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ÖZ
Bu tez, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi‟nin Bağdatlı Vehbi kısmında 1502
numarada kayıtlı Aristo’ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarname adlı eserin üzerinde
yapılan bir dil çalışmasıdır.
İslamî kaynaklarda

ilk baytarnamenin, Aristo (MÖ 384-322) tarafından

yazıldığı kabul görmektedir. Aristo‟ya atfedilen söz konusu eserin Abbasiler döneminde
Yunancadan Arapçaya tercüme edildiği düşünülmektedir. Eserin daha sonra Arapçadan
Farsça ve Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Kitabu Baytarname müstakil bir eser olup
mütercimi ve tercüme tarihi belli değildir. Dil özelliklerine bakıldığında XV. yüzyılda
tercüme edildiğini tahmin etmekteyiz. Eserin konusu at hastalıkları ve tedavi
yöntemleridir.
Çalışma, giriş dışında dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde;
baytarnâme hakkında kısaca bilgi verilerek çalışmanın ana konusu, amacı ve yöntemi
belirtildi. Aristo‟ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarname adlı bölümde eserin ayrıtılı
olarak incelemesi yapıldı. İnceleme bölümünde; dil incelemesi kapsamında metindeki
ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde duruldu. Metin bölümünde; eserin transkripsiyon
alfabesi kullanılarak Latin harflerine aktarımı sağlandı. Dizin bölümünde; metnin dizini
ve sözlüğü oluşturuldu. Son olarak ise tıpkıbasıma yer verildi.

Anahtar Kelimeler: Aristo‟ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarname, Baytarnâme, Türk
dili.

iv

ABSTRACT
This dissertation is a linguistic study over “Anonymous Baytarname Attributed to
Aristotle” registered as No. 1502 item of Bağdatlı Vehbi section in Suleymaniye
Manuscripts Library.
There is a general prediction in Islamic sources that first baytarname is written
by Aristo (BC 384-322). The work which is atributed to Aristo is considered as an
intense translation into Arabic from the ancient Greek in the period of Abbasis. Later,
this work was translated into Persian copy and Turkish copy from Arabic Language.
The translator and translation date of the book we have studied are not known precisely.
When we look at the linguistic properties of the work, we estimate that the work was
translated into Turkish in the fifteenth century. The subject of the work is horse diseases
and treatment methods for them.
The study consists of four main sections besides the introduction. In the
introduction; some brief information was given about veterinary medicine books
(baytarname). The main subject, purpose and method of the study were specified. In the
section titled “Anonymous Baytar-Nāme attributed to Aristotle” the work was examined
in detail. In the prologue; in the context of language examination, the text and the
phonetic features were examined. In the text chapter, transcription of the translation is
done. In the index part, all words and word groups are given in the transcribed text.
When a meaning is given to a word, the meaning in the text is taken into account. The
original language of the word is mentioned in quotations. Complete copy of the work is
attached at the end of the work.
Key words: Anonymous baytarname attributed to Aristotle, Baytarnâme, Turkish
language, books of veterinary medicine.
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ÖN SÖZ
Bu tez, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi‟nin Bağdatlı Vehbi kısmında 1502
numarada kayıtlı Aristo‟ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarname adlı eser üzerine
yapılan bir dil çalışmasıdır.
İslam kaynaklarında ilk baytarnamenin, Aristo (MÖ 384-322) tarafından
yazıldığı hususunda genel bir ön kabul bulunmaktadır. Aristo‟ya atfedilen söz konusu
eser Abbasiler döneminde Eski Yunancadan yapılan yoğun tercüme faaliyetleri
kapsamında Arapçaya çevrildiği düşünülmektedir. Bu eserin daha sonra Arapçadan
çeviri yoluyla Farsça ve Türkçe nüshaları oluşturulmuştur. Kitabu Baytarname müstakil
bir eser olup mütercimi ve tercüme tarihi belli değildir. Dil özelliklerine bakıldığında
XV. yüzyılda tercüme edildiğini tahmin edilmektedir. Eserin konusu at hastalıkları ve
tedavi yöntemleridir.
Bu çalışma, giriş bölümü hariç dört ana bölümden oluşmaktadır.
Giriş bölümünde; baytarnâme hakkında kısaca bilgi verilerek çalışmanın ana
konusu, amacı ve yöntemi belirtildi.
Aristo‟ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarname adlı bölümde eserin ayrıtılı
olarak incelemesi yapıldı. Eserin yazarı, mütercimi, tercüme tarihi, ve bu çalışmaya
konu olan Kitabu Baytarnam‟nin

içeriği ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu bölümde

anlatılan at hastalıkları ve tedavileri metnimizde geçen şekliyle ifade edilmiştir.
Bu bölümde Prof. Dr. Ferruh Dinçer‟in “Türk Folklorunda Veteriner Hekimliğin
Yazılı Kaynakları” başlıklı bildirisinden ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Abbas Çınar‟ın On
Dokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Baytarnâmede At Kültürü (Yazılı ve Basılı Kaynaklarla
Karşılaştırma) adlı eserinden istifade edildi.
İnceleme bölümü eserin imla, ses ve şekil özellikleri bakımından örneklerle ele
alınıp incelenmesinden ibarettir. Bu bölümde Prof. Dr. Mehmet Akalın'ın “Ahmedî'nin
Dili” adlı makalesinden, Prof. Dr. Mustafa Özkan'ın Türk Dilinin Gelişme Alanları ve
Eski Anadolu Türkçesi adlı kitabından ve Muharrem Ergin‟in Türk Dil Bilgisi adlı
kitabından çokça istifade edildi.

Metin bölümünde eserin belirtilen varaklarının transkripsiyon alfabesi ile Latin
harflerine aktarımı sağlandı. Eserde yanlış yazılmış olup onarılan yerler dipnotlarda
gösterildi.
Dizin bölümünde eserde geçen bütün kelimelerin alfabetik dizini yapıldı. Burada
sadece kelimeler değil transkripsiyonu yapılmış metinde yer alan tüm kelime ve kelime
grupları verilmiştir. Kelimelere anlam verilirken kelimelerin metindeki anlamları esas
alınmıştır. Son olarak ise ilgili varakların tıpkıbasımına yer verilerek okuyucuya metni
kontrol etme imkânı sağlandı.
Çalışma boyunca maddi ve manevi yardımlarıyla her an yanımda olan
desteklerini esirgemeyen sevgili eşime, aileme ve çok sevdiğim hocalarıma teşekkür
etmek isterim. Türk kültüründe önemli yere sahip olan atlar ve baytarnamelerle beni
tanıştıran, tez konumu bu yönde seçmemde yardımcı olan, tez çalışması sırasında bütün
ilgi ve samimiyetiyle yanımda olan, eseri benimle satır satır okuyarak yardımlarını
benden esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Mesut ŞEN‟e, bana Türk dili alanında yeni
ufuklar açan tüm değerli bölüm hocalarıma teşekkür ederim.

Nur Melik PEKER
İstanbul, Haziran 2019
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GĠRĠġ
Baytarnâme, evcil hayvanların hastalık ve tedavileri üzerine İslâm medeniyetinde
yazılmış tıp kitaplarının genel adıdır. Fakat bu adla geçen eserlerin umumiyetle atçılık
ve binicilik eğitimi ile atların hastalık ve tedavilerini ihtiva eden konulara hasredilmiş
oldukları görülmektedir. Baytarnâmelerde diğer evcil hayvanlara ya hiç temas
edilmemiş ya da sadece bir bölüm ayrılarak eserin sonunda bahsedilmiştir.
Baytarnâmeler veteriner tarihi açısından oldukları kadar, folklor ve filoloji bakımından
da önemli kaynak eserlerdendir.1
“Batı kaynaklarında, baytar (bayṭār ~ bayṭar)

kelimesinin menşeinin Eski

Yunancada “at hekimi” manasına gelen “hippiatros” kelimesinden geldiği ileri
sürülmektedir.”2 Arapça sözlüklerde ise “bayṭār ~ bayṭār” ve “bayṭārat” kelimeleri,
Arapçada „yarmak, ayırmak; yarılmak, çatlamak‟ manalarına gelen baṭr kelimesinin
türevleri olarak gösterilmektedir.Sözünü ettiğimiz bu eserlerde asıl inceleme konusunun
umumiyetle “at” olması birinci görüşü sanki doğrulamaktadır. Bazı eserlerin adlarının
Kitabü‟l-hayl, Kitabü'l-fürûsiyye, Hayl-nâme, Feres-nâme veya Esb-nâme şeklinde
geçmesi de bu görüşü teyit etmektedir.3
M.S. 4. yüzyıldan itibaren Batıda giderek yavaşlayan ilmî gelişmenin aksine
İslâm dünyasında 7. yüzyıldan itibaren ilmî gelişme olağanüstü hızla arttı. Özellikle
ikinci Abbasî halifesi Mansûr (754-775) zamanından itibaren Eski Yunanca, Farsça,
Hintçe ve Süryaniceden Arapçaya Aristo'ya ait pek çok eser tercüme edilmiştir.4
İslam kaynaklarında ilk baytarnâmenin Aristo (MÖ 384-322) tarafından
yazıldığı kabul edilmektedir. Genel kanıya göre Aristo‟ya atfedilen bu eser Abbasiler
döneminde Yunancadan Arapçaya, daha sonra da Arapçadan Farsça ve Türkçeye
tercüme edilmiştir. Bu sebeple Aristo‟ya ait bir eserin Arapça, Farsça ve birçok Türkçe
nüshaları mevcuttur. Türklerde, özellikle Osmanlı sahasında baytarnâmelerin çoğu
Aristo‟ya ait Baytarnâme‟den esinlenilerek yazılmış ve bunlar zamanla anonimleşmiştir.

1

Mesut Şen, Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık, İstanbul:, Türkiye Jokey Kulübü, Resim Matbaacılık
A.R, 1995, s.177.
2
Joseph Hell, İslâm Ansiklopedisi, “Baytar”, 1956, 431.
3
Şen, Atçılık, s.177.
4
Şen, Atçılık,s.178.

Türkçe nüshalar Baytarnameler’in giderek nasıl anonimleştiklerini göstermesi
açısından önemlidir. Bunlardan Arapça bir nüshadan Muhammed b. İskender Edirnevî
tarafından Türkçeye çevrilen bir Baytarname'de, Aristo‟nun ilk Baytarname'yi
yazmasının sebebi anlatılır.5 İskender, doğu seferindeyken hastalanır. Aristo tarafından
kendisine Belh şehrinde bulunan kırk lüleli Zü‟l-cūş adlı çeşmenin suyunu içtiği
takdirde şifa bulacağı söylenir. Bunun üzerine İskender, Belh şehrinin hâkimi Hüsrev‟e
bir mektup yazarak acele bu sudan göndermesini ister. Hüsrev, suyun şifalı olduğunu
bildiği için, İskender‟in hasta olduğunu anlar ve suyu vermeyeceğini söyleyerek
mektupla birlikte gelen adamı geri gönderir. İskender bu davranış karşısında öfkelenir.
İrec adlı adamını ordunun başına geçirerek Hüsrev‟in üzerine yollar. Ancak İrec,
Hüsrev karşısında yenilir ve esir düşer. Bu sonucu hayretle karşılayan İskender, bu sefer
ordusunun başına Taymus adındaki başka bir adamını geçirir ve tekrar Hüsrev‟in
üzerine asker sevk eder. Hüsrev bu orduyu da yenilgiye uğratarak Taymus‟u hapseder.
İşin vahametini kavrayan İskender, askerlerini toplayarak Belh şehrine hücum eder ve
şehri kuşatır. Ancak üç yıl kuşatma altında tutmasına rağmen şehri alamaz. Ordusu
gittikçe zayıflamaktadır. Bu sırada ordudaki atlarda da hastalık belirir. Askerler bu
durumu İskender‟e şikâyet ederler. İskender, Aristo‟yu yanına çağırır ve ona: “Bunca
zaman ilimle uğraştın, insanoğlunun derdine derman oldun. Şu atlar için bir kitap telif
etsen de yolda, izde hastalık peyda olduğunda bu kitaba göre amel etseler.” der. Bunun
üzerine Aristo, at hastalıkları ve tedavisiyle ilgili bir kitap yazar ve adını Baytarnâme
koyar.6
Bu rivayet anonimleşmiş baytarnâmelerde az çok değişikliklerle anlatılmaktadır.
Fakat tercüme ve telîf eserler arasında ayırıcı bir hat her zaman açık ve seçik olarak
belirlenememektedir. “Mütercimlerin çoğu aynı zamanda müellif durumundadır.”7
İslam dünyasında tercüme edilen baytarnamelere Kur‟an-ı Kerim‟den ve hadîs-i
şerîflerden atların faziletine dair eklentilerin ve yorumların olduğu görülmektedir.
Baytarnâmelerde konular; atın iyi ve güzel huy ve alâmetlerinden, iyi ve kötü
özelliklerinden, dişleri ve yaşlarından, başında, boynunda, gövdesinde, ayaklarında ve

5

Şen, Atçılık, s.178.
Şen, Atçılık , s.178.
7
Phlip Khuri Hitti, Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi. Çeviren Salih Tuğ, İstanbul: 1986, s.431.
6
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içinde zuhur eden hastalıklardan, sıtma hastalığına tutulmasından ve yetiştirilmesi
üzerinedir.
AraĢtırmanın Konusu, Amacı ve Yöntemi
Çalışmanın konusunu mütercimi ve tercüme tarihi belli olmayan Aristo‟ya Atfedilen
Anonimleşmiş Baytarname adlı eserin transkripsiyon alfabesi kullanılarak Latin
harflerine çevrilmesi, eser üzerine bir dil incelemesinin yapılması ve son olarak da
eserin dizin ve sözlüğünün hazırlanması oluşturmaktadır.
Araştırma yapılırken belli amaçlar bulunmaktaydı: Daha önce incelenmemiş
olan, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi‟nin Bağdatlı Vehbi kısmında 1502
numarada kayıtlı

Kitabu Baytarnâme‟yi bilim dünyasına inceleyerek tanıtmak ve

baytarnamelerin niteliği ve içeriği hakkında bilgi sunmaktır.
Konusunu, atların güzellikleri ve iyi vasıfları, atların niteliklerine ve donuna göre
iyi ve kötü yönleri, atların yaş tayini, atların hastalıkları ve tedavileri, at satın almak
isteyen kimselerin dikkat etmesi gerekenler oluşturur.
Aristo‟ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarnāme adlı birinci bölümde eserin
ayrıtılı olarak incelemesi yapıldı. Eserin yazarı, mütercimi, tercüme tarihi, ve bu
çalışmaya konu olan Kitabu Baytarnâme’nin içeriği ayrıntılı olarak anlatıldı.
İnceleme bölümde imla, ses ve şekil bilgisi yönleriyle eserin örneklerle ele
alınıp dil incelemesi yapıldı.
Metin bölümünde eserin belirtilen varaklarının transkripsiyon alfabesi ile Latin
harflerine aktarımı sağlandı. Arapça söz ve ayetler metinde geçtiği şekliyle Arapça
olarak yazıldı. Eserde yanlış yazılmış olup onarılan yerler dipnotlarda gösterildi.
Dördüncü bölümünde metnin dizin ve sözlüğü hazırlandı. İlk olarak cibakaya
2.2. programı yardımıyla metnin dizini oluşturuldu ve daha sonra sözlüğe geçildi.
Kelimelere anlam verilirken kelimelerin metindeki anlamları esas alınmıştır.
Sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapıldı.
Çalışma boyunca istifade edilen eserler, kaynaklar bölümüne yazıldı. Ekler
kısmında ise ilgili varakların tıpkıbasımına yer verilerek okuyucuya metni kontrol etme
imkânı sağlandı.
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
ARĠSTO’YA ATFEDĠLEN ANONĠMLEġMĠġ BAYTARNĀME
1.1.Eserin Yazarı
İslam kaynaklarında ilk baytarnâmenin Aristo (MÖ 384-322) tarafından yazıldığı kabul
edilmiştir. Bu sebeple Aristo'nun tıpçılık yönüne kısaca değinelecektir.
Aristo, (M.Ö 384 – M.Ö. 322) Antik Yunan filozofudur. Platon ile birlikte Batı
düşüncesinin en önemli iki filozofundan biridir. Fizik, gökbilim, mantık, ilk felsefe,
zooloji, biyoloji, siyaset ve gibi alanlarda pek çok önemli yapıtlar vermiştir.
Babası Nikomakhos, bir tıp hekimidir. Makedonya kralı II. Filip‟in babası II.
Amiyntas‟ın özel hekimi olarak atanınca babası ile Makedonya‟ya yerleşmiştir.
Gençliğinde tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Yukarıda zikredilen İskender‟in talimatı
üzere atları iyileştirmeyi babasından öğrenmiş olduğunu ve bu konuda eser oluşturduğu
söylenebilir. On yedi yaşına gelince öğrenim için Atina‟ya yollanmıştır. Platon‟un
öğrencisi olmuş ve yaklaşık 20 yıl Platon ölünceye kadar Atina‟da kalmıştır. Platon
Aristo‟nun zekasını ve ilgisini çok takdir etmiş ve ona Yunanca akıl anlamına gelen
nous ismini vermiştir.
Bu süre zarfında siyaset, politika ve edebiyat, felsefe dersleri almıştır. Platon‟un
ölümünden sonra Assos‟ta onun kurduğu okulda üç yıl görev almış ve evlenmiştir.
Assos‟ta okulun yöneticisi olan Aristo, bu dönemde hayatını ders vererek ve gözlemler
yaparak geçirmiştir. II. Philip oğlu İskender için öğretmen olarak Aristoyu seçmiştir. Üç
yıl İskender‟e öğretmenlik yaptıktan sonra babası ölen İskender kral olmuş ve Aristo
danışmanı olarak atanmıştır. Bir süre sonra Aristo, en büyük hayali olan okulu kurmak
için İskender, M.Ö. 335-334‟te Asya seferine çıkınca onun yanından ayrılarak Atina‟ya
dönmüştür.
1.2.Eserin Mütercimi
Aristo‟ya atfedilerek Türkçeye tercüme edilmiş pek çok baytarname bulunmaktadır8.
Söz konusu baytarnameler, baytarnamelerin giderek nasıl anonimleştiklerini göstermesi
8
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bakımından dikkat çekicidir.9 Bu baytarnamelerden ikisinin mütercimi bellidir. Bu
mütercimlerden biri, Hacı Ali b. Hacı Muhammed Aksarayî diğeri ise Mehmed b.
İskender Edirnevî‟dir. Mehmed b. İskender Edirnevî‟nin tercümesi Lale Yeşilova
tarafından, Hacı Ali b. Hacı Muhammed Aksarayî „nin tercümesi Nilay Geyikoğlu
tarafından Prof. Dr. Mesut Şen danışmanlığında yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.
Üzerinde çalıştığımızın eserin mütercimi ise belli değildir.
1.3. Eserin Tercüme Tarihi ve Ġçeriği
Eserin tercüme tarihi bilinmemekle beraber incelenen metnin dil hususlarından 15.
yüzyılda yazıldığını tahmin etmekteyiz.
Kitabu Baytarnâme Süleymaniye Kütüphanesi‟nin Bağdatlı Vehbi bölümünde
1502 numarada kayıtlıdır. Yazmada yazıldığı yılı belirten bir kayıt bulunmamaktadır.
Nesih hatla kaleme alınan yazma, genellikle her biri on beş satırlık otuz altı varaktan
müteşekkildir. Eserimiz, yetmiş iki sayfa [otuz altı varak] olup 1b‟den başlamıştır. Dil
özellikleri itibariyle Eski Anadolu Türkçesi metnidir. Çalışmamızın “Dil İncelemesi”
bölümünde yeri geldikçe dil hususlardan bahsedilecektir.
1.4. Eserin Bölümleri
Beş bölümden oluşan eserin çalışmaya konu olan birinci bölümünde atların güzellikleri
ve iyi vasıfları, ikinci bölümünde atların niteliklerine ve donuna göre iyi ve kötü
yönleri, üçüncü bölümde ise atların yaş tayini anlatılır. Dördüncü bölümde atların
hastalıkları ve tedavileri hakkında bilgi verilip beşinci ve son bölümde ise at satın
almak isteyen kimselerin dikkat etmesi gereken hususlar anlatılır.
1.4.1. Atların Güzellikleri Ve Ġyi Vasıfları
Baytarnamelerde anlatılan en önemli konulardan biri atların güzelliğidir.10
Birinci bölümde [4b/02] iyi bir atın özellikleri anlatılır. İyi bir at güzel kadına,
deveye, su sığırına ve katıra benzetilir. Şöyle ki; iyi bir atın saçı, kadın saçları gibi
yumuşak ve uzun olur. Deve gibi boyu ve kirpikleri uzun olmalı, su sığırı gibi ise
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bilekleri kalın ve kısa olup karnının altı yassı ve kuyruk yatağı ise geniş olmalıdır.
Katıra benzeyen yönleri ise kulaklarının uzun ve kuyruğunun kamçı gibi olmasıdır.
Bu özelliklerden sonra daha iyi daha güzel bir atın bazı özelliklere sahip olması
gerektiği belirtilir: Güzel yüzlü, uzun boyunlu, ince saçlı, kısa belli, iki kulağının arası
geniş olur. Dişleri düzgün, yumru alınlı, bögürü küçücük olur. Arka ayaklarının arası ne
çok geniş, ne de çok dar olur. Yürürken kulaklarını hareket ettirir ve dengeli yürür. Ön
ve arka ayakları uyumlu olur, biri diğerinden kısa ya da uzun olmaz, yürürken ayakları
birbirine dolaşmaz. Kalça çıkıntısı yumru olmaz, bir kalçası diğerinden küçük olan at
çok kıymetli ve hünerli olur. Yokuşta, düzde ve inişte aynı şekilde yürür. İdrarını
yaparken de önce sağ ayağını basar, belini eğmez. Beli ince olup kısrak gördüğünde de
kişner. Belinin bittiği yer ince, boynu ve omuzu aynı hizada olur. Arkası balık arkası
gibi düz, sırtının eyer yerleştirilen kısmı ise ince olur.
1.4.2.Donlarına Ve Niteliklerine Göre Atlar
Atları kendi içinde sınıflandırmanın yollarından biri atların donlarına göre ayrılmasıdır.
Atların renklerini ifade etmek için don kavramı kullanılmaktadır. Türk kültüründe atlar,
donlarına göre “kır”, “kula”, “doru”, “al” vb. olarak adlandırılmıştır. “Atların vasıfları,
güçlü oluşları ve güzellikleri ile donları arasında önemli bir bağ bulunmaktadır.”11
a) Hurmayî Doru At
İkinci bölümde [6a/05] atların niteliklerine ve donlarına göre iyi ve kötü yönleri
anlatılır. “Baytarnamelerde hurmayî olarak nitelendirilen bu dona hurmadar da
denilmektedir”.12 Hurmayı doru at; güzel, yelesi ve kuyruğu uzun ve hünerli olur.
Baytarnamemizde hurmayı doru at bütün atların sultanı sayılmıştır.
b) Açık Doru At
“Bu dondaki atın vücudunu örten kıllar soluk kırmızıdır.”13 Baytarnamemizde hurmayı
dorudan sonra en makbul tutulan atlardan biri olarak açık doru at geçmektedir.(B:6a)
c) Timür Kır At
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Hurmayî ve açık dorudan sonra önde gelen atlardan sayılmaktadır. Baytarnamemize
göre yelesi, kuyruğu ve aşıklarından aşağısı siyahtır. Soğuğa, açlığa ve susuzluğa
dayanır, hünerli olur. (B:2a/12)
ç) Yağız At
Yağız at eşkin ve yügrük olur.(B:6a/09)
d) Çil At
“Koyu bir don üzerinde sarımtırak beneklerin bulunmasından dolayı bu adla
anılmıştır.”14 Baytarnamemizde çil atın yelesi ve kuyruğunun uzun, tırnağının siyah
olması hünerli sayılmasının göstergesi kabul edilmiştir(B:6a/10).
e) Kır At
Beyaz don üzerine siyah beneklerin olduğu bu dondaki atta, beyaz ve siyah kıllar veya
daha koyu renkli kıllar birbirine karışmış gibi durur. “Gök kır, pamuk kır, açık kır, adi
kır, koyu kır, demir kırı, kızıl kır, sisli kızıl kır, bakla kırı vb. çeşitleri vardır.”15
Metinimize göre kır atın yelesi ve kuyruğu siyah olursa hünerli olur (B:6a/11)
f) Kula At
“Bu donda bedeni örten kıllar sarı ve kırmızımtırak olup bacaklarının nihayetleri ile
yele ve kuyruk siyahtır.”16 Kula at makbul sayılmamaktadır. Bu husus baytarnamede
(B:6a) “at kim ola kula alma anı bir pula” atasözüyle ifade edilmektedir. Ancak yelesi
ve kuyruğu siyah olan, belinden kuyruğuna kadar siyah hat bulunan kula at hünerli olur.
g) Siyah At
Baytarnamemizde atların en hayırlısı siyah attır. Siyah atın alnında ve burnunda ve üst
dudağında azıcık beyaz leke olur.
1.4.3. Atların YaĢ Tayini
Üçüncü bölümde [8a/12] atların dişleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. Atların yaşı
dişlerine bakılarak anlaşılır.
Tayın aşağıda ve yukarıda ikişer dişi çıkar. Bu çıkan dişlere ibtidasebat ve
senaya derler. Bu dişlerin yanından dört tane diş daha çıkar, bunlara ise vasıtat derler.
Vasıtat dişlerin de yanından çıkan dört diş vardır ki bunlara da rubaiyyat derler. On iki
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dişi olana kadar bu böyle devam eder. Böylece ön dişlerinin toplamı on iki olur. At üç
yaşına girince dişleri sarı olur ve azı dişini yarar. Dört yaşında senayası düşer ve yerine
yeni bir diş çıkar. Beş yaşında kulun dişinin dibi sağlamlaşır. Altı yaşındayken yanına
gedik açılır, dibi sağlam olur, yedi yaşında biraz daha gedik açılır, içi kararır. İki çenesi
ortasında yumruca bir beze çıkar. Bu beze atın büyümesini ve gelişimini engeller. At
kulun iken yukarıda ve aşağıda ikişer dişi olur. Bunların yanından ikişer diş daha çıkar,
on iki dişi olana kadar bu böyle devam eder. Sekiz yaşında içi daha da oyuklaşır. Dokuz
yaşına gelince dişi dümdüz olur. At bulduğu her demiri ve ağacı kemirmeyi alışkanlık
haline getirdiğinde atın kaç yaşında olduğu dişlerinden anlaşılmaz, atın çenesinden
anlaşılır. Genç olan hayvanın çene kemikleri kalın olur. Yaşlandıkça çene kemikleri
incelir, yüzü bıçak gibi ince ve keskin olur. Atın ömrü insan ömrünün yarısı kadardır.
On yaşından sonra atın kaç yaşında olduğu anlaşılmaz, atın yaşı tahmin edilebilir.
1.4.4.At Hastalıkları Ve Tedavileri
Baytarnamelerin girişinde genellikle atların iyi ve kötü vasıfları, donlarına göre
nitelikleri ve yaşlarının tayini vb. konular belirtilir. “Daha sonra at hastalıkları konu
edilir. Baytarnamelerde en çok yer verilen konu at ve hastalıklarıdır.”17 Bu eserde
birçok hastalık adı geçmektedir. Ferruh Dinçer, “Türk Folklorunda Veteriner
Hekimliğin Yazılı Kaynakları”18 başlıklı bildirisinde yazılı ve sözlü kaynaklardan
hareketle hayvan hastalıkları ve tedavilerinin başlıca; dış hastalıklar, iç hastalıklar,
paraziter hastalıklar ve salgın hastalıklar olarak sınıflandırıp incelenebileceğini
belirtmektedir. Dinçer‟in bu sınıflandırması esas alınarak, baytarnâmede geçen at
hastalıkları ve önerilen tedaviler belirtilecektir. Metinden anlaşılacağı üzere bir
hastalığa getirilen tedavi yani reçete tek değildir. “Nev-i âhir, nev-i diger veya diger”
denilerek bir hastalığa birçok ilaç listesinin uygulanabileceği belirtilmektedir.
1. DıĢ Hastalıklar
A)Deri Hastalıkları
a. Temregü
Bir çeşit deri hastalığı olan bu hastalık daha çok atın burnunun üzerinde veya göz
17
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kenarlarında olduğu bilinmektedir (B:11a/02).
Tedavi için yapılan ilaç böyledir: Rakı, sabun, tuz ve su ile meydana getirilen
karışım ile yara ilk olarak temizlenir. Rengi değişince kara ve sarı zırnıh, kalye, firengi
nişaduru, palut gülü ve kireçten oluşan bu ilaç temregünün üzerine sürülür. Üstüne
yaprak konularak bağlanır. Bu ilaç bir gün bir gece sözü edilen yerde bırakıldıktan
sonra gül yağı, koyun kuyruğu yağı sürülür.(B: 11a/09).
b. Ur
Atın göğsünde ur çıkar ise ur ,kendir ile dibinden bağlanıp derin bir şekilde yarılır.
Yarılan yere Eflak tuzu konularak yara bağlanır. Yirmi dört saat geçtikten sonra
kapatılan yara açılıp üzerine, günlük kabuğu, ardıç sakızı ve mastaki iyice dövülür. Elde
edilen bu merhem yaraya sürülür.
Yara için diğer bir merhem şu şekilde yapılır: On dirhem mürdesenk, on dirhem
sülügen, on beş dirhem doğan, elli dirhem zeytin yağı ile merhem kıvamına gelinceye
kadar kaynatılır. Başka bir kapta dövülen ak naft, bu merhem ile karıştırılır. Meydana
getirilen ilaç eski pamuk ile yaraya sürülür.
Urların kesilmesi sırasında kan çok akarsa yaranın üzerine kızıl boya konularak
sıkıca bağlanır. Eğer damarlar kesilmişse demirve çam sakızı ile atın urunun açılan yeri
dağlanır (B:15a/05).
c. Yengeç
Baytarnamede verilen bilgiye göre atın göğsünde şalgam büyüklüğünde şişlik var ise
hayvan hareket edemez. Şişlik hayvanın dizinde veya kıç ayağının iç tarafında ise
çıkarılması tehlikelidir. Çünkü damarlar ile bu şişkinlik birleşmiştir.
Bunun için şişkinliği hacvari şeklinde yarıp önceden hazırlanmış olan ve ateşte
tutulan çam sakızı ile hemen dağlanır. Çünkü açılan bu yerden atın kanı sürekli akar
vaziyettedir. Dağlanan yerin içine kaynar katran dökülür. Üzerine eski pamuk yayıp
sıkıca bağlanır. Üç günden sonra açılıp temizlenir. Anzerut, günlük, çam sakızı, mastaki
ve ısıtılmış bal ile karıştırılıp dağlanan yerin üzerine sürülür (B: 15a/15).
ç.Siğil
Baytarnamede tedavi için şu ilaçlar önerilmektedir: Patlıcan dövülüp, merhem şekline
getirilir. Bu ilaçlar siğiller düşünceye kadar sürülür fakat siğiller daha önceden çıkmış
eski ise at kuyruğunun kılıyla bu siğiller sıkıca bağlanır. Eğer yine siğiller kaybolmazsa
kolay olarak nitelendirilen bir ilaç yapılır (B:29a/15). İki çekirdek sıçanotu bal ile
9

karıştırılıp pamuk ile üzerine sürülür. Siğiller düştükten sonra ise gülyağı sürülür
(B:29b/03).
d. AbraĢ
Hastalığa adının beyaz lekelerden dolayı verildiği söylenebilir. Çünkü alaca benekli ata
da “abraş” denilmektedir.
Abraş ata on gün boyunca üçer dirhem nişadır yedirilir. Abraş neresinde ise
tavuk tüyü yılanın safrasına batırılarak sürülür.
İkinci ilaç otuz tane bok böceğinin dövülüp biraz arpa hamuru ile
karıştırılmasıyla yapılır. Bu hamur hayvana yedirilir.
Diğer bir ilaç şudur: At fışkısının ateşe kızartılıp abraşın yakılması suretiyle
yapılır.
Başka bir ilaç ise şudur: Yedi tane kirpi ödü alınıp daha sonra bir tanesi hamur
içine konulup hayvana yedirilir. Bu işlem yedi gün boyunca yapılır. Hastalık ne kadar
eski olsa da iyi gelir.
Son olarak hayvanı terletip abraş olan yerlerine hınzır yağı gereği gibi sürülür.
Bu işlem üç kere yapıldığında abraştan eser kalmaz (B:30b/15).
e. Tüy Bitmemesi
Atın bazı bölgelerinde tüy bitmese, tüyünün çıkması için bazı ilaçlar yapılır. Hurma
çekirdeği dövülüp zeytinyağı ile merhem haline getirilir. Bu ilaç tüy bitmeyen yerlere
sürülür (B:31a/11).
f. Hınzır Kılı
At kuyruğunun dibinde hınzır kılının çıkması da bir hastalıktır. Belirtisi kılların kısa ve
kalın olmasından anlaşılır. Bu yüzden hayvan kıçını duvara veya başka bir yere sürter.
Bu hareket de hayvanı zayıf düşürür (B:31b/06).
Atı iyileştirmek için hınzır kılları koparılır. Sarısabır, tuz ve sığır ödü ile
karıştırılarak kılların koparıldığı yere sürülür (B:31b/09).
g. Basur
İlacı şöyle yapılır: Havanın içerisine bir miktar un konulur ve avşakaşı sirke ile ıslatılır.
Bunların içine de sıçanotu konularak karıştırılır ve iyice dövülür. Eski pamuktan yapılan
bir fitil, yapılan bu ilaca bandıralarak basurdan dolayı irin çıkan deliğe bırakılır. Fitil,
bir gün bu yerde bırakıldıktan sonra çıkarılır üzerine yumurta sarısı sürülür. Basur
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iyileşince yerine eski pamuk konulur. İki, üç gün içinde yara temizlenir. Daha sonra
avşakçadırı ve mum mastaki ile eritilir. Daha sonra zift ve çam sakızı konularak eritme
işlemine devam edilir. Bu işlem yapılırken yavaş yavaş zeytinyağı konulur ve
karıştırılır. Yapılan bu merhem yaraya sürülür (B:32a/15).
Bir diğer uygulama şöyledir: Ustura ile basurun bulunduğu yerdeki deri kesilir.
Daha sonra derinin kesildiği yere dövülmüş buğday konulur (B:32b/05).
B) Göz Hastalıkları
a. Göze Duman Gelmesi
Atın gözüne duman inerse beyaz köpek tersi dövülür daha sonra ince tülbentten
geçirilir. Günde bir defa olmak üzere yedi gün boyunca hayvanın gözüne üflenir.
Bu ilaç ile hastalık geçmezse yeni bir ilaç yapılır: Üç dirhem doğan tersi, üç
dirhem insan pisliği ve üç dirhem toz şeker iyice dövülür, ince bir tülbentten
geçerildikten sonra on gün sabah saatlerinde hayvanın gözüne üflenir.
Son olarak şu ilaç vardır: Eğer hastalık yeni ise sabah saatlerinde gözüne deniz
suyu püskürtülür. Hastalık yok olur (B:11b/05).
b. Göze Ak Gelmesi
Metne göre, atın gözüne ak gelirse yarım dirhem karabiber ile yarım dirhem şahtere,
deniz köpüğü ve insan pisliği dövülüp bir kamış ile hayvanın gözüne üfürülür.
Diğer bir ilaç olarak şu yapılır: Eflak tuzunun özü iyice dövülür ve dişbudak
ağacının parmak kalınlığından dokuz değnek kesilip delindikten sonra hazırlanmış olan
bu merhem bu değneklere sıkıca doldurulur. Değnekler tek tek ateşte yakıldıktan sonra
yine sıkıca dövülür, saklanır. Bu ilaç, atın gözüne ak gelmesi durumunda gerektiği
zaman üflenir (B:11b/14).
c. Göze Kan Gelmesi
Atın gözüne kan veya duman gelse ilk işlem göze su püskürtülmesidir. Göze kan gelirse
kardeşkanı dövülmeli, atın gözüne üflenmelidir. Bu işlem beş, on gün yapılırsa kan
toplanması önlenmiş olur (B:12a/04).
ç. Gözün Yaşarması
Atın gözü yaşarırsa; soğan ve bezir kaynatılıp havanda dövülür. Üzerine tuz ve kimyon
eklendikten sonra atın gözüne sürülüp bağlanır. Ağacın göze dokunmasından ötürü göze
kan toplanırsa göz kapağı kaldırılıp soğuk su vurulur (B:12a/05).
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Atın gözüne başka nesneler değip kanayıp ak düşmesine sebep olursa; yarım
dirhem arpa unundan hamur yapıp içine bir dirhem karabiber koyulur. Fırında pişirlen
bu hamur iyice dövdükten sonra atın gözüne üfürülür, faydalıdır (B:12a/12).
d. Kisi
Baytarnamede,

hastalığın

oluşmasına

sebep

olarak

onu

soğukta

bırakmak

gösterilmektedir (B:12a/13).
Tedavi için; onar dirhem kızılcık çekirdeği, insan başının kazıntısı, kaz necisi,
kırlangıç necisi, deniz köpüğü ve yüz dirhem zac-ı kıbrız alınarak iyice dövülür. Elekten
geçirildikten sonra parmağı ıslatarak veya kamış içine konulan ilacın üflenmesiyle şifa
olunur.(B:12b/07).
C) Ayak ve Bacak Hastalıkları
a.Nefha
Atın ayağında olan bir hastalıktır. Hayvanın başından başlar, ayaklarına iner. Hastalığın
belirtisi atın ayaklarının şiş ve kalın olmasından ve hareket ettirememesinden anlaşılır
(B:21a/06).
Bu hastalığı olan atın kıçlarından kan alınır. Hatmi yaprağı, ısırgan otu, kepek ve
sarımsak sapı, keskin sirke ile kaynatılır. Sirke uçtuktan sonra elde edilen ilaç atın
ayağına sıcak bir şekilde sarılır. İlaç atın ayağında yirmi dört saat sarılı kalır.
Eğer iyileşmezse, oğlanaşı, kasnı ve sarımsak şarap ile kaynatılır. Daha sonra
bezir ve Eflak tuzu ilave edilip hepsi şarap uçuncuya kadar tekrar kaynatılır. Şarap
uçtuktan sonra ilaç sıcak bir şekilde atın ayağına sarılır. Bu işlem birkaç kere tekrar
edilir.
Diğer bir ilaç şudur: Peynir tulumu şarap ile haşlanır ve sıcakken atın ayağına
sarılır. Bir gece durduktan sonra ertesi gün ata binilir. Eğer hastalık geçmezse şişkinlik
bir yerde toplandıysa neşter ile o yer deşilir. Üzerine yumurta sarısıyla nişasta
karıştırılıp sürülür. Bu ilaç yaranın üzerinde bir hafta kalacak şekilde bağlanır. Eğer
hastalıkta bir değişme olmazsa atın topuğu üzerine dağ vurulur (B:21b/06).
b. Ayak Sinirlerinin Tutulması
Atın ayağının sinirleri gerilse yürüyemez. Bu hastalık ilk olarak hayvanın boynundan
inen sinirleri tutar (B:21b/09).
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İlacı şu şekilde yapılır: Eflak tuzu,nişasta, süt birlikte kaynatılır. Elde edilen ilaç
sıcak bir şekilde atın ayaklarına sürülür. Şarap tulumuyla sarılır, sıkıca bağlanır. İlaç,
atın ayağında üç gün sarılı kalır.
Yukarıdaki ilaca rağmen hayvan eğer yürüyemezse, hayvanın dizinin üstündeki
ince damardan kan alınır. Bir avuç arpa unu, sarımsak, tuz, hatmi tohumu ve günlük
dövüldükten sonra beş yumurta sarısıyla karıştırılır, merhem yapılır. Bu merhem kan
alınan damar üzerine sürülür bezle bağlanır. Bir hafta durduktan sonra bez açılır,
hayvanın iyi olması beklenir.
c. Ayağa Su Ġnmesi
Hastalığın sebebi hayvana terliyken su verilmesine veya atın terli iken bağlanmasıdır
(B:22a/06). Hastalığın belirtisi atın ayağının aşıklarının şiş ve yumru olması,
yürüyememesidir.
Hastalığın ilacı şu şekilde yapılır: Kızılboya dövüldükten sonra bal ile karıştırılır
ve bir cilt üzerinde yakı edilerek atın su toplayan yerine bağlanır.
Diğer bir ilaç şöyle yapılır: Buğday kepeği, sirke içinde kaynatılıp üzerine Eflak
tuzu konulur. Daha sonra bir beze yayarak hayvanın aşığına bağlanır. Bir gece bu
şekilde durması sağlanır.
Başka bir ilaç şudur: Sarımsak sapı tuz ve bezirin kaynatılması sonucu elde
edilen ilaç da su inmesine karşı kullanılır.
Bir başka ilaç, ak hardal ve sarımsak dövüldükten sonra insan sidiği ile arpa
ununa karıştırılmasıyla yapılır. Birbirine karıştırılan bu nesneler iyice dövüldükten
sonra su inen yere vurulur.
Diğer bir ilaç şudur: Ayağına su inen atın ayağı üç defa akciğer ile sarılır. Her
seferinde bu ilaç, yirmi dört saat sarılı durur. Ardından pirinç lapası, yine üç defa, sıcak
bir şekilde atın su inen ayağına vurulur. Daha sonra şiş olan yere hacamat yapılır.
Arabacı katranı, udu‟l-kahr ve Eflak tuzu bir arada kaynatılarak sıcak bir şekilde
hayvanın ayağına sürülür. Bu tedaviye üç günde bir hastalık geçene kadar devam edilir.
ç. Ayakta Bağa Çıkması
Atın ayağında bağa çıksa yıkanır ve suda pişen dokuz yumurta sıcak bir şekilde
hayvanın ayağına sürülür.
İkinci ve son ilaç şudur: Kara kurbağası yarılıp bağa olan yere vurulur
(B:22b/07).
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d. Dizine Yağ Ġnmesi
Atın dizine yağ inerse bir su kurbağasının karnı yarılır ve yağ inen kısma bağlanarak bir
gün bekletilir. Aynı yer hacamat edilir ve yıkanır, dağlanır.
e. KarakuĢ Çıkması
Karakuş, atların ayaklarında şiş yapan bir hastalıktır. Bu hastalık için çeşitli
ilaçlar önerilmektedir.
İlaçlardan ilki şudur: Barut ve paçavra ile kurusıkı doldurulur, kara kuşun üstüne
sıkılır. Hastalık devam ederse karakuş olan yer tıraş edilir. Yirmi dirhem petek balı, on
dirhem hardal karıştırılır, bu tıraş edilen bölgeye bağlanır. Yirmi dört bağlanan bu ilaç
daha sonra açılır. Bal kaynatılarak hayvanın karakuş hastalığı dağlanır.
Diğer bir ilaç ise, arabacı katranı ve eflak tuzunun kaynatılmasıyla yapılır. Elde
edilen ilaç hayvanın karakuşuna sürülür (B:23a/05).
f. Dize Kemik Ġnmesi
Dizine kemik inen atın hastalığını giderebilmek için, bir koyun başı kırılıp dövüldükten
sonra kemiğin indiği yere bağlanır. Kırk sekiz saat geçtikten sonra bu ilaç alınır üzerine
bir parça tahta kurşunu bağlanır.
Diğer bir ilaç, fırından yeni çıkmış ekmek ile yapılır. Ekmek hastalığın
bulunduğu yere bağlanır.
Eğer kemik inmesi çok eski ise iki dirhem sıçanotu ve nişadur su içerisinde
merhem haline getirilir. Bir bez üzerine konularak üç gün kemiğin üzerinde
bırakılır(B:23b/07).
g. Ayağa Kemik Ġnmesi
Atın ayağına kemik inse, hamur ceviz kadar küçük parçacıklar haline getirilerek
pişirilir, sonra ikiye bölünür; kemiğin üzerine bağlanır. Ayrıca tedavide hamurun hacmi,
kemiğin hacminden büyük olmamalıdır.
Bir diğer ilaç ise, tedavide kemik gelen yerin üzeri tıraş edildikten sonra
hamurdan bir halka yapıp kemiğin üzerine yayılır ve ortasına un koyup bağlanır
(B:23b/14).
ğ. Bıcılgan
Bıcılgan, hayvanların tırnak köklerinde oluşan veya ayaklarında hasıl olan bir
hastalıktır.
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Bal ve ardıç katranı karıştırılır. Elde edilen ilaç atın ayağı yıkandıktan sonra
sürülür (B:24a/02).
Diğer bir uygulama atın terletilmesidir. Atın terini sabunla yıkandıktan sonra
ateşte kömür haline getirilmiş ceviz, zencar ve tuz, ısıtılmış bal ile dövülüp karıştırılır.
Bu yapılan ilaç günde iki defa olmak üzere sürülür.
Balmumu, zift ve bezir eritilip naft ile karıştırılıp oluşturulan bu ilaç da tedavi
için kullanılır (B:24a/08).
Diğer bir ilaç ise şudur: Hınzır yağıyla ayağında yara olan yer ovulur ve her gün
sabun ile yıkanmalıdır.
Başka bir ilaç ise şudur: Yara olan yer sabunla yıkanıp iyice kurulanır. Kepekli
un bir bezin içine konularak yaranın üstüne sıkıca bağlanır. Bu işlem sabah ve akşam
olmak üzere birkaç defa yapılır. Bu ilaç bütün ilaçlardan daha kolay ve etkilidir
(B:24a/13).
Diğer bir ilaç da şudur: Hayvanın ayağı sabunla yıkanıp kurulanır. Daha sonra
karışım haline getirilmiş kına ve limon bezin üstüne yayılır ve atın ayağına bağlanır. Bir
gün durduktan sonra ayağı tekrar yıkanır. Bu işlem üç kere yapılır ve hastalığa iyi
geleceği söylenir. Ayrıca bu karışıma ek olarak bir dirhem de göztaşı da konulursa
etkisi daha çok olur. Bu yeni karışımın uyuza, bıçılgana ve balgama da iyi geldiği
belirtilmektedir.
h. Kolların Tutulması
Atın kolları tutulursa, bu hastalığı gidermek için çeşitli tedaviler uygulanır. Bir vakiyye
ardıç katranı ile yüz dirhem zeytin yağı kaynatılır. Bu ilaç ata sürüleceği zaman içine iki
vakiyye tereyağı ile yeteri kadar civa eklenir. Sözü edilen nesnelerle tekrar kaynatılarak
ilaç haline getirilir ve atın kollarına sürülür (B:24b/14).
Kolları tutulan hayvanlardan yarımşar fincan kadar kan alınır. Daha sonra bir
kalıp sabun, sirke, zeytin yağı ve bir miktar mürdesenk yağ gibi oluncaya kadar
karıştırılır, atın kollarına sürülür.
Kolları tutulan hayvanın dört beş gün akşam ve sabah sabun ve sıcak ile yıkanır.
Daha sonra on dirhem raziyane tohumu, on dirhem zencefil, on dirhem eğir birlikte
dövüldükten sonra elekten geçirilir. Koyun derisi zeytin yağı ile yağlanır ve sözü edilen
bu bitkiler derinin üzerine ekilir. At omuz başından beline dek sarılır. Beş gün sonra
yıkanır ve acı yağ ile yağlanır (B:25b/05).
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ı. Tırnak DüĢmesi
Atın tırnağını düşürmesi tırnağının ucuna basmasından anlaşılır. Tırnağın dibi dağlanır;
tuz kuyruk yağıyla karıştırılıp atın tırnağına sürülür.
i. ġakak
Atın tırnaklarının yarılması, çatlaması hastalığıdır.
İlacı şudur: Kuru incir bir gün boyunca süt içinde tutulur böylece incirlerin
yumuşaması sağlanır. Daha sonra zırnıh, kireç, bora ve zencar bir arada dövüldükten
sonra bir bez üzerine konularak şakağın üstüne vurulur (B:26a/05).
j. Arpalama
Baytarnamede hastalığın sebebi hayvanın aşırı şekilde arpa veya buğday yemesidir. Bu
hastalık, hayvanın sinirlerinin tutulması veya yürüyememesinden anlaşılır (B:26a/08).
Bu hastalığa yakalanan atın ilacı ilk olarak soğuk suya çekilmesidir. Daha sonra
iki ön ayağından kan alınır. Sade yağ ve bezir sıcak bir şekilde hayvanın ayaklarına
sürülür. Yemi ve suyu az ve uzun aralıklarla verilmelidir.
Diğer bir ilaç ise şudur: Atın dilinin atından kaln alınır. Eğer hastalık şiddetli ise
alnından da kan alınır.
Başka bir tedavi yöntemi ise şudur: Yarım kıyye soğan dövülüp suyu alınır.
Yarım kıyye keskin sirke ile karıştırılan soğan suyu hayvanın burnundan içirilir
(B:26b/03).
İki buçuk dirhem nişadırın toz haline gelinceye kadar dövülerek, atın burnuna
üflenmesi arpalama için, başka bir tedavi şeklidir.
Diğer bir ilaç ise şu şekilde yapılır: Bir ibrik sıcak su içine dövülmüş Eflak tuzu
koyulur ve çalkalanır. Bu su hayvanın makatından dökülür.
Hastalığın tedavisi için son olarak hayvanın şah damarından kan alma işlemi
yapılır. Arpalayan atın ayakları bağlanarak şah damarından kan alınır, dilinin ortasından
bıçak sokulur. Bu işlemin atın iyileşmesini sağladığı belirtilir (B:26b/09)
D) Diğer Hastalıklar
a. Diş Ağrısı
Hastalık belirtisi olarak yemini iştahsız yemesi, kulaklarını asması, gözlerinden yaş
gelmesi ve başını aşağıda tutmasından anlaşıldığı belirtilmektedir (B: 12b/10).
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Diş ağrısını gidermek için şu ilaç yapılır: İt üzümü, udu‟l-kahr, zencebil, biber
ve ak hardal dövüldükten sonra bal şerbetiyle kaynatılır. Bir bez hazırlanan ilaca
batıralarak atın üst ve alt damak dişerine sürülür. Böylece hastalık yok olur (B:12b/14).
b. Boyun Yaralanması
Atın boynuna ok veya kılıç isabet edip damarı kesilirse kanı durdurmak için şu ilaç
yapılır: Anzarut, mastaki, çam sakızı, zac-kıbrız-kabarlis ve kızıl boya dövülür. Yara
rakı ile yıkandıktan sonra ilaç yaranın içine konulur. Eski bir pamuk üzerine yumurta
sarısı sürülerek yaranın üzerine pamuk kapatılır. Pamuğun da üzerine bir taş konulur.
Kalın bir bez ile bütün bu nesnelerin hepsi iyice bağlanır. On beş gün kaldıktan sonra
açılır. Açıldıktan sonra yaranın bulunduğu yere katran sürülür. Eğer bu ilaçlardan haz
olunmazsa bu kez yaranın üzerine kalın bir yastık konulur, kuvvetlice bağlanır. Yastık
uzun bir süre açılmamalıdır. Açılırsa da yara ılık bir su ile yıkanmalıdır (B:14b/04).
c. Bel Açılması- Kan iĢemesi
Hayvanın kan işemesinin sebebi ağır yük taşıttırılmasına, çok koşturulmasına veya
yüksek yerlerden sıçramasına bağlanmaktadır. Bunların hepsi atın belinin çok
açılmasına sebep olarak gösterilmektedir (B:20b/05).
Beli açılan atın ilk önce iki kıçının iç yanından kan alınır. Ardından kök süsen
kökü, safran ve demir dikeni ve kara çalı tohumu şarap ile kaynatılır. Daha sonra
süzülür. Bu ilacın içine iyi cins tiryak ezilip konulur ve hayvanın burnundan dökülür.
Hastalık devam ederse şu karışım yapılır: Beşer dirhem it üzümü, zencebil,
biber, ceviz, karabiber, ak hardal bir arada dövülür. Bir vakiyye zift, yüz dirhem çam
sakızı bir arada eritilir. Dövülen ve eritilen bu maddelerin tümü birbirine karıştıralarak
kalın bir beze yayılır ve sıcak halde atın beline yakı edilir. Bu yakı hayvanın belinde
yedi gün kalır. Hastalığın sürmesi halinde iki, üç yerinden dağlanır.
ç. Mayasıl
Mayasıl olan atın diz kapakları çarpık olur. İlacı ökçelerinin dağlanmasıdır. Ökçeleri
dağlanan atın mayasılı yok olur (B:25b/14).
d. Haya ġiĢmesi
Metinde atın hayalarının şişmesine, tuzun sığır yağıyla birlikte hayalarının üzerine
sürülmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir (B:26b/10).
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Atın iki kıçından kan alınır. Eğer kan sıcak ve çok kırmızı ise kil ve kepek, sirke
ile ıslatılıp tuz ve yumurta akı ile karıştırılır. Daha sonra bir beze yayılır. İlk olarak gül
yağıyla yağlanıp daha sonra sözü edilen ilaç sürülür. Eğer hastalık geçmezse laden ve
sarı bezir kaynatılırak sıcak bir şekilde hayaların üzerine sürülür (B:27a/02).
e. Yağır
Atın omzundan terli iken eğerinin alınmasıyla omzunun kalkması görülmektedir.
Tedavi için çeşitli ilaçlar denenir. İlk ilaç uygulaması şu şekildedir: Bir keçeye
işenir. Bunun üzerine Eflak tuzu ekilir ve ilaç yağırın üzerine konulur. Bu eğer bir gün
bir gece durmalıdır. Eğer yağır geçmezse kepek ile tuz kaynatılır ve yağıra sürülür
(B:28b/06).
Diğer bir ilaç ise şudur: Yağıra eski pamuk konulmasıdır. Daha sonra şap ile
mazının dövülüp hastalığa şifa olur.
f. Cidağı
At ve eşeklerde yük taşımak veya çok binilmekten meydana gelen yaraya verilen
isimdir. Metinde bu yara için çeşitli ilaçlar önerilmektedir.
Bunlardan ilki şu şekildedir: Bir buçuk dirhem kalem-i cengar, bir buçuk dirhem
şap ve elli dirhem petek bal birlikte dövülür. Daha sonra bal ile karıştırılır. Elde edilen
bu ilaç, bir kağıt üzerine sürülerek yaranın üstüne kapatılır. Yarayı kurutmak için de
koyun boynuzu ve eski çarık yakılır, yaraya ekilir (B:29a/03).
Önerilen diğer bir ilaç ise şudur: Hayvanın arkasındaki bazı gölgelerinde kılların
bir kısmı giderilip, o bölgelere üçer sülük yapıştırılır. Bu işlem birkaç kez yapılır.
g. Teyelti Kazıması
Baytarnamede geçen diğer bir hastalık ise teyelti kazımasıdır. Bu hastalığın tedavisi için
şu uygulama yapılır: İlk olarak hayvanın şah damarından kan alınıp dudağı yarılır. Daha
sonra yüz dirhem petek balı kaynatılıp her neresinde kazıması var ise bu kaynatılan bal
sürülür (B:29a/13).
ğ. Sofra Yaralanması
At terslerken zorlanmadan dolayı sofrası yarılırsa dut ağacının kabuğu, servi kozalığı,
mazı, mersin yaprağı şarap ile kaynatılır, süzülür. İçine bezir konularak tekrardan
kaynatılır. Yaralı yere sürülür. (B:31b/13).
h. Bağırsakların Yaralanıp DıĢarı Çıkması
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Hayvanın bağırsağı dışarı çıkarsa hayvan hemen yatırılır. Zeytinyağı ile şarap kaynatılır
ve sıcak bir şekilde bağırsağa sürülür. Bağırsak içeri koyulduktan sonra, kesilen yer
dikilir. Yaranın üzerine mahmude ile mastaki ekilip yumurta sarısı sürülür. Beş gün
durduktan sonra ip alınır, yaraya yağ sürülür. Eğer yara küçükse bağırsağı yerine
koymakta zorluk çekilebilir. O zaman yarayı bıçak ile biraz daha açılıp bağırsak içine
konulur (B:33a/03).
ı. EĢkinsizlik
Atın keyifsiz yürümesi, yürümekten isteksizlik duyması hastalığın belirtilerindendir.
Çözüm yolu olarak atın gece karanlığında gezdirilmesi önerilir (B:34b/03).
i.Harınlık
Harın olan yani huysuz olan bir atın ilk önce günlük yemi yarıya indirilir. Uykusuz
bırakılır. Daha sonra yem yiyeceği zaman bir avuç esrar hamurun içine konularak ata
yedirilir (B:34b/08).
2.Ġç Hastalıklar
A) Boğaz Hastalıkları
a.Hunnak
Bu hastalık, atın bademciklerinin iltihaplanması, boğazının şişmesidir.
Tedavi için hemen ön bacakalarının ikisinden de çok olmamak şartıyla kan
alınır. Boynuna teryağı sürülür. Mercimek, boy tohmu, turak otu, meyan kökü, hatmi
tohumu kaynatılarak suyu alınır. Bu suyun içine de hıyarşenbe ezip badem yağı ve
birkaç yumurta sarısı daha eklenerek çalkalanır. Atın başı yukara kaldırılarak yapılan bu
ilaç atın boğazından içeriye iki dafa dökülür.
Diğer bir ilaç şudur: Çekirdeği çıkmış kızıl üzüm, incir, unnap ile arpa
kaynatılır. Bunlara badem yağı veya susam yağı, biraz da şeker eklenir. Ilık bir şekilde
ata içirilir. Birkaç defa da ladeni, zeytin yağıyla eritilip boynuna sürülür. Hayvan kuvvet
buluncaya kadar bu yapılanlara ek olarak yonca verilir. Ayrıca iyileşme süresince, ata
verilecek su da çok soğuk olmamalıdır.
Atın boğazının altında şişlik varsa rahik macunu veya havyar sürülür. Şişlik çok
ise bal ile nişasta karıştırılıp sürülür (B: 13b/06). Belirtildiğine göre bu ilaç ve tedaviler
denenip olumlu sonuçlar alınmıştır.
b. Boğaza Sülük YapıĢması
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Atın boğazına sülük yapışsa atın boğazına bir avuç tuz dökülür. Eğer tuzun dökülmesi
ile sülük gitmezse yarım dirhem mikdarı enfiyye tozu atın boğazına üfürülür.
B) Nefes Hastalıkları
a. Zayıf Nefes
Eserde zayıf nefes olan atın soluk almakta güçlük çektiği, kesik kesik nefes aldığı
belirtilmekte, hastlalık için çeşitli ilaçlar yapılmaktadır (B:19a/07).
İlçlardan ilki şöyledir: Yüz dirhem çam sakızı bir tencerede eritilip üzerine yüz
dirhem arpa konulup kavrulur. Üç gün aç tutulan ata bu ilaç yedirilir.
Eğer hastalık geçmezse at iyice yıkanır. Ayakları bağlanarak iki tane
kertenkelenin kuyrukları kesilir. Bu kuyruklar atın burnuna salıverilir.
Diğer bir ilaç şudur: Tavuk boğulur. Tüyleri yolunmadan, yarısına kadar su ile
doldurulmuş, bir tencereye konulur. Tencerede üç fincan su kalıncaya kadar kaynatılır.
Bu sudan her sabah bir fincan olmak üzere, atın burnundan içeriye dökülür, denenmiştir
(19b/02).
b. Soluğan
Baytarnamdee, atın soluğan olmasının sebebi çok koşmasından dolayı dalağına yel
dolmasıdır(B:19b/03).
Soluğan olan ata çeşitli ilaçlar yapılır. Bunlardan ilki şöyledir: Bir dirhem safran,
ve iki kalıp Girit sabunu yüz dirhem keskin sirke içinde eritilir. Bu ilaç atın burnundan
içirilir.
Başka bir ilaç ise şudur: Bir vakiyye kurşun rendelendikten sonra un ile hamur
edilir, hayvana yedirilir. Üç yumurta bir vakiyye sirke içine bırakılırak yumurtaların
kabukları soyuluncaya kadar sirkede tutulur. Daha sonra bir tanesi burun deliğinden
dökülür, biri ise ağızdan yutturulur.
Diğer bir ilaç ise şu şekilde yapılır: Köpek dalağı, incir, kimyon, un kaynatılarak
süzülür, süzülen eczaların üzerine; dövülen çam sakızından, on dirhem bezirden, eritilen
sığır iç yağından elli dirhem konulur. Bu ilaç hayvanın burnundan içirilir.
Soluğan olan atın suyunun ılık, yeminin ıslatılarak verilmesi, vücudunun sıcak
tutulması gerekir.
Başka bir ilaç, inek sütü içine konulan safranın kayboluncaya kadar ısıtılması ile

20

yapılır. Bu ilaç ılık bir şekilde hayvanın burnundan içirilirse soluk alıp vermede çektiği
güçlüğün ortadan kalktığı belirtilmektedir.
Diğer bir ilaç şudur: Ellişer dirhem sinameki, mastaki, günlük ve rendelenmiş
kurşun dövülerek macun haline getirilmesiyle yapılır. Bu ilaç hayvana yedirildikten
sonra beş dirhem kafur ile burnu ve ağzı buharlanır. Su ılık bir şekilde verilir. Yirmi
dirhem nişasta, hamur veya ekmek ile yedirilir. Altına fışkı döşenir. Bu uygulamalar on
gün devam eder (B:20a/13).
C) Diğer Hastalıklar
a. Doluca
Baytarnamede hastalığın sebebi soğuğa yani üşümeye bağlıdır (B:13b/10). Hastalığın
belirtisi atın vücudunun kasılmış olması, eğilememesidir. Hastalığa yakalanan atın, ilk
önce ön bacaklarından veya boynunun her iki yanından kan alınır. Kasılan vücut eğer
açılmazsa çeşitli ilaçlar denenir.
Doluca, hayvanın boynunda ise oğlan aşı kaynatılır, içine dövülmüş sarımsak ve
biraz da kara naft konulur. Ilık bir şekilde atın boynuna birkaç kere süreler. Hastalık
geçmezse kaz ayağı biçimindeki damga ile dağlanır. Dağlanan yer ertesi gün acı yağ ile
yağlanır. Hastalık boyunca hayvanın yeminin ıslatılarak verilmesi faydalıdır (B:14a/03).
İkinci olarak; on dirhem soğan tohumu, yüz dirhem eski şarap, elli dirhem
keskin sirke, on dirhem güvercin pisliği iyice dövüldükten sonra sirke ve şaraba
karıştırılır, ata içirilir. Bu durumda olan atın yemine bir miktar ıslatılmış buğday
karıştılır veya yemi az miktarda pişirilirse güzel sonuç alınır.
b. Öksürük
Baytarnamede ata terliyken soğuk su verilmesi, yeminde tavuk pisliği veya tavuk tüyü
olması öksürmesine sebeptir(B:15b/05).
Öksürüğe karşı birçok ilaç önerilir. Bu ilaçlardan biri yüz dirhem keskin şarap ve
yüz dirhem insan sidiği ve elli dirhem nişasta karıştırılıp ata içirilmesiyle meydana gelir.
Diğer bir ilaç şudur: Yılan derisi üç parçaya bölünülür ve her gün bir parçası ata
yedirilir, yararlıdır.
Diğer bir ilaç şudur: Bir vakiyye boy tohmu, yüz dirhem lüle kükürdü, elli
dirhem karabiber ve yüz dirhem zırnıh hepsi iyice dövülür. Arpa verildikten sonra
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üzerine su püskürtülmesi ve ata yedirilmesiyle gerçekleştirilir. Şiddetli öksürüğe iyi
gelir.
Öksürüğe karşı yapılan ilâcın dördüncü şekli şöyle yapılır: Bir vakiyye keskin
sirke içine yumurta konulur. Bu yumurtalar sirke içinde yirmi dört saat bekletildikten
sonra, kırmadan kabuklu haliyle ata içirilir. Aynı tedavi şekline üç gün üstüste devam
edilir, denenmiştir.
Öksürüğü kesmenin beşinci yolu şöyledir: Girit sabunu, zeytin yağı, iki yumurta
sarısı, ikişer dirhem eski şarap, bir dirhem safran şerbet yapılır Şerbet yapılan bu ilaç
daha sonra ata içirilir. Aynı tedavi üç, dört kez yapılmalıdır, denenmiştir (B:16b/04).
Öksürüğü kesmenin diğer bir yolu da şudur: Üç dirhem zırnıh ile üç dirhem
göztaşı birlikte dövülür. Dövülen bu karışım, arpanın üzerine serpilmesi ve ata
yedirilmesiyle gerçekleştirilir.
Öksürüğü kesmenin yedinci ve son yolu şu şekildedir: Gece, saat üç buçuk-dört
sırasında ata yedirilen şaraplı macun öksürüğe iyi gelir. Eğer öksürük kesilmezse
ıslatılmış ketire, balık ve et yağını birbirine karıştırılıp ata içirilir.
c. Sancı
Atın sancılandığı; yatıp yuvarlanması, karnının şişmesinden anlaşılır. Sancılanan at
işeyemez ve burun deliklerinin kanatları kalkık olur (B:16b/12).
Sancılanan atın bu illetlerden kutulması için çeşitli ilaçlar denenir. Bunlardan
ilki şöyle yapılır: Tiryak, şarap ile ezilir, zeytin yağı konduktan sonra ılık olacak şekilde
ısıtılır ve bu ilaç atın burnundan dökülür.Kalın çullara sardıktan sonra da terlemesi için
üzerine binilerek gezdirilir. Karnına iki adım boyunda bir ağaç konularak sıkıca
bağlanır. Eğer terlemezse zeytin yağı, bezir yağı veya sabun sürülerek ovulur.
Makatından el yardamıyla pislik çıkarılır ve içeriye doğru sabun sokulur.
İkincisi, papatya bir miktar su ile kaynatılıp süzülür. İçine bir miktar zeytin yağı
ve Eflak tuzu karıştırılır. İnsana tenkiye eder gibi ata da şırınga ile tenkiye edilir.
Sancıyı yok eder.
Üçüncü olarak, bir dirhem afyon, üç fincan kahve şerbetiyle eritilir. Kıvama
gelince atın başını yüksek bir mahalle koyulup burnunun iki deliğinden içeri dökülür,
faydalıdır.
Dördüncü olarak çögeni dövülüp suyu sıkılır, içine insan sidiği ve eflak tuzu
konulur, ılık şekilde ıslatıldıktan sonra burnundan içirilir.
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Titremesi geçmezse eski şarap, saman ile kaynatılıp, hayvanın karnının altına
vurulur, yürütülür.
Dğer bir tedavi yolu da şudur: İki dirhem safran, üç dirhem hindistan cevizi, iki
dirhem andız, beş dirhem eğir, on dirhem kimyon, dört dirhem biber karıştırılıp atın
burnuna üfürülür. Daha sonra at terleyinceye kadar yürütülür ki işiyebilsin. Bu durumda
olan ata, suyu az ve ılık, yemi ıslatılarak verilmelidir.
Sancı için diğer bir ilaç şu şekildedir: Onar dirhem andız kökü, servi kozalığının
tohumu, otuz dirhem reçine dövülür, sonra elekten geçirilir. Bir kaşık dolusu burun
taşına konularak üzerine sidik eklenir. Daha sonra hayvana bu karışım içirilir.
Diğer bir ilaç şudur: Bir avuç barut üzerine sidik eklenerek burun tasına konulur
ve hayvana içirilir.
Diğer bir ilaç da şudur: Eğer hayvan sancılanıp işeyemezse on dirhem şap hamur
içine konulup hayvana yutturulur.
Son olarak şu ilaç yapılır: Bir miktar üzerlik tohumu kaynatılıp suyu süzülür ve
hayvanın ağzından ve burnundan içirilir. Atın işiyebilmesi için ayaklarının tırnaklarına
şunlar yazılmalıdır: Ön sol ayağının tırnağına Seyhun, kıç sol ayağının tırnağına
Ceyhun, ön sağ tırnağına Fırat, kıç sağ tırnağına Nil yazılır. Daha sonra işeyen hayvanın
tırnakları yıkanır.
ç. Sidik Tutulması
İşeyemeyen atın işeyebilmesini sağlamak için bazı ilaçlar yapılır. Dövülen serçe pisliği,
zeytin yağı ile karıştılıp ata içirilir. Eğer sidik tutulması geçmezse şöyle bir ilaç
uygulanır: Eflak tuzu, serçe pisliği ile dövülüp tülbentten geçirildikten sonra zeytin
yağına karıştırılır. Atın kuyruğundan koparılan yedi tane kıl bu sözü edilen ilaca
batırılır. Atın zekerinin deliğinden yürütülür.
d. Kabızlık
At tersleyemez yani kabızlık çekerse on tane fare tersi toplanır. Beşer tanesi ezilip
hayvana su ile verilir. Bu uygulamanın sancıyı söktüğü ve şişliğe iyi geldiği belirtilir
(B:31a/03).
Diğer bir ilaç ise çörekotu, raziyane dövülüp su ile şerbet edilmesi yoluyla elde
edilir. Bu ilaç hayvana içirilir (B:31a/05).
e. ĠĢtahsızlık
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Yem yemeyen atın iştahını açmak için kurutulmuş susam kökü arpasına konulur. Bu
şekildeki yem, hayvana on gün yedirilir, faydalı olduğu belirtilir (B:31a/07).
f. Salıncak
At salıncak hastalığına yakalanırsa yürürüken sağa sola sallanır ve etrafına bakmaz,
başını önüne eğer.
İki vakiyye pekmez, elli dirhem sinameki, elli dirhem mazı, otuz dirhem andız
kökü sıcak su ile şerbet edilir ve ata içirilir (B:31a/15).
Buna ek olarak kakülünün dibi ve üst dudağının üstü dağlanır (B:31b/029.
g. Ġshal
Baytarnamede hastalığın tedavi yolları anlatılmıştır. Bunlardan ilki şu şekildedir. İki
dirhem afyon bıçak ile küçük halde doğranır. Daha sonra ekmeğe veya hamurun içine
koyulup hayvana yedirilir. Bu ilacın yorgunluğa ve durgunluğa da iyi geldiği belirtilir
(B: 34b/01).
ğ.Zayıflık
Baytarnamede zayıf bir atı semirtmenin ilaçları verilmiştir. İlk olarak bunun için yirmi
dirhem zencefil dövülüp hamur içine konulup yedirilir. Daha sonra elli dirhem kına ve
yüz dirhem hulbe şerbet yapılır on gün boyunca içirilir.
Hayvanın kulaklarının içi yaş bez ile silinir. Yelesi ve kuyruğu dört beş günde
bir defa temizlenir. Tırnakları yağlanıp arpasının yarısı yarma edilip yedirilir. Yeminden
sonra su içirilir (B:35a/03).
Başka bir ilaç şu şekilde yapılır: Atın yemine her gün yüzer dirhem tuz konulur.
Su ile yemi ıslatılır ve haftada bir defa bir vakiyye kına su ile içirilir ve günde iki defa
iyice tımar edilir. Birer oğlak tençerede kaynatılıp ata içirilir.
Diğer bir ilaç ise şudur: Kuyruk yağı, kibrit yeteri kadar ardınç katranı ile
karıştırılıp bütün uzuvlarına iyice sürülür. İki saat kadar güneşte tutulur. Daha sonra
ahıra getirilen at bir gün boyunca burada durur. At yıkandıktan sonra kuyruk yağına bir
miktar zeytin yağı konulup azalarına sürülür. Üç gün hayvanın sırtı açılmayıp daha
sonra yıkanır (B:35b/07).
h. Soğuk Algınlığı
Atın soğuk aldığının belirtisinin titremesinden anlaşılır, bu durumda olan hayvanın
tüylerinin kalktığı, yemini iştahsızca yediği, kulaklarını bırakarak dişlerinin birbirine
vurduğu belirtilmektedir (B:33a/05).
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İlacı, üç dirhem harik iki dirhem nişadır, on dirhem arpa unu, on beş dirhem
biber, yirmi dirhem şeker, elli dirhem sığır yağı karıştırılarak yapılır. Yoğurulduktan
sonra yuvarlaklar yapılıp günde üç tanesi hayvana yutturulur.
Hipokrat‟ın bu hastalığa karşı yaptığı bir başka ilaç da şöyle yapılır: Tereyağı,
pirinç unu, arpa unu, süt, şeker ile karıştırılır. Yapılan bu ilaç hayvanın boğazına her
gün akıtılır ve her gün sıcak su ile hayvanın vücudu yıkanır, sıcak tutulur (B:33a/15).
3. Salgın Hastalıklar
a. Sakağı
“Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşabilen ölümcül bir hayvan hastalığıdır.
Atın soğuk almasından ileri gelmektedir.”19 Hastalık belirtisi olarak atın her iki burun
deliğinden çıkan irinin kanla akmasıdır (B:9a/05). Sakağı hastalığına yakalanan at
“başını aşağaya eğer ve burnunu duvara sürer ve burnunun kanatları gerilip durduğu
mahalde hırlar” (B:9a/07).
Hastalığa önerilen tedaviler veya reçeteler çeşitlidir.
Hayvanı iyileştirmek için yapılan ilaçların ve bu konudaki uygulamaların ilki
şudur: Yirmi dirhem doğan, on dirhem zeytin yağı, on dirhem bezir yağı, on dirhem
keskin rakı ve bir dirhem çörek otu birbirine karıştırılır. Atın başı yükseğe kaldırılarak
yapılan bu ilaç burun deliklerinden içirilir, mücerrebdir.
İkinci olarak çöğen ve anduz kökü iyice dövüldükten sonra tülbentten geçirilir.
Toz halindeki bu ilacı atın burununa üflenir.
Üçüncü olarak yirmi beş dirhem rakı, yirmi beş dirhem doğan ve zeyt, bir miktar
çögeni bir yerde çalkalayıp atın burnundan içirilir.
Dördüncü olarak yüz dirhem tereyağı eritilir ve üzerine üç dirhem dişi kasnını
koyup süzülür. Daha sonra yarım dirhem çörek otu bu karışıma eklenir. Atın başını
yüksek bir mahale asıp atın iki burun deliğinden ılık olarak dökerler. Daha sonra
hayvanın başını ön ayağına kısaca bağlarlar. At hareket ettikçe bu maddeler akar.
Hastalık tamamen def olmazsa bir mikdar tavuk pisliği ve bir mikdar mavi bezi ateşe
tutup hayvanın başını aşağı bağlayıp başına bir münasip şey örtüp burnuna tütsi
yaparlar. Bunu yaptıktan sonra tamamen def olur.

19

Ali Abbas Çınar, Atçılık, s.86.
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Beşinci olarak atın boğazının altına sünger ile soğuk suyu sık sık vurarak sakağı
def olur.
Altıncı olarak elli dirhem şırlağan yağını ıslatıp burnunun deliklerinden içeri
dökeler.
Yedinci olarak kafuri, zağferan ile karıştırıp akşam namazı vaktinde masura ile
burnuna üfürülür. Daha sonra üzerine benefşe yağı damlatırlar. Eğer hastalık kuvvetli
ise çörek otu, zencebil ve oğlan aşı, kara kasnının her birinden ikişer dirhem alınır, bir
dirhem de zağferandan alınıp iki yüz dirhem şarap ile bu maddelerin hepsi kaynatılır.
Kaynatılan bu maddeler üç kısma bölünerek her gün bir kısmı ılık olarak burnuna
dökülür. Bir süre başını yukarı tutarlar.
b. Su Sakağısı
Hayvanın soğuk almasından kaynaklandığı belirtilen bu hastalığın belirtisi olarak at, tez
tez tıksırır, burnunu ayağa sürer (B:10a/07).
Baytarnamede hastalığa önerilen tedaviler veya reçeteler birkaç türlü verilmiştir.
Birinci olarak beş dirhem helvacı çögeni, beş dirhem limon yaprağı, beş dirhem
kunduziyeyi bir arada dövdükten sonra, atın burnuna üflenir, mücerrebtir.
İkinci ilaç şudur: Sarımsak ve ak soğanı ezip şarap ile kaynattıktan sonra susam
yağı ve zeytin yağı eklenir. Meydana getirilen bu birleşim karıştırıldıktan sonra şarap
gidip yağ kalıncaya kadar kaynatılmalıdır. Üzerine iki dirhem naft ekledikten sonra
birkaç gün atın burnuna dökülür. Hayvan eğer iyileşmezse bezir ile suyu bir tavada
kaynatmalı, tobrasını bu ilaç içerisinde başına asılır. Hastalığı söker, atar.
c. Bevâsir
Atın burnunda bevâsir olduğunun belirtisinin burun deliklerinden çokça irin akmasından
anlaşıldığı belirtilmektedir (B:10b/06). Önerilen tedaviler şu şekildedir: Nişasta, kara
zırnıh, palıt gülü her birinden birer dirhem alınarak ezilir ve merhem haline getirilir.
Atın burnunun içine bakılarak hastalık görünen yerde ise parmak ile, görünmeyen yerde
ise bir ağaca pamuk sarıp onunla burun deliğinin her tarafına, sözü edilen ilaç günde bir
defa olmak üzere üç güb boyunca sürülmelidir. Üç günden sonra hayvanın burun
deliğine tereyağı sürülmelidir. Daha sonra zift, çam sakızı ve biraz naft kaynatılıp
merhem haline getirilmeli ve günde iki defa olmak üzere, bu merhem, atın burnuna eski
bir pamuk ile sürülmelidir.
ç. Sıraca
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Baytarnamede sıraca olan atın iyileştirilmesine yönelik çeşitli ilaçlar önerilmektedir.
Sıaca olan atın ensesisinin dibindeki damarların iki tarafı iğne ile delinerek ibrişim
geçirilir. Damarlar kurudukça sıracanın da kuruduğu belirtilir (B:18a/10).
Bir başka uygulama yöntemi hacamattır. Atın kafasına, alnının ortasına ve
yelesinin diplerine bardak vurulur. Daha sonra üst dudağının içinden neşter ile, dilinin
altından da bıçak ile kan alınır. Kan alınan yerler dağlanır ve hacamat edilir.
Başka bir tedavi yolu ise şöyledir: Sıraca, hangi tarafta ise, atın sıracaya yakın
olan ayağının tırnağı temizce yıkanır. Üzerine kalem ile dua yazılır. Sıraca atın her iki
yanının ön veya arka kısmında ise ön ve arka ayaklarının tırnakları; eğer her tarfında
görülmekte ise dört ayağının tırnakları aynı şekilde yazılır.
Tedavide muska da kullanılır. Sıracası olan bir ata muska yazılır. Cuma günü
güneş doğmadan önce bir Ayet‟ül-kürsi ve üç İhlas-ı şerif okunur. Bu sureler Hz.
Muhammed‟in ruhuna hediye edilerek hazırlanan muska atın boynuna asılır. Aynı gün
on iki yoksula sadaka verilir. Aynı gün on iki yoksula sadaka verilir.
Başka bir uygulama ise şu şekildedir: Yer köstebeği ateşte kavurulur, kömür gibi
olunca dövülür. Üç kere ata yedirilir.
ç. Kuru Giçik
Baytarnameye göre giçik olan hayvan, kaşınır ve kaşındığı bölgelerdeki kılları dökülür
(B:27b/13-14).
Kuru giçik olan atın kuyruğu ve yelesinden hastalığından dolayı kılları dökülse
kurum, şap, tuz ve kara naft iyice dövülür ve kara çamur ile karıştırılır. Elde edilen ilaç
atın vücuduna sürülür. Daha sonra atın kendini kaşımaması için başı sıkıca bağlanır.
Atın kıçının iç yanından kan alınması da tedavi yöntemlerinden biridir.
Bir başka tedavi yolu ise şu şekilde yapılır: Peygamber ağacından iki vakiyye
hurda kaynatılıp bu kaynatılan su otuz gün boyunca ata verilir.
Diğer bir tedavi ise şu şekilde uygulanır: On altı dirhem kükürt çiçeği ve bir
dirhem nişadır, sekiz dirhem ardıç katranı, yeteri kadar ekmek birlikte yoğurularak
hamur yapılır.Daha sonra bu hamur kırk gün yedirilir. Eğer hayvana bunu yedirmek zor
olursa yarım kutu arpa yarmasına kükürt çiçeği, nişadır karıştırılır. Bu karışım
yedirildikten sonra katran hayvanın burnundan dökülür (B:28a/12).
d. Kuduz
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Bulaşıcı bir hastalık olan kuduz, insanlarda ve hayvanlarda görülür. Metinde kuduz olan
bir hayvanın gözlerinin kızarması, dilinin sarkması, başını aşağaya tutması ve
salyalarının akmasıdır. Bu durumda olan at bir şey yiyip içmez sarhoş gibidir
(B:33b/05).
Atın kuduz olup olmadığının öğrenilmesinin yolu ısırılan yerin ceviz içi ile
ovulması ve bunun ekmeğe karıştırılarak tavuğa verilmesiyle anlaşılır. Tavuk bunu
yiyip ölürse hayvan kuduzdur, eğer ölmezse hayvan kuduz değildir (B:33b/12).
İlk olarak ısırılan yer birkaç yerinden çizilir ve şişe çekilir. Sarımsak, soğan,
oğlanaşı ve tuz şarapla merhem olana kadar dövülür. Bu merhem şişe çekilen bölgeye
sürülür. Tavuk necisi sığır sütüyle karıştırıldıktan sonra hayvanın burnundan içirilir.
Eğer yara ayaklarında ise zehirin başka taraflara sıçramaması için bu kısım iyice ip ile
bağlanır.
Diğer bir ilaç şu şekilde yapılır: Tavuğun dübürü ısırılan yere tuttulur. Ardından;
tavşan mayısı, çörekotu, sarımsak ve tuzun iyice dövülüp şarap ve sığıryağı ile
karıştırılmasıyla elde edilen ilaç bu yere birkaç defa sürülür. Kırk gün ahırda gözetilir.
4. Paraziter Hastalıklar
a. Uyuz
Uyuz olan atın iyileştirilmesi için çeşitli ilaçlar yapılıp uygulanmaktadır. Bunlardan ilki
şudur: Elli dirhem kükürt ve yirmi beş drhem göz taşı, yüz dirhem keskin sirke ile
karıştırılır. Bir gün ayazda bekletilir. Daha sonra hayvan tımar edilir ve bu ayazda
tutulmuş karışım hayvana sürülür.
İkinci bir ilaç ise şudur: Yirmi tane habbü‟s-selatin tohumu, yüz dirhem hınzır
yağıyla kaynatılır ve hayvana sürülür. Yedi saat kadar durduktan sonra bu yağ sürülen
yer yıkanır. Daha sonra torba yoğurdu ve dövülmüş sarımsak karıştırılıp bu yıkanmış
yere sürülür.
Uyuza karşı yapılan üçüncü ve son ilaç şu şekilde yapılır: Bir miktar insan
sidiği, biraz ocak kurumu ve Eflak tuzu kaynatılır. Bu ilaç hayvan iyice kaşağılandıktan
sonra, atın vücuduna sürülür (B:27b/12).
Hayvan uyuz olmasından dolayı şiddetli hararet yaşayabilir. Bunun için de
çeşitli ilaçlar yapılır. Bunlardan ilki şu şekildedir: Beşer parça lüle kükürdü, habbü‟sselatin ve göz taşı iyice dövülür. Daha sonra elli dirhem ardıç katranı ve iki fincan
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zeytinyağı bir kapta karıştırılır. Hayvan tımar edildikten sonra bu karışım hayvana
sürülür. Yirmi dört saatte tamimiyle bu hararet gider ise sıcak su ve sabun ile yıkanır.
Bu uyuz olan bölge yıkandıktan sonra şişer ve sarı su akar. Cild yenilenir ve altından
yeni bir deri ortaya çıkar ve hararet ortadan kalkar.
Harareti geçirmek yapılan ikinci ilaç şu şekilde yapılır: Hayvan tımar edildikten
sonra sardalya balığı suyundan sürülür. İki günden sonra sabun ve sıcak su ile yıkanır.
Eğer harareti geçmezse bir kez daha sürülür, yararlıdır.
Hararetin geçmesi için başka bir ilaç ise şudur: Hayvanın arkasına beş, on tane
sülük yapıştırılır (B:27b/09).
b. Kelef
Hastalığın belirtisi, hayvanın omzunun üstünden kılların dökülüp kelleşmesi ve bu
kelleşen bölgenin kepeklenmesidir (B:28b/01).
Tedavi amacıyla atın bu yerindeki kıllar temizlenir, kepekler kazılır. Zencar, ak
it necisi ve srke kaynatılatak sade yağ ile karıştırılır. Bu ilaç, atın kepekli mahallesinin
keskin sirke ile yıkanmasından sonra sürülür.(B:28b/06).
c. Kızıl Kurt
Kızıl kurt hastalığına yakalanan atın kuyruğu, kuyruğu dibinden hac-vari şeklinde
hacamat edilir. Hayvanın göbeği de çivi ile dağlanır. Daha sonra beline on beş kova
soğuk su dökülür. Havanın beli gereği gibi ovulur. Eğer yine bu hastalık olursa tedavisi
bu sefer daha güçtür. Metnimize göre ikinci kez bu hastalığa yakalanan atın kurtulması
çok zordur (B:29b/13).
Eğer hastalık iki günlük ise diri olan tavuğun makatından göğsüne varıncaya
kadar bıçak sokulur. Kızıl kurt olan yere tavuk bu şekilde bağlanır ve yirmi dört saat
durmalıdır. Ya da başka bir uygulama yapılabilir. İlk olarak tavuğun başı kesilir ve daha
sonra yarılır. Bu şekilde de kızıl kurt olan yere bağlanabilir.
Diğer bir tedavi şekli ise şudur: Pirinç lapası şarap ile kaynatılıp bulamaç haline
getirilir. Daha sonra bir gün boyunca kızıl kurt olan yere bağlanır (B:30a/06).
1.4.5.At Satın Almak Ġsteyen Kimselerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Hayvan almak isteyen kimselerin çok dikkatli olması gerektiği belirtilir. Bu yüzden
birkaç özelliğe bakarak at alınmalıdır. Aşağıda bu özellikler sıralanmıştır:
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Eğer atın boğazında, alnında çift halka şeklinde bulunan nişan, birbiri üzerinde
olursa uğursuz nişandır. Eğer bu halkalar yan yana olursa zararlı nişan sayılmaz ancak
atın alım satımına engeldir (B:36a/04).
Hayvanın koltuklarında çifte gibi buruşuk tüyü olması kötü bir özelliktir. Kıç
ayaklarının alt taraflarında kuyruk yanlarına varıncaya kadar bazı yerlerinde buruşuk
tüylerinin olması ise ne zararlı ne de faydalıdır.
Atın sağ ve ön ayağı ve sol kıç ayağı sekil olması kötü bir özelliktir. Bu özelliğe
sahip olan ata çapraz adı verilmektedir.
Hayvanın topukları ve aşaklarının şiş olması da kötü bir özelliktir. Şişliğin
devam etmesi daha sonra daha kötü bir sonuç ortaya koyabilir (B:36a/15).
Atın tırnaklarına da dikkat edilmelidir. Tırnaklarının çok sert olması nal
tutmasına engeldir.
Soluğan hayvan kendini ilk başta belli etmez. Eğer hayvan alınırken atın bu
hastalığından şüphe olunursa yemine bir miktar gül eklenir. Hayvan hastaysa bu
işlemden sonra hastalığı ortaya çıkar. Kıç ayaklarının köstek mahalinde mayasıl olması,
hayvanın tıknefes olması alınmasına engeldir. Çünkü bu hastalığa sahip olan at ilaç
tedaviye cevap vermez (36b/07).
Hayvanın zayıf olup tüylerinin bozuk olması da atın alınmaması için bir
sebeptir.
İki kulak arasına dikkat edilmesi gerekir. Depe kemiğinin çok olması atın başlık
tutmasına engeldir.
Hayvanın ön ve kıç ayaklarının arası açık olmalıdır. Omzu yüksekçe olmalıdır.
Hayvanın sekil ayağında kendi tonundan veya başka bir tondan beneklerinin
olması kötü bir özellik değildir (36b/15).
Yel yutan hayvan yemlikte anlaşılır. Bir gece ahırda bekletilip bir iki defa
hayvana bakılması gereklidir. Bu işlemin yapılması hayvanın kötü özelliklerinin ortaya
çıkmasını sağlamak içindir (37a/04).
1.5. Aristo’ya Atfedilen Baytarnâmelerle Eserimizin KarĢılaĢtırılması
Bu bölümde eserimiz ile Prof. Dr. Mesut Şen‟in anonimleşmiş baytarnameler ile
Edrinevî‟nin, Aksarayî‟nin tercüme ettiği baytarnameler üzerine çalışan öğrencilerinin
metinleri

karşılaştırıldı.

Bunun

yanı

sıra

karşılaştırmamızda yer verildi.
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Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Bulunan Ve Aristo’ya Atfedilen
Anonimleşmiş Baytarnâmeler: Kitabu Baytarnâme I’in (Vr. 1b – 42a)20 konusunu gaza
ve ribat nöbeti için at beslemenin faziletleri ile Hz. Muhammed‟in atlar hakkındaki
sözleri, çeşitli ayetler, atların iyisi ve kötüsünün alâmetleri, atların bakımı ve hakları,
atların dişleri ve yaşlarının tayini, at uzuvlarıyla yapılan bazı ilaç karışımlarının
insanlara olan faydaları oluşturmaktadır.
Bu tezde iyi bir atta bulunması istenilen özellikler yirmi yedi tane “y” harfi ile
başlayan Türkçe kelimeyle ifade edilmiştir: Yüregen,yügrük, yigen, yassı, yüksek,
yoğun bilekli, yumuşak tüylü, yasdağaç karınlı, yumrı tırnaklı, yancıklı, yağız, yufka
derili, yay boyunlu, yürekli, yatağı geniş, yeyni, yelesi ince ve uzun, yedilgen yavaş,
yatağan, yüzgeç, yedi yaşlı, yüzü güzel, yerlü yerinde biri birine uyar ola, yapılı,
yırtmaçlı, yabancı, yırtılmış. Buna göre iyi bir at; güzel yürüyen, çok koşabilen, çok
besili olmayan, iştahlı, uzun boylu, kalın bilekli, yumuşak tüylü, yassı karınlı, yuvarlak
tırnaklı, yan tarafları düzgün, yağız, ince derili, yürekli, kuyruk yatağı geniş, yay
boyunlu, yelesi ince ve uzun, yedeğe gelen, sahibinin yanında yürüyen, binicinin
emriyle yatan kalkan, yedi yaşında, güzel yüzlü, güçlü kuvvetli, alışkındır. Bizim
çalışmamızda ise iyi bir at güzel kadına, deveye, su sığırına ve katıra benzetilir. Şöyle
ki; iyi bir atın saçı, kadın saçları gibi yumuşak ve uzun olur. Deve gibi boyu ve
kirpikleri uzun olmalı, su sığırı gibi ise bilekleri kalın ve kısa olup karnının altı yassı ve
kuyruk yatağı ise geniş olmalıdır. Katıra benzeyen yönleri ise kulaklarının uzun ve
kuyruğunun kamçı gibi olmasıdır.
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Bulunan Ve Aristo’ya Atfedilen
Anonimleşmiş Baytarnâmeler: Kitabu Baytarnâme I’de donlarına ve niteliklerine göre
atlar hakkında bilgi verilmemiştir. Ancak bizim tezimizde bu konu hakkında pek çok
özelliğe değinilmiştir.
Atların yaş tayini konusu her iki tezde de aynı şekilde geçmektedir: Buna göre
tayın aşağıda ve yukarıda ikişer dişi çıkar. Bu çıkan dişlere ibtidasebat ve senaya derler.
Bu dişlerin yanından dört tane diş daha çıkar, bunlara ise vasıtat derler. Vasıtat dişlerin
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Anonimleşmiş Baytarnâmeler: Kitabu Baytarnâme” (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2014.
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de yanından çıkan dört diş vardır ki bunlara da rubaiyyat derler. On iki dişi olana kadar
bu böyle devam eder. Böylece ön dişlerinin toplamı on iki olur. At üç yaşına girince
dişleri sarı olur ve azı dişini yarar. Dört yaşında senayası düşer ve yerine yeni bir diş
çıkar. Beş yaşında kulun dişinin dibi sağlamlaşır. Altı yaşındayken yanına gedik açılır,
dibi sağlam olur, yedi yaşında biraz daha gedik açılır, içi kararır. İki çenesi ortasında
yumruca bir beze çıkar. Bu beze atın büyümesini ve gelişimini engeller.
Atların hastalıkları ve tedavileri hakkında bizim çalışmamızda çeşitli önemli
hususlar anlatılırken, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Bulunan Ve
Aristo’ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarnâmeler: Kitabu Baytarnâme I’de at
uzuvlarıyla yapılan bazı ilaç karışımlarının insanlara olan faydaları anlatılmaktadır.
Bu çalışmada ise atların güzellikleri ve iyi vasıfları, atların niteliklerine ve
donuna göre iyi ve kötü yönleri, atların yaş tayini, atların hastalıkları ve tedavileri, at
satın almak isteyen kimselerin dikkat etmesi gereken hususlar anlatılır. Bu iki çalışma
için, konu bütünlüğünün birbirinden farklı olduğu söylenebilir.
Süleymaniye Kütüphanesi’nin Damad İbrahim Paşa Bölümünde 927 Numarada
Kayıtlı Bulunan Aristo’ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarnâmeler Kitābu BaytarNāme21’nin konusunu iyi bir atta ne gibi özellikler bulunması gerektiği ve atların
renklerine göre özellikleri, atların hastalıkları ve tedavileri,atla ilgili bilinmesi gereken
hususlar oluşturur. İyi bir atta ne gibi özellikler bulunması gerektiği ve atların renklerine
göre özellikleri, her iki çalışmada da benzerlik göstermektedir.
Atların hastalıkları ve tedavileri hakkında Süleymaniye Kütüphanesi’nin Damad
İbrahim Paşa Bölümünde 927 Numarada Kayıtlı Bulunan Aristo’ya Atfedilen
Anonimleşmiş Baytarnâmeler Kitābu Baytar-Nāme’de at terli iken ona su vermekten
kaynaklanan hastalıklar anlatılır. Bu çalışmada ise atta görülebilecek muhtelif, önemli
hastalıkların ve bu hastalıkların tedavilerinin anlatıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu
husustaki karşılaştırmamızda bizim tezimiz ön plana çıkmaktadır.
Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nin Damad İbrahim Paşa Bölümünde
927 Numarada Kayıtlı Bulunan Aristo’ya Atfedilen Anonim Baytarnâme’nin22 konusunu
at beslemenin yararları oluşturmaktadır. At beslemenin yararları söz konusu edilirken
21
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hadislere ve ayetlere bolca göndermeler yapılmıştır. Türk-İslâm kültürüne Aristo‟dan
kazandırılan diğer Baytarnâme üzerine yapılan çalışmalarda bu eserlerin İslâm Dini‟nin
temel kaynakları olan Kur‟ân-ı Kerîm ve hadisten yapılan alıntıların kaynaklarının bu
çalışmada gösterilmesi bu eksikliğin giderilmesini sağlamış. Ancak yapılan bu
çalışmada bu konuya yer verilmemiştir. Metnin son kısmında

at almak isteyen

kimselerin dikkat etmesi gereken hususlar verilmiştir.
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Bulunan Ve Aristo’ya Atfedilen
Anonimleşmiş Baytarnameler: Kitabu Baytarname III23’te atların güzellikleri ve iyi
vasıfları, atların niteliklerine ve donuna göre iyi ve kötü yönleri, atların yaş tayini,
atların hastalıkları ve tedavileri üzerinde durulmuştur. Buna ek olarak

atların,

insanlardaki çeşitli hastalıklara da iyi gelen tarafları anlatılmıştır. Her iki çalışmada da
atların güzellikleri ve iyi vasıfları, atların niteliklerine ve donuna göre iyi ve kötü
yönleri, atların yaş tayini, atların hastalıkları ve tedavileri üzerine verilen bilgiler
arasında benzerlik görülmektedir. Bizim çalışmamızda farklı olarak at almak isteyen
kimselerin dikkat etmesi gereken hususlara da yer verilmiştir. Ankara Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesinde Bulunan Ve Aristo’ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarnameler:
Kitabu Baytarname III’te ise farklı olarak atların, insanlardaki çeşitli hastalıklara da iyi
gelen taraflarına yer verilmiştir.
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Bulunan Ve Aristo’ya Atfedilen
Anonimleşmiş Baytarnâmeler: Kitabu Baytarnâme II24’nin konusunu atların güzellikleri
ve iyi vasıfları, atların niteliklerine ve donuna göre iyi ve kötü yönleri, atların yaş tayini,
atların hastalıkları ve tedavileri oluşturur. Her iki çalışmada da atların güzellikleri ve iyi
vasıfları, atların niteliklerine ve donuna göre iyi ve kötü yönleri, atların yaş tayini,
atların hastalıkları ve tedavileri üzerine verilen bilgiler benzerlik göstermektedir. Bizim
çalışmamızda farklı olarak at almak isteyen kimselerin dikkat etmesi gereken hususlara
da yer verilmiştir.

23

Beste Küçükkaya, “Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Bulunan Ve Aristo‟ya Atfedilen
Anonimleşmiş Baytarnameler: Kitabu Baytarname III” (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016).
24
Esma Küçük, “Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Bulunan Ve Aristo‟ya Atfedilen
Anonimleşmiş Baytarnâmeler: Kitabu Baytarnâme II” (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2014).

33

Mehmet Bin İskender Edirnevi’nin Kitābu Baytar-Nāme Tercümesi25‟nin ilk
bölümünde atların tabiatı anlatılır. Buna göre insanlar ve hayvanlar dört unsurun
karışımından meydana gelir: kan, safra, balgam, sevda. Bilgeler, kanı havaya, safrayı
ateşe, balgamı suya, sevdayı toprağa benzetirler. Doru at kanı çok olan attır, kula atın
safrası, boz atın balgamı, kara atın sevdası çoktur. Daha sonra atların iyi özellikleri
anlatılır. İyi atın yüzü güzel olur. Boynu uzun ve yoğun incikli olur. Gözleri ela renkli
olur. Kulakları uzun ince olur, iki kulağının arası geniş olur. Dişleri inci gibi, sağlam
olur. Bizim çalışmamızda da atın iyi ve güzel özellikleri yukarıda belirtilen özelliklerle
benzerlik göstermektedir. Çalışmamızda olduğu gibi bu çalışmada da atların
niteliklerine ve donuna göre iyi ve kötü yönleri, atların dişleri ile ilgili bilgiler
verilmektedir. Atların hastalıkları ve tedavileri hakkında da iki çalışmada benzer
hastalık ve tedaviler verilmiştir. Bazı benzer hastalıklar şunlardır: Sakağı (at nezlesi),
sınargu (atın burnundan sarı suların akması), İstişar (atın boynunun tutulması), Sersem
hastalığı, Bevasir (atın burnunun içinde olan, irinli sarı su), Kuba mayasıl (Temriye),
kabızlık, ishal vb. gibi.
Hâcî

Alî

Bin

Hâcî

Muhammed

Aksarayî’nin

Kitâbu Baytar-Nâme
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Tercümesi’nde atların güzellikleri ve iyi vasıfları, atların niteliklerine ve donuna göre
iyi ve kötü yönleri, atların yaş tayini, atların hastalıkları ve tedavileri anlatılmaktadır.
Her iki çalışmada da atların güzellikleri ve iyi vasıfları, atların niteliklerine ve donuna
göre iyi ve kötü yönleri, atların yaş tayini, atların hastalıkları ve tedavileri üzerine
verilen bilgiler benzerlik göstermektedir. Hācī Alī Bin Hācī Muhammed Aksarayī’nin
Kitābu Baytar-Nāme Tercümesi’nde attan sağlanacak faydalar anlatılır ve bu bölüm dört
kısımdan oluşur. Bu dört kısımdan bir tanesinde at alınırken ve satılırken yapılması
gerekenler anlatılır. At, satılacağı gün bir eve kapatılıp kamçı ve sopayla sert bir şekilde
dövüldüğü için asi görünür; ama ertesi gün bu tavrı değişecektir. Kurt gibi dilini çıkarıp
yalanan, gemini çok çiğneyen at, alınmamalıdır. Huyu bilinmeyen atın arkasına
geçilmemelidir. Birçok kişi atı daha ucuza satın almak için atın makatından kurt sokar.
At da hastaymışçasına kendini yere atıp kıvrandığı için kendi değerini azaltır. Bu
25

Lale Yeşilova, “Mehmet bin İskender Edirnevī‟nin Kitābu Baytarnāme Tercümesi
(İnceleme- Metin - Dizin)” (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2009).
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Nilay Geyikoğlu, “Hâcî Alî Bin Hâcî Muhammed Aksarayî‟nin Kitâbu Baytar-Nâme Tercümesi”
(Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010).
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nedenle atın yanına herhangi birileri yaklaştırılmamalıdır. Atın yem torbasına kızıl
zırnık gibi zehirli otlar atılarak at öldürülmek istenebilir.27 Bizim çalışmamızın son
bölümünde ise sadece at almak isteyen kimselerin dikkat etmesi gereken hususlar
anlatılır. Anlatılan hususlar iki çalışma için birbirinden farklıdır. Bu iki tez arasındaki
farklılığı meydana getiren bu bölüm denilebilir.
Ali Abbas Çınar‟ın On Dokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Baytarnâmede At Kültürü
(Yazılı ve Basılı Kaynaklarla Karşılaştırma) adlı eser bu çalışmayla çok fazla benzerlik
göstermesi açısından önemlidir. Her iki tezin de konularını atların güzellikleri ve iyi
vasıfları, atların niteliklerine ve donuna göre iyi ve kötü yönleri, atların yaş tayini,
atların hastalıkları ve tedavileri oluşturur. Her iki çalışmada da atların güzellikleri ve iyi
vasıfları, atların niteliklerine ve donuna göre iyi ve kötü yönleri, atların yaş tayini,
atların hastalıkları ve tedavileri üzerine verilen bilgiler benzerlik göstermektedir. Bu
bilgilerin veriliş sırası da aynıdır. Dolayısıyla bu iki tez arasındaki benzerlikler diğer
tezler arasındaki benzerliklerden daha fazladır.
Sonuç olarak, üzerinde çalıştığımız metin ile en fazla benzerliğe sahip olan
metinler Ali Abbas Çınar‟ın On Dokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Baytarnâmede At Kültürü
(Yazılı ve Basılı Kaynaklarla Karşılaştırma) adlı eseri, Hācī Alī Bin Hācī Muhammed
Aksarayī’nin Kitābu Baytar-Nāme Tercümesi ve Ankara Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesinde Bulunan Ve Aristo’ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarnâmeler: Kitabu
Baytarnâme II olarak tespit edildi. Birçok tezde hastalık adları, hastalıkların tedavi
edilme yöntemleri, tedavide kullanılan bitkiler ve at ile ilgili bilinmesi gereken diğer
hususlar arasındaki benzerlikler saptanmakla birlikte en büyük benzerlikler Ali Abbas
Çınar‟ın On Dokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Baytarnâmede At Kültürü (Yazılı ve Basılı
Kaynaklarla Karşılaştırma) adlı eseri ve Hâcî Alî Bin Hâcî Muhammed Aksarayî’nin
Kitâbu Baytar-Nâme Tercümesi,

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde

Bulunan Ve Aristo’ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarnâmeler: Kitabu Baytarnâme II
adlı tezdir. Bu benzerlikler,üzerinde çalışlan metnin konu ve içeriği merkeze alınarak
özetlenmiştir.

27

Geyikoğlu, “Hācī Alī Bin Hācī Muhammed Aksarayī‟nin Kitābu Baytar-Nāme Tercümesi, s.18.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
DĠL ĠNCELEMESĠ
I.

YazılıĢ (Ġmlâ) Özellikleri

Eski Anadolu Türkçesi yazım (imla), ses, yapı ve sözcüksel özellikler bakımından
varyantlı bir dil özelliği gösterir. Bu dönemde yazılmış onlarca metinde bu varyantları
tespit etmek mümkündür. Bunun en önemli sebebi, Arap alfabesinin Oğuzca
sözcüklerin yazımında ilk defa kullanılıyor olmasıdır. Bu yüzden söz konusu
dönemlerde yazılmış olan metinlerde yazardan yazara, bölgeden bölgeye ses ve yapı
değişiklikleri tespit edilmektedir. “Tabii bu farklılıklar ve değişmeler, yalnızca Türkçe
kelime ve ekler için geçerlidir; Arapça ve Farsça kökenli sözlerin yazımında kaynak
dillerindeki biçimlere sadık kalınmıştır.”28 Yani Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde
hem eski Türk yazı dili geleneğini devam ettiren özellikler hem de Arap-Fars yazı dili
geleneğinden aktarılmış özellikler karışık olarak yer almaktadır. “Bu sebeple kurallı bir
imlâ sisteminden bahsedilemez.”29
Bu çalışmayı meydana getiren metin harekesiz olarak yazılmakla birlikte bazı
kelimelerin, cümlelerin ve bazı ayetlerin muhtemelen kolay okunmasını sağlamak için
harekeli olarak yazıldığı görülmüştür. Eserde tespit edilenler şu şekilde sıralanabilir:
1. Ünlülerin YazılıĢı
1.1. a ünlüsünün yazılıĢı
Baytarnâme ‟de a ünlüsü için üstün işareti( ََ ), medli elif ( ) آve he ( ٖ) harfi
kullanılır.
Ġlk hecelerde a ünlüsünü karşılamak üzere genellikle elif ()ا, medli elif (  )آve
bazen de üstünlü elif ( َ  )اkullanılmıştır: at( آث6a/06), ayaḳları ٜمٍش٠( آ7b/15)
Orta hecelerde a ünlüsünün gösteriminde üç farklı kullanım vardır. Genellikle
üstün ( ََ ) veya elif (  )اile yazılır. Bazı kelimelerde ise he ( ٖ) ve medli elif (  )آile
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Ali Akar, Eski Anadolu Türkçesi Ders Notları I, Muğla: 2014, s.2.
Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi,
2009), s.91.
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yazılmıştır. Ayırca iç seslerde a ünlüsü gösterilmez: baġlayalar ٗ ٌش١ٍٍبغ

(11a/09),

ayaġınaٕٗآ ػ٠( آ23b/07), ḳalmaya ٗ١ٌّ( لا23b/07).
Son hecelerde; a ünlüsünü karşılamak üzere genellikle he( ٖ ), nadiren de ()ا
kullanılmıştır: ḳaynadalarٕادٖ ٌش١( ل21a/12), ayaġınaٕٗاغ٠( ا21a/09), aña( اوا7a/02).
1.3.e ünlüsünün yazılıĢı
Ġlk hecelerde e ünlüsü daima elif ( ) اile yazılır: etmek ( احّه20/11), ekeler اوٗ ٌش
(32b/13).
Orta hecelerde

e ünlüsü genellikle gösterilmez, he ( )ەile de gösterildiği

kullanımlar da vardır: keserken ٓ( وغشو15a/02), süreler سٖ ٌشٛ( ع13b/05), virelerشٖ ٌش٠ٚ
(13b/02), giden ْذ١( و8a/01).
Son hecelerde e ünlüsü genellikle he (ٖ) ile gösterilir: yirde ٖشد٠ (9a/15), ile ٍٗ٠ا
(8b/15), süre ٖسٛ( ع10b/12).
1.3. ı, i ünlülerinin yazılıĢı
Ġlk hecelerde ı, i ünlüleri genellikle elif ve ye (ٜ )اile gösterilir: ideler ذٖ ٌش٠( ا7b/14),
ikisinden ْىغٕذ٠( ا2b/04).
Orta hecelerde ı,i ünlüleri ye (ٞ) harfi ile gösterilmiştir: ikişerؾش١ى٠( ا10a/02).
Son hecelerde -ı, -i ünlüleri ye (ٜ) ile ve bazen hemze ( )ءile gösterilmiştir.
Bağlaç olan "ki"nin yazımında "i" harfini göstermek için he (ٖ) kullanılmıştır: atdan-ki
ٗ( احذْ و3a/12), didi ٜذ٠( د3b/14), āyet-i kerimeyi ّٗء٠ج وش٠( آ18b/08).
1.4. u, ü, o, ö ünlülerinin yazılıĢı
Diğer bütün Arap harfli metinlerde olduğu gibi bizim metnimizde de darlık- genişlik ve
kalınlık-incelik açısından bir ayrım yoktur. Dolayısıyla bizim metnimizde de bu
ünlülerin yazılışlarında herhangi bir farklılık yoktur.
Ġlk hecelerde genellikle ötreli elif (ُ  ) ا, elif-vav (ٚ )اveya vav (ٚ) ile yazılır: ol
يٚ(ا8b/07), üfleyeler ٗ ٌش١ٍ( ا ُ ف11a/15), oġlaḳ غٍكٚ( ا35a/12), omuz صُِٛٚ( ا36b/11).
Orta hecelerde bu ünlüleri karşılamak üzere çoğunlukla vav (ٛ) kullanılmıştır:
ṭutalar (10a/06).
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Son hecelerde bu ünlüler için tek heceli kelimelerde son ses durumunda ötreli
vav ile yazılırlar. Yine son ses durumunda -u, -ü ünlüleri de iç ses durumunda olduğu
gibi yazılırlar: gendü "kendi" (5a/10), eyü "iyi" (4b/02).
2. Ünsüzlerin YazılıĢı
Baytarnâme'de ünsüzlerin yazılışı, ünlülerde olduğu gibi Arap-Fars ve Eski Uygur imlâ
geleneğini devam ettirmektedir. Arap alfabesinde Türkçe'nin p, ç, g ve ñ ünsüzlerini
karşılayan sesler bulunmadığı için bu ünsüzler p sesinin yazılışında (  )پ, ç sesinin
yazılışında (  ) چve ()ج, g sesinin yazılışında (  ) گve ñ sesinin yazılışında ( ) ڭ
işaretleri kullanılmıştır.30
2.1. ç ünsüzünün yazılıĢı
Metnimizde ç ünsüzü ön, iç ve son ses durumunda ya c (  ) جya da ç (  ) چile yazılmıştır.
Buna ek olarak aynı kelimenin iki farklı harfle yazıldığı da görülmüştür: bıçılġan ْبچٍغا
(24a/02) , bıcılġan ْ( بجٍغا24a/14), açlıġa ٗ( آجٍغ6b/01), üç جٚ( ا9b/01), çenesi ٝچىٗ ع
(8b/06).
2.2. p ünsüzünün yazılıĢı
Metnimizde ilk hece, orta hece ve son hece durumunda olan p ünsüzü, pe (  )پve be
( )بile gösterilmektedir: turp

سبٛح

(5a/01), yapraġı ٟىپشاغ

(10a/10), penpe

ٗ(پٕپ10b/14). Türkçe kelimelerde hece ve kelime sonlarında p ile yazılması gereken
yerlerde b‟li

yazımlar görülmektedir.” Bu durum özellikle -up zarf-fiil ekinin

yazımında ortaya çıkmaktadır.”31 ḳaynadup بٕٚاد١( ل10a/15), ḳarışdırup

بٚش٠لاسؽذ

(10a/14).
2.3. g ünsüzünün yazılıĢı
Metnimizde k ünsüzü ile g ünsüzünü ayıracak herhangi bir işaret yoktur. Her iki ses de
kef (  )نile gösterilmektedir: göz صٛ( و11b/04),gül ً( و10b/08), öküz صٛوٚ( ا25b/10).

30
31

Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s.94.
Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s.94.
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2.4. ñ ünsüzünün yazılıĢı
Metnimizde ñ ünsüzü ön ses durumunda hiç bulunmaz, sadece iç ve son ses durumunda
bulunur. ñ ünsüzü kef (  )نile karşılanmıştır: aña ( اوا4a/13), atuñ نٛ( آ ح4a/14), geñiş
( وىؼ4b/13).
2.5. t ünsüzünün yazılıĢı
Metnimizde kalın sıradan kelimelerde ön seste bulunan t ünsüzleri genellikle tı ( )طile
gösterilmiştir. İnce sıradan kelimeler ise te (  )ثile gösterilmiştir: ṭolaşıḳالؽكٛط
(5a/13), ṭuman ِْاٛ( ط11a/12), ters ( حشط17a/01), terlü ٌٛ( حش15b/05). İç ve son ses
durumundaki kalın sıradan t'ler genellikle te ( )ثile karşılanır: at ( آث31a/10), ditredigi
ٝى٠( دحشٖ د17b/01). İç seslerde nadiren de olsa t‟li ( )طkullanımlar da karşımıza
çıkmaktadır: yumurṭa ٗسطّٛ٠ (19b/10).
2.6. s ünsüzünün yazılıĢı
Metnimizde kalın sıradan kelimelerde genellikle sad ( )ـ, ince sıradan kelimelerde sin
( )ظkullanılmıştır. Ancak bazı kalın sıradan kelimelerde de bu ses için sin ()ظ
kullanılmıştır: sekiz ( عىض28a/08), sıçaḳ چك١( ع23a/07).
3. Bazı Ek ve ġekillerin YazılıĢı
a) Metnimizde içün edatı genellikle müstakil bir kelime olarak yazılmıştır,
kendinden önceki kelimeye bitiştirilmemiştir: öksürük içün ْٛچ٠ن اٚ( اوغش16a/11), at
içün ْٛچ٠( آث ا11b/10). Sadece bir kelime için geçerli olan içün edatının kendinden
önceki kelimeye bitişip ekleştiği de görülmektedir: defʽ-içün ْٛچ١( دفؼ18a/02).
b) Vasıta ve beraberlik gösteren bir edat olan "ile" edatının metnimizde
genellikle ayrı yazılır. Sadece iki kelime için geçerli olan ile edatının kendinden önceki
kelimeye bitişik yazıldığı da görülür: ṣabūn-ıla ٍٗ١ٔٛ( فاب24a/11), sürʻat-ıla ٍٗ١عشػخ
(30b/01), ṣu ile ٍٗ٠ اٛ( ف31a/05).
c) Kelime sonundaki a, e ünlülerini göstermek için sonu h (ٖ) ile biten
kelimelerden sonra gelen yükleme hali eki -(y)ı, -(y)i bazen hemze ( )ءile gösterilmiştir.
y ünsüzüyle biten kelimelerde de hemze kullanıldığı da görülmüştür: yumurṭayı ٗسطّٛ٠
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( ئ19b/10), şeyi ( ؽا19a/02),

āyet-i kerimeyi ّٗء٠ج وش٠( آ18b/08), nusḫayı ٔغخٗء

(18b/11).
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II. SES BĠLGĠSĠ
1.Ünlüler
“Eski Anadolu Türkçesinde, Türkiye Türkçesindeki a, e, ı, i, o, ö, u, ü ünlülerinin yanı
sıra bir de kapalı e (é) ünlüsü bulunmaktadır.”32
1.1. Ünlü DeğiĢmeleri
Baytarnâme'de görülen görülen ünlü değişmeleri şunlardır:
1.1.1. e > i, i > e değiĢmesi
Kapalı e'nin tespitiyle ilgili zorluk yaşandığı görülmektedir. Bu konuda çeşitli
açıklamaların yapılmasına rağmen, bu güne kadar kesin bir sonuca varılmış değildir.
Bazı araştırmacılar, aynı kelimenin i ve e şekli bulunmasından hareketle her iki sesi
kendinde toplayan bir kapalı e (ė) sesinin varlığından söz ederek bunun sonradan e ve i
şeklinde gelişimini ileri sürmüşlerdir. Ancak araştırmacılardan bazıları ise buna „karşı
çıkmışlar ve bazı lehçelerde de aynı şekilde ikilik gösteren diğer ünlülerin nasıl
açıklanacağını ileri sürerek bu görüşü kabul etmemişlerdir. “Bu yüzden, metinlerde i ile
yazılan bu sesi yazılışına bağlı kalarak i şeklinde okumayı tercih etmişlerdir.”33
Bugün (e) ile yazılan kelimelerin çoğu Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde (i)
ile yazılmıştır: didi "dedi" ٜذ٠( د3b/14), dimür "demir" سّٛ٠( د20b/08), vir- "vermek" ش٠ٚ
(17a/15).
Baytarnâme 'de bazı kelimelerde e ünlüsü Eski Türkçede olduğu gibi devam
etmektedir: derler ( دسٌش7a/09), yerde ٖشد٠ (23a/09).
1.1.2. o > u ve ö > ü değiĢmesi
Arap harfli metinlerde a ve e; ı ve i; o, ö ve u, ü aynı yazılışlarla karşılanır. Bu
bakımdan yanlarındaki ünsüzlerin de yardımıyla a ve e‟yi; ı ve i‟yi; o, u ile ö, ü‟yü
birbirinden ayırt edebiliriz. Fakat o ile u ve ö ile ü‟yü birbirinden ayıracak herhangi bir
ölçümüz yoktur. Bundan dolayı bugün, Güney–Batı ağızlarında, her ikisi de mevcut

32
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Özkan, Eski Anadolu Türkçesi , s. 99.
Özkan, Eski Anadolu Türkçesi , s. 99-100.
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olan bu sesleri, bazıları o veya ö, bazıları da u veya ü olarak tespit etmektedirler.
“Mesela, biri oyan- okurken, bir diğeri uyan-; biri yöri- (veya yorı-) okurken, bir diğeri
yüri-; biri oġrı okurken bir diğeri uġrı vb. okumaktadır.”34
1.1.3. u > ı ve ü > i değiĢmesi
Nadir görülen ses değişmelerinden biridir. Metnimizde de iki örnekle karşımıza
çıkmaktadır: tüp>dip dibi (8b/04), tüy büt- > tüy bit- (31a/10).
1.1.4. ı > u, ı > ü değiĢmesi
Çok heceli kelimeler, Eski Türkçeden Batı Türkçesi'ne geçerken son seslerindeki ġ, g
seslerini düşürmüştür. Kaybedilen bu seslerden bazıları kendinden önceki ünlüyü
yuvarlaklaştırmıştır: ṣaru<ṣarıġ (27b/02). i > ü değişmesinin de bir örneği vardır:
üzengi>üzengü üzengüye (8a/03).
1.2. Ünlü Uyumu
Türkçe kelimelerde göze çarpan ünlü uygunluğu kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık
bakımlarından olmak üzere iki nokta etrafında toplanır. Bu sebeple iki türlü ünlü uyumu
vardır: kalınlık-incelik uyumu, düzlük- yuvarlaklık uyumu.
1.2.1. Kalınlık-incelik Uyumu
Kalınlık- incelik uyumu bir kelimedeki vokallerin kalınlık-incelik bakımından birbirine
uygun olmasıdır. Kalınlık-incelik uyumuna göre, Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde
kalın ünlü varsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalın olmalı; ilk hecede ince ünlü varsa
diğer hecelerde de ince ünlü bulunmalıdır.
Kalınlık-incelik uyumu başlangıçtan bugüne kadar Türkçe'nin her devrinde çok
kuvvetli olarak hâkim bulunduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinde de geçerli bir kaidedir.
Bu kaideye uymayan ve dolayısıyla ek uyumsuzluğuna sebep olan eklerin varlığı da
bilinmektedir: Eski Türkçe devresinde mevcut olduğu halde "-iken" zarf-fiil ekinin kalın
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Mehmet Akalın, “Ahmedî'nin Dili,” Dil Yazıları, haz., Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu
Yayınları, 2001), s. 27.
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şekli yoktur, ek daima incedir. Bu yüzden kalınlık-incelik uyumuna uymamaktadır:
olurken ٓسوٌٛ( ا2b/10).
1.1.5. Düzlük- Yuvarlaklık Uyumu
Düzlük-yuvarlaklık uyumu bir kelimedeki vokallerin düzlük yuvarlaklık bakımından
birbirine uymasıdır. “Eski Anadolu Türkçesinde düzlük-yuvarlaklık uyumu sağlam
değildir.”35 Bu uyumsuzluk köklerde ve eklerde olmak üzere iki şekilde görülmektedir.
Biz de bu durumda ekleri düz ünlü taşıyanlar ve yuvarlak ünlü taşıyanlar olmak üzere
iki grupta inceleyeceğiz.
1.2.2.1. Köklerdeki Uyumsuzluk
Bazı kelimelerdeki yuvarlak ünlüler Eski Türkçede olduğu gibi eserimizde de aynen
devam ettirilmiştir: gendü "kendi" (5a/10), eyü "iyi" (4b/02).
Bazı kelimelerin sonunda bulunan ġ, g ünsüzleri düşmüştür. Kaybedilen bu
seslerden bazıları kendinden önceki ünlüyü yuvarlaklaştırmıştır: ṣaru<ṣarıġ (27b/02),
ḳatı< ḳatıġ (4a/10).
1.2.2.2. Eklerdeki Uyumsuzluk
Ekleri düz ünlü taşıyanlar ve yuvarlak ünlü taşıyanlar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz.
a) Ünlüsü Düz Olan Ekler
Eski Anadolu Türkçesinde bazı eklerin ünlüleri sürekli düz olarak geçer. Baytarnâme'de
karşımıza çıkan örnekleri şu şekildedir:
1. Belirtme(yükleme) hâli eki –ı/-i : sefer-i (2a/02), nevʽ-i (9b/01).
2. Zamir "n‟li" –nı/-ni (akuzatif) belirtme hali eki: yüzi-n-i (18a/13), göz-i-n-e
(11a/02).
3. Teklik 3. tekil şahıs iyelik eki -ı/ -i ; -sı/-si: boġaz-ı (9b/10), eyü-si (24a/09),
boynuz-ı (29a/02).
4. Görülen geçmiş zaman eki –dı/ -di : gör-di (2b/03), gel-di (2b/05).
5. Uzaklaşma hali eki -dan, -den: gözlerinden (12b/10), ḳolundan (13a/06).
6. İsimden isim yapma eki -lık/-lik: yoldaş-lıḳ (7a/09), baş-lıḳ (36b/09).
35

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi (İstanbul: Bayrak Basım, 2013), s.72.
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7. –l,-n,-ş fiilden fiil türetme eklerinin bağlantılı ünlüleri : ol-ı-n-a (20/08) dök-ül-ür (28b/01).
8. İsimden isim yapma eki -sız/-siz: tecrübe-siz (37a/04), pāyent-siz (7b/08).
9. İsimden isim yapma eki –nci/ -nci: beş-inci (2a/09), yedi-nci (2a/11).
10.Öğrenilen geçmiş zaman eki –mış/-miş: ol-mış (2a/07), et-miş (4a/07).
b) Ünlüsü Yuvarlak Olan Ekler
Eski Anadolu Türkçesi'nde bazı eklerin ünlüleri sürekli yuvarlak olarak geçer.
Baytarnâme'de karşımıza çıkan ekler şunlardır:
1. Zarf fiil eki -ıp/-ip, -up / -üp: olup (4a/01), baṣup (8a/03), ḳoyup (8a/05).
2. Ettirgenlik (faktitif) eki -dur/-dür, -ur/ -ür: yedür- (28a/12), yatur- (32b/07).
3. 3.tekil ve çoğul şahıs emir ekleri -sun / -sün, -sunlar /-sünler: olma-sun
(29b/15).
4. Bildirme eki -dur/-dür: at-dur (4a/01), mizāc-dur (6b/02), bu-dur (12a/05),
ol-dur (31b/15).
5. İlgi hali eki –uñ/ -üñ; -nuñ/-nüñ: at-uñ (31b/01), tüyi-nüñ (6b/10), esb-üñ
(6b/02),erāḥat-üñ (32b/12).
6. Zarf fiil eki -u, -ü: diy-ü (3b/07).
7. Geniş zaman eki –ur/-ür'dür. Düz dar ünlülü şekilleri daha sonra gelişmiştir:
ar/ -er, -ır/-ir ve –r. Metnimizde bütün bu geniş zaman ekleri kullanılmıştır: gelür (7a/06), gidül-ür (8b/04), silin-ür (8b/09), geril-ür (9a/07), aç-ar (8b/02),
başla-r (8b/08), aḳ-ar (9a/06).
1.3. Ünlü Türemesi
“Sesler gramer birlikleri içinde yan yana düşerken bazen birbirleriyle doğrudan doğruya
birleşmez ve aralarına bağlanmayı sağlayacak ilave bir ses alırlar. Bu hadiseye ses
türemesi denir.”36
Baytarnâme'de ünlü türemesine örnek teşkil edebilecek kelimeler şunlardır:
rende>irende (19b/08), irende-leyüp (20a/07).

36

Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.51.
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1.4. Ünlü DüĢmesi
Türkiye Türkçesinde vurgusuz olan orta hece ünlüsünün çoğunlukla düştüğü
bilinmektedir. Bu durum Eski Anadolu Türkçesinde de görülmektedir: burnında
(3b/03), aġzınuñ (6b/11).
1.5. Ünlü BirleĢmesi
Gramer birliklerinde bazan yan yana gelen sesler birleşerek tek bir vokal meydana
getirirler. Bu kaynaşma neticesinde ortaya çıkan vokal bazan önceki, bazan da sonraki
gibi olur. İşte bu hadiseye ünlü birleşmesi denir.37 şol < şu+ol (3b/08), böyle< bu+öyle
(4b/01).
2. Ünsüzler
“Eski Anadolu Türkçesi'nin bugünkü yazı dilimizden ayrılan en önemli yönü,
bünyesinde ñ damak ünsüzü ile sızıcı bir gırtlak ünsüzü olan ḫ ünsüzünü
bulundurmasıdır.”38
2.1. Ünsüz DeğiĢmeleri
Metnimizde karşılaştığımız ünsüz değişmeleri aşağıdaki gibidir.
b > p değiĢmesi
b-p değişikliği kelime başında görülür. Türkçede aslında b ile başlayan bazı kelimeler
sonradan p'ye dönmüşlerdir. Batı Türkçesinde de bunun misalleri ile karşılaşmaktayız.
Kelime başındaki b-p bakımından Eski Anadolu Türkçesi umumiyetle b tarafındadır. Bu
b'lerin p olması ise aynı devre sonlarında başlamıştır. “Daha sonraki devrelerde bu iş
ilerlemiş ve Eski Anadolu Türkçesinde b ile başlayan bazı kelimeler b yerine onun
sedasızı olan p'yi geçirmişlerdir.”39: bek>pek (5b/13), barmaḳ>parmaḳ (10b/10).
Bazı kelimelerdeki b'ler Eski Türkçe'de olduğu gibi kendini muhafaza etmiş ve
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Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.51.
Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 106.
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Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.83.
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p'ye dönmemiştir: biş- > piş- (12a/11), bunar> puñar (12b/05). Buna ek olarak
metnimizde son ses durumundaki p'lerin bir imlâ özelliği olarak b ile yazıldığı görülür.
b > v değiĢmesi
b-v değişikliği bazı Eski Türkçe'deki bazı kelimelerin ön, iç ve son ses durumundaki
b'lerin v olmasıdır: bir->vir- (18b/12), bar->var- (18b/04).
t > d değiĢmesi
Eski Türkçe ve onun devamı olarak gelişen Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Çağatay
Türkçelerinde kelime başı tonsuz diş ünsüzü t'ler, Eski Anadolu Türkçesinde ve Oğuz
lehçelerinde genellikle tonlulaşarak d'ye dönüşmüştür40 : til > dil (35b/09), tiri > diri
(19a/13), titre->ditre- (17b/01), timek>dimek (3a/14).
k>g değiĢmesi
k-g değişikliği kelime başında Eski Türkçe ile Batı Türkçesi arasında görülen bir
değişikliktir: kün>gün (2a/06), kel->gel- (3b/13).
ġ > v değiĢmesi
Eski Türkçede çok heceli kelimeler, Batı Türkçesi'ne geçerken son seslerindeki ġ, g
seslerini düşürmüştür. Kaybedilen bu seslerden bazıları kendinden önceki ünlüyü
yuvarlaklaştırmıştır: ṣaru (27b/02), ḳatı (15a/06).
Yuvarlak ünlüler bazı kelimelerde dudak ve diş-dudak ünsüzleri meydana
gelmesine yani g > v değişikliğine sebep olurlar: ṣoġuḳ>ṣovuḳ (13b/10). Ancak
Baytârnâme'de dög- > döv- olması gerekirken, metnimizde dög- (17b/05) şekline
rastlanmaktadır.
d > y değiĢmesi
Eski Türkçe -d-/-d sesi Eski Anadolu Türkçesi'nde -y/-y olmuştur. Baytârnâme’de şu
kelimelerde bu değişimi görmekteyiz: aḏaḳ > ayaḳ ayaġınuñ (4a/13), ḳoḏ- > ḳoy(9b/08).
40

Akar, Eski Anadolu Türkçesi Ders Notları I, s.13.
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2.2. Ünsüz DüĢmesi
Metnimizde tespit ettiğimiz ünsüz düşmesi örnekleri aşağıdaki gibidir.
b düĢmesi
Eski Anadolu Türkçesinde kelime başı b- sesinin düştüğü bilinmektedir: bol- > ol(9b/11).
g düĢmesi
Çok heceli kelimeler, Eski Türkçeden Batı Türkçesine geçerken kelimelerin onundaki ġ,
g‟ler yapım ve çekim ekleri başındaki ġ ve g'ler düşmüştür: ḳatı< ḳatıġ (15a/06), diri<
tirig (19a/13).
2.3. Ünsüz Türemesi
Metnimizde tespit ettiğimiz ünsüz düşmesi örnekleri aşağıdaki gibidir.
y türemesi
Vokalle biten bir kelimeye vokalle başlayan ek getirildiğinde sözcükle ek arasına "-y-"
yardımcı sesi kullanılır: di-y-üp (18b/02), eyle-y-üp (10b/01).
n türemesi
Eski Anadolu Türkçesinde zamir n‟si kullanılmaktadır. Metnimizde de bunun pek çok
örneği vardır: ṭırnaġı-n-ı (18b/01), ayaḳları-n-ı (19a/12).
2.4. Ünsüz Ġkizlenmesi
Metnimizde ünsüz ikizlenmesine örnek teşkil eden bir kelime vardır: idisi> issi
(12a/06).
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2.5. Ünsüz BenzeĢmesi
Bir gramer birliğinde bir kelimede bazen yan yana gelen veya biraz aralıklı olarak bir
arada bulunan iki sesten birinin diğerine tesir ederek onu kendisine benzettiği, böylece
iki sesin birbirine benzeştiği görülür. “Bu ses olayına benzeşme adı verilir.”41
Eski Anadolu Türkçesinde ünsüzler arasında sadalı olup olmama yönünden bir
uyum yoktur. Bu sebeple metnimizde ünsüz benzeşmesinin varlığından çok fazla söz
edilemez: ḫārīnlıḳ-dan (34b/08), ḳalmaḳ-dan (10a/07), ḳarış-dur (7b/04), eyit-di
(3b/12).
2.6. GöçüĢme (Metatez)
Bir gramer birliğinde yan yana gelen iki sesin bazen yer değiştirdiği görülür. Türkçede
özellikle Anadolu ağızlarında çok sık görülmekte olup Baytarnâme 'de de örneğine
rastlanmıştır: ṭōbrasını (10b/03).
2.7. Hece DüĢmesi
Bir gramer birliğinde arka arkaya gelen ve ses bakımından birbirine benzeyen iki
heceden birinin bazen eridiği, düştüğü görülür. Böylece o iki hece bir hece hâline
gelir.42 Metnimizde hece düşmesinin tek örneği tur- > dur- yardımcı fiilinin üçüncü
teklik şahıs geniş zaman çekiminde zaman ekinin benzer iki hece yan yana geldiği için
sonuncu hecenin düşmesidir.43 Söz konusu ekin -dur/-dür ve -tur şekilleri yan yana
kullanılmaktadır: dilsüz-dür (5b/06), hünerlü-dür (6b/01), at-dur (3b/03).
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Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.52.
Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.52.
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III. ġEKĠL BĠLGĠSĠ
1.Ġsim
1.1. Çokluk Eki
Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinde de çokluk, isimleri sonuna
-lar/-ler eklerininin getirilmesi ile yapılır: yumurṭalar (19b/10), eczālar (20b/15), ayaḳlar
(21b/15).
1.2. Ġyelik Ekleri
İyelik ekleri, ismin karşıladığı nesnenin bir şahsa veya bir nesneye ait olduğunu ifade
eden eklerdir. “Bir nesnenin başka bir nesnenin malı olduğu, başka bir nesneye bağlı
olduğu veya başka bir nesnenin parçası olduğu ifade edilmek istenirse o nesneyi
karşılayan ismin sonuna iyelik eki getirilir”.44 Eski Anadolu Türkçesindeki iyelik
eklerinin Türkiye Türkçesindeki iyelik eklerinden farkı 1. ve 2. şahıs teklik ve çokluk
şekillerinde daima yuvarlak, 3. şahıs teklik ve çokluk şekillerinde ise düz ünlülü
olmasıdır.45
Teklik 1. Ģahıs -m, -(u)m, -(ü)m
Eski Anadolu Türkçesinde teklik 1. şahıs iyelik ekleri -m, -(u)m, -(ü)m şeklindedir.
Ancak metnimizde örneği bulunmamaktadır.
Teklik 2. Ģahıs -ñ, -(u)ñ, -(ü)ñ
Eski Anadolu Türkçesinde teklik 2. şahıs iyelik ekleri -ñ, -(u)ñ, -(ü)ñ şeklindedir.
Metnimizde örneği bulunmamaktadır.
Teklik 3. Ģahıs -ı, -i, -sı, -si
Eski Anadolu Türkçesinde teklik 3. Şahıs iyelik ekleri -ı, -i, -sı, -si şeklindedir: yelesi
(6a/03), terisi (11b/01), ḳulaġı (5b/12).

44
45

Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.222.
Özkan, Eski Anadolu Türkçesi, s. 111.
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Çokluk 1. Ģahıs -muz, -müz, -(u)muz, -(ü)müz, -(ı)muz, -(i)müz, -mız
Eski Anadolu Türkçesinde çokluk 1. şahıs -muz, -müz, -(u)muz, -(ü)müz, -(ı)muz, (i)müz, -mız şeklindedir. Metnimizde örneği bulunmamaktadır.
Çokluk 2. Ģahıs -ñuz, -ñüz, -(u)ñuz, -(ü)ñüz, -ñız
Çokluk 2. şahıs iyelik eki -ñuz, -ñüz'dür. Metnimizde örneği bulunmamaktadır.
Çokluk 3. Ģahıs -ları, -leri
Çokluk 3. şahıs iyelik ekleri -ları, -leri'dir: ḳıçları (7a/01), ḳulaḳları (5a/02).
1.3. Ġsimlerde Tamlama
“İsim tamlamaları; belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim
tamlaması olmak üzere üç gruba ayrılır.”46
Belirtili Ġsim Tamlamaları
Tamlayanı ilgi eki; tamlananı da iyelik eki almış isim tamlamasıdır. Tamlayan
tamlananın kime ya da neye ait olduğunu kesin olarak bildirir. Bu tür tamlamalarda
tamlayan ilgi hâli eki alırken tamlanan iyelik eki alır: atuñ „ömri (8b/15), atuñ burnı
(9a/15)
Belirtisiz Ġsim Tamlamaları
Tamlayanın ek almadığı, tamlananın da belirtili isim tamlamasında olduğu gibi iyelik
eki aldığı isim tamlamasıdır. Tamlayan ek (ilgi eki) almadığı için, yani tamlananın kime
ya da neye ait olduğu tam olarak bilinmediği için belirtisiz denmiştir. Ama tamlanan ile
tamlayan arasındaki ilişki daimidir: boy toḫmı(13a/17), andız köki (17b/08).
Zincirleme Ġsim Tamlamaları
Zincirleme ad tamlaması, bir ad tamlamasının başka bir adla oluşturduğu ikinci bir ad
tamlamasıdır. “Böylece, tamlayanı, tamlananı veya her ikisi de ad tamlaması biçiminde

46

Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri – Şekil Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2009,
s. 270.
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olan iç içe girmiş yeni bir tamlama türü ortaya çıkmaktadır.”47 Metnimizdeki örnekleri
şu şekildedir: atuñ öñ ayaġınuñ ṣaġı (4a/13), atuñ kıç siñirleri (6a/02), atuñ bileklerinüñ
çamurı (8a/09).
1.4. Ġsim Çekim Ekleri
İsimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onları diğer isimlere, edatlara,
fiillere bağlayan; cümle içindeki görevlerini belirleyen, ait oldukları kişileri belirten ve
isimlerin çeşitli durumlarını bildiren eklerdir.
Türkçede isimlerin şu hâlleri vardır: Yalın (nominatif) hâl, ilgi (genitif) hâli,
yönelme (datif) hâli, yükleme (akkuzatif) hâli, bulunma (lokatif) hâli, uzaklaşma
(ablatif) hâli, eşitlik (ekvatif) hâli, yön gösterme (direktif) hâli, vasıta (instrumental)
hâli.
Yalın (Nominatif) Hâl
Yalın hâlin eki yoktur. İsimlerin hiçbir hâl eki almamış hâlleridir. Yalın halin
Baytârnâme 'de görülen örnekleri şu şekildedir: at (8b/01), ṭuz (12a/06).
Ġlgi (Genitif) Hâli
Eski Anadolu Türkçesi devresinde ilgi hâli, daima yuvarlak ünlülü olup, ilgi hâli ekleri
–uñ/ -üñ; -nuñ/-nüñ şeklindedir. Metnimizde rastlanan örnekleri şunlardır: ḥayvān-uñ
(13a/10), at-uñ (13b/09), burnu-nuñ (13b/09).
Yönelme (Datif) Hâli
Yönelme hali eki -a, -e'dir. Metnimizde rastlanan örnekleri şunlardır: at-a (8a/03), yol-a
(8a/01).
Yükleme (Akkuzatif) Hâli
Eski Türkçede isimlerden sonra -ġ/-g (sonradan -ıġ/-ig, -uġ/-üg); iyelik ekli
kelimelerden sonra -n; zamirlerden sonra -nı/-ni olmak üzere üç türlü akkuzatif eki
kullanılmıştır. Türkiye Türkçesinde genel akkuzatif eki ise -ı/-i, -u/-ü‟dür.
47

Korkmaz, Şekil Bilgisi, s.275.
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Eski Anadolu Türkçesinde üç türlü akkuzatif eki kullanılmıştır: -ı/-i, -nı/-ni, -n.
Metnimizde rastladığımız örnekler şunlardır: ḳulaḳları-n (12b/10), yemi-n (14a/02), ṣuyı (9b/11), merhem-i (10b/13).
Bulunma ( Lokatif) Hâli
Lokatif eki Eski Anadolu Türkçesinde -da/-de ve

3. şahıs iyelik ekinden sonra

genellikle -nda/-nde şeklindedir. Metnimizde ise lokatif eki genellikle -da/-de ve -nda/nde biçimindedir: furun-da (12a/11), boġazı-nda (13a/01).
UzaklaĢma (Ablatif) Hâli
Uzaklaşma hali eki Eski Anadolu Türkçesi'nde -dan, -den şeklinde olup 3. şahıs iyelik
ekinden sonra genellikle -ndan/-nden şeklindedir: dibi-nden (14b/08), gün-den (15a/13).
EĢitlik (Ekvatif) Ekleri
Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan eşitlik eki -ça, -çe; -ca, -ce şeklindedir.
Metnimizde rastladığımız örnekler ise şunlardır: ḳalın-ça (10a/03), ṣıḳı-ca (11b/13),
düz-ce (14b/01).
Yön (Direktif) Ekleri
Eski Anadolu Türkçesi'nde kullanılan yön gösterme ekleri -ra, -re; -aru, -erü ve -ru, -rü
şeklindedir. Metnimizde görülen örnekleri şu şekildedir: ṣoñra (14a/07), ṭaşra (32b/06),
içerü (9b/12), üzere (3b/06).
Vasıta (Ġnstrumental) Hâli Ekleri
Vasıta ekleri -ıla, -ile ;-la, -le ve -n'dir. Metnimizde görülen örnekleri şu şekildedir:
ṣabun ıla (24a/11), ṣu ile (25a/11), yaġıy-la (25b/08), südiy-le (34a/01).
1.5. Sayı Ġsimleri
Sayı isimleri, Türkiye Türkçesinden farklı değildir. Ancak bazı sayıların yazımında
değişiklik görülmektedir: bir (35a/09), iki (35b/02), üç (2a/06),
(8a/02),yigirmi (2b/04).
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beş (8a/01), altı

1.6. Ġsim Yapım Ekleri
Metnimizde tespit ettiğimiz isimden isim ve fiilden isim yapma ekleri aşağıdaki gibidir.
1.6.1. Ġsimden Ġsim Yapan Ekler
-lıḳ/-lik, -luḳ/-lük: Eski Türkçe döneminden beri kullanılan Türkçenin belli başlı
isimden isim yapma eklerinden biri olarak kullanıla gelmiştir. “Başlıca fonksiyonları
isimlerden yer, âlet, topluluk isimleri, mücerret isimler ve sıfat yapmaktır.”48
Metnimizde görülen örneklerden bazıları şunlardır: başlıḳ (36b/09), yoldaşlıḳ (7a/09).
-lı/ -li: İsimden isim ve sıfat yapmak için kullanılır. Metnimizde şu örneklerine
rastlanır: başlı (5a/04), ḳuyruḳlı (4b/14).
-sız/-siz,-suz/-süz: İsimlerden isim ve sıfat yapan bu ek -lı/-li ekinin menfisidir:
pāyentsiz (7b/08), tecrübesiz (37a/04), uġursuz (6b/13).
-daş/-deş: Eşlik, ortaklık ve mensubiyet, bağlılık ifade eden isimler yapmaktır:
yol-daş-lıḳ (7a/09).
-raḳ/-rek: Bu ek çokluk, fazlalık ifade eden karşılaştırma ekidir: gökrek (4a/10).
-ncı/-nci, -ncu/-ncü: Bu ek sayı isimleri yapmak için kullanılır: beşinci (2a/09),
dördüncü (35/06).
-ar/-er, -şar/-şer: Bu ekin işlekliği tam olup asıl sayı isimlerinden dağıtma sayı
isimleri yapar: yarımşar (24b/15), ikişer (10a/02), onar (17b/08).
1.6.2. Fiilden Ġsim Yapan Ekler
-aḳ/-ek: Bu ekin yaptığı isimler fiilin gösterdiği hareketi çokça yapanı, olanı, yapılanı; o
hareketin yapıldığı yeri, âleti; o hareketle yapılan şeyi, hasılı fiilin tersinde kalan çeşitli
nesneleri karşılar.49 Metnimizde karşılaştığımız örnekler şunlardır: bıçaḳ (18a/14),
ürkek (5b/09).
-ḳ/-k: Eski Türkçeden beri işlek olan eklerden biridir. Yaptığı isimler, çeşitli
nesneleri karşılar: aç-ı-ḳ (18b/03), yuvarla-ḳ (33a/09), ele-k (17b/10).
-ġun/-gün, -ġın/-gin: Çoğunlukla tek heceli fiil köklerine gelerek isimler türeten
işlek bir ektir: diz-gin (8a/13), dur-ġun (34a/14), yor-ġun (34a/14).
48
49

Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.155.
Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.188.
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-maḳ/-mek: Masdar eki olarak da bilinen bu ek, bütün fiil kök veya gövdelerine
getirilebilir. Fonksiyonu fiillerin hareket isimlerini yapmaktır: ḳırḳmaḳ (3a/07), olmaḳ
(5b/15).
-ma/-me: Bu ek, iş isimleri ve sıfatlar türetir: degme (13a/02).
-n: “Bu ekin yaptığı isimler, fiilin gösterdiği hareketi yapanı, olanı ve daha çok,
yapılanı ifade eder.”50 Metnimizde karşılaştığımız örnekler şunlardır: uzun (5a/05) ṣatun
(4a/01).
2. Zamir
İsim olmadığı halde cümlede ismin yerini tutan, kişileri ya da herhangi bir varlığı işaret
yoluyla, soru yoluyla ve belli belirsiz bir şekilde karşılayan sözcüklere zamir denir.
Zamirler tek başlarına kullandıklarında herhangi bir ismi karşılamazlar. Zamirlerin
anlam kazanması için bir ismin anlamını karşılamaları gerekmektedir. Zamirler kendi
içerisinde şahıs zamirleri, dönüşlülük zamirleri, işaret zamirleri, soru zamirleri,
belirsizlik zamirleri ve bağlama zamirleri olmak üzere altı gruba ayrılırlar.
2.1. ġahıs Zamirleri
Kişi adlarının yerini tutan zamirlerdir. Türkçede üç teklik üç de çokluk olmak üzere altı
şahıs zamiri bulunur. Bunlar: ben, sen, ol, biz, siz, anlar, olar'dır. Şahıs zamirleri, adlar
gibi işletme eklerini alarak çekime girerler. Bu çekimler sırasında da bünyelerinde bazı
değişiklikler meydana gelebilir: anı (2a/07), siz (3a/11) anuñla (10b/11), anda (4b/12),
andan (7a/09), anlara (8a/13), anların (8a/13).
2.2 DönüĢlülük Zamirleri
Türkiye Türkçesinde kendi kelimesine iyelik eklerinin getirilmesiyle kurulan
dönüşlülük zamiri, Eski Anadolu Türkçesinde genellikle gendü, gendüz ve öz
kelimelerinin çekimlenmesiyle yapılmaktadır: Baytarnâme'de karşımıza sadece gendü
zamiri çıkmaktadır: gendü (6b/10).

50

Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.189.
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2.3. ĠĢaret Zamirleri
Varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. Eski Anadolu Türkçesi'nde işaret
zamiri olarak bu, şu, ol, o, şol zamirlerinin kullanıldığını görmekteyiz. Bu zamirinin
çokluk şekilleri bular, bunlar; şu zamirinin şular, şunlar; ol zamirinin ise olardır.
Metnimizde karşılaştığımız örnekler şu şekildedir: bunlar (8a/14), bundan (8b/07),
bunları (10a/11).
2.4. Soru Zamirleri
Kişi ve nesneleri soru yoluyla temsil eden zamirlerdir. Metnimizdeki örnekleri şu
şekildedir: kim (6a/13), ne (35b/11).
2.5.Belirsizlik Zamirleri
Varlıkların yerini belirsiz bir şekilde temsil eden zamirlerdir. Metnimizdeki örnekleri şu
şekildedir: her ne (1b/05), her kimse (2b/08), biri (2b/10).
2.6. Bağlama Zamirleri
Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi metnimizde de bağlama zamiri olarak Türkçe
kim ve Farsça ki kullanılmıştır: ki (3a/02), kim (6a/13).
3. Sıfat
İsimleri çeşitli yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. İşlevlerine göre sıfatlar
niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olmak üzere iki ana gruba ayrılır.
3.1. Niteleme Sıfatları
Varlıkları niteleyen yani varlıkların nasıl olduklarını gösteren sıfatlardır. Bu tür sıfatlar
varlıkların durumlarını, biçimlerini,

renklerini gösterirler. Niteleme

sıfatlarının,

metnimizde örneği epey fazladır: güzel nisa (4b/03), yaġız at (6a/09), siyāh ḫaṭ (6a/14).
3.1.1. KarĢılaĢtırma Sıfatları
Eski Anadolu Türkçesinde, sıfatlarda karşılaştırma yapmak için -raḳ/-rek eki
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kullanılır: gökrek (4a/10).
3.1.2. PekiĢtirme (Berkitme) Sıfatları
Sıfatların anlamlarının küvvetlendirilmesini, güçlendirilmesini sağlayan pekiştirme
birkaç yolla yapılır: Bazı niteleme sıfatlarının ilk sesli harfine kadar olan kısmının
sonuna, 'm, p, r, s ' harflerinden uygun olanı eklenir. Meydana gelen ön ek niteleme
sıfatının başına eklenerek yapılır. Bunun örneği metnimizde yoktur. Bir diğer yolu ise
sıfatın tekrarlanmasıdır: ṣarı ṣarı ṣu (10a/08).
3.2. Belirtme (Tayin) Sıfatları
Belirtme sıfatları nesneyi yalnızca birkaç bakımdan belirtir. Belirtme sıfatları, belirtme
şekillerine göre işaret sıfatları, sayı sıfatları, soru sıfatları ve belirsizlik sıfatları olmak
üzere dörde ayrılır.
3.2.1. ĠĢaret Sıfatları
İşaret yoluyla varlıkların yerlerini belirten kelimelerdir. Metnimizde tespit edilen işaret
sıfatları bu, şu, ol, o ve şol'dur: bu merhem (10b/13), şol at (3b/08), ol çuḳur (8b/07).
3.2.2 Sayı Sıfatları
Nesnelerin sayılarını belirtme için kullanılan sıfatlardır. Sayı sıfatları işlevlerine göre
kendi aralarında asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, üleştirme sayı sıfatları, kesir sayı
sıfatları ve topluluk sayı sıfatları beşe ayrılır.
Asıl Sayı Sıfatları
Metnimizde geçen asıl sayı sıfatları şunlardır: bir delik (8b/09), bir dirhem (9a/09), iki
ḳulaġı (5a/09), üç gün (7b/14), beş gicede (8a/01).
Sıra Sayı Sıfatları
Metnimizde şu örneklerine rastlanır: altıncı gün (2a/10), ṭokuzıncı gün (2a/13), yedinci
gün (2a/11).
ÜleĢtirme Sayı Sıfatları
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Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinde de asıl sayı isimlerine -ar/er eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. Metnimizde şu örneklerine rastlanır: beşer
dirhem (20b/12), ikişer dirhem (10a/02).
Kesir Sayı Sıfatları
Adları tam olarak değil de kesirli bir biçimde belirten sıfatlardır. Çoğunlukla tek kelime
halinde değil, bir kelime gurubu şeklinde bulunurlar: yarım dirhem (9b/02), yarım ḳıyye
(26a/15).
Topluluk Sayı Sıfatları
Varlıkların sayılarını toplu olarak belirten sıfatlardır. Metnimizde örneği yoktur.
3.2.3. Soru Sıfatları
Varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlardır. Cümlede soru anlamı soru sıfatıyla
sağlanmıştır: ḳanḳı maḥalda (10b/09), ne maḥalde (29a/09).
3.2.4. Belirsizlik Sıfatları
Varlıkları tam olarak değil de aşağı yukarı, belli belirsiz belirtmeye yarayan sıfatlardır.
Bu sıfatlar nesnelerin dış vasıflarını, özellikle sayılarını, miktarlarını belirsiz olarak
bildirir: cümle atların (6a/04), her at (4a/09).
4. Zarf
Zarflar; sıfatları, fiilimsileri ve bazen de kendilerine benzeyen sözcükleri yani yine
zarfları durum, zaman, yer-yön, miktar, soru yönüyle belirten sözcüklerdir. Türkçede
zarflar, işlevleri bakımından zaman zarfları, yer zarfları, miktar zarfları ve tarz (suret)
zarfları olmak üzere dörde ayrılır.
4.1. Zaman Zarfları
Metnimizde geçen belli başlı zaman zarfları şunlardır: gün (11a/10), gice (11a/10),
aḫşam (24a/13), hafta (22a/03), bir zemān (22a/04), sāʻat (22b/09), geç (26a/11).
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4.2. Yer Zarfları
Fiilleri veya fiilimsileri yer-yön bakımından belirten zarflardır: ṭaşra (32b/06), öte
(26b/09).
4.3. Miktar Zarfları
Azlık, çokluk ifade eden, mikdar, derece bildiren zarflardır: az (26a/11), çoḳ (5b/09),
pek (8a/07).
4.4. Tarz (Suret) Zarfları
Bunlar hal ve tavır ifade eden zarflardır. Hal ve tavır ifade eden her isim nasıllık-nicelik
zarfı olarak kullanıldığı için bu zarfların sayısı çok fazladır. Baytârnâme'de görülen
örnekler şu şekildedir: yine (29a/14), güzel (21a/09), ṣıḳça (9b/11), olmaḳsızın (16a/14).
5. Edat
Edatlar mânâları olmayan, sadece gramer vazifeleri bulunan kelimelerdir. Tek başlarına
mânâları yoktur. “Edatlar birlikte kullanıldıkları kelimelerin, kelime gruplarının ve
cümlelelerin kullanışlarına ve ifade kabiliyetlerine yardım ederler.”51 Edatlar kendi
içerisinde ünlem edatları, bağlama edatları ve son çekim edatları olmak üzere üçe
ayrılır.
5.1. Ünlem Edatları
Ünlem edatları, duygu ve heyecanları, sevinç, keder, ızdırap, nefret, hayıflanma,
coşkunluk vs. gibi ruh hallerini; tabiat seslerini, seslenmeleri; tasdik, red,sorma,
gösterme gibi beyan şekillerini ifade eden edatlardır.52
Ünlem edatları, kendi içerisinde beşe ayrılır:
Ünlemler yā (18b/02).
Gösterme Edatları tā (18a/11).
Sorma Edatları Sayıları az olan sorma edatlarının metnimizde
51
52

Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.348.
Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.349.
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örneği yoktur.
5.2. Bağlama Edatları
Bağlama edatları kelimeden küçük dil birliklerini, kelimeleri, kelime gruplarını ve
cümleleri şekil veya mânâ bakımından birbirine bağlayan, onlar arasında irtibat kuran
edatlardır. Metnimizde yer alan bağlama edatları, işlevlerine göre şu şekildedir:
Sıralama Edatları ve (9a/14), ile (10a/01), daḫı (8b/10).
DenkleĢtirme Edatları veya (32b/05), ya (3a/13).
Cümle BaĢı Edatları Cümleleri mânâ bakımından birbirine bağlayan edatlardır.
Daima cümle başında bulunurlar. İşlevlerine göre şu gruplara ayrılırlar:
Fakat ifadesini taĢıyanlar Ammā (6b/03).
Eğer ifadesini taĢıyanlar eger (7a/05).
Çünkü ifadesi taĢıyanlar zīrā (15a/11).
Netice ve izah ifade edenler meger (6a/13).
Sona Gelen Edatlar “Bunlar dil birliklerinin, kelimelerin, kelime gruplarının,
cümlelerin sonuna gelerek onları önceki veya sonraki unsurlara, kelimelere, kelime
gruplarına ve cümlelere bağlayan edatlardır.”53 Metnimizdeki örnekleri şunlardır: ki
(11a/09), ve (13a/12).
5.3. Son Çekim Edatları
Sonuna geldiği isimle cümledeki diğer kelimeler arasında benzerlik, zaman, yer,
başkalık vb. gibi bakımlardan türlü ilgiler kuran edatlardır. Metnimizde geçen son
çekim edatları işlevlerine göre şu şekildedir:
Vasıta ve beraberlik bildirenler ıla (24a/11), ile (25a/11).
Sebep bildirenler içün (18a/12).
Benzerlik bildirenler gibi (5a/01).
Mikdar Bildirenler ḳadar (10b/04).
Zaman bildirenler evvel (5b/04).
Yer ve yön bildirenler ṭaşra (32b/06).

53

Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.357.
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6. Fiil
6.1. Fiil Yapım Ekleri
Kök ya da gövde durumundaki adlara gelerek onlardan fiiller türeten eklerdir.
6.1.1. Ġsimden Fiil Yapma Ekleri
-a-/-e-: Fazla işlek olmayan ve bazı misallerde görülen bir ektir: yaşa- (9a/01), beñze(4a/09).
-la-/-le-: İsimden fiil yapma eklerinin en işlek olanıdır:işle- (22b/04), başla(8b/08), ḳaşaġıla- (27b/12).
-ı-/-i-/-u-/-ü-: Eski Türkçede kullanılırdı. Fakat sonradan işlekliğini kaybetmiştir:
uz-u- (uzun).
-ḳır-,-ḳir-, -ḳur-,-ḳür-: Bu ek Türkçede eskiden beri kullanılan ses taklitlerinden
fiil yapan bir ektir. Olma veya yapma ifade eden ses taklidi fiiller yapar: püs-kür
(115/05).
6.1.2. Fiilden Fiil Yapan Ekler
Kök ya da gövde durumundaki fiillere gelerek onlardan yeni fiiller türeten eklerdir.
Sayıları az olmakla birlikte işleklikleri fazladır.
-dır-/-dir-, -dur-/-dür-; -tur-/-tür-: ṭoldur- (11b/13), yutdur- (17b/15).
-ar-/-er- : gider- (28b/02), ḳopar- (31b/07), çıḳar- (11a/04).
-ur-/-ür-: bişür- (12a/11), geçir- (25b/05).
-l-: En işlek fiilden fiil yapma eklerinden biridir. Pasiflik ve meçhullük bildirir:
gidül- (8b/04), kesül- (15a/04).
-t-: Yaygın kullanıma sahip ettirgenlik eklerinden biridir: erüt- (13b/11), yörüt(17b/06).
-n-: Türkçenin en işlek fiilden fiil yapma eklerinden biridir. dönüşlülük ve
edilgenlik bildirir: bulun- (8b/15).
-y-: İşlek olmayan bir fiilden fiil yapma ekidir. Eski Türkçedeki şekli -d-‟dir.
Örneği azdır: ḳoy- (26b/05).
6.2. Fiillerde Olumsuzluk
Fiillerde olumsuzluk -ma, -me eki ile yapılmaktadır: olmaya (8a/10).
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Geniş zamanın olumsuzu ise -maz, mez ile yapılmaktadır: olmaz (32a/02),
ḳaçmaz (33b/06).
6.3. Fiil Çekimi
6.3.1. ġahıs Ekleri
Çekimli fiiller, zamana ve şahsa bağlanmış bir hareketi karşılayan kelimelerdir. Zamanı
ve şahsı sağlayan unsurlar da kip ve şahıs ekleridir.
Türkçede zamir kökenli şahıs ekleri, iyelik eki kökenli şahıs ekleri olmak üzere
iki çeşit şahıs eki vardır. Emir kipi için ayrı ekler kullanılmıştır.
6.3.1.1. Zamir Kökenli ġahıs Ekleri
Teklik 1. şahıs eki: -am, -em, -van, -ven, -ın, in: Metnimizde örneği yoktur.
Teklik 2. şahıs eki: -sın, -sin: aşmasın (7b/06).
Teklik 3. şahıs eki: Eksizdir: olmış (2a/13). Nadir olarak şekil ve zaman ekinden
sonra -dur kuvvetlendirme eki getirilmektedir: etmişdür (4a/07).
Çokluk 1. şahıs eki: -uz, -üz; -vuz, -vüz: Metnimizde örneği yoktur.
Çokluk 2. şahıs eki: -sız, -siz: Metnimizde örneği yoktur.
Çokluk 3. şahıs eki: -lar, -ler: ḳaynadalar (21a/13).
6.3.1.2. Ġyelik Eki Kökenli ġahıs Ekleri
Teklik 1. şahıs: -m: bilmiyorum (29a/06), alayım (3b/14).
Teklik 2. şahıs: -ñ: Metnimizde örneği yoktur.
Teklik 3. şahıs: Eksizdir: olmış (2a/07).
Çokluk 1. şahıs: -k: Metnimizde örneği yoktur.
Çokluk 2. şahıs: -ñuz, -ñüz: Metnimizde örneği yoktur.
Çokluk 3. şahıs: -lar, -ler: çıḳaralar (11a/04).
6.3.2. ġekil Ve Zaman Ekleri
“Şekil ve zaman ekleri, fiil kök veya gövdesinin karşıladığı hareketi şekle ve zamana
bağlayan eklerdir.”54 Şekil ve zaman ekleri fiil çekiminin temelini teşkil eden dokuz fiil
54

Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.288.
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şekli vardır. Bu çekim kalıpları, bildirme kipleri ve tasarlama (dilek) kipleri olmak
üzere iki ana gruba ayrılır.
6.3.2.1. Bildirme Kipleri
GeniĢ Zaman
Geniş zaman, adından da anlaşılacağı gibi, her zamanı içine alan, fiilin her zaman
ortaya çıktığını ve çıkacağını ifade eden zamandır. “Geniş zaman eklerinin asıl
fomksiyonu bu "her zaman"ı ifade etmektedir.”55 Geniş zaman ekleri -ur, -ür ; -ar, -er;
ır, -ir ve r'dir: yarar (8b/02).
ġimdiki Zaman
Eski Anadolu Türkçesinde bu zaman için ayrı bir kip eki olmayıp şimdiki zaman kipi,
genellikle geniş zamanla karşılanmaktadır: bilmiyor- (29a/06). Bunun dışında örnekleri
az olmakla birlikte fiilin sonuna -a+/-e+ zarf-fiil eki getirildikten sonra, yorı- fiilinin
geniş zaman şekli olan yorır şeklinin ilâvesiyle de şimdiki zamanın karşılanmasına
rastlanmaktadır.56 Bilindiği gibi, bu kullanım şekli daha sonra hece düşmesi sonucunda
bugün kullandığımız şimdiki zaman kip ekinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Görülen GeçmiĢ Zaman
Eski Anadolu Türkçesinde görülen geçmiş zaman eki -dı, -di 'dir. Yazılış bakımından
ünsüz benzeşmesine tabi değildir. Ekin ünlüsü teklik ve çokluk birinci ve ikinci
şahıslarda yuvarlak, üçüncü şahıslarda ise düzdür. “Çekiminde iyelik eki menşeli şahıs
ekleri kullanılmaktadır.”57: gördi (2b/03).
Öğrenilen GeçmiĢ Zaman
Geçmiş zamanda gerçekleşen bir fiilin konuşan tarafından görülmediği, başkası
tarafından anlatıldığı zamanlar için kullanılır. Fiillere -mış, -miş, -muş, -müşekleri
getirilerek yapılır. Ekin ünlüsü daima düzdür: olmış (2a/14).
Gelecek Zaman
55
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Gelecek zaman, dilbilgisinde şu andan sonraki bir zamanda gerçekleşen bir olayı veya
durumu anlatan zaman yapısıdır. Eki -ısar, -iser 'dir. Buna ek olarak Eski Anadolu
Türkçesi devrinde gelecek zaman için -ası, -esi partisipinden faydalanılmış ve bu
partisip eki bazen gelecek zaman çekimi olarak kullanılmıştır.58 Türkiye Türkçesi'nde
gelecek zaman için kullanılan -acaḳ, -ecek eki Eski Anadolu Türkçesi'nde seyrek de
olsa zaman eki işleviyle kullanılmıştır. Metnimizde her üçünün de örneğine rastlanmaz.
6.3.2.2. Dilek (Tasarlama) Kipleri
Tasarlama kiplerinde zaman anlamı yoktur; yani eylemin ne zaman yapıldığını veya
yapılacağını bildirmezler. Bu kipler, fiilin yapılma şeklini; gereklilik, koşul-şart, istek
ve emir anlamlarıyla ifade etmelerini sağlarlar. Çekimlenme şekilleri haber kipleri ile
aynıdır ve dört adet dilek kipi vardır.
Emir Kipi
Fiilin ifade ettiği hareketin emir yoluyla yapılmasını işaret eden kiptir.
Teklik 1. şahıs eki: -ayın/-eyin; -ayım/-eyim'dir: alayım (3b/14).
Teklik 2. şahıs eki: Bazen eksiz, bazen -ġıl/-gil eki iledir: Metnimizde örneği
yoktur.
Teklik 3. şahıs eki: -sun/-sün'dür: olmasun (29b/15).
Çokluk 1. şahıs eki: -alum/-elüm: Metnimizde örneği yoktur.
Çokluk 2. şahıs eki: -ñ, -ñuz/-ñüz'dür: eyleñ (3a/11), ayrılmañ (3a/11).
Çokluk 3. şahıs eki: -sunlar/-sünler: Metnimizde örneği yoktur.
ġart Kipi
Tasarlama kiplerinden biri olan şart şeklini meydana getirir. Hareketin şart şeklinde
tasarlandığını, şart olarak düşünüldüğünü anlatmak için fiil kök ve gövdelerine şart eki
eklenir.59 Şart kipi -sa/-se eki ile kurulmaktadır. “Çekiminde kullanılan şahıs ekleri,
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teklik 1. ve 2. şahıs ile çokluk 2. şahısta iyelik eki menşeli, çokluk 1. şahısta ise zamir
menşelidir.”60
Teklik 1. şahıs: -sa-m/-se-m: Metnimizde örneği yoktur.
Teklik 2. şahıs: -sa-ñ/-se-ñ: ursañ (33b/06).
Teklik 3. şahıs: -sa/-se: uġrasa (34a/11), olsa (35a/05).
Çokluk 1. şahıs: -sa-vuz/-se-vüz: Metnimizde örneği yoktur.
Çokluk 2. şahıs: -sa-ñuz/-se-ñüz: Metnimizde örneği yoktur.
Çokluk 3. şahıs: -sa-lar/-se-ler: yedürseler(15b/13), yapışdırsalar (27b/08).
Ġstek Kipi
Tasarlanan hareketin istendiğini gösterir, istek şeklinde bir tasarlama ifade eder, dilek
bildirir. Eski Türkçedeki gelecek zaman eki

-ġa/-ge'dir. “Eski Türkçedeki gelecek

zaman ekinin ġ/g ünsüzleri Batı Türkçesine geçerken düşmüş, böylece –a,-e istek eki
ortaya çıkmıştır.”61 Metnimizde şu örneklerle karşımıza çıkmaktadır: süre (11a/11),
içüre (16b/09).
Gereklilik Kipi
Fiilin ifade ettiği hareketin gerekliliğini tasarlayan kiptir. “Eski Anadolu Türkçesi'nde
bu kip için kullanılan özel bir ek mevcut değildir.”62 Bazen istek eki -a, -e ile karşılanır.
Bazen şart kipi -sa, -se eklerine bazen de fiillerin masdar şekillerine gerek veya
gerekdür kelimeleri getirilerek yapılır.63 Metnimizde örneği yoktur.
6.4. Cevherî Fiil Ve Bildirme Ekleri
-i fiili Eski Türkçede er- şeklinde idi. Normal bir yardımcı fiil olan ve bütün kipleri
bulunan er- fiilinin Batı Türkçesine geçerken r‟si düşmüş, e>i değişmesi ile vokali de
değişerek i- şekli ortaya çıkmıştır. Öte yandan fiilin çekim sahası da daralmış ve i- fiili
Batı Türkçesinin başından beri dört çekim şekli içinde kullanıla gelmiştir.64
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İsim fiili, ek fiil, cevherî fiil ya da ana yardımcı fiil olarak adlandırılan i- fiili,
tek başına belirli bir anlam ifade etmez. Eski Türkçeden bu yana bir yandan isimleri
yüklem yaparken bir yandan da fiillerin birleşik çekimlerini oluşturmaktadır.
i- fiili isimlerle birlikte kullanıldığında geniş zaman, görülen geçmiş zaman,
öğrenilen geçmiş zaman ve şart kipi olmak üzere dört ayrı çekimde karşımıza çıkar.
Metnimizdeki örnekleri şu şekildedir:
Cevher fiilinin geniş zaman eklerine bildirme ekleri denir. Bildirme eklerinden
1. ve 2. şahıs için kullanılanlar şahıs zamirlerinden, 3. şahıs için kullanılanlar ise turfiilinden gelişmiştir.65
Geniş zaman çekiminde teklik 3. şahıs bildirme eki durur/dürür, -dur/-dür'dür.
Ekin ünlüsü daima yuvarlak ünlülüdür. Metnimizdeki örnekleri şu şekildedir: çaprazdur
(36a/08), yanıḳdur (36b/08).
Görülen geçmiş zaman çekiminde i- fiili -dı/-di geçmiş zaman eklerini alarak
çekime girer: üzerinde idi (4b/02).
Öğrenilen geçmiş zaman çekiminde i- fiili -mış/-miş eklerini alarak çekime
girer: ṭayanur imiş (2b/01).
Şart kipi çekiminde ise i- fiili -sa/-se eklerini alarak çekime girer: Metnimizde
örneği yoktur.
6.5. Fiillerin BirleĢik Çekimleri
Bildirme ve tasarlama kipleri ile bildirilen ve tasarlanan hareketlerin görülen geçmiş
zamanda, öğrenilen geçmiş zamanda veya şart şeklinde ortaya çıktığını veya çıkacağını
ifade etmek için birleşik çekimlere baş vurulur. “Birleşik çekim iki çekimli fiilin bir
araya gelmesinden, birlikte kullanılmasından ibarettir.”66
Türkiye Türkçesinde birleşik çekim, tek başına belli bir anlamı olmayan ifiilinin yardımıyla yapılmaktadır. “Bu fiil çekimleri hikâye, rivâyet, ve şart çekimleri
olarak adlandırılır.”67
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Eski Anadolu Türkçesi'nde fiillerin birleşik çekimlerinde herhangi bir farklı
durum yoktur. Metnimizdeki örnekleri şu şekildedir: sevmezler idi (4a/13), kilidlerler
idi /7b/05), ṭayanur imiş (2b/01), kesülürse (15a/04).
6.6. BirleĢik Fiiller
Birleşik fiil bir yardımcı fiile bir ismin veya bir fiil şeklinin meydana getirdiği kelime
grubudur. İsim veya fiil unsuru önce, yardımcı fiil sonra getirilir. Yardımcı fiilin başına
getirilen unsurun isim veya fiil olmasına göre birleşik fiiller ikiye ayrılır.68
6.6.1. Ġsimlerden Yardımcı Fiillerle Yapılan BirleĢik Fiiller
İsimle birleşik fiil yapan yardımcı fiiller et-, -ol, -eyle-, bulun-, yap- fiilleridir.
“Bunlardan et-, kıl-, eyle- ile yapılanlar geçişli birleşik fiil, ol- ve bulun- ile yapılanlar
geçişsiz birleşik fiil yaparlar.”69 Aslında yardımcı fiil olmamakla birlikte, bul-, dut, gel-,
gör-, var-, vir-, tur-, ur-, fiiller de hemen hemen yardımcı fiillerinki gibi bir fonksiyona
sahiptir.70 Metnimizdeki birleşik fiil örneklerinden bazıları şunlardır: „add it- (6b/13),
beyān it- (9a/03), maḥlūṭ eyle- (15a/15), ġusl eyle- (8a/09), defʻ ol- (9b/07), maḥv ol(21a/09), kuvvet bul- (13b/02), şifa bul- (14b/06), rāḥat vir- (16a/09), ṣadaḳa vir(18b/12), ḳan al- (13a/06), ṣatun al- (4a/01).
6.6.2. Tasvir Fiilleri
Zarf-fiil biçimindeki bir esas fiille, bu esas fiildeki oluş ve kılışı tasvir niteliği taşıyan
bir yardımcı fiilin özel bir anlam oluşturacak biçimde birleşip kaynaşmasından oluşmuş
birleşik fiillere tasvir fiilleri adı verilmiştir. Tasvir fiilleri kendi içinde yeterlik (iktidar)
fiili, tezlik fiili, süreklilik (devamlılık) fiili ve yaklaşma fiili olmak üzere dörde ayrılır.
Yeterlik (Ġktidar) Fiili
Yeterlik fiili bil- yardımcı fiili ile yapılır. Eski Anadolu Türkçesinde yeterlik fiilinin
olumlu ve olumsuzunda birçok kez -a/-e yerine -ı/-i ve bazen de -u/-ü zarf-fiilleri
kullanılmaktadır. Metnimizde örneği yoktur.
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Tezlik Fiili
Tezlik fiili vir- yardımcı fiili ile yapılır: düşüivir- (29a/13), ṣalıvir- 17a/15.
Süreklilik (Devamlılık) Fiili
Eylemin bitmediğini, belirli bir süre sürdüğünü, devam ettiğini anlatır. Fiillerin zarf-fiil
şekillerine

gör-,

gel-,

dur-

yardımcı

fiilleri

getirilerek

yapılır.

Eylemin

gerçekleşmesindeki sürekliliği ifade ederler. Metnimizde örneği yoktur.
6.7. Sıfat-Fiiller (Partisipler)
Sıfat-fiiller, bir yanları ile sıfat bir yanları ile fiildirler. Fiil özellikleri dolayısıyla,
kendilerinde var olan hareket ve zaman kavramlarını, ad oldukları sıfata aktararak
varlıkları ve nesneleri hareket ve zaman gösterme özellikleri ile geçici olarak
vasıflandırırlar.71 Sıfat-fiiller, taşıdıkları zaman ifadelerine göre üç kısımda ele
alınabilir:
Geniş Zaman İfadeli Sıfat-Fiiller
-an/-en: “Geniş zaman ifade eden bu ek eskiden beri en geiş ölçüde kullanılan
bir partisip ekidir.”72 Eski Türkçe'de -ġan/-gen şeklinin başındaki ġ ve g'lerin düşmesi
sonucu ortaya çıkmıştır: ḳaynayan (10b/03), yarılan (14b/09).
-r, -ar/-er, -ur/-ür: Yaygın olarak kullanılan bir sıfat-fiil ekidir: ḳaynar (15a/11).
-maz/-mez: “Menfi geniş zaman partisip eki olan bu ek de eskiden beri geniş
ölçüde kullanıla gelmiştir.”73 Metnimizde örneği bulunmamaktadır.
Geçmiş Zaman İfadeli Sıfat-Fiiller
-dıḳ/-dik; -duḳ/-dük: Geçmiş zaman ifade eden bu ek sık kullanılan partisip
eklerindendir. Eski Anadolu Türkçesi'nde yuvarlak ünlülüdür. Ancak metnimizde her
iki ekin de örneği bulunmaktadır: ṭurdıġı (9a/07), ıṣırdıġı (33b/12), olduḳları (4b/01),
didükleri (3b/08)
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-mış/-miş: Ünlüsü daima düzdür. Dolayısıyla ünlü uyumuna tabi değildir:
dögülmiş (13a/14), ıṣlanmış (14a/18), bişmiş (24a/04).
Gelecek Zaman İfadeli Sıfat-Fiiller
-acaḳ/-ecek: Gelecek zaman ifade eden bu ek en çok kullanılan partisip eklerinde
biridir: idecek (36a/01).
-ası/-esi: Bu ek Eski Anadolu Türkçesinde bazen şekil ve zaman eki durumuna
da geçmiştir. Metnimizde örneğine denk gelinmemiştir.
6.8. Zarf-Fiiller (Gerundiumlar)
Zarf-fiiller, bir yanıyla fiil, bir yanıyla da zarf özelliği taşıyan gramer kategorileri
oldukları için fiil yönleriyle yalnızca hareket ve zaman kavramını karşılarlar; zarf
yönleriyle de bir oluş ve kılışın durum ve tarzını bildirme niteliğine sahiptirler. “Bu
nedenle cümlede, şahsa ve zamana bağlı bir yargı bildirmeyen; ancak, yargı bildiren
fiiller yanında, onlardaki oluş ve kılışın durum ve tarzını belirleyen zarf görevi
yüklenirler.”74
Metnimizde karşımıza çıkan zarf-fiil ekleri ve örnekleri şu şekildedir:
-a/-e: Bu ek tekrar grubu şeklinde kullanılarak zarf vazifesini görürler: ṣaḳına
ṣaḳına (5a/10).
-ı/-i,-u/-ü: Türkçede eskiden beri kullanılan bu ek bugün yalnız biirleşik fiilerde
görülmektedir. Eski Anadolu Türkçesi'nde de aynı görevde kullanılmaktadır. Buna ek
olarak metnimizde kalıplaşmış edat olarak kullanımına da örnek vardır: diyü (7b/06),
daḫı (8b/08).
-up/-üp: Bu ek, Türkçede eskiden beri en geniş ölçüde kullanılan bir gerundium
ekidir: çalḳalayup (9a/15), baġlayup (9b/05).
-araḳ/-erek, -uraḳ/-ürek: -a,-e gerundium eki ile –raḳ,-rek karşılaştırma ve
büyütme ekinin birleşmesinden doğmuş olduğu düşünülebilir. Bu ek Eski Anadolu
Türkçesinin sonlarında teşekküle başlamıştır. “O devirdeki eki uraḳ/-ürek şeklinde
görmekteyiz.”75 Metnimizdeki örnekleri şu şekildedir: olaraḳ (21b/05), uraraḳ (9b/11).
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-ınca/-ince: Eski Türkçe'deki -ġınça/-ginçe, -ḳınça/-kinçe şeklinde kullanılan bu
ek Batı Türkçesine –onça,-inçe şeklinde geçmiş, Eski Anadolu Türkçesinde uzun zaman
bu şekilde lullanılmıştır. Sonradan Osmanlıcada ek c'li şekle sokularak ve vokal
uyumuna bağlanarak bugünkü şekiller ortaya çıkmıştır.76
-madın/-medin: u/-ü ve -p'li zarf-fiillerinin olumsuz şekillerini ifade etmek için
kullanılır. Eski Türkçede ek –madın,-medin şeklindeydi. Batı Türkçesine de bu şekilde
geçmiş, Eski Anadolu Türkçesinde uzun zaman böyle kullanıldıktan sonra bugünkü madan,-meden şekline çevrilmiştir. Metnimizde bu ek sadece –madan, -meden şeklinde
kullanılmıştır: etmeden (12b/08), segirtmeden (19b/03).
-ıcaḳ/-icek: Eski Anadolu Türkçesinde tatamiyle ve geniş ölçüde, Osmanlıcada
ise bir müddet kullanılmıştır. -ıcaḳ/-icek eki fonksiyon bakımından "-ınca,-ince"
ekinden farksızdır.77 Metnimizdeki örneği şu şekildedir: ḳaşanıcaḳ (5b/08).
-ken,-iken: Yalnız i- fiilinin gerundium ekidir. Ünlü uyumuya uymaz.
Metnimizdeki örnekleri şu şekildedir: yörürken (5a/09), binerken (8a/03).
-duḳda/-dükde: -duḳ/-dük sıfat-fiil eki ile -da/-de bulunma hali ekinin
birleşmesinden meydana gelmiştir: gördükde (5b/05), düşdükde (29b/02).
-duḳça/-dükçe: -duḳ/-dük sıfat-fiil eki ile eşitlik eki -ça/-çe'nin birleşmesinden
oluşmuştur: itdükçe (9b/06), yaşlanduḳça (8b/12).
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
METĠN
[1b]
(1)Bis‟mi‟llāḥi‟r-raḥmāni‟r-raḥīm (2) Elḥamdülillāhi Rabbü‟l „ālemīn ve ṣallāllāhü „alā
Rasūlinā Muḥammedin ve „alā (3) ālihī ve ṣaḥbihī ecma‟īn.
Ammā ba‘dü ma„lūm ola ki atdan gözel (4) ve ḳuvvetlü ve göregen olur ve
eşkin ve yügrük hīç bir ḥayvān (5) yoḳdur zīrā her ne ḳadar ḳuvvetlü ḥayvān olsa at
anı gögsi (6) ile yıḳar, süd içinde aḳ ḳılı gice ile görür ve seçer gendü-(7)sinden yere
düşen bir tüyinüñ ṣadāsını işidüp sezer (8) ve ġāyet yügrük olan ḥayvānāt - ki ceyran ve
ṭavşan ve yabān (9) ḳoyunı ve öküzi ve deve ḳuşıdur- bu cümlesini at
[2a]
(1) üstünde olan eѕḳāl u ālāt ve adam ile ardından yetişüp (2) geçer. Ġskender-i Ẕū’lḳarneyn ḥażretleri ẓulumāta sefer murād eyledükde (3) Aristeṭālīs ḥekīmi da„vet idüp
bu sefer-i ba„īd ü şedīde (4) muḥtemel atlardan intiḫāb etmege emr idüp ḥekīm daḫı
atların (5) cemī„ elvānından cem„ ve bir vaḳtda ve ṣu ve yem virüp bir āḫūrda (6)
baġladılar üç günden ṣoñra naẓar eylediler ki al at ża„īf (7) olmış düşmüş mevte ḳarīb
olmış anı iḫrāc eylediler. Dördinci (8) gün yine naẓar eylediler ki ḳula at ża„īf olmış
anı daḫı iḫrāc [eylediler](9) beĢinci gün yine naẓar eylediler ḳır at ża„īf olmış anı daḫı
(10) iḫrāc eylediler altıncı gün naẓar eylediler çīl at ża„īf olmış (11) anı daḫı iḫrāc
eylediler. Yedinci gün naẓar eylediler ki siyāh at (12) ża„īf olmış sekizinci gün naẓar
eylediler ki timürḳır ża„īf (13) olmış ṭokuzıncı gün naẓar eylediler ki ṭorı at żaʻīf (14)
olmış onuncı gün naẓar eylediler ki ḥurmā-yı ṭorı żaʻīf (15) olmayup ayaġ üzere ṭurur
bildiler ki ḫurmā-ı ṭorı
[2b]
(1) açlıġa ve ṣusuzlıġa cümleden ziyāde ṭayanur imiş (2) ve ẓulmetde görmelerini daḫı
tecrübe için bir ġāyet ḳaranlıḳ (3) gicede önlerine bir fīl çekdiler evvelā siyāh at gördi
(4) ba„dehu ḫurmā-i ṭorı gördi. Bu ikisinden yüz yigirmi (5) biñ at tedārīk edüp
ẓulumāta gitdiler ve yine geldiler (6) bu daḫı maʻlūm ola-ki Rasūlü Ekrem ṣalla‟llāhü
te‟ālā „aleyhi (7) ve sellem efendimüz her birine bir isim ile tesmiye buyurmışlar idi. (8)
sünnet ü müteyemmindür ki her kimse esb besler ise (9) bir isim ile tesmiye ide ve
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sünnet-i seniyye-i aḥmediyyeden (10) biri daḫı budur ki esbe rākib olurken isti„āze (11)
ve besmele ile bine. Ba‘de’r-rükūb üç-kerre “ (12)
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أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق

َّ ُِْ  ِبغ79 (14) ٜع ْب َحاَْ ا ٌّز
(13) ُْ ١ٍِ  ُغ ْاٌ َؼ١َِّّ  اٌغَُٛ ٘ َٚ اء
َ ِٗ ِّْ ض ُّش ُ َِ َغ اع٠َ َ الِٜاَّللِ ا ٌَّز
َّ ٌ اٟالَ ِفَٚ ض
ِ َّ غ
ُ
ِ  اْالَ ْسٟ ٌء ِفْٟ ؽ
80
َُْٛ َسبَّٕا ٌَ ُّ ْٕمَ ٍِبٌَِٟ ِأّا اَٚ َٓ١ِٔ َِا ُوَّٕا ٌَُٗ ُِ ْم ِشَٚ ع ّخ َشٌََٕا َ٘زَا
َ (15) Bi-izni‟llāhi cemīʻ żararlardan maṣūn
[3a]
(1) ve maḥfūẓ olur. Enes bin Mālikden raḍī-āllāhu-„anhü mervīdür ki (2) Rasūlü Ekrem
ُاَ ٌْبَ َش َوتbu ḥadīs-i
ṣallāllāhü „aleyhi vesellem efendimüz buyurmışlar ki (3( ًُ َ١ ْاٌ ِخٝاف
َٰٛ ٔ ٝف
ِ
ِ
şerīfi Buḫārī ve Müslim raḥime-humā‟llah (4) rivāyet itmişlerdür ve Ebū Dāvud
raḥmetü‟llāhi naḳlinde „Utbe bin (5) „Abdullāh es-Selemīden vārid olmışdur ki eyitdi:
Rasūlü Ekrem (6) ṣallāllāhu „aleyhi ve sellem efendimüz atların yelesin ve perçemin (7)
ve ḳuyruġın ḳırḳımdan nehy buyurmışlardur. ḳırḳmaḳ cā‟iz (8) degüldür ve Ebū Dāvud
ve Nesā‟ī Ebī Veheb raḍīyallāhu „anhdan (9) rivāyet itmişler ki Rasūlü Ekrem ṣallāllāhu
ُ ًٌ غ ٌّش ُِ َح َّجٝ  ا َ ْؽمَ ٌشْٚ َ غ ٌّش ُِ َح َّج ًٌ ا
ُ ج
ٍ ١َّ َِّ  ُى ُْ ٍب ُى ًّ و١ْ ٍََّ٘ ُْ َػٝ اَد
„aleyhi ve sellem buyur- (10) mışlar ki ًٌ غ ٌش ُِ َح َّج
َٚ(ا11) ya‘nī siz mülāzemet eyleñ ayrılmañ ḫurmā‟i (12) ṭorı atdan-ki alnında ġurresi ve
ayaġında sekili ola (13) ya al atdan ya siyāh atdan ki alnında ġurresi ve ayaġında (14)
sekili ola dimekdür ve Ebū Ḳatāde raḍiyāllāhu „anhü, Peyġamberimüz (15) ṣallāllāhu
„aleyhi vesellem efendimüzden rivāyet eylemişdür ki:
[3b]
(1) ُ ٘زٖ اال فشح اٌّحجً طٍك ثُ االدُ٘ اال فشح االس ثٍٝج ػ١ُّ٘ فىٚىٓ ا٠ٌٛ ْاٚ ّٕٝ١ًٌ اٌؾبٗ ا١شاٌخ١(خ2)
ya‘nī (3) atların ḫayırlısu siyāh atdur ki alnında ve burnında (4) ve üst dodaġında
azaçuk aḳ ola ve alnında azaçuk (5) aḳ ola ve ayaḳları sekil ola ammā öñ ayaġınuñ ṣaġı
(6) sekil olmaya eger bu zikr olınan ṣıfatlar üzere siyāh at (7) bulınmaz ise bu ṣıfatda
kümeyt ola diyü buyur[d]ı. Kümeyt (8) didükleri şol atdur ki yelesi ve ḳuyruġı siyāh ola
(9) vesā‟ir maḥalli ḳızıl olur ve „inde‟l-baʻż sevādla ḥumret (10) arasında bir levndür.
Bu81 diyārlarda ḫurmā‟ī ṭorı didikleri (11)ṭondur. Ġmām Dārī „aleyhi raḥmetü‟l-bārī
rivāyetinde (12) Ebū Ḳatāde raḥmetullāh eyitdi: Bir kimse Rasūlullāhi ṣallāllāhi (13)
aleyhi ve sellem efendimüze gelüp at almaḳ isterim yā Rasūlāllāh (14) naṣıl at alayım
didi. Buyurdılar ki (15) ٗ ٘زٖ اٌؾبٍٝج ػ١ِّٓ اٌىٚ إّٝ١ٌ اؽخشاسُ٘ اسثُ ِحجال طٍك اma‘nā-yı
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Yarattıklarının şerrinden, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.
İsmiyle yerde ve gökte hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O, hakkıyla işiten ve her şeyi
bilendir.
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Allah'ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan Allah tamamiyle münezzehdir, yoksa onu zaptedemezdik.
biz herhalde Rabbimize döneceğiz.
81
Metinde بشşeklinde yazılmıştır.
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[4a]
(1)şerīfī: ṣatun al şol atdur ki siyāh olup burnınuñ (2) üsti aḳ ola ve [a]yaġı sekil ola saġ
cānibinde sekil (3) olmaya yāḥūd bu ṣıfatda kümeyt al dimekdür ve atların (4) yükrügi
al atdur ki bu ḥadīs-i şerīf ile sābitdür.Ḳāle (5) Rasūlullāh ṣallāllāhu aleyh ve
sellem(6) ا اال ؽمشٙذ ثُ أسعٍج ٌىٓ اعبم١ فؼٟاٌؼشب فٛ١جّؼج حٌٛve (7) Nāfi‘ Bin C[ü]beyr
raḍiyāllāhu „anhü rivāyet etmişdür ki Rasūlu Ekrem (8) ṣallāllāhu aleyh ve sellem ّٓ١ٌا
ُاحٚ ٜٛ وً احًٟ ف١ اٌخٟ(ف9) ya‘nī ḫayır ve bereket atlarda her at-ki ḳuru yeşile beñzeye
(10) andadur. Ya‘nī ḳatı siyāh olmayup bir mıḳdār gökrek ola (11) dimekdür ve Ebū
Hureyre raḍiyallāhu „anhüden mervidür ki: Rasūlullāhi (12) ṣallāllāhi aleyhi ve sellem
efendimüz atda şikāl olduġını sevmezler (13) idi. Şikāl aña derler ki atuñ öñ ayaġınuñ
ṣaġı ve ḳıç (14) ayaġınuñ ṣolı sekil diyü atuñ bilekleri aḳ olmaḳdur (15) ve baʽżıları
zikr eylediler ki Ḥażret-i Ġmām Ḥüseyin raḍiyallāhu „anhü
[4b]
(1) ḥażretleri şehīd olduḳları vaḳt böyle bir at üzerinde (2) idi didiler. Eyü at oldur ki
anda on iki teşbīh bulına. (3)Üç yeri gözel nisāya ve üç yeri deveye ve üç yeri (4) ṣu
ṣıġırına ve üç yeri ḳaṭıra şebīh ola. Ammā üç maḥalli (5) ki nisāya beñze[ye] oldur ki
ibtidā gözellikde ikinci, ṣaçı mülāyim (6) ve ince ve uzun olmaḳda üçünci, yancıḳları
„avrat (7) yancıġı gibi çoḳ olmaḳdur. Ammā deveye şebīh olan maḥalli (8) evvelkisi
boynı uzun olmaḳda ikincisi kirpikleri uzun (9) olmaḳda zīrā kirpikli at alma gözlü olur.
Üçincisi (10) ḳıç siñirleri ḳalın ve dik olmaḳda ṣu ṣıġırına şebīh (11) olan maḥalli biri
oldur ki bilekleri ḳalın ve ḳıṣa ola öküz (12) bilegi gibi ikinci ḳarnı altı yaṣṣı ola.
Üçünci ḳuyruḳ yataġı (13) geñiş ola. Ḳaṭıra şebīh olan maḥalli biri oldur ki ḳulaḳları
(14) uzun ola. Ġkinci, ḳuyruġı gibi ḳamçı ḳuyruḳlı ola. (15) Üçünci, ṭırnaġı bilekde ola
ve uzunluḳda degül zīrā atuñ
[5a]
(1) ṭırnaġı turb gibi degirmi ola. Ġmdi bu i‘tibār üzere (2) atların a„lāsı oldur ki gözel
yüzlü ola ve ḳulaḳları (3) ḳamış yabraġı gibi olup iki ḳulaġı arası vāsi ola. (4) Vāfıḳ
dişli ola ve yumrı alınlı ḳurı başlı ola (5) ve uzun boyunlı ince ṣaçlu ve ḳıṣa belli ola ve
küçük (6) bögürli ve omzı yüksek ve yaṣṣı ve çoḳ gögüsli ola (7) ve ḳuyruḳ yataġı geñiş
ola ve buṭları arası ve bilekleri (8) ve aşıḳların aşaġısı siyāh ola ve tīz göregen ola (9)
ve yörürken iki ḳulaġı ile iki cānibe işāret ider gibi (10) gendüyi terāzūlayup ṣaḳına
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ṣaḳına yörüye. Öñüne (11) bir ḫandek ya ṣu geldükde ṣıçrayup ve öñi ḳıçından (12) ve
ḳıçı öñünden yüksek olmayup iki berāber ola ve iki (13) ayaḳları geñiş basup öñleri ve
ḳıçları ṭolaşuḳ (14) olmaya ve daḫı almacuġı yumrı olmaya eger almacuġınuñ (15) biri
eksük olursa ġāyet hünerlü olur ve ḳıç
[5b]
(1) uyluḳları yancıḳlı ve iç yanınuñ daḫı etleri çoḳ ola (2)ve yırtmaçlı ola. Ya„nī
aġzınuñ yırtmaçları yüksek ola. Ḳıṣa (3) yırtmaçlar at hünersüz ve bek başlu olur ve
ṣuya gelicek (4) ṣaġ ayaġın evvel baṣa. Eger ṣol ayaġın evvel basarsa ṣo-(5)laḳdur ve
belinüñ ḳolan yeri ince ola ve ḳısraḳ gördükde kişneye.(6) Kişnemez ise dilsüzdür ve
boynu ve omızı düz olup (7)irligi alçaḳ olmaya ve aşıḳları yumrı olmaya ve ḳıç ayaġın
(8) öñünden aşrı baṣa ḳaşanıcaḳ iki öñ ayaġın ege (9) ve ḳuyruġın egmeye ve çoḳ
ṣalmaya ve ḳatı ürkek olup (10) ḳıçın ḳıçın gitmeye. Ṣol eyegüsinüñ biri eksük olan (11)
at ġāyet hünerlü ve yügrük olur. Ama eger bir atuñ boynında (12) buruşuḳ nişānı
ḳulaġına yaḳın olursa eşkin (13) olmaz. Ama ne-ḳadar ḳulaġından ba„īd olursa ol-ḳadar
pek (14) eşkin olur bu zikr olınan nişānların cümlesi bir atda (15) cemī‘ olmaḳ
nādirdür. Cümlesinden ehemm ve elzem olan şikāl
[6a]
(1) ve fīr-i meftūḥ ve şa„r-ı maḫlūḳ ve şaʻr-ı meftūl olmayup eşkin (2) ve yügrük
olmasıdur. Yügrük atuñ kıç siñirleri ḳalın (3) ve dik ve bel eti çoḳ olur. Ḫurmā’ı ṭorı
at-ki yelesi (4) ve ḳuyruġı ince ve uzun ola hünerlü olur. Cümle atların (5) sulṭānı
ṭorısıdur dimişlerdür ve ḥuṣūṣa seylāvi (6) ola ḫurmā‟i ṭorıdan ṣoñr[a] açıḳ ṭoru at
aʻlādur. (7) Ba„dehu timürḳır ki yelesi ve ḳuyruġı ve aşıḳlarından aşa-(8)ġısı siyāh ola
ve hem ṭaḳım gözel yaruşur ve ṣovuġa (9) ṭayanur ve hünerlü olur yaġız at keskin ve
eĢkin ve yügrük (10) olur ve çil at yelesi ve ḳuyruġı uzun ve ṭırnaġı siyāh (11) olursa
hünerlü olur. Ḳır at daḫı eger yelesi ve ḳuyruġı (12) siyāh olursa hünerlü olur. Ḳula
at ḥaḳḳında dimiĢler at (13) kim ola ḳu[la] alma anı bir pula. Meger yelesi ḳuyruġı
siyāh (14) ola ve belinden ḳuyruġına varınca bir siyāh ḫaṭ ola ol (15) vaḳt hünerlü olur
ve al at yügrük ve bilād-ı ḥārrede çoḳ
[6b]
hünerlüdür. Lākin ṣovuġa ve açlıġa ve ṣusuzlıġa ve çamura (2) ve ṭaşa dayanmaz
nāzenīn mizācdur ve esbüñ maḳbūlı (3) kümeyt olup hīç sekili olmayup faḳad alnında
altun (4) ḳadar ġurresi ola. Ve eger sekili olursa binek ṭarafında (5) ve ḳıç ayaġında ola
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ve atuñ alnında çiftesi iki olup (6) biri biri üzerinde olursa fīr-i meftūḥ dirler. Ve öñ (7)
ayaġınuñ üzengi ṭoḳunaçaḳ yerinde buruşuḳ tüyleri (8) olursa aña şaʽr-ı maḫlūḳ derler.
Ve baldırlarında daḫı gözellik (9) nişānı olursa aña şa„r-ı meftūl derler. Ve sekil olan
(10) yerinde gendü tüyinüñ renginde benekleri olursa aña it (11) alası dirler. Ve aġzınuñ
yanında ya„nī çeñesinde buru- (12)şaḳ tüyi olursa aña leṭāme derler. Bu nişānların
(13) cümlesi eyü degüldür uġursuz „add iderler. Ammā boynunda (14) buruşuḳ tüyleri
olsa ol nişāna cenāḥ‟u-l ferīr (15) dirler. Ġayet eyü „add iderler ve yügrük olur derler.
[7a]
(1) ve binek ṭarafında öñ ayaġı ile iki ḳıçları sekil olursa (2) aña muṭlaḳ‟u-l yemīn
dirler. Ġāyet uġurludur ve cabraz az sekil (3) olan atuñ ehveni oldur ki öñi binecek
ṭarafından (4) ḳıçı ḳamçı ṭarafından sekil ola ve sekilüñ iç yanında siyāh (5) beñleri
olursa ṣaçına żarar gelür. Eger ṭaşrasında (6) olursa ġayre żarar gelür eger ardında olursa
ardınca (7) ḳoġan düşmene żarar olup atı tekerlenür dirler. Ammā dört (8) ayaġı sekil
at dört mınḳara degmez ḥuṣūṣā ki ṭırnaḳları (9) daḫı aḳ ve yumşaḳ ola andan hīç
yoldaşlıḳ gelmez derler. (10) Ve atuñ ana ḳarnında ḳalan çig maḥalli aḳ olur tīzçek (11)
yara olup yarası gec eyü olur dimişler. Ve cemīʽ atların (12) ‘alāsı ve gözeli seylavī
cinsidür. Ba„dehu Küheylān (13) ve Ṭarbaġī ve Kebīşe ve Ḫavarī ve Maḥmūdī ve
Ma„nek ve Ebyāra (14) ve Ḥarīfaḳ ve Gerk(?) ve Diklāvī ve Ṣaʻīd ve Baġdādıñ ve
Baṣra-(15)nuñ ve Laḥṣanuñ ve Türkmenüñ ve Ġazzenüñ ve Şamuñ ve Berberüñ
[7b]
(1) ve Ḳumanuñ ve Mıṣıruñ vesā‟ir meşhūr olan maḥallerin ve yügrük (2) atları olur
ammā cümlesinüñ seyyidi seylāvīdür. Ḥażret-i (3) Ġsmāʻīl aleyhi’ṣ-ṣelātü ve’sselāmdan ilā hazihi'l Emān (4) ṭavāʾif-i „Arab aṣlā yād soy ḳarışdurmayup ḥıfẓ u
ṣıyānet (5) iderlerdi. Ḥatta ferclerin kilidlerler idi. Ġayrī cins (6) ayḳırr82 aşmasın diyü.
Atların tedbīr ve ḥaḳların idelim. Ġbtidā (7) aḫūrı ġāyet pāk ve temiz ve ḳurı ola ve
yuların iki (8) cānibinden bend idüp köstek ve pāyentsiz ḳomayalar. (9) Ve altına ḳurı
fışḳı döşeyüp ḳaşanıcaḳ altını pāk [ideler]. (10) Ve uzun günlerde yemini gün var iken
vireler. Ve nıṣf‟ul-(11) ley[l]de ṣu virmek ḥayvānı pek semürdür ḳaba ḳuşluḳda (12) bir
ṣu vireler bir daḫı ba„del-ʻaṣr vireler ve kāh yelesini ve ḳuyruġını (13) ve ayaḳlarını
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Metinde مش٠ اşeklinde yazılmıştır.
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sıcaḳ ṣu ile ġusl idüp günde iki def„a (14) eyüce tımār ideler. Ve üç gün yatmayup binüp
gezdüreler ki (15) ayaḳları açıla ve yatan ata bir kīle şi„ri beş yem idüp
[8a]
(1) beş gicede vireler. Ammā yola giden ata beş altı vaḳiyye arpa (2) eger ekl iderse
vireler. Eger taḥammüli var ise ṣuluḳ (3) daḫı vireler ve ata binerken üzengüye baṣup
aġırlıġın (4) virmeyeler. Hemān der-„aḳab üstüne rākib olalar (5) ve sıḳleti üzengiye
vireler. Zīrā üzengileri boş ḳoyup (6)siḳleti egere virmek atı ża„īf ider. Ve derlemiĢ
atuñ egerin (7) tīz almayalar ve duḫāndan ve yaġmurdan atı pek ṣaḳınalar. Ve yor(8)ġun ata tīzçek yem ve ṣu virmeye ve atuñ bileklerinüñ (9) çamurını eyüce ġusl
eyleyüp yaşını alalar bıçılġan (10) olmaya. Ve besülü ata üç dizginden ziyāde
etmeyeler bundan-soñra (11) maʻlū[m] ola ki ṭayuñ ol iki dişi aşaġıdan ve iki dişi
(12) yoḳarudan çıḳar ol dişlere ibtidāsebāt ve senāyā derler. (13) Ve anların daḫı
yanında dört diş daḫı biter anlara vāsıṭāt (14) derler. Bunlar yanında çıḳan dört dişe
rubā‟ıyyāt derler. (15) Tamām öñi on iki diş olur. İçerüki dişler ile cemī‟
[8b]
(1) ḳırḳ iki diş olur. At üç yaĢında girdükde diĢleri ṣarı (2) olur. Ḳulun dişinüñ ḳapaġı
açar ve azūsın yarar. Dördünde (3) senāyāsı düşer yirine yine biter. Beşinde ḳulun
dişinüñ (4) dibi ḳalın olur. Altısında bir mıḳdār bir yanı gidülür ve daḫı (5) yedisinde
içlerinde ḳaraca çuḳurcıḳlar olur. Ve iki (6) çeñesi ortasında yumrıca bezcegiz ḥāṣıl
olur. (7) Bundan ṣoñra büyümekden ḳalur. Sekizinde ol çuḳur (8) daḫı „amīḳ olur.
Ṭokuzunda silinmege başlar. Onında ziyāde (9) silünür ve burnı içinde bir delik peydā
olur. Eger at buldıġı (10) timür ve aġacı kemürmege mu‟tādī ise ol vaḳt yaşı daḫı (11)
dişlerinden ma‟lūm olmaz. Çeñesinden maʻlūm olur genc olan (12) ḥayvānuñ çeñe
kemükleri ḳalın olur. Ama yaĢlanduḳça incelür. (13) Ḥattā bıçaḳ yüzi gibi ince
keskin olur ve göz çuḳurlanur (14) ve ḳūşunı açar ve atuñ on yaĢından yoḳarısı
taḥmīnen ve ferāset (15) ile bulınur cezme mecāl olmaz ve atuñ ‘ömri insān
‘ömrinüñ nıṣfı
[9a]
(1) ḳadardır. Ammā baʻżı atlar ḳırḳ elli yaşına ḳadar yaşar. Baʽżı insān (2) yüz yaĢına
ḳadar yaĢadıġı gibi. Bundan ṣoñra atların maraż (3) ve „ilācını beyān idelim.
At ṣaḳaġısı olsa bu „illet (4) iki nev„ dür. Birine ṣaḳaġı ve birine ṣu ṣaḳaġısı
derler. (5) Ṣaḳaġınuñ ‘alāmeti budur ki burnınuñ iki delügünden irin (6) gibi ḳanla
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aḳar ve başın aşaġı eger ve burnını dīvāra sürer (7) ve burnınuñ ḳanatları gerilür ve
ṭurdıġı maḥalde ḫırlar. ‘Ġlācı (8) budur ki yigirmi dirhem doġan sāde on dirhem zeyt
yaġı (9) ve on dirhem bezir yaġı ve on dirhem keskin „araḳ ve bir dirhem (10) çörek otı
bunları birbirine baʻde‟l-ḫalṭ ḥayvānuñ başını (11) bir yüksek yere taʻlīḳ idüp burnınuñ
delüklerinden içüreler (12)mücerrebdür. Nev‘-i āḫır: Çögen ve anduz köki eyüce saḥḳ
idüp (13) ve dülbenden geçürüp atuñ burnına üfleye. Nev‘-i āḫır yegirmi beş (14)
dirhem „araḳ ve yigirmi beş dirhem doġan zeyt ve bir mıḳdār çögen (15) cümlesini bir
yirde çalḳalayup atuñ burnından içüreler.
[9b]
(1) Nev‘-i āḫır: Yüz dirhem tereyaġı eridüp ve üç dirhem dişi (2) ḳaṣnı vaż„ [idüp]
ba„dehu astardan süzüp ve yarım dirhem (3) çörek otı ḳarışdırup ba„dehu ḥayvānuñ
başını bir yüksek (4)maḥalle aṣup iki burnından ılıçaḳ olaraḳ dökeler. (5) Ba„dehu
ḥayvānuñ başını öñ ayaġına ḳıṣaca baġlayup degnek (6) ile ardından uralar ḥareket
itdükçe terāküm iden maddeler (7) aḳar. Eger külliyen def„ olmaz ise bir mıḳdār ṭavuḳ
tersi ve bir (8) mıḳdār mā‟ī bezi āteşe ḳoyup ḥayvānuñ başını aşaġı (9) baġlayup başına
bir münāsib şey‟ örtüp burnına tütsi (10) ide. Külliyen def„ olur. Nev‘-i āḫır: Boġazı
altına sünger ile (11) ṣovuḳ ṣuyı ṣıḳça ṣıḳça uraraḳ ṣaḳaġı def„ olur. (12) Nev‘-i āḫır:
Elli dirhem şır[l]uġan yaġını ısıdup burnından içerü (13) dökeler. Nev‘-i āḫır: Kafūrī
zaġferān ile saḥḳ idüp (14) aḫşam namāzı vaḳtında maṣura ile burnına üfüreler. Ba„dehu
(15) üzerine benefşe yaġı ṭamladalar. Eger ‘illet ḳuvvetlü olup def‘
[10a]
(1) olmazsa çörek otı zencebil ile ve oġlan aşı ḳara ḳaṣnī (2)„ūdü‟l-ḳahr her birinden
ikişer dirhem zaġferān bir dirhem bu ecza-(3) ları ikiyüz dir[hem] ḫamr ile üç
bölüginden bir bölügi ḳalınça ḳaynadup (4) ve bir dirhem nafṭ-ı ẓam idüp ṣoñra üç
bölük idüp her (5) gün bir bölügini ılıçaḳ burnına döküp bir zamān başı (6) yoḳaru
ṭutalar. Ammā nev‘-i dīger ṣu ṣaḳası derler. Sebebi (7) dürlü dürlü ṣovuḳda ḳalmaḳdan
olur. „Alāmeti oldur ki (8) ṣarı ṣarı ṣu aḳar, tīz tīz tiksirir ve baʻżen olur ki (9) ġalīẓa
daḫı aḳar ve burnını ayaġına sürer. „İlācı budur ki (10) beş dirhem ḥalvācı çögeni ve beş
dirhem limon yapraġı ve beş (11) dirhem daḫı ḳunduziye bunları ba„de‟s-saḥḳ burnına
(12) üfleyeler mücerrebdür. Nev‘-i āḫır: Ṣarımsaġı aḳ ṣoġan ile saḥḳ (13) ve ḫamr ile
ḳaynadup ṣoñra sürüp ṣoñra susam yaġı ve zeyt (14) yaġını birbirine ḳarışdırup ve
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mezkūr ḫamrı daḫı ḫalṭ (15) eyledükde ṣoñra tekrār ḳaynadup tā ḥamr gid[e] yaġ ḳala
ba„dehū iki
[10b]
(1) dirhem nafṭ ẓam eyleyüp birkaç gün burnına dökeler eger (2) def„ olmazsa bir beziri
tābede ṣu ile ḳaynadup ve ṭōbra- (3)sını bu ḳaynayan eczāda ıṣladup başına ṭobra ile
ta„līḳ (4) ide ne-ḳadar „illet var ise def„ olur ve söker iki (5) „illete bundan eyü „ilāc
olmaz. Maʻlūm ola-ki ḥayvānuñ burnında (6) bevāsir olsa ‘alāmeti budur ki
iriñlüce ṣarı ṣu aḳar. (7) „İlācı budur ki nişādura ḳılye zengār ḳara zırnīḫ ba[l]uṭ83 (8)
güli her birinden bir dirhem saḥḳ idüp ve merhem gibi yoġrup (9) ḥayvānuñ burnınuñ
derūnına naẓar olına bevāsiri ḳanḳı (10) maḥalde ise üzerine merhem-i mezkūrdan
parmaġıyla süre. (11) Eger görünmez ise bir aġaca penpe ṣarup anuñla dört (12) ṭarafına
günde bir def„ a süre üç gün böylece süre. (13) Ṣoñra tereyaġı süreler. Ba„dehū bu
merhemi daḫı günde iki (14) def„a eski penpe ile ṭılā ideler. Merhem budur zift çam
(15) saḳızı biraz nafṭ bunlar ḳaynadup merhem gibi ideler.
[11a]
(1) Ḥayvānuñ burnı üstünde temregü olsa bu bir marażdur ki (2) çıḳar yayulur.
Boz rengi olur ḥayvānuñ gözine yaḳın (3) varur.84 Eger „ilāc olmazsa nāṣır olur ol
vaḳtda (4) „ilāc kār etmez olup çıḳaralar. „İlā[cı] budur ki (5) ‘arāḳı, ṣabūnı ve ṭuz ve
ṣu ile ġāyet çoḳ ġusl ideler ki (6) rengi taḥvīl idince ḳara zırnıḫ ve ḳılye ve ṣarı zırnıḫ
(7) firengi nişādurı paluṭ güli kirec bu eczāları ṣabūn (8) ṣu ile yoġurup ṭılā ideler ve
üzerine yapraḳ (9) ḳoyup baġlayalar.Lākin gözine ḥıfẓ ideler ki ‘ilāc gözine (10)
gitmeye. Bir gün bir gice ṭura ve ba„dehū gül yaġı ve ḳoyun (11) ḳuyruġı yaġ ile ṭılā
ideler. Yaʻnī ṭılā „ilācı süre (12) dimekdür. Ve atuñ gözine ṭuman gelse beyāż kelb
(13) terisini be-taḥfīf ve saḥḳ idüp ince dülbenden geçürüp (14) bir delik maṣura ile
günde bir def„ a ṣabāḥleyin gözine (15) üfleyeler. Böylece yedi gün „amel ideler. Eger
bu „ilāc ile
[11b]
(1) def„ olmazsa üç dirhem ṭoġan terisi ve üç dirhem (2) insān necisi ve üç dirhem toz
şekeri bunları ba„de‟s-saḥḳ (3) bir ince dülbenden geçürüp on gün ‟ale‟ṣ-ṣabāḥ ḳalem
ile (4) ḥayvānuñ gözine üfleyeler. Yāḥūd ṣabāḥ deñiz suyı (5) püskürseler. Eger tāze
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ise def„ olur. Ve eger ḥayvānuñ (6) gözine aḳ gelse yarım dirhem fülfül yarım dirhem
şāh-tere (7) bunları saḥḳ idüp ve deñiz köpügi ve adam necisi bunları (8) daḫı yaḳup
saḥḳ eyledükden ṣoñra müsteḥū(?) evvel ile maḫlūṭ (9) idüp bir ḳamış ile ḥayvānuñ
gözine üfüreler mücerrebdür. (10) At içün tūtiyā terkībidür. Eflāk ṭuzınuñ özini saḥḳ
(11) eyleyüp ve diş budaḳ aġacından parmaḳ ḳalınlıġından (12) ṭokuz deynek kesüp ve
burḳu ile delüp saḥḳ olmış (13) melhemi ṭoḳuzına ṣıḳıca ṭoldurup birer birer āteşde (14)
iḥrāḳ eyledükden-ṣoñra yine muḥkem saḥḳ idüp ḥıfẓ (15) ideler. Ḥīn-i iḳtiżāda
ḥayvānuñ gözine üfleyeler mücerrebdür.
[12a]
(1) Atuñ gözine ḳan gelse yāḥūd ṭuman gelse ibtidā gözine (2) ṣu püsküreler. Ba„dehū
ḳardaş ḳanını ince saḥḳ idüp (3) ḳalem ile gözine üfleyeler. Beş on gün böylece ideler
def„ olur. (4) mücerrebdür. Atuñ gözine aġac doḳunup yaĢarsa „ilācı (5) budur ki
ṣoġanı bezir ile ḳaynadup havānda saḥḳ idüp (6) ṭuz ve kimyon ḳatup issice gözine vaż„
eyleyüp (7) baġlayalar. Eger ḳan ṭolarsa gözine açmayup ḳapaġını ḳaldırup (8) ṣovuḳ ṣu
bir ḳaç def„a uralar. Atuñ gözine bir nesne (9) ṭoḳunup ḳan çıḳup aḳ düşse yarım dirhem
arpa (10) unını ḥamīr idüp içine bir dirhem ḳara fülfül ḳoyup (11) furunda bişürüp
ba„dehū saḥḳ idüp üç gün maṣur (12) ile gözine üfüreler nāfi„ dür. Atuñ gözinde kīsi
olsa (13) sebebi dürlü ṣu virmek ve ṣovuḳda ḳomaḳdan olur. (14) „İlācı budur ki on
dirhem ḳızılçıḳ çekirdegi on dirhem (15) daḫı insān başınuñ ḳazındısı ve on dirhem ḳaz
[12b]
(1) necisi ve on dirhem ḳırlanḳıc necisi ve on dirhem deñiz köpügi (2) yüz dirhem zāc-ı
ḳabarlis bu eczāları muḥkem ba„de‟s-saḥḳ (3) ve elekden geçürüp ba„dehū parmaġını
ıṣladup ol eczāya (4) baturup gözi aġrıyan ve gözündeki olan ḥayvānuñ (5) gözinüñ
buñarına baṣa. Bi-izni‟llāhi gözleri açılur. Bu (6) zikr olınan eczāyı bir ḳamış içine
ḳoyup ḥayvānuñ gözine (7) üfüreler ḥalāṣ olur. Atuñ diĢi aġrısa sebebi budur ki (8)
yemini eyüce taṭhīr etmeden virirler. İçinde ṭaş ḳalur (9) ḥayvān ekl iderken dişine
doḳunur aġrıdur „alāmeti (10) budur ki yemin kāhil yer ve ḳulaḳların bıraġur ve
gözlerinden (11) yaş gelür ve başını aşaġı ṭutar. „İlācı [bu]dur ki it (12) üzümi ve „ūdü‟l
-ḳahr ve zencebīl ve büber ve aḳ ḫardāl bunları (13) ba„de‟s-saḥḳ bal şerpetiyle
ḳaynadup ḥayvānuñ aġzını (14) açup bir aġca bez ṣarup bu eczāları ıṣladup (15) aşaġı
ve yoḳarı ḥayvānuñ dişlerine süreler def„ olur.
[13a]
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(1) Atuñ boġazında ḥunnāḳ olsa bu bir ‘illetdür ki ḥayvānuñ baĢından (2) boġazına
iner. Degme at ḥalāṣ olmaz helāk olu[r]. Meger (3) ol ḥayvānıñ hünerlü bahādır ola
„alāmeti oldur ki boġazı (4) şişer ve ṣolur ve ḳatı ḳatı adem gibi egülür ve ḳorḳusı (5)
üç güne ḳadardur. „İlācı budur ki evvel emirde iki (6) ḳolundan ḳan alup lākin çoḳ
aḳıtmayalar boynına tereyaġı (7) süreler ve mercimek ve boy toḫmı ṭuraḳ otı meyān
köki (8) ḫaṭmī toḫmı bunları ḳaynadup ṣuyını alup bu ṣuyuñ (9) içinde ḫiyārşenbe ezüp
bādem yaġı ve birḳaç yumurṭa (10) ṣarısı daḫı ḳoyup çalḳayalar. Ilıcaḳ eyleyüp
ḥayvānuñ (11) başını yoḳarı ḳaldırup boġazına dökeler iki def„ a (12) böylece ideler ve
eger emīn olmazsa bu „ilācı daḫı ide. (13) Ḳızıl üzüm çekirdegi çıḳmış ola ve inçīr ve
„unnāb (14) bunları dögülmiş arpa ile ḳaynadup bādem yāḥūd ṣusam (15) yaġı ḳatup ve
biraz daḫı şeker iżāfe idüp ılıcaḳ eyleyüp
[13b]
(1) ḥayvāna içireler. Ve birḳaç def„a daḫı lādenī ruġan-ı zeyt ile erüdüp ısıcaḳ iken
boynına (2) tılā ideler. Yonca ve ḥāṣıl vireler tā ḳuvvet bulınca (3) ḳadar ṣuyını daḫı pek
ṣovuḳ virmeyeler. Atuñ boġazı (4) altında ĢiĢ olsa raḥīḳī ma’cūn süreler def‘
olmazsa (5) ḥāviyār süreler. Eger ziyāde şiş olursa ʻasel ile (6) nişāstayı maḫlūṭ idüp
süreler mücerrebdür. Atuñ (7) boġazı ḫırlasa elli dirhem bezir yaġı bir ḳabda el85
ṭayancaḳ ḳadar (8) ısıdup ḥayvānuñ başını yüksek maḥale aṣup mezkūr (9) yaġı
burnınuñ iki delüklerinden içüreler mücerrebdür. Atuñ (10) boynunda ṭoluca olsa
sebebi dürlü ṣovuḳda (11) bıraḳmadandur. „Alāmeti budur ki ḳurı aġac gibi egilmez.
Bunuñ (12) „ilācı evvel emirde ḳolından ve boynınuñ iki cānibinden (13) ḳan alalar eger
açılmazsa oġlan aşını ḳaynadup (14) içine dögülmüş ṣarımsaḳ ḳoyup ve biraz ḳara nafṭ
(15) iżāfe idüp ılıcaḳ boynuna birḳaç kerre ṭılā ideler.
[14a]
(1) Eger yine def„ olmazsa añ baṣalar ḳaz ayaġı ṭamġa olur. (2) Ertesi gün acı yaġ ile
yerini yaġlayalar ve yemin daḫı (3) ıṣladup vireler def„ olur. Nev„-i āḫır doluca olsa
(4) on dirhem ṣoġan toḫmı yüz dirhem eski Ģarab elli (5) dirhem keskin sirke on
dirhem gögercin tersi gögerçin (6) [ter]siyle ṣoġan toḫmını muḥkem saḥḳ eyleyüp sirke
ile (7) şarāba ḥalṭ eyledükden-ṣoñra [ṣoñra] içüreler ve yemine (8) bir mıḳdār ıṣlanmış
buġday ḳarışduralar yāḥūd yemini (9) cüz‟i bişürüp vireler mücerrebdür. Atuñ
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boynuna oḳ ya ḳılıç (10) rāst gelüp ṭamar ḳaṭ‘ olup ḳanı durmasa ilācı (11) budur
ki biraz „anzarūt ve maṣṭakī ve çam sakızı zāc-ı(12) ḳabarlis ve ḳızıl boya bunları saḥḳ
idüp ḥāżır ola (13) evvelā yarayı „araḳ ile yıḳayup ba„dehū mezkū[r] eczāları (14)
yaranuñ içine ṭoldırup bir eski penpenüñ üzerine (15) yumurṭa ṣarısı ṭılā eyleyüp üzerine
vaż„ daḫı
[14b]
(1) üstüne bir parça düzce ṭaş ḳoyup destār ile (2) baġlayalar on beş gün ṭura. Ba„dehū
açup üzerine ḳaṭrān (3) ṭılā ideler. Eger bu eczālardan ḥaẓ olınmaz ise (4) ol vaḳt bir
ḳalınca yaṣdıḳ ḳoyalar. Muḥkem baġlayup (5) açmayalar. Eger açarsa ılıcaḳ ṣu ile
yıḳayup ıṣlana (6) ba„dehū aça şifā bulur. Atuñ gögsinde su‘lesi (7) olsa ya‘nī ur olsa
ceviz gibi olu[r] gitdikçe büyür. (8) „İlācı budur ki bir ince kendir ile dibinden muḥkem
baġlayup (9) ba„dehū derince yaralar ve yarılan yere eflāk ṭuzı (10) ṭoldırup bir gün ve
bir gice ṭura ba„dehū açup (11) günlük ḳapuġı ve çam ḳapuġı ve ardınc saḳızı ve
maṣṭaki (12) bunları saḥḳ idüp ol yarıġıñ üzerine (13) ekeler. Yāḥūd bu merhemi vaż„
eyleyeler. Mürdesenk (14) on dirhem sülügen on beş dirhem bunları elli dirhem (15)
doġan zeyt ile ḳaynadup tā merhem aḳ nafṭ bunları
[15a]
(1) havānda saḥḳ eyleyüp mezkūr merhem ile maḥlūṭ (2) eyleyüp eski penpe ile ṭıla
eyleyeler. Eger keserken (3) ḳan çıḳup çoḳ çıḳarsa ḳızıl boya ḳoyup muḥkem (4)
baġlayalar ve eger ṭamar kesülürse timür ile çam saḳızı (5) ile dāġlayalar.
Atuñ gögsinde yengeç gibi bir ‘illet olur. (6) ‘Alāmeti budur ki Ģalġam gibi olup ve
ḳatı olur ḥareket etmez (7) Dizinde ya ḳıç ayaġınuñ iç ṭarafında olursa çıḳarma-(8)sı
muḥāṭıralu[dur]. Zīrā ṭamarları muṭṭaṣıldur. „İlācı (9) budur ki anı ḥācvāri yarup dāġ
daḫı āteşde daḫı (10) ḥāżır olup der-„aḳab çam saḳızı ile dağlayalar. (11) Zīrā
ḥayvānuñ ḳan çoḳ cereyān ider ve içine ḳaynar ḳaṭrān (12) ṭoldıralar. Üzerine eski
penpe vaż„ ve muḥkemce (13) baġlaya ve üç günden-ṣoñra açup içine silüp (14)
„anzerūt ve günlük ve çam saḳızı ve maṣṭaki (15) ve āteş görmemiş bal ile bunları
maḥlūṭ eyleyüp vaż„
[15b]
(1) eyleyeler.
Ḥayvānuñ boġazına sülük yapıĢsa ‘ilacı (2) budur ki bir avuç ṭuzı boġazına
dökeler ḫalāṣ (3) olur. Eger ṭuz ile def„ olmazsa yarım dirhem mıḳdārı (4) enfīyye
80

üfleyeler, def„ olur. Ḥayvān ġāyet öksürige uġrasa (5) sebebi budur ki terlü ṣovuḳ
ṣu virmekden yāḥūd (6) yemi içinde ṭavuḳ necisi yāḥūd tüyi olur „ilācı (7) budur ki yüz
dirhem keskin şarāb ve yüz dirhem adem bevli (8) ve elli dirhem nişāste cümlesini
maḫlūṭ eyledükde (9) ḥayvānuñ aġzından içerü dökeler. Yāḥūd yer ṣomunı (10) kökini
saḥḳ idüp ṣu ile ḥayvāna içireler öksürigi (11) ḳaṭ„ idüp ve ḳarnında olan ḳurtları ḳırar
yāḥūd (12) bir mıḳdār ḳoyun otı yedürseler nāfi„ dür. Yāḥūd tāze (13) kenevir otını
ḥayvāna yedürseler ḳarnında olan ḳurtları (14) def„ ider. Atuñ öksürigine çentiyan
kökini ṣu ile (15) ḳaynadup ḥayvāna içüreler nāfi„ dür. Dīger: Öksürük
[16a]
(1) içün bir „aded yılan ḳaftanı üç parça idüp (2) her gün ṣudan ṣoñra bir parçasını bir
taḳrīb yedüreler (3) nāfi„dür. Dīger: Öksürük içün bir vaḳiyye boy toḫmı yüz (4)
dirhem lüle kükürdi elli dirhem ḳarabüber yüz dirhem (5) zırnıḫ cümlesini saḥḳ idüp
arpa virildükde daḫı (6) üzerine ṣu püskürüp ḳırḳar dirhem mıḳdār birḳaç (7) yedüreler.
Şedīd öksürüge nāfi„ dür. Dīger: Altun otı (8) bir mıḳdār yedirmek öksürüge nāfi„ dür.
Ḥayvānda yara olup (9) sinek rāḥat virmese ḳabaḳ yapraġınuñ ṣuyunı (10)
ḥayvāna süreler. Ol maḥallesinüñ <üstine> ḳonmaz müçerrebdür. (11) Dīger:
Öksürük içün bir [va]ḳiyye keskin sirke içünde üç (12) „aded yumurṭa vaż„ idüp yigirmi
dört sā‟at (13) dura. Ba„dehū ḥayvānuñ başını bir yüksek maḥalle aṣup (14) aġzını açup
ol yumurṭalar şikest olmaḳsızın (15) yuṭdıralar böyle üç def„ a ideler. Cümlesi ṭoḳuz
[16b]
(1) yumurṭa olur müçerrebdür. Dīger: Aʻlā girid ṣabūnı zeyt (2) yaġı ile iki yumurṭa
ṣarısı ikişer dirhem daḫı eski (3) şarāb ve bir dirhem zaġferān cümlesini şerbet idüp (4)
içüre böylece üç ya dört def„a ideler mücerrebdür. (5) Dīger: Üç dirhem zırnıḫ ve üç
dirhem göz ṭaşı maʻān saḥḳ (6) eyleyüp arpanuñ üzerine eküp yedüreler. Dīger: Beş altı
gice (7) sāʻat üç buçuḳ ya dörtte iken ikişer parelik (8) raḥīḳi ma„çunı yedü[re]ler86 eger
def„ olmazsa ketireyi ıṣladup (9) balıḳ nefesi ve et yaġı ve üçini maḫlūṭ eyleyüp içüre
(10) müçerrebdür.
Ḥayvānuñ sançu[sı] olsa ‘alāmeti oldur ki yatur. (11) Yuvarlanur ve ḳarnı şiş
ve beñzi ḳaṣḳatı olur ḳaşanmaz (12) ve burnınuñ iki delükleri ḳanatları ḳalḳar. „İlācı
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budur ki (13) tiryāḳi şarāb ile ezüp içine zeyt yaġı ḳoyup (14) ılıcaḳ idüp ḥayvānuñ
başını yoḳaru ḳaldırup burnına (15) dökeler ve ḳalınça çul ile sarup bineler ẕiyādece
[17a]
(1) yürideler ḳıza derleye. Ḳarnını iki adam aġaç ile muḥkem (2) ṣıḳalayalar. Eger
terlemez ise zeyt yaġı ya bezir yaġı ile yāḥūd (3) ṣabūn süre. Daḫı olur ise ṣufrasına el
(4) ṣoḳup eliyle bulınan tersi çıḳaralar ve hem ṣabūnı (5) ṣufrasına şāf gibi ṣoḳalar.
Dīger: Ḥayvānda sançu (6) ‘arıż olursa bir mıḳdār papatya [bir] mıḳdār-ı kifāye ṣu
(7) ile ḳaynadup ba„dehū süzüp bir mıḳdār zeyt yaġı ve bir (8) ḳabża Eflāk ṭuzı
ḳarışdırup insāna tenḳıye (9) ider gibi şırınḳa ile tenḳıye iderler. Ḳanḳı nev„ sançu (10)
olsa def„ ider. Dīger: Bir dirhem mıḳdārı afyon üç (11) fincān ḳahve şerbetiyle eridüp
mu„tedil olduḳda (12) başını bir yüksek maḥalle aṣup burnınuñ iki delügünden (13)
içüreler nāfi„ dür. Dīger: Çögeni saḥḳ idüp ṣuyını (14) ṣıḳalar içine adem bevli ve
eflāk ṭuzınuñ özünden (15) ḳatup ılıçaḳ burnından dökeler. Fi‟l-ḥal ḳaşana yāḥūd
ẕekerinüñ ucuna bit ṣalıvire. Fi‟l-ḥāl ḳaşana.
[17b]
(1) Ve eger ditredigi geçmezse eski ṣaman şarābıyla ḳaynadup (2) ḥayvānuñ ḳarnı altına
uralar yörüdeler ḫalāṣ olur. (3) Dīger: Ġki dirhem zaġferān üç dirhem cevzi bevvā iki
dirhem (4) andız beş dirhem egir on dirhem kimyon dört dirhem (5) büber bunlar[ı]
dögüp burnına üfüreler ve ḥayvānı ḳatı ḳatı (6) yörüdeler ki ta terleye fi‟l-ḥāl ḳaşana.
Ve yemini yaş idüp (7) vireler ve suyını daḫı az virüp ṣovuḳ virmeyeler (8) Dīger:
Andız köki zernebat onar dirhem servi ḳozalaġınuñ (9) toḫmı otuz dirhem maṣṭaki on
dirhem […] bu eczāları (10) baʻde‟s-saḥḳ ve elekden geçürüp bir ḳaşıḳ ṭolusı burun (11)
ṭasına ḳoyup üzerine bevl ḳoyup ḳarışdıra. Ba„dehū (12) ḥayvāna içüreler def„ olur.
Dīger: Bir avuç bārūt (13) burun ṭasına ḳoyup üzerine bevl idüp ḥayvāna (14) içüreler
def„ olur. Dīger: Sanculanup ḳaşanmasa on dirhem (15)şap ba„de‟s-saḥḳ ḫamūr içine
ḳoyup yutdura müçerrebdür.
[18a]
(1) Dīger: Bir mıḳdār üzerlik toḫmı ḳaynadup süzüp ḥayvānuñ (2) aġzından ve
burnından içüreler at ḳaĢanmasa def‘-içün (3) ayaḳlarınuñ ṭırnaġına yazalar ve öñ ṣol
ayaġınuñ (4) ṭırnaġına Seyhun, ḳıç ṣol ayaġınuñ ṭırnaġına (5) Ceyhun ,öñ ṣaġ ṭırnaġına
Fırat, ḳıç ṣaġ ṭırnaġına (6) Nil yaza. Ba„dehū bevl ider ve bevl eyledükden ṣoñra (7)
ṭırnaḳlarını ġusl ideler.
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Ḥayvānda ṣıraca olsa ḳula- (8) ġınuñ eñsesinüñ dibindeki ṭamarların iki
ṭarafını igne (9) ile ibrişim geçüreler. Ol ṭamarlar ḳuruduḳda ve ḳuru- (10) duḳça ṣıraca
def„ olur ve ḳurur müçerrebdür. Nev‘-i Dīger: (11) Tepesinden barṭaġ daḫı alnından tā
ortasına daḫı (12) bardaġ ve ṣaçlarınuñ diblerine urup ve üst (13) dodaġınuñ iç yüzini
açup neşter ile ḳan alalar ve daḫı (14) dilinüñ altından daḫı bıçaḳ ile ḳan alalar.
Alduḳdan ṣoñra (15) dāġlāyalar ve ḳollarınuñ üzerinden ḥaçāmat ideler. Dīger:
[18b]
(1) Ṣıracası ḳanḳı ṭarafda ise ol-ṭarafuñ ṭırnaġını (2) pek yıḳayup üzerine ḳalemi vaż „
eyledigi gibi yā Allāh diyüpte (3) bir ḳalemde ḥurūfātuñ gözleri açıḳ olaraḳ Ṭaḳancal
(4) ismini taḥrīr ide müçerrebd[ür]. Eger iki ṭarafında var ise kezalik (5) iki ṭarafınuñ
ṭırnaġına taḥrīr ide. Eger dört ṭırnaġında (6) ve dört ṭarafında var ise kezalik dört
ṭırnaġına (7) tasṭīr ideler mücerrebdür. Bi-izni‟llāhi te‟āla def„ olur. Dīger: (8) Bu āyeti kerīmeyi yazup cum„a güni ḳablu ṭulū„i‟ş-şems bir (9) āyet‟ül-kürsi ve üç iḫlāṣ-ı şerīf
ḳırā‟et olınup rūḥ-ı (10) Resūlallāh ṣallallāhū aleyhi vesellem efendimüze iḥdā eyleyüp
(11) nusḫayı boġazına aṣalar ve ol gün on iki fakīr birer pāre (12) ṣadaḳa87 vir
َ ََِا ل
َّ ِْ ْا فَبِإِرَٙ ٌِ ٛف
müçerrebdür. 88ُ١اٌش ِح
َّ ِٓ ّٰ ْاٌشح
َّ ِ(بِغ ُِْ هللا13) ِاَّلل
ُ ُ  أٍََٝ٘ا لَا ِب َّتً َػُّٛ ُ  ح ََش ْوخْٚ َ َٕ ٍت أ١ٌِّ ِّٓ ِ ُُط ْؼخ
89

ٓ١بٗ ٔغخؼٚ
َٓ١ِ ْاٌفَا ِعمٞ
َ
َ  ُْخ ِض١ٌِ ٚ(14)
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Dīger: Yer köstebegini āteş küreginde ḳavurup
[19a]
(1) kömür gibi olduḳda saḥḳ idüp bir taḳrīb ḥayvāna yedüreler (2) üç def„ a yedirseler
bir şeyi ḳalmaz eger atda olup ṣıraca (3) def„ inden ṣoñra yerinde şiş ḳalur ise vaḳtında
daḫı (4) ḳıṣraġa çekile bir şeyi şiş ḳalmaz. Dīger: Ḥayvānda ṣıraca (5) olsa bunı yazalar
ḥayvānuñ yelesine aṣalar müçerrebdür.(6)  ٔؾاف ٔؾافُٚ ٔؾا١( ٔؾاف ٔؾاف بغّاهلل اٌشحِّٕاٌشح7) فا
ٓ١ا ِؼ٠ ا سافغ٠ ادافغ٠ ا اػظ فاخخشلجٙ فا بḤayvānda (8) żayıf nefes olsa yüz dirhem çam saḳızı
bir tençir[e]ye (9) ḳoyup eridüp yüz dirhem arpa daḫı eyleyüp ḳavurup (10) ḥayvānuñ
üç gün aç ṭutup ol ḳavrulmış yüz dirhem (11) arpayı yedüreler eger bu „ilācnı idüp def„
olmazsa (12) atı yıḳayup ayaḳlarını baġlayup iki dāne kertenkelenüñ (13) ḳuyruḳlarını
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kesüp diri diri atuñ burnına ṣalıvireler (14) mücerrebdür. Dīger: Ṭavuġı boġup tüyi ile
tençireye ḳoyup (15) tençirenüñ nıṣfına ḳadar ṣu ile ṭoldırup üç fincān
[19b]
(1) ṣu ḳalınca ḳadar ḳaynadup ba„dehū üç ṣabāh ḥayvānuñ (2) burnına birer fincān
dökeler müçerrebdür.
Ḥayvān ṣoluġan olsa (3) sebebi budur ki ḳatı segirtmekden ṭalaġına yel ṭolar.
„İlācı (4) budur ki bir dirhem zaġferān yüz dirhem keskin sirke (5) ve iki ḳalıp alā Girit
ṣabūnı bunları sirke içinde maḥv-ı vaḥal idüp ḥayvānuñ burnından içüreler. (6) Bu ʽilācı
ṣıracalı ḥayvāna eyüdür eger ṣıracası (7) ṣaġında ise ṣol burnına ṣolunda ise ṣaġ (8)
burnına aḳıdup müçerrepdür. Dīger: Bir vaḳiyye ḳurĢını irendeden (9) geçürüp daḳīḳ
ile ḫamūr idüp ḥayvāna yedüreler ve üç

(10) yumurṭayı bir vaḳiyye sirke içine

bıraġupta yumurṭa- (11)ların ḳabuġı ṣoyulıncaya ḳadar ṭura. Ba„dehū bir dānesini (12)
burnı delügünden içüre ve birini daḫı aġzından bal„a (13) itdireler mücerrebdür. Dīger:
Köpek ṭalaḳı daḳīḳ incīr kimyon (14) bunları ḳaynadup süzeler on dirhem çam
saḳızı saḥḳ (15) idüp meẕkūr ṣuya ḳoyalar ve elli dirhem ṣıġırın iç
[20a]
(1) yaġını eridüp on dirhem bezir yaġı ḳatalar. Bunları ḥayvānuñ (2) burnına dökeler ve
yemin ıṣladup vireler ve ṣuyını ṣovuḳ (3) virmeyeler ve sıçaḳ ṭutalar maḫlūṭ yonca ve
ḥāṣıl vireler (4) bir āsān daḫı „ilāc budur ki inek südiyle zagferānı (5) maḥv idüp ılıçaḳ
burnına dökeler ṣoludıġuñ ḳat„ ider. (6) Dīger: Elli dirhem sināmeki elli dirhem
maṣṭaki elli dirhem günlük (7) elli dirhem ḳurşun irendeleyüp meẕkūr eczāları
ba„dehū (8) saḥḳ idüp ṭop gibi ma„cūn olına ve ḥayvāna ekl itdireler. (9) Ve beş dirhem
kāfūr ile burnına ve aġzına buḫūrlayalar ve ṣu (10) virildigi vaḳt ılıçaḳ vireler ve
yigirmi dirhem nişasta ḫamūr (11) içinde yāḫūd etmek ile yedüreler. Ve altına fışḳı
döşe- (12)yeler bu minvāl üzere on gün mıḳdār „amel ideler. (13) Atuñ sidigi ṭutılsa
ḳaĢanmazsa serçe tersini (14) saḥḳ idüp ve ruġan-ı zeyt ile ḫalt eyleyüp içüreler. (15)
Eger def„ olmazsa eflāk ṭuzını serçe tersiyle saḥḳ idüp
[20b]
(1) ve dülbenden geçüre, ruġan-ı zeyt ile ḥalt idüp ve atuñ (2) kuyruġundan yedi ḳıl
büküp meẕkūr eczāları bulayup (3) atuñ ẕekerinüñ delügünden yörüdeler.
Ḥayvān ḳan ḳaĢansa (4) sebebi budur ki saḳīl yük yükledirler yāḥūd çoḳ
ḳoşdurır- (5)lar. Yāḥūd yüksek maḥalden ṣıçra[durlar]. Ol vaḳt beli açılur. (6) Ol ḳan
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belinden gelüp „ilācı evvel emirde iki ḳıçınuñ (7) iç yanından ḳan alalar lākin ḳanı çoḳ
aḳıtmayalar. Kök (8) süsen köki ve zaġferān ve dimür dikeni ve ḳara çalınuñ (9) toḫmı
bu eczāları şarāb [ile] ḳaynadup süzeler. İçine (10) bir dirhem ḫāliṣ tiryāḳ ezüp ḳoyalar
ḥayvānuñ burnına (11) dökeler. Eger def„ olmaz ise bu terkibi ideler. İt üzümi, (12)
zencebil, büber, cevz-i bevvā, dār-ı fülfül, aḳ ḫardal beşer dirhem (13) alınup saḥḳ
olına ve bir [va]ḳiyye zift yüz dirhem çam sa- (14)ḳızı ve elli dirhem çelik-dār(?)
bunları eridüp meẕkūr (15) masḥūḳ eczālar ile maḫlūṭ eyleyüp bir ḳalın bez yaḳı gibi
[21a]
(1) ṭılā idüp sıçaḳ sıçaḳ beline yaḳı ide. Yedi gün (2) dura eger bunlar ile def„ olmazsa
iki üç yerinden (3) dāġlayalar.
Atuñ ayaġına mādde olsa aña nefḫa dirler. Ol bir māddedür ki (4)
ḥayvānuñ baĢından nüzūl ider. „Alāmeti budur ki (5) kolu şiş ve ḳalın olup ve
ayaḳların ḥareket itdire- (6) mez. „İlācı budur ki iki ḳıçından ḳan olup ba„dehū (7) ḫaṭmī
yapraġın ıṣırġan otı kepek ṣarımsaḳ ṣapı (8) bunları keskin sirke ile ḳaynadup tā sirke
maḥv (9) olınca ba„dehū sıçaḳ sıçaḳ bu otları ayaġına gözel (10) ṣaralar. Bir gün bir
gice ṭura. Eger def„ olmaz ise (11) bu „ilācı daḫı ideler. Ḳaṣnī ve oġlan aşı daḫı (12)
ṣarımsaḳ ile bunları şarāb ile ḳaynadalar. Ba„dehū (13) bezir ve eflāk ṭuzı iżāfe idüp
tekrār ḳaynadalar (14) tā şarāb maḥv olınca ḳadar ġalīẓ sıçaḳ iken ayaġına (15) ṭılā ide.
Birḳaç def„ a ṭılā ideler. Dīger: Peynir ṭulumuñ
[21b]
(1) ya bezir ṭulumını Ģarāb ile ḥaĢlayup sıçaḳ iken ayaġına (2) ṣarup bir giçe ṭura
ertesi gün bineler. Eger def„ (3) ol[mazsa] [ol] mādde bir yere cemī„ ṭolar ise neşter ile
deşüp (4) üzerine yumurṭa ṣarısıyla nişāsta maḫlūṭ (5) olaraḳ ṭılā ve muḥkem baġlayup
altı yedi gün ṭura. (6) Eger bir ḳarar ṭurursa üzerine bir ḳaç daġ uralar92(7) ve işledeler
ve ol mādde def„ ola. Ḥayvānuñ ayaġınuñ sinirleri (8) gerilüp ḳatı olsa ‘alāmeti
budur ki yörüyemez çepeler. (9) Bu „illet bir „illetdür ki ḥayvānuñ boynından inen
sinirleri (10) ṭutar. „İlācı budur ki eflāk ṭuzı süd nişāsta (11) ḳaynadup sıçaḳ iken
ayaḳlarına ṭılā ide. Şarāb ṭulumı ile (12) muḥkem ṣaralar. Üç-gün ṭura def„ olur. Eger
(13) açılmazsa ḥayvānuñ dizinüñ üst ṭarafından ḳan alalar. (14) Lākin o maḥalde bir
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ince vardır. Anı bilüp ḳanı ol ṭamardan (15) alalar. Ba„dehū bir avuç arpa unı ve
ṣarmısaḳ ve ṭuz
[22a]
(1) ve ḥaṭmī toḫmı ve günlük bunları saḥḳ eyleyüp (2) beş yumurṭa ṣarısıyla ḫalṭ ve
merhem gibi eyleyüp (3) birbire ṭılā ile ol-ṭamar üzerine baġlayup tā bir hafta (4) ṭura.
Ba„dehū ṣuya çeküp bir zemān ṭura şifā (5) bulur.
Ḥayvānuñ ayaġına ṣu inse sebebi budur ki terlü (6) ṣu virmekden ya terlü
baġlamaḳdan olur. „Alāmeti (7) oldur ki ayaġınuñ aşıḳları şiş ve yumrı olur, (8)
yürümez. Ba„żen yüriyiçek olur ki açılur ṭurıçaḳ (9) ṭutulur. „İlācı budur ki ḳızıl boya
saḥḳ idüp (10) bal ile ḥalṭ idüp bir cilde üzerine yaḳı gibi (11) eyleyüp ḥayvānuñ
ayaġınuñ ṣu olan mahale baġlayalar. Dīger: (12) Buġdāy kepegi ile sirke ile ḳaynadup
ve eflāk ṭuzı (13) daḫı ḳoyup bir beze ṭılā eyleyüp ḥayvānuñ aşıḳına baġlayup (14) bir
gice ṭura yāḥūd ādem necisi uralar. Yāḥūd (15) ṣarmısaḳ ṣapını ṭuz ve büber ile
ḳaynadup
[22b]
(1) uralar. Yāḥūd aḳ ḫardal ṣarmısaḳ ile saḥḳ eyleyüp (2) adem bevline ḫalt ve arpa unı
daḫı ḳarışdırup saḥḳ (3) eyleyüp uralar. Eger bunlar ile def„ olmaz ise bir ḳaç (4)
yerden dāġlayup işleye.
Atuñ ayaġında baġa çıḳsa (5) atı yıḳayup ṭoḳuz yumurṭayı ṣuda bişürüp
ısıçaḳ (6) ısıçaḳ ayaġını yaḳalar. Nev‘-i āḫır: Ḳara ḳurbaġası (7) yarup üstine uralar,
def„ olur müçerrebdür.
Dizine (8) yaġ inse bir ṣu ḳurbaġasını diri diri ḳarnını (9) yarup ol yaġ inen
maḥale baġlayalar. Yigirmi dört sāʻat (10) ṭura ba„dehu üzerinden alup ol maḥalli
ḥacāmat (11) ve ġusl eyleye dāġlayalar müçerrebdür.
Ḳıç ayaġında ḳara ḳuĢ (12) çıḳsa bir peştevi, barut ve paçavra ile ḳurı ṣıḳı
ṭoldırup (13) ḳara ḳuşuñ üstüne ṣıḳalar. Eger yine def„ olmazsa (14) ḳara ḳuş çıḳan
maḥalli tırāş eyleyüp yigirmi dirhem gömeç balı (15) on dirhem ḫardal birbirine ḥalṭ
idüp ol maḥalle
[23a]
(1) baġlayalar. Yigir[mi] dört sā‟at ṭura. Ba„dehū „ilāc-ı meẕkūrı (2) çıḳarup „aseli
ḳaynadup dāġlayalar müçerrebdür. Nev‘-i āḫır: (3) „Arbacı ḳaṭrān, „ūdü‟l-ḳahr, Eflak
ṭuzı bunları (4) ḳaynadup sıçaḳ sıçaḳ ḥayvānuñ ḳara ḳuşuna süreler (5) müçerrebdür.
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Ayaġına ṣu inse üç def‘a aḳçiger ṣarup (6) yigirmi dört sāʻat ṭura. Ba„dehū
pirinç lapasını daḫı (7) üç defʻa sıçak sıçak ṣarup baʻdehū şiş (8) olan maḥalli ḥacāmat
eyleyüp „arbacı ḳaṭrān, „ūdü‟l-ḳahr, (9) Eflak ṭuzı bunlar bir yerde ḳaynadup sıçaḳ (10)
sıçaḳ süreler. Yigirmi dört sāʻat ṭura. Ba„dehū (11) bir def„a daḫı süreler. Bu minvāl
üzere üç gün (12) de bir süreler. Şiş def„ olınca dek mücerrebdür.
Dizine (13) kemik [inse] bir ḳoyun baĢını her ṭaḳımıyla saḥḳ eyleyüp kemik (14)
inen maḥalle baġlayalar. Ḳırḳ sekiz sāʻat ṭurduḳda (15) ṣoñra üzerinden alup bir parça
taḥta ḳurşunı
[23b]
(1) baġlayalar mücerrebdür. Nevʻ-i dīger: Furundan yeñi iḫrāc olmıĢ sıçaḳ etmegi (2)
üzerine baġlayalar muttaṣıl kemüküñ üzerinden eksik (3) etmeyeler defʻ olur. Eger
kemük çıḳarması ḥaylī müddet olmış (4) ise ol vaḳtda iki dirhem sıçan otı ve iki dirhem
sülümen (5) ve iki dirhem nişādur bunları ṣuyla ḥal idüp ve merhem (6) gibi idüp bir
bez üzerine ḳoyup üstine yapışdıralar üç (7) gün ṭura. Bi-izni‟llāhi kemükden eser
ḳalmaya.
Atuñ ayaġına kemik (8) gelse yāḥūd evvelden olsa ḫamīri çeviz ḳadar idüp
(9) ocaġa gömüp bişüreler baʻdehu çıḳarup iki şaḳḳ (10) eyleyüp kemigin üzerine
baġlayalar bu minvāl üzere yedi (11) defʻa baġlayalar ḫamirin çermi kemügin
çerminden ziyāde olmaya (12) mücerrebdür. Nevʻ-i dīger: Üzerini tırāĢ eyleyüp
baʻdehu çig ḫamir (13) bir ḫalḳa yapup kemügin üzerine vażʻ ve ortasına (14) daḳīḳ
ḳoyup baġlayalar mücerrebdür.
Ayaġına bıçılġan olsa (15) çevizi āteşde yaḳup kömirini saḥḳ eyleyüp bir
mıḳdār
[24a]
(1) „asel ve bir mıḳdār ardıc ḳatranı ile ḥalṭ eyleyüp evvelā (2) bıçılgānı ġusl eyleyüp
ṭılā ideler mücerrebdür. Nev‘-i āḫır: (3) Binüp derledeler. Ba‘dehu ‘ıraḳī ile ṣabūnı
ile ġusl eyleyüp (4) çevizi yaḳup ve bişmiş şāb ve zencār ve ṭuz ve āteş (5) görmiş
„asel ile mezkūr eczāları saḥḳ olduḳdan-ṣoñra (6) ḥalṭ idüp ṭılā eyleyüp geregi gibi
ovalar. Günde iki (7) def„a böyle ideler yāḥūd şem„ ve zift ve bezir üçüni (8) eridüp nafṭ
ile ḥalṭ eyleyüp ṭılā ideler. (9) Yaḫud ḫınzīr yaġıyla bir ḳaç kere ovalar. Eyüsi (10) her
gün ṣabūn ile ġusl eylemekdür. Dīger: Bıcılġan (11) olsa pāk ṣabūn-ıla yıḳayup gözelce
ḳurulayup (12) kepekli undan bir bez üstüne çoḳça ḳoyup baġlayalar. (13) Aḫşam ve
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ṣabāh bir ḳaç def„a ideler. Cümle„ilāc- (14) lardan asān ve eser bıraḳmaya mücerrebdür.
Dīger: Bıcılġan (15) olan ayaġını ṣabūn ile ġusl idüp geregi gibi
[24b]
(1) ḳurulayup ba„dehu ḥinnā ve bir mıḳdār limon ṣuyı gözelce (2) ḳarışdırup çamur gibi
olduḳda bez üstüne yayup (3) baġlayalar. Yigirmi dört sā„atden-ṣoñra tekrār ġusl (4)
idüp bu minvāl üzere „amel olına. Üç defʻada (5) defʻ olur. Bir dirhem daḫı mesḥūḳ göz
ṭaşı daḫı (6) vażʻ olına te‟sīr ziyāde olur.
Uyuza ve bıcılġan (7) ve ṭuzlı balġam içün ve ḳolları ṭutılan ḥayvāna (8)
ardıc ḳaṭrān bir vaḳiyye ve yüz dirhem göz ṭaşı ve yüz (9) dirhem çif kükürdi ve yüz
dirhem ruġan-ı zeyt mezkūr (10) eczāları eyüce ḳaynadup süreler ve ḳolları daḫı (11)
ṭutılan ḥayvāna sürecegi vaḳt iki vaḳiyye tere-(12) yaġı ve kifāyet mıḳdārı ḥavi-i çiva
mezkūr eczā- (13) lar ile meʻā[n] ḳaynadup ḥayvānuñ ḳollarına ṭılā ideler (14)
mücerrebdür. Ḳolları ṭutılan ḥayvāna ʻilāc-ı āḫır: İki (15) mührlerinden yarımşar
ḳaçan mıḳdārı ḳan alup
[25a]
(1)baʻdehu bir ḳalup ṣabūn ve sirke ve ruġan-ı zeyt ve bir mıḳdār (2) mesḥuḳ
mürdesenk cümlesini ḥalṭ idüp yaġ (3) gibi olıncaya dek ḳarışdırup baʻdehu ḥayvānuñ
(4) iki ḳollarına muḥkem ṭılā ideler, mücerrebdür.
Ḥayvānuñ ḳolında (5) defʻa ĢiĢ ẓāhir olsa altun mürdesengi mıṣır bezir yaġı
(6) ile maḥl[u]ṭ eyleyüp ḥayvānuñ temrelerine ṭılā ideler mücerrebdür.
(7) Ḥayvānuñ önleri bozılsa yarım [va]ḳiyye ʻırāḳ derūnine (8) iki ḳalup ṣabūn
vażʻ eyleyüp geregi gibi ḥal idüp (9) ṣabūn içinde tel tel ola. Baʻdehu ḥayvānuñ iki
ḳollarına (10) ova ova sürüp üç-gün kaşaġı urmayup baʻdehu (11) sıçaḳ ṣu ile bir defʻa
ova ova süreler, mücerrebdür.
(12) Atuñ ayaġında yumrular ẓuhūr eylese ellik ile ovalar, (13) mücerrebdür.
Ḳolları ṭutulsa dört beş gün aḫşam (14) ve ṣabāh ṣabūn ve sıçaḳ ṣu ile ġusl idüp (15)
baʻdehu on dirhem rāziyāne toḫmı, on dirhem zencebil,
[25b]
(1) on dirhem egir bu eczāları baʻde‟s-saḥḳ elekden geçürüp (2) ve ḳoyun derisini zeyt
yaġı ile yaġlayup mezkūr eczāları (3) üzerine eküp ḥayvānuñ omuzı başından bilegine
(4) dek ṣara. Beş günden-ṣoñra cözüp ġusl eyleyüp (5) acı yaġ ile yaġlayalar
mücerrebdür.
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Bir at ṭırnaġını düĢürür (6) olsa ʻalāmeti oldur ki ṭırnaġınuñ ucuna baṣar (7)
ol-vaḳtda ṭırnaġınuñ tüyi dibini çepçevre (8) dāġlayup ve ṭuzı ḳuyruḳ yaġıyla ḫalṭ
eyleyüp (9) dā‟imā ṭırnaġını yaġlayalar olur.
Ḥayvānuñ dizinde ve ḳıç ayaġında (10) daḫı şiş olsa öküzüñ ḳırmıẕı (11)
etinden üzerine baġlayalar. Bir ḳaç gün ṭura. Bir (12) ḳaç defʻa böylece edüp baʻdehu
paçanuñ93 ṣuyı (13) ile ġusl eyleyeler defʻ olur.
Ḥayvān94 mayāṣıl olsa (14) diz ḳapaḳları çarpuḳ olur ökçelerini dāġlayalar (15)
defʻ olur. Mayāṣıl defʻ olmaz mümkin degildir demiĢler.
[26a]
(1) Ḥayvānuñ ṭırnaġında şaḳaḳ olsa yaʻni yarılsa (2) ʻilācı budur ki ḳuru incīri
bir gün bir gice süd (3) ile ıṣladup ġayet yumşaḳ ola. Baʻdehu zırnıḫ ve kireç (4) ve bora
ve zencārları saḥḳ eyleyüp mezkūr ʻilācı (5) birbiri üzerine ṭılā ve şaḳāḳ üzerinde uralar.
(6) Ḥa[y]vān arpalasa yāḥūd çoḳ buġday ekl eylese (7) ʻalāmeti budur ki
sinirleri ṭutılur ve yörüyemez. (8) ʻİlācı budur ki iptidā ṣovuḳ ṣuya çeküp (9) baʻdehu iki
öñ ayaġından ḳan alup ve ruġan-ı sade (10) ve beziri sıçaḳ iken ayaḳlarına ṭılā ideler ve
yemini (11) ve ṣuyını az ve geç vireler, defʻ olur. Dīger: Arpalasa (12) dili altından bir
ḳan alalar. Eger şiddetlü olur ise (13) alnından daḫı bir ḳan alalar ġaflet olınmaya
mücerrebdür. (14) Nevʻ-i Dīger: Arpalasa yarım ḳıyye ṣoġanı saḥḳ idüp (15) ṣuyını
alup yarım ḳıyye keskin sirke ile ḥalṭ
[26b]
(1) idüp ḥayvānuñ burnından içüreler, müçerrebdür. (2) Nevʻ-i āḫır: İki buçuḳ dirhem
nişādurı ince saḥḳ eyleyüp (3) ḥayvānuñ burnınuñ iki delügüne üfleyeler mücerrebdür.
(4) Nevʻ-i āḫır: Bu daḫı mücerrebdür. Bir ibrīḳ sıçaḳ ṣu içine (5) avuç avuç inçe
mesḥ[u]ḳ Eflāk ṭuzını ḳoyup (6) ziyādesiyle çalḳayup ḥayvānuñ dübüründen içüre(7)ler. Nevʻ-i dīger: Öñ ayaḳlarını baġlayup şah ṭamarından (8) ḳan alup ve dilünüñ
ortasından bıçaḳ ṣoḳup (9) öte ṭarafından çıḳa defʻ olu[r].
Ḥayvānuñ ḥayāları (10) ĢiĢse yalamış ṭuzı ṣıġır yaġıyla meʻān ṭılā (11) ideler
ve iki ḳıçından ḳan ala. Eger ḳızıl ve sıçaḳ olur (12) ise kil ve kepek sirke ile ıṣladup ṭuz
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Metinde ٕه١ پاچٗجşeklinde yazılmıştır.
Metinde أهٛ١حşeklinde yazılmıştır.
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(13) ve yumurṭa aġı ile maḥlūṭ eyleyüp bir beze ṭılā idüp (14) iptidā gül yaġıyla
yaġlayup baʻdehu mezkūr95 muʻālece- (15)yi vażʻ eyleyeler. Eger defʻ olmaz ise lāden
[27a]
(1) ve ṣarı96 bezir ile ḳaynadup sıçaḳ iken ṭılā ide- (2)ler.
Uyuz olsa kükürd elli dirhem ve yigirmi beş dirhem (3) göz ṭaşı ve yüz dirhem
keskin sirke ile maḫlūṭ (4) idüp yigirmi dört sāʻat ayazda ṭura. (5) Baʻdehu ḥayvānı
keskin tımār eyleyüp süreler, mücerrebdür. (6) Nevʻ-i āḫır: Yigirmi dāne ḥabbü‟sselaṭīn yüz dirhem (7) ḫınzīr yaġıyla ḳaynadup ḥayvāna süreler. Yedi (8) sāʻat ḳadar
ṭur[a]. Baʻdehu ġusl eyleyüp ṭorba (9) yoġurdı ile mesḥūḳ ṣarmısāḳı ḥalṭ idüp (10) süre
mücerrebdür. Nevʻ-i āḫır: Ḥayvānda şedīd ḥarāret (11) olsa beş pārelik lüle kükürdi,
beş pārelik (12) ʻabdüs‟s-selaṭīn, beş pārelik göz ṭaşı bu ecz[ā]ları (13) ince saḥḳ idüp
elli dirhem ardıc ḳaṭranı ve iki (14) fincan zeyt yaġı cümlesini bir yere ḳarışdırup
ḥayvānı (15) tımār idüp süreler. Yigirmi dört sāʻatde
[27b]
(1) kemāliyle söner ise ṣıçaḳ ṣu ve ṣabūn ile ġusl (2) ideler şişer ve ṣaru ṣular aḳar ve
cildi yeñiden (3) gelür ne-ḳadar şedīd ḥarāret olsa defʻ olur. Dīger: (4) Ḥarāret olan
ḥayvānı tımārdan-ṣoñra sardalya balıġı (5) ṣuyundan muḥkem sürüp iki günden-ṣoñra
ṣabūn (6) ve ısıçaḳ ṣu ile ġusl ideler. Defʻ olmaz ise (7) bir daḫı süreler nāfiʻdür.
Ḥarāret olan ḥayvānuñ (8) arḳasına beş on dāne sülük yapışdursalar (9) nāfiʻdür. Nev-i
dīger: Bir mıḳdār adem bevli ve bir mıḳdār duḫān (10) yapraġı ve bir mıḳdār oçak
ḳurumu ve bir mıḳdār Eflak (11) ṭuzı bunları cümlesini meʻān ḳaynadup ve ḥayvānı
(12) eyüce ḳaşaġılayup bir gice ile süreler müçerrebdür.

(13) Ḥayvānda ḳuru giçik

olsa ve hem yelesi ve ḳuyruġu giçikden (14) dökülse ʻilācı budur ki ḳurum ve şab ve
ṭuz (15) ve ḳara nafṭ ve zırnīḫ; bu eczāları eyüce dögüp
[28a]
(1) ḳara çamur ile ḫalt eyleyüp vücūdına ṭılā ide. (2) Başını muḥkem baġlayalar, gendini
ḳaşımaya ve daḫı ḳıçınuñ (3) iç yanından ḳan alalar. Yaḥūd peyġamber aġacınuñ iki
vaḳiyye (4) ḫurdalarını ḳaynadup ṣuyını otuz gün bu minvāl (5) üzere vireler. Yāḫūd
zamḳından yigirmi dirhem (6) arpaya ḳarışdırup yedü[r]eler ve zekerine beş on defʻa (7)
ṣoḳalar. Nevʻ-i dīger: On altı dirhem kükürt çiçegi ve bir dirhem (8) nişādur ve
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Metinde سٛ ِذٖ وşeklinde yazılmıştır.
Metinde فاسٚ فاٚşeklinde yazılmıştır.
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sekiz dirhem ardıc ḳatrānı kifāyet mıḳdārı (9) etmegi ḫamūr idüp bu eczālar ile yoġurup
baʻdehu (10) ḳırḳ gün yedüreler. Ġāyet nāfiʻdür, eger yedirmekde (11) ṣuʻūbet olur ise
yarım ḳutı arpa yarmasına (12) kükürt çiçegini nişādur ḳarışdırup yedirdükde (13) ṣoñra
ḳaṭrānı burnından dökeler.
Ḥayvānuñ omuzı (14) baĢında kelef olsa ʻalāmeti budur ki kel baş (15) gibi
olur avıç içi kadar olur ve ufaḳ ufaḳ
[28b]
(1) kepek gibi nesne dökülür. ʻİlācı budur ki ol (2) maḥalle ot ḳoyup ḳıllarını giderüp ve
kepeklerini ḳazuya- (3)lar ve zencār ve aḳ it necisi sirke ile ḳaynadup (4) baʻdehu acı
sade yagıyla maḫlūṭ eyleyüp ṣoñra (5) ol maḥalli keskin sirke ile ġusl eyleyüp ʻilāc-ı (6)
mezkūrı ṭılā ideler.
Ḥayvānuñ omızı yaġır (7) olsa sebebi derli iken egerin almaḳdan omuzı (8)
ḳalḳar. ʻİlācı budur ki bir parça keçeye tebevvül (9) eyleyüp üzerine milḥ-ı Eflak eküp
yaġır üzerine (10) vażʻ [ide] ve egerin ura. Bir gün bir gice ṭura. Eger defʻ (11) olmazsa
kepegi ṭuz ile ḳaynadup vażʻ ideler. (12) Nev-i āḫır: Eski penpe uralar. Andan-ṣoñra
şab ile mażı (13) saḥḳ idüp uralar mücerrebdür.
Cidaġu olsa bir (14) buçuḳ dirhem ḳalem-i cengār ve bir buçuḳ dirhem şab ve
elli (15) dirhem revāḳ-ı bal eczāları baʻde‟s-saḥḳ bal ile
[29a]
(1) ḥāl idüp bir kāġıd üzerine vażʻ [ide] ol yaranuñ (2) üzerine ḳoyalar. Baʻdehu
ḳurutmaġa ġanem boynuzı (3) ve eski çarıġı yaḳup ekeler mücerrebdür. Nevʻ-i āḫır:
Budur (4) ḥayvānuñ arḳasında baʻżı maḥallerinde ḳılları bir (5) taḳrīb giderüp ol
maḥallere üçer sülük bir iki (6) defʻa yapışdıra, nāfiʻdür ve defʻ olmışını bilmiyorum.
(7) Teyelti ḳazıması-çün evvela Ģāh ṭamarından bir ḳan alup (8) ve dodaġını yaralar.
Baʻdehu yüz dirhem gömeç balı (9) ḳaynadup her ne maḥalde ḳazıması var ise (10)
süreler müçerrebdür.
Eger ḥayvānda sigil olsa ʻArabīde (11) aña tālīl tesmiye iderler. ʻİlācı budur ki
bādıncān (12) saḥḳ idüp merhem gibi ola bunuñla çoḳ ovalar. (13) Birḳaç gün tā ki
düşüv[ir]e. Eger eski ise [at] ḳuyruġı (14) ḳılıyla muḥkem baġlayalar, kesülür düşer.
Eger yine düşmez (15) ise bundan asān ʻilāc yoḳdur. İki çekirdek
[29b]
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(1) sıçan otı bal ile ḥalṭ idüp ve penpe ile (2) üzerine uralar. Üç-günde düşer ve
düşdükde (3) ṣoñr[a] yerine gül yaġı ile ṭılā ideler müçerrebdür.
(4) Ḥayvānuñ vücūdunda ḳatı ĢiĢ olsa evvela ḥaçāmat (5) idüp göz ṭaşı ile
şapı muḥkem saḥḳ eyleyüp (6) terementi ile merhem idüp süre şiş indükde (7) ṣoñra
sade terementi sürüp üzerine tiftik (8) vażʻ eyleyeler müçerrebdür.
Ḳızıl ḳurd olsa ḳuyruġı (9) dibinden boġup ḥāc vāri ḥaçāmat idüp bir (10)
eñser tepesini āteşde ḳızdırup ḥayvānuñ göbegini (11) suhūletle dāġlayalar. Baʻdehu
beline on beş ḳoġa (12) ṣovuḳ ṣu döküp belini geregi gibi ovalar müçerrebdür. (13)
Yine olursa bu ḳızıl ḳurd ʻillet defʻi pek müĢkildür. (14) Ḳurtılan nādir eger defʻ
olmazsa iki günlük ise (15) bir siyāh ṭavuḳ hīç beñi olmasun diri diri
[30a]
(1) bıça[ḳ] [ile] dübüründen ṣoḳup gögsüne varınca yarup ol (2) maḥalle baġlayalar.
Yigirmi dört sāʻat ṭura yāḥūd (3) iptidā ṭavuḳı başından kesüp ʻaḳabinde yarılsa (4) ne
olur. Nevʻ-i āḫır: Pirinç lapasını Ģarāb ile ḳaynadup (5) bulamaç gibi olup bir giçe
üstüne ḳoyup ol maḥalle (6) baġlayalar ki yigirmi dört sāʻat ṭura müçerrebdür. (7) Nevʻi dīger: bete[ça]lsa ṣıça[ḳ] ṣu ve ṣabūn ile ovaraḳ (8) yıḳayup baʻdehu neşter ile
ḳabarmış maḥalli deşüp (9) ṣuyını aḳıdup ol maḥalle keçinüñ iç yaġı ile ḳara (10) üzümi
ḳarışdırup ol maḥalle uralar müçerrebdür. Bete(?) (11) çalsa on dirhem zencebil ve on
dirhem eger ve yigirmi (12) dirhem rāziyāne toḫmı eyüce saḥḳ eyledükden-ṣoñra (13)
bal şīrasınuñ içine ḳarışdırup betenüñ(?) (14) üzerine baġlayalar müçerrebdür. Nevʻ-i
dīger: Ol bu ayaġını (15) büküp ip ile baġlayup bir adım çeküp ve bir adım daḫı
[30b]
(1) ardından sürüp sürʻat-ıla gezdüreler eyü olur.
(2) AbrāĢi olsa engerek yılanınuñ ödini alup ṣoñra (3) bir ṭavuḳ tügi ile her
neresinde var ise (4) ṭılā ideler ve on günde üçer dirhem nişādur (5) yedireler. Nevʻ-i
āḫır: Otuz dāne boḳ böcegi saḥḳ (6) ve bir mıḳdār arpa ḫamurı ile ḥalṭ eyleyüp
ḥayvāna (7) belʻ itdireler. Ṭar[ī]ḳ-i dīger: At fıĢḳısını kömür yaḳar gibi (8) āteşde
iḫrāḳ idüp ḳarar da baʻdehu abraşi (9) ol fışḳı ile yaḳa ġayet müçerrebdür. Dīger-i āḫır:
Yedi (10) dāne kirpi ödi alup baʻdehu günde bir dānesini (11) ḫamīr içine ḳoyup
ḥayvāna yedüreler. Bu minvāl (12) üzere yedi gün yedireler müçerrebdür. Ne-ḳadar eski
(13) olsa defʻ olur. Dīger: Ḥayvānı geregi gibi terledüp (14) abraş olan maḥallerine
ḫınzīr yaġını geregi gibi (15) ṭılā ideler. Üç defʻa da eser ḳalmaz müçerrebdür.
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[31a]
(1) Ḥayvān tersleyemez ise on dāne fare tersi (2) cemʻ idüp beşer dānesini
maḥv idüp içüreler (3) ḳabżını söker tersleye sancuya ve şişe daḫı (4) nāfiʻdür. Nevʻ-i
āḫır: Çörek otı ile rāziyāneyi saḥḳ (5) ve ṣu ile şerbet gibi idüp içüreler müçerrebdür.
Ḥayvān (6) yem yemese susam kökini baʻde’t-tecfīf saḥḳ idüp (7) arpasına
ḳoyup on gün yedüreler müçerrebdür.
(8) Ḥayvānuñ baʻżı maḥalinde tüy bitmese ḫurma çekirdegini (9) baʻde‟s-saḥḳ
ruġan-ı zeyt ile melhem gibi eyleyüp (10) tüy bitmeyen maḥallere ṭılā ideler
müçerrebdür.
At (11) ṣalınçaḳ zaḥmetine uġrasa ʻalāmeti budur ki (12) ṣaġına ve ṣoluna
baḳmaz başın öñüne eger. ʻİlācı (13) oldur ki iki vaḳiyye begmez, elli dirhem sinameki,
elli (14) dirhem mażı, otuz dirhem andız köki bunları daḫı (15) sıçaḳ ṣu ile şerbet idüp
yap yap içüreler.
[31b]
(1) Baʻdehu atuñ kākülinüñ dibine bardaġ ve bardaġ daḫı üst (2) dodaġınuñ üstüne
uralar mücerrebdür. Ḥayvānuñ (3) ḳuyruġı dibinde ḫınzır ḳılı çıḳsa ʻalāmeti budur
ki (4) ol ḳıllar ḳalın ve kütlik olur ḳaçan çekseler aḳ yumru (5) olur. Ḥayvān dibini
dīvāra ve ne maḥalle rāst gelse (6) sürer, ḥayvānı ḫarāb ider ve żaʻīf ider. ʻİlācı (7)
budur ki ol ḳılları ḳoparup ṣarı ṣabur (8) ṭuz ve ṣıġır ödiyle ḥalṭ idüp yerine ṭılā ide(9)ler yāḥūd kireç ṣuyı süreler.
Ḥayvān terslerken ṣufra-(10) sı yarılup ḳan çıḳsa tūt aġacınuñ ḳabuġı (11) ve
servi ḳozalaġı mażı ve mersin yapraġı bunları (12) şarāb ile ḳaynadup süzüp içine bezir
ḳoyup (13) tekrār ḳaynadalar ki ġalīẓ ola baʻdehu derūnune ṣabr-ı (14) suḳaṭri97 iżāfe
eyleyüp bir iki defʻa süreler.
(15) Ḥayvānuñ gövdesinde bāṣūr olsa ʻalāmeti oldur ki
[32a]
(1) çıpan gibi olup çıkar ve deşilür. Bir iki sene (2) eşeler, ṣarı ṣular aḳar eyü olmaz.
ʻİlācı budur ki (3) avşak aşı sirke ile ıṣladup havānda daḳ olına. (4) Ḳoyu olınca
baʻdehu yarım dirhem ṣıçan otı ḫalṭ (5) idüp tekrār saḥḳ eyleyüp eski penpeden fitil
idüp (6) eczā‟i mezkūrı bulayup ol çerāḥat çıḳan (7) delüge ṣoḳalar. Bir gün ṭura,
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Metinde ِٜمطشşeklinde yazılmıştır.
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baʻdehu fitili çıḳa-(8)rup üzerine yumurṭa ṣarısı ṭılā ideler. (9) Tā ol ʻillet düşüp defʻ
olınca eski penpe ṭu- (10) ṭuldıralar. İki üç gün ol cerāḥati temiz ide. (11) Baʻdehu bu
merhemi uralar. Avşak çadarı, mūm daḫı (12) maṣṭaki ile eridüp içine zift ve çam saḳızı
(13) iżāfe eyleyüp tamām cümlesi eridükde azar azar (14) mıḳdār-ı kifāye rūġan-ı zeyt
ḳoyup ḳarışdırup (15) baʻdehu bereye ṭılā olına. Eger cerāḥat çoḳ ise
[32b]
(1) muḳaddem penpe vażʻ olındıġı vaḳt eski penpe ile kendir (2) iki defʻa vażʻ ideler.
Bir dürlü daḫı ustura ile (3) ḥācvāri derisini kesüp lākin etini kesmeyeler daḥı (4)
derisini ṣoyup buʻday daḳ ve saḥḳ eyleyüp (5) ol üzerine ḳoyalar.
Ḥayvāna bıçaḳ veya ḳılınç rāst (6) gelüp baġırsuġı ṭaĢra çıḳsa naẓar idüp
eger (7) baġırsuġı ṣaġ ise ḥayvānı yaturup rūġan-ı zeyt (8) ile şarābı ḳaynadup ısıçaḳ
iken çıḳan baġırsuġı (9) ġusl ideler ki şāyed havālanmış ola. Lākin ṭırnaḳ (10)
degirmeye içine ḳoyup yarıġı igne ibrişim ile (11) diküp ve aşaġı ṭarafından bir mıḳdār
açıḳ maḥal (12) ḳoyalar ki cerāḥat işleye. Ol cerāḥatüñ üzerine (13) maḥmūde ile
maṣṭaki ekeler daḫı üzerine (14) yumurṭa ṣarısını vażʻ eyleye beş gün ṭura (15) baʻdehu
açup yaġ süreler eger yara küçük
[33a]
(1) olup baġırṣuḳ girmide ʻusret olursa ol vaḳt (2) yarayı bıçaḳ ile biraz açup baġırṣuġı
içine (3) vażʻ ve bir minvāl ʻamel olına.
Ḥayvān ṣo[vu]ḳlasa (4) ʻalāmeti budur ki ditrer ve tüyleri bir bir olur daḫı (5)
yemin kehil yer ve ḳulaḳların bıraġup ve dişlerin (6) birbirine urar. ʻİlācı budur ki üç
dirhem ḫarīḳ, (7) iki dirhem nişādur, on dirhem arpa unı, on beş (8) dirhem büber,
yigirmi dirhem şeker, elli dirhem ṣıġır yaġı (9) bunları birbirine ḥalṭ ve cüz ḳadar
yuvarlaḳlar idüp (10) günde üçüni ḥayvāna yutdıralar ama Buḳrāṭ ḥekīmden (11)
menḳūldur ki sıçaḳ veya ṣovuḳ geçmiş ḥayvāna bundan (12) eyü aʻlā ʻilāc olmaz.
Tereyaġı, pirinç unı, arpa (13) unı, süd ve şeker ḥalṭ ve ḥayvānuñ boġazına döke- (14)
ler ve her gün sıçaḳ ṣu ile vücūdunı ġusl eyleyeler (15) ve sıçak ṭutalar ve ḥuḳne daḫı
ideler. Ṣūreti
[33b]
(1) budur yüz elli dirhem sisam yaġı ve elli dirhem (2) ṣıġır yaġı ılıçaḳ idüp ḥuḳne
ideler. Ḥayvānı (3) ḳuduz dalasa ʻalāmeti budur ki gözleri ḳızarur, (4) dili ṣarḳar,
ṣalyaları aḳar, başını aşaġı (5) ṭutar. Bir şey yemez ve ṣu içmez ser-ḫōş gibi (6) ṣallanur
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ve sürçer düşer ursañ ḳaçmaz, (7) çekilmez. Bir ʻalāmeti daḫı budur ki ıṣırdıġı (8)
maḥalli bir çeviz içi [ile] ovalar. Baʻdehu etmege ḳarışdırup (9) ṭavuḳa vireler. Eger
ṭavuḳ ekl idüp mürd olur- (10) sa ḳuduzdur. Ekl idüp mürd olmazsa (11) ḳuduz
degildür. ʻİlācı budur ki ol emirde (12) ıṣırdıġı yeri der-„aḳab beş altı yerinden dikçe98
(13) çizerler ve şişe çeke ṣarmısaḳı ve ṣoġanı ve oġlan (14) aşnı ve ṭuzı şarābla daḳ ve
sıçaḳ eyleyüp merhem (15) gibi ola ol maḥalle ṭılā ideler ve tiryāḳī şarṣb ile
[34a]
(1) maḥv ve ṭavuḳ necisi ve ṣıġır südiyle ḥalṭ idüp (2) ḥayvānuñ burnından içüreler.
Eger ayaḳlarında olur (3) ise yaranuñ üst ṭarafından kiriş99 ya bir ip (4) ile muḥkem
baġlayalar ki zehri yoḳaru sirāyet etmeye. (5) Zīrā ḥayvānuñ derisi müçeffdür. Nev-i
āḫır ṭavuḳuñ (6) dübürüñü ol maḥa[l]le biraz ṭutalar. Ṭavuḳ helāk (7) olursa ḫalāṣ olur
ve yaraya bu muʻāleceyi (8) ṭılā ideler. Ṭavşan mayısı, şarab, çörek (9) otı, ṣarmısaḳ
saḥḳ eyleyüp ṭuzu ṣıġır yaġıyla (10) ḥalṭ idüp bir iki defʻa ṭılā ideler. Ḳırḳ gün (11)
aḫurda gözedeler.
Ḥayvān ishāle uġrasa (12) iki dirhem afyonu bıçaḳ ile ḥurdalayup ekmege (13)
yāḥūd ḫamīr derūnine ḳoyup yedüreler, defʻ olur (14) ve bir ḥayvān durġun ve yorġun
olsa zikr (15) olınan afyonı bir minvāl yedüreler. Durġunluġı
[34b]
(1) ve yorġunluġı gider.
Bir ḥayvānuñ eĢkini olmazsa (2) ḳarañlu giçede binüp gezdireler giçe binüp
gezdir- (3) mege muʻtād iderlerse ol ḥayvān ziyāde eşkin (4) olur, ṭılsımı budur.
Bir ḥayvān ḥārīn olsa (5) ʻilācı budur ki evvela yemini kesüp nıṣf-ı (6) yem
virüp uyḳusuz ḳoyalar. Baʻdehu yem yedigi (7) zamānda bir avuç esrārı ḫamır içine
ḳoyup (8) yedüreler. ol vaḳtda ḥayvān ḫārīnlıḳdan (9) ḥalāṣ [olur].
Bir ḥayvān żaʻīf olup et tutmasa (10) yanġın olsa yigirmi dirhem zencebil saḥḳ
eyleyüp (11) ḫamīr içinde yedüreler. Baʻdehu elli dirhem ḥınā ve yüz (12) dirhem
ḥulbe100 yi şerbet idüp içüre. Böyleçe (13) on gün bu şerbeti yapup içüreler […] ḥādise(14) sinüñ […] ḳabuġını ġusl ideler ve yāḥūd iki ḳulaḳlarınuñ (15) içini yaş bez ile silüp
ve yelesini ve ḳuyruġını
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Metİnde ٗىج٠ٚدşeklinde yazılmıştır.
Metinde ظ٠وشşeklinde yazılmıştır.
100
Metinde ٌٗبٛحşeklinde yazılmıştır.
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[35a]
(1) dört beş günde bir defʻa ġusl eyleyüp ve ṭır- (2) naḳlarını yaġlayalar. Ve arpasınuñ
nıṣfını yarma (3) idüp yedüreler ve yeminden ṣoñra ṣuda içüre- (4) ler. Bu ṣūretde
ḥayvān ḳuvvetlenü[r] ve ṭavlanur. Nevʻ-i (5) āḫır: Bir ḥayvān semirmeyüp zebūn olsa
ve et (6) ṭutmasa her gün yemine yüzer dirhem (7) ṭuz ḳoya[lar]. Eger yemezse ḳaşıḳ ile
ṭuzı (8) boġazına dökeler ve ṣu ile ḥulbe yemine (9) ḳarışdıralar ve haftada bir defʻa bir
vaḳiyye (10) ḥınayı ṣu ile içüreler ve günde iki defʻa (11) eyüce timār ideler ve iki defʻa
daḫı (12) bir oġlaḳ ṭançarada ṭabḫ idüp ṣuyını ol (13) ḥayvāna içüreler. Ġāyet semirdür
ve et ṭutar, (14) müçerrebdür. Dīger-i āḫır: Ḳuyruḳ yaġı ve ġuruş ḳadar (15) kibrid ve
kifāyet mıḳdārı ardınc ḳaṭranı ile
[35b]
(1) ḥalt eyleyüp cümle ʻużvuna eyüce sürüp (2) iki sāʻat mıḳdārı güneşde baġlayalar.
Baʻdehu (3) aḫūra çeküp yigirmi dört sāʻat ṭurduḳda (4) ṣoñra ġusl eyleyüp tekrār
ḳuyruḳ yaġına bir mıḳdār (5) ruġan-ı zeyt ḳoyup kāffe-i aʻżāsına gözelce (6) sürüp üçgün ṣırtını açmayup dördinci-gün (7) ġusl eyleyeler, yanıḳlıġı gider. Dīger ḥayvān
düĢüp (8) ʻilleti ne olduġı maʻlūm olmasa egrelti otını (9) kökinden bir mıḳdār
ḥayvānuñ dili altına vażʻ olınsa (10) ol sāʻat ayaġ üzere ḳalḳar, ḳaşanur. (11) Ol ʻārıż
olan ne ise defʻ ider.(12) Ḳabaḳ yapraġınuñ ṣuyını ḥayvāna sürseler ol maḥalle
sinek ḳonmaz.
[36a]
(1) ḥayvān almaḳ murād eden kimesne diḳḳat idecek maḥallerine ziyāde (2) diḳḳat
lāzımdır. Evvelā alnında çiftesi birbiri üzerinde (3) olur ise fir-i meftūḥ taʻbīr olınur
meş‟ūm

nişanıdır. Eger (4) yan yana olur ise şerīkin taʻbīr olınur bey„ ü şirāya

māniʻdür (5) yaʻni żararlı nişān degüldür. Eger yataġında bir maḥallinde buruşuḳ (6)
tüyi yaʻni çifte gibi buruş[uk] tüy olur ise leṭāme taʻbīr (7) olınan nişāndur ki ġāyet
fenādur. Ṣaġ öñ ayaġı ve ṣol ḳıç ayaġı (8) sekil olur ise çapraz taʻbīr olınur. ʻAksi daḫı
çaprazdur (9) bundan fenā nişān olmaz. Ḳolṭuḳları ittiṣālında çifte gibi buruşuḳ (10) tüy
olur ise aña daḫı ḳoltuḳ leṭāmesi taʻbīr olınur, Maḳbūl (11) degildür. Ḳıç ayaḳları
aşıḳları üzerinde ḳuyruḳ yanlarına varınca (12) baʻżı maḥallinde buruşuḳ tüyleri olur ise
aña yuşet nişānı (13) dirler. Ne żararı var ve ne fā‟ide var ṭopuḳlarına ve aşaklarına (14)
diḳḳat olına. Cüz‟ice şiş ʻalāmeti ẓāhir ise ṣoñra fenā (15) olur. Ṭırnaḳlarına diḳḳat
lāzımdur gevrek olur ḳaṭmer olur naʻl
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[36b]
(1) ṭutmaz. Baʻżı ḥayvān ṣoluġan olur. Afyon yāḫūd yeşil ot (2) yedirürler. Bir iki gün
bellü olmaz ṣoñra ẓuhūr ider. Eger şüphe (3) olınur ise yemine bir mıḳdār gül iżāfe
olınur ise ertesi(4) gün ʻillet meydāna çıḳar. Ḳıç ayaḳlarınuñ kösdek (5) maḥallinde
mayaṣıl olur ise almayalar. Zīrā ʻilāc ḳabūl etmez. (6) Tegelti ḳızġını, tıḳnefes bunlar
bir vechle ʻilāc ḳabūl etmez. (7) Bir ḥayvān lāġar olup tüyleri bozuḳ olur ise almayalar,
(8) yanıḳdur, ṭolınmaz. İki ḳula arasına diḳḳat olına Zīrā depe kemigi (9) yoġunsa aṣlā
başlıḳ ṭutmaz. Öñ ayaġınuñ arası açıḳ (10) olmaḳ lāzımdur ve ḳıç ayaḳları arası hazā
keza açıḳ olmalı (11) ve omuzı yüksekçe olup ḳul[a] atları lāzımdur. Ḳolon (12) yaṭaġı
düzce olup ṭar olmamalı saġrısı çatla[ḳ]101 olmasun ve ḳuyruḳ yaṭaġı geñiş olmalı.
Sincāp ḥayvān-ı meşʾumdur ḥazer (13) lāzımdur. Sekil ayaġında kendi ṭonından
benekleri102 (14) olursa żarar etmez. Āḫar ṭondan olursa it (15) alası taʻbīr iderler. Pek
żararlı şey‟ degildür. Yel yudan
[37a]
(1) ḥayvān yemlikde bellü olur. Ḥulāṣa-yı naẓar ola, ḥamḳān103 (2) dimişler alınaçaḳ
olduḳda bir gice aḫurda te‟ḫīr (3) idüp bir iki defʻa naẓar olınmadıḳça olmaz. Bed ḫūy
(4) olan ḥayvān tecrübesiz mümkin degildür bilinmez. (5) İki gice te‟ḫīr mümkin ise
yemini ve ṣuyını vesā‟ir ḥareketi diḳḳatle maʻlūm olur.
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Metinde چحاليşeklinde yazılmıştır.
Metinde ٜبٕذ وٍشşeklinde yazılmıştır.
103
Metinde  َح ّْمًاşeklinde yazılmıştır.
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SONUÇ
Bu çalışmada, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi‟nin Bağdatlı Vehbi kısmında
1502 numarada kayıtlı olan Aristo’ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarname adlı eserin
üzerinde çalışılmıştır. Mütercimi ve tercüme tarihi belli olmayan Aristo’ya Atfedilen
Anonimleşmiş Baytarnāme isimli eser ilk olarak transkripsiyon alfabesi kullanılarak
Latin harflerine aktarılmıştır. Daha sonra eser üzerine bir dil incelemesi yapılmıştır. Son
olarak da eserin dizin ve sözlüğü hazırlanmıştır.
Aristo’ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarnāme dil özellikleri itibariyle Eski
Anadolu Türkçesi metnidir. Kelime kadrosu ve yazım özellikleri bakımından Eski
Anadolu Türkçesi dönemi içinde yer almaktadır.
Eserimizin konusunu atların güzellikleri ve iyi vasıfları, atların niteliklerine ve
donuna göre iyi ve kötü yönleri, atların yaş tayini, atların hastalıkları ve tedavileri ve at
satın almak isteyen kimselerin dikkat etmesi gereken hususlar oluşturur.
Çalışmamız, giriş bölümü hariç dört ana bölümden oluşmaktadır.
Giriş bölümünde; Baytarnâme hakkında kısaca bilgi verilerek çalışmanın ama
konusu, amacı ve yöntemi belirtildi.
Aristo’ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarnāme adlı bölümde eserin ayrıtılı olarak
incelemesi yapıldı. Eserin yazarı, mütercimi, tercüme tarihi, ve bu çalışmaya konu olan
Aristo’ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarnāme isimli eserin içeriği ayrıntılı olarak
anlatıldı.
İnceleme bölümü eserin imla, ses ve şekil özellikleri bakımından örneklerle ele
alınıp değerlendirilmiştir.
Metin bölümünde eserin belirtilen varaklarının transkripsiyon alfabesi ile Latin
harflerine aktarımı sağlandı.
Dizin bölümünde eserde geçen bütün kelimelerin alfabetik dizini yapıldı. Önce
cibakaya 2.2 programı yardımıyla metnin dizini oluşturuldu ve daha sonra sözlüğe
geçildi. Sözlükte anlam verilirken kelimelerin ve metin içindeki anlamları göz önünde
tutuldu. Yabancı kelimelerin kökeni koyu şekilde yazılırken Türkçe kelimelerde
herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
Üzerinde çalışılmamış, hem edebiyat tarihi hem de Türk dili alanında önemli bir
eser olan Aristo’ya Atfedilen Anonimleşmiş Baytarnāme'yi bilim dünyasına tanıtmayı
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hedefledik. Bu çalışmayı hedeflediğimiz şekilde sonuçlandırmak bundan sonra bu
alanda yapılacak çalışmalara temel teşkil etmesi bakımından önemlidir.
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AÇIKLAMALI DĠZĠN

a. 6a/06
[=1]
açıl- Tutukluğu gitmek, daha rahat işler
olmak.
a.-mazsa 21b/13
a.-ur 22a/08
[=2]
açlıḳ Aç olma, acıkma durumu:
a.+a (açlıga) 2b/01, 6b/01
[=2]
adam (Ādem isminden) İnsan.
a. 17a/01
a.+ile 2a/01
[=2]
adam necisi İnsan pisliği.
a. 11b/07
[=1]
‘add Ar. Kabul etme, sayma, îtibar
etme.
a.+it- 6b/13, 6b/15
[=2]
„aded Ar. Sayı bildiren işâret, rakam.
a.+(bir aded) 16a/01
a.+(üç aded) 16a/12
[=2]
ādem Ar. İnsan, beşer.
a. 13a/04
[=1]
ādem bevli Ar. İnsan idrarı.
a.15b/07, 27b/09
a. (adem bevli) 17a/14
a.+ine 22b/02
[=4]
ādem necisi İnsan pisliği.
a. 22a/14
[=1]
adım Bir adım uzunluğundaki (yaklaşık
75 santimlik) mesâfe.
a. 30a/15, 30a/15
[=2]
afyon Far. Haşhaş kapsüllerinden sızan
sütün pıhtılaşmasıyle elde edilen ve

Sıra: a b c ç d e é f g š h ı i j k l m n ñ
oöprsştuüvwyz
A
abdü’s-selaṭīn Ar. Sütleğengillerden
bir bitki adı.
a. 27a/12
[=1]
abraĢ Ar. Beyaz lekeler halinde olan bir
tür deri hastalığıdır.
a. 30b/14
[=1]
acı Tadı ağızda yakıcı bir etki bırakan,
dille alınan duygulardan tatlının karşıtı
olan
a. 14a/02, 25b/05, 28b/04
[=3]
aç- (Bir şeyi) Kapalı, örtülü, kilitli veya
bağlı durumdan çıkarmak.
a.-a 14b/06
a.-ar 8b/02, 8b/14
a.-arsa 14b/05
a.-ıla 7b/15
a.-ılmazsa 13b/13
a.-ılur 12b/05
a.-mayalar 14b/05
a.-mayup 12a/07
a.-up 12b/14, 14b/02, 14b/10,
15a/13, 16a/14, 18a/13, 32b/15,
33a/02
[=17]
açıḳ Aralığı çok, genişliği alışılandan
veya gerektiğinden fazla olan.
a. 36b/09, 36b/10
[=2]
2. Önünde, içinde veya üstünde
geçişe engel olacak bir şey
bulunmayan, kapalı ve tıkalı
olmayan.
a. 32b/11
[=1]
3. (Renk için) Koyu olmayan.
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içinde morfin, kokain gibi uyuşturucular
bulunan madde.
a. 17a/10, 36b/01
a.+ı 34a/15
a.+u 34a/12
[=4]
aġac Kökü toprak altında kalan, gövdesi
yukarıya doğru yükselen ve gittikçe
incelerek dallara ayrılan, kereste veya
odun olmaya elverişli uzun ömürlü
bitki:
a. 12a/04
a.+a 10b/11
a.+ı 8b/10
a.+ile 17a/01
a.+ından (diĢ budak
aġacından) 11b/11
a.+ınuñ (tut aġacınuñ) 31b/10
[=6]
aġırlıġ Tartıda ağır olma durumu,
sıklet.
a.+ın (aġırlıġın) 8a/03
[=1]
aġız Hayvan ve insanda yüzün ön aşağı
kısmında yer alan, yemeye, içmeye,
nefes alıp vermeye, ses çıkarmaya,
konuşmaya yarayan ve sindirim
borusunun giriş deliği olan boşluk.
a.+ına (aġzına) 20a/09
a.+ından(aġzından) 19b/12
a.+ından (aġzından) 18a/02,
15b/09
a.+ını (aġzını) 12b/13, 16a/14
a.+ınuñ (aġzınuñ) 6b/11
a.+nuñ yırtmaçları 5b/02
[=8]
aġrı- (Vücûdun herhangi bir yeri) Ağrılı
olmak, insana ıztırap ve acı vermek.
a.-dur 12b/09
a.-sa 12b/07
a.-yan 12b/04
[=3]
āḫır Ar. Son, sonunda.
a. (diger-i āḫır) 30b/09, 35a/14
a. (ʻilāc-ı āḫır) 24b/14
a. (nev‘i āḫır) 14a/03

a. (nev‘-i āḫır) 9a/13, 9b/01,
9b/10, 9b/12, 9b/13, 10a/12,
22b/06, 23a/02, 24a/02, 26b/02,
26b/04, 27a/06, 27a/10, 28b/12,
29a/03, 30a/04, 30b/05, 31a/04,
34a/05, 35a/05
a. (nev‘-i āhır) 9a/12
[=25]
āḫar Ar. Başka, diğer.
a. 36b/14
[=1]
aḫĢam Güneşin batışından sonraki ilk
saatler.
a. 24a/13, 25a/13
[=2]
aḫĢam namazı Beş vakit namazdan,
akşamları güneşin batmasıyle yatsı
ezanı arasındaki zaman
içinde kılınanı.
a. 9b/14
[=1]
āhur Far. Ahır.
a.+a 35b/03
a.+da 2a/05, 34a/11, 37a/02
a.+ı 7b/07
[=5]
aḳ Kar renginde olan rengin adı, beyaz.
a. 1b/06, 3b/04, 3b/05, 4a/02,
4a/14, 7a/09, 7a/10, 10a/12, 12b/12,
20b/12, 22b/01, 28b/03, 31b/04
a.+düĢ- 12a/09
[=14]
aḳ- (Sıvılar veya ufak tâneli maddeler
için) Bulunduğu yerden daha alçak bir
yere doğru gitmek, yukarıdan aşağıya
doğru düşmek.
a.-ar 9a/06, 9b/07, 10a/08,
10a/09, 10b/06, 27b/02, 32a/02,
33b/04
a.-ıtmayalar 13a/06
[=9]
ʻaḳabinde Ar. Arkadan, ardından,
hemen arkasından, derakap.
a. 30a/03
[=1]
aḳçiger Göğüs boşluğunda nefes alıp
vermeye yarayan, sağlı sollu iki parça
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hâlindeki vücûdun en önemli
organlarından biri.
a. 23a/05
[=1]
aḳıt- Sulu veya ufak tâneli maddelerin
bulunduğu yerden başka bir yere doğru
gitmesini, akmasını sağlamak.
a.-mayalar 20b/07
a.-up (akıdup) 19b/08, 30a/09
[=3]
ʻaksi Ar. Ters, zıt, aykırı.
a. 36a/08
[=1]
al Pembeye kaçan parlak kırmızı renk.
a. 4a/03
a.+at 2a/06, 3a/13, 4a/04, 6a/15
[=5]
al- (Herhangi bir şeyi) Tutup yerinden
ayırarak elinde veya yanında
bulundurmak.
a.-a 26b/11
a.-alar 8a/09, 18a/13, 18a/14,
20b/07, 21b/13, 21b/15, 26a/12,
26a/13, 28a/03
a.-ayım 3b/14
a.-dıkdan soñra 18a/14
a.-ıçak 10a/05
a.-ma 6a/13
a.-mak 3b/13, 36a/01, 28b/07
a.-mayalar 8a/07, 36b/05,
36b/07
a.-up 13a/06, 13a/08, 13b/13,
22b/10, 23a/15, 24b/15, 26a/09,
26a/14, 26b/08, 29a/07, 30b/02,
30b/10
[=32]
ḳan al- 13a/06, 13b/13
ödini al- 30b/02
ṣatun al- 4a/01
[=4]
aʻlā Ar. Daha iyi, daha mükemmel.
a. 33a/12
a.+dur 6a/06
a. 7a/11
a.+sı (atların aʻlāsı ) 5a/02
[=4]

‘alāmet Ar. Belirli bir şeyi, bir fikir ve
inancı ifâde etmek için kullanılan harf,
bitki, hayvan veya seçilen herhangi bir
işâret, remiz, sembol, simge.
a.+i 9a/05, 10a/07, 10b/06,
12b/09, 13a/03, 13b/11, 15a/06,
16b/10, 21a/04, 21b/08, 22a/06,
25b/06, 26a/07, 28a/14, 31a/11,
31b/03, 31b/15, 33a/04, 33b/03,
33b/07, 36a/14
[=21]
ālāt Ar. Aletler.
a.+(eѕḳāl u ālāt) 2a/01
[=1]
alçaḳ Yerden mesâfesi az, yere yakın,
basık.
a. 5b/07
[=1]
ale’ṣ-ṣabāḥ Ar. Sabahleyin, sabah
vaktinde, sabah erkenden.
a. 11b/03
[=1]
alın Yüzün, kaşların üstünden saçlara
kadar olan ve şakaklar arasında kalan
kısmı, nâsiye.
a.+ında (alnında) 3a/12, 3a/13,
3b/03, 3b/04, 6b/03, 6b/05, 36a/02
a.+ından (alnından) 18a/11,
26a/13
[=9]
alın- Elinde veya yanında
bulundurulmak.
a.-açak 37a/02
a.-up 20b/13
[=2]
Allāh Ar. İslâm dînine göre bütün
kemal sıfatlarının kendisinde
bulunduğu, mutlak, hakîkî,
eksiksiz, ezelî, ebedî, her şeyin
yegâne sâhibi, mâliki ve
yaratıcısı olup eşi benzeri ve
zıddı tasavvur edilemeyen, diğer
varlıkların zarûrî kaynağı ve
gerçek sebebi olan varlık
a. 18b/02
[=1]
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almacuġ Yüzün yanakla göz arasında
bulunan, az çok çıkıntılı bölümü.
a.+ınuñ biri 5a/14
a.+ı (almacuġı) 5a/14
[=2]
alt Bir şeyin aşağısında bulunan boşluk
veya yer.
a.+ı 4b/12
a.+ına 7b/09, 17b/02, 20a/11,
35b/09
a.+ında 13b/04
a.+ından 18a/14, 26a/12
a.+ını 7b/09
[=9]
altı Beşten sonra, yediden önce gelen
sayının adı.
a. 8a/01, 16b/06, 21b/05, 33b/12
a.+(on altı) 28a/07
a.+sında 8b/04
[=6]
altıncı Altı sayısının sıra sıfatı, sırada
yeri beşinciden sonra, yedinciden önce
olan.
a. 2a/10
[=1]
altun Altın sözünün eski metinlerde ve
bugün halk ağzında kullanılan asıl şekli.
a. 6b/03, 25a/05
[=2]
ama Ar. Zıt ve aykırı hüküm ifâde eden
iki cümleyi birbirine bağlar; ancak,
fakat, lâkin.
a. 5b/11, 5b/13, 8b/12, 33a/10
[=4]
‘amel Bir maksatla yapılan iş, eylem,
fiil.
a.+it- 11a/15, 20a/12
a.+olın- 24b/04, 33a/03
[=4]
‘amіḳ Ar. Derin.
a.+ol- 8b/08
[=1]
ammā Bk. ama
a. 3b/05, 4b/04, 4b/07, 6b/13,
7a/07, 7b/02, 8a/01, 9a/01, 10a/06
a.+badü 1b/03
[=10]

andız Nemli yerlerde yetişen, parlak
sarı veya turuncu çiçekli, halk
tarafından nev ilacı olarak kullanılan,
sert kokulu, uzun ömürlü, her mevsime
dayanıklı otsu bitki, andız otu. İnula
helenium
a. 17b/04, 17b/08, 31a/14
[=3]
anduz Bk. andız
a. 9a/12
[=1]
‘anzerūt Ar. Baklagiller familyasından,
geven cinsinden, sarı çiçekli ve dikenli,
çokyıllık, bodur çalı, göz otu ve bu
bitkiden çıkarılan, çıban ve yara
tedavisinde kullanılan bir reçinesi,
astragalus sarcocolla.
a. 14a/11, 15a/14
[=2]
ara İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık,
açıklık, aralık, boşluk, mesafe
a.+sı 5a/03, 5a/07, 36b/09,
36b/10
a.+sına 36b/08
a.+sında 3b/10
[=6]
‘Arab Irak, Şam, Ceziret-ül-Arab,
Hicaz, Yemen ile Mısır‟da ve
Afrika‟nın şimalinde bulunan semitik
kavmin umûmî adı.
a. 7b/04
[=1]
‘araḳ Ar. Rakı.
a. 9a/09, 9a/14
a.+ile 14a/13
[=3]
ard Arka taraf, arka.
a.+ınca 7a/06
a.+ında 7a/06
a.+ından 2a/01, 9b/06, 30b/01
[=5]
ardıc Kozalaklılar sınıfının çamgiller
familyasından, yapraklarını kışın da
dökmeyen, çeşitli türleri bulunan ağaç
veya ağaççık. Junperus.
a. 27a/13, 28a/08
a.+sakızı 14b/11
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[=3]
ardıc ḳaṭrānı Ardıç odununun
damıtılmasıyla elde edilen ve hem deri
hastalıklarına hem evcil hayvanların
uyuzuna karşı kullanılan katran.
a. 24b/08
a. 24a/01
[=2]
ardınc ḳaṭrānı Bk. ardıc ḳaṭrānı
a. 35a/15
[=1]
ʻārıż ol- (Hoş olmayan bir durum veya
bir hastalık) Görülmeye başlamak, gelip
çatmak, musallat
Olmak.
a. 17a/06, 35b/11
[=2]
Aristaṭālis Aristoteles ya da kısaca
Aristo Antik Yunan filozofudur. Fizik,
gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık,
siyaset ve biyoloji gibi konularda pek
çok eser vermiştir.
a.+hekim 2a/03
[=1]
arḳa Vücudun, hayvanlarda arka
bacakların üstünde bulunan kısmı; geri,
kıç.
a.+sına 27b/08
a.+sında 29a/04
[=2]
arpa Buğdaygillerden, taneleri ekmek
ve bira yapımında kullanılan,
hayvanlara yem olarak verilen tahıl
cinsi.
a. 8a/01, 12a/09, 16a/05, 19a/09
a.+ile 13a/14
a.+nuñ 16b/06
a.+sına 31a/07
a.+sınuñ 35a/02
a.+ya 28a/06
a.+yı 19a/11
a. unı 33a/12, 21b/15, 22b/02,
33a/07, 12a/10
a. yarması 28a/11
[=16]
arpala- Arpayı fazla yemek.
a.-sa 26a/06, 26a/11, 26a/14

[=3]
aṣ- Bir şeyi yüksek bir yere iliştirip
sarkıtmak.
a.-alar 18b/11, 19a/05
a.-up 9b/04, 13b/08, 16a/13,
17a/12
[=6]
āsān Far. Kolay.
a. 20a/04, 24a/14
[=2]
‘asel Ar. Bal.
a. 24a/01
a.+i 23a/02
a.+ile 24a/05
[=3]
aṣlā Ar. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde,
zinhar.
a. 7b/04, 36b/09
[=2]
aĢ Yenilmek üzere pişirilmiş yiyecek,
yemek.
a.+ı (avĢak aĢı) 32a/03
a.+nı (oglan aĢını) 13b/13
[=2]
aĢaġı Bir şeyin yukarı kabul edilen
kısmına göre altta kalan tarafı veya bu
tarafta
bulunan kısmı.
a. 9a/06, 9b/08, 12b/11, 12b/15,
32b/11, 33b/04
a.+dan 8a/11
a.+sı 5a/08, 6a/08
[=9]
aĢıḳ Ayak bileğinin iki yanındaki ufak
kemikler.
a.+ına 22a/13
a.+ları 5b/07, 22a/07, 36a/11
a.+ların 5a/08
a.+larına 36a/13
a.+larından 6a/07
[=7]
at Binme, yük çekme ve taşıma
hizmetlerinde kullanılan, Orta Asya
menşeli, tek tırnaklı,
memeli hayvan.
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a.+uñ gözine 12a/01
a.+uñ tırnaġı 5a/01
a.+yaġı 16b/09
at-ki 4a/09, 6a/03
at fıĢḳısını 30b/07
at kuyruġı 29a/13
at sakaġısı 9a/03
[=115]
āteĢ Far. Odun, kömür vb. maddelerin
tutuşup yanması ile beliren ışık.
a. 24a/04
a.+de 11b/13, 15a/09, 23b/15,
29b/10, 30b/08
a.+e 9b/08
a.+gör- 15a/15
a.+inde (āteĢ küreginde)
18b/15
[=9]
avĢak çadarı İlkbaharda çiğdemle
birlikte açan, kokusuz, menekşeye
benzer bir çiçek
a. 32a/11
[=1]
avuç Elin iç kısmı.
a. 15b/02, 17b/12, 21b/15,
34b/07
a.+avuç 26b/05
[=5]
ayaḳ Bacakların bilekten aşağıda
bulunan ve yere basan bölüm.
a. (ayaġ) 35b/10
a.+ı (ayaġı) 36a/07, 4a/02,
7a/08, 36a/07, 7a/01
a.+ı (kaz ayaġı) 14a/01
a.+ın (ayaġın) 5b/04, 5b/07,
5b/08
a.+ına (ayaġına) 10a/09,
21a/03, 21a/09, 21a/14, 21b/01,
22a/05, 23a/05, 23b/07,23b/14,
9b/05
a.+ında (ayaġında) 3a/12,
3a/13, 6b/05, 22b/04, 22b/11, 25a/12,
25b/09, 36b/13
a.+ından (ayaġından) 26a/09
a.+ını (ayaġını) 22b/06, 24a/15,
30a/14

a. 1b/05, 1b/09, 2b/05, 3b/13,
3b/14, 4b/01, 4b/09, 5b/03,
5b/11, 6a/12, 7a/08, 8b/01,
8b/09, 11b/10, 13a/02, 18a/02,
25b/05, 31a/10
a.+(al at) 2a/06, 3a/13, 6a/15
a.+(çil at) 2a/10, 6a/10
a.+(eyü at) 4b/02
a.+(ḳır at) 2a/09, 6a/11
a.+(ḳula at) 2a/08, 6a/12
a.+(siyah at) 2a/11, 2b/03,
3a/13, 3b/03, 3b/06
a.+(ṭorı at) 2a/13
a.+(ṭoru at) 6a/06
a.+(yaġız at) 6a/09
a.+a 7b/15, 8a/01, 8a/03, 8a/08,
8a/10
a.+da 4a/12, 5b/14, 19a/02
a.+dan 1b/03, 3a/13, 3a/13
a.+dan-ki 3a/12
a.+dur 3b/08, 4a/01, 3b/03
a.+dur (al atdur) 4a/04
a.+ı 7a/07, 8a/06, 8a/07, 19a/12,
22b/05
a.+lar 9a/01
a.+larda 4a/09
a.+lardan 2a/04
a.+ları 7b/02
a.+ları (ḳula atları) 36b/11
a.+ların 2a/04, 3a/06, 7b/06,
9a/02
a.+ların aʻlāsı 7a/11, 5a/02
a.+ların ḫayırlısı 3b/03
a.+ların sulṭānı 6a/04
a.+ların yükrügi 4a/03
a.+uñ 4a/14, 5b/11, 6b/05,
7a/03, 7a/10, 8a/06, 8b/14,
11a/12, 12a/04, 12a/08, 12a/12,
12b/07, 13a/01, 13b/03, 13b/06,
13b/09, 14a/09, 14b/06, 15a/05,
15b/14, 19a/13, 20a/13, 20b/01,
20b/03, 21a/03, 22b/04, 23b/07,
25a/12, 31b/01, 4b/15, 9a/13
a.+uñ (yügrük at) 6a/02
a.+uñ bileklerinüñ 8a/08, 8a/09
a.+uñ burnına 9a/15
a.+uñ ömri 8b/15
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a.+ınuñ 3b/05, 4a/13, 4a/14,
6b/07, 22a/07, 36b/09
a.+ınuñ (ayaġınuñ) 21b/07,
22a/113b/05, 4a/13, 4a/14,
6b/07, 15a/07, 22a/07, 36b/09,
18a/03
a.+ları 3b/05, 5a/13, 7b/15,
36a/11, 36b/10
a.+ların 21a/05
a.+larına 21b/11, 26a/10
a.+larında 34a/02
a.+larını 7b/13, 19a/12, 26b/07
a.+larınuñ 18a/03, 36b/04
a.+üzere (ayag üzere tur-)
2a/15
[=64]
ayaz (Hava için) Soğuk.
a.+da 27a/04
[=1]
Āyet-i kerime Âyet. [Kur‟ân-ı Kerîm‟e
duyulan saygı sebebiyle âyet kelimesi
“büyük, ulu” anlamına gelen bu
kelimelerle birlikte söylenir]
a. 18b/08
[=1]
Āyet’ül-kürsi Kur‟ân-ı Kerîm‟in ikinci
sûresi olan Bakara sûresinin, bilhassa
tehlikelerden
korunmak için okunan ve içinde
“kürsî” kelimesi geçtiği için bu ismi
alan 255. âyeti.
a. 18b/09
[=1]
az Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı
bakımından eksik, çok karşıtı.
a. 17b/07, 26a/11
[=2]

b. 10a/11, 11b/02, 12b/02,
12b/13, 17b/10, 17b/15, 25b/01,
28b/15, 31a/09
[=9]
ba‘dehū Ar. Ondan sonra, daha sonra.
b. 2b/04, 6a/07, 7a/12, 9b/02,
9b/03, 9b/05, 9b/14, 10a/15,
10b/13, 11a/10, 12a/02, 12a/11,
12b/03, 14a/13, 14b/02, 14b/06,
14b/09, 14b/10, 16a/13, 17a/07,
17b/11, 18a/06, 19b/01, 19b/11,
20a/07, 21a/06, 21a/09, 21a/12,
21b/15, 22a/04, 22b/10, 23a/01,
23a/06, 23a/07, 23a/10, 23b/09,
23b/12, 24a/03, 24b/01, 25a/01,
25a/03, 25a/09, 25a/10, 25a/15,
25b/12, 26a/03, 26a/09, 26b/14,
27a/05, 27a/08, 28a/09, 28b/04,
29a/02, 29a/08, 29b/11, 30a/08,
30b/08, 30b/10, 31b/01, 31b/13,
32a/04, 32a/07, 32a/11, 32a/15,
32b/15, 33b/08, 34b/06, 34b/11,
35b/02
[=69]
bādıncān Ar. Patlıcangiller
familyasından, kalın saplı uzunca
yapraklı, mor ve beyaz çiçekli, bir yıllık
otsu bitki. solanum melongena
b. 29a/11
[=1]
baġa Bir tür hastalık.
b. 22b/04
[=1]
baġırsuḳ Sindirim borusunun, midenin
bitiş yerinden anüse kadar olan ve
dışkıların vücuttan dışarı atılmasına
yarayan uzun dar ve kıvrımlı kısımı.
b.+ı 32b/06, 32b/07,
32b/08,33a/01,33a/02
[=5]

B
bıçılġan Genellikle at, sığır gibi
hayvanların bileklerinde, tırnak
köklerinde oluşan sulu yara.
b. 23b/14
[=1]
ba‘de’s-saḥḳ Ar. Döverek ezmek,
ezdikten sonra.

baġla- Bir şeyi bir yere veya bir şeye
tutturmak.
b.-dılar 2a/06
b.-makdan 22a/06
b.-yalar 11a/09, 12a/07, 14b/02,
22a/11, 22b/09, 23a/01, 23a/14,
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23b/01, 23b/02, 23b/10, 23b/11,
23b/14, 24a/12, 24b/03, 25b/11,
28a/02, 29a/14, 30a/02, 30a/06,
30a/14, 34a/04, 35b/02
b.-yup 9b/05, 9b/09, 14b/04,
14b/08, 19a/12, 21b/05, 22a/03,
22a/13, 26b/07, 30a/15
muḥkem baġla- 14b/04, 14b/08
[=36]
bahādır Far.Usta savaşçı, cengaver,
yiğit, kahraman, cesur.
b. 13a/03
[=1]
bal Arıların çiçeklerden topladıkları bal
özü denen sıvı ile yaptıkları, rengi
beyazdan esmere
kadar değişen, koyu kıvamda
tatlı madde.
b. 12b/13
b. 28b/15
b.+ı (gömeç balı) 29a/08
b.+ı (kömeç balı) 22b/14
b.+ile 15a/15, 22a/10, 28b/15,
29b/01
[=8]

[=1]
bardaġ Su veya sulu şeyleri içmek için
kullanılan, genellikle camdan yapılmış
kap.
b. 18a/12
2.bardaġ bardaġ:(Su veya sulu
şeyler için) Çok, pek çok.
b. 31b/01, 31b/01
[=3]
barṭaġ Bk. bardaġ
b. 18a/11
[=1]
bārūt Far. Kayaların parçalanması,
binâ, köprü vb. yerlerin tahrîbi, ateşli
silâhlarda merminin veya güllenin
fırlatılması gibi işlerde kullanılan,
güherçile, kükürt ve kömür tozundan
ibâret patlayıcı madde:
b. 17b/12
[=1]
bas- Ayağı, üzerine vücûdun veya
bacağın ağırlığını verecek şekilde
zemîne yâhut herhangi bir yere koymak.
b.-a 5b/04, 5b/08, 12b/05
b.-alar 14a/01
b.-ar 25b/06
b.-arsa 5b/04
b.-up 5a/13, 8a/03
geñiĢ bas- 5a/13
[=9]
bāṣūr Kalın bağırsağın alt kısmında ve
makatta toplar damarların
genişlemesiyle kendini gösteren
hastalık, hemoroit, mayasıl.
b. 31b/15
[=1]
baĢ İnsan vücudunun göz, kulak ağız
burun gibi duyu organlarının ve beynin
bulunduğu en üst,hayvan vücudunun en
ön kısmı, kafa.
b.+gibi 28a/14
b.+ı 10a/05
b.+ın 9a/06, 31a/12
b.+ına 10b/03
b.+ına (ḥayvānuñ) 9b/09
b.+ında 28a/14

baldır Bacağın dizden ayak bileğine
kadar olan bölümü, incik.
b.+larında 6b/08
[=1]
balġam Eskiden beden yapısının
esasını teşkil ettiği kabuk edilen dört
unsurdan biri, phlegme.
b.+içün 24b/07
[=1]
balıḳ Su içinde yaşayıp solungaçla nefes
alan, çoğunlukla yumurtlama şeklinde
üreyen omurgalı hayvanların ortak adı.

b.+ı (sardalya balıġı) 27b/04
[=1]
balıḳ nefsi Balinaların başından
çıkarılan, kozmetik maddeler ve süslü
mumlar yapımında kullanılan bir yağ.
b. 16b/09
[=1]
ba[l]uṭ Bk. Paluṭ.
b.+güli 10b/07
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b.+ından 13a/01, 21a/04,
25b/03, 30a/03
b.+ını 9a/10, 9b/03, 9b/05,
12b/11, 13a/11, 13b/08, 16a/13,
16b/14, 17a/12, 33b/04
b.+ını (ḥayvānuñ) 9b/08
b.+ını (ḳoyun baĢını) 23a/13
b.+ını 28a/02
[=24]
baĢla- (Bir şey) Olur, yürür, işler
duruma gelmek, hareket haline geçmek.
b.-r 8b/08
[=1]
baĢlu Herhangi bir biçimde veya
özellikte başı olan.
b. 5b/03
[=1]
batur- Bir şeyin sıvı veya yumuşak bir
maddenin içine gömülmesine yol
açmak, batmasını sağlamak.
b.-up 12b/04
[=1]
ba‘żı Ar. Birtakım, kimi.
b. 9a/01, 9a/01, 29a/04, 31a/08,
36a/12, 36b/01
b.+ları 4a/15
[=7]
be-taḥfīf Ar. Kolaylaştırarak.
b. 11a/13
[=1]
bed Far. Kötü,çirkin.
b.+ḫūy 37a/03
[=1]
begmez Üzüm, dut vb. meyvelerin
koyuca bir kıvâma gelinceye kadar
kaynatılmasından elde edilen tatlı sıvı:
b. 31a/13
[=1]
bek Sert, katı, sağlam, kuvvetli.
b. 5b/03
[=1]
bel Hayvanlarda omuzla sağrı arası.
b. 6a/03
b.+i 20b/05
b.+inden 6a/14, 20b/06
b.+ine 21a/01, 29b/11
b.+ini 29b/12

b.+inüñ 5b/05
b.+itdir- 30b/07
[=9]
belli Belirlenmek, tespit edilmek.
b. 5a/05
[=1]
bellü Bk. belli
b.+ol- 36b/02, 37a/01
[=2]
beñ Deri üzerindeki kahverengi veya
siyah renkli küçük lekelere, kabartılara
verilen isim, benek.
b.+i 29b/15
b.+leri 7a/05
[=2]
bend Bağlama.
b.+it 7b/08
[=1]
benefĢe Menekşe.
b.+yagı 9b/15
[=1]
benek Nokta nokta, üstü benekler
halinde.
b.+leri 6b/10, 36b/13
[=2]
beñiz yüz,yüzün rengi.
b.+i 16b/11
[=1]
beñze- Başka bir şeyle ortak nitelikleri
bulunan, başka bir şeyi andıran.
b.-ye 4a/09, 4b/05
[=2]
beraber Birlikte.
b. 5a/12
[=1]
bere Vurma, incinme veya bir hastalık
sonucunda damarlardan çıkan kanın
dokular içinde birikmesinden meydana
gelen morluk, çürük
b.+ye 32a/15
[=1]
bereket Ar. Bolluk, gürlük.
b. 4a/09
[=1]
besle- Yedirmek.
b.-r 2b/08
[=1]
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besmele “Bağışlayan ve esirgeyen
Allah‟ın adıyle” mânâsına gelen
Bismillâhirrahmânirrahim sözünün
ismi.
b.+ile 2b/11
[=1]
besülü İyi beslenmiş, semirtilmiş,
şişmanlatılmış. [Özellikle hayvanlar için
kullanılır.]
b. 8a/10
[=1]
beĢ Dörtten sonra gelen sayının adı.
b. 7b/15, 8a/01, 8a/01, 10a/10,
10a/10, 10a/10, 12a/03, 16b/06,
17b/04, 20a/09, 22a/02, 25a/13,
25b/04, 27a/11, 27a/11, 27a/12,
27b/08, 28a/06, 32b/14, 33b/12,
35a/01
b.+(on beĢ) 14b/02, 14b/14,
29b/11, 33a/07
b.+(yigirmi beĢ) 9a/13, 9a/14,
27a/02
b.+inde 8b/03
[=29]
beĢer Beş sayısının her birine beş veya
her defasında beş tane anlamına gelen
üleştirme şekli.
b. 20b/12, 31a/02
[=2]
beĢinci Beş sayısının sıra sıfatı.
b. 2a/09
[=1]
bet (?)
b.30a/7,30a/10,30a/13
[=3]
bit İnsan ve birçok hayvan vücûdunda
dış asalak olarak yaşayıp kanlarını
emen, renksiz, sert derili, ısırıcı, tifüs,
hummâ, vebâ gibi tehlikeli hastalıkları
aşılayan, vücutta yerleştiği yere göre
baş biti, kasık biti, vücut biti gibi
isimler alan kanatsız ufak böcek,
kehle. (?)
b. 17a/15
[=1]

bevāsir (metinde) Atın burnu içinde
olan, irin ve sarı su akıntısı ile kendini
gösteren hastalık.
b.+i 10b/09
b.+ol- 10b/06
[=2]
bevl Ar. İdrar.
b. 17b/11
b.+eyle- 18a/06
b.+i (adem bevli) 15b/07,
27b/09
b.+ine (adem bevline) 22b/02
b.+it- 17b/13, 18a/06
[=7]
bey‘ ü Ģirā Ar. Alışveriş.
b. 36a/04
[=1]
beyān Ar. Bildirmek, anlatmak,
söylemek:
b.+it- 9a/03
[=1]
beyāż Ar. Kar renginde olan rengin adı,
ak
b. 11a/12
[=1]
bez Pamuk veya keten ipliğinden
yapılan dokuma, çaput.
b. 12b/14, 20b/15, 23b/06,
24a/12, 24b/02
b.+(yaĢ bez) 34b/15
b.+e 22a/13, 26b/13
b.+i (mā’i bezi) 9b/08
b.+ile 34b/15
[=10]
bezcegiz Vücûdun lenf damarları
şebekesi üzerinde süzgeç görevi yapan
lenf düğümlerinin değişik hastalıkların
seyri sırasında büyüyerek meydana
getirdiği küçük şişlik, gudde.
b. 8b/06
[=1]
bezir Ar. Keten tohumundan çıkan yağ
b. 21a/13, 24a/07, 31b/12
b.+i 26a/10
b.+ile 12a/05, 27a/01
b.+tulumı 21b/01
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b.+yaġı 9a/09, 13b/07, 17a/02,
20a/01, 25a/05
[=12]
bıcılġān Hayvanların ayaklarında hasıl
olan yara, çatlak.
b. 24a/10, 24a/14, 24b/06
[=3]
bıçaḳ Bir sap ve çelik bölümden oluşan
kesici araç.
b. 26b/08, 32b/05
b.+ile 18a/14, 30a/01, 33a/02,
34a/12
b.+yüzi 8b/13
[=7]
bıçılġān Bk. Bıcılġān.
b. 8a/09
b.+ı 24a/02
[=2]
bıraḳ- Koymak.
b.-madandur 13b/11
b.-maya 24a/14
b.-up (bıraḳup) 33a/05
b.-upta (bıraġupta) 19b/10
b.-ur (bıraġur) 12b/10
b.-eser bırak- 24a/14
[=6]
bi-izni’llāh Ar. Allah‟ın izniyle.
b. 12b/05, 18b/07, 23b/07
[=3]
bil- Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş
bulunmak.
b.-diler 2a/15
b.-miyorum 29a/06
b.-üp 21b/14
[=3]
bilād-ı ḥārre Sıcak şehirler.
6a/15
[=1]
bilek Elle kolun, ayakla bacağın
birleştiği bölüm.
b.+de 4b/15
b.+i (öküz bilegi) 4b/11
b.+ine (bilegine) 25b/03
b.+leri 4a/14, 4b/11, 5a/07
b.+lerinüñ 8a/08
[=7]
bilin- Hakkında bilgi sahibi olunmak.

b.-mez 37a/04
[=1]
bin- (Binek hayvanları için) Sürmek.
b.-e 2b/11
b.-ecek 7a/03
b.-eler 16b/15, 21b/02
b.-er 8a/03
b.-üp 7b/14, 24a/03, 34b/02,
34b/02
[=9]
biñ Dokuz yüz doksan dokuzdan
sonra,bin birden önce gelen sayının adı.
b.+(yüz yigirmi biñ) 2b/05
[=1]
bir 1. Bir sayısı kadar olan.
b. 1b/07, 7b/12, 7b/15, 9b/03,
10a/03, 12b/14, 14a/14, 14b/04,
16a/11, 17a/07, 20a/04, 22b/12,
25b/11, 25b/11, 29a/05, 29b/09,
29b/15, 31b/14, 32a/01, 32b/02,
33b/08 8b/09, 9a/09, 10a/04,
10a/05, 10b/08, 10b/12, 11a/10,
11a/10, 11a/14, 11a/14, 11b/03,
12a/10, 14b/10, 14b/10, 15b/02,
16a/03, 16b/03, 17a/06, 17a/06,
17a/07, 17a/10, 17b/10, 17b/12,
18b/08, 19b/04, 19b/08, 19b/10,
19b/11, 20b/10, 20b/13, 21a/10,
21a/10, 21b/15,22a/04, 22a/14,
23a/11, 23a/12, 24b/05, 24b/08,
25a/11, 26a/02, 26a/02, 26b/04,
27b/12, 28a/07, 28b/10, 28b/10,
30a/05, 30a/15, 30a/15, 30b/10,
32a/07, 33a/03, 34b/07, 35a/01,
35a/09, 35a/09, 35a/12, 37a/02
b.+aded 16a/01
b.+giçe 21b/02
b.-biri 6b/06
b.+bir 33a/04
b.+i 2b/10, 4b/1,5a/14
b.+ini 19b/12
[=88]
2. Belirsiz sıfat olarak herhangi
bir şeyi, yeri veya kimseyi gösterir.
b. 2a/05, 2b/03, 2b/07, 2b/09,
3b/10, 3b/12, 4a/10, 4b/01,
5a/11, 5b/11, 5b/14, 6a/13,
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6a/14, 7b/12, 8b/04, 8b/04,
9a/11, 9a/14, 9a/15, 9b/07,
9b/07, 9b/09, 10a/02, 10a/05,
10b/02, 10b/11, 11a/01, 11b/09,
12a/08, 12b/06, 13a/01, 13b/07,
14a/08, 14b/01,14b/08, 15a/05,
15b/12, 16a/02, 16a/02, 16a/08,
16a/13, 17a/12, 18a/01, 19a/08,
20b/15, 21a/03, 21b/03, 21b/09,
22a/03, 22a/10, 22a/13, 22b/08,
23a/09, 23a/13, 23a/15, 23b/06,
23b/13, 23b/15, 24a/01, 24a/12,
24b/01, 25a/01, 25a/01, 25b/05,
26a/12, 26a/13, 26b/13, 27a/14,
27b/07, 27b/09, 27b/09, 27b/10,
27b/10, 28b/08, 29a/01, 29a/07,
30b/03, 30b/06,32b/11, 33b/05,
33b/07, 34a/03, 34a/10, 34a/14,
34a/15, 34b/01, 34b/04, 34b/09,
35a/05, 35b/04, 35b/09, 36a/05,
36b/02, 36b/03, 36b/06, 36b/07,
37a/03
b.+(hiçbir) 1b/04
b.+inden (her biri) 10a/02,
10b/08
b.+ine (her biri) 2b/07
b.+vakt 2a/05
[=102]
biraz bir parça, azıcık.
b. 10b/15, 13a/15, 13b/14,
14a/11, 33a/02, 34a/06
[=6]
birbiri Karşılıklı olarak bir diğeri.
b. 22a/03, 36a/02
b.+ne 9a/10, 10a/14, 22b/15,
33a/06, 33a/09
[=6]
birer Bir sayısının üleştirme şekli.
b. 18b/11, 19b/02
b.+birer 11b/13
[=3]
birḳaç Çok olmayan, az sayıda, az.
b. 10b/01, 12a/08, 13a/09,
13b/01, 13b/15, 16a/06, 21a/15,
21b/06, 22b/03, 24a/09, 24a/13,
29a/13
[=12]

Bismi’llāḥi’r-raḥmāni’r-raḥīm Ar.
Esirgeyen ve bağışlayan Allah‟nın
adıyla.
b. 1b/01
[=1]
biĢür- Isıda tutarak yenecek duruma
getirmek.
b.-eler 23b/09
b.-üp 12a/11, 14a/09, 22b/05
[=4]
bit- (Diş için) Çıkmak.
b.-e 30a/10
b.-er 8a/13, 8b/03
[=3]
boġ- El, ip vb. ile bir şeyi çepeçevre
sıkmak.
b.-up 19a/14, 29b/09
[=2]
boġaz Boynun ön bölümü ve bu bölümü
oluşturan organlar, imik, kursak.
b.+ı 9b/10, 13a/03, 13b/03,
13b/07
b.+ına 13a/02, 13a/11, 15b/01,
15b/02, 18b/11, 33a/13, 35a/08
b.+ında 13a/01
[=12]
bora Batı dillerinde boraks adıyle
meşhur, beyaz toz hâlinde mâden, bûre.
b. 26a/04
[=1]
boĢ İçinde birşey bulunmayan.
b. 8a/05, 9b/02, 20b/14, 22b/12,
24b/12, 28a/06
b.+ile 11b/08
[=7]
boy toḫumı Acı ve çok kokulu
tohumları pastırma çemeni yapımında
kullanılan, beyaz, sarı ve mavi çiçekli
otsu bitki.
b. 13a/07, 16a/03
[=2]
boynuz Bâzı hayvanların başında
bulunan, saldırma ve korunma silâhı
olarak kullandıkları, tırnak gibi bir
maddeden, sert, sivri, kıvrık, bâzan da
çatallı çıkıntı.
b.+ı (ġanem boynuzı) 29a/02
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[=1]
boyun Vücudun omuzlarla baş arasında
kalan ve başı bedene bağlayan kısmı.
b.+ı (boynı) 4b/08, 5b/06
b.+ına (boynına) 13b/01
b.+ında (boynında)
5b/11,6b/13, 13b/10
b.+una 14a/09,13a/06,
14a/09,13b/15
b.+undan (boynundan) 21b/09
b.+unuñ (boynunuñ) 13b/12
[=12]
boyunlı Boynu olan.
b. 5a/05
[=1]
boz Açık toprak rengi.
b.+rengi 11a/02
[=1]
bozul- (metinde) Sağlıklı ve dinç
durumunu kaybetmek, kuvvetten
düşmek.
b.-sa 25a/07
[=1]
böcek Hayvanlar aleminin en geniş
sınıfı olan, vücutları baş göğüs karın
olmak üzere eklemli üç parçadan ibaret,
başları göğüslerinden biraz ayrı, göğüs
kısımları üç halkalı, bacakları altı tane
ve kanatlarına göre çeşitleri olan eklem
bacaklıların ortak adı.
b.+i (bok böcegi) 30b/05
[=1]
bölük Bölünmüş bir bütünün parçası,
parça, kısım.
b. 10a/04
b.+i 10a/03
b.+inden 10a/03
b.+ini 10a/05
[=4]
böyle Bunun gibi olan, buna benzer.
b. 4b/01, 16a/15, 24a/07
[=3]
böylece Bu şekilde.
b. 10b/12, 11a/15, 12a/03,
13a/12, 16b/04, 25b/12
[=6]
böylece Bk. Böylece.

b. 34b/12
[=1]
bu 1.Yerde, zamanda veya söz
zincirinde en yakın olanı gösteren bir
söz; işaret sıfatı.
b. 2a/03, 3b/07, 3b/10, 4a/04,
6b/12, 9a/03, 10a/02, 10b/03,
10b/13, 11a/15, 12b/02, 13a/08,
13a/12, 14b/03, 14b/13, 17b/09,
19b/06, 20a/12, 20b/11, 21a/11,
21b/09, 23a/11, 23b/10, 24b/04,
25b/01, 27a/12, 27b/15, 28a/04,
28a/09, 29b/13, 30a/14, 30b/11,
32a/11, 34a/07, 34b/13, 35a/04
[=36]
bu 2. En yakında bulunan bir varlığı
veya biraz önce anılan bir şeyi işaret
yolu ile belirtmek
için kullanılan bir söz; işaret
zamiri.
b. 1b/09, 2b/06, 3b/06, 4a/03,
5b/14, 12b/05, 13a/01, 26b/04
b.+ndan 29a/15, 33a/11, 36a/09
b.+ndan soñra 8b/07, 9a/02
b.+nı 19a/05
b.+nlar 8a/14, 10b/15, 21a/02,
22b/03, 23a/09, 36b/06
b.+nları 9a/10, 10a/11, 11b/02,
11b/07, 11b/07, 12b/12, 13a/08,
13a/14, 14a/12, 14b/12, 14b/14,
14b/15, 15a/15, 17b/05, 19b/05,
20a/01, 20b/14, 21a/08, 21a/12,
22a/01, 23a/03, 23b/05, 27b/11,
31a/14, 31b/11, 33a/09
b.+nuñ 13b/11
b.+nuñla 29a/12
b.+dur 2b/10, 9a/05, 9a/08,
10b/06, 10b/07, 10b/14, 11a/04,
12a/05, 12a/14, 12b/07, 12b/10,
12b/11, 13a/05, 13b/11, 14a/11,
14b/08, 15a/06, 15a/09, 15b/02,
15b/05, 15b/07, 16b/12, 19b/03,
19b/04, 20a/04, 20b/04, 21a/04,
21a/06, 21b/08, 21b/10, 22a/05,
22a/09, 26a/02, 26a/07, 26a/08,
27b/14, 28a/14, 28b/01, 28b/08,
29a/03, 29a/11, 31a/11, 31b/03,
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bulamaç Sulu ve cıvık hamur ve bu
kıvamdaki karışım.
b.+gibi 30a/05
[=1]
bulun- Var olmak, mevcut olmak.
b.-a 4b/02
b.-maz 3b/07
[=2]
burḳu Delici bir alet.
b.+ile 11b/12
[=1]
burun Yüzün ortasında alınla ağız
arasında yer alan, çıkıntılı, iki delikli
koklama organı.
b.+ı (burnı) 8b/09, 11a/01,
19b/12
b.+ına (atuñ burnına) 9a/15
b.+ına (burnına) 17b/05
b.+ından (burnından) 9b/12,
17a/15
b.+ını (burnını) 9a/06
b.+ınuñ (burnınuñ) 16b/12,
17a/12
b.+una (burnına) 9b/14
b.+una (burnuna) 9a/13, 9b/09,
10a/11, 10b/01, 16b/14, 19a/13,
19b/02, 19b/08, 20a/02, 20a/05,
20a/09, 20b/10
b.+una (burnuna) 10a/05
b.+unda (burnunda) 3b/03,
10b/05
b.+undan (burnından) 26b/01
b.+undan (burnundan) 9b/04,
18a/02, 19b/05, 28a/13, 34a/02
b.+unı (burnını) 10a/09
b.+unuñ 26b/03
b.+unuñ (burnunuñ) 9a/05,
9a/07, 10b/09,13b/09
b.+unuñ üsti 4a/01
b.+tasına 17b/10, 17b/13
[=41]
buruĢaḳ Bk. Buruşuḳ.
b. 6b/12
[=1]
buruĢuḳ Düzgünlüğü bozulmuş,
kırışıklar peydâ etmiş, buruşmuş.

31b/07, 32a/02, 33a/04, 33a/06,
33b/01, 33b/03, 33b/07, 33b/11,
34b/04, 34b/05
[=101]
buçuḳ Yarım.
b. 16b/07, 26b/02
[=2]
buʻday Bk. Buġday.
b. 32b/04
[=1]
buġday Taneleri un ve ekmek
yapımında kullanılan ve insanın başlıca
gıdasını teşkil eden bitki.
b. 14a/08, 26a/06
b.+kepeki 22a/12
[=3]
Buḫārī Sahih-i Buhâri adıyla meşhur
hadis kitabını yazan büyük hadis
âlimidir.
b. 3a/03
[=1]
buḫūrla- Bir maddeyi, belirli özellikler
kazandırmak veya kalitesini yükseltmek
için buhara tutma.
b.-yalar 20a/09
[=1]
Buḳrāṭ Hipokrat.
b. 33a/10
[=1]
bul- 1. Arayarak bir şeyi ortaya
çıkarmak
b.-dıgı 8b/09
b.-unan 17a/04
b.-unca 13b/02
b.-unur 8b/15
b.-ur 14b/06, 22a/05
[=6]
2. Elde etmek.
b.-kuvvet bul- 13b/02
b.-Ģifa bul- 14b/06, 22a/05
[=3]
bula- Bir şeyi üstü kaplanacak şekilde
bir şeye batırmak, üstünü o şeyle
kaplamak.
b.-yup 20b/02, 32a/06
[=2]
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b. 5b/12, 6b/07, 6b/14, 36a/05,
36a/06, 36a/09, 36a/12
[=7]
but Bacağın dizden kalçaya kadar olan
kısmı.
b.+ları 5a/07
[=1]
buyur- (Saygılı ifadeler için)
Söylemek, demek.
b.-dı 3b/07
b.-dular 3b/14
b.-mıĢlar 3a/10
b.-mıĢlardur 3a/07
b.-muĢlar 3a/02
b.-muĢlar idi 2b/07
b.-nehy buyur- 3a/07
b.-tesmiye buyur- 2b/07
[=8]
büber Yun. <pipéri> Patlıcangillerden
otsu bir bitki.
b. 12b/12, 17b/05, 20b/12,
33a/08
b.+ile 22a/15
[=5]
bük- Birbirine bura bura sararak tek bir
iplik haline getirmek.
b.-üp 20b/02, 30a/15
[=2]
büyü- Daha büyük duruma gelmek,
irileşmek, genişlemek, bollaşmak
b.-mekden 8b/07
b.-r 14b/07
[=2]
C
cabraz Bk. Çapraz.
c. 7a/02
[=1]
cā’iz Yerinde, uygun, doğru olan (şey).
c.+degüldür 3a/07
[=1]
cānib Yan, taraf, yön, cihet
c.+e 5a/09
c.+inde 4a/02
c.+inden 7b/08, 13b/12
[=4]
cem‘ Ar. Bir araya getirme.
c. 2a/05

c.+it- 31a/02
[=2]
cemī‘ Ar. Bütün, hep, cümle.
c. 7a/11, 8a/15, 21b/03
c.+elvān 2a/05
c.+ol- 5b/15
[=5]
cenāḥ’u-l ferīr (Metinde) Atın
boynundaki buruşuk tüylere verilen
addır.
c. 6b/14
[=1]
cengār Far. Bakır pası cinsinden bir
göz taşı .
c.+(ḳalem-i cengār) 28b/14
[=1]
cerāḥat Ar. Kanın damar dışına
sızmasıyla vücut dokularında meydana
gelen, akyuvarların hakim olduğu
donuk renkli birikinti, irin.
c. 32a/15, 32b/12
c.+i 32a/10
c.+üñ 32b/12
[=4]
cereyān Ar. Akmak.
c.+it- 15a/11
[=1]
ceviz Ceviz ağacınının sert kabuklu, iç
kısmı yenen, çok lezzetli, besleyici,
yağlı ve nişastalı meyvesi, koz.
c. 14b/07
[=1]
cevz-i bevvā (<Far. cevz-i būya) Küçük
Hindistan cevizi,muskat.
c. 17b/03, 20b/12
[=2]
Ceyḥūn Amu Derya‟ya Arapların
verdiği ad.
c. 18a/05
[=1]
ceyran Ceylan.
c. 1b/08
[=1]
cezm Ar. Anlama, kavrama.
c. 8b/15
[=1]
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cidaġu Moğ. At ve eşeklerde yük
taşımak veya çok binilmekten meydana
gelen yara, yağır.
c. 28b/13
[=1]
cild Ar. İnsan veya hayvan vücudunu
saran deri, ten
c.+e 22a/10
c.+i 27b/02
[=2]
cins Ar. Başlıca nitelikleri aynı olan ve
aralarında çok yakın benzerlikler
bulunan nesneler topluluğu.
c. 7b/05
c.+dür 7a/12
[=2]
cöz- (Bir şeyi) Bağlı, düğümlü, sarılı
veya ilikli durumdan çıkarmak, açmak.
c.-üp 25b/04
[=1]
cümle Ar. Bütün, hep.
c. 6a/04, 24a/13, 35b/01
c.+den ziyade 2b/01
c.+si 6b/13, 16a/15, 32a/13,
5b/14
c.+sinden 5b/15
c.+sini 1b/09, 9a/15, 16a/05,
16b/03, 25a/02, 27a/14,
27b/11,15b/08
c.+sinüñ 7b/02
[=18]
cüz Ar. Bir bütünü meydana getiren
kısımlardan her biri, kısım, parça
c. 33a/09
[=1]
Ç

çam Çamgiller denen büyük bitki
familyasını meydana getiren, iğne
yapraklı, reçineli ağaçların ortak adı.
ç.+sakızı 10b/14, 14a/11,
15a/04, 15a/10, 15a/14, 19a/08, 19b/14,
20b/13, 32a/12
[=9]
çamur Su ile karışıp bulaşır ve içine
batılır duruma gelmiş toprak, balçık.
ç.+a 6b/01
ç.+gibi 24b/02
ç.+ını 8a/09
ç.+ile 28a/01
[=4]
çapraz Bir yandan bir yana
köşelemesine uzanan ayrı yöndeki iki
çizginin kesişmesiyle meydana gelmiş
şekil biçiminde olan, çarpı işâreti
şekline benzeyen.
ç. 36a/08
ç.+dur 36a/08
[=2]
çarıḳ İp veya deri şeritlerle ayağa
bağlanan, ham deriden yapılmış köylü
pabucu.
ç.+ı (çarıġı) 29a/03
[=1]
çarpuḳ Eğri, çarpık.
ç. 25b/14
[=1]
çatlaḳ Çatlamış veya yarılmış olan.
ç. 36b/12
[=1]
çek- Hareket ettirip sürüklemek.
ç.-diler 2b/03
ç.-e 33b/13
ç.-seler 31b/04
ç.-üp 22a/04, 26a/08, 30a/15,
35b/03
[=7]
çekil- Bulunduğu yerden başka bir yöne
doğru götürülmek, belli bir yere
yerleştirilmek.
ç.-e 19a/04
ç.-mez 33b/07
[=2]

çadar Tohumluk mısır, mısır demeti.
ç.+ı 32a/11
[=1]
çalḳa- (Sulu şeyleri) Sallamak, çırpmak
suretiyle karıştırmak.
ç.-yalar 13a/10
ç.-yup 26b/06, 9a/15
[=3]
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çekirdek Meyvelerde bulunan, sayısı
bir veya daha fazla olabilen, sert
kabuklu tohum.
ç. 29a/15
ç.+i (çekirdegi) 12a/14
ç.+i (üzüm çekirdegi) 13a/13
ç.+ini (hurma çekirdegini)
31a/08
[=4]
çelik-dār ?
c.20b/14
[=1]

ç.-ar 8a/12, 11a/02, 32a/01,
36b/04
ç.-aralar 11a/04
ç.-arsa 15a/03
ç.-arup 32a/07
ç.-mıĢ 13a/13
ç.-sa 22b/04, 22b/12, 31b/03,
31b/10, 32b/06
ç.-up 12a/09, 15a/03
ç.-meydana çık- 36b/04
[=21]
çıḳar- (Bulunduğu yerden) Dışarı
çıkmasını sağlamak.
ç.-ması 15a/07, 23b/03
ç.-up 23a/02, 23b/09
ç.-lar 17a/04
[=5]
çıpan Vücudun herhangi bir yerinde ve
deri üzerinde meydana gelen iltihaplı
kabartı, çıban.
ç.+gibi 32a/01
[=1]
çif kükürd Çürümüş hayvan
artıklarından oluşan kükürt türüdür.
ç.+i 24b/09
[=1]
çifte Atın boğazında,alnında bulunan
çift halka şeklindeki nişan.
ç.+gibi 36a/06, 36a/09
ç.+si 6b/05, 36a/02
[=4]
çig Pişmemiş veya az pişmiş.
ç. 7a/10, 23b/12
[=2]
çil Beyaz ve kır benek veya lekeleri
olan hayvan
ç. 6a/10
ç.+at 2a/10
[=2]
çiz- (Bir şeyin üzerinden sert ve sivri bir
şey geçirerek) Çizgi hâlinde berelemek,
üzerinde çizik peyda olmasına sebep
olmak.
ç.-erler 33b/13
[=1]

çeñe Üzerinde dişler sıralanmış bulunan
ve ağzın içinde altlı üstlü yer alan iki
kemik.
ç. 8b/12
ç.+si 8b/06
ç.+sinde 6b/11
ç.+sinden 8b/11
[=4]
çentiyan Kantaron bitkisi.
ç. 15b/14
[=1]
çepçevre Bütün çevresini, her tarafını
kuşatacak şekilde.
ç. 25b/07
[=1]
çepele- Düzgün yürüyememek.
ç.-r 21b/08
[=1]
çerāḥat Bk.Cerāḥat.
ç. 32a/06
[=1]
çerm Far. Deri.
ç.+i 23b/11
ç.+inden 23b/11
[=2]
çeviz Ceviz.
ç.+i 23b/15, 24a/04
ç.+kadar 23b/08
[=3]
çıḳ- Bulunduğu yerden dışarıya varmak,
içeriden dışarıya doğru gitmek.
ç.-a 26b/09
ç.-an 8a/14, 22b/14, 32a/06,
32b/08
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çoḳ Miktarı, derecesi ve niteliği belli bir
ölçünün üstünde bulunan, az olmayan;
sıfat.
ç. 4b/07, 5a/06, 5b/01, 5b/09,
6a/03, 6a/15, 11a/05, 13a/06, 15a/03,
15a/11, 20b/04, 20b/07, 26a/06,
29a/12, 32a/15
[=15]
çögen Çok yıllık ve kazık koklu bir
bitki.
ç. 9a/14
ç.+i 17a/13
ç.+i 10a/10
[=3]
çörek otı Düğün çiçeğigillerden, çiçeği
saplarının ucunda ve tek tek bulunan bir
yıllık otsu bitki
ç. 9a/10, 9b/03, 10a/01, 31a/04,
34a/08
[=5]

Dāġla- İyileştirmek.
d.-yalar 15a/05, 15a/10, 18a/15,
21a/03, 22b/11, 23a/02,25b/14,
29b/11
d.-yup 22b/04, 25b/08
[=9]
daḫı “Fazla olarak, üstelik, daha, bile,
de” anlamlarına gelen kuvvetlendirme
sözü
d. 2a/04, 2a/08, 2a/09, 2a/11,
2b/02, 2b/06, 2b/10, 5a/14, 5b/01,
6a/11, 6b/08, 7a/09, 7b/12, 8a/03,
8a/13, 8a/13, 8b/04, 8b/08, 8b/10,
10a/09, 10a/11, 10a/14, 10b/13,
11b/08, 12a/15, 13a/10, 13a/12,
13a/15, 13b/01, 13b/03, 14a/02,
14a/15, 15a/09, 15a/09, 16a/05,
16b/02, 17a/03, 17b/07, 18a/11,
18a/11, 18a/13, 18a/14, 19a/03,
19a/09, 19b/12, 20a/04, 21a/11,
21a/11, 22a/13, 22b/02, 23a/06,
23a/11, 24b/05, 24b/05, 24b/10,
25b/10, 26a/13, 26b/04, 27b/07,
28a/02, 30a/15, 31a/03, 31a/14,
31b/01, 32a/11, 32b/02, 32b/03,
32b/13, 33a/04, 33a/15, 33b/07,
35a/11, 36a/08, 36a/10
[=74]
dā’imā Her vakit, her zaman, devamlı
olarak, sürekli.
d. 25b/09
[=1]
daḳīḳ Toz hâline getirilmiş, inceltilmiş
madde, un.
d. 19b/13, 23b/14
d.+ile 19b/09
[=3]
daḳ Geçirmek,koymak, yerleştirmek.
d. 32b/04, 33b/14
d.+olın- 32a/03
[=3]
dala- Isırmak.
d.-sa 33b/03
[=1]
dāne Far. Tane,tohum.

çuḳur Çevresine göre aşağı çökmüş
olan yer.
ç. 8b/07
[=1]
çul Hayvanların üzerine konan kıl,
kenevir veya yünden yapılmış örtü.
ç.+ile 16b/15
[=1]
D
da Her çeşit ve her gramer şeklindeki
kelimeden sonra gelen ve ilgi kurduğu
kelimeyi anlam bakımından
güçlendiren, dikkati üzerine çekerek
belirten veya onu önceki veya sonraki
unsurlara bağlayan, “dahi, bile, esasen,
fakat, artık, aynen, üstelik, ise, o kadar,
pek, hatta” vb. manalara gelen,
kelimeden ayrı yazılan takı
d. 30b/08, 35a/03
[=2]
dāġ Kızgın demirle vücûda vurulan
damga, işâret, nişan.
d. 15a/09, 21b/06
[=2]
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d. 19a/12, 27a/06, 27b/08,
30b/05, 30b/10, 31a/01
d.+sini 19b/11, 30b/10, 31a/02
[=9]
dār-ı fülfül Tarçın tohumu da denen,
karabibere benzer, uzun tâneli bir
baharat çeşidi.
d. 20b/12
[=1]
da‘vet Çağırma, gelmesini isteme,
çağrı.
d.+it- 2a/03
[=1]
de- Duygu ve düşüncelerini sözle
anlatmak, söylemek.
d.-miĢler 25b/15
d.-rler 7a/09, 8a/14, 8a/14,
10a/06, 4a/13, 6b/08, 6b/09, 6b/12,
6b/15, 8a/12, 9a/04
[=12]
def‘ Ar. Savma, savuşturma, kovma.
d.+i 29b/13
d.+inden soñra 19a/03
d.+it- 15b/14, 17a/10, 35b/11
d.+ol- 9b/07, 9b/10, 9b/11,
10a/01, 10b/02, 10b/04, 11b/01,
11b/05, 12a/03, 12b/15, 13b/04,
14a/01, 14a/03, 15b/03, 15b/04,
16b/08, 17b/12, 17b/14, 18a/10,
18b/07, 19a/11, 20a/15, 20b/11,
21a/02, 21a/10, 21b/03, 21b/07,
21b/12, 22b/03, 22b/07, 22b/13,
23a/12, 23b/03, 25b/13, 25b/15,
25b/15, 26a/11, 26b/09, 26b/15,
27b/03, 27b/06, 28b/11, 29a/06,
29b/14, 30b/13, 32a/09, 34a/13
d.+olın- 24b/05
def‘-içün
d. 18a/02
[=54]
def‘a Kere, kez.
d. 7b/13, 10b/12, 10b/14,
11a/14, 12a/08, 13a/11, 13b/01,
16a/15, 16b/04, 19a/02, 21a/15,
23a/05, 23a/07, 23a/11, 23b/11,
24a/07, 24a/13, 25a/05, 25a/11,
25b/12, 28a/06, 29a/06, 31b/14,

32b/02, 34a/10, 35a/01, 35a/09,
35a/10, 35a/11, 37a/03
d.+da 24b/04, 30b/15
[=32]
deg- Dokunmak, temas etmek.
d.-mez 7a/08
[=1]
degil Cümle içinde art arda kullanılan
iki veya daha çok özneyi, tümleci,
yüklemi, aralarından
bazılarına olumsuzluk kavramı
vererek birbirine bağlayan veya
yüklemin olumsuz çekimini
sağlayan kelime
d.+dir 25b/15
d.+dür 33b/11, 36a/11, 36b/15,
37a/04
[=5]
degir- Yaklaştırıp dokundurmak,
değdirmek.
d.-meye 32b/10
[=1]
degirmi Yuvarlak.
d. 5a/01
[=1]
degme Rastgele, sıradan, herhangi bir.
d. 13a/02
[=1]
degnek Bk. Deynek.
d. 9b/05
[=1]
degül Bk. Degil.
d. 4b/15
d.+dür 3a/08, 6b/13, 36a/05
[=4]
dek Bir işin sona erdiği yeri veya
zamanı gösterir, -e kadar, -e değin.
d. 23a/12, 25a/03, 25b/04
[=3]
Diklāvī (Metinde) Arap cinsi atı.
d. 7a/14
[=1]
del- Üzerinde delik açmak
d.-üp 11b/12
[=1]

118

delik Bir cismin bir yanından öbür
yanına kadar geçen oyuk şeklindeki
açıklık
d. 8b/09, 11a/14
[=2]
delük Bk. Delik.
d.+e (delüge) 32a/07
d.+leri 16b/12
d.+lerinden 9a/11, 13b/09
d.+ünden (delügünden) 9a/05,
17a/12, 19b/12, 20b/03
d.+üne (delügüne) 26b/03
[=9]
deñiz köpügi Lüle Taşı.
d.+ 11b/07, 12b/01
[=2]
deñiz Yer yüzünün büyük bir kısmını
kaplayan tuzlu su kütlesi.
d.+suyı 11b/04
[=1]
depe İnsan veya hayvanın başının üst
kısmı, iki kulak arasındaki bölümü.
d.+kemigi 36b/08
[=1]
der-‘aḳab Hemen, hemen arkasından,
arkası sıra, akabinde.
d. 8a/04, 15a/10, 33b/12
[=3]
deri İnsan ve hayvan vücudunu
kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı
tabaka, cilt, ten.
d.+si 34a/05
d.+sini 32b/03, 32b/04, 25b/02
[=4]
derince Biraz derin.
d. 14b/09
[=1]
derle- Vücudun gözeneklerinden ter
çıkmak.
d.-miĢ 8a/06
d.-ye 17a/01
[=2]
derled- Terlemesine sebep olmak
d.-eler 24a/03
[=1]
derli Terlemiş olan, üzerinde ter
bulunan

d. 28b/07
[=1]
derūn Far. İç, iç taraf.
d.+ına 10b/09
d.+ine 25a/07, 34a/13
d.+une 31b/13
[=4]
destār Far. Sarık, imâme, başa sarılan
tülbent.
d.+ile 14b/01
[=1]
deĢ- Oymak, delmek, yazmak, yara
açmak, içini açmak, karıştırmak,
kazmak.
d.-üp 21b/03, 30a/08
[=2]
deĢil- Yarılmak, delinmek, kazılmak.
d.-ür 32a/01
[=1]
deve Geviş getiren memelilerden, sırtı
bir veya iki hörgüçlü, eti yenip sütü
içilen, bacakları ve
boynu çok uzun yük ve binek
hayvanı
d.+ye 4b/03, 4b/07
[=2]
deve ḳuĢı Özellikle Afrika ve
Arabistan‟ın sıcak ve yarı çöl
bölgelerinde yaşayan, kanatları
tam teşekkül etmiş olmakla
berâber uçmaya elverişsiz
olduğu için uçamayan, buna
karşılık çıplak, uzun ve kuvvetli
bacakları ile çok hızlı koşan, iki
parmaklı, başında ve boynunda
yer yer kısa tüyler bulunan,
tüyleri makbul, çok büyük ve
ağır kuş.
d.+dur 1b/09
[=1]
deynek Elde taşınacak uzunluk ve
incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak.
d. 11b/12
[=1]
deyü Herhangi bir yargıya vararak,
niteleyerek, diyerek.
d. 3b/07
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dik- Kimi açık yaraların müdahale
sonucu, iğne, iplik, kıl kullanılmak
suretiyle bitiştirilmesi,
tutturulması.
d.-üp 32b/11
[=1]
dikçe dik olarak, diklemesine.
d. 33b/12
[=1]
diḳḳat Düşüncelerini bir nokta üzerinde
toplamak, bir şeyin üzerinde îtinâ ile
durmak.
d. 36a/02, 36a/15
d.+it- 36a/01
d.+le 37a/05
d.+olun- 36a/14, 36b/08
[=6]
dil Ağız boşluğunda yer alan, tat
duymaya, besinleri ağız içinde evirip
çevirmeye, yutmaya ve sesleri
çıkarmaya yarayan etli uzun ve
hareketli organ.
d.+i 26a/12, 33b/04, 35b/09
d.+inüñ 18a/14
d.+ünüñ 26b/08
d.+den 9a/13
[=6]
dilsüz Konuşma merkezi veya konuşma
organlarının doğuştan arızalı olması
sebebiyle veya
hiç işitmediği için konuşamayan.
d.+dür 5b/06
[=1]
dimür dikeni Çoban çökerten otu
olarak da bilinen küçük yapraklı bir
bitkidir.
d. 20b/08
[=1]
dirhem Ar. Okkanın dört yüzde biri
miktarındaki ağırlık ölçüsü.
d. 9a/08, 9a/08, 9a/09, 9a/09,
9a/09, 9a/14, 9a/14, 9b/01,
9b/01, 9b/02, 9b/12, 10a/02,
10a/02, 10a/03, 10a/04, 10a/10,
10a/10, 10a/11, 10b/01, 10b/08,
11b/01, 11b/01, 11b/02, 11b/06,
11b/06, 12a/09, 12a/10, 12a/14,

[=1]
di- Duygu ve düşüncelerini sözle
anlatmak, söylemek.
d.-di 3b/14
d.-dikleri 3b/10
d.-diler 4b/02
d.-dükleri 3b/08
d.-mekdür 3a/14, 4a/03, 4a/11,
11a/12
d.-miĢler 6a/12, 7a/11, 37a/02
d.-miĢlerdür 6a/05
d.-rler 6b/06, 6b/11, 6b/15,
7a/02, 7a/07, 21a/03, 36a/13
d.-yü 4a/14, 7b/06
d.-yüpte 18b/02
[=22]
dip Bir şeyin bulunduğu yere bitişen en
alt kısmı veya bunun hemen yanı başı.
d.+i 8b/04
d.+inde 31b/03
d.+indeki 18a/08
d.+inden 14b/08, 29b/09
d.+ine 31b/01
d.+ini 25b/07, 31b/05
d.+lerine 18a/12
[=9]
dīger Far. Başka, öteki, öbür, sâir.
d. 15b/15, 16a/03, 16a/07,
16a/11, 16b/05, 16b/06, 17a/05,
17a/10, 17a/13, 17b/03, 17b/08,
17b/12, 17b/14, 18a/01, 18b/07,
18b/15, 19a/04, 19a/14, 19b/08,
19b/13, 20a/06, 21a/15, 22a/11,
24a/10, 24a/14, 26a/11, 27b/03,
30b/13, 35b/07
d.+(nev‘i diger) 18a/10
d.+(nev-i diger) 10a/06, 23b/01,
23b/12, 26a/14, 26b/07, 27b/09,
28a/07, 30a/07, 30a/14
d.+(tar[ī]ḳ-i diger) 30b/07
d.+i āḫır 30b/09, 35a/14
d.+i alā 16b/01
[=43]
dik Katı ve sert olduğu için eğilmeden
duran
d. 4b/10, 6a/03
[=2]
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yada derin sahip yerlerde yetiştirilen
bitki aleminin, kapalı tohumlu
bölümünün, çift çenekli sınıfında
bulunan bir ağaç türüdür.
d.+ından 11b/11
[=1]
diĢi ḳaṣnı 1 metreye kadar boylanan
mayıs-temmuz ayları arasında sarı rekli
çiçeklenen Apiaceae familyasından
bitkidir.
d. 9b/01
[=1]
diĢli Herhangi bir biçimde veya
özellikte dişi olan.
d. 5a/04
[=1]
ditre- (Vücut veya bir organ) Kasların
kasılması sonucu hızlı ve küçük
hareketlerle sarsılmak.
d.-digi 17b/01
d.-r 33a/04
[=2]
dīvār Far. Bir binanın bedenini
meydana getirmek, bir yeri çevrelemek,
bölmek, bir ağırlığa dayanak sağlamak,
toprak veya suyu tutmak gibi amaçlarla
taş, tuğla, kerpiç, ahşap vb. malzemeden
gereken kalınlıkta örülen ve
diklemesine yükselen yapı.
d.+a 9a/06, 31b/05
[=2]
diyār Ar. Memleket, ülke, belde.
d.+larda 3b/10
[=1]
diz Bacakta uylukla baldırın birleştiği
oynak kısım.
d.+inde 15a/07, 25b/09
d.+ine 22b/07, 23a/12
d.+inüñ 21b/13
d.+kapakları 25b/14
[=6]
dizgin Gemin uçlarına bağlanarak
hayvanı idare etmeye yarayan kayış.
d.+den ziyade 8a/10
[=1]
dodaġ Dudak.
d.+ınuñ 31b/02

12a/14, 12a/15, 12b/01, 12b/01,
12b/02, 13b/07, 14a/04, 14a/04,
14a/05, 14a/05, 14b/14, 14b/14,
14b/14, 15b/03, 15b/07, 15b/07,
5b/08, 16a/04, 16a/04, 16a/04,
16a/06, 16b/02, 16b/03, 16b/05,
16b/05, 17a/10, 17b/03, 17b/03,
17b/03, 17b/04, 17b/04, 17b/04,
17b/08, 17b/09, 17b/09, 17b/14,
19a/08, 19a/09,19a/10, 19b/04,
19b/04, 19b/14, 19b/15, 20a/01,
20a/06, 20a/06, 20a/06, 20a/07,
20a/09, 20a/10, 20b/10, 20b/12,
20b/13, 20b/14, 22b/14, 22b/15,
23b/04, 23b/05, 24b/05, 24b/08,
24b/09, 24b/09, 25a/15, 25a/15,
25b/01, 26b/02, 27a/02, 27a/02,
27a/03, 27a/06, 27a/13, 28a/05,
28a/07, 28a/07, 28a/08, 28b/14,
28b/14, 28b/15, 29a/08, 30a/11,
30a/11, 30a/12, 30b/04, 31a/13,
31a/14, 31a/14, 32a/04, 33a/06,
33a/07, 33a/07, 33a/08, 33a/08,
33a/08, 33b/01, 33b/01, 34a/12,
34b/10, 34b/11, 34b/12, 35a/06
[=128]
diri Canlı, yaşamakta olan, sağ.
d.+diri 19a/13, 22b/08, 29b/15
[=3]
diĢ Üst ve alt çene kemikleri üzerinde
karşılıklı sıralanmış olan ve ağza alınan
şeyleri koparıp çiğnemeye yarayan sert,
beyazımtırak parçalardan her biri.
d. 8a/13, 8a/15, 8b/01
d.+e 8a/14
d.+i 8a/11, 8a/11, 12b/07
d.+ile 8a/15
d.+ine 12b/09
d.+lere 8a/12
d.+leri 8b/01
d.+lerin 33a/05
d.+lerinden 8b/11
d.+lerine 12b/15
d.+nüñ 8b/02, 8b/03
[=16]
diĢbudaḳ aġacı Zeytingiller
familyasından gelen ve genellikle sulak
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d.+ını 29a/08
d.+ınuñ 18a/13
d.+ında 3b/04
[=4]
doġan Kartalgiller familyasından,
küçük kuşlarla, böceklerle beslenen ve
dünyânın her yerinde birçok türü
bulunan yırtıcı kuş sınıfı.
d. 9a/08, 9a/14, 14b/15
[=3]
doḳun- Yaklaşıp hafifçe değmek, temas
etmek.
d.-up 12a/04
d.-ur 12b/09
[=2]
doluca Clostridium tetani toksinleri
(neurotoxin) tarafından meydana
getirilen hiperestezi, tetani ve
konvülziyonlar ile nitelendirilen
ölümcül bir hastalıktır. Bütün
memelilerde görülür. İnsanlar hariç
tutulacak olursa atlar diğer hayvanlara
oranla çok duyarlıdır.
d. 14a/03
[=1]
dög- (Ufalamak, ezmek, parçalamak,
karıştırmak, temizlemek, bastırmak,
sıkıştırmak vb. maksatlarla) Bir şeyin
üzerine arka arkaya vurmak.
d.-üp 17b/05, 27b/15
[=2]
dögül- (Ufalanmak, ezilmek,
karıştırılmak, temizlenmek,
sıkıştırılmak gibi maksatlarla) üzerine
arka arkaya vurulmak.
d.-ülmiĢ 13a/14
d.-ülmüĢ 13b/14
[=2]
dök- (Sıvı veya tâne hâlindeki şeyleri)
Bulundukları yerden başka bir kaba
veya yere boşaltmak.
d.-eler 9b/04, 9b/13, 10b/01,
13a/11, 15b/02, 15b/09, 16b/15,
17a/15, 19b/02, 20a/02, 20a/05,
20b/11, 28a/13, 33a/13, 35a/08
d.-üp 10a/05, 29b/12
[=17]

dökül- (Kıl, tüy, kaplama, boya, yaldız
vb. şeyler) Bulunduğu yerden kendini
atmak, üzerinden düşmek.
d.-se 27b/14
d.-ür 28b/01
[=2]
dördünci Dört sayısının sıra sıfatı,
sırada yeri üçüncüden sonra, beşinciden
önce olan.
d. 2a/07, 35b/06
[=2]
dört Üçten sonra gelen sayı.
d. 7a/07, 7a/08, 8a/13, 8a/14,
10b/11, 16b/04, 17b/04, 18b/05,
18b/06, 25a/13, 35a/01
d.+(yigirmi dört) 16a/12,
22b/09, 23a/01, 23a/06, 23a/10,
24b/03, 27a/04, 27a/15,
30a/02, 30a/06, 35b/03
d.+te 16b/07
d.+ ṭırnaḳına 18b/06
d.+ünde 8b/02
[=25]
döĢe- Bir şeyi bir yere sermek, yaymak.
d.-yeler 20a/12
d.-yüp 7b/09
[=2]
duḫān Ar. Duman.
d.+dan 8a/07
[=1]
duḫān yapraġı Latince adı Cotinus
coggygria olan Duman ağacının
yaprağıdır. Duman ağacının diğer adı
Tetra ağacıdır.
d.+ 27b/10
[=1]
dur- 1. (Yiyecekler veya nesneler için)
Bulunduğu yerde bir zaman kalıp
beklemek, üzerinden zaman geçmek.
d.-a 16a/13, 21a/02
2. Sona ermek, kesilmek.
d.-masa 14a/10
[=3]
durġun Gerektiği kadar canlı olmayan,
sönük.
d. 34a/14
[=1]
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durġunluġ Durgun olma durumu,
hareketsizlik, sükûnet.
d.+ı 34a/15
[=1]
dübür Makat, anüs.
d.+ünden 26b/06, 30a/01
d.+üñü 34a/06
[=3]
dülben Tülbent.
d.+den 11a/13, 11b/03, 20b/01
[=3]
dürlü Çeşitli, muhtelif.
d. 12a/13, 13b/10, 32b/02
d.+dürlü 10a/07
[=4]
düĢ- 1. (Yara) İyileşmek.
d.-dükde 29b/02
d.-mez 29a/14
d.-er 29a/14
d.-en29b/02
d.+i vir 29a/13
[=5]
2. Dengesini kaybederek
yıkılmak, dik durumda iken devrilip
yatık duruma gelmek.
d.-er 33b/06,35b/07
d.-se 12a/09
[=3]
3. Uğramak, dûçar olmak.
d.-müĢ 2a/07
d.-üp 32a/09
[=2]
4.Diş düşürmek
d.-er 8b/03
göze ak düĢ- 12a/09
[=1]
5. Yerinden çıkmak, kopmak
d.-ür 25b/05
d.-en 1b/07
[=2]
düz Girintisi çıkıntısı olmayan, doğru.
d. 5b/06
[=1]

Ebū Dāvud Kütüb-i Sitte denilen
meşhur altı hadîs-i şerîf kitâbından biri
olan Sünen-i Ebû
Dâvûd‟un sâhibi.
e. 3a/04, 3a/08
[=2]
Ebū Hureyre En çok hadis rivâyet eden
meşhur sahâbîdir.
e. 4a/11
[=1]
Ebū Ḳatāde Adı Haris b. Rebi-i
Ensari‟dir ve İslam tarihinde kendi
künyesi olan Ebu Katade
ile meşhur olmuştur.
e. 3b/12
[=1]
Ebyāra (Metinde) Arap cinsi at.
e. 7a/13
[=1]
eczā Ar. İlaç.
e.+da 10b/03
e.+ı mezkūr 32a/06
e.+lar 28a/09
e.+lardan 14b/03
e.+ları 10a/02, 11a/07, 12b/02,
12b/14, 17b/09, 20a/07, 20b/02,
20b/09, 24b/10, 25b/01, 25b/02,
27a/12, 27b/15, 28b/15
e.+yı 12b/06
e.+lar ile 20b/15, 24b/12, 28a/09
e.+ya 12b/03
[=23]
Eflāk Bugunkü Romanya‟nın sınırları
içerisinde yer alan bölge.
e.+(milḥ-i Eflāk) 28b/09
e.+ ṭuzı 14b/09, 22a/12
e.+ ṭuzınuñ 11b/10,17a/14
e.+ ṭuzınuñ özünden 17a/14
e.+ ṭuzı 17a/08, 21a/13, 21b/10,
23a/03, 23a/09, 27b/11
e.+ ṭuzını 20a/15, 26b/05
[=14]
eg- Biraz öne veya bir yana doğru
meylettirmek, çevirmek, eğik duruma
getirmek.
e.-e 5b/08

E
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egrelti otı Yaprakları büyük ve çok
parçalı, sapları toprak altında kök sap
biçiminde, spor
keseleri yapraklarının üzerinde
bulunan, damarlı, çiçeksiz,
yetiştiği bölgeye göre otsu veya
ağacımsı olabilen, bâzı türleri
solucanlara, barsak parazitlerine
karşı etkili, bâzı türleri balgam
söktürücü, müshil ve safra
arttırıcı hassalar taşıyan bitki,
aşk merdiven
e.+nı 35b/08
[=1]
ehemm Ar. Çok (daha, en, pek)
önemli, en ehemmiyetli.
e. 5b/15
[=1]
ehven Daha zararsız, daha az kötü,
daha hafif.
e.+i 7a/03
[=1]
ek- Serpmek.
e.-eler 14b/13, 29a/03, 32b/13
e.-üp 16b/06, 25b/03, 28b/09
[=6]
ekl Ar. Yemek.
e.+eyle- 26a/06
e.+it- 8a/02, 12b/09, 20a/08,
33b/09, 33b/10
[=6]
ekmek Unun su ile yoğrulmasından
elde edilen hamurun fırın, saç veya
tandırda pişirilmesiyle yapılan ve
insanın başlıca gıdâsı olan yiyecek.
e.+e (ekmege) 34a/12
[=1]
eksik Bir bölümü olmayan, noksan,
natamam.
e. 23b/02
[=1]
eksük Bk. Eksik.
e. 5a/15, 5b/10
[=2]
el Kolun bilekten parmak uçlarına
kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya
yarayan bölümü.

e.-meye 5b/09
[=2]
eger 1. Şart anlamını güçlendirmek
için şart cümlelerinin başına getirilir.
e. 3b/06, 5a/14, 5b/04, 5b/11,
6a/11, 6b/04, 7a/05, 7a/06,
8a/02, 8a/02, 8a/06, 8b/09,
9a/06, 9b/07, 9b/15, 10b/01,
10b/11, 11a/03, 11a/15, 11b/05,
11b/05, 12a/07, 13a/12, 13b/05,
13b/13, 14a/01, 14b/05, 15a/02,
15a/04, 15b/03, 16b/08, 17a/02,
17b/01, 18b/04, 18b/05, 19a/02,
19a/11, 19b/06, 20a/15, 20b/11,
21a/02, 21a/10, 21b/02, 21b/06,
21b/12, 22b/03, 22b/13, 23b/03,
26a/12, 26b/11, 26b/15, 28a/10,
28b/10, 29a/10, 29a/13, 29a/14,
29b/14, 30a/11, 31a/12, 32a/15,
32b/06, 32b/15, 33b/09, 34a/02,
35a/07, 36a/03, 36a/05, 36b/02
2. Binicisinin, üzerine oturması
için binek hayvanlarının sırtına konulan
nesne.
e.+in 8a/06, 28b/07, 28b/10
[=71]
egil- Bir yana doğru eğik duruma
gelmek.
e.-mez 13b/11
[=1]
egir Bir çenekliler sınıfının yılan
yastığıgiller familyasından, ana yurdu
Hindistan‟dan Asya, Avrupa ve
Amerika‟ya yayılmış olan, dere ve
durgun su kenarlarında, bataklıklarda
yetişen, taşıdığı asit, yağ ve
glikozoitlerde idrar ve adet söktürücü,
ateş düşürücü, ishal edici, aksırtıcı,
kusturucu, gaz giderici, iştah açıcı
hassalar bulunan, siyahımsı erguvani
çiçekli, yeşilimsi mayhoş meyveli, çok
yıllık tüylü otsu bitki, kasıkotu. Acorus
calamus.
e. 17b/04, 25b/01
[=2]
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e. 13b/07, 17a/03
e.+iyle 17a/04
[=3]
elek Taneli veya un gibi toz durumunda
olan şeyleri yabancı maddelerden
ayıklamak veya
incesini kabasından ayırmak için
kullanılan, tahta bir kasnak ve
tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel,
kıl, bez gibi maddelerden
yapılan araç.
e.+den 12b/03, 17b/10, 25b/01
[=3]
elli Kırk dokuzdan sonra gelen sayının
adı.
e. 9a/01, 9b/12, 13b/07, 14a/04,
14b/14, 15b/08, 16a/04, 19b/15,
20a/06, 20a/06, 20a/06, 20a/07,
20b/14, 27a/02, 27a/13, 28b/14,
31a/13, 31a/13, 33a/08, 33b/01,
34b/11
e.+(yüz elli) 33b/01
[=22]
ellik Eldiven.
e.+ile 25a/12
[=1]
elvān Ar. Birkaç renkli, alacalı,
rengârenk.
e. 2a/05
[=1]
elzem Ar. Çok (daha, en, pek) lüzumlu.
e.+ol- 5b/15
[=1]
emīn Ar. İnanmak, güvenmek.
e.+ol- 13a/12
[=1]
emir Bir şeyin yapılması veya
yapılmaması husûsunda bildirilen kesin
hüküm, hükmüne uyulması istenen
zorlayıcı söz, buyruk.
e.+de 33b/11.
e.+it- 2a/04
[=2]
Enes bin Mālik Peygamber
Efendimiz‟e on sene hizmetle
şereflenen sahabe.
e.+den 3a/01

[=1]
enfīyye Ar. Keyif vermek için burna
çekilen çürütülmüş tütün tozu, burun
otu.
e. 15b/04
[=1]
engerek yılanı Çalılık ve bol güneşli
topraklarda yuva yapan, çok iyi yüzen,
geniş ve yassı kafası pullarla örtülü,
şakakları üçgen biçiminde, kısa kuyruğu
birden daralan, doğurgan, iki üç karış
uzunluğunda, saldırdığı zaman insanı
tehlikeli şekilde sokabilen zehirli yılan
türü [Engerekgiller familyasından çeşitli
türdeki yılanlara da bu ad verilir]
e.+nuñ 30b/02
[=1]
eñse Boynun arka kısmı.
e.+sinüñ 18a/08
[=1]
eñser Çivi.
e. 29b/10
[=1]
eri- (Katı cisim) Isı etkisiyle sıvı
duruma gelmek.
e.-dükde 32a/13
[=1]
erit- (Katı bir cisim) Isı etkisiyle sıvı
durumuna getirmek.
e.-üp (eridüp) 9b/01, 17a/11,
19a/09, 20a/01, 20b/14, 32a/12
e.-üp (eridüp) 24a/08
[=7]
ertesi (Sabah, gün, hafta, ay, yıl
kelimelerinden önce) Bir sonraki.
e. 14a/02, 21b/02
[=2]
erüt- (Katı bir cisim) Isı etkisiyle sıvı
durumuna getirmek.
e.-üp (erüdüp) 13b/01
[=1]
esb Far. At.
e. 2b/08
e.+e 2b/10
e.+üñ 6b/02
[=3]
eser Ar. İz, nişan, işâret.
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e.+bırak- 24a/14
e.+kal- 23b/07, 30b/15
[=3]
eѕḳāl Ar. Ağırlıklar,yükler.
e.+ u ālāt 2a/01
[=1]
eski 1. Zamanın etkisiyle veya
kullanıla kullanıla yıpranmış, bozulmuş,
yeniliğini
kaybetmiş.
e. 29a/03
[=1]
2. (Hastalık için) Hemen
iyileşmeyen, sürüp giden,
süreğen, müzmin.
e. 29a/13, 30b/12
[=2]
3. Çok zamandan beri var olan,
üzerinden zaman geçmiş olan.
e. 10b/14, 14a/04, 14a/14,
15a/02, 15a/12, 16b/02, 17b/01,
28b/12, 32a/05, 32a/09, 32b/01
[=11]
esrār Ar. Hint kenevirinden çıkarılan
ve taşıdığı kannabin denen alkaloitten
dolayı, keyif
verici, sarhoş edici, uyuşturucu,
bazan da uyarıcı olarak kullanılan
madde.
e.+ı 34b/07
[=1]
eĢele- Hafifçe kazıp karıştırmak.
e.-r 32a/02
e.-ye 32b/12
[=2]
eĢkin Atın dört naldan daha rahat ve
daha az sıçrayarak düzenli adımlarla
yürüme biçimini anlatır; tırıs.
e. 1b/04, 5b/12, 5b/14, 6a/01,
6a/09, 34b/03
e.+i 34b/01
[=7]
et İnsan ve hayvan vücudunun kas ve
yağdan meydana gelen, kemikle deri
arasındaki kısmı.
e.+i 6a/03
e.+ini 32b/03

e.+leri 5b/01
e.+tut- 34b/09, 35a/05, 35a/12
[=6]
et- Türkçede birçok kelimenin sonuna
gelerek birleşik fiiller teşkil eden,
sonuna geldiği
kelimeye göre değişik
fonksiyonları olan, geçişli veya
geçişsiz fiiller, ayrıca çeşitli
deyimler yapan fiil.
e.-en (eden) 36a/01
e.-meden 12b/08
e.-meye 34a/04
e.-meyeler 8a/10, 23b/03
e.-mez 11a/04, 15a/06, 36b/05,
36b/06, 36b/14
e.-miĢdür 4a/07
e.-üp (edüp) 25b/12
[=12]
ḥareket et- 15a/06
ḳabūl et- 36b/05, 36b/06
kār et- 11a/04
rivāyet et- 4a/07
sirāyet et- 34a/04
ṭaṭhіr et- 12b/08
żarar et- 36b/14
[=8]
etmek Ekmek.
e.+e (etmege) 33b/08
e.+i (etmegi) 28a/09
e.+ile 20a/11
[=3]
evvel Ar. 1.Karşılaştırma yoluyla bir
yer, zaman veya oluşun bahsedilen yer
zaman veya oluştan önde veya önce
bulunduğunu veya olduğunu anlatır,
önce, ilk.
e. 5b/04, 5b/04,
e.+den 23b/08
[=3]
2. İlk, ilk gelen, ilk olan, birinci.
e.+emirde 13a/05,13b/12,
20b/06
[=3]
evvelā Ar. İlk önce, ilk olarak.
e. 2b/03, 14a/13, 24a/01, 29a/07,
29b/04, 34b/05, 36a/02
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[=7]
evvelki Daha önceki, bundan önce
gelen veya olan.
e.+si 4b/08
[=1]
eyegü Sırttan omurgaya, ön taraftan
göğüs kemiğine bitişerek göğüs kafesini
meydana getiren yassı ve kavisli
kemiklerden her biri.
e.+sinüñ 5b/10
[=1]
eyit- Söylemek, demek, anlatmak.
e.-di 3a/05, 3b/12
[=2]
eyle- Etmek, yapmak anlamında
yardımcı fiil.
e.-digi 18b/02
e.-dikde 2a/02, 10a/15, 15b/08
e.-dikden soñra 11b/14, 11b/08,
11b/14, 18a/06
e.-diler 2a/06, 2a/07, 2a/08,
2a/08, 2a/09, 2a/10, 2a/10,
2a/11, 2a/11, 2a/12, 2a/13,
2a/14, 4a/15
e.-dükden soñra 14a/07, 30a/12
e.-mekdür 24a/10
e.-miĢlerdir 3a/15
e.-ñ 3a/11
e.-se 25a/12, 26a/06
e.-ye 22b/11, 32b/14
e.-yeler 14b/13, 15a/02, 15b/01,
25b/13, 26b/15, 29b/08, 33a/14,
35b/07
e.-yüp 8a/09, 10b/01, 11b/11,
12a/06, 13a/10, 13a/15, 14a/06,
14a/15, 15a/01, 15a/02,
15a/15, 16b/06, 16b/09, 18b/10,
19a/09, 20a/14, 20b/15, 22a/01,
22a/02, 22a/11, 22a/13, 22b/01,
22b/03, 22b/14, 23a/08, 23a/13,
23b/10, 23b/12, 23b/15, 24a/01,
24a/02, 24a/03, 24a/06, 24a/08,
25a/06, 25a/08, 25b/04, 25b/08,
26a/04, 26b/02, 26b/13, 27a/05,
27a/08, 28a/01, 28b/04, 28b/05,
28b/08, 29b/05, 30b/06, 31a/09,
31b/14, 32a/05, 32a/13, 32b/04,

33b/14, 34a/09, 34b/10, 35a/01,
35b/01, 35b/04
[=97]
bevl eyle- 18a/06
ekl eyle- 26a/06
ġusl eyle- 8a/09, 22b/11,
24a/02, 24a/03, 24a/10,
25b/04, 25b/13, 27a/08,
28b/05, 33a/14, 35a/01,
35b/04, 35b/07
ḥacāmat eyle- 23a/08
ḫalṭ eyle10a/15,14a/07, 20a/14, 24a/08,
25b/08, 28a/01, 30b/06, 35b/01
iḥdā eyle- 18b/10
iḫrāc eyle- 2a/07, 2a/08,
2a/10, 2a/11
iḥrāḳ eyle- 11b/14
iżāfe eyle- 31b/14,
32a/13
maḥlūṭ eyle- 15a/02,
15a/15, 15b/08, 16b/09, 25a/06,
26b/13, 28b/04
masḥūḳ eyle- 20b/15
mülāzemet eyle- 3a/11
naẓar eyle- 2a/06, 2a/08,
2a/09, 2a/10, 2a/11, 2a/12, 2a/13,
2a/14
rivāyet eyle- 3a/15
saḥḳ eyle- 11b/08,
11b/11, 14a/06, 15a/01,
16b/06, 22a/01, 22b/01,
22b/03, 23a/13, 26a/04,
26b/02, 29b/05, 30a/12,
32a/05, 32b/04, 33b/14,
34a/09, 34b/10
sefer-i murād eyle2a/02
tebevvül eyleyüp28b/08
ṭılā eyle- 14a/15, 15a/02,
22a/13
tımār eyle- 27a/05
tırāĢ eyle- 22b/14,
23b/12
vaż‘ eyle- 12a/06,
14b/13, 15b/01, 18b/02,
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19a/09, 25a/08, 26b/15,
29b/08, 32b/14
zikr eyle- 4a/15
ẓuhūr eyle- 25a/12
[=87]
eyü Beğenilecek, makbule geçecek
nitelikleri olan, kendisinde bulunması
gereken vasıflan
taşıyan; sağlıklı.
e. 6b/13, 6b/15, 7a/11, 10b/05,
30b/01, 32a/02, 33a/12
e.+at 4b/02
e.+dür 19b/06
e.+si 24a/09
[10]
eyüce Çok iyi.
e. 7b/14, 8a/09, 9a/12, 12b/08,
24b/10, 27b/12, 27b/15, 30a/12,
35a/11, 35b/01
[=10]
ez- (Bir şeyi üzerine el, ayak veya bir
aletle basmak veya bütün ağırlığı ile
üstünden geçmek suretiyle) Yassıltmak,
çiğnemek, ufalamak, parçalamak.
e.-üp 13a/09, 16b/13, 20b/10
[=3]

[=4]
ferāset Ar. Hemen anlama, çabuk
kavrama, zihin uyanıklığı, anlayış,
sezgi, iz„an.
f.+ile 8b/14
[=1]
ferç Ar. Dişilerde üreme organının dış
kısmı, vulva.
f.+lerin 7b/05
[=1]
Fırat Türkiye'nin en verimli ve Su
potansiyeli en yüksek ırmağıdır.
f. 18a/05
[=1]
fıĢḳı Hayvan tersi, taze gübre.
f. 7b/09, 20a/11
f.+ile 30b/09
[=3]
fi’l-ḥāl O anda, hemen.
f. 17a/15, 17a/15, 17b/06
[=3]
fincān Ar. Çay, kahve, süt vb. sıcak
şeyleri içmek için kullanılan,
porselenden yapılmış kulplu ufak kap.
f. 17a/11, 19a/15, 19b/02, 27a/14
[=4]
fīr-i meftūḥ (Metinde) Atın alnındaki çift

F
fā’ide Ar. İşe yarama, işe yaramanın
meydana getirdiği iyi durum, olumlu
sonuç, yarar.
f. 36a/13
[=1]
fakīr Ar. Yoksul (kimse), muhtaç,
fukarâ.
f. 18b/11
[=1]
fare Sıçangillerden, kemirici, memeli
hayvan.
f.+tersi 31a/01
[=1]
fenā Ar. Hoşa gitmeyecek durumda
olan, istenen veya gereken nitelikte
bulunmayan, kötü, bet.
f. 36a/09, 36a/14
f.+dur 36a/07
f.+ol- 36a/15

halka şeklinde bulunan nişanın birbiri
üzerinde olmasıdır.

f.+i meftūḥ 6a/01, 6b/06,
36a/03
[=2]
Firengī Fr. Frenklere âit, Frenk
tarzında.
f. 11a/07
[=1]
fitil (<Ar. fetīl) Kanamayı durdurmak,
cerahati boşaltmak için derin yaraların
içine sokulan, ilaçlı veya ilaçsız steril
bez.
f. 32a/05
f.+i 32a/07
[=2]
fülfül Ar. Karabiber.
f. 11b/06
f.+(dār-ı fülfül) 20b/12
[=2]
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furun Fırın.
f.+da 12a/11
f.+dan 23b/01
[=2]
G

3. Etkisini kuvvetle hissettirmek,
işlemek, nüfuz etmek.
g.-miĢ 33a/11
geçür- (Bir şeyi) Bir nesnenin bir
tarafından sokup öbür tarafından
çıkarmak
g.-e 20b/01
g.-eler 18a/09
g.-üp 9a/13, 11a/13, 11b/03,
12b/03, 17b/10, 19b/09, 25b/01
[=9]
gel- 1. Ulaşmak, varmak.
g.-dikde 5a/11
g.-diler 2b/05
g.-icek 5b/03
g.-üp 3b/13
2. Türemek,çıkmış olmak.
g.-se 11a/12
3. (Sıvılar için) Çıkıp akmak.
g.-ür 12b/11, 20b/06
g.-se 12a/01
[=8]
rast gel- 14a/10, 31b/05,
32b/06
żarar gel- 7a/05, 7a/06
aḳ gel- 11b/06
[=6]
genc Henüz gelişmekte olan (bitki veya
hayvan).
g. 8b/11
[=1]
gendi Kişinin öz varlığı, zâtı. Kendi.
g.+ni 28a/02
[=1]
gendü Bk. Gendi.
g. 6b/10
g.+sinden 1b/06
g.+yi 5a/10
[=3]
geñiĢ Geniş.
g. 4b/13, 5a/07, 36b/12
g.+bas- 5a/13
[=4]
gerek Herhangi bir şeyin yapılabilmesi
veya olabilmesi için şart olan (şey).

ġaflet Çevresinde olanları
farkedememe, açık gerçeği görememe,
dalgınlık, dikkatsizlik, basîretsizlik,
aymazlık, gāfillik.
g.+olun- 26a/13
[=1]
ġalīẓ Ar. Kalın, sık, yoğun, kesif.
g. 21a/14, 31b/13
[=2]
ġanem Ar. Koyun.
g.+ boynuzı 29a/02
[=1]
ġasl Yıkama,yıkanma.
g.+ile 13b/05
[=1]
ġāyet Çok, pek, pek çok, son derece.
g. 1b/08, 2b/02, 5a/15, 5b/11,
6b/15, 7a/02, 7b/07, 11a/05, 15b/04,
26a/03, 28a/10,
30b/09, 35a/12, 36a/07
[=14]
ġayr Ar. Başka bir kimse, başkası.
g.+e 7a/06
[=1]
ġayrı Ar. Başka.
g. 7b/05
[=1]
gec Belli bir zamandan sonra olan, geç.
g. 7a/11
[=1]
geç Bk. Gec.
g. 26a/11
[=1]
geç- 1. Başkalarını geride bırakmak,
onlardan daha ilerde, daha üstün olmak.
g.-er 2a/02
2. (Devam etmekte olan bir şey)
Bir safhadan başka bir safhaya
girmek.
g.-mezse 17b/01
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g.+i (geregi) gibi 24a/06,
24a/15, 25a/08, 29b/12, 30b/13,
30b/14
[=6]
geril- Gergin bir durum almak,
kasılmak, takallüs etmek.
g.-üp 21b/08
g.-ür 9a/07
[=2]
Gerk (Metinde) Arap cinsi at. ?
g. 7a/14
[=1]
gevrek Kolay kırılıp ufalanan.
g. 36a/15
[=1]
gezdir- Yürütmek, yer değiştirmesini,
dolaşmasını sağlamak.
g.-eler 34b/02
g.-mege 34b/02
[=2]
gezdür- Yürütmek, yer değiştirmesini,
dolaşmasını sağlamak.
g.-eler 7b/14, 30b/01
[=2]
gibi Bir kimsenin bir işi kendisine
benzetildiği kimse tarzında yaptığını
veya bir işin kendisine benzetildiği
şeydeki biçimde olduğunu göstermek
için kullanılır.
g. 4b/07, 4b/12, 4b/14, 5a/01,
5a/03, 5a/09, 8b/13, 9a/02,
9a/06, 10b/08, 10b/15, 13a/04,
13b/11, 14b/07, 15a/05, 15a/06,
17a/05, 17a/09, 18b/02, 19a/01,
20a/08, 20b/15, 22a/10, 24a/06,
24a/15, 24b/02, 25a/03, 25a/08,
28a/14, 28b/01, 29a/12, 30a/05,
30b/07, 30b/13, 30b/14, 31a/05,
31a/09, 32a/01, 33b/05, 33b/15,
36a/06, 36a/09
[=42]
gice Güneş battıktan sonra başlayan ve
gün ağarıncaya kadar süren karanlık
zaman.
g. 11a/10, 14b/10, 16b/06,
21a/10, 22a/14, 26a/02, 28b/10,
37a/02, 37a/05

g.+de 2b/03, 8a/01
g.+ile 1b/06, 27b/12
[=13]
giçe Bk. Gice.
g. 30a/05, 34b/02
g.+de 34b/02
[=3]
giçik Kaşınma, kaşıntı, uyuz hastalığı.
g. 27b/13
g.+den 27b/13
[=2]
gider- Ortadan kaldırmak, yok etmek,
izale etmek.
g.-üp 28b/02, 29a/05
[=2]
gir- Dışarıdan içeriye geçmek, varmak,
dahil olmak.
g.-dükde 8b/01
[=1]
Girid ṣābūnı Osmanlı Devleti‟nde en
kaliteli ve en çok aranan sabun türüdür.
g. 16b/01, 19b/05
[=2]
git- (Bir şey veya bir kimse) Konuşana
göre yakın bir yerden daha uzak bir yere
doğru hareket etmek, bir mesafe katedip
yakın bir yerden daha uzak bir yere
varmak.
g.-dikçe 14b/07
g.-diler 2b/05
g.-e (gide) 10a/15
g.-en (giden) 8a/01
g.-er (gider) 34b/01, 35b/07
g.-meye 5b/10, 11a/10
[=8]
göbek Memeli hayvanlarda eteneden
gelen damar örgüsünün yavrunun
vücûduna girdiği delik.
g.+ini (göbegini) 29b/10
[=1]
gögercin Pek çoğu evcilleşmiş olan,
çeşitli türleri kutuplar dışında dünyanın
her yerinde yaygın
olarak yaşayan, gagası düz,
tüyleri kalın ve sık, vücudu kısa,
uzun zaman hızla uçabildiği için
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bilhassa askerlikte haberleşme
işinde kullanılan, tane ve meyve
ile beslenen tünek kuşu.
Culumba.
g.+ tersi 14a/05
[=1]
gögüs Vücudun boyunla karın arasında
bulunan ve kalp, akciğer gibi organları
içine alan bölümü.
g.+i ile (gögsi) 1b/05
g.+ünde 14b/06, 15a/05
g.+ünde 14b/06
g.+ünde (gögsünde) 15a/05
g.+üne (gögsüne) 30a/01
[=6]
gök süsen taze Süsen bitkisi.
g. 20b/07
[=1]
gökrek Kuru yeşil; siyah ile mavı
karısımı renk.
g. 4a/10
[=1]
göm- (İçine) Yerleştirmek, (arasına)
sokmak.
g.-üp 23b/09
[=1]
gömeç balı Süzülmemiş, petekli bal.
g. 29a/08
[=1]
gör- (Gözle ve ışık yardımı ile) Bir
nesne veya kimsenin varlığını
algılamak, hissetmek.
g.-di 2b/03, 2b/04
g.-dükde 5b/05
g.-melerini 2b/02
g.-miĢ 15a/15
g.-müĢ 24a/05
g.-ünmez 10b/11
g.-ür 1b/06
[=8]
ateĢ gör- 15a/15
[=1]
göregen Çok iyi gören.
g. 5a/08
g.+ol- 1b/04
[=2]

gövde Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruk
dışında kalan kısım.
g.+sinde 31b/15
[=1]
göz İnsanda ve hayvanda görme organı.
g. 8b/13
g.+i 12b/04
g.+inde 12a/12
g.+ine 11a/09, 11a/09, 11a/12,
11a/14, 11b/04, 11b/06, 11b/09,
11b/15, 12a/01, 12a/03, 12a/04,
12a/06, 12a/07, 12a/08, 12a/12,
12b/06
g.+ine (atuñ gözine) 12a/01
g.+inüñ 12b/05
g.+leri 12b/05, 18b/03, 33b/03
g.+lerinden 12b/10
g.+ündeki 12b/04
[=26]
göztaĢı Antiseptik olarak tarımda, göz
ve deri hastalıklarında, galvanoplastide
ve
dokumacılıktaki boyar
maddelerin yapımında
kullanılan, billûrları koyu mâvi
renkli zehirli tuz, bakır sülfat.
g. 16b/05, 24b/05, 24b/08,
27a/03, 27a/12, 29b/05
[=6]
gözet- Korumak, bakmak, özen
göstermek, himaye etmek.
g.-eler (gözedeler) 34a/11
[=1]
gözlü Herhangi bir biçimde veya renkte
gözü olan.
g. 4b/09
[=1]
ġurre Ar. Atın alnındaki beyaz leke.
g.+si 3a/12, 3a/13, 6b/04
[=3]
ġuruĢ 1 liranın yüzde biri değerindeki
Türk para birimi, kuruş.
g.+kadar 35a/14
[=1]
ġusl Yıkanma.
g.+eyle- 8a/09, 22b/11, 24a/02,
24a/03, 24a/10, 25b/04, 25b/13,
131

günlük Anadolu‟nun güneydoğu
bölgesinde orman halinde yetişen, 1015 metre boyunda, gövdesi üzerinde
açılan yarıklardan ıtriyatçılık ve tıpta
kullanılan bir reçine elde edilen,
kabukları tütsü olarak kullanılan, kalın
dallı, çınara benzer ağaç.
g. 15a/14, 20a/06, 22a/01,
29b/14
[=4]
güzel Göze ve kulağa hoş gelen,
görülmesi, duyulması insana zevk
veren, cemil.
g. 1b/03, 5a/02, 6a/08, 21a/09
g.+nisā 4b/03
[=5]
güzelce Gerektiği gibi, adamakıllı,
iyice.
g. 35b/05
[=1]
güzellik Güzel olan şeyin niteliği, göze,
kulağa hoş gelen veya taşıdığı üstün
niteliklerle insanda iyi etki bırakan,
takdir uyandıran şey veya hâlin durumu,
hüsn.
g. 6b/08
g.+de 4b/05
[=2]
H
ḥabbü’s-selaṭīn Ar. Hint yağı bitkisi.
Ricinus communis L. Euphorbiaceae.
Sütleğengiller familyasından olup iki
çenekliler sınıfından, çalı görünüşünde,
otsu bir bitkidir.
ḥ. 27a/06
[=1]
ḥac Far. Hristiyanlığın sembolü sayılan
ve birbirini dikey olarak kesen iki
çizgiden oluşan biçim, istavroz.
ḥ. vari 15a/09, 29b/09, 32b/03
[=3]
ḥacāmat Ar.Vücudun herhangi bir
yerini bu iş için yapılmış bir aletle
hafifçe kesip çıkan kanı boynuz, bardak
vb. ile çekmek suretiyle kan alma.
ḥ. 22b/10
ḥ.+eyle- 23a/08

27a/08, 28b/05, 33a/14, 35a/01,
35b/04, 35b/07
g.+it- 7b/13, 11a/05, 18a/07,
24a/15, 24b/04, 25a/14, 27b/02,
27b/06, 32b/09, 34b/14
[=23]
gül (<Far. gul) Gülgillerin örnek bitkisi
Rosa, bu bitkinin katmerli, genellikle
kokulu olan
çiçeği.
g. 36b/03
g.+i 10b/07, 11a/07
g.+yaġı 11a/10, 29b/03
g.+ıyla 26b/14
[=6]
gün Dünyanın kendi yörüngesi
etrafında bir defa dönmesinden ibaret
24 saatlik zaman parçası.
g. 2a/08, 2a/09, 2a/10, 2a/11,
2a/12, 2a/13, 2a/14, 7b/10, 7b/14,
10a/05, 10b/01, 10b/12,
11a/10, 11a/15, 11b/03, 12a/03,
12a/11, 14a/02, 14b/02, 14b/10,
18b/11, 19a/10, 20a/12, 21a/01,
21a/10, 21b/02, 21b/05, 23b/07,
25a/13, 25b/11, 26a/02, 28a/04,
28a/10, 28b/10, 29a/13, 30b/12,
31a/07, 32a/07, 32a/10, 32b/14,
33a/14, 34a/10, 34b/13, 35a/06,
36b/02, 36b/04
g.+(her gün) 16a/02, 24a/10
g.+de 7b/13, 10b/12, 10b/13,
11a/14, 23a/11, 24a/06, 30b/04,
30b/10, 33a/10, 35a/01, 35a/10
g.+den-soñra 25b/04, 27b/05
g.+den soñra 2a/06, 15a/13
g.+i 18b/08
g.+lerde 7b/10
[=66]
güneĢ Dünya ve diğer gezegenlerin
etrafında döndüğü, bunlara ısı, ışık ve
hayatın devamı için
gerekli enerjiyi veren gök
cisminin adı, dünyaya en yakın yıldız.
g.+de 35b/02
[=1]
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ḥ.+it- 18a/15, 29b/04, 29b/09
[=5]
ḥadis Ar. Hz. Muhammed‟in sözleri,
davranışları ve başkalarının yaptığı
kendisi tarafından tasvip edilen
hareketleri.
ḥ.+i Ģerif 3a/03, 4a/04
[=2]
ḥādiѕe Ar. Olan, ortaya çıkan, vukū
bulan her türlü hal, keyfiyet ve oluş,
vak‟a, olay.
ḥ.+sinüñ 34b/13
[=1]
hafta (<Far. hefte) Birbiri arkasına
gelen yedi günden ibaret zaman
bölümü.
h. 22a/03
h.+da 35a/09
[=2]
ḥaḳ Ar. Hukūkun veya geleneğin bir
kimseye tanıdığı şey, hisse, pay
ḥ.+ların 7b/06
[=1]
ḥaḳḳında Üzerine, için, husûsunda,
dâir, müteallik.
ḥ. 6a/12
[=1]
ḥal Halletmek, çözümlemek,
karıştırmak.
ḥ.+it- 23b/05, 25a/08, 29a/01
[=3]
ḥalāṣ Ar. Kurtulmak.
ḥ.+ol- 12b/07, 15b/03, 17b/02,
34b/09
[=4]

h. 22a/02, 22b/02, 24a/01,
33a/09, 33a/13
h.+eyle- 10a/14, 14a/07, 20a/14,
24a/08, 25b/08, 28a/01, 30b/06,
35b/01
h.+it- 20b/01, 22a/10, 22b/15,
24a/06, 25a/02, 26b/01, 27a/09,
29b/01, 31b/08, 32a/05, 34a/01,
34a/10
[=25]
ḥalvācı çögeni Haziran-temmuz
aylarında beyaz çiçekler açan, 50-60 cm
yüksekliğinde çok dallı, çok senelik,
kazık köklü, otsu bir bitki. Helva
yapımında kullanıldığı için helva ile
çögen, çoğu zaman helvacı otu olarak
anılır.
ḥ. 10a/10
[=1]
ḥamīr Ar. Hamur, maya.
ḥ. 23b/12, 30b/11, 34a/13,
34b/07, 34b/11
ḥ.+i 23b/08
ḥ.+in 23b/11
ḥ.+it- 12a/10
[=8]
ḥamḳān Ar. Aptal.
ḥ. 37a/01
[=1]
ḫamr Ar. Şarap.
ḫ. 10a/15
ḫ.+ı (mezkūr ḥamrı) 10a/14
ḫ.+ile 10a/03, 10a/13
[=4]
ḫamūr Ar. Unun su ile
yoğrulmasından meydana gelen, sıvı ile
katı arası yumuşak madde.
ḫ. 17b/15, 20a/10
ḫ.+ı (arpa ḫamūrı) 30b/06
ḫ.+ile 30b/06
ḫ.+it- 19b/09, 28a/09
[=6]
ḫandek Ar. Şehir, hisar, kale, tarla vb.
yerlere girilmesini önlemek, arâzide, yol
kenarlarında suların akmasını sağlamak
için kazılan, iki tarafı yüksek,
uzunlamasına derin çukur.

ḫāliṣ Ar. Karışıksız, katkısız.
ḫ. 20b/10
[=1]
ḫalḳa Yağlı ve tuzlu ufak bir simit
çeşidi.
ḫ. 23b/13
[=1]
ḥalṭ Ar. Bir şeyi başka bir şeyle
karıştırma, mezcetme.
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ḫ. 5a/11
[=1]
ḫarāb Ar. Kötü durumda, bitik,perişan.
ḫ.+it- 31b/06
[=1]
ḥarāret Ar. Vücut ısısı, ateş.
ḥ. 27b/04, 27b/07
ḥ.+ol- 27a/10, 27b/03
[=4]
ḫardal Ar. Turpgiller familyasından,
sarı veya beyaz çiçekli, sert ve yakıcı
tohumu hekimlikte kullanılan otsu bitki.
Brassica nigra .
ḫ. 12b/12, 20b/12, 22b/01,
22b/15
[=4]
ḥareket Ar. Bir şeyin, bir nesnenin
bütününün veya bir kısmının yerini,
konumunu yahut durumunu
değiştirmesi, kımıldama, kımıldanma.
ḥ.+et- 15a/06
ḥ.+i 37a/05
ḥ.+it- 9b/06, 21a/05
[=4]
ḥārīn İnatçı at.
ḥ. 34b/04
[=1]
ḫārīnlıḳ İnatçılık.
ḫ.+dan 34b/08
[=1]
Ḫavarī (Metinde)Arap cinsi at.
ḫ. 7a/13
[=1]
Ḥarīfaḳ (Metinde)Arap cinsi at.
ḥ. 7a/14
[=1]
ḫarīḳ Alçak seviyede yetişen bir ot.
ḫ. 33a/06
[=1]
ḥāṣıl Ar. Olan, ortaya çıkan, görünen.
ḥ. 20a/03
ḥ.+ol- 8b/06
[=2]
ḥaĢla- Kaynar suda pişirmek, kaynar
suya batırmak, üstüne kaynar su
dökmek.
ḥ.-yup 21b/01

[=1]
ḫaṭ Ar. Çizgi.
ḫ. 6a/14
[=1]
ḫaṭmī İki çeneklilerin ebegümecigiller
familyasından, pembe beyaz çiçekli,
bataklıklarda, sulak çayırlarda yetişen,
çiçeği yumuşatıcı, kurutulmuş kökünün
kaynatılmış suyu tenkiye ve gargara
olarak kullanılan otsu bitki.
ḫ.+ toḫmı 13a/08, 22a/01
ḫ.+ yapraġı 21a/07
[=3]
havālan- Hava almak, havası değişmek.
h.-mıĢ 32b/09
[=1]
havān Far. Toz haline getirilmek ve
ufalanmak istenen bir maddenin içine
konulup dövüldüğü aş, tahta veya
madenden çukur kap.
h.+da 12a/05, 15a/01, 32a/03
[=3]
ḥāviyār Balık yumurtası.
ḥ. 13b/05
[=1]
ḥayā Erkeklik bezi.
ḥ.+ları 26b/09
[=1]
ḫayır Her durumda ve şartta herkesin
katında iyi ve makbul olan hal ve iş.
ḫ. 4a/09
[=1]
ḥayli Oldukça fazla, çokça, epey.
ḥ. 23b/03
[=1]
ḥayvān Ar. Hareket edip yer
değiştirebilme ve hissedebilme yeteneği
olan canlı yaratık.
h. 1b/04, 1b/05, 12b/09, 15b/04,
19b/02, 20b/03, 26a/06, 31a/01,
31a/05, 31b/05, 31b/09, 33a/03,
34a/11, 34a/14, 34b/03, 34b/04,
34b/08, 34b/09, 35a/04, 35a/05,
35b/07, 36a/01, 36b/01, 36b/07,
36b/12, 37a/01, 37a/04
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ḥażret Şahıs veya kutsal sayılan varlık
isimlerinin başına getirilip Farsça isim
tamlaması
şeklinde kullanılır ve saygı ifade
eder.
ḥ.+leri 2a/02, 4b/01
h.+i 7b/02, 4a/15
[=4]
ḥekīm Mesleği hastalıkları teşhis ve
tedavi etmek olan kimse, tıp doktoru
tabip.
ḥ. 2a/04
ḥ.+i 2a/03
[=2]
helāk Ar. Mahvolmak, yok olmak.
h.+ol- 13a/02, 34a/06
[=2]
ḫalāṣ Ar. Kurtulmak.
ḫ.+ol- 13a/02, 34a/07
[=2]
hem Far. Bir kimseyi uyarmak, bir şeyi
açıklamak veya anlamı güçlendirmek
için "özellikle,
zaten, bir de, şurası da var ki"
anlamlarında kullanılan bir söz.
h. 6a/08, 17a/04, 27b/13
[=3]
hemān Far. Derhal, çabucak, hiç vakit
geçirmeden
h. 8a/04
[=1]
her Önüne geldiği ismin benzerlerini
"teker teker hepsi, birer birer hepsi,
birer birer tamamı" anlamıyla
kapsayacak biçimde genelleştiren söz.
h. 4a/09, 10a/05, 23a/13, 29a/09,
30b/03, 33a/14, 35a/06
h.+biri 2b/07
h.+gün 16a/02, 24a/10
h.+kimse 2b/08
h.+ne kadar 1b/05
[=12]
ḥıfẓ Ar. Koruma, saklama, muhâfaza
etme.
ḥ.+it- 11a/09, 11b/15
ḥ.+u ṣıyānet 7b/04
[=3]

h.+a 13b/01, 15b/10, 15b/13,
15b/15, 16a/10, 17b/12, 17b/13,
19a/01, 19b/06, 19b/09,
20a/08, 24b/07, 24b/11, 24b/14,
27a/07, 30b/06, 30b/11, 32b/05,
33a/10, 33a/11, 35a/12
h.+da 16a/08, 17a/05, 18a/07,
19a/04, 19a/07, 27a/10, 27b/13,
29a/10
h.+ı 7b/11, 17b/05, 27a/05,
27a/14, 27b/04, 27b/11, 30b/13,
31b/06, 32b/07, 33b/02
h.+ın 13a/03
h.+uñ 8b/12, 9a/10, 9b/03,
9b/05, 10b/05, 10b/09, 11a/01,
11a/02, 11b/04, 11b/05, 11b/09,
12b/04, 12b/06, 12b/13, 12b/15,
13a/01, 13a/10, 13b/08, 15a/11,
15b/01, 15b/09, 16a/13, 16b/10,
16b/14, 17b/02, 18a/01, 19a/05,
19a/10, 19b/01, 19b/05, 20a/01,
20b/10, 21a/04, 21b/07, 21b/09,
21b/13, 22a/05, 22a/11, 22a/13,
23a/04, 24b/13, 25a/03, 25a/04,
25a/06, 25a/07, 25a/09, 25b/03,
25b/09, 25b/13, 26a/01, 26b/01,
26b/03, 26b/06, 26b/09, 27b/07,
28a/13, 28b/06, 29a/04, 29b/04,
29b/10, 31a/08, 31b/02, 31b/15,
33a/13, 34a/02, 34a/05, 34b/01,
35b/09
h.+uñ baĢını 9b/08
[=136]
ḥaẓ Hoşlanmak, zevk almak.
ḥ.+ol- 14b/03
[=1]
hazā Ar. Bu, şu, o” anlamında olup
Türkçe‟de kalıplaşmış bâzı Arapça
kullanılışların içinde geçer.
h. 36b/10
[=1]
ḥāżır Ar. Bir iş yapmak için gereken
her şeyi tamamlamış olan, anık, amade,
müheyya.
ḥ.+ol- 14a/12, 15a/10
[=2]
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ḥınā Ar. Kına.
ḥ. 34b/11
ḥ.+yı 35a/10
[=2]
ḫınzır Ar. Domuz.
ḫ. 24a/09, 31b/03
ḫ.+yaġını 30b/14
ḫ.+yaġıyla 27a/07
[=4]
ḫırla- Hırıltıyla ses çıkarmak.
h.-r 9a/07
h.-sa 13b/07
[=2]
ḥazar Ar. Tedbir, davranışlarda
akıllılık.
h. 36b/12
[=1]
hiç Olusuz cümlelerde ve soru
cümlelerinde anlamı kuvvetlendirir,
kat‟iyen, asla.
h. 6b/03, 7a/09, 29b/15
h.+bir 1b/04
[=4]
ḥınnā Kına.
ḥ. 24b/01
[=1]
ḫiyārĢenbe Baklagillerden, Doğu Hint,
Antil ve Brezilya‟da yetişen, hekimlikte
kullanılan, siyah renkteki meyvelerinin
terkîbinde şeker, pektin, zamk, tanen ve
esans bulunan ağaç, Hint hıyarı.
ḫ. 13a/09
[=1]
ḥuḳne Ar. Kalın bağırsağı anüs yoluyla
özel ilaçlı su fışkırtarak boşaltma,
lavman, tenkiye.
ḥ. 33a/15, 33b/02
[=2]
ḥulāṣa Sözün kısası, sonuç olarak,
hâsıl-ı kelâm.
ḥ.+ yı naẓar 37a/01
[=1]
ḥulbe Çemen otu.
ḥ. 35a/08
ḥ.+yi 34b/12
[=2]
ḥumret Kızıllık.

ḥ. 3b/09
[=1]
ḥunnāḳ Ar. Anjin, bademcik iltihabı,
boğak.
ḥ. 13a/01
[=1]
ḥurda Far. Kırıntı, döküntü.
ḥ.+larını 28a/04
[=1]
ḥurdala- Ufak, kırıntı şeklinde
parçalamak.
ḥ.-yup 34a/12
[=1]
ḥurmā 1. Far. Hurma renkli.
ḥ.+ yı ṭorı 2a/14, 2a/15, 2b/04,
3a/11, 3b/10, 6a/03, 6a/06
[=7]
2. Hurma ağacının tatlı, etli,
besleyici meyvesi.
h.+ çekirdegini 31a/08
[=1]
ḥurūfāt Ar. Harfler.
ḥ.+uñ 18b/03
[=1]
ḥuṣūṣa Ar. Bilhassa, hasseten, özellikle.
ḥ. 6a/05, 7a/08
[=2]
ḫūy Doğuştan olan tabiat, yaradılış,
mizaç.
ḫ.+(bed ḫūy) 37a/03
[=1]
ḥükm Bir şeyin şöyle veya böyle
olduğu hakkında verilen karar.
ḥ.+ünden 33a/10
[=1]
hünerlü Hüneri olan marifet ve maharet
sahibi.
h. 5a/15, 5b/11, 6a/04, 6a/09,
6a/11, 6a/12, 6a/15, 13a/03
h.+dür 6b/01
[=9]
hünersüz Hüneri olmayan bir maharete
veya ustalığa sahip bulunmayan.
h. 5b/03
[=1]
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i
1. Aslı Eski Türkçede ermek
iken irmek>imek olarak değişen ve
kökü eriyip bugün sadece “Şu veya bu
durumda bulunmak” anlamındaki idi,
imiş, ise, iken şekilleri kullanılan,
eklendiği isimlere yargı görevi yükleyen
fiil, ek fiil, cevher fiil.
i.-di 4b/01
i.-se 11b/05, 18b/04, 18b/06
[=4]
2.Aslı Eski Türkçede ermek iken
irmek>imek olarak değişen ve kökü
eriyip bugün sadece “Şu veya bu
durumda bulunmak” anlamındaki idi,
imiş, ise, iken şekilleri kullanılan,
eklendiği isimlere yargı görevi yükleyen
fiil, ek fiil, cevher fiil.
i.-er idi 7b/05
i.-mez idi 4a/12
i.-muĢ idi 2b/07
i.-r idi 7b/05
i.-ur imiĢ 2b/01
i.-ur ise 19a/03
[=6]
ibrīḳ Kulplu, emzikli, karınlı ve ince
boyunlu su kabı.
i. 26b/04
[=1]
ibriĢim Far. Kalınca bükülmüş ipek
iplik
i. 18a/09
i.+ile 32b/10
[=2]
ibtidā Ar. Başlama.
i. 4b/05, 7b/06, 12a/01
[=3]
ibtidāsebāt Tayın doğduktan sonra on
gün içinde aşağıdan ve yukarıdan ikişer
tane çıkan ilk dört dişi; orta kesici
dişler.
i. 8a/12
[=1]
iç Bir şeyin kendi sınırları arasında
kalan kısmı, dahil.
i. 5b/01, 7a/04, 20b/07, 28a/03

I
ılıcaḳ Ilıkça, az ılık.
ı. 13a/10, 13a/15, 13b/15,
14b/05, 16b/14
[=5]
ılıcaḳ Ilıkça,az ılık.
ı. 9b/04, 17a/15, 20a/05, 20a/10,
33b/02
[=5]
‘Iraḳī Ar. Irak‟a ait.
‘ı. ṣabunı 25a/07
[=1]
ısıcaḳ Sıcak.
ı. 13b/01
[=1]
ısıçaḳ Bk. Isıcaḳ.
ı. 27b/06, 32b/08
ı.+ısıçaḳ 22b/06
[=3]
ıṣır- Dişler arasına alıp sıkmak,
dişlemek.
ı.-dıgı 33b/07, 33b/12
[=2]
ıṣırġan Isırgangillerden, terkibinde
formik asit bulunan, sert tüylerle kaplı,
halk hekimliğinde romatizmaya, mafsal
ağrılarına, kanamaya vb. çeşitli
hastalıklara karşı kullanılan dalayıcı
bitki. Urtica membranacca.
ı.+ otı 21a/07
[=1]
ısıt- Sıcak duruma getirmek.
ı.-up (ısıdup) 9b/12, 13b/08
[=2]
ıṣlan- Islak duruma gelmek.
ı.-a 14b/05
ı.-mıĢ 14a/08
[=2]
ıṣlat- Islak duruma getirmek.
ı.-up 20a/02
ı.-up (ıṣladup) 10b/03, 12b/03,
12b/14, 14a/03, 16b/08, 26a/03,
26b/12, 32a/03
[=9]
Ġ
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i.+inde 8b/09, 1b/06, 12b/08,
13a/09, 15b/06, 19b/05, 20a/11,
25a/09, 34b/11
i.+ine 12a/10, 12b/06, 13b/14,
14a/14, 15a/11, 15a/13, 16b/13,
17a/14, 17b/15, 19b/10,
20b/09, 26b/04, 30a/13, 30b/11,
31b/12, 32a/12, 32b/10, 33a/02,
34b/07
i.+ini 34b/15
i.+lerinde 8b/05
i.+ünde 16a/11
i.+ında 15a/07
[=36]
iç yaġ Geviş getiren hayvanların karın
boşluğundan çıkarılan yağ.
i.+ı 30a/09
i.+ını 20a/01
[=2]
iç- Bir sıvıyı ağza alıp yutma.
i.-mez 33b/05
[=1]
içerü İç yana doğru, iç tarafa doğru.
i. 9b/12, 15b/09
[=2]
içir- İçmesini sağlamak.
i.-eler 13b/0115b/10
[=1]

i.+ile 18a/09
[=2]
iḥdā Ar. Hediye verme, hediye
gönderme.
i.+eyle- 18b/10
[=1]
iḫlāṣ Ar. Kur‟an-ı kerim‟in 112.
suresinin adı.
i.+ı Ģerīf 18b/09
[=1]
iḫrāc Dışarıya çıkarma, dışarıya atma.
i.+eyle- 2a/07, 2a/08, 2a/10,
2a/11
i.+ol- 23b/01
[=5]
iḥrāḳ Yakma.
i.+eyle- 11b/14
i.+it- 30b/08
[=2]
iken Ek-fiilin zarf-fiil eki almış
biçimidir.
i. 7b/10, 13b/01, 16b/07, 21a/14,
21b/01, 21b/11, 26a/10, 27a/01,
28b/07, 32b/08
[=10]
iki Birden sonra üçten önce gelen
sayının adı.
i. 5a/03, 5a/09, 5a/09, 5a/12,
5a/12, 5b/08, 6b/05, 7a/01, 7b/07,
7b/13, 8a/11, 8a/11,
8b/05, 9a/04, 9a/05, 9b/04,
10a/15, 10b/04, 10b/13, 13a/05,
13a/11, 13b/09, 13b/12,
16b/02, 16b/12, 17a/01, 17a/12,
17b/03, 17b/03, 18a/08, 18b/04,
18b/05, 19a/12,
19b/05, 20b/06, 21a/02, 21a/06,
23b/04, 23b/04, 23b/05, 23b/09,
24a/06, 24b/11,
24b/14, 25a/04, 25a/08, 25a/09,
26a/09, 26b/02, 26b/03, 26b/11,
27a/13, 27b/05, 28a/03,
29a/05, 29a/15, 29b/14, 31a/13,
31b/14, 32a/01, 32a/10, 32b/02,
33a/07, 34a/10, 34a/12,
34b/14, 35a/10, 35a/11, 35b/02,
36b/02, 36b/08, 37a/03, 37a/05

içün Amacıyla, maksadıyla.
i. 2b/02, 11b/10, 16a/01, 16a/03,
16a/11, 24b/07
[=6]
içür- İçmesini sağlamak.
i.-e 16b/04, 16b/09, 19b/12,
34b/12, 35a/03
i.-eler 9a/11, 9a/15, 13b/09,
14a/07, 15b/15, 17a/13, 17b/12, 17b/14,
18a/02, 19b/05,
20a/14, 26b/01, 26b/06, 31a/02,
31a/05, 31a/15, 34a/02, 34b/13, 35a/10,
35a/12
[=25]
igne Bir tarafında iplik geçirilecek bir
deliği bulunan, ucu sivri, dikmeye
yarayan ince çelik alet.
i. 32b/10
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i.+(kırk iki) 8b/01
i.+(on iki) 4b/02, 8a/15, 18b/11
i.+sinden 2b/04
i.+yüz 9a/15, 10a/03
[=80]
ikinci İki sayısının sra sıfatı, sırada yeri
birinciden sonra, üçüncüden önce olan.
i. 4b/05, 4b/12, 4b/14
i.+si 4b/08
[=4]
ikiĢer İki sayısının her birine iki veya
her defasında iki anlamına gelen
üleştirme şekli.
i. 16b/02, 16b/07
[=2]
iḳtiżā Ar. Gerekme, gerektirme.
i.+da (ḥin-i iḳtiżā) 11b/15
[=1]
‘ilāc Ar. Bir hastalığı, bir yarayı iyi
etmek üzere içilmek, herhangi bir yolla
vücuda verilmek veya dışarıdan
sürülmek süretiyle kullanılan maddelere
verilen isim, em.
i. 10b/05, 11a/03, 11a/04,
11a/09, 20a/04, 36b/05, 36b/06
i.+ı 9a/07, 10b/07, 11a/04,
11a/11, 12a/04, 12a/14, 12b/11,
13a/05, 13a/12, 13b/12,
14a/10, 14b/08, 15a/08, 15b/01,
15b/06, 16b/12, 19b/03, 19b/06,
21a/06, 21a/11,
21b/10, 22a/09, 26a/02, 26a/08,
27b/14, 28b/01, 28b/08, 29a/11,
31a/12, 32a/02, 33a/06,
33b/11, 34b/05
i.+ı (meẕkūr ‘ilācı) 26a/04
i.+ı āḫır 24b/14
i.+ı meẕkūr 23a/01, 28b/06
i.+ını 9a/03
i.+ile 11a/15
i.+lardan 24a/14
i.+nı 19a/11
[=48]
ile
1. İki kelimeyi, iki öbeği
birbirine bağlar.
i. 7a/01, 32b/13
[=2]

2. İsimlerin sonuna gelerek
beraberlik, refakat, vasıta, araç, hâl,
tarz, ilişki vb.
anlamlarda zarflar yapar.
i. 1b/06, 1b/06, 2a/01, 2b/07,
2b/09, 2b/11, 4a/04, 5a/09, 7b/13,
8a/15, 8b/14, 9b/05,
9b/10, 9b/13, 9b/14, 10a/01,
10a/03, 10a/12, 10a/12, 10a/13,
10b/02, 10b/03, 10b/14,
11a/05, 11a/08, 11a/11, 11a/14,
11a/15, 11b/03, 11b/08, 11b/09,
11b/12, 12a/03, 12a/05, 12a/11,
13a/14, 13b/05, 13b/01, 15a/05,
15a/10, 16b/02, 17a/02, 20a/14,
20b/01, 21a/02e, 27b/12, 33b/08,
14a/02, 14a/06, 14a/13, 14b/01,
14b/05, 14b/08, 14b/15, 15a/01,
15a/02, 15a/04, 15a/15, 15b/10,
15b/14, 16b/13, 16b/15, 17a/01,
17a/07, 17a/09, 18a/09, 18a/13,
18a/14, 19a/14, 19a/15, 19b/09,
20a/09, 20a/11, 20b/09, 20b/15,
21a/08, 21a/12, 21a/12, 21b/01,
21b/03, 21b/11, 22a/03, 22a/10,
22a/12, 22a/15, 22b/01, 22b/03,
22b/12, 24a/01, 24a/03, 24a/05,
24a/08, 24a/10, 24a/15, 24b/12,
25a/06, 25a/11, 25a/12, 25a/14,
25b/02, 25b/05, 25b/13, 26a/02,
26a/14, 26b/12, 26b/13, 27a/01,
27a/03, 27a/09, 27b/01, 27b/06,
28a/01, 28a/09, 28b/03, 28b/05,
28b/11, 28b/12, 28b/15, 29b/01,
29b/01, 29b/03, 29b/05, 29b/06,
30a/01, 30a/04, 30a/07, 30a/08,
30a/09, 30b/03, 30b/06, 30b/09,
31a/04, 31a/05, 31a/09, 31a/15,
31b/12, 32a/03, 32a/12, 32b/01,
32b/02, 32b/08, 32b/10, 33a/02,
33a/14, 33b/15, 34a/03, 34a/12,
34b/15, 35a/07, 35a/08, 35a/10,
35a/15
i.+ıla 24a/11
[=153]
‘illet Ar. Hastalık.
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‘i. 9a/03, 9b/15, 10b/04, 15a/05,
21b/09, 29b/13, 32a/09, 36b/04
‘i.+dür 13a/01, 21b/09
‘i.+e 10b/05
‘i.+i 35b/08
[=12]
imdi Bunun için, bu sebepten, bundan
dolayı, o halde, öyle ise, binâenaleyh.
i. 5a/01
[=1]
in- (Bulunduğu yerden) Aşağıya doğru
gelmek.
i.-en 22b/09, 23a/14
i.-er 13a/02, 21b/09
i.-se 22a/05su, 22b/08, 23a/05

i.+a 17a/08
i.+nuñ (insan baĢınuñ) 12a/15
i.necisi 11b/02
[=5]
intiḫāb Ar. Seçmek.
i.+it- 2a/04
[=1]
ip Dokuma malzemesinden yapılan ve
bağlamak için kullanılan, çeşitli
kalınlıkta bükülmüş sicim.
i.+ile 30a/15, 34a/03
[=2]
iptidā Ar. Başlama.
i. 26a/08, 26b/14, 30a/03
[=3]
irende Rende.
i.+den 19b/08
[=1]
irendele- Rendelemek.
i.-yüp 20a/07
[=1]
irin Cerahat.
i. 9a/05
[=1]
iriñlüce İrin toplamış, cerahatli.
i. 10b/06
[=1]
irlig Er bezlerinin olduğu yer.
i.+i 5b/07
[=1]
ise Koşul-şart ifade eder veya şart
anlamını kuvvetlendirir.
i. 2b/08, 3b/07, 5b/06, 8a/02,
8b/10, 9b/07, 10b/04,
10b/10, 10b/11, 14b/03,
17a/02,
17a/03, 18b/01, 19b/07, 19b/07,
20b/11, 21a/10, 21b/03, 22b/03,
26a/12, 26b/12, 26b/15, 27b/01,
27b/06, 28a/11, 29a/09, 29a/13,
29a/15, 29b/14, 30b/03, 31a/01,
32a/15, 32b/07, 34a/03, 35b/11,
36a/03, 36a/04, 36a/06, 36a/08,
36a/10, 36a/12, 36a/14, 36b/03,
36b/03, 36b/05, 36b/07, 37a/05
[=47]

[=7]
ince 1. Kendi cinsinden olanlara göre
kalınlığı az olan.
i. 4b/06, 5a/05, 5b/05, 6a/04,
8b/13, 11a/13ince, 11b/03,
14b/08,
2. Özenle ve küçük ayrıntılarına
kadar emek verilerek, iyice.
i. 12a/02, 26b/02, 27a/13
[=11]
incel- İnce duruma gelmek.
i.-ür 8b/12
[=1]
incir (<Far. encir) Dutgillerden, asıl
yurdu Akdeniz kıyıları olan, pürtüklü,
geniş ve dilimli yapraklı, çoğunlukla
sütlü, yumuşak odunlu bazıları tırmanıcı
olan ağaç (Ficus) ve bu ağacın etli, tatlı,
içinde küçük çekirdekleri bulunan
meyvesi.
i. 13a/13, 19b/13
[=2]
inçe Tâneleri ufak olan.
i. 26b/05
[=1]
inek Dişi sığır.
i. südiyle 20a/04
[=1]
insan Ar. İki ayaklı, iki elli, aklı ve
konuşma yeteneği olan memeli canlı.
i. 8b/15, 9a/01
140

ishāl Tabi olandan daha çok, daha sık
ve daha sulu dışkı ç ıkarma, amel,
sürgün.
i.+uġra- 34a/11
[=1]
isim Varlıkları birbirinden ayırmaya,
tek tek veya cins cins karşılamaya
yarayan kelime, ad.
i.+ile 2b/07, 2b/09
i.+ini (ismini) 18b/04
[=3]
Ġskender-i Ẕū’l-ḳarneyn Ar. “İki
boynuz sahibi, mecazen doğunun ve
batının sahibi İskender.” anlamında
Arapça bir söz.
i.+ḥażretleri 2a/02
[=1]
issice Sıcak.
i. 12a/06
[=1]
iste- (Bir şeye karşı) İstek duymak, (o
şeyi) arzulamak, arzu etmek.
i.-rem 3b/13
[=1]
isti‘āze Ar. Allah‟a sığınma.
i. 2b/10
[=1]
iĢāret Bir şeyi, anlatılmak istenen bir
manayı el, parmak, kaş, göz, baş ile
gösterme.
i.+it- 5a/09
[=1]
iĢit- Kulakla algılamak, duymak.
i.-üp (iĢidüp) 1b/07
[=1]
iĢle- İçine kadar girmek, nüfuz etmek.
i.-ye 22b/04
[=1]
iĢlet- İçine kadar girdirmek, nüfuz
ettirmek.
i.-eler (iĢledeler) 21b/07
[=1]
it alası (Metinde) Atın kendi tüyünün
renginde benekleri olmasına denir.
i. 6b/10, 36b/15
[=1]
it Köpek.

i. necisi 28b/03
[=1]
it üzümü Patlıcangillerden 20- 25
santim boyunda, küçük beyaz çiçekli,
yumuşatıcı, yatıştırıcı, uyuşturucu ve
ağrı dindirici hassalarından dolayı bazı
ilaçların yapımında kullanılan bir yıllık
otsu bitki, köpek üzümü
i. 12b/12, 20b/11
[=2]
it- Türkçede birçok kelimenin sonuna
gelerek birleşik fiiller teşkil eden,
sonuna geldiği kelimeye göre değişik
fonksiyonları olan, geçişli veya geçişsiz
fiiller, ayrıca çeşitli deyimler yapan fiil.
i.-dükçe 9b/06
i.-e 10b/04
i.-e (ide) 2b/09, 9b/10, 13a/12,
18b/04, 18b/05, 21a/01, 21a/15,
21b/11, 28a/01, 32a/10
i.-ecek (idecek) 36a/01
i.-eler (ideler) 7b/14, 10b/14,
10b/15, 11a/05, 11a/08, 11a/09,
11a/11, 11a/15, 11b/15,
12a/03, 13a/12, 13b/02, 13b/15,
14b/03, 16a/15, 16b/04, 18a/07,
18a/15, 18b/07, 20a/12,
20b/11, 21a/11, 21a/15, 24a/02,
24a/07, 24a/08, 24a/13, 24b/13,
25a/04, 25a/06, 26a/10,
26b/11, 27a/01, 27b/02, 27b/06,
28b/06, 28b/11, 29b/03, 30b/04,
30b/15, 31a/10,
31b/08, 32a/08, 32b/02, 32b/09,
33a/15, 33b/02, 33b/15, 34a/08,
34a/10, 34b/14, 35a/11
i.-elim (idelim) 7b/06, 9a/03
i.-en (iden) 9b/06
i.-er (ider) 5a/09, 8a/06, 15a/11,
15b/14, 17a/09, 17a/10, 18a/06,
21a/04, 31b/06,
31b/06, 35b/11, 36b/02
i.-er (iderler) 17a/09
i.-er-(ider) 20a/05
i.-erken (iderken) 12b/09
i.-erler (iderler) 6b/13, 6b/15,
29a/11, 36b/15
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ġusl it- 7b/13, 11a/05,
25a/14, 27b/02, 27b/06, 32b/09
ḥaçāmat it- 29b/04
ḥal it- 23b/05
ḥalt it- 20b/01, 27a/09,
29b/01, 31b/08, 32a/05
ḫarāb it- 31b/06
ḥareket it- 9b/06, 21a/05
ḥıfẓ it- 11a/09, 11b/15
intiḫāb it- 2a/04
iĢāret it- 5a/09
iżāfe it- 13a/15, 13b/15,
21a/13
ḳaṭ‘ it- 15b/11, 20a/05
maḫlūṭ it- 11b/09,
13b/06, 27a/04
maḥv it- 20a/05
naẓar it- 32b/06
nüzūl it- 21a/04
rivāyet it- 3a/04, 3a/09
saḥḳ it- 9a/12, 9b/13,
10b/08, 11a/13, 11b/14,
12a/02, 12a/05, 12a/11,
14a/12, 14b/12, 15b/10,
16a/05, 20a/14, 22a/09,
22a/10, 26a/15, 26a/14,
27a/13, 28b/13, 29a/12,
31a/06
Ģerbet it- 16b/03, 34b/12
taḥvīl it- 11a/06
tedārīk it- 2b/05
te’ḫir it- 37a/03
tesmiye it- 2b/09
ṭılā it- 10b/14, 11a/08,
11a/11, 13b/02, 13b/15, 14b/03,
21a/15, 21a/15, 26b/11,
26b/13, 31a/10
tımār it- 7b/14, 35a/11
vażʻ it- 9b/02, 28b/11,
32b/02
yaḳı it- 21a/01
yaĢ it- 17b/06
żaʻīf it- 31b/06
[=93]
ittiṣāl Ar. Bitişiğinde, yanında.
i.+ında 36a/09
[=1]

i.-erler idi 7b/05
i.-erlerdi (iderlerdi) 7b/05
i.-erlerse (iderlerse) 34b/03
i.-erse (iderse) 8a/02
i.-ince (idince) 11a/06
i.-mege 2a/04
i.-miĢler 3a/09
i.-miĢlerdir 3a/04
i.-üp(idüp) 19b/15, 37a/03
i.-üp (idüp) 2a/03, 2a/04, 2b/05,
7b/08, 7b/13, 7b/15, 9a/11, 9a/12,
9b/02, 9b/13,
10a/04, 10a/04, 10b/08, 11a/13,
11b/07, 11b/09, 11b/14, 12a/02,
12a/05, 12a/10, 12a/11, 13a/15,
13b/06, 13b/15, 14a/12, 14b/12,
15b/10, 15b/11, 16a/01, 16a/05,
16a/12, 16b/03, 16b/14, 17a/13,
17b/06, 17b/13, 19a/01, 19a/11,
19b/05, 19b/09, 20a/05, 20a/08,
20a/14, 20a/15, 20b/01, 21a/01,
21a/13, 22a/09, 22a/10, 22b/15,
23b/05, 23b/06, 23b/08, 24a/06,
24a/15, 24b/04, 25a/02, 25a/08,
25a/14, 26a/14, 26b/01, 26b/13,
27a/09, 27a/13, 27a/15, 28a/09,
28b/13, 29a/01, 29a/12, 29b/01,
29b/04, 29b/06, 29b/09, 30b/08,
31a/02, 31a/02, 31a/05, 31a/06,
31a/15, 31b/08, 32a/05, 32a/05,
32b/06, 33a/09, 33b/02, 33b/09,
33b/10, 34a/01, 34a/10, 34b/12,
35a/03, 35a/12
[=190]
‘add it- 6b/13, 6b/15
‘amel it- 11a/15
bend it- 7b/08
bevl it- 17b/13
beyān it- 9a/03
cem it- 31a/02
cereyān it- 15a/11
da‘vet it- 2a/03
def it- 15b/14, 35b/11
ekl it- 8a/02, 20a/08,
33b/09, 33b/10
emr it- 2a/04
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iżāfe Ar. Ekleme, ilave etme.
i.+eyle- 31b/14, 32a/13
i.+it- 13a/15, 13b/15, 21a/13
i.+olun- 36b/03
[=6]
K

ḳ.+ını 31a/03
[=1]
ḳabża Ar. (Sayılarla kullanıldığında)
Avuç, tutam.
ḳ. 17a/08
[=1]
ḳaçan Ne vakit, ne zaman ki.
ḳ. 24b/15, 31b/04
[=2]
ḳaç- (Birinden veya bir şeyden)
Kurtulmak için süratle uzaklaşmak.
ḳ.-maz 33b/06
[=1]
ḳadar Ar. Ölçüde, derecede.
ḳ. 6b/04, 9a/01, 9a/02, 13b/03,
13b/07, 19a/15, 19b/01, 19b/11,
21a/14, 23b/08, 27a/08,
28a/15, 33a/09, 35a/14
ḳ.+(her ne ḳadar) 1b/05
ḳ.+dır 9a/01
ḳ.+dur 13a/05
[=17]
ḳāffe Ar. Hep, bütün, cümle.
ḳ.+i aʻżāsına 35b/05
[=1]
ḳaftan Yılan Derisi.
ḳ.+ı (yılan ḳaftanı) 16a/01
[=1]
kāfūr Ar. Hindistan ve Çin‟de yetişen
kafur ağacı (Champhorosma
monspeliaca)nın zamkından elde edilen
ve hekimlikte kullanılan beyaz, yarı
şeffaf, kolaylıkla parçalanabilen ıtırlı
madde.
k.+ile 20a/09
kāġıd Hamur haline getirilmiş bitki
maddelerindeki çok ince liflerin
keçeleştirilmesi suretiyle imal edilen,
birçok işte kullanılan ince yaprak.
k. 29a/01
[=1]
kāh Bâzan, bâzı zaman, gâh.
k. 7b/12
[=1]
kāhil Tembel.
k. 12b/10
[=1]

ḳab İçine yenecek öteberi konan mutfak
eşyâsı.
ḳ.+da 13b/07
[=1]
ḳaba ḳuĢluḳ vaḳtı Öğleden bir iki saat
önceki zaman.
ḳ. 7b/11
[=1]
ḳabaḳ Kabakgillerden, sürüngen
gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir
bitki, Cucurbita.
ḳ. 16a/09
ḳ. yapraġınuñ 35b/12
[=2]
ḳabar- Ağırlığı artmadan hacmi
büyümek.
ḳ.-mıĢ 30a/08
[=1]
ḳabarlis Çinko ve bakır sülfat.
ḳ.+(zāc-ı ḳabarlis) 12b/02,
14a/12
[=2]
ḳablu ṭulū‘i’Ģ-Ģems Ar. Güneş
doğmadan önce.
ḳ. 18b/08
[=1]
ḳabuḳ Bir şeyin üstünü kaplayan,
kendiliğinden meydana gelmiş az veya
çok sert tabaka.
k.+ı (kabuġı) 19b/11, 31b/10
k.+ını (kabuġını) 34b/14
[=3]
ḳabūl Ar. Bir şeye isteyerek veya
istemeyerek peki deme, razı olma,
muvafakat etme.
ḳ.+et- 36b/05, 36b/06
[=2]
ḳabż Ar. Büyük abdest yapmakta
çekilen güçlük, tabiî olarak ve gerektiği
kadar dışarı çıkamama, peklik, inkıbaz.
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kākül Far. Alna düşen kısa saç demeti,
perçem.
k.+inüñ 31b/01
[=1]

ḳalıp (Sabun, buz, peynir vb. düzenli
biçimli şeyler için) Parça.
ḳ. 19b/05, 25a/01, 25a/08
[=3]
ḳalḳ- 1. Oturur veya yatar durumdan
çıkarak ayakları üzerinde doğrulmak,
ayak üstü durmak.
ḳ.-ar 35b/10
2. Kabarmak, ayrılmak.
ḳ.-ar 16b/12, 28b/08
[=3]
ḳamçı Ucuna ince deri, meşin veya ip
bağlanmış bir değnekten ibaret vurma
aleti, kırbaç.
ḳ. 4b/14, 7a/04
[=2]
ḳamıĢ Buğdaygillerden, sulak yerlerde
yetişen, çeşitli türleri olan, içi boş, yüzü
boğumlu bitki.
ḳ. 12b/06
ḳ.+ile 11b/09
ḳ. yabraġı 5a/03
[=3]
ḳan Plazma ve kan yuvarlarından
meydana gelen ve damarların içinde
dolaşarak vücut dokularını besleyen
kırmızı renkli sıvı.
ḳ. 12a/01, 12a/07, 12a/09,
15a/03, 15a/11, 18a/13, 18a/14,
20b/03, 20b/06, 20b/07,
21a/06, 21b/13, 24b/15, 26a/09,
26a/12, 26a/13, 26b/08, 26b/11,
28a/03, 29a/07, 31b/10
ḳ.+al- 13a/06, 13b/13
ḳ.+ı 14a/10, 20b/07, 21b/14
ḳ.+ını 12a/02
ḳ.+la 9a/06
[=28]
ḳanat (Metinde) Burnun yan kısımları.
ḳ.+ları 9a/07, 16b/12
[=2]
ḳanḳı Hangi.
ḳ. 10b/09, 17a/09
[=2]
ḳapaḳ Bazı organları örtmeye yarayan
zar veya organ.
ḳ.+ı 8b/02

ḳāle Resūlullah Hz. Peygamber (s.a.s)
“şöyle buyurdu” manasına gelen bu
tabir. Hz. Peygamber'in sözlerini
sevkederken kullanılan eda lafızlarının
başında gelir.
ḳ. 4a/04
[=1]
ḳal- Var olmaya devam etmek,
bitmeden sürmek, sürüp gitmek.
ḳ.-a 10a/15
ḳ.-an 7a/10
ḳ.-ınca 19b/01
ḳ.-ınça 10a/03
ḳ.-makdan 10a/07
ḳ.-maz 19a/02, 19a/04
ḳ.-ur 8b/07, 12b/08
ḳ.-ur ise 19a/03
eser ḳal- 23b/07, 30b/15
[=17]
ḳaldır- Bulundugu yerden yukarıya
doğru hareket ettirmek.
ḳ.-up 16b/14
[=1]
ḳalem Yazı yazmaya mahsus,
genellikle çubuk biçiminde âlet.
ḳ.+i 18b/02
ḳ.+i cengār 28b/14
ḳ.+ile 11b/03, 12a/03
[=4]
ḳalın Kendi cinsinden olan şeylere
göre, iki yüzü arasındaki uzaklığı büyük
olan.
ḳ. 4b/10, 4b/11, 6a/02, 8b/04,
8b/12, 20b/15, 21a/05, 31b/04
[=8]
ḳalınça Biraz kalın.
ḳ. 16b/15
[=1]
ḳalınlıḳ Kalın olma durumu, kalın olan
şeyin hal ve sıfatı.
ḳ.+ından 11b/11
[=1]
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ḳ.+ını (göz kapaġını) 12a/07
[=2]
ḳapuḳ Bir şeyin üstünü kaplayan,
kendiliğinden meydana gelmiş az veya
çok sert tabaka.
ḳ.+ı (çam ḳapuġı) 14b/11
ḳ.+ı (günlük ḳapuġı) 14b/11
[=2]
ḳara En koyu renk, siyah.
ḳ. 27b/15, 28a/01, 30a/09
ḳ. çalınuñ 20b/08
ḳ. fülfül 12a/10
ḳ. ḳaṣnī 10a/01
ḳ. zırnıḫ 10b/07, 11a/06
ḳ naft 13b/14
ḳ. büber 16a/04
[=10]
ḳara ḳuĢ Atların ayaklarında şiş yapan
bir hastalık.
ḳ. 22b/11, 22b/14
ḳ.+una 23a/04
ḳ.+uñ 22b/13
[=4]
ḳaraca Siyah renkte olan, siyahça.
ḳ. 8b/05
[=1]
ḳaranlıḳ Işık olmama durumu.
ḳ.+gice 2b/02
[=1]
ḳarañlu Bk. ḳaranlıḳ
ḳ. 34b/02
[=1]
ḳarın İnsan ve hayvan vücudunun
kaburgaların kenarından kasıklara kadar
olan ve iç boşluğunda mide, bağırsak,
böbrek, safra kesesi, rahim, dalak,
karaciğer gibi organlar bulunan kısmı,
batın.
ḳ.+ı 4b/12, 16b/11, 17b/02
ḳ.+ında 7a/10, 15b/11, 15b/13
ḳ.+ını 17a/01, 22b/08
[=8]
ḳarıĢdır- Karışmasını, bir maddenin
başka bir madde içinde dağılmasını
sağlamak.
ḳ.-a 17b/11
ḳ.-alar 14a/08, 35a/09

ḳ.-up 9b/03, 10a/14, 17a/08,
22b/02, 24b/02, 25a/03, 27a/14,
28a/06, 28a/12, 30a/10,
30a/13, 32a/14, 33b/08
ḳ.-mayup 7b/04
[=17]
ḳarīb Ar. (Zaman ve yer bakımından)
Yakın.
ḳ. 2a/07
[=1]
ḳaṣḳatı Hareket edemez duruma
gelmek.
ḳ. 16b/11
[=1]
ḳaṣnı Yaban marulu, hindiba. Cichorum
endivia
ḳ. 9b/02, 21a/11
[=2]
ḳaĢaġı Hayvan tımarında kullanılan
dişli, madeni alet.
ḳ. 25a/10
[=1]
ḳaĢaġıla- Kaşağı ile tımar etmek.
ḳ.-yup 27b/12
[=1]
ḳaĢan- (Büyük baş hayvanlar) Durup
işemek.
ḳ.-a 17a/15, 17b/06
ḳ.-ıcak 5b/08,7b/09
ḳ.-masa 17b/14, 18a/02
ḳ.-maz 16b/11
ḳ.-mazsa 20a/13
ḳ.-sa 20b/03
ḳ.-ur 35b/10
[=10]
ḳaĢı- Vücûdun herhangi bir yerinde
duyulan, kaşıntı denen hafif yanma veya
batmaya benzer hissi gidermek için bu
hissin duyulduğu yeri tırnakları veya
başka bir şeyi üzerinde gezdirmek
sûretiyle hafifçe ovmak, hafifçe kazır
gibi yapmak.
ḳ.-maya 28a/02
[=1]
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ḳaĢıḳ Sulu veya taneli şeyleri yemeye
mahsus, ağıza giren kısmı genişçe ve
çukurca, saplı sofra aleti.
ḳ. 17b/10
ḳ.+ile 35a/07
[=2]
ḳat‘ Ar. Kesme, kesilme, biçme,
biçilme.
ḳ.+it- 15b/11, 20a/05
ḳ.+ol- 14a/10
[=3]
ḳat- Bir şeyin içine, üstüne veya yanına
miktar veya niteliğini değiştirecek bir
şey koymak, ilâve etmek, eklemek.
ḳ.-alar 20a/01
ḳ.-ar 27a/13
ḳ.-up 12a/06, 13a/15, 17a/15
[=5]
ḳatı Çok, pek çok.
ḳ. 5b/09, 13a/04, 13a/04, 15a/06,
19b/03, 21b/08, 29b/04
ḳ.+ḳatı 17b/05
[=8]
ḳaṭır Atgillerden, kısrak ile erkek
eşeğin çiftleşmesinden doğan melez
hayvan.
ḳ.+a 4b/04, 4b/13
[=2]
ḳaṭmer Bir şeyi oluşturan katlardan her
biri.
ḳ. 36a/15
[=1]
ḳaṭran Ar. Odun, petrol vb.nin
damıtılmasından elde edilen, koyu,
yapışkan, rengi kahverengi ile siyah
arasında değişen, keskin is kokulu, suda
erimediği için sürüldüğü yeri suya ve
rutubete karşı koruyan ve birçok
organik maddenin imâlinde kullanılan
madde.
ḳ. 14b/02, 15a/11
ḳ.+ı 28a/08, 28a/13
ḳ.+ile 24a/01, 35a/15
‘arabacı ḳaṭranı Özel bir katran
türü.
a. 23a/03, 23a/08
[=8]

Ḳuman 11. yüzyıl ile 14. yüzyıl
arasında Doğu Avrupa'da yaşamış
Kıpçakların batı kolunu oluşturan büyük
bir kabiledir bir Türk halkı.
ḳ.+ınuñ 7b/01
[=1]
ḳavrul- Bir kabın içinde kızaracak
şekilde pişirilmek.
ḳ.-mıĢ 19a/10
[=1]
ḳavur- Bir şeyi bir kabın içinde
kendisinden başka bir malzeme
koymadan pişirmek.
ḳ.-up 18b/15, 19a/09
[=2]
ḳayna- Bir sıvı, sıcaklığı belli bir
dereceyi bulduğunda buhar durumuna
geçerek fokurdamak.
ḳ.-r 15a/11
ḳ.-yan 10b/03
[=2]
ḳaynat-Bir şeyin, pişirmek veya belli
bir işleme tâbi tutmak maksadıyla su
veya bir sıvı içinde kaynamasını
sağlamak.
ḳ.-alar 21a/12, 21a/13, 31b/13
ḳ.-up 10a/03, 10a/13, 10a/15,
10b/02, 10b/15, 12a/05, 12b/13,
13a/08, 13a/14, 13b/13,
14b/15, 15b/15, 17a/07, 17b/01,
18a/01, 19b/01, 19b/14, 20b/09,
21a/08, 21b/11,
22a/12, 22a/15, 23a/02, 23a/04,
23a/09, 24b/10, 24b/13, 27a/01,
27a/07, 27b/11, 28a/04,
28b/03, 28b/11, 29a/09, 30a/04,
31b/12, 32b/08
[=42]
ḳaz Ördekgiller familyasından, gri ve
beyaz tüylü, bitkiyle beslenen, bâzı
türleri göçebe olan, bâzı türleri ise
kümes hayvanı olarak yetiştirilen, perde
ayaklı büyük kuş cinsi.
ḳ. 12a/15
ḳ. ayaġı 14a/01
ḳ. necisi 12b/01
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kemāl Ar. Bir şeyin tam ve noksansız
dereceye erişmiş olması durumu,
mükemmellik.
k.+iyle 27b/01
[=1]
kemik İnsanda ve omurgalı hayvanlarda
vücudun çatısını meydana getiren ve
yumuşak kısıımlara destek olan
beyazımsı sert organların ortak adı.
k. 23a/13, 23a/13, 23b/07
k.+i 36b/08
k.+in 23b/10
[=5]
kemük Bk. Kemik.
k. 23b/03
k.+den 23b/07
k.+in 23b/11, 23b/13
k.+leri 8b/12
k.+üñ 23b/02
[=6]
kemür- (Sert bir şeyi) Dişleriyle azar
azar yontar gibi koparmak.
k.-mege 8b/10
[=1]
kendi İyelik eki almış kelimelerin
önüne geldiğinde sıfat gibi kullanılır ve
anlamı pekiştirir.
k. 36b/13
[=1]
kendir Kendirgiller familyasından, sap
liflerinden halat ve çuval yapılan bitki;
kenevir. Cannabis sativa.
k. 32b/01
[=1]
kenevir Bk. Kendir.
k.+otını 15b/13
[=1]
kepek Öğütülüp elenen tahıl
tanelerinden eleğin üstünde kalan kabuk
kırıntıları.
k. 21a/07, 26b/12
k.+gibi 28b/01
k.+i (kepegi) 22a/12, 28b/11
k.+lerini 28b/02
[=6]
kepekli İçinde kepek bulunan.
k. 24a/12

[=3]
ḳazı- Kesici veya sert bir âletle bir
şeyin üstünden ince bir tabaka
kaldırmak.
ḳ.-ması 29a/09
ḳ.-ması-çün 29a/07
[=2]
ḳazındı Kazıma sonucunda çıkan
parça.
ḳ.+sı 12a/15
[=1]
ḳazu- Kesici veya sert bir âletle bir
şeyin üstünden ince bir tabaka
kaldırmak.
ḳ.-yalar 28b/02
[=1]
Kebīşe (Metin) Arap cinsi at.
k. 7a/13
[=1]
keçe Dokuma yoluyla değil yapağıyı
dövmek veya ayakla tepmek suretiyle
yapılan kaba kumaş.
k.+ye 28b/08
[=1]
keçi Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi
ve pöstekisi için yetiştirilen, çenesinde
sakalı bulunan, bitkilere çok zararlı,
evcil memeli hayvan. Capra hircus
k.+nüñ 30a/09
[=1]
kehil İsteksiz, tembel, uyuşuk.
k. 33a/05
[=1]
kel Far. Bir mantarın yol açtığı, sarı
kabuklu yaralar şeklinde beliren ve
vücutta kılların bir daha çıkmamak
üzere dökülmesine yol açan bulaşıcı
hastalık.
k. 28a/14
[=1]
kelef Çok ince pullanmayla karakterize
edilen ve pulların kalınlığı buğday
kepeği inceliğinde olan cilt hastalığı.
k. 28a/14
[=1]
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ḳ. 4a/13, 5a/15, 6a/02, 6b/05,
18a/04, 18a/05, 36a/07, 36a/11,
36b/04, 36b/10
ḳ.+ı 5a/12, 7a/04
ḳ.+ından 5a/11, 21a/06, 26b/11
ḳ.+ınuñ 20b/06, 28a/02
ḳ.+ları 5a/13, 7a/01
ḳ. ayaġın 5b/07
ḳ. ayaġında 22b/11, 25b/09
ḳ. ayaġınuñ 15a/07
ḳ. siñirleri 4b/10
ḳ. uyluḳları 5b/01
[=25]
ḳıçın ḳıçın Arka Arka, geri geri.
ḳ. 5b/10
[=1]
ḳıl İnsan ve hayvan vücudunda biten
sertçe ve kalınca tüy.
ḳ. 20b/02
ḳ.+ı 1b/06, 31b/03
ḳ.+ıyla 29a/14
ḳ.+lar 31b/04
ḳ.+ları 29a/04, 31b/07
ḳ.+larını 28b/02
[=8]
ḳılıç Kın içine konup bir kayışla bele
takılan, çelikten yapılmış, eğri veya düz,
uzun kesici silah.
ḳ. 14a/09
[=1]
ḳılınç Kılıç kelimesinin değişik bir
kullanılışı.
ḳ. 32b/05
[=1]
ḳalya Ar. Potasyumun karbonat, hidroksit

[=1]
kere (<Ar. kerre) Defa, kez, sefer.
k. 13b/15, 24a/09
[=2]
kertenkele Keler denilen sürüngenlerin
en yaygın olan uzun gövdeli, uzun
kuyruklu, çatal dilli, böcek ve kurtlarla
beslenen zararsız bir cinsi. Lacerta.
k.+nüñ 19a/12
[=1]
kes- 1. (Kesici bir aletle) Bulunduğu
yerden ayırmak, çıkarmak.
k.-erken 15a/02
k.-meyeler 32b/03
k.-ülürse 15a/04
k.-üp 11b/12, 19a/13, 30a/03,
32b/03,
2. Bir şeyden mahrum etmek,
artık vermemek
k.-üp 34b/05
[=8]
keskin 1. Kuvvetli, şiddetli, sert.
k. 6a/09, 27a/05
2. Hatları dik veya dike yakın bir
açı yaparak birleşen, geçişleri
sert olan.
k. 8b/13
3. (İçecekler için) Sert.
k.+sirke 9a/09, 14a/05, 15b/07,
16a/11, 19b/04, 21a/08, 26a/14, 27a/03,
28b/05
[=12]
ketire Sakız, kitre, zamk çıkarılan ve
yakacak olarak da kullanılan dikenli bir
bitki.
k.+yi 16b/08
[=1]
keẕā Ar. Bunun gibi,böylece.
k. 36b/10
[=1]
keẕālik Ar. Bu da öyle, yine öyle, kezâ.
k. 18b/04, 18b/06
[=2]
ḳıç (Dört ayaklı hayvanlar için) Arka
ayaklar.

ve oksitlerine verilen ortak ad.

ḳ. 10b/07, 11a/06
[=2]
kındır Hasır örülen saz cinsinden ot,
hasır otu.
k.+ile 14b/08
[=1]
ḳır Kül rengine çalan beyaz.
ḳ. 2a/12, 6a/07
ḳ.+at 2a/09, 6a/11
[=5]
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ḳır- Şiddetini azaltmak, yumuşatmak,
tâdil etmek:
ḳ.-ar 15b/11
[=1]
ḳırā’et Ar. Okumak işi, okuma.
ḳ.+olın- 18b/09
[=1]
ḳırḳ Otuz dokuzdan sonra, kırk birden
önce gelen sayının adı.
ḳ. 9a/01, 28a/10, 34a/10
ḳ.+iki 8b/01
ḳ.+sekiz 23a/14
[=5]
ḳırḳ- (Tüylü hayvanların) Yününü veya
kılını makasla kesmek.
ḳ.-mak 3a/07
[=1]
ḳırlanġıç Serçegillerden, gagası kısa ve
ucu yassı, kanatları uzun ve sivri,
bacakları kısa, siyah çatal kuyruklu, 15
– 20 santim boyunda, küçük ve ince
yapılı, göçebe ötücü kuş.
ḳ. necisi 12b/01
[=1]
ḳıṣa İki ucu arasında az mesafe olan,
boyu uzun olmayan.
ḳ. 4b/11, 5a/05, 5b/02
[=3]
ḳısraḳ Dişi at.
ḳ. 5b/05
ḳ.+a 19a/04
[=2]
ḳıyye Ar. Okka, 400 dirhemlik ağırlık
ölçüsü.
ḳ. 26a/14, 26a/14
[=2]
ḳız- Aşırı derecede ısınmak, sıcaklığı
çok artmak
ḳ.-a 17a/01
[=1]
ḳızar- Rengi kırmızı olmak, kırmızıya
yakın bir renk almak.
ḳ.-ur 33b/03
[=1]
ḳızdır- Kızmasını sağlamak, kızmasına
yol açmak.
ḳ.-up 29b/10

[=1]
ḳızġın
ḳ.+ı 36b/06
[=1]
ḳızıl Parlak kırmızı renk
ḳ. 3b/09, 13a/13, 15a/03,
26b/11, 29b/08, 29b/13
ḳ.+boya 14a/12, 22a/09
[=8]
ḳızılçıḳ Kızılcıkgillerden, boyu 5
metreyi bulan, türüne göre sarı veya
beyaz çiçekli, odunu sert
ve dayanıklı, iri gövdeli ağaç.
ḳ. çekirdegi 12a/14
[=1]
ki Far. İki cümleyi sebep, sonuç ve
çeşitli fonksiyonlarda birbirine
bağlayarak birleşik cümle haline getirir.
k. 1b/03, 1b/08, 2a/06, 2a/08,
2a/11, 2a/12, 2a/13, 2a/14, 2a/15,
2b/06, 2b/10, 3a/01,
3a/02, 3a/05, 3a/09, 3a/10,
3a/13, 3a/15, 3b/03, 3b/08, 3b/14,
4a/01, 4a/04, 4a/07, 4a/11,
4a/13, 4a/15, 4b/02, 4b/05,
4b/05, 4b/11, 4b/13, 5a/02,
6a/07, 7a/03, 7a/08, 7b/14,
8a/11, 9a/05, 9a/08, 10a/07,
10a/08, 10a/09, 10b/05, 10b/06,
10b/07, 11a/01, 11a/04, 11a/05,
11a/09, 12a/05, 12a/14, 12b/07,
12b/10, 12b/11, 13a/01, 13a/03,
13a/05, 13b/11, 14a/11, 14b/08,
15a/06, 15a/09, 15b/02, 15b/05,
15b/07, 16b/10, 16b/12, 17b/06,
19b/03, 19b/04, 20a/04, 20b/04,
21a/03, 21a/04, 21a/06, 21b/08,
21b/09, 21b/10, 22a/05, 22a/07,
22a/08, 22a/09, 25b/06, 26a/02,
26a/07, 26a/08, 27b/14, 28a/14,
28b/01, 28b/08, 29a/11, 29a/13,
30a/06, 31a/11, 31a/13, 31b/03,
31b/07, 31b/13, 31b/15, 32a/02,
32b/09, 32b/12, 33a/04, 33a/06,
33a/11, 33b/03, 33b/07, 33b/11,
34a/04, 34b/05, 36a/07
[=112]
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kibrīd Ar. Kükürt
k. 35a/15
[=1]
kifāye Kifâyet kelimesinin
tamlamalarda aldığı şekil.
k. 17a/06, 32a/14
[=2]
kifāyet Ar. Yeter miktarda olma,
yetişme, elverme, kâfi olma.
k. 24b/12, 28a/08, 35a/15
[=3]
kil (<Far. gil) Çanak çömlek yapımında
kullanılan, ıslanınca kolay şekil
verilebilen, yeşilimtırak, yağlı ve
yumuşak toprak.
k. 26b/12
[=1]
kīle Ar. Tahıl ölçeği
k. 7b/15
[=1]
kim Hangi kişi anlamında cümlede,
özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde
kullanılan bir söz, zamir.
k. 6a/13
[=1]
kimesne Kimse.
k. 36a/01
[=1]
kimse Herhangi bir kişi, kim olduğu
belirtilmeyen bir şahıs.
k. 3b/12
[=1]
kimyon Cuminum cyminum bitkisinin
tohumlarından elde edilen ve bahar
olarak kullanılan hoş kokulu, sinirleri
uyarıcı, mîdeyi yatıştırıcı, gaz giderici
hassaları bulunan toz.
k. 12a/06, 17b/04, 19b/13
[=3]
kirec Kireç taşının bu işe mahsus
ocaklarda kavrulmasıyle elde edilen,
kalsiyum oksitten ibâret taşımsı beyaz
madde.
k. 11a/07
[=1]
kireç Bk. Kirec.
k. 26a/03

k. ṣuyı 31b/09
[=2]
kiriĢ Kasların ucunda bulunan ve onları
kemiklere ya da diğer anatomik öğelere
bağlamaya
yarayan, beyazımsı renkte, lifsi
kordon ya da demet.
k. 34a/03
[=1]
kirpi Kirpigiller familyasından, 25 – 30
santim uzunluğunda, sırtı dikenlerle
kaplı, tehlike
hâlinde top gibi yuvarlanarak
kendini dikenleriyle savunan böcekçil
memeli hayvan.
k. ödi 30b/10
[=1]
kirpik Göz kapağının kenarlarında
sıralanmış olan kıllar ve bu lallardan her
biri.
k.+leri 4b/08
[=1]
kirpikli Herhangi bir nitelikte kirpiği
olan.
k. 4b/09
[=1]
kīsi (<Far. kīse) İçine sıvı toplanmış ur,
kese.
k. 12a/12
[=1]
kiĢne- (At için) Ses çıkarmak.
k.-mez 5b/06
k.-ye 5b/05
[=2]
ḳo- Bırakmak, terk etmek
ḳ.-mayalar 7b/08
ḳ.-dan 12a/13
[=2]
ḳoġa Kova.
ḳ. 29b/11
[=1]
ḳoġmak Takip etmek, izlemek,
kovalamak.
ḳ. 7a/07
[=1]
ḳol (Hayvanlarda) Ön ayağın üst kısmı.
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ḳ.+ları 24b/07, 24b/10, 24b/14,
25a/13
ḳ.+larına 24b/13, 25a/04,
25a/09
ḳ.+larınuñ 18a/15
ḳ.+u 21a/05
ḳ.+unda 25a/04
ḳ.+undan 13a/06, 13b/12
[=12]
ḳolan Atın eğer ve semerini bağlamak
için karnın altından geçirilerek bağlanan
yassı bağ.
ḳ. 5b/05
[=1]
ḳoltuḳ Vücutta omuz başının altında
kolun gövde ile birleştiği yer.
ḳ. 36a/10
ḳ.+ları 36a/09
[=2]
ḳon- (Uçucu şey) Uçmasına son verip
bir yerde durmak.
ḳ.-maz 16a/10, 35b/12
[=2]
ḳopar- Kopmasına yer açmak.
ḳ.-up 31b/07
[=1]
ḳorḳu Korkuya kapılmak, korku
duymak, ürkmek
ḳ.+sı 13a/04
[=1]
ḳoyḳ.-alar 14b/04, 19b/15, 20b/10,
29a/02, 32b/05, 32b/12, 34b/06,
35a/07
ḳ.-up 8a/05, 9b/08, 11a/09,
12a/10, 12b/06, 13a/10, 13b/14,
14b/01, 15a/03, 16b/13,
17b/11, 17b/11, 17b/13, 17b/15,
19a/09, 19a/14, 22a/13, 23b/06,
23b/14, 24a/12,
26b/05, 28b/02, 30a/05, 30b/11,
31a/07, 31b/12, 32a/14, 32b/10,
34a/13, 34b/07, 35b/05
[=39]
ḳoyu Akışkanlığı az olan, kesif, yoğun.
ḳ.+ol- 32a/04
[=1]

ḳoyun Geviş getirenlerden, eti, sütü ve
yapağısından faydalanılan, boynuzlu,
memeli, evcil
hayvan.
ḳ.+ı 1b/09
ḳ.+ını 23a/13
ḳ. derisini 25b/02
ḳ. ḳuyruġı 11a/11
ḳ. otı 15b/12
[=5]
ḳozalaḳ Kozalaklılar takımından olan
ağaçların sert, dibi yuvarlak, ucu sivri
meyvesi.
ḳ.+ı 31b/11
ḳ.+ınuñ 17b/08
[=2]
kök Bitkilerin, toprağın altında kalan ve
topraktaki besi maddelerini emmelerine
yarayan kısmı.
k.+i 9a/12,13a/07, 17b/08,
31a/14
k.+ini 15b/10,15b/14,31a/06
k.+ünden 35b/09
[=8]
kömir Yüksek basınç veya yüksek
sıcaklık altında bitkilerin yapısının
değişmesi sonucu meydana gelen,
karbonca çok zengin, siyah, yanıcı,
kalorisi yüksek madde.
k.+ini 23b/15
[=1]
kömür Bk. Kömir.
k. 30b/07
k.+gibi 19a/01
[=2]
köpek Köpekgiller familyasından,
birçok çeşidi bulunan, bekçi olarak ve
avcılıkta kullanılan,
sâdık, evcil memeli hayvan.
k. ṭalaḳı 9b/13
[=1]
köstebek Köstebekgiller familyasından,
yuvasını toprak altında yapan, gözleri
hemen hemen hiç görmeyen, derisinden
kürk yapılan, böcekçil, kemirgen
memeli hayvan, yer sıçanı.
k.+ini 18b/15
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ḳurd Uzun ve yumuşak gövdeli,
omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok
ilkel ayaklı, sürünerek
hareket eden küçük hayvan.
ḳ. 29b/08, 29b/13
[=2]
ḳurı 1. Nemi, suyu olmayan.
ḳ. 7b/07, 7b/09
ḳ. Aġac 13b/11
[=2]
2. Çok zayıf, arık, sıska.
ḳ. 5a/04
[=1]
3. Salgısı olmayan.
ḳ.+giçik 27b/13
[=1]
4. Daha sonra yenmek veya
kullanılmak için kurutulmuş.
ḳ. incir 26a/02
[=1]
ḳurı ṣıḳı Tüfeğe sâdece barut koyup
kurşun koymadan yapılan atış.
ḳ. 22b/12
[=1]
ḳurĢın Ağır, yumuşak, kolayca
dövülebilen, maviye çalan gri renkli,
birçok kimyevi bileşikte
kullanılan, yoğunluğu 11,3
erime derecesi327, atom ağırlığı207,27
atom numarası 82,
sembolü Pb olan metal element.
ḳ.+ı 19b/08
[=1]
ḳurĢun Bk. Ḳurşın.
ḳ. 20a/07
[=1]
ḳurt Bk. Ḳurd.
ḳ.+ları 15b/11, 15b/13
[=2]
ḳurtıl- Bir tehlikeden, sıkıntılı bir
durumdan sıyrılmak, uzaklaşmak,
selâmete çıkmak, halâs olmak.
ḳ.-an 29b/14
[=1]
ḳurula- Üzerindeki ıslaklığı silmek.
ḳ.-yup 24a/11, 24b/01
[=2]

[=1]
köstek Hayvanın kaçmasını önlemek
için iki ayağına bağlanan kısa ip veya
zincir.
k. 7b/08
[=1]
ḳuduz Köpek, kedi, tilki vb. memeli
hayvanlardan ısırma, tırmalama veya
salya yolu ile insana
geçen, genellikle çırpınma,
sudan korkma şeklinde beliren,
zamanında aşı yapılmazsa
ölümle sonuçlanan hastalık.
ḳ. 33b/03, 33b/11
ḳ.+dur 33b/10
[=3]
ḳula Al ile kır arasında bir at rengi.
ḳ. 6a/13, 36b/08, 36b/11
ḳ.+at 2a/08, 6a/12
[=5]
ḳulaḳ Başın iki yanında olan işitme
organı.
ḳ.+ı 5a/03, 5a/09
ḳ.+ına 5b/12
ḳ.+ından 5b/13
ḳ.+ınuñ 18a/08
ḳ.+ları 4b/13, 5a/02
ḳ.+ların 12b/10, 33a/05
ḳ.+larınuñ 34b/14
[=10]
ḳulun Yeni doğmuş at veya eşek
yavrusu.
ḳ. 8b/02, 8b/03
[=2]
ḳunduziye Çöpleme bitkisi.
ḳ. 10a/11
[=1]
ḳurbaġa Küçük göl ve derelerde yaygın
olarak bulunan, yumurta ile üreyen,
derisi çıplak, sıçrayıcı ve yüzücü,
kendine has bir ötüşü olan küçük
hayvan.
ḳ.+sı 22b/06
ḳ.+sını 22b/08
[=2]
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ḳurum Dumandan meydana gelen ve
tabaka hâlinde ocak bacalarında biriken
is.
ḳ. 27b/14
ḳ.+u 27b/10
[=2]
ḳuĢ Özellikle Afrika ve Arabistan‟ın
sıcak ve yarı çöl bölgelerinde yaşayan,
kanatları tam teşekkül etmiş olmakla
berâber uçmaya elverişsiz olduğu için
uçamayan, buna karşılık çıplak, uzun ve
kuvvetli bacakları ile çok hızlı koşan,
iki parmaklı, başında ve boynunda yer
yer kısa tüyler bulunan, tüyleri makbul,
çok büyük ve ağır kuş.
ḳ.+ıdur (deve ḳuĢı) 1b/09
[=1]
ḳūĢ Ar. Kukun, atın kuyruğu altından
geçirilip eyere bağlanan kayış.
ḳ.+ı 8b/14
[=1]
ḳuĢluḳ Günün sabahla öğle arasındaki
saatleri.
ḳ.+da 7b/11
[=1]
ḳutı Tahıl ölçmeye yarayan ve kilenin
sekizde biri kadar olan ölçek
ḳ. 28a/11
[=1]
ḳuvvet Kendinde bir şeyi yapacak gücü
bulmak, kendini yapacak güçte
hissetmek.
ḳ.+bul- 13b/02
[=1]
ḳuvvetlen- Kuvveti, gücü artmak,
güçlenmek.
ḳ.-ür 35a/04
[=1]
ḳuvvetlü Güçlü.
ḳ. 1b/04, 1b/05, 9b/15
[=3]
ḳuyruḳ Hayvanların büyük bir
kısmında gövdenin arka tarafında yer
alan uzun ve esnek organ.
ḳ. 36a/11

ḳ.+ı 3b/08, 4b/14, 6a/04, 6a/07,
6a/10, 6a/11, 6a/13, 11a/11, 29b/08,
29a/13, 31b/03
ḳ.+ın 3a/07, 5b/09
ḳ.+ına 6a/14
ḳ.+ını 7b/12, 34b/15
ḳ.+larını 19a/13
ḳ.+lı 4b/14
ḳ.+u 27b/13
ḳ.+undan 20b/02
ḳ. yaġ 25b/08, 35b/04, 35a/14
ḳ. yataġı 4b/12, 5a/07, 36b/12
[=27]
küçük Boyutları, benzerlerininkinden
daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı.
k. 5a/05, 32b/15
[=2]
küheylān Ar. Soylu Arap atı.
k. 7a/12
[=1]
kükürd Atom numarası 16, atom
ağırlığı 32,06 olan, 119 °C'de eriyen ve
444 °C'de kaynayan, doğada saf veya
başka cisimlerle birleşik olarak bulunan,
sarı renkli element, sülf (simgesi S).
k. 27a/02
k.+i 16a/04, 24b/09, 27a/11
k. çiçegi 28a/07, 28a/12
[=4]
külliyen Bütünüyle, tamamen.
k. 9b/07, 9b/10
[=2]
kümeyt Ar. Koyu doru at.
k. 3b/07, 4a/03, 6b/03
k.+ol- 3b/07
[=4]
kütlik Kısa.
k. 31b/04
[=1]
L
lāden Far. Ladengillerden, beyaz,
kırmızı ve pembe çiçekli ağaççık veya
çalı (Cistus ladenifolius) ve bu ağacın
lavantacılık ve hekimlikte kullanılan,
eskiden kadınların yüzlerine taklit ben
yaptıkları hoş kokulu reçinesi.
l. 26b/15
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m.+ı (raḥіḳi maçūnı) 16b/08
[=1]
madde Ar. İnsanın dokunma, görme
koklama, tatma duyuları ile tespit
edebildiği, özelliklerini
ölçüp biçebildiği, uzayda yer
kaplayan, parçalandığı zaman
enerjiye dönüşen, yoğunlaşmış
enerjiden ibaret nesne, zaman ve
mekânla sınırlı nesne.
m. 21a/03, 21b/03, 21b/07
m.+dür 21a/03
m.+ler 9b/06
[=5]
maḥall Ar. Yer, mekân.
m. m. 9b/04, 16a/13, 17a/12,
28b/02, 30a/02, 30a/05, 30a/09,
30a/10, 31b/05, 32b/11, 34a/06,
35b/12
m.+da 9a/07, 10b/10
m.+de 21b/14, 29a/09
m.+den 20b/05
m.+e 22a/11, 22b/09, 22b/15,
23a/14, 33b/15
m.+inde 31a/08, 36a/05, 36b/05,
36a/12
m.+lere 29a/05, 31a/10
m.+lerin 7b/01
m.+lerinde 29a/04
m.+lerine 30b/14, 36a/01
m.+sinüñ 16a/10
[=33]
maḥalli Bir yere âit veya bir yere
mahsus olan, yerli, yerel.
m. 3b/09, 4b/04, 4b/07, 4b/11,
4b/13, 7a/10, 22b/10, 22b/14, 23a/08,
28b/05, 30a/08,
33b/08
[=12]
maḥfūẓ Ar. Dış etkilere, tehlikelere
karşı korunmuş.
m.+ol- 3a/01
[=1]
maḥlūḳ Ar. Yaratılmış şey, insan,
hayvan, yaratık.
m. 6a/01, 6b/08
[=2]

l.+i 13b/01
[=2]
lāġar Far. Zayıf.
l. 36b/07
[=1]
Laḥṣa 1551-1663 ve 1871-1913
tarihleri arasında Osmanlı Devleti'ne
bağlı eyalet.
l.+nuñ 7a/15
[=1]
lākin Ar. Ama,fakat.
l. 6b/01, 11a/09, 13a/06, 20b/07,
21b/14, 32b/03, 32b/09
[=7]
lāzım Ar. Gerekli, lüzumlu.
l.+dır 36a/02
l.+dur 36a/15, 36b/10, 36b/11,
36b/13
[=5]
leṭāme (Metinde) Atın çenesinde
buruşuk tüy olmasıdır.
l. 6b/12
l. 36a/06
l. 36a/10
[=3]
levn Ar. Renk.
l.+dür 3b/10
[=1]
limon Turunçgillerden, sıcak ülkelerde
yetişen ve aynı isimdeki meyveyi veren,
kerestesi
makbul ağaç.
l. ṣuyı 24b/01
l. yaprağı 10a/10
[=2]
lüle Bir çeşit maden olup toz ve kaya
şeklinde olup daha ziyade toz halinde
kullanılır.Sarı renkte olup tadsız ve
kendine haz bir kokusu vardır.
l. kükürdi 16a/04, 27a/11
[=2]
M
ma‘cūn Ar. Hamur kıvamına getirilmiş
şey.
m. 20a/08
[=1]
ma‘çūn Bk. Ma„cūn.
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maḫlūṭ Ar. İçine başka maddeler
katılmış, karıştırılmış, karışık.
m. 20a/03, 21b/04, 27a/03
m.+eyle- 15a/01, 15a/15,
15b/08, 16b/09, 20b/15, 25a/06,
26b/13, 28b/04
m.+it- 11b/08, 13b/06, 27a/04
[=14]
maḥmūde Mahmude bitkisinin
köklerinden elde edilen ve müshil
olarak kullanılan reçine kıvamındaki
madde.
m.+ile 32b/13
[=1]
Maḥmūdi (Metinde) Arap cinsi attır.
m. 7a/13
[=1]
maḥv Ar. Yok etme.
m. 34a/01
m.+ı vaḥl 19b/05
m.+it- 20a/05, 31a/02
m.+ol- 21a/09, 21a/14
[=6]
mā’ī (Metinde) Islak.
m. 9b/08
[=1]
maḳbūl Ar. Geçerli, müteber.
m. 36a/10
m.+ı 6b/02
[=2]
maʻān Ar. Birlikte.
m. 16b/05, 24b/13, 26b/10,
27b/11
[=4]
ma‘lūm Ar. Herkes tarafından bilinen,
öğrenilmiş olan.
m.+ol- 1b/03, 2b/06, 8a/11,
8b/11, 8b/11, 10b/05, 35b/08, 37a/05
[=8]
Ma‘neki (Metinde) Arap cinsi at.
m. 7a/13
[=1]
māniʻ Ar. Bir işin yapılmasını önleyen
şey, engel.
m.+dür 36a/04
[=1]
maraż Ar. Hastalık, illet.

m. 9a/02
m.+dur 11a/01
[=2]
maṣṭakī Ar. Sakız ağacı, fıstık ağacı
gibi ağaçların kabuğundan elde edilen
sakız, bir nevi reçine.
m. 14a/11, 14b/11, 15a/14,
17b/09, 20a/06, 32b/13
m.+ile 32a/12
[=7]
maṣur Üzerine iplik, şerit, fitil gibi
şeyler sarılan karton, tahta, mâden veya
plastikten yapılmış koni yâhut silindir
şeklindeki parça.
m.+ile 12a/11
[=1]
maṣura Bk. Maṣur.
m.+ile 9b/14, 11a/14
[=2]
mayāṣıl Kaşınma, sulanma, kızarıklık
gibi belirtilerle kendini gösteren,
bulaşıcı olmayan, fakat kolay geçmeyip
genellikle uzun süre devam eden yaygın
deri hastalığı, egzama.
m. 25b/13, 25b/15, 36b/05
[=3]
mażı Servigiller familyasının
kozalaklılar takımından, her mevsimde
yeşil, yapraklı, yassı dallı bir orman ve
süs ağacı.
m. 28b/12, 31a/14, 31b/11
[=3]
mecāl Ar. Güç, kuvvet, derman, tâkat.
m.+ol- 8b/15
[=1]
meger Ancak, yalnız.
m. 6a/13, 13a/02
[=2]
melhem merhem.
m.+i 11b/13
[=1]
menḳūl Ar. Nakledilmiş, rivayet
edilmiş.
m.+dur 33a/11
[=1]
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meẕkūr Ar. Az önce adı geçen, sözü
edilen, yukarıda anılan, zikrolunan.
m. 10a/14,13b/08,
14a/13,15a/01, 19b/15, 20a/07,
20b/02, 20b/14, 24a/05, 24b/09,
24b/12, 25b/02, 26a/04,
26b/14,28b/06,32a/06
m.+dan 10b/10
m.+ı 23a/01
[=18]
m. 4a/10, 15b/12, 17a/06,
17a/06, 18a/01, 20a/12, 23b/15,
24a/01, 24b/12, 25a/01, 27b/09,
27b/09, 27b/10, 27b/10, 30b/06,
32a/14, 32b/11, 35b/04, 35b/09,
36b/03
m.+ı 17a/10, 24b/15,28a/08,
35a/15, 35b/02
[=25]
mınḳar Taş.
m. 7a/08
[=1]
miḳdār Ar. Bir şeyin ölçüsü, sayısı,
veya ölçülebilme, sayılabilme, azalıp
çoğalabilme durumu,
nicelik.
m. 4a/10, 8b/04, 9a/14, 9b/07,
9b/08, 14a/08, 15b/12, 16a/06, 16a/08,
17a/07,17a/06, 17a/06, 18a/01, 20a/12,
23b/15, 24a/01, 24b/01,24b/12, 25a/01,
27b/09, 27b/09, 27b/10, 27b/10, 30b/06,
32a/14, 32b/11, 35b/04, 35b/09, 36b/03
m.+ı 15b/03,
17a/10,24b/15,28a/08, 35a/15, 35b/02

mercimek Baklagillerden, ufak boylu,
beyaz çiçekli, ve pek çok türü olan bir
tarım bitkisi.
m. 13a/07
[=1]
merhem İçinde gerekli etkili maddeler
bulunan, uymuşak ve koyu kıvamda,
yağlı veya yağsız, deri üzerine sürülerek
kullanılan ilaçların ortak adı.
m. 10b/08, 10b/14, 10b/15,
14b/15, 29b/06, 33b/14
m.+gibi 22a/02, 23b/05, 29a/12
m.+i 10b/13, 14b/13, 32a/11
m.+ile 15a/01
[=13]
mersin Mersingillerden, kışın
yapraklarını dökmeyen, Akdeniz
sahillerinde çok bulunan, eğri büğrü
gövdeli, beyaz çiçekli, hoş kokulu, uzun
ömürlü ağaç.
m. yapraġı 31b/11
[=1]
mervī Ar. Ağızdan ağıza söylenip
gelen, nakil ve rivâyet edilen.
m.+dür 3a/01, 4a/11
[=2]
mesḥūḳ Ar. Dövülmüş, ezilip toz hâline
getirilmiş.
m. 20b/15, 24b/05, 25a/02,
26b/05, 27a/09
[=5]
meĢhūr Ar. Herkesçe bilinen, adı sanı
her tarafa yayılmış, ünlü, şöhretli.
m.+ol- 7b/01
[=1]
meĢ’ūm Uğursuz, şom, meymenetsiz,
şeâmetli, menhus.
m. 36a/03,36b/12
[=2]
mevt Ölüm.
m.+e ḳarib ol- 2a/07
[=1]
meyan Yaklaşık 120–150 cm'e kadar
boylanabilen, Baklagiller ailesinden çok
yıllık bir çalımsı bitkidir.
m. köki 13a/07
[=1]

[=35]
milḥ Ar. Tuz.
m. 28b/09
[=1]
minvāl Ar. Biçim,yol,suret,tarz.
m. 20a/12, 23a/11, 23b/10,
24b/04, 28a/04, 30b/11, 33a/03, 34a/15
[=8]
mizāc İnsanın ruh yapısıyle ilgili meyil
ve özelliklerinin tamâmı, huy, yaratılış,
tabiat.
m.+dur 6b/02
156

[=1]
mu‘ālece Ar. Bir hastalığa karşı tedavi
uygulama, ilaç verme.
m.+yi 26b/14, 34a/07
[=2]
muḫāṭara Ar. Tehlike, korku ve endişe.
m. 15a/08
[=1]
muḥkem Ar. İyice, adamakıllı,
sağlamca.
m. 11b/14, 12b/02, 14a/06,
15a/03, 17a/01, 21b/05, 21b/12,
25a/04, 27b/05, 28a/02, 29a/14,
29b/05, 34a/04
m.+baġla- 14b/04, 14b/08
[=15]
muḥtemel Ar. Olması veya
gerçekleşmesi ihtimal dâhilinde olan,
olabilir, olası, mümkün.
m. 2a/04
[=1]
muḳaddem Ar. Zaman bakımından
daha eski olan, önce, evvel, önceki,
evvelki.
m. 32b/01
[=1]
mūm Far. Bal mumu, erimiş iç yağı,
parafin, stearik asit bazen de tabiatta
gibi maddelerden daha çok çubuk
şeklinde dondurularak yapılan ve
ışığından faydalanmak için ortasına
yerleştirilmiş bir fitili üst kısmından
yakmak suretiyle kullanılan basit bir
aydınlatma aracı.
m. 32a/11
[=1]
murād Ar. Erişilmek istenen, olması
gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek,
dilek, amaç.
m. 2a/02
m.+et- 36a/01
[=2]

[=2]
mu‘tedil Ar. Orta halde, orta kararda
olan.
m. 17a/11
[=1]
muṭlaḳ’u-l yemīn (Metinde) Atın binek
tarafındaki ön ayağı ile arka iki ayağının
sekil olmasıdır.
m. 7a/02
[=1]
muttaṣıl Ar. Aralıksız ve yan yana olan,
bitişmiş durumda bulunan, bitişik.
m. 23b/02
m.+dur 15a/08
[=2]
mücerreb Ar. Denenmiş, sınanmış,
tecrübe edilmiş
m.+dür 9a/12, 10a/12, 11b/09,
11b/15, 12a/04, 13b/06, 13b/09,
14a/09, 16b/04, 18b/07,
19a/14, 19b/13, 23a/12, 23b/01,
23b/12, 23b/14, 24a/02, 24a/14,
24b/14, 25a/04, 25a/06,
25a/11, 25a/13, 25b/05, 26a/13,
26b/03, 26b/04, 27a/05, 27a/10,
28b/13, 29a/03, 31b/02
[=32]
müçeff Ar. İçi boş, oyuk şey.
m.+dür 34a/05
[=1]
müçerreb Bk. Mücerreb.
m.+dür 16a/10, 16b/01, 17b/15,
18a/10, 18b/04, 18b/12, 19a/05,
19b/02, 19b/08,
22b/07, 22b/11, 23a/02, 23a/05,
26b/01, 27b/12, 29a/10, 29b/03,
29b/08, 29b/12, 30a/06, 30a/10,
30a/14, 30b/09, 30b/12, 30b/15,
31a/05, 31a/07, 31a/10, 35a/14
[=29]
müddet Ar. Zaman, vakit, süre.
m.+ol- 23b/03
[=1]
mülāzemet Ar. Bir işle sürekli meşgul
olma.
m.+eyle- 3a/11
[=1]

mu‘tād Ar. Alışkanlık hâline gelmiş,
âdet edinilmiş, alışılmış, her zamanki.
m. 8b/10
m.+it- 34b/03
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mümkin Ar. Olması, gerçekleşmesi
imkân dâhilinde olan, olabilir, kābil,
muhtemel.
m. 25b/15, 37a/04
[=2]
mümkün Bk. Mümkin.
m. 37a/05
[=1]
münāsib
m. 9b/09
[=1]
mürd Ölmek.
m.+ol- 33b/09, 33b/10
[=2]
mürdeseng Far. Doğal kurşun oksit.
m.+i 25a/05
[=1]
mürdesenk Bk. Mürdeseng.
m. 14b/13, 25a/02
[=2]
müsteḥū ?
m. 11b/08
[=1]

çoğunlukla boyacılıkta çözücü ve
seyreltici olarak kullanılan bir çeşit
mineral yağ, neft yağı.
n. 10b/15, 27b/15
n.+ı ẓam 10a/04, 10b/01
n.+ile 24a/08
[=5]
naḳl Ar. Başkasına âit bir sözü veya bir
fikri, bir olayı bir yerde anlatma, hikâye
etme.
n.+inde 3a/04
[=1]
naʻl Ar. At, eşek gibi binek ve yük
hayvanlarının tırnaklarının aşınmasını
önlemek için
ayaklarına çakılan demir parçası.
n. 36a/15
[=1]
namāz (<Far. nemāz) İslâm dînince
belli kurallara göre günde beş vakit
yapılması Müslümanlar üzerine farz
kılınmış olan ve İslâm‟ın beş şartından
birini teşkil eden ibâdet.
n.+ı 9b/14
[=1]
naṣıl Bir kimse veya bir şey hakkında
bilgi almak için kullanılan soru sıfatı; ne
biçim, ne türlü, ne gibi.
n. 3b/14
[=1]
nāṣır Ar. Vücudun, özellikle el ve
ayakların devamlı sürtünmeye uğrayan
yerlerinde üst derinin sertleşmesi ve
kalınlaşması sonucunda meydana gelen
sertlik.
n.+ol- 11a/03
[=1]
naẓar Ar. Bakış.
n. 37a/01
n.+eyle- 2a/06, 2a/08, 2a/09,
2a/10, 2a/11, 2a/12, 2a/13, 2a/14
n.+it- 32b/06
n.+olın- 10b/09
n.+olun- 37a/03
[=12]
nāzenīn Far. İnce yapılı, nârin.
n. 6b/02

müĢkil Ar. Zor, güç, çetin.
m.+dür 29b/13
[=1]
müteyemmin Ar. Bir şeyi uğurlu sayan,
kutlu mübârek kabul eden.
m.+dür 2b/08
[=1]
N
nādir Ar. Az bulunur, az görülür,
seyrek, ender.
n. 29b/14
n.+dür 5b/15
[=2]
nāfi‘ Ar. Faydalı, faydası olan,
menfaatli.
n.+dür 12a/12, 15b/12, 15b/15,
16a/03, 16a/07, 16a/08, 17a/13,
27b/07, 27b/09, 28a/10,
29a/06, 31a/04
[=12]
nafṭ Far. Petrolün benzin ile gaz yağı
arasında damıtılmasıyla elde edilen,
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Nil Mısır'ın bir nevi hayat menbaı olan
en büyük nehrinin ismi.
n. 18a/06
[=1]
Nisa Ar. Kadın.
n.+ya 4b/03, 4b/05
[=2]
niĢādur Far. Amonyak tuzu, amonyum
klorür.
n. 23b/05, 28a/08, 28a/12,
30b/04, 33a/07
n.+a 10b/07
n.+ı 11a/07, 26b/02
[=8]
niĢān Belirti, semptom.
n. 36a/03, 36a/05, 36a/09
n.+a 6b/14
n.+dur 36a/07
n.+ı 5b/12, 6b/09, 36a/12
n.+ların 6b/12
n.+ların cümlesi 5b/14
[=10]
niĢasta (<Far. nişāste) Mısır, buğday
vb. tahıllardan, mercimek, bezelye gibi
baklagillerden ve patatesten elde edilen
una benzer madde.
n. 15b/08, 20a/10, 21b/04,
21b/10
n.+yı 13b/06
[=5]
nüsḫa Muska.
n.+yı 18b/11
[=1]
nüzūl Ar. İnmek.
n.+it- 21a/04
[=1]
O
o Bk. Ol.
o. 21b/14
[=1]
ocak(Isınma, pişirme vb. işlerde
kullanılmak üzere) Ateş yakılan yer.
o.+a (ocaġa) 23b/09
o. ḳurumu 27b/10
[=2]
oġlaḳ Keçi Yavrusu.
o. 35a/12

[=1]
necis Ar. Dışkı.
n.+i
11b/02,11b/07,12b/01,12b/01,15b/06
, 22a/14, 28b/03
[=7]
nefes Ar. Akciğerlere hava alıp verme
ve bu yolla alınıp verilen hava, soluk.
n. 36b/06
[=1]
nefḫa Ar. Şişkinlik.
n. 21a/03
[=1]
nehy
n.+buyur- 3a/07
[=1]
nesne Belli bir ağırlığı, maddesi ve
hacmi olan her türlü cansız varlık, şey.
n. 12a/08, 28b/01
[=2]
neĢter Cerrahların kesmek ve yarmak
için kullandıkları keskin ve sivri uçlu
ufak bıçak, bisturi.
n.+ile 18a/13, 21b/03, 30a/08
[=3]
nev‘ Ar. Cins, tür.
n. 17a/09
n.+dür 9a/04
n.+i aḫır 9a/12, 9a/13, 9b/01,
9b/10, 9b/12, 9b/13, 10a/12, 14a/03,
22b/06, 23a/02, 24a/02, 26b/02,
26b/04, 27a/06, 27a/10, 28b/12,
29a/03, 30a/04, 30b/05, 31a/04,
34a/05, 35a/05
n.+i dīger 10a/06, 18a/10,
23b/01, 23b/12, 26a/14, 26b/07,
27b/09, 28a/07, 30a/07, 30a/14
[=34]
nıṣf Ar. Yarım.
n.+ı 8b/15,34b/06
n.+ına 19a/15
n.+ını 35a/02
[=4]
nıṣfu’l-leyl Ar. Gece Yarısı.
n. 7b/10
[=1]

159

[=1]
oġlan aĢı Cavşir ağacı ve bundan elde
edilen macun. Ferula elaeochytris. Çiriş.
o. 10a/01, 21a/11
o.+nı 13b/13, 33b/14
[=4]
oḳ Yayla atılan, ucunda sivri bir demir
bulunan ince ve kısa tahta çubuk.
o. 14a/09
[=1]
ol
1. ĠĢaret sıfatı, o.
o. 6a/15, 6b/14, 8a/11, 8a/12,
8b/07, 8b/10, 11a/03, 12b/03,
13a/03, 14b/04, 14b/12, 16a/10,
16a/14, 18b/01, 18a/09, 18b/11,
19a/10, 20b/05, 20b/06, 21a/03,
21b/03, 21b/07, 21b/14,
22a/03,22b/09, 22b/10, 22b/15,
25b/07, 28b/01, 28b/05, 29a/01,
29a/05, 30a/01, 30a/05, 30a/09,
30a/10, 30b/09, 31b/04, 31b/07,
32a/06, 32a/09, 32a/10, 32b/12,
33a/01, 33b/11, 33b/15, 34a/06,
34b/03, 34b/08, 35a/12, 35b/10,
35b/12
[=52]
2. ĠĢaret ve üçüncü tekil Ģahıs
zamiri, o.
o. 32b/05, 35b/11
o.+anı 1b/05, 2a/07, 2a/08,
2a/09, 2a/11,6a/13,
15a/09,21b/14,27a/13
o.+dur 4b/05, 16b/10, 22a/07,
25b/06, 31a/13, 31b/15
o.+anda 4b/02
o.+andan 7a/09
o.+andan-ṣoñra 28b/12
o.+anlara 8a/13
o.+anların 8a/13
o.+anuñla 10b/11
o.+aña
4a/13,6b/08,6b/09,6b/10,6b/12,
7a/02,21a/03,29a/11,36a/10,36a/12
[=33]
olMeydana gelmek, vuku bulmak.
o.-a 1b/03, 2b/06, 3a/12, 3a/14,
3b/04, 3b/05, 3b/05, 3b/07,

3b/08, 4a/02, 4a/02, 4a/10,
4b/04, 4b/11, 4b/12, 4b/13,
4b/14, 4b/14, 4b/15, 5a/01,
5a/02, 5a/03, 5a/04, 5a/04,
5a/05, 5a/06, 5a/07, 5a/08,
5a/08, 5a/12, 5b/01, 5b/02,
5b/02, 5b/05, 6a/04, 6a/06,
6a/08, 6a/13, 6a/14, 6a/14,
6b/04, 6b/05, 7a/04, 7a/09,
7b/07, 8a/11, 10b/05, 13a/03,
13a/13, 14a/12, 21b/07, 25a/09,
26a/03, 29a/12, 31b/13, 32b/09,
33b/15,37a/01
o.-alar 8a/04
o.-an 1b/08, 2a/01, 4b/07, 4b/11,
4b/13, 5b/10, 5b/15, 6b/09, 7a/03,
7b/01, 8b/11,
12b/04, 15b/11, 15b/13, 22a/11,
23a/08, 24a/15, 27b/04, 27b/07,
30b/14, 35b/11, 37a/04
o.-arak 9b/04, 18b/03, 21b/05
o.-duġı 35b/08
o.-duġını 4a/12
o.-duḳda 17a/11, 19a/01,
24b/02, 37a/02
o.-duḳdan 24a/05
o.-duḳları 4b/01
o.-dur 4b/02, 4b/11, 4b/13,
5a/02, 7a/03, 10a/07, 13a/03
o.-ına 20a/08, 20b/13
o.-maḳ 5b/15, 36b/10
o.-maḳda 4b/06, 4b/08, 4b/09,
4b/10
o.-maḳdur 4a/14, 4b/07
o.-maḳsızın 16a/14
o.-malı 36b/10, 36b/12
o.-mamalı 36b/12
o.-masa 35b/08
o.-masıdur 6a/02
o.-masun 29b/15, 36b/12
o.-maya 3b/06, 4a/03, 5a/14,
5a/14, 5b/07, 5b/07, 8a/10, 23b/11
o.-mayup 2a/15, 4a/10, 5a/12,
6a/01, 6b/03
o.-maz 5b/13, 8b/11, 8b/15,
9b/07, 10b/05, 13a/02, 20b/11,
21a/10, 22b/03, 25b/15,
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26b/15, 27b/06, 32a/02, 33a/12,
36a/09, 36b/02, 37a/03
o.-mazsa 10a/01, 10b/02,
11a/03, 11b/01, 13a/12, 13b/04,
14a/01, 15b/03, 16b/08,
19a/11, 20a/15, 21a/02, 21b/03,
22b/13, 28b/11, 29b/14, 33b/10,
34b/01
o.-mıĢ 2a/07, 2a/07, 2a/08,
2a/09, 2a/10, 2a/12, 2a/13, 2a/14
o.-mıĢdur 3a/05
o.-muĢ 11b/12, 23b/01, 23b/03
o.-muĢını 29a/06
o.-sa 1b/05, 6b/14, 9a/03,
10b/06, 11a/01, 12a/12, 13a/01,
13b/04, 13b/10, 14a/03,
14b/07, 14b/07, 16b/10, 17a/10,
18a/07, 19a/05, 19a/08, 19b/02,
21a/03, 21b/08, 23b/08, 23b/14,
24a/11, 25a/05, 25b/06, 25b/10,
25b/13, 26a/01, 27a/02, 27a/10,
27b/03, 27b/13, 28a/14, 28b/07,
28b/13, 29a/10, 29b/04, 29b/08,
30b/02, 30b/13, 31b/15, 34a/14,
34b/04, 34b/10, 35a/05
o.-unca 21a/09, 21a/14, 23a/12,
32a/04, 32a/09
o.-unmaz 14b/03
o.-up 4a/01, 5a/03, 5b/06, 5b/09,
6b/03, 6b/05, 7a/07, 7a/11,
9b/15, 11a/04, 14a/10, 15a/06,
15a/10, 16a/08, 19a/02, 21a/05,
21a/06, 30a/05, 32a/01, 33a/01,
34b/09, 36b/07, 36b/11, 36b/12
o.-ur 1b/04, 3a/01,3b/09, 4b/09,
5a/15, 5b/03, 5b/11, 5b/14,
6a/03, 6a/04, 6a/09, 6a/10,
6a/11, 6a/12, 6a/15, 6b/15,
7a/10, 7a/11, 7b/02, 8a/15,
8b/01, 8b/02, 8b/04, 8b/05,
8b/06, 8b/08, 8b/09, 8b/11,
8b/12, 8b/13, 9b/10, 9b/11,
10a/07, 10a/08, 10b/04, 11a/02,
11a/03, 11b/05, 12a/03, 12a/13,
12b/07, 12b/15, 13a/02, 14a/01,
14a/03, 14b/07, 15a/05, 15a/06,
15b/03, 15b/04, 15b/06, 16b/01,

16b/11, 17a/03, 17b/02, 17b/12,
17b/14, 18a/10, 18b/07, 21b/12,
22a/06, 22a/07, 22a/08, 22b/07,
23b/03, 24b/06, 25b/09, 25b/13,
25b/14, 25b/15, 26a/11, 26a/12,
26b/09, 26b/11, 27b/03, 28a/11,
28a/15, 28a/15, 30a/04, 30b/01,
30b/13, 31b/04, 31b/05, 33a/04,
34a/02, 34a/07, 34a/13, 34b/04,
34b/09, 36a/03, 36a/04, 36a/06,
36a/08, 36a/10, 36a/12, 36a/15,
36a/15, 36a/15, 36b/01, 36b/05,
36b/07, 37a/01, 37a/05
o.-urken 2b/10
o.-ursa 5a/15, 5b/12, 5b/13,
6a/11, 6a/12, 6b/04, 6b/06,
6b/08, 6b/09, 6b/10, 6b/12,
7a/01, 7a/05, 7a/06, 7a/06,
13b/05, 15a/07, 17a/06, 29b/13,
33a/01, 33b/09, 34a/06, 36b/14,
36b/14
[=380]
‘amiḳ ol- 8b/08
‘arıż ol- 17a/06, 35b/11
ba‘īd ol- 5b/13
bellü ol- 36b/02, 37a/01
bevāsire ol- 10b/06
cemī‘ ol- 5b/15
defʻ ol- 9b/07, 9b/10,
9b/11, 10a/01, 10b/02,
10b/04, 11b/01, 11b/05,
12a/03, 12b/15, 13b/04,
14a/01, 14a/03, 15b/03,
15b/04, 16b/08, 17b/12,
17b/14, 18a/10, 18b/07,
19a/11, 20a/15, 20b/11,
21a/02, 21a/10, 21b/03,
21b/07, 21b/12, 22b/03,
22b/07, 22b/13, 23a/12,
23b/03, 25b/13, 25b/15,
25b/15, 26a/11, 26b/09,
26b/15, 27b/03, 27b/06,
28b/11, 29a/06, 29b/14,
30b/13, 32a/09, 34a/13
elzem ol- 5b/15
emin ol- 13a/12
fena ol- 36a/15
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göregen ol- 1b/04
ḥalāṣ ol- 12b/07,
15b/03, 17b/02, 34b/09
ḥarāret ol- 27a/10,
27b/03
ḥāṣıl ol- 8b/06
ḥaẓ ol- 14b/03
ḥāżır ol- 14a/12, 15a/10
helāk ol- 13a/02, 34a/06
ḥalās ol- 13a/02, 34a/07
iḫrāc ol- 23b/01
ḳaṭ‘ ol- 14a/10
ḳoyu ol- 32a/04
kümeyt ol- 3b/07
maḥfūẓ ol- 3a/01
maḥv ol- 21a/09, 21a/14
ma‘lūm ol- 1b/03,
2b/06, 8a/11, 8b/11,
8b/11, 10b/05, 35b/08,
37a/05
mecāl ol- 8b/15
meĢhūr ol- 7b/01
mevte ḳarib ol- 2a/07
müddet ol- 23b/03
mürd ol- 33b/09, 33b/10
nāṣır ol- 11a/03
peydā ol- 8b/09
raḳīb ol- 2b/10, 8a/04
saḥḳ ol- 11b/12, 24a/05
sekīl ol- 4a/03
sekīli ol- 3a/12, 3b/05,
3b/06, 4a/02
ṣu‘ūbbet ol- 28a/11
Ģebīh ol- 4b/04, 4b/07,
4b/11, 4b/13
Ģikest ol- 16a/14
uyuz ol- 27a/02
vārid ol- 3a/05
vāsi‘ ol- 5a/03
yara ol- 7a/11, 16a/08
yügrük ol- 1b/08
ẓāhir ol- 25a/05
ża‘іf ol- 2a/07, 2a/08,
2a/09, 2a/10, 2a/12,
2a/13, 2a/14, 2a/15,
34b/09
żarar ol- 7a/07

ziyāde ol- 24b/06
[=129]
olın- Olma işine konu olmak.
o.-a 10b/09, 24b/04, 24b/06,
32a/03, 33a/03
o.-an 3b/06, 5b/14, 34a/15
o.-sa 35b/09
o.-up 18b/09
o.-ur 24b/05
[=11]
‘amel olın- 24b/04,
33a/03
daḳ olın- 32a/03
def olın- 24b/05
ḳırā’at olın- 18b/09
naẓar olın- 10b/09
saḥḳ olın- 20b/13
vaż‘ olın- 24b/06, 35b/09
zikr olın- 3b/06, 5b/14,
34a/15
[=11]
olun- Olmak fiiline konu olmak.
o.-a 32a/15, 36a/14, 36b/08
o.-an 12b/06, 36a/07, 36a/08
o.-caya 25a/03
o.-dıġı 32b/01
o.-madıḳça 37a/03
o.-maya 26a/13
o.-ur 36a/03, 36a/04, 36a/10,
36b/03, 36b/03
[=15]
diḳḳat olun- 36a/14,
36b/08
ġaflet olun- 26a/13
iżāfe olun- 36b/03
naẓar olun- 37a/03
Ģüphe olun- 36b/03
ta‘bīr olun- 36a/03,
36a/04, 36a/07, 36a/08,
36a/10
vaż‘ olun- 32b/01
zikr olun- 12b/06
[=12]
omuz Vucutta boynun iki yanında
kalan, kolların gövdeye bağlandığı
kısım.
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o.+ı 5a/06, 5b/06, 25b/03,
28a/13, 28b/06, 28b/07, 36b/11
[=7]
on Dokuzdan sonra onbirden önce gelen
sayının adı.
o. 8b/14, 9a/08, 9a/09, 9a/09,
11b/03, 12a/03, 12a/14, 12a/14,
12a/15, 12b/01, 12b/01,14a/04,
14a/05, 14b/14, 17b/04, 17b/09,
17b/14, 19b/14, 20a/01, 20a/12,
22b/15, 25a/15, 25a/15, 25b/01,
27b/08, 28a/06, 30a/11, 30a/11,
30b/04, 31a/01, 31a/07, 33a/07,
34b/13
o.+altı 28a/07
o.+beĢ 14b/02, 14b/14, 29b/11,
33a/07
o.+ında 8b/08
o.+iki 4b/02, 8a/15, 18b/11
[=42]
onar On sayısının her birine on veya
her defasında on tane anlamına gelen
üleştirme şekli.
o. 17b/08
[=1]
onuncı On sayısının sıra sıfatı, sırada
dokuzuncudan sonra on birinciden önce
olan.
o. 2a/14
[=1]
orta Bir şeyin bütün noktalardan
yaklaşık olarak aynı uzaklıkta bulunan
yer.
o.+sı 36b/03
o.+sına 18a/11, 23b/13
o.+sında 8b/06
o.+sından 26b/08
[=5]
ot
Bir iki mevsim veya bir yıl, pek
azı da daha fazla yaşadıktan sonra
kuruyan, toprak üstündeki
kısımları odunlaşmayıp yumuşak
kalan küçük bitkilerin ortak adı
ve hastalıklara şifa verici, onları
iyileştirici etkisi bulunan
bitki,ilaç.
o. 28b/02,36b/01

o.+ı 9a/10, 9b/03, 10a/01,
13a/07,15b/12, 16a/07,31a/04,32a/04
o.+ını 15b/13, 35b/08
o.+ları 21a/09
[=13]
otuz Yirmi dokuzdan sonra, otuz birden
önce gelen sayının adı.
o. 17b/09, 28a/04, 30b/05,
31a/14
[=4]
ov- Bir şeyin üzerine bastırarak el
gezdirmek.
o.-alar 24a/06, 24a/09, 25a/12,
29a/12, 29b/12, 33b/08
o.-arak 30a/07
o.+a ova 25a/10, 25a/11
[=9]
Ö
öd Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı
renkte acı sıvı, sıvı safra.
ö.+i (kirpi ödi) 30b/10
ö.+ini 30b/02
[=2]
ökçe Topuğun arka kısmı.
ö.+lerini 25b/14
[=1]
öksürik Genellikle üşütmeyle ortaya
çıkan ve öksürükle kendini gösteren
hastalık.
ö. 16a/03
ö.+e (öksürige) 15b/04
ö.+i (öksürigi) 15b/10
ö.+ine (öksürigine) 15b/14
[=4]
öksürük Bk. Öksürik.
ö. 15b/15, 16a/11
ö.+e (öksürüge) 16a/07, 16a/08
[=4]
öküz Çift sürmekte, araba çekmekte
kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş
edilmiş erkek sığır.
ö.+i /09
ö.+üñ 25b/10
ö. bilegi 4b/11
[=3]
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ön (Hayvanlar için) Önde bulunan
ayaklar.
ö.+leri 25a/07
ö.+lerine 2b/03
[=2]
öñ
1. Bir şeyin esas tutulan yüzü,
arka karşıtı.
ö. 3b/05, 4a/13, 5b/08, 6b/06,
7a/01, 9b/05, 18a/03, 18a/05, 26a/09,
26b/07, 36a/07, 36b/09
ö.+i 8a/15
ö.+üne 5a/10, 31a/12
2. (Hayvanlar için) Önde bulunan
ayaklar.
ö.+i 5a/11,7a/03
ö.+leri 5a/13
ö.+ünden 5a/12, 5b/08
[=20]
ört- Kapamak.
ö.-üp 9b/09
[=1]
öz Bir şeyin temel ögesi, künh, zübde.
ö.+ini 11b/10
ö.+ünden 17a/14
[=2]
P
paça (<Far. pāçe) Koyun, keçi, sığır
gibi kasaplık hayvanların kesilmiş
ayağı.
p.+nuñ 25b/12
[=1]
paçavra Eski kumaş veya bez parçası,
çaput.
p.+ile 22b/12
[=1]
pāk Far. Temiz, saf.
p. 7b/07, 7b/09, 24a/11
[=3]
paluṭ Çınar, meşe vb. ağaçların
meyvesi, pelit.
p. güli 11a/07
[=1]
papatya Birleşikgillerden, baharda taç
yapraları sarı, ortası beyaz çiçekler
açan, ateş düşürücü, spazm çözücü,
sinirleri yatıştırıcı, rahatlık verici,

bağırsak gazlarını giderici hassalara
sahip bir yıllık otsu bitki.
p. 17a/06
[=1]
parça (Sayı ile) Tâne.
p. 14b/01, 16a/01, 23a/15,
28b/08
p.+sını 16a/02
[=5]
pāre Far. Parça, kısım.
p. 18b/11
[=1]
pārelik Parça, kısım, adet.
p. 16b/07, 27a/11, 27a/11,
27a/12
[=4]
parmaḳ İnsanda ve bazı hayvanlarda
ellerin ve ayakların son bölümünü
oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca
organların her biri.
p.+ını (parmaġını) 12b/03
p.+ıyla (parmaġıyla) 10b/10
p. ḳalınlıġından 11b/11
[=3]
pāybent Ayak Bağı.
p. 7b/08
[=1]
pek Çok, fazla, ziyâde.
p. 5b/13, 7b/11, 8a/07, 13b/03,
18b/02, 29b/13, 36b/15
[=7]
penpe Pamuk.
p. 10b/11, 15a/12, 28b/12,
32a/09, 32b/01
p.+den 32a/05
p.+ile 10b/14, 15a/02, 29b/01,
32b/01
p.+nüñ 14a/14
[=11]
perçem Alna düşen kısa saç demeti.
p.+in 3a/06
[=1]
peydā Far. Ortaya çıkmak, belirmek,
görünmek.
p.+ol- 8b/09
[=1]
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peyġamber Allah tarafından emirlerini
kullarına bildirmekle görevlendirilmiş
kimse, tanrı
elçisi.
p.+imiz 3a/14
[=1]
peyġamber aġacı Yabani
kimyongillerden, Antil Adaları'nda ve
Venezuela'da yetişen, 10-15 m
yükseklikte, kışın yapraklarını
dökmeyen, reçinesinden gayakol
çıkarılan bir ağaç.
p.+nuñ 28a/03
[=1]
peynir Peynir mayası ile katılaştırılarak
sütten yapılan ve birçok türü olan besin.
p. ṭulumu 21a/15
[=1]
pirinç (<Far. birinc) Buğdaygiller
familyasından, sıcak bölgelerde çok
yaygın biçimde yetiştirilen ve insan
beslenmesinde çok yaygın kullanılan
tahıl.
p. lapasını 23a/06, 30a/04
p. unı 33a/12
[=3]
pul Eskiden kullanılan küçük mâdenî
para, kuruşun küsûrâtından biri.
p.+a 6a/13
[=1]
püskür- Fışkırtmak, hızla savurarak
dışarı çıkartmak.
p.-eler 12a/02
p.-seler 11b/05
p.-üp 16a/06
[=3]

rāḥat Ar. İnsanda sıkıntı olmama hâli,
huzur
r.+vir- 16a/09
[=1]
raḥīḳ Ar. Saf, duru ve kokulu şarap.
r. ma‘cūn 13b/04,16b/08
[=1]
raḥmetü’llāhi Ar. "Allah'ın rahmeti
onun üzerine olsun" anlamında Arapça
söz.
r. 3a/04
[=1]
rākib Ar. Binen kimse, binici.
r.+ol- 2b/10, 8a/04
[=2]
rāst Far. Rastlama, tesâdüf.
r.+gel- 14a/10, 31b/05, 32b/06
[=3]
rāziyāne Far. Maydanozgiller
familyasından, Avrupa ve Asya‟da
yetişen, ipliğimsi, parçalı yapraklı,
bürgüsüz sarı çiçekli, kalın ve eşit
kaburgalar taşıyan, oval meyveli,
çokyıllık otsu bitki. Foenicolum vulgare
.
r. 25a/15, 30a/12
r.+yi 31a/04
[=3]
renk Cisimler tarafından aksettirilen
ışığın gözde yaptığı etki sonucu
meydana gelen duyum.
r.+i (boz rengi) 11a/02
r.+i (rengi) 11a/06
r.+inde (renginde) 6b/10
[=3]
rivāyet Ar. Bir olay, haber veya sözü
nakletme, anlatma.
r.+eyle- 3a/15
r.+inde 3b/11
r.+it- 3a/04, 3a/09, 4a/07
[=5]
ruġan Far. Yağ.
r. 26a/09
r.+ı zeyt 13b/01, 20a/14,
20b/01, 24b/09, 25a/01, 31a/09,
32a/14, 32b/07, 35b/05

R
rabbü’l-‘ālemīn Ar. “Alemlerin Rabbi”
anlamındaki Arapça ibare.
r. 1b/02
[=1]
raḍīyallāhu ‘anhu Ar. "Allah ondan
razı olsun" anlamında Arapça söz.
r. 3a/01,3a/14, 4a/07, 4a/15
r.+dan 3a/08
[=5]
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ṣ.+ile 24a/03, 24a/10, 24a/15,
27b/01, 30a/07
[=17]
ṣabur Bk. Ṣabr.
ṣ. 31b/07
[=1]
ṣaç Başı kaplayan kıllar.
s.+ı 4b/05
s.+ına 7a/05
s.+larınuñ 18a/12
[=3]
ṣadā Ses.
ṣ.+sını 1b/07
[=1]
ṣadaḳa Karşılık beklenmeden sâdece
Allah rızâsı için fakirlere verilen para,
mal vb.
ṣ.+vir- 18b/12
[=1]
ṣaġ
1. Sağlam, sağlıklı, sıhhatli.
ṣ. 32b/07
2.Vücutta kalbin bulunduğu
tarafın karşısında olan.
ṣ. 4a/02, 5b/04, 18a/05,
19b/08,36a/07
ṣ.+ı 3b/05, 4a/13
ṣ.+ına 31a/12
ṣ.+ında 19b/07
[=10]
ṣaġrı Hayvanın ve özellikle atın
beliyle kuyruğu arasındaki dolgun
yuvarlak kısım.
s.+sı 36b/12
[=1]
saḥḳ Ar. Dövme, ezme; döverek
yumuşatma.
s. 30b/05, 31a/04
s.+eyle- 11b/08, 11b/11, 14a/06,
15a/01, 16b/06, 22a/01, 22b/01,
22b/03, 23a/13, 23b/15, 26a/04,
26b/02, 29b/05, 30a/12, 32a/05,
32b/04, 33b/14, 34a/09, 34b/10
s.+ile 10a/12
s.+it- 9a/12, 9b/13, 10b/08,
11a/13, 11b/07, 11b/14, 12a/02,
12a/05, 12a/11, 14a/12, 14b/12,
15b/10, 16a/05, 17a/13, 19a/01,

[=10]
rübā‘iyyāt Ar. Tay doğduktan bir ay
sonra, orta kesici dişlerin yanından
çıkan dişler; orta yan kesici dişler.
r. 8a/14
[=1]
S
sā‘at Ar. Günün yirmi dörtte birine eşit
olan altmış dakikalık zaman birimi.
s. 16a/12, 16b/07, 22b/09,
23a/01, 23a/06, 23a/10, 23a/14,
27a/04, 27a/08, 30a/02, 30a/06,
35b/02, 35b/03, 35b/10
s.+de 27a/15
s.+den-soñra 24b/03
[=16]
ṣabāḥ Ar. Güneşin doğduğu andan
öğleye kadar geçen zaman, sabahleyin,
sabah vakti.
ṣ. 11b/04, 19b/01, 24a/13,
25a/14
ṣ.+leyin 11a/14
[=5]
sābit Ar. Kesin bir delil veya tecrübe ile
zan ve şüpheden kurtarılıp gerçekliği,
doğruluğu ortaya konmuş, ispatlanmış
olan
s.+dür 4a/04
[=1]
ṣabr Zambakgiller familyasından,
yaprakları etli ve kırılgan, çoğu zaman
rozet biçiminde gövdeyi saran ve acı bir
özsu içeren, ishal yapıcı, safra
söktürücü ve yumuşatıcı gibi hassalara
sahip pek çok türü olan bitki. Aloes.
ṣ.+ı suḳaṭri 31b/14
[=1]
ṣabun (<Ar. ṣābūn) Bir alkalinin yağlı
bir madde üzerine etki ettirilmesiyle
elde edilen, kirli, yağlı şeyleri
temizlemekte ve her türlü yıkama işinde
kullanılan temizlik maddesi.
ṣ. 11a/07, 17a/03, 25a/01,
25a/08, 25a/09, 25a/14, 27b/05
ṣ.+ı 11a/05, 16b/01, 17a/04,
19b/05
ṣ.+ıla 24a/11
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ṣallallāhu ‘aleyhi vesellem Ar.
“Allah'ın selamı onun üzerine olsun”
anlamında Arapça söz.
ṣ. 3a/15
[=1]
ṣallan- Yerinde dengeli şekilde
duramayıp düşecek, devrilecek gibi
olmak.
ṣ.-ur 33b/06
[=1]
ṣalya (<Yun. salion) Ağızdan sızan
tükürük.
ṣ.+ları 33b/04
[=1]
ṣaman Türlü ekinlerin taneleri
ayrıldıktan sonra, harmanda kalan
parçalanmış sapları.
ṣ. 17b/01
[=1]
ṣancu İç organlarda batar veya saplanır
gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan
ağrı.
ṣ.+ya 31a/03
[=1]
ṣanculan- Ağrımak, sancı duymak.
ṣ.-up 17b/14
[=1]
ṣançu Bk. Ṣancu.
ṣ. 17a/05, 17a/09
ṣ.+sı 16b/10
[=3]
ṣap Bitkilerde yerden yukarıya doğru
başak veya çiçeğe kadar uzayan düz ve
dik kısım.
ṣ.+ını 22a/15
[=1]
ṣar- Çevresini çevirmek, çepeçevre
dolanmak.
ṣ.-a 25b/04
ṣ.-alar 21a/10, 21b/12
ṣ.-up 10b/11, 12b/14, 16b/15,
21b/02, 23a/05, 23a/07
[=9]
sardalya Hamsigiller familyasından,
ılık denizlerde yaşayan, gümüş
renginde, 10 – 15 santim boyunda,
pullu, konservesi ve tuzlaması yapılan

19b/15, 20a/08, 20a/14, 20a/15,
22a/09, 26a/14, 27a/13, 28b/13,
29a/12, 31a/06
s.+ol- 11b/12, 24a/05
s.+olın- 20b/13
[=50]
Ṣaʻīd (Metinde) Arap cinsi at.
ṣ. 7a/14
[=1]
ṣaḳaġı Özellikle atgillerde görülen;
fakat hayvanlara ve insanlara da
bulaşabilen, Pseudomonas malle
basilinin yol açtığı ve biri, mukoza ve
parankimalarda yaralar görülen akut ya
da süreğen (esas ruam); diğeri deri
üzerinde sınırlı kalan (deri ruamı) iki
klinik biçimi bulunan mikroplu hastalık;
sakağı, ruam, mankafa.
ṣ. 9a/04, 9b/11
ṣ.+nuñ 9a/05
ṣ.+sı 9a/03, 9a/04, 10a/06
[=6]
ṣaḳın- Kötü sonuç verecek herhangi bir
şeyi yapmamak, kaçınmak, çekinmek.
ṣ.-a 5a/10, 5a/10
ṣ.-alar 8a/07
[=3]
ṣaḳız Bazı bitkkilerin gövde ve dal
kabuklarından sızan, çiğnendiği zaman
yumuşayan, sarımtrak beyaz renkli, hoş
kokulu reçine.
ṣ.+ı 10b/14, 14a/11, 14b/11,
15a/04, 15a/10, 15a/14, 19a/08,
32a/12
[=8]
saḳīl Ar. Tartıda ağır gelen, ağır.
s. 20b/04
[=1]
ṣal- Bırakmak, gevşetmek.
ṣ.+ı vir- 17a/15, 19a/13
ṣ.-maya 5b/09
[=3]
ṣalınçaḳ Atta görülen bir hastalık adı.
ṣ.+ zaḥmeti 31a/11
[=1]
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küçük bir balık, ateş balığı. Clupea
pilcihardus.
s.+balıġı 27b/04
[=1]
ṣarı Güneş ışığının ayrışma tayfında
yeşil ile portakal rengi arasında olan
renk, altının rengi.
s. 8b/01, 31b/07
ṣ.+ṣarı 10a/08
ṣ.+sı (yumurṭa ṣarısı) 13a/10,
14a/15, 16b/02
ṣ.+sını (yumurṭa ṣarısını)
32b/14
ṣ.+sıyla (yumurṭa ṣarısıyla)
22a/02
ṣ.+sıyla (yumurṭa ṣarısıyla)
21b/04
ṣ.+su 10b/06
ṣ. bezir 27a/01
ṣ. ṣular 32a/02
ṣ zırnıḫ 11a/06
[=13]
ṣarmısāḳ Zambakgiller familyasından,
toprak altında bir soğanı olan, gövdesi
uzun, yassı ve sivri uçlu yapraklarla
sarılmış, keskin kokulu, iştah açma,
damar genişletme, mikrop öldürme,
tansiyon ayarlama vb. pek çok tıbbi
hassaya sahip 30 – 100 santim
yüksekliğinde otsu bitki.
ṣ. 13b/14
ṣ.+ı 27a/09, 33b/13
ṣ.+ı (ṣarmısaġı) 10a/12
ṣ.+ile 21a/12, 22b/01
ṣ. ṣapı 21a/07
ṣ. ṣapını 22a/15
[=8]
ṣarḳ- Aşağıya doğru sallanmak.
ṣ.-ar 33b/04
[=1]
ṣaru Bk. Ṣarı.
ṣ. 27b/02
[=1]
ṣatun Parasını ödeyerek bir şeyi almak,
bedelini ödeyip o şeye sâhip olmak,
mübâyaa etmek.
ṣ.+al- 4a/01

[=1]
sebep Bir şeyin olmasına yol açan şey,
durum yahut kimse, neden.
s.+i (sebebi) 10a/06, 12a/13,
12b/07, 13b/10, 15b/05, 19b/03,
20b/04, 22a/05, 28b/07
[=9]
seç- (Bir şeyi veya kimseyi) Benzerleri
içinde en iyisi veya en elverişlisi kabul
edip ayırmak, intihap etmek.
s.-er 1b/06
[=1]
sefer Ar. Yolculuk.
s.+i 2a/02, 2a/03
[=2]
segirt- Koşturmak.
s.-meden 19b/03
[=1]
sekil Atın ayaklarında olan beyazlık.
s. 4a/14, 6b/09, 7a/01, 7a/02,
7a/04, 7a/08, 36a/08, 36b/13
s.+i 3a/14
s.+ol- 4a/03
s.+üñ 7a/04
[=11]
sekili (At için) Ayağında sekisi olan.
s. 6b/03, 6b/04
s.+ol- 3a/12, 3b/05, 3b/06, 4a/02
[=6]
sekiz Yediden sonra dokuzdan önce
gelen sayının adı.
s. 28a/08
s.+(ḳırḳ sekiz) 23a/14
s.+inde 8b/07
[=3]
sekizinci Sekiz sayısının sıra sıfatı;
sırada yeri yedinciden sonra,
dokuzuncudan önce olan.
s. 2a/12
[=1]
semir- Besili, yağlı bir duruma gelmek,
kilo almak, kalınlaşmak, şişmanlamak,
semizlemek.
s.-meyüp 35a/05
[=1]
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semird- Besili, yağlı bir duruma
getirmek, kilo aldırmak, kalınlaştırmak,
şişmanlatmak, semizletmek.
s.-ür 7b/11,35a/12
[=2]
senāyā Ar. Öndeki dört dişler, ön
dişler.
s. 8a/12
s.+sı 8b/03
[=2]
sene Yıl.
s. 32a/01
[=1]
ser-ḫōĢ Far. Sarhoş.
s. 33b/05
[=1]
serçe Serçegillerden, koyu boz renkli,
yuvarlak başlı, kısa boyunlu, uzun
kuyruklu, gagası koni biçiminde,
sıçrayarak yürüyen, çırpınarak uzan ve
kışın göç etmeyen küçük ötücü kuş
s. 20a/13, 20a/15
[=2]
servi Servigillerden, kışın yaprağını
dökmeyen, daha çok mezarlıklara
dikilen, uzun ömürlü, güzel kokulu,
kozalaklı, ince uzun ağaç.
s. 17b/08
s. ḳozalaġı 31b/11
[=2]
sev- Sevgi, şefkat ve bağlılık duymak.
s.-mezler idi 4a/12
[=1]
sevād Ar. Siyah.
s.+la 3b/09
[=1]
Seyhun Orta Asya'da bir nehirdir.
Ceyhun nehri ile birlikte tarihi
Maveraünnehir bölgesini oluştururlar.
s. 18a/04
[=1]
Seylāvi Sel renginde olan at.
s. 6a/05
s.+dür 7a/12,
s. cinsidür 7b/02
[=3]
seyyid Önder,reis.

s.+i 7b/02
[=1]
sıcaḳ Isısı yakmayacak derecede olan.
Karşıtı: Soğuk.
s. 7b/13
[=1]
sıçaḳ Bk. Sıcaḳ.
s. 20a/03, 21a/01, 21a/01,
21a/14, 21b/01, 21b/11, 25a/11,
25a/14, 26a/10, 26b/11, 27a/01,
27b/01, 30a/07, 31a/15, 33a/11,
33a/14
s.+sıçaḳ 21a/09, 23a/04, 23a/07,
23a/10
s.+ṣu 26b/04
s.+tut- 33a/15
s. etmek 23b/01
[=23]
sıçan ot Arsenik.
s.+ı 23b/04, 29b/01, 32a/04
[=3]
ṣıçra- Ayaklarını h ızla yere vurarak
ileriye veya yukarıya doğru atılmak.
ṣ.-yup 5a/11
[=1]
ṣıçrat- Sıçramasına sebep olmak.
ṣ.-urlar (sıçradurlar) 20b/05
[=1]
ṣıfat Bir kimse veya şeyin sahip olduğu
nitelik, ona ait olan özellik, hâl ve vasıf.
ṣ.+da 3b/07, 4a/03
ṣ.+lar 3b/06
[=3]
ṣıġır Geviş getirenlerden, boynuzlu
büyükbaş, evcil hayvanların genel adı.
ṣ.+ın 19b/15
ṣ.+ına 4b/04, 4b/10
ṣ.+yaġı 26b/10, 33a/08, 33b/02,
34a/09
ṣ ödiyle 31b/08
ṣ. südiyle 34a/01
[=9]
ṣıḳ- Basınçla suyunu, yağını, sıvı
kısmını çıkarıp akıtmak.
ṣ.-alar 17a/14, 22b/13
[=2]
ṣıḳça Birbiri ardınca, çok.
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ṣ.+ṣıḳça 9b/11
[=1]
sıḳlet Ar. Ağırlık.
s.+i 8a/05, 8a/06
[=2]
ṣıraca Soğuk apse iken sürekli akarcaya
dönüşen, sonra nedbeleşen, tüberküloz
kökenli süreğen boyun adenitine verilen
ad.
ṣ. 18a/07, 18a/10, 19a/02, 19a/04
ṣ.+sı 18b/01, 19b/06
[=6]
ṣıyānet Ar. Koruma, muhâfaza, himâye.
ṣ.+(ḥıfẓ u ṣıyānet) 7b/04
[=1]
sidik Böbreklerde kandan süzülerek
idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, idrar.
s.+i (sidigi) 20a/13
[=1]
sigil Papovavirus grubundan, DNA‟lı
bir virüsten ileri gelen iyicil üstderi uru;
siğil.
s. 29a/10
[=1]
silSürterek, ovarak, kazıyarak vb.
ya da özel bir yöntemle gidermek, yok
etmek.
s.-üp 15a/13, 34b/15
[=2]
silin- Seçilmez olmak, silikleşmek ya
da yok olmak.
s.-mege 8b/08
s.-ür 8b/09
[=2]
sinameki Baklagillerden, sıcak
bölgelerde yetişen, yaprağı müshil
olarak kullanılan, sarı çiçekli, otsu veya
ağaçsı bitki.
s. 20a/06, 31a/13
[=2]
sincap Sincapgillerin örnek tipi olan
küçük, çevik, uzun kuyruklu, kesici
dişli, ağaçlarda yaşayan, kemirgen
memeli hayvan.
s. 36b/12
[=1]

sinek Çift kanatlılardan, karasinek,
sivrisinek vb. pek çok çeşidi olan uçucu
böceklerin ortak adı.
s. 16a/09, 35b/12
[=2]
siñir Kas girişi, kas bağı.
s.+leri 6a/02
s.+leri (ḳıç siñirleri) 4b/10
[=2]
sirāyet Ar. Yayılma, dağılma.
s.+et- 34a/04
[=1]
sirke Far. Sirkenin, bir ya da birçok
ecza maddesi üzerindeki ya da bu sıvıda
çözünür özler içeren çeşitli bitkisel
eczalar üzerindeki çözücü etkisinden
yararlanılarak asetik mayalanmayla elde
edilen ilaç.
s. 19b/05, 19b/10, 21a/08,
25a/01
s.+(keskin sirke) 16a/11,
26a/14, 27a/03
s.+ile 14a/06, 22a/12, 26a/14,
26b/12, 27a/03, 28b/03, 28b/05,
32a/03
[=15]
sīsam Susamgiller familyasından, yağca
zengin yenebilir tohumları için
yetiştirilen, tropikal ve Güney Afrika
kökenli bitki. Sesamum.
s. yaġı 33b/01
[=1]
siyāh En koyu renk, kömür rengi, kara.
s. 3b/08, 4a/01, 4a/10, 5a/08,
6a/08, 6a/10, 6a/12, 6a/13, 6a/14,
7a/04, 29b/15
s.+at 2a/11, 2b/03, 3a/13, 3b/03,
3b/06
[=16]
siz Çoğul ikinci şahsı gösterir.
s. 3a/11
[=1]
ṣoġan Zambakgiller familyasından,
yemeklere tat vermek için yumrusu ve
yeşil yaprakları kullanılan ıtırlıbitki.
Allium cepa.
ṣ.+ı 12a/05, 26a/14, 33b/13
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ṣ.+ile 10a/12
ṣ. toḥumı 14a/04
ṣ. toḥumını 14a/06
[=6]
ṣoḳ- İçine veya arasına girmesini
sağlamak.
ṣ.-alar 17a/05, 28a/07, 32a/07
ṣ.-up 17a/04, 26b/08, 30a/01
[=6]
ṣoḳul- (Yılan, akrep, arı vb. için)
Isırılmak, bu yolla zehirlemmek.
ṣ.-sa 33a/03
[=1]
ṣol Kalbin bulunduğu tarafta olan.
ṣ. 5b/04, 5b/10, 18a/03, 36a/07
ṣ.+ı 4a/14
ṣ.+una 31a/12
ṣ.+unda 19b/07
ṣ. ayaḳınuñ 18a/04
ṣ. buruna 19b/07
[=7]
ṣolu- Nefes alıp vermek, sık ve kesik
soluk alıp vermek.
ṣ.-ur 13a/04
ṣ. dıguñ 20a/05
[=2]
ṣolaḳ Genellikle sol elini kullanan
kimse.
ṣ.+dur 5b/05
[=1]
ṣoluġan Özellikle atların nefes darlığına
tutulması.
ṣ. 19b/02, 36b/01
[=2]
ṣomun Domuz ağırşağı bitkisidir.
Yumrulu ve pembeli çok yıllık bir
bitkidir.
ṣ.+ı 15b/09
[=1]
ṣoñra Zamanda art arda gelişi belirtir, nın ardından, müteakiben.
ṣ. 6a/06, 10a/04, 10a/13, 10a/13,
10a/15, 10b/13, 11b/08, 14a/07,
18a/06, 23a/15, 24a/05, 28a/13,
28b/04, 29b/03, 29b/07, 30b/02,
35a/03, 35b/04, 36a/14, 36b/02
ṣ.+(-dan ṣoñra) 27b/04

ṣ.+(-den ṣoñra) 2a/06, 8b/07,
9a/02, 15a/13, 16a/02, 18a/14,
19a/03, 24b/03, 25b/04, 27b/05
ṣ.+(-den ṣoñra) 11b/14
[=32]
ṣovuḳ Isısı düşük olan, sıcak karşıtı.
ṣ. 12a/08, 13b/03, 15b/05,
17b/07, 20a/02, 26a/08, 29b/12,
33a/11
ṣ.+a (sovuġa) 6a/08, 6b/01
ṣ.+da 10a/07, 12a/13, 13b/10
ṣ. ṣuyı 9b/11
[=14]
soy Aynı ırktan, aynı kandan gelen
geçmiş ve yaşayan nesiller topluluğu.
s. 7b/04
[=1]
soy- Üzerinde bulunan kabuk, deri, zar
vb.ni) Kesmek veya tutup çekmek,
sıyırmak sûretiyle çıkarmak.
s.-up 32b/04
[=1]
soyul- Üzerindeki kabuk, deri, zar vb.
çıkarılmak.
s.-uncaya 19b/11
[=1]
sök- Çıkmak, çıkması kolaylaşmak.
s.-er 10b/04, 31a/03
[=2]
sön- Yatışmak, etkisini kaybetmek.
s.-er 27b/01
[=1]
ṣu
ṣ. 2a/05, 5a/11, 7b/11, 7b/12,
8a/08, 10b/06,10a/08, 12a/02,
12a/08, 12a/13, 16a/06, 19b/01,
20a/09, 22a/06, 22a/11, 23a/05,
27b/01, 29b/12, 30a/07, 33b/05,
35a/03
ṣ.+da 22b/05
ṣ.+dan soñra 16a/02
ṣ.+ile 7b/13, 10b/02, 11a/05,
11a/08, 14b/05, 15b/10, 15b/14,
17a/07, 19a/15, 25a/11, 25a/14,
25b/13,27b/06, 31a/05, 31a/15,
33a/14, 35a/08, 35a/10
ṣ.+in- 22a/05
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ṣ.+lar 27b/02, 32a/02
ṣ.+ya 5b/03, 19b/15, 22a/04,
26a/08
ṣ.+yı 9b/11, 11b/04, 24b/01,
25b/12,31b/09
ṣ.+yını 13a/08, 13b/03, 16a/09,
17a/13, 17b/07, 20a/02, 26a/11,
26a/14, 28a/04, 30a/09, 35a/12,
35b/12, 37a/05
ṣ.+yla 23b/05
ṣ.+yundan 27b/05
ṣ.+yuñ 13a/08
ṣ. ḳurbaġasını 22b/08
ṣ. ṣaḳaġı 9a/04
ṣ. ṣıġırı 4b/04
ṣ. ṣıġırına 4b/10
[=73]
ṣufra Anüs.
ṣ.+sı 31b/09
ṣ.+sına 17a/03, 17a/05
[=3]
Suhūlet Ar. Kolaylık.
s.+le 29b/11
[=1]
Ṣuḳatri (<Ar. Sokotra) Hint
okyanusunda, Guardafui burnunun 250
km ve Arabistan‟ın güney kıyısının 400
km açığında; 3580 km2 alana sahip ada,
Sukutra Adası.
ṣ.+(ṣabr-ı ṣuḳatri) 31b/14
[=1]
su‘le Öksürük.
s.+si 14b/06
[=1]
ṣuluḳ At dizginlerinin altındaki zincire
takılan ve atın çenesini içine alan halka.
ṣ. 8a/02
[=1]
ṣūret Ar. Tarz, yol, şekil.
ṣ.+de 35a/04
ṣ.+i 33a/15
[=2]
ṣusam Bk. Sīsam.
ṣ. kökini 31a/06
ṣ. yaġı 10a/13, 13a/15
[=3]

ṣusuzlıḳ Susuz olma, susuz kalma
durumu.
ṣ.+a (ṣusuzlıġa) 2b/01, 6b/01
[=2]
ṣu‘ūbet Ar. Zorluk, güçlük, zahmet.
ṣ.+ol- 28a/11
[=1]
süd Kadınların ve memeli dişi
hayvanların yavrularını beslemek için
memelerinden gelen, besin değeri
yüksek beyaz sıvı.
s. 1b/06, 21b/10, 33a/13
s.+ile 26a/02
s.+iyle 34a/01
[=5]
sülügen Boyacılıkta pastan koruyucu
ve astar olarak kullanılan, bileşiminde
yaklaşık %80 kurşun ortoplumbat ile
%20 kurşun protoksit bulunan, kırmızı
renkli, çok yoğun ve zehirli pigment.
s. 14b/14
[=1]
sülük Sülüklerden, tatlı sularda
yaşayan, vücudunda 22 sindirim kesesi
olduğu için bir kezde, ağırlığının sekiz
katı kan emebilen, halk arasında bazı
kan hastalıklarının tedavisinde
yararlanılan hayvan. Hirudo
medicinalis.
s. 15b/01, 27b/08, 29a/05
[=3]
sülümen Salyangoz.
s.23b/04
[=1]
sünger Genellikle denizlerde bir yere
tutunarak koloni durumunda yaşayan,
çok hücreli ilkel hayvan (spongiaria)ın,
temizlik işlerinde kullanılan, suyu
fazlaca çeken esnek iskeleti.
s.+ile 9b/10
[=1]
sünnet Hz. Muhammed‟in
müslümanlarca uyulması gereken
sözleriyle örnek iş ve davranışlarının
tamâmı.
s. 2b/08, 2b/09
[=2]
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suda eriyen, tadı buruk, antiseptik bir
madde.
Ģ. 24a/04, 27b/14, 28b/14
Ģ.+ile 28b/12
[=4]
Ģāf
Far. Fitil.
Ģ.+gibi 17a/05
[=1]
Ģāh-tere Şahteregillerden, küçük
çiçekli, parçalı yapraklı, gök mavisi
renginde, yol kenarlarında ve tarlalarda
yetişen, taşıdığı fumarin adlı alkaloit
sebebiyle tıpta kullanılan bitki.
Ģ. 11b/06
[=1]
Ģāh ṭamar Kalbin pompaladığı temiz
kanı aorttan alıp vücûdun baş kısmına
taşıyan; boynun iki tarafındaki atar
damarlardan her biri.
Ģ.+ından 26b/07,29a/07
[=2]
Ģaḳaḳ 1. Cilt veya mukozanın hafifçe
veya yüzeysel olarak çatlaması.
Ģ. 26a/01,
2. Başın yan tarafında gözle
kulak arasında kalan, elmacık
kemiğinin üstündeki
çukurumsu kısım.
Ģ. 26a/05
[=2]
Ģaḳḳ Ar. Yarma, yarılma.
Ģ. 23b/09
[=1]
Ģalġam Far. Hardalgiller familyasından,
toprak altı yumruları sebze olarak
kullanılan, enerjice zengin, lezzetli;
ancak köklerinde ve yapraklarında
glikosinolatlar bulunan, etin rengini,
sütün tat ve kokusunu bozabilen, tiroit
bezinin büyümesine yol açan bitki.
Brassica rapa.
Ģ. 15a/06
[=1]
ġam Suriye‟nin başkenti.
Ģ.+uñ 7a/15
[=1]
Ģap Bk. Şab.

sürs.-e 10b/10, 10b/12, 10b/12,
11a/11, 17a/03, 29b/06
s.-eler 10b/13, 12b/15, 13a/07,
13b/04, 13b/05, 13b/06, 16a/10,
23a/04, 23a/10, 23a/11, 23a/12,
24b/10, 25a/11, 27a/05, 27a/07,
27a/15, 27b/07, 29a/10, 31b/09,
31b/14, 32b/15
s.-er 9a/06, 10a/09, 31b/06
s.-seler 35b/12
s.-üp 10a/13, 25a/10, 27b/05,
29b/07, 30b/01, 35b/01
[=37]
sür‘at Ar. Çabukluk,hızlılık.
s.+ıla 30b/01
[=1]
sürç- Yürürken yanlış adım atıp
dengesini bozmak.
s.-er 33b/06
[=1]
sür- İnce bir tabaka halinde bir yüzeye,
zemine yaymak veya dökmek; serpmek
s.-e 27a/10
s.-eler 27b/12
s.-ecegi 24b/11
s.-üp 35b/06
[=4]
süsen (< Far. sūsen) Süsengillerden,
yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri
ve mor renkli, güzel görünüşlü ve
kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi,
zambak, iris germanica.
s. köki 20b/08
[=1]
süz-Bir sıvıyı, içindeki katı
maddelerden ayırmak için bez veya
delikli bir kaptan geçirmek.
s.-eler 19b/14, 20b/09
s.-üp 9b/02, 17a/07, 18a/01,
31b/12
[=6]
ġ
Ģab (<Ar. şabb) Alüminyum ve
potasyum sülfatından veya amonyum
alüminyum sülfatından oluşan, sıcak
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Ģ. 17b/15
Ģ.+ı 29b/05
[=2]
Ģa‘r-ı maḫlūḳ (Metinde) Üzenginin
atın ayağının denk geldiği yerde
buruşuk tüylerinin olmasıdır.
ş. 6a/01, 6b/08
[=2]
Ģa‘r-ı meftūl (Metinde) Atın
baldırlarında güzellik nişanın
olmasıdır.
ş. 6a/01, 6b/09
[=2]
Ģarāb Ar. Üzüm veya başka meyve
sularını türlü yöntemlerle
mayalandırarak elde edilen alkollü içki.
Ģ. 15b/07,16b/03, 21a/14, 34a/08
Ģ.+a 14a/07
Ģ.+ı 32b/08
Ģ.+ıyla 17b/01
Ģ.+ile 16b/13, 20b/09, 21a/12,
21b/01, 30a/04, 31b/12, 33b/15
Ģ.+la 33b/14
Ģ. ṭulumı 21b/11
[=16]
Ģāyed Far. Eğer anlamında kullanılan
bağlaç.
Ģ. 32b/09
[=1]
Ģebīh Ar. Benzer.
Ģ.+ol- 4b/04, 4b/07, 4b/11, 4b/13
[=4]
Ģedīd Şiddetli, Zorlu.
Ģ. 16a/07, 27a/10, 27b/03
Ģ.+e 2a/03
[=4]
Ģehīd Ar. Allah yolunda ve din uğrunda
savaşırken ölen kimse.
ş. 4b/01
[=1]
Ģeker Far. Şeker kamışı, şeker pancarı,
patates, havuç, mısır, buğday vb.
bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan
veya nişastasından çıkarılan,
birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen
bulunan, beyaz, suda eriyen,

mayalanabilen ve çoğu tatlı olan
maddelerin genel adı.
Ģ. 13a/15, 33a/08, 33a/13
Ģ.+i 11b/02
[=4]
Ģem‘ Ar. Mum.
ş. 24a/07
[=1]
Ģerbet Ar. Meyve suyu ile şekerli su
karıştırılarak yapılan içecek.
Ģ. 31a/15
Ģ.+gibi 31a/05
Ģ.+i 34b/13
Ģ.+it- 16b/03, 34b/12
Ģ.+iyle 12b/13, 17a/11
[=7]
Ģerīf Ar. Şerefli, kutsal, mübarek.
Ģ.+(ḥadīs-i Ģerīf) 3a/03
Ģ.+(ḥadīs-i Ģerif) ile 4a/04
Ģ.+(iḥlāṣ-ı Ģerīf) 18b/09
Ģ.+(ma‘nā-yı Ģerīf) 4a/01
[=4]
Ģerikin (Metinde) İkili.
Ģ. 36a/04
[=1]
Ģey’ Ar. Madde, eşya, söz, olay, iş,
durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz
anlamda bir söz.
Ģ. 9b/09, 33b/05, 36b/15
Ģ.+i 19a/04
[=4]
Ģırınḳa Ucuna içi delik bir iğne
takılarak vücûda ilâç vermeye yarayan
küçük pompa, enjektör.
Ģ.+ile 17a/09
[=1]
Ģırluġan (<Far. şīr ravġan) Haşhaş yağı,
susam yağı. Sesami oleum.
Ģ. 9b/12
[=1]
Ģiddetlü Zorlu, sert.
Ģ. 26a/12
[=1]
Ģifā Ar. Bedensel veya ruhsal bir
hastalığın son bulması, hastalıktan
kurtulma, onma.
Ģ.+bul- 14b/06, 22a/05
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tābe Far. Tava.
t.+de 10b/02
[=1]
ṭabḫ Ar. Pişirme.
ṭ.+it- 35a/12
[=1]
ta‘bīr Ar. İfade,anlam.
t.+it- 36b/15
t.+olun- 36a/03, 36a/04, 36a/07,
36a/08, 36a/10
[=6]
taḥammül (Bir yükü) Taşıma,
yüklenme.
t.+i 8a/02
[=1]
taḥmīnen Yaklaşık olarak, aşağı yukarı,
takriben.
t. 8b/14
[=1]
taḫta ḳurĢun Yassı Kurşun.
t.23a/15
[=1]
taḥrīr Ar. Yazı yazma.
t.+it- 18b/04, 18b/05
[=2]
taḥvīl Ar. Değiştirme, bir durumdan
başka bir duruma çevirme.
t.+it- 11a/06
[=1]
ṭaḳancal (Metine göre) Muska için
yazılan bir dua adı.
ṭ. 18b/03
[=1]
ṭaḳım Aynı iş için kullanılan ve hepsi
berâber bir bütün teşkil eden âletlerin
tamâmı.
ṭ. 6a/08
ṭ.+ıyla 23a/13
[=2]
ṭalaḳ Karın boşluğunun sol üst
kısmında kaburgaların hemen altında,
midenin sol arka tarafında bulunan, kan
dolaşımını düzenleyen ve kan yapan,
yaklaşık 200 gr. ağırlığında, çok
damarlı, koyu kırmızı renkte, yassı
uzunca organ.
ṭ.+ına 19b/03

[=2]
Ģikāl Ar. Bukağı, köstek.
ş. 4a/12, 4a/13, 5b/15
[=3]
Ģikest Far. Kırılmak.
Ģ.+ol- 16a/14
[=1]
Ģirā Alım satım, alışveriş.
Ģ.+(bey‘ ü Ģirā) 36a/04
[=1]
Ģi‘r Arpa, yulaf vs. tarzı bir tahıl
yiyeceği.
Ģ. 7b/15
[=1]
ĢiĢ Şişmiş olan yer, şişlik.
Ģ. 13b/04, 13b/05, 16b/11,
19a/03, 19a/04, 21a/05, 22a/07,
23a/07, 23a/12, 25a/05,
25b/10, 29b/04, 29b/06, 36a/14
[=14]
ĢiĢ- Gerilmek, kabarmak, şişkin bir
durum almak.
Ģ.-e 31a/03
Ģ.-er 13a/04, 27b/02
Ģ.-se 26b/10
[=4]
ĢiĢe Far. İçerisine sıvı konulan, cam
veya plastikten yapılmış, dar ağızlı uzun
kap.
Ģ. 33b/13
[=1]
Ģol İşaret sıfatı; Şu,o.
Ģ. 3b/08, 4a/01
[=2]
Ģübhe Bir hususla ilgili gerçek veya
doğrunun ne olduğuna kesin biçimde
karar verememe durumu, kuşku.
Ģ. 36b/02
Ģ.+olun- 36b/03
[=2]
T
tā Far. Kadar, dek, değin, nihâyet,
sonunda, işte.
t. 10a/15, 13b/02, 14b/15,
17b/06, 18a/11, 21a/08, 21a/14,
22a/03, 29a/13, 32a/09
[=10]
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tasṭīr Ar. Satır hâline koyma, satır
hâlinde yazma.
t.+it- 18b/07
[=1]
taĢ Yeryüzünün sertleşmiş ve katılaşmış
tabakalarında bulunan, içindeki maden,
tuz ve oksitlere göre değişik renkte ve
değişik birleşimdeki çok sert
cisimlerden kopmuş veya koparılmış
parça.
t. 12b/08, 14b/01
t.+a 6b/02
[=2]
ṭaĢra Dışarı.
ṭ. 32b/06
ṭ.+sında 7a/05
[=2]
taṭhīr Ar. Temizleme.
t.+et- 12b/08
[=1]
ṭavlan-(Hayvan için) Semirmek,
şişmanlamak.
ṭ.-ur 35a/04
[=1]
ṭavĢan Tavşangillerden, uzunluğu 70
cm kadar olan, kulakları başından uzun,
ön bacakları arka bacaklarından kısa,
çok hızlı koşan, dudakları kalın ve çok
hareketli kuyruğu kısa, kemirgen
memeli hayvan. Lepus.
ṭ. 1b/08
ṭ. mayısı 34a/08
[=2]
ṭavuḳ Tavukgillerden, her yerde
yetiştirilebilen, eti ve yumurtası için
üretilen, kanatları kısa ve küt evcil
kümes hayvanı. Gallus gallus.
ṭ. 29b/15, 33b/09, 34a/06
ṭ.+a 33b/09
ṭ.+ı 19a/14, 30a/03
ṭ.+uñ 34a/05
ṭ. necisi 15b/06, 34a/01
ṭ. tersi 9b/07
ṭ. tügi 30b/03
[=11]
ṭay Üç yaşına kadar olan at yavrusu.
ṭ.+uñ 8a/11

[=1]
ta‘līḳ Ar. Asma, asılma
t. 9a/11, 10b/03
[=2]
tālīl Ar. Papovavirus grubundan,
DNA‟lı bir virüsten ileri gelen iyicil
üstderi uru; siğil. Krş. sigil.
t. 29a/11
[=1]
tamām Ar. Bir şeyin hepsi, tamamı,
bütünü, tümü.
t. 8a/15, 32a/13
[=2]
ṭamar Canlı varlıkların vücudunda kan
veya lenf dolaşımını sağlayan kanal.
ṭ. 14a/10, 15a/04
ṭ.+dan 21b/14
ṭ.+ından 26b/07, 29a/07
ṭ.+lar 18a/09
ṭ.+ları 15a/08
ṭ.+ların 18a/08
[=8]
[=1]
ṭar Dar.
ṭ. 36b/12
[=1]
ṭaraf Ön, arka, sağ, sol, üst ve alt
yanlardan her biri, cihet, yön.
ṭ.+ına 10b/12
ṭ.+ında 6b/04, 7a/01, 18b/04,
18b/06
ṭ.+ından 7a/03, 7a/04, 21b/13,
26b/09, 32b/11, 34a/03
ṭ.+ını 18a/08
ṭ.+ınuñ 18b/05
[=13]
Ṭarbaġı (Metin)Arap cinsi at.
ṭ. 7a/13
[=1]
ṭarīḳ Yol.
ṭ.+i diger 30b/07
[=1]
ṭas İçine su, sulu şeyler ve çeşitli
maddeler konan, madenden, ayaksız,
derince, yayvan kap.
ṭ.+ına 17b/10, 17b/13
[=2]
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[=1]
ṭayan-Kaldırabilecek güçte olmak,
dayanmak.
ṭ.-cak 13b/07
ṭ.-ur 6a/09
ṭ.-ur imiĢ 2b/01
[=3]
tāze 1. İlk ve yeni durumunu
koruyan, bayatlamamış, bozulmamış
olan.
t. 15b/12
2. Yeni, zamanı geçmemiş.
t.+ise 11b/05
[=2]
tebevvül İşeme, idrarını yapma.
t.+eyle- 28b/08
[=1]
tecrübe (<Ar. tecribe) Sınamak,
denemek.
t.+içün 2b/02
[=1]
tecrübesiz Tecrübesi olmayan.
t. 37a/04
[=1]
tedārīk Ar. Edinme, sağlama, hazır
etme, hazır bulundurma.
t.+it- 2b/05
[=1]
tedbīr Ar. Bir şeyi sağlayacak ya da
olası bir tehlikeyi önleyecek yol, çare;
önlem.
t. 7b/06
[=1]
tegelti Yük hayvanlarının semerinin
altına konan kaba keçe, eyer keçesi,
içlik.
t. 36b/06
[=1]
te’hīr Erteleme, sonraya bırakma.
t.+i 37a/05
t.+it- 37a/03
[=2]
tekerlen- Yuvarlanmak.
t.-ür 7a/07
[=1]
tekrār Aynı olayın, işin, hareketin
yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması.

t. 10a/15, 21a/13, 24b/03,
31b/13, 32a/05, 35b/04
[=6]
tel Teller hâlinde, her teli ayrı ayrı ve
tek tek.
t.+tel 25a/09
[=1]
temiz (<Ar. temyīz) 1. Bir yeri kirleten
şeylerden arındırmak, temiz duruma
getirmek.
t. 7b/07, 32a/10
[=2]
temre Deride yer yer küme
durumundaki birtakım kabartılarla
kendini gösteren hastalık, temriye.
t.+lerine 25a/06
[=1]
temregü Bk. Temre.
t. 11a/01
[=1]
tençire İçinde yemek pişirilen, kapaklı
madeni kap.
t.+nüñ 19a/15
t.+ye 19a/08, 19a/14
[=3]
tenḳıye Ar. Su vermek sûretiyle kalın
bağırsağın içini temizleme.
t.+it- 17a/09, 17a/09
[=2]
tepe 1. İnsan veya hayvanın başının
üst kısmı, iki kulak arasındaki bölümü.
t.+sinden 18a/11
2. Bir şeyin veya yerin tam üstü.
t.+sini 29b/10
[=2]
terāküm Ar. Yığılma, birikme.
t. 9b/06
[=1]
terāzūla- Far. Dengelemek.
t.-yup 5a/10
[=1]
terementi Kozalaklı ağaçlardan ağacın
çizilmesiyle veya kendi kendine akan ve
yağlı boya yapımında, yağlı boyaların
inceltilmesinde, şeffaflaştırılmasında
kullanılan kokulu reçine.
t. 29b/07
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tesmiye Ad koyma, adlandırma, belli
bir isimle isimlendirme.
t.+buyur- 2b/07
t.+it- 2b/09, 29a/11
[=3]
teĢbīh Benzetme, benzetilme.
t.+bulun- 4b/02
[=1]
teyelti Bk. Tegelti.
t. 29a/07
[=1]
tıḳnefes Nefes alma güçlüğü olan,
güçlükle nefes alan.
t. 36b/06
[=1]
ṭılā Ar. Sürülecek veya sürünülecek
sıvı veya merhem.
ṭ. 11a/11, 21b/05, 24a/02,
24a/06, 24a/08, 24b/13, 25a/04,
25a/06, 26a/05, 27a/01, 28a/01,
28b/06, 29b/03, 30b/04, 30b/15,
31b/08, 32a/08, 32a/15, 33b/15,
34a/08, 34a/10
ṭ.+eyle- 14a/15, 15a/02, 22a/13
ṭ.+ile 22a/03
ṭ.+it- 10b/14, 11a/08, 11a/11,
13b/02, 13b/15, 14b/03, 21a/01,
21a/15, 21a/15, 21b/11, 26a/10,
26b/10, 26b/13, 31a/10
[=39]
ṭımār Far. Binek hayvanlarının derisini,
kıllarını, tüylerini kaşağı, fırça, tarak,
gebre, sünger, tırnak bıçağı veya
makasla temizleme.
ṭ.+dan-soñra 27b/04
ṭ.+eyle- 27a/05
ṭ.+it 7b/14, 27a/15
[=4]
tırāĢ (Sakal, bıyık, kıl için) Dibinden
kesme, kazıma.
ṭ.+eyle- 22b/14, 23b/12
[=2]

t.+ile 29b/06
[=2]
tereyaġı Sütten çıkarılan taze yağ.
t. 9b/01, 10b/13, 13a/06, 24b/11,
33a/12
[=5]
teri Deri.
t.+si 11b/01
t.+sini 11a/13
[=2]
terkīb Ar. Birkaç şeyin birleşmesinden
meydana gelen şey; bileşim.
t.+i 20b/11
t.+üdür 11b/10
[=2]
terle- Isının, harcanan bir gücün, yoğun
bir heyecanın etkisiyle derisinin
gözeneklerinden ter çıkarmak; ter
dökmek.
t.-mez 17a/02
t.-ye 17b/06
[=2]
terled- Terlemesini sağlamak.
t.-üp 30b/13
[=1]
terlü Terli.
t. 15b/05, 22a/05, 22a/06
[=3]
ters Hayvan pisliği.
t.+i 17a/04
t.+i (fare tersi) 31a/01
t.+i (gögercin tersi) 14a/05
t.+i (tavuk tersi) 9b/07
t.+ini 20a/13
t.+iyle 14a/06, 20a/15
[=7]
tersle- (Hayvan için) Pislemek.
t.-rken 31b/09
t.-ye 31a/03
t.-yemez 31a/01
[=3]
te’sīr Bir nesnenin, bir hâlin başka bir
kimse veya nesne üzerinde kendini
hissettiren gücü, etki.
t. 24b/06
[=1]

ṭırnaḳ İnsan ve omurgalı hayvanlarda
parmak uçlarının üst kısmını örten
boynuzsu tabaka.
ṭ. 32b/09
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ṭ.+ı 4b/15, 5a/01, 6a/10
ṭ.+ına 18a/03, 18a/04, 18a/05,
18b/05, 18b/06
ṭ.+ında 18b/05, 26a/01
ṭ.+ını 18b/01, 25b/05, 25b/09
ṭ.+ınuñ 25b/06, 25b/07
ṭ.+ları 7a/08
ṭ.+larına 36a/15
ṭ.+larını 18a/07, 35a/01
[=21]
tiftik Eskiden yara tedâvisinde pamuk
yerine kullanılan tiftik yününden sargı.
t. 29b/07
[=1]
tiksir- Ağız kapalıyken hafifçe
aksırmak.
t.-ir 10a/08
[=1]
tīmar Binek hayvanlarının derisini,
kıllarını kaşağı, fırça vb. ile temileme.
t.+it- 35a/11
[=1]
timür Dövülüp şekillendirilmesi,
çekilip uzatılması, inceltilmesi kolay ve
döküme elverişli olduğu için kullanılış
veri çok geniş olan, yoğunluğu 7,8,
erime derecesi 1510 atom ağırlığı 55,85,
atom numarası 26 ve sembolü Fe olan
element.
t. 8b/10
t.+ile 15a/04
[=2]
timürḳır (At rengi için) Koyu kır.
t. 2a/12, 6a/07
[=2]
tiryāḳ Hayvani, nebati ve madeni
maddelerin karışımından meydana
gelen, sancıya, öksürüğe, yılan ve akrep
sokmasına, bazı hastalıklara ve
zehirlenmeye karşı kullanılan afyonlu
macun, zehir.
t. 20b/10
[=1]
tiryāḳi Şifalı, faydalı, tedavi eden
t. 16b/13, 33b/15
[=2]

tīz Far. Görece olarak kısa bir sürede;
çabuk, süratli, acele.
t. 5a/08, 8a/07
t.+tiz 10a/08
[=3]
tizçek Çabucak.
t. 7a/10, 8a/08
[=2]
ṭobra Torba.
ṭ.+ile 10b/03
ṭ.+sını 10b/02
[=2]
toḫum (<Far. tuĥm) Bitkilerde
döllenme sonunda çiçekten sonra oluşan
ve toprağa gömülünce kendisinden yeni
bir bitki üreyen tane.
t.+ı 13a/07, 13a/08, 14a/04,
16a/03, 18a/01, 20b/09, 22a/01,
30a/12
t.+ını 14a/06
[=9]
ṭoḳun-Yaklaşıp hafifçe değmek, temas
etmek.
ṭ.-açak 6b/07
ṭ.-up 12a/09
[=2]
ṭoḳuz Sekizden sonra, ondan önce gelen
sayının adı.
ṭ. 11b/12, 16a/15, 22b/05
ṭ.+ına 11b/13
ṭ.+unda 8b/08
ṭol- Dolmak.
ṭ.-ar 19b/03, 21b/03
ṭ.-arsa 12a/07
ṭ.-dıralar 15a/12
ṭ.-dırup 14a/14, 14b/10
ṭ.-durup 11b/13
[=7]
ṭolaĢuḳ KarıĢık, çapraĢık.
ṭ. 5a/13
[=1]
ṭoldır- (Boş bir şeyi) Dolu hâle
getirmek, dolmasını sağlamak.
ṭ.-up 19a/15, 22b/12
[=2]
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ṭolu İçinde, alabileceği kadar veya ona
yakın derecede kimse veya şey bulunan,
dolmuş olan.
ṭ.+sı 17b/10
[=1]
ṭoluca Atın boynunda olan bir hastalık.
ṭ. 13b/10
[=1]
ṭon At tüyünün rengi.
ṭ.+dan 36b/14
ṭ.+dur 3b/11
ṭ.+undan 36b/13
[=3]
ṭopuḳ Atgillerde ve gevişgetirenlerde
bacakların incikle bukağılık arasında
kalan ve ana bilek ya da tarakkemiğinin
ilk parmakkemiği ve iki büyük susamsı
kemikle yaptığı ekleme dayanan bölge.
ṭ.+larına 36a/13
[=1]
ṭoraḳ Dere otu. Anethum graveolens.
ṭ. otı 13a/07
[=1]
ṭorba yoġurdı Süzme Yoğurt.
ṭ. 27a/09
[=1]
ṭorı Çeşitli tonları bulunan kızıl kahve
rengi at rengi.
ṭ. 2a/14, 2a/15, 2b/04, 3a/11,
3b/10, 6a/03, 6a/06
ṭ.+at 2a/13
ṭ.+sıdur 6a/05
[=9]
ṭoru Bk. Torı.
ṭ.+at 6a/06
[=1]
ṭoz Ezilen, dövülen, öğütülen katı bir
maddenin çok küçük taneciklere
bölünmüş durumu.
ṭ.+ınuñ 11b/10
t. Ģekeri 11b/02
[=2]
ṭulum Kimi yiyecek ve içecekleri
korumak için kap olarak kullanılan, önü
yarılmadan bütün olarak yüzülmüş ya
da torba biçiminde dikilmiş hayvan
derisi.

ṭ.+ı 21b/11
ṭ.+ile 21b/11
[=2]
ṭuman Yanan bir maddeden çıkan,
içinde tamâmıyle yanmamış katı
zerreler ve buğu bulunan gaz, is.
ṭ. 11a/12, 12a/01
[=2]
ṭur- 1. Bir yerde olmak, bir yerde
beklemek, üzerinden zaman geçmek.
ṭ.-a 11a/10, 14b/02, 14b/10,
19b/11, 21a/10, 21b/02, 21b/05,
21b/12, 22a/04, 22a/04, 22a/14,
22b/10, 23a/01, 23a/06, 23a/10,
23b/07, 25b/11, 27a/04, 27a/08,
28b/10, 30a/02, 30a/06, 32a/07,
32b/14
ṭ.-duḳda 35b/03
2. (Yiyecekler veya nesneler
için) Bulunduğu yerde bir zaman
kalıp beklemek, üzerinden
zaman geçmek.
ṭ.-duḳda 23a/14
3. Yapmakta olduğu hareketi
kesmek, hareketsiz kalmak.
ṭ.-dıġı 9a/07
ṭ.-ur 2a/15
ṭ.-ıçak 22a/08
ayaġ üzere ṭur- 2a/15
[=30]
turb Turpgiller familyasından, salkım
durumundaki çiçekleri beyaz, sarı veya
mor renkte, yaprakları karşılıklı,
meyvesi acımsı ve etli, kökleri yenen
bitki.
t. 5a/01
[=1]
tūt (<Far. tūt) İki çenekliler sınıfının
dutgiller familyasından, yaprakları ile
ipek böceği beslenen, odunundan tarım
aletleri, araba, mobilya vb. şeyler
yapılan, 1 ile 18-20 metre boyunda
dayanıklı ağaç (Monis) ve bu ağacın
beyaz, kara, koyu pembe renklerindeki
yaş ve kuru olarak yenen, şurubu,
pekmezi ve pestili yapılan tatlı meyvesi.
t. aġacınuñ 31b/10
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[=1]
ṭut- 1. Bedeni veya bedenin bir
bölümünü, belli bir duruşa geçirmek ve
o duruşu sürdürmek.
ṭ.-alar 10a/06
ṭ.-ar 12b/11, 21b/10, 33b/05
2. Elle kavramak, elinde
bulundurmak.
ṭ.-alar 34a/06
3. Bir kimseyi, bir hayvanı bir
yerinden kavrayarak hareketini
yönlendirmek ya da engellemek.
ṭ.-up 19a/10
[=6]
aç ṭut- 19a/10
başlıḳ ṭut- 36b/09
et ṭut- 34b/09, 35a/05
naʻl ṭut- 36b/01
ṣıçaḳ ṭut- 20a/03, 33a/15
[=7]
ṭutıl- İşlevini yerine getiremez durumu
gelmek.
ṭ.-an 24b/07, 24b/11, 24b/14
ṭ.-ur 26a/07
[=4]
tūtiyā Ar. Sürme taşının göze sürülen
tozu, tutya.
t. 11b/10
[=1]
ṭutul- İşlevini yerine getiremez durumu
gelmek.
ṭ.-sa 20a/13, 25a/13
ṭ.-ur 22a/09
[=3]
ṭuz Suda eriyen, kokusuz, dili yakan bir
tada sahip, yiyecekleri korumada ve
tatlandırmada kullanılan billursu madde.
ṭ. 11a/05, 12a/06, 21b/15,
22a/15, 24a/04, 26b/12, 27b/14,
31b/08, 35a/07
ṭ.+ı 14b/09, 15b/02,17a/08,
22a/12, 23a/03,25b/08, 26b/10,
27b/11, 33b/14, 35a/07
ṭ.+ını 20a/15
ṭ.+ile 15b/03, 28b/11
ṭ.+u 34a/09
ṭ+ınuñ 17a/14

[=24]
ṭuzlı Tuz miktârı çok olan.
ṭ. 24b/07
[=1]
tüg İnsan ve hayvan derisi üzerinde
bulunan ince kıl. Tüy.
t.+ile 30b/03
[=1]
Türkmen Oğuz Türkleri‟nin bir kolu ve
bu koldan olan kimse.
t.+üñ 7a/15
[=1]
tütsi Etrâfa güzel bir koku yaymak veya
nazar, sinir hastalıkları, sara vb.ni
gidermek, bunlardan korunmak
maksadıyle yakılan kokulu madde.
t. 9b/09
[=1]
tüy İnsan ve hayvan derisi üzerinde
bulunan ince kıl.
t. 36a/06, 36a/10
t.+bit- 31a/08, 31a/10
t.+i 6b/12, 15b/06, 19a/14,
25b/07, 36a/06
t.+ile 19a/14
t.+inüñ 1b/07, 6b/10
t.+leri 6b/07, 6b/14, 33a/04,
36a/12, 36b/07
[=17]
U
uc Bir nesnenin genellikle sivri olan
bitim noktası.
u.+una 17a/15, 25b/06
[=2]
‘ūdü’l-ḳahr Akırı Karha olarak da
bilinen çok yıllık bir bitkidir.
u. 10a/02, 12b/12, 23a/03, 23a/08
[=4]
ufaḳ Boyutları gerekenden veya
olağandan küçük.
u.+ufaḳ 28a/15
[=1]
uġra- Bir şeye maruz kalmak.
u.-sa 15b/04, 31a/11, 34a/11
[=3]
ishāle uġra- 34a/11
[=1]
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uġurlu İnsana iyilik ve saâdet getiren,
kutlu, meymenetli.
u.+dur 7a/02
[=1]
uġursuz Kötülük getiren, uğurlu
olmayan, meymenetsiz, meşum,
menhus.
u. 6b/13
[=1]
un Tahıl veya bazı besin maddelerinin
öğütülmesinden elde edilen toz
durumundaki besin.
u.+dan 24a/12
u.+ı (arpa unı) 22b/02
u.+ını (arpa unını) 12a/10
[=3]
‘unnāb Ar. Hünnapgiller
familyasından, almaşık yapraklı,
dikenli, küçük yeşilimsi çiçekli ağaç
(Zizyphus jujuba) ve bu ağacın, hafif
müshil ve göğüs yumuşatıcı bir etkiye
sahip meyvesi.
‘u. 13a/13
[=1]
ur Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla
dokularda meydana gelen ve büyüme
eğilimi gösteren yumru; neoplazma,
tümör.
u. 14b/07
[=1]
ur1.Tedavi amaçlı bir nesneyi bir
organa uygulamak, basmak, koymak.
u.-up 18a/12
u.-alar 31b/02
2. Sürmek.
u.-alar 17b/02,
22a/14,22b/01,22b/03, 28b/13,
29b/02, 30a/10
3. Koymak, yerleştirmek.
u.-a 28b/10
u.-alar 21b/06, 22b/07, 26a/05,
28b/12, 32a/11
4. Vurmak.
u.-sañ 33b/06
5. Uygulamak, basmak.
u.-alar 9b/06, 12a/08
u.-araḳ 9b/11

u.-mayup 25a/10
6. Hasta olmak.
u.-ar 33a/06
[=21]
ʻusret Ar. Sıkıntı, zahmet, zorluk,
güçlük.
‘u. 33a/01
[=1]
ustura Tıraşta kullanılan çok keskin,
açılır kapanır bıçak.
u.+ile 32b/02
[=1]
uyḳusuz Uyumamış veya uykusunu
alamamış.
u. 34b/06
[=1]
uyluḳ Bacağın kalçadan ya da leğenden
dize kadar uzanan bölümü.
u.+ları 5b/01
[=1]
uyuz Uyuzböceği denen bir akarın
insanda ve hayvanda deri altına
yerleşmesinden ileri gelen bulaşıcı,
kaşıntılı deri hastalığı.
u.+a 24b/06
u.+ol- 27a/02
[=2]
uzun İki ucu arasındaki uzunluk çok
olan ya da benzerlerine oranla daha çok
olan.
u. 4b/06, 4b/08, 4b/08, 4b/14,
5a/05, 6a/04, 6a/10, 7b/10
[=8]
uzunluḳ Uzunlamasına.
u.+da 4b/15
[=1]
‘użv Ar. Bir vücûdu meydana getiren
ve belli görevleri olan parçalardan her
biri, organ.
u.+una 35b/01
[=1]
Ü
üç İkiden sonra dörtten önce gelen
sayının adı.
ü. 2a/06, 4b/04, 7b/14, 8a/10,
8b/01, 9b/01, 10a/03, 10a/04,
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ü.+üne 8a/04, 14b/01, 22b/13,
24a/12, 24b/02, 30a/05, 31b/02
[=18]
üzengi Ata binebilmek için ayakla
üzerine basılan, bir kayışla eğerin
yanına asılmış, altı düz mâdenî halka.
ü. 6b/07
ü.+leri 8a/05
ü.+ye 8a/05
[=3]
üzengü Bk. Üzengi.
ü.+ye 8a/03
[=1]
üzere Üzerine, üzerinde.
ü. 2a/15, 3b/06, 5a/01, 20a/12,
23a/11, 23b/10, 24b/04, 28a/05,
30b/12, 35b/10
[=10]
üzeri Bir şeyin gözle görünen dış yüzü;
üstü.
ü.+ne 9b/15, 10b/10, 11a/08
ü.+nde 6b/06, 26a/05, 36a/02,
36a/11
ü.+nden 18a/15, 22b/10, 23a/15,
23b/02
ü.+ne 14a/14, 14a/15, 14b/02,
14b/12, 15a/12, 16a/06, 16b/06,
17b/11, 17b/13, 18b/02, 21b/04,
21b/06, 22a/03, 22a/10, 23b/02,
23b/06, 23b/10, 23b/13, 25b/03,
25b/11, 26a/05, 28b/09, 28b/09,
29a/01, 29a/02, 29b/02, 29b/07,
30a/14, 32a/08, 32b/05, 32b/12,
32b/13
ü.+ni 23b/12
ü.+idi 4b/01üstü
[=46]
üzerlik Sedef otugillerden, acı
tohumları susama benzeyen, beyaz
çiçekli, çok dallı, halk arasında tütsü
olarak kullanılan sıcak bölge bitkisi.
ü. 18a/01
[=1]
üzüm Asma adı verilen ağaççığın
salkım durumunda ufak taneli,
çekirdekli, ince kabuklu, sulu, etli,
glikoz ve vitamin bakımından zengin,

10b/12, 11b/01, 11b/01, 11b/02,
12a/11, 13a/05, 15a/13, 16a/01,
16a/15, 16b/04, 16b/05, 16b/05,
16b/07, 17a/10, 17b/03, 18b/09,
19a/02, 19a/10, 19a/15, 19b/01,
19b/09, 21a/02, 23a/05, 23a/07,
23a/11, 23b/06, 24b/04, 30b/15,
32a/10, 33a/06
ü.+‘aded 16a/12
ü.+ini 16b/09
ü.+üni 24a/07, 33a/10
ü.+yer 4b/03, 4b/03, 4b/03,
4b/04
ü. gün 21b/12, 25a/10, 29b/02,
35b/06
ü. kerre 2b/11
[=51]
üçer Üç sayısının üleştirme sayı sıfatı.
ü. 29a/05, 30b/04
[=2]
üçinci Üç sayısının sıra sıfatı, sıradaki
yeri ikinciden sonra, dördüncüden önce
olan.
ü.+si 4b/06, 4b/09, 4b/12, 4b/15
[=4]
üfle- Bir şey üzerine dudakları büzerek
hızla nefes vermek.
ü.-ye 9a/13
ü.-yeler 10a/12, 11a/15, 11b/04,
11b/15, 12a/03, 15b/04, 26b/03
[=8]
üfür- Üflemek.
ü.-eler 9b/14, 11b/09, 12a/12,
12b/07, 17b/05
[=5]
ürkek Çabuk ürken, çok ürken, ödlek.
ü. 5b/09
[=1]
üst Bir bütünün yukarı bölümünde ya
da geri kalanın üzerinde yer alan şey;
üst yanı.
ü. 3b/04, 18a/12, 21b/13,
31b/01, 34a/03
ü.+i 4a/01
ü.+ine 16a/10, 22b/07, 23b/06
ü.+ünde 11a/01
ü.+ünde ol- 2a/01
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yetiştiği yere göre pek çok çeşidi
bulunan, tazesi ve kurusu yenen
meyvesi.
ü.+i 12b/12, 30a/10
ü. çekirdegi 13a/13
[=3]
V

vāsıṭāt Ar. Tay doğduktan altı ay sonra,
orta yan kesici dişlerin yanından çıkan
dişler; yan kesici dişler.
v. 8a/13
[=1]
vāsi‘ Ar. Geniş.
v.+ol- 5a/03
[=1]
vaż‘ Ar. Koymak.
v. 14a/15, 15a/12, 23b/13,
28b/10, 29a/01, 33a/03
v.+eyle- 12a/06, 14b/13, 15b/01,
18b/02, 19a/09, 25a/08, 26b/15,
29b/08, 32b/14
v.+it- 9b/02, 16a/12, 28b/11,
32b/02
v.+olın- 24b/06, 35b/09
v.+olun- 32b/01
[=22]
ve Bağlaç. İki kelime, cümle ve öbeği
birbirine bağlar, ile.
v. 1b/04, 1b/04, 1b/04, 1b/04,
1b/06, 1b/08, 1b/08, 1b/08,
1b/09, 1b/09, 2a/01, 2a/01,
2a/03, 2a/05, 2a/05, 2a/05,
2b/01, 2b/02, 2b/05, 2b/11,
3a/01, 3a/03, 3a/04, 3a/06,
3a/07, 3a/08, 3a/08, 3a/12,
3a/13, 3a/14, 3b/03, 3b/04,
3b/04, 3b/05, 3b/08, 3b/09,
4a/02, 4a/03, 4a/06, 4a/09,
4a/11, 4a/13, 4a/15, 4b/03,
4b/03, 4b/04, 4b/06, 4b/06,
4b/10, 4b/11, 4b/15, 5a/02,
5a/04, 5a/05, 5a/05, 5a/05,
5a/06, 5a/06, 5a/06, 5a/07,
5a/07, 5a/07, 5a/08, 5a/08,
5a/09, 5a/11, 5a/12, 5a/13,
5a/14, 5a/15, 5b/01, 5b/02,
5b/03, 5b/03, 5b/05, 5b/05,
5b/06, 5b/06, 5b/07, 5b/07,
5b/09, 5b/09, 5b/09, 5b/11,
5b/15, 6a/01, 6a/01, 6a/02,
6a/03, 6a/03, 6a/04, 6a/04,
6a/05, 6a/07, 6a/07, 6a/08,
6a/08, 6a/09, 6a/09, 6a/09,
6a/10, 6a/10, 6a/10, 6a/11,

vāfıḳ Ar. Düzgün.
v. 5a/04
[=1]
vaḥal Ar. Bataklık, batak,çamur.
v.+(maḥv-ı vaḥal) 19b/05
[=1]
vaḳiyye Ar. Ons; 28,3 gram ya da 40
dirhem ağırlındaki ölçü birimi.
v. 8a/01, 16a/03, 16a/11, 19b/08,
19b/10, 20b/13, 24b/08, 24b/11,
25a/07, 28a/03,
31a/13, 35a/09
[=12]
vaḳt Ar. Ölçülebilir bir nicelik olarak
düşünülen ve akışı ilerleyişi açısından
ele alınan süre; zaman.
v. 4b/01, 6a/15, 8b/10, 14b/04,
20a/10, 20b/05, 24b/11, 32b/01,
33a/01
v.+da 11a/03, 34b/08
v.+da (bir vaḳt) 2a/05
v.+ında 9b/14, 19a/03
[=14]
var Mevcut, evrende veya düşüncede
yer alan.
v. 7b/10, 8a/02, 10b/04, 29a/09,
30b/03, 36a/13, 36a/13
v.+dır 21b/14
v.+ise 18b/04, 18b/06
[=10]
var- Ulaşmak, vasıl olmak.
v.-ınca 6a/14, 30a/01, 36a/11
v.-ur 11a/03
[=4]
vārid Gelen, ulaşan, vâsıl olan.
v.+ol- 3a/05
[=1]
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6a/14, 6a/15, 6a/15, 6b/01,
6b/01, 6b/01, 6b/02, 6b/02,
6b/04, 6b/05, 6b/05, 6b/06,
6b/08, 6b/09, 6b/11, 6b/15,
7a/01, 7a/02, 7a/04, 7a/09,
7a/10, 7a/11, 7a/12, 7a/13,
7a/13, 7a/13, 7a/13, 7a/13,
7a/13, 7a/14, 7a/14, 7a/14,
7a/14, 7a/14, 7a/14, 7a/15,
7a/15, 7a/15, 7a/15, 7a/15,
7b/01, 7b/01, 7b/01, 7b/06,
7b/07, 7b/07, 7b/07, 7b/08,
7b/09, 7b/10, 7b/10, 7b/12,
7b/12, 7b/13, 7b/14, 7b/15,
8a/03, 8a/05, 8a/06, 8a/07,
8a/07, 8a/07, 8a/08, 8a/08,
8a/10, 8a/11, 8a/12, 8a/13,
8b/02, 8b/04, 8b/05, 8b/09,
8b/10, 8b/13, 8b/14, 8b/14,
8b/14, 8b/15, 9a/03, 9a/04,
9a/06, 9a/06, 9a/07, 9a/07,
9a/09, 9a/09, 9a/09, 9a/12,
9a/13, 9a/14, 9a/14, 9b/01,
9b/02, 9b/07, 10a/01, 10a/04,
10a/08, 10a/09, 10a/10, 10a/10,
10a/13, 10a/13, 10a/14, 10b/02,
10b/04, 10b/08, 11a/05, 11a/05,
11a/06, 11a/06, 11a/08, 11a/10,
11a/10, 11a/12, 11a/13, 11b/01,
11b/02, 11b/05, 11b/07, 11b/07,
11b/11, 11b/12, 12a/06, 12a/13,
12a/15, 12b/01, 12b/01, 12b/03,
12b/04, 12b/10, 12b/10, 12b/11,
12b/12, 12b/12, 12b/12, 12b/12,
12b/15, 13a/04, 13a/04, 13a/04,
13a/04, 13a/07, 13a/07, 13a/09,
13a/12, 13a/13, 13a/13, 13a/15,
13b/01, 13b/02, 13b/12, 13b/14,
14a/02, 14a/07, 14a/11, 14a/11,
14a/12, 14b/11, 14b/09, 14b/10,
14b/11, 14b/11, 15a/04, 15a/06,
15a/11, 15a/12, 15a/13, 15a/14,
15a/14, 15a/14, 15a/15, 15b/07,
15b/08, 15b/11, 16b/03, 16b/05,
16b/09, 16b/09, 16b/11, 16b/11,
16b/12, 16b/15, 17a/04, 17a/07,
17a/14, 17b/01, 17b/05, 17b/06,

17b/07, 17b/10, 18a/02, 18a/03,
18a/06, 18a/09, 18a/10, 18a/12,
18a/12, 18a/13, 18a/15, 18b/06,
18b/09, 18b/11, 19b/05, 19b/09,
19b/12, 19b/15, 20a/02, 20a/02,
20a/03, 20a/03, 20a/08, 20a/09,
20a/09, 20a/09, 20a/10, 20a/11,
20a/14, 20b/01, 20b/01, 20b/08,
20b/08, 20b/08, 20b/13, 20b/14,
21a/05, 21a/05, 21a/11, 21a/13,
21b/05, 21b/07, 21b/07, 21b/15,
21b/15, 22a/01, 22a/01, 22a/02,
22a/07, 22a/12, 22a/15, 22b/02,
22b/11, 22b/12, 23b/04, 23b/05,
23b/05, 23b/13, 24a/01, 24a/04,
24a/04, 24a/04, 24a/04, 24a/07,
24a/07, 24a/13, 24a/14, 24b/01,
24b/06, 24b/07, 24b/07, 24b/08,
24b/08, 24b/09, 24b/10, 24b/12,
25a/01, 25a/01, 25a/01, 25a/14,
25a/14, 25b/02, 25b/08, 25b/09,
26a/03, 26a/04, 26a/04, 26a/05,
26a/07, 26a/09, 26a/10, 26a/10,
26a/11, 26a/11, 26b/08, 26b/11,
26b/11, 26b/12, 26b/13, 26b/15,
27a/01, 27a/02, 27a/03, 27a/13,
27b/01, 27b/02, 27b/02, 27b/06,
27b/09, 27b/10, 27b/10, 27b/11,
27b/13, 27b/13, 27b/14, 27b/14,
27b/15, 27b/15, 28a/02, 28a/06,
28a/07, 28a/08, 28a/15, 28b/02,
28b/03, 28b/10, 28b/14, 28b/14,
29a/03, 29a/06, 29a/08, 29b/01,
29b/02, 30a/07, 30a/11, 30a/11,
30a/15, 30b/04, 30b/06, 31a/03,
31a/05, 31a/12, 31b/01, 31b/04,
31b/05, 31b/06, 31b/08, 31b/11,
31b/11, 32a/01, 32a/12, 32b/04,
32b/11, 33a/03, 33a/04, 33a/05,
33a/05, 33a/09, 33a/13, 33a/13,
33a/14, 33a/15, 33a/15, 33b/01,
33b/05, 33b/06, 33b/13, 33b/13,
33b/13, 33b/14, 33b/14, 33b/15,
34a/01, 34a/01, 34a/07, 34a/14,
34a/14, 34b/01, 34b/11, 34b/14,
34b/15, 34b/15, 35a/01, 35a/02,
35a/03, 35a/04, 35a/05, 35a/08,
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viril- Vermek işi yapılmak, vermek
işine konu olmak.
v.-digi 20a/10
v.-dükde 16a/05
[=2]
vücūd Ar. İnsan veya hayvan gövdesi,
beden.
v.+ına 28a/01
v.+unda 29b/04
v.+unı 33a/14
[=3]
Y
yā
1. (Da, veya, yahut) İki
kelimeyi, iki kelime öbeğini, veya iki
cümleyi birbirine bağlar
y. 3a/13, 3a/13, 5a/11, 14a/09,
15a/07, 16b/04, 16b/07, 17a/02,
21b/01, 22a/06, 34a/03
2. Ar. "Ey, hey" anlamlarında bir
seslenme sözü.
y. 3b/13,18b/02
[=13]
yabān (Hayvanlar ve bâzı bitkiler için)
Kendiliğinden yetişen, yabanî.
y.+ḳoyunı 1b/08
y.+öküzi 1b/08
[=2]
yabrak Bitkilerin solunum, özümleme,
terleme vb. olaylara yarayan, genellikle
klorofilli, şekli bulunduğu bitkiye göre
değişen yeşil uzantısı.
y.+ı 5a/03
[=1]
yād Yabancı.
y. 7b/04
[=1]
yaġ Zeytin, ay çiçeği, mısır, susam,
pamuk çekirdeği, haşhaş tohumu gibi
bitki meyvelerinden veya
çekirdeklerinden elde edilen ve
genellikle besin olarak kullanılan,
yüksek enerji veren madde.
y. 10a/15, 22b/08, 22b/09,
32b/15
y.+gibi 25a/03
y.+ı 13b/09
y.+ı (at yaġı) 16b/09

35a/09, 35a/10, 35a/11, 35a/12,
35a/14, 35a/15, 36a/07, 36a/13,
36a/13, 36b/10, 36b/11, 36b/12,
37a/05
[=493]
ve’s-selām “İşte o kadar, son söz bu”
anlamında sözü kısa kesmek için
kullanılır.
v.+dan 7b/03
[=1]
vech Ar. Tarz,yol.
v.+le 36b/06
[=1]
vesāi’r Sayılan birkaç şeyden sonra
“bunun gibi olanlar ve benzerleri de”
anlamında kullanılır. Kısaltması vs.
v. 3b/09, 7b/01, 37a/05
[=3]
veyā Ar. ve Far. Seçenek, eşdeğerlilik
ya da karşıtlık bildiren bağlaç; ya da.
v. 32b/05, 33a/11
[=2]
vir- (Bir şeyi bir kimseye) İletmek,
eriştirmek.
v. 18b/12
v.-e 17a/15, 19a/13, 29a/13
v.-eler 7b/10, 7b/12, 7b/12,
8a/01, 8a/02, 8a/03, 8a/05,
13b/02, 14a/03, 14a/09, 17b/07,
20a/02, 20a/03, 20a/10, 26a/11,
28a/05, 33b/09
v.-irler 12b/08
v.-mek 7b/11, 8a/06, 12a/13
v.-mekden 15b/05, 22a/06
v.-mese 16a/09
v.-meye 8a/08
v.-meyeler 8a/04, 13b/03,
17b/07, 20a/03
v.-üp 2a/05, 17b/07, 34b/06
[=35]
düĢüvir- 29a/13
ḥāṣıl vir- 13b/02
rāḥat vir- 16a/09
ṣadaḳa vir- 18b/12
ṣalıvir- 17a/15, 19a/13
[=6]
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y.+ı (badem yaġı) 13a/09
y.+ı (benefĢe yaġı) 9b/15
y.+ı (bezir yaġı) 9a/09, 13b/07,
17a/02, 20a/01
y.+ı (gül yaġı) 11a/10, 29b/03
y.+ı (iç yaġı) 30a/09
y.+ı (ḳuyruḳ yaġı) 35a/14
y.+ı (ṣıġır yaġı) 33a/08
y.+ı (sisam yaġı) 33b/01, 33b/02
y.+ı (susam yaġı) 10a/13,
13a/15
y.+ı (zeyt yaġı) 9a/08, 16b/02,
16b/13, 17a/02, 17a/07
y.+ına (ḳuyruḳ yaġına) 35b/04
y.+ını 9b/12
y.+ını (hınzır yaġını) 30b/14
y.+ını (iç yaġını) 20a/01
y.+ıyla 24a/09, 28b/04
y.+ıyla (sıġır yaġı) 26b/10
y.+ile 11a/11, 14a/02, 25b/05
y.+ı ile 25a/06, 25b/02, 29b/03,
30a/09
[=41]
yaġır Yük ve binek hayvanlarının
sırtında eyer ve semerin açtığı yara.
y. 28b/06, 28b/09
[=2]
yaġla- Yağ sürmek.
y.-ya 15a/13
y.-yalar 14a/02, 15a/04, 25b/05,
25b/09, 35a/02
y.-yup 25b/02, 26b/14
[=8]
yaġmur Atmosferdeki su buharının
yoğunlaşması sonucu yeryüzüne
damlalar halinde düşen su.
y.+dan 8a/07
[=1]
yāhud Veya.
y. 4a/03, 11b/04, 12a/01, 13a/14,
14a/08, 14b/13, 15b/05, 15b/06,
15b/09, 15b/11,
15b/12, 17a/02, 17a/15, 20a/11,
20b/04, 20b/05, 22a/14, 22a/14,
22b/01, 23b/08, 24a/07, 24a/09,
26a/06, 28a/03, 28a/05, 30a/02,
31b/09, 34a/13, 34b/14, 36b/01

[=30]
yaḳ- Fazla ısıya maruz bırakarak
kömürleşmesine, kavrulmasına sebep
olmak.
y.-a 30b/09
y.-alar 22b/06
y.-ar 30b/07
y.-up 11b/08, 23b/15, 24a/04,
29a/03
[=7]
yaḳı Tedâvi maksadıyle vücûdun
ağrıyan, hasta olan yerlerine
yapıştırılan, üzerine koyu lapa hâlinde
bir madde yayılmış olan bez veya bu iş
için özel olarak hazırlanmış eczâlı
parça.
y.+gibi 20b/15, 22a/10
y.+it- 21a/01
[=3]
yaḳın Arada az mesâfe bulunan.
y. 5b/12, 11a/02
[=2]
yalamıĢ tuzı Kaya tuzu parçalarından
oluşan hayvan yalama doğal kaya tuzu.
y. 26b/10
[=1]
yan Bir yerin ön ve arka kabul edilen
kısmına göre sağ veya solda olan tarafı,
bir eksene göre sağ veya solda olan
taraf.
y.+ı 8b/04
y.+ında 6b/11, 7a/04, 8a/13,
8a/14
y.+ından 20b/07
y.+larına 36a/11
y.+ndan 28a/03
y.+ınuñ 5b/01
y. yana 36a/04
[=10]
yancıḳ Memeli hayvanlarda bel ile
kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça
bölüm, sağrı.
y.+ı 4b/07
y.+ları 4b/06
[=2]
yancıḳlı Bacağın kalçadan dize kadar olan
kısmının etli olması.
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y.+yı 14a/13, 33a/02
[=10]
yarıḳ Yarılarak açılmış, aralık
durumuna gelmiş yer, geniş çatlak,
rahne.
y.+ı 32b/10
y.+ıñ 14b/12
[=2]
yarıl- Üzerinde yarık veya yara
açılmak.
y.-sa 26a/01, 30a/03
y.-up 31b/10
[=3]
yarım Bir bütünün ayrıldığı iki eşit
parçadan her biri.
y. 9b/02, 11b/06, 11b/06,
12a/09, 15b/03, 25a/07, 26a/14,
26a/14, 28a/11, 32a/04
[=10]
yarımĢar Her birine yarım veya her
defasında yarım.
y. 24b/15
[=1]
yarma Arpa, buğday, mısır vb.nden
dövülerek yapılmış hayvan yemi.
y. 35a/02
[=1]
yaruĢ- Uymak, uygun düşmek,
yakışmak.
y.-ur 6a/08
[=1]
yaṣdıḳ Yastık.
y. 14b/04
[=1]
yaṣṣı Basık ve yayvan.
y. 4b/12, 5a/06
[=2]
yaĢ 1. Doğuştan îtibâren geçen ve yıl
birimiyle ölçülen zaman.
y.+ı 8b/10
y.+ına 9a/01, 9a/02
y.+ında 8b/01
y.+ından 8b/14
2. Gözyaşı.
y. 12b/11
3. Islak.
y.+ını 8a/09

y. 5b/01
[=1]
yā‘ni Anlatılmak, açıklanmak istenen
bir hükümden önce “Şu anlatılmak
isteniyor ki, demek ki” anlamında
kullanılır.
y. 3a/11, 4a/09, 4a/10, 5b/02,
6b/11, 11a/11, 14b/07, 26a/01,
36a/05, 36a/06
[=10]
yap Yavaş yavaş, usul usul, sessizce.
y.+yap 31a/15
[=1]
yap- Ortaya koymak, gerçekleştirmek,
meydana getirme.
y.-up 23b/13, 34b/13
[=2]
yapıĢ- (Bir şey bir yere) Ayrılmayacak
şekilde tutunup kalmak.
y.-sa 15b/01
[=1]
yapıĢdır- Yapışmasını sağlamak.
y.-a 29a/06
y.-alar 23b/06
y.-salar 27b/08
[=3]
yapraḳ Bk. Yabraḳ.
y. 11a/08
y.+ı 10a/10,27b/10,
31b/11,35b/12
y.+unuñ 16a/09
[=6]
yar- Kesip açmak.
y.-alar 14b/09, 29a/08
y.-ar 8b/02
y.-ılan 14b/09
y.-up 15a/09, 22b/07, 22b/09,
30a/01
[=8]
yara Bir dış etkiyle, bir hastalık veya
arıza sebebiyle vücutta meydana gelen
kesik, yarık veya çıban.
y. 32b/15
y.+nuñ 14a/14, 29a/01, 34a/03
y.+ol- 7a/11, 16a/08
y.+sı 7a/11
y.+ya 34a/07
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y.+bez 34b/15
y.+it- 17b/06
[=9]
yaĢa- (Yıl) Hayatını devam ettirmek,
ömür sürmek.
y.-dıġı 9a/02
y.-r 9a/01
[=2]
yaĢar- Yaşla dolmak.
y.-sa 12a/04
[=1]
yaĢlany.-duḳça 8b/12
[=1]
yat- Boylu boyunca uzanmak.
y.-an 7b/15
y.-mayup 7b/14
y.-ur 16b/10
[=3]
yataḳ Bir şeyin çok bulunduğu
yer,mahal.
y.+ı 4b/12, 5a/07, 36b/12,
36b/12
y.+ında (yataġında) 36a/05
[=5]
yay- 1. Etrâfa dağılmasına sebep
olmak.
y.-ulur 11a/02
2. Sınırını genişletmek, etrâfa
taşırmak.
y.-up 24b/02
[=2]
yaz- (Bir söz veya düşünceyi) Belli
işâret ve harflerle bir yere geçirmek.
y.-a 18a/06
y.-alar 18a/03, 19a/05
y.-up 18b/08
[=4]
ye- Ağızda çiğneyerek yutmak.
y.-digi 34b/06
y.-mese 31a/06
y.-mez 33b/05
y.-mezse 35a/07
y.-r 12b/10, 33a/05
[=6]
yedi Altıdan sonra sekizden önce gelen
sayının adı.

y. 11a/15, 20b/02, 21a/01,
21b/05, 23b/10, 27a/07, 30b/09,
30b/12
y.+sinde 8b/05
[=9]
yedinci Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada
yeri, altıncıdan sonra, sekizinciden önce
olan.
y. 2a/11
[=1]
yedir- Yemesini sağlamak, yemesine
sebep olmak.
y.-dikde 28a/12
y.-eler 30b/05, 30b/12
y.-mek 16a/08
y.-mekde 28a/10
y.-seler 19a/02
y.-ürler 36b/02
[=7]
yedür- Yemesini sağlamak, yemesine
sebep olmak.
y.-eler 16a/02, 16a/07, 16b/06,
16b/08, 17a/01, 19a/01, 19a/11,
19b/09, 20a/11, 28a/06,
28a/10, 30b/11, 31a/07, 34a/13,
34a/15, 34b/08, 34b/11, 35a/03
y.-seler 15b/12, 15b/13
[=20]
yel Havanın yer değiştirmesi sonucunda
meydana gelen esinti, rüzgâr.
y. 19b/03, 36b/15
[=2]
yele Aslan, at vb. hayvanların ensesinde
veya boynunda gür bir halde bulanan
uzun kıllar.
y.+si 3b/08, 6a/03, 6a/07, 6a/10,
6a/11, 6a/13, 27b/13
y.+sin 3a/06
y.+sine 19a/05
y.+sini 7b/12, 34b/15
[=11]
yem Hayvan yiyeceği.
y. 2a/05, 7b/15, 8a/08, 31a/06,
34b/06, 34b/06
y.+i 15b/06
y.+in 12b/10, 14a/02, 20a/02,
33a/05
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yıka- (Bir şeyi) Su veya başka bir sıvı
ile temizlemek.
y.-yup 1b/06, 14a/13, 14b/05,
18b/02, 19a/12, 22b/05, 24a/11,
30a/08
[=8]
yılan Omurgalı hayvanlardan,
bacakları olmayan, üzeri pullarla kaplı,
çatal dilli, büyük bir kısmı zehirli olan,
uzun sürüngen hayvan.
y. 16a/01
[=1]
yırtmaç (Mtinde) Atın ağzının açıklığı.
y.+lar 5b/03
y.+ları 5b/02
[=2]
yigirmi Yirmi.
y. 2b/04,9a/08, 20a/10, 22b/14,
27a/06, 28a/05, 30a/11, 33a/08,
34b/10
y.+beĢ 9a/13, 9a/14, 27a/02
y.+dört 16a/12, 22b/09,
23a/01,23a/06, 23a/10, 24b/03,
27a/04, 27a/15, 30a/02, 30a/06,
35b/03
[=23]
yine Bir daha, tekrar, gene.
y. 2a/08, 2a/09, 2b/05, 8b/03,
14a/01, 22b/13, 29a/14, 29b/13
[=8]
yir Bk. Yer.
y.+de 9a/15
y.+ine 8b/03
[=2]
yoġur- Hamur durumuna getirmek için
üzerine basa basa karmak.
y.-up 10b/08, 11a/08, 28a/09
[=3]
yoġurd Maya katılarak koyulaştırılmış
kıvamlı bir süt ürünü.
y.+ı 27a/09
y.+ile 27a/09
[=2]
yoḳ Bulunmayan, mevcut olmayan
(şey).
y.+dur 1b/05, 29a/15
[=2]

y.+inden 35a/03
y.+ine 14a/07, 35a/06, 35a/08,
36b/03
y.+ini 7b/10, 12b/08, 14a/08,
17b/06, 26a/10, 34b/05, 37a/05
[=24]
yemlik Ahırlarda hayvanlara yem
verilen, hayvanın başı boyunda, kenarlı
uzun, tekne biçiminde yer veya yem
kabı.
y.+de 37a/01
[=1]
yengeç Ayaklarının iki çifti kıskaç
halinde gelişmiş olan, eti için avlanan,
suda yaşayan, eklem bacaklı böcek.
y. 15a/05
[=1]
yeñi Az zaman önce.
y. 23b/01
[=1]
yeñiden Tekrar, yeni baştan, bir daha,
gene.
y. 27b/02
[=1]
yer Bir nesne veya kimsenin kapladığı
yâhut kaplayabileceği boşluk,
bulunduğu mahal.
y.+de 23a/09
y.+den 22b/04
y.+e 1b/07, 9a/11, 14b/09,
21b/03,27a/14
y.+i 5b/05, 33b/12
y.+i (üç yeri) 4b/03, 4b/03,
4b/03, 4b/04
y.+inde 6b/07, 6b/10, 19a/03
y.+inden 21a/02, 33b/12
y.+ine 29b/03, 31b/08
y.+ini 14a/02
[=21]
yeĢil Sarı ile mâvi arasında yer alan
renk, yaprak rengi.
y.+ot 36b/01
[=1]
yetiĢ- Ulaşmak, vasıl olmak.
y.-üp 2a/01
[=1]
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yoḳarı Bir şeyin aşağı kabul edilen
kısmına göre üstte kalan tarafı veya bu
tarafta bulunan kısmı.
y. 12b/15, 13a/11
y.+sı 8b/14
[=3]
yoḳaru Bir şeyin aşağı kabul edilen
kısmına göre üstte kalan tarafı veya bu
tarafta bulunan kısmı.
y. 10a/06, 16b/14, 34a/04
y.+dan 8a/12
[=4]
yoldaĢlıḳ Yoldaş olma durumu.
y. 7a/09
[=1]
yonca Baklagiller familyasından,
hayvan yemi olarak yetiştirilen,
yaprakları üç dilimli, kazık köklü, başak
durumundaki çiçekleri kırmızı, mor ve
menekşe renginde birçok türü bulunan
çok yaygın bitki.
y. 13b/02, 20a/03
[=2]
yöri- Adım atarak ilerlemek.
y.-yiçek 22a/08
[=1]
yörü- Adım atarak ilerlemek.
y.-mez 22a/08
y.-rken 5a/09
y.-ye 5a/10
y.-yemez 21b/08, 26a/07
[=5]
yörüt- Yürümesini sağlamak.
y.-eler 17b/02, 17b/06, 20b/03
[=3]
yular Hayvanı çekmek veya bağlamak
için başına takılan ipten dizgin.
y.+ın 7b/07
[=1]
yumrı Yuvarlak ve şişkin şey.
y. 5a/14, 5b/07, 22a/07
[=3]
yumru Bk. Yumrı.
y. 31b/04
y.+lar 25a/12
[=2]
yumĢaḳ Yumuşak.

y. 7a/09, 26a/03
[=2]
yumurṭa Kümes hayvanları ve özellikle
tavuk tarafından yumurtlanan,
beslenmede çok
önemli bir yeri olan, protein ve lipit
bakımından çok zengin, üstü beyaz
kırılgan bir kabukla kaplı, beyzi
biçimde bir besin maddesi.
y. 13a/09, 16a/12, 16b/01
y.+lar 16a/14
y.+ların 19b/10
y.+yı 19b/10, 22b/05
y. aġı 26b/13
y. aġı ile 26b/13
y. ṣarısı 14a/15, 16b/02, 32a/08
y. ṣarısını 32b/14
y. ṣarısıyla 21b/04, 22a/02
[=15]
yuĢet niĢanı (Metinde) Atın arka ayak
bileklerinin yanındaki iki ufak
kemiklerden kuyruk yanlarına varıncaya
kadar olan buruşuk tüylere verilen
addır.
y. 36a/12
[=1]
yut- Ağızda olan bir şeyi boğazdan
aşağı indirmek.
y.-an (yudan) 36b/15
[=1]
yutdır- Yutmasını sağlamak.
y.-alar 16a/15, 33a/10
[=2]
yutdur- Yutmasını sağlamak.
y.-a 17b/15
[=1]
yuvarlaḳ Top veya küre biçiminde
olan, müdevver, kürevî.
y.+lar 33a/09
[=1]
yuvarlan- Kendi üzerinde döne döne
hareket etmek.
y.-ur 16b/11
[=1]
yügrük Hızlı giden, çabuk yürüyen,
yürük. (Özellikle at için kullanılır.)
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y. 1b/04, 5b/11, 6a/02, 6a/09,
6a/15, 6b/15, 7b/01
y.+at 6a/02
y.+ol- 1b/08
[=9]
yük Bir insan veya taşıtın taşıdığı
şeylerin bütünü.
y. 20b/04
[=1]
yüklet- Yüklemek işini yaptırmak.
y.-irler 20b/04
[=1]
yüksek Tabanı ile en üst noktası
arasındaki mesafe kendi cinsinden olan
şeylere göre fazla olan.
y. 5a/06, 5a/12, 5b/02, 9a/11,
9b/03, 17a/12, 20b/05
y.+maḥalle 13b/08,16a/13
[=9]
yüz Doksan dokuzdan sonra yüz
birden önce gelen sayının adı.
y. 9a/02, 9b/01, 12b/02, 14a/04,
15b/07, 15b/07, 16a/03, 16a/04,
19a/08, 19a/09, 19a/10,19b/04,
20b/13, 24b/08, 24b/08, 24b/09,
27a/03, 27a/06, 29a/08, 34b/11

z.+ine 31a/11
[=1]
ża‘īf Ar. Zayıf, güçsüz, kuvvetsiz.
ż. 8a/06
ż.+it- 31b/06
ż.+ol- 2a/06, 2a/08, 2a/09, 2a/10,
2a/12, 2a/12, 2a/13, 2a/14, 34b/09
[=11]
ẓam Ar. Eklemek.
ẓ.+( nafṭ-ı ẓam) 10a/04, 10b/01
[=2]
zamān Olmuş ve olacak hadiselerin
birbiri ardınca cereyan edişimizin
düşüncemizde meydana getirdiği başı
sonu belli.
z. 10a/05
z.+da 34b/07
[=2]
żamḳ Bazı ağaçların kabuklarından
sızdıktan sonra renksiz veya sarımtrak
renkte katı bir madde halini alan camsı
yapıştırıcı madde.
ż.+ından 28a/05
[=1]
żarar Ar. Bir kimse veya şeyin sebep
olduğu kayıp, kötü sonuç, ziyan.
ż.+et- 36b/14
ż.+gel 7a/05, 7a/06
ż.+ı 36a/13
ż.+ol- 7a/07
[=5]
żararlı Zararı dokunan, zarar veren,
muzır.
ż. 36a/05, 36b/15
[=2]
zebūn Far. Zayıf, güçsüz.
z. 35a/05
[=1]
zehir Girdiği organizmada fizyolojik
görevleri bozan veya yok ederek ölüme
sebep olan madde, ağu, sem
z.+i (zehri) 34a/04
[=1]
zeker Erkeklik organı.
z.+inüñ 17a/15, 20b/03
[=2]
zemān Bk. Zamān.

y.+(iki yüz) 9a/15, 10a/03
y.+elli 33b/01
y.+yigirmi biñ 2b/04
[=24]
Z
zāc Demir sülfatın ticari adı.
z.+ı ḳabarlis 12b/02, 14a/12
[=2]
zaġferān Far. Ar. Safran.
z. 10a/02, 16b/03, 17b/03,
19b/04, 20b/08
z.+ı 20a/04
z.+ile 9b/13
[=7]
ẓāhir Ar. Meydanda olan, görünen,
açık ve belli olan (şey).
ẓ. 36a/14
ẓ.+ol- 25a/05
[=2]
zaḥmet Ar. Güçlük, zorluk.
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çatı ve damlardan, kaldırım taşları
arasından su sızmasını önlemede
kullanılan, biraz ısınınca hemen
yumuşayan, yapışkan, soğukken
kırılgan, koyu siyah renkli madde, kara
sakız.
z. 10b/14,20b/13, 24a/07, 32a/12
[=4]
zikr İsmini söylemek, bahsini etmek,
anmak.
z. 34a/14
z.+eyle- 4a/15
z.+olın- 3b/06, 5b/14, 34a/15
z.+olun- 12b/06
[=6]
zīrā Far. Çünkü, şundan dolayı.
z. 1b/05, 4b/09, 4b/15, 8a/05,
15a/08, 15a/11, 34a/05, 36b/05,
36b/08
[=9]
ziyāde Ar. Çok,fazla.
z. 8b/08, 13b/05, 23b/11,
34b/03, 36a/01
z.+(-den ziyāde) 2b/01, 8a/10
z.+ol- 24b/06
z.+siyle 26b/06
[=9]
ziyādece Fazlaca.
z. 16b/15
[=1]
ẓuhūr Meydana çıkma, baş gösterme,
görünme.
ẓ.+eyle- 25a/12
ẓ.+it- 36b/02
[=2]
ẓulmet Ar. Karanlık
ẓ.+de 2b/02
[=1]
ẓulmāt Ar. Karanlıklar.
ẓ.+a 2a/02, 2b/05
[=2]

z. 22a/04
[=1]
zencār Jengar, bakır pası.
z. 24a/04, 28b/03
z.+ları 26a/04
[=3]
zencebil Ar. Zencefilgiller
familyasından, Hindistan ve Malezya‟da
yetişen, eti kök saplı, saz duruşlu büyük
ot. Zingiber officinale.
z. 12b/12, 20b/12, 25a/15,
30a/11, 34b/10
z.+ile 10a/01
[=6]
zengār Bk. Zencār.
z. 10b/07
[=1]
zernebat Turunç kokusu gibi güzel
kokan bir ot.
z. 17b/08
[=1]
zeyt Zeytingiller familyasından,
Akdeniz ülkelerinde yetişen, uzun
ömürlü, gümüş renkli, uzunca oval
yapraklı, yenebilen ya da yağ veren etli
meyveli ağaç. Olea.
z. 9a/14
z. 13b/01, 20a/14, 20b/01,
24b/09, 25a/01, 32a/14, 31a/09,
32b/07, 35b/05
z.+ile 14b/15, 31a/09, 32b/08
z.+yaġı 9a/08, 10a/13, 16b/02,
16b/13, 17a/02, 17a/07,25b/02,
27a/14
[=21]
zırnıḫ Arsenik.
z. 16a/05, 16b/05, 26a/03,
27b/15
[=4]
zift Ömür katranı, odun katranı ve
petrolün damıtılması esnâsında elde
edilen, teknelerin kalafatlanmasında,
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