. 74a/4

ŝ.+ yle 77a/6
ŝandal <Ar.

<Ar. Çabuk hazm olan. -1-

serí‘ü′l-istiģāle <Ar. Çabuk olmayan. -1-

ŝ. 76b/11, 77a/4

ŝar‘

s. 76b/11
serešān <Ar. İyileşmez bir tür çıban, kanser.-1-

ŝ. 70a/11, 72b/4, 74b/11
ŝamġ

sayaġı Tereyağı. -1s.+ yla 73a/5

-3-

sākin

<Ar. Güveyiotu (Origanum vugare).

s. 70b/13
sevdā <Ar. Dört ana öğeden kara safra
maddesi. -8s. 69a/11, 73a/5, 73b/10
s.+ dur 69a/11
s.+ ya 69a/13
s.+ yı 70a/12, 70a/13, 75b/5
sevdāví <Ar. Kara safra maddesiyle ilgili. -3s. 69a/11, 70b/11
ŝar‘-ı s. 70b/12
seyelān <Ar. Akma. -3-

Sarı. -2-

s. 75b/3

ŝ. 76b/4

s. ėden 69b/5
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s. ėder 75a/10
ŝıġır
sıġır
sıķ śıķl

su

Sığır. -1-

s. 74b/8, 75a/3, 75a/3, 75a/4

ŝ. 73b/12

s.+ da 73b/13

bkz. ŝıġır. -2-

s.+ dan 74b/7

s. 76a/6, 76a/9

s.+ nuŋ 71b/5

Sıkmak. -1-

s.+ ya 71b/5

s.- alar 73a/12

s.+ yı 75a/2

<Ar. Artık, dışkı. -1-

s.+ yıla 71a/13, 71b/1, 71b/4, 71b/4,

ś. -ı yābis 75a/9
sız sigil

71b/7, 75b/11, 77b/3, 77b/4

Sızmak. -1-

s.+ yın 71b/6, 75a/3, 75b/9

s.- up 68b/9

s.+ yına 74b/5, 74b/5, 74b/5

Deride,

özellikle

ellerde

oluşan

zararsız, pürtüklü küçük ur, siğil. -1-

sufūf

s. 77a/12

Silmek. -1-

sulu

s.- mek 71b/2
sinā-yı

mekkí

<Ar. Toz halinde ilaç, toz şeklindeki

ilaçlar. -1-

s.+ ler 68b/5
sil -

Su. -22-

Sulu, sulanmış. -1s. 76a/4

<Ar.

Sinameki(Cassia

acutifolia).-1-

śü’lūlí <Ar. Vücutta meydana gelen siğil gibi.
Metinde basur hastalığının bir türü. -2-

s. 75b/8

ś. 68b/5, 69a/12

siŋirlüce ot Sinirotu, bağa yaprağı. (Plantago

summāķ <Ar. Sumak ağacı ve tohumu (Rhus

major). -1-

coriafia). -3-

s. 75b/4

s. 73b/4, 74b/1

sirkelü Sirkeli. -1s. 74a/3

s.+ ı 73b/5
susa - Susamak. -1-

sivilci Sivilce. -1s.+ lerden 68b/3

s.- yıcaķ 75a/2
süd

soġan Soğan. -6s. 72b/10, 72b/11, 72b/13, 73a/1, 76b/5

s.+ den 74a/1
sükür

s.+ ı 73a/2
soŋ
ŝoŋra

Son, sonra. -1-

<Ar. Sarhoşluk. -1s.+ den 74b/9

sülük

Sülük. -4-

s.+ ına 69b/13

s. 70a/5, 70a/6

Sonra. -9-

s. urup 70a/5

ŝ. 69b/7, 70a/1, 71b/2, 72a/10, 72a/8,
72a/9, 75b/13, 77a/10, 77a/8

süst

s.- up 75a/2
sovuķ Soğuk, soğuk özellikte olan. -6s. 71a/13, 71b/3, 73a/1, 73a/3, 73a/6,

<Far.

Gevşek,

güçsüz,

işlevini

yapamaz.-1-

sovıt - Soğutmak. -1-

74b/7

Süt. -1-

s. 68b/8
süz -

Süzmek. -1s.- eler 75b/9

şaģm-ı ĥanžal <Ar. Ebucehil karpuzu içi. -1ş. 76b/5
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şalġamek <Far. Domuz topalağı, domuz turpu,
devetabanı (Cyclamen mirabile). -1-

ş.+ ya 73a/12
şöyle

ş. 76a/11
şarāb

ş. 68a/4, 68b/8, 69a/1, 70b/1, 71b/3,

<Ar. Şurup. -12-

72a/12

ş. 74b/9

tā

ş.-ı ģabb-ı 75b/2
ş.-ı emlec 75a/11
ş.-ı lisānülģamel 75b/3

ta‘alluķ <Ar. İlgili, bağlantılı; ait olma. -2t. 68a/11, 75b/13
ša‘ām <Ar. Yemek, yiyecek. -2-

ş.-ı müdebbir 75b/5

š. 74b/8

ş.-ı ŝandaleyn 75a/13

iştihā-yı š. 72a/1

ş.+ ı 73b/7

šabí‘at <Ar.

ş.+ ıyla 76b/13, 76b/13, 76b/13, 77a/1

bünyenin kan, kara safra, safra ve balgamdan

şeftālü <Far. Şeftali (Persica vulgaris). -1-

üzere iki özelliğe sahiptir. Bütün nesneler buna

ş.+ ile 75b/10

bağlı olarak soğuk-nemli (yaş), sıcak-kuru

ş.+ le 74a/10

özelliklerine

sahiptir.

Nesnelerin

bu

özelliklerine “tabiat” denmiştir. -21-

ş. 75a/10, 75b/1

š. 73a/6, 73a/8, 74a/11

ş.+ den 75b/10

š.+ dan 71a/5

ş.+ i 75a/6, 75b/4

š.+ ı 70a/13, 70b/4, 73a/5, 73a/8,

ş.+ ler 71b/9, 75a/6

73b/1, 73b/2, 75a/11, 75a/13, 75a/4, 75a/7,

ş.+ lerden 71b/10

75a/8, 75b/10, 75b/2, 75b/3, 75b/4, 75b/5,

ş.+ lerdür 71a/8

75b/6

ş.+ leri 68a/11

šaġla - Dağlamak. -2-

ş.+ lerüŋ 77a/12

š.- r 76a/12

ş. vermek

š.- yup 75a/2

Ar. Şerefli, mübarek, kutsal. -1-

taģammül <Ar. Tahammül. -1t. 70b/5
šahāret <Ar. Temizlik, temizlenme. -2š. ėdicek 71b/4

<Ar. İyileşme, sağalma. -1-

taģlíl

ş.+ sına 71a/2

7-

<Ar. Halletmek, geçirmek, dağıtmak. -

<Far. Şişe. -1-

t. 71b/7

ş.+ siyle 70a/6

t. ėder 72b/10, 76a/8, 76b/8

<Far. Çorba. -4-

t. eyler 73b/1

ş.+ lar 72b/5

t. eyleye 75b/5, 77b/1

ş.+ sın 73a/7, 73a/9

taķdím <Ar. Öne alma. -1-
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<Far. Şeker. -2-

ş.+ ıla 72b/8

şōrvā

eski

öğenin her biri soğuk-nemli, sıcak-kuru olmak

şírūġan <Far. Şırlağan, susam yağı. -1-

şíşe

özelliği;

meydana geldiği kabul edilmiştir. Bu dört

ş. 75a/8

şifā

Mizaç

ş. 74a/7

şerbet <Ar. Şurup. krş. şarāb. -11-

şeríf

<Far. Ta, bir şeye, bir yere doğru. -3t. 73a/4, 77a/7, 77a/9

ş.-ı encübār 75a/10

şeker

Şöyle. -6-
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t. olur 69a/9

te’ĥír

tamām <Ar. Tamam, bütünüyle. -3-

t. eyleyeler 75b/12

t. 71a/4, 73a/11, 77a/6

t. olur 69a/9

šamar Damar. -5-

teķāšur <Ar. Damlama, damla damla dökülme.

š. 69b/12, 71a/12

-1-

š.+ ından 70a/4

t. ėdüp 69b/6

š.+ ları 68b/4

telyín <Ar. Kabzı hafifletme, içi yumuşatma.

š.+ laruŋ 69b/10

-2-

šamlam Damla. -2-

t. eyler 73a/8

š. 69b/6, 69b/6

t. eyleye 75b/5

tāmm <Ar. Noksansız, tam. -1-

temeddüd <Ar. Çekilmek, uzamak, gerinmek.

t. 72a/8

-1-

šaŋlacaķ Sabahla birlikte. -1-

t. ola 74a/6

š. 71b/13
tarĥūn

<Ar.

temmet <Ar. Bitti, sona erdi.
Tarhun

(Artemisia

otu

dracunculus). -1-

t. 77b/4
lavman. -1-

Dış taraf, dışarı. -2-

t. eyleyeler 71b/12

š. 71a/9

tennūr <Ar. Tandır. -1-

š.+ sında 68b/10
tā‘šír

t.+ da 74b/12

<Ar. Güzel koku ile kokulandırma. -1-

ter

t. eyleyeler 73b/4
šatlu

<Far. Taze. -1t. 74a/6

Tatlı. -2-

tere

š. 72b/4, 72b/7

olarak yenen baharlı bitki, tere (Lepidium). -1-

šavşan Tavşan. -2-

tereşşüģ <Ar. Sızma, sinme. -1-

Tavuk. -2-

t. ėder 68b/9

t. 72b/6

tertíb

t.+ ıla 73a/4
šebāşír-i hindí <Far.

<Far. Turpgillerden, yaprakları salata
t.+ ler 73b/11

š. 74a/1, 76b/3
tavuķ

-1-

tenķıye <Ar. Bağırsağa şırınga ile ilaç verme,

t. 73b/11
šaşra

<Ar. Erteleme, geciktirme. -1-

<Ar. Tertip, düzenleme. -1t. eyledüm 68a/6

Bambu

şekeri,

kamışı şekeri. -2-

hint

teskín <Ar. Sakinleştirme, normal düzeye
getirme. -1-

š. 76b/11, 77a/3
tedbír <Ar. Yol, çare. -10t. 72a/3

t.-i veca‘ ėdeler 71a/7
tevlíd <Ar.

Meydana

getirme,

ortaya

çıkarma. -2-

ģüsn-i t. 69a/1, 72b/1

t.-i 73a/4

ģüsn-i t.+ e 72a/2

t. eyleye 73b/10

t.+ i 70a/12, 71b/8
t.+ in 68a/12, 68a/9, 70a/2
ģüsn-i t.+ le 72a/4

tėz

<Far. Çabuk. -1t. 73b/2

tėzcek Çabucak, derhal, hemen. -2-
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t. 70a/11, 74b/8
te’líf
toĥm

ü. 68b/4, 68b/9, 69a/6, 73a/10, 75a/3,

<Ar. Eser yazma. -1-

75b/9, 76b/12, 77b/3

t. 68a/4

üçer

<Ar. Tohum. -3-

ü. 77a/4, 77a/5

t.+ ı 76b/5, 77b/1, 77b/2

üçünci Üçüncü. -2-

šoŋuz šopalaġı Domuz topalağı, domuz turpu,
devetabanı (Cyclamen mirabile). -1-

ü. 68a/9, 72b/3
ümíź

š. 76a/10
<Far.

oleracea).

-1-

(Portulace

Semizotu

ürcüvāní <Far. (ercevāní) Erguvan çiçeği
renginde, parlak ve kızıl. -1-

t. 77a/3

tūtí

ü. 68b/6

<Far. Dut. (Fructus mori nigri). -2-

üst

ü.+ inde 77a/11

<Far. Dutla ilgili, duta benzer. Metinde

ü.+ ine 71b/2, 74b/8, 76a/1, 76a/12,
76a/3, 76b/2, 76b/3

t. 68b/9, 76a/1

ü.+ ine urıcaķ 76a/11

t.+ nüŋ 69a/13

ü.+ ine urmaķ 71a/13

Tüy. -2-

ü.+ ini 71b/2

t.+ sin 73a/10, 76b/3
türbüd <Far.

Türbit

otu

üşen - Çekinmek, ihtitaz etmek, korkmak. -2-

(Conculvulus

ü.- e 70b/8

turpethum). -1-

ü.- eler 73b/3

t. 75b/7
türkí
uc
ur -

üzer

Üst. -4-

<T.-Far. Türkçe. -1-

ü.+ ine 68a/6, 68b/4, 69a/8

t. 68a/4

ü.+ ine olalar 72a/3

Uç. -1-

üzüm

Üzüm (Vitis vinifera). -3-

u.+ ları 68b/4

ü. 68b/5, 74b/4

İlaç sürmek; yapıştırmak.-3-

ü.+ den 74a/8

üstine u.- ıcaķ 76a/11

vācib

üstine u.- maķ 71a/13
sülük u.- up 70a/5
‘urūķ

Üst. -11-

t. 68b/8, 74a/5
basur hastalığının bir türü. -3-

tü

<Far. Umut, umma. -1ü.+ dür 68a/7

tuhmuġān

tūt

Üçer. -2-

v.+ dür 70b/10
vāķı‘

<Ar. Damarlar. -8efvāh-ı ‘u. 69b/12, 70b/10, 70b/4,

<Ar. Yapılması gerekli olan. -1<Ar. Olan, olma. -1v. olıcaķ 75a/1

vaķt

<Ar. Vakit, zaman. -7-

71a/3, 75b/2, 77a/2, 75a/7, 75a/9

v.+ ın 70b/10

uvacuķ Ufacık. -1-

v.+ ında 70a/5, 71b/11, 76b/12, 77a/11,

u. 68b/4
uvaķ
üç

77b/3

Ufak, küçük, kırıntı. -1-

v. olur 75a/8

u.+ ı 77a/3

vaķtsuz <Ar.-T. Vakitsiz, zamanı gelmeden. -

Üç. -8-

2v. 71a/11, 71a/3
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<Ar. Ve bağlacı. -256-

76b/7, 76b/8, 77a/13, 77a/2, 77a/3, 77a/4,

v. 68a/3, 68a/8, 68a/8, 68a/8, 68a/9,

77a/5, 77a/8, 77b/1

68a/12, 68b/1, 68b/2, 68b/2, 68b/2, 68b/3,

veca‘

<Ar. Ağrı, sızı, acı. -6-

68b/4, 68b/5, 68b/8, 68b/7, 68b/9, 68b/10,

v. 69b/5, 71a/7

68b/12, 68b/12, 69a/10, 69a/5, 69a/9, 69b/2,

müsekkin-i v. 71a/8

69b/3, 69b/3, 69b/5, 69b/6, 69b/6, 69b/6,

teskín-i v. ėdeler 71a/7

69b/7, 69b/8, 69b/8, 69b/9, 69b/9, 70a/1,

müsekkin-i v. 71a/7

70a/12, 70a/13, 70a/2, 70a/3, 70a/7, 70a/9,

müsekkenāt-ı v.+ ı 72b/1

70b/12, 70b/12, 70b/12, 70b/12, 70b/12,

ver -

Vermek. -8-

70b/13, 70b/13, 70b/13, 70b/13, 70b/13,

zaģmet v.- icek 71a/7

70b/13, 70b/3, 70b/8, 70b/9, 71a/1, 71a/1,

v.- mek 75a/10, 75a/11

71a/1, 71a/1, 71a/10, 71a/11, 71a/11, 71a/12,

v.- üp 70a/13

71a/13, 71a/5, 71a/9, 71b/10, 71b/10, 71b/10,

v.- ür 75a/12, 75a/5

71b/10, 71b/12, 71b/12, 71b/13, 71b/7, 71b/8,

zaģmet v.- ür 69a/1

71b/9, 72a/1, 72a/1, 72a/12, 72b/1, 72b/10,

zaģmet v.- ürse 74b/1

72b/11, 72b/11, 72b/11, 72b/12, 72b/3, 72b/4,

verem <Ar. Şiş, ur, çıban. -1-

72b/4, 72b/5, 72b/6, 72b/6, 72b/6, 72b/7,
72b/8, 72b/9, 72b/9, 72b/9, 73a/3, 73a/3,

v. 71a/2
veyā

73a/5, 73a/6, 73a/6, 73a/9, 73b/10, 73b/11,
73b/11, 73b/11, 73b/12, 73b/12, 73b/13,

v. 74b/5, 74b/5
vücūd <Ar. Bulunma, var olma, varlık. -1-

73b/13, 73b/13, 73b/13, 73b/3, 73b/4, 73b/5,
73b/7, 73b/8, 73b/8, 73b/8, 73b/8, 74a/1,

<Ar.-Far. Veya, yahut. -2-

v.+ ıyla 68a/5
ya

Ya, veya. -37-

74a/1, 74a/1, 74a/1, 74a/1, 74a/1, 74a/11,

y. 68b/6, 69a/11, 69a/4, 69a/6, 69a/7,

74a/12, 74a/12, 74a/12, 74a/12, 74a/13, 74a/2,

69a/7, 70b/10, 70b/4, 71a/3, 71a/4, 71a/6,

74a/2, 74a/2, 74a/3, 74a/3, 74a/3, 74a/3, 74a/4,

71a/8, 71a/8, 71a/8, 71a/8, 71a/9, 71b/4, 71b/6,

74a/4, 74a/4, 74a/4, 74a/5, 74a/5, 74a/6, 74a/6,

72a/11, 72a/5, 72a/5, 72a/9, 72b/8, 73a/2,

74a/7, 74a/7, 74a/7, 74a/7, 74a/8, 74a/8, 74a/9,

73a/4, 73a/7, 73a/9, 73b/10, 73b/10, 73b/3,

74a/9, 74a/9, 74b/1, 74b/1, 74b/10, 74b/10,

74a/5, 74b/12, 75a/2, 76a/7, 76b/13, 76b/13

74b/10, 74b/10, 74b/10, 74b/11, 74b/12,

yabān <Far. Yaban, boş arazi, dışarı. -1-

74b/13, 74b/13, 74b/13, 74b/2, 74b/2, 74b/2,
74b/2, 74b/3, 74b/3, 74b/4, 74b/4, 74b/6,

y.+ a 73a/13
yābis

74b/7, 74b/9, 75a/1, 75a/12, 75a/12, 75a/12,
75a/13, 75a/13, 75a/3, 75a/7, 75a/7, 75a/9,

<Ar. Kuru. -1y. 75a/9

yaġ

Yağ. -6-

75b/1, 75b/2, 75b/2, 75b/3, 75b/5, 75b/5,

y.+ a 76a/3

75b/5, 75b/5, 75b/5, 76a/10, 76a/13, 76a/2,

y.+ ı 73a/6, 76a/3, 76a/7

76a/4, 76a/5, 76a/5, 76a/6, 76a/7, 76a/8, 76a/9,

y.+ ıyla 72b/8, 73b/9

76a/9, 76a/9, 76a/9, 76b/1, 76b/10, 76b/11,
76b/12, 76b/2, 76b/3, 76b/4, 76b/5, 76b/6,

yaķın

Yakın. -2y.+ dur 69a/13
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y.- yalar 77a/1, 77a/13

y.+ i 71b/7

yaluŋuz Yalnız, tek başına. -2y. 76b/1, 76b/6

y.+ in 72b/10, 73a/13, 77a/13
yėmiş Yemiş, meyve. -3-

yan başı Siyatik. -1-

y.+ lerden 74a/4, 74a/6

y. 70b/13
ya‘ní

mersin y.-i 77a/1

<Ar. Yani. -5-

yėn -

y. 68b/7, 71a/1, 75b/1, 75b/3, 77a/9
yapış - Yapışmak. -1-

y.- ir başlar. 71a/1
yėr

y.- mışdur 76b/4

y.+ ine 70a/6, 70b/4, 75a/3, 75a/3
yėtmiş Yetmiş. -1-

y.+ ın 76b/6
yaramaz Kötü, yaramaz. -4-

y. 75b/11
yıl

y. 70a/10, 70b/2, 73b/10, 75a/10
yarum Yarı, yarım. -1-

yaşıl

yigirmi Yirmi. -2y. 75b/8, 77b/2

Yassı. -1-

yoġur - Yoğurmak. -4-

y. 68b/6

y.- ıcaķ 75a/1

Yeşil. -1-

y.- up 77a/1, 77a/12, 77b/3

y. 73a/10

yoġurt Yoğurt. -1-

yaşıllıķ Yeşillik. -1y. 69b/1
yė -

y.+ dan 74a/1
yoķ

y.+ dur 72a/5, 72b/3

y.- mek 72b/10, 72b/12, 72b/13, 73a/3,

y.+ ısa olmaġa 71a/3
yöri -

74b/11, 74b/13, 74b/13, 74b/2, 74b/6, 74b/7
y.- yeler 71b/9, 74a/10

y.- yicek 70b/8, 70b/9
yufķa İnce. -1-

y.- yicek 72b/11
y.- yüp 71a/10

Yürümek. -3y.- mekden 70b/8

y.- memek 73b/12, 74b/7

y. 74b/13
yumşaķ Yumuşak; hafif. -1-

Yedi. -1-

y. 73a/10

y. 68a/6

yumurda Yumurta. -1-

yėdinci Yedinci. -2y. 68b/1, 76b/9

y. 72b/6
yumuşaķ bkz. yumşak. -2-

yegrek Daha iyi. -4y.+ dür 68b/11, 72b/2, 74b/4, 74b/6
yėl

Yok. -3-

Yemek. -22-

73b/8, 73b/9, 74a/10, 74a/12, 74a/13, 74a/9,

yėdi

Yıl. -1y.+ da 71b/11

y. 74b/8
yaŝŝı

Yer, bölge. -5y.+ ince 74b/12

yapraķ Yaprak. -2y.+ ı 75b/8

Oyulmak, aşınmak, inmek. -1-

y. 68b/8, 75b/6
yüz

Yel; mide ve bağırsak gazı; romatizma,

hastalık etkenlerinden. -6y. 70a/2, 71a/5

Yüz sayısı. -2y. 75b/9

yüz

Yüz, çehre, surat.-1y.+ inüŋ 69b/1
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za‘ferān <Ar. Safran (Crocus sativus). -2-

žāhir
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zerdālū <Far. Kayısı (Armeniaca vulgaris). -2-

z. 77a/6

z. 74a/4

z. bir 77a/5

z.+ nuŋ 76a/6

<Ar. Açık, görünür durumda. -2-

źerkü′l-ģamām <Ar. Güvercin gübresi. -1-

ž.+ ine 76b/4
ž. olup 68b/10

ź. 76a/9
zeyt yaġı <Ar.-T. Zeytin yağı. -1-

zaģmet <Ar. Zahmet, ağrı, acı, zorluk. -7-

z. 76a/2

z. eylemeye 72b/2

żımād <Ar. Bazı hastalıkları tedavi etmek

z. eyler 69a/5

amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine

z. eylerse 74a/6

uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan,

z. eylese 71a/12

koyuca lapa, yakı. -1-

z. vericek 71a/7
z. verür 69a/1
ża‘íf

ż.+ lardur 71a/8
źikr

z. verürse 74b/1

ź. eyledügümüz 77a/12

<Ar. Zayıf, güçsüz, kuvvetsiz, takatsiz,

ź. eyledük 72a/4, 75a/4

kansız; gevşek; tembel. -5ž. 70b/3, 70b/6, 70b/7, 70b/8, 70b/9
zamān <Ar. Zaman. -2-

ź. olan 71a/4
zirişk

żarūret <Ar. Zaruret, zorunluluk. -1-

Kadıntuzluğu

otu

(Berberis

z. 74b/2
ziyāde <Ar. Artma, çoğalma; fazla. -3-

ż. olup 70a/8

z. 69a/2

źātü′l-cenb <Ar. Akciğer örtüsü iltihabı. -1-

z.+ den 68b/3

ź. 71a/1

z. eyler 72b/12

źātü′r-riye <Ar. Akciğer iltihabı, yangısı, batar,

ziyān

zatürre. -1-

zebíb

<Far.

crataegina). -1-

z. 69a/10, 76b/8

zāyil

<Ar. Anma, konuşma, söyleme. -4-

<Far. Zarar, ziyan. -7z. 72b/2

ź. 71a/1

z. ėder 73b/12

<Ar. (zā’il) Yok olma, kaybolma. -4-

z. eylemez 74a/10

z. 72a/2

z. eyler 70b/2, 73a/3, 74b/7

z. olmazsa 72a/4

z. eyleyen 72b/3

z. olup 71b/8

źürūr

z. olur 71a/2

tedavisinde kullanılan, çeşitli maddeleri toz

<Ar. Kuru üzüm. -1-

haline getirerek hazırlanan devalara verilen ad.

z.+ den 74a/8

-1-

zencār <Far. Tıpta kullanılan bir tür pas,

<Ar.

Özellikle

göz

hastalıklarının

ź.+ lar 71a/10

bakır pası..-1z.+ ı 76a/1
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EK 1: Tıpkıbasım (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Koleksiyonu 3545/2) (Tamamı)
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EK 2: Tıpkıbasım (Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi 1353/3) (İlk iki varak)
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