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ÖN SÖZ
İnsanoğlunun var olduğu andan itibaren en büyük sorunu açlık ve
hastalık olmuştur. Bu nedenle insanoğlu beslenmesini sağlamak amacıyla mevcut
besin maddelerinden yararlanmaya ve hastalıklara karşı da kendini koruma
yöntemleri bulmaya çalışmıştır.
Hastalıkların tedavisi için bitkiler üzerinde araştırma yapılması, hangi
bitkilerin yararlı hangi bitkilerin zararlı olduğunun tespit edilmesi, çeşitli
hastalıklardan belirtilerinin bulunması ve bu hastalıkları hangi bitkilerin
iyileştireceğinin öğrenilmesi gibi bilgiler tıp alanında bitkiler ile tedavi
yönteminin önemini artırmıştır.
Hekimlerin tıp eserlerinde, vücudun kuvvetinin iyileştirici bitkilerden
geldiğine değinmeleri bu bitkilerin ne derece faydalı olduğunu göstermektedir.
Tıp eserlerinin okunup incelenmesi gerek tıp ilmi gerekse Türkçemiz
açısından büyük önem taşımaktadır. Amacımız, tıp metinlerini okuyarak,
metinlerdeki kelime hazinesini ve dil özelliklerin araştırarak tıp tarihi
araştırmalarına katkıda bulunmaktır. Bu bilinçle üzerinde çalıştığımız Menâfi’u’n
Nâs adlı eser Kaysûnîzâde Şaban Nidâî’ye aittir. Kaysûnîzâde Şaban Nidâî
16. yy’da yaşamış önemli tabiplerdendir. Eser, XVI yüzyılda Türkçe olarak Arap
alfabesiyle yazılmış harekeli bir metindir.
Eserin Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış olmasından ve bu dilin
özelliklerini taşıması bakımından Milli Kütüphane 576 numarada kayıtlı olan
Menāfi’u’n-Nās nüshası üzerinde çalışmaya karar verdik.
Eser , hacimli olmasından dolayı iki kişi tarafından çalışılmıştır. Eserin ilk
kısmı üzerinde Sait ÖGE çalışmaktadır.
Çalışmamız metin, dil özellikleri ve dizinden oluşmaktadır.
Çalışmamızın

“imla”

bölümünde

metnimizin

ünlü

yazılışları

incelenmiştir. Verilen örnekler gelişmiş şekli ile alınmıştır.
Eserin dil özellikleri; (Gramer) “Ses Bilgisi” ve “Şekil Bilgisi” olmak
üzere iki başlık altında incelenmiştir.
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Çalışmamızın metin kısmında Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 576 arşiv
sırasında kayıtlı olan Menafi’u’n Nâs yazmasının transkripsiyonlu metni
verilmiştir. Metnimizin 45. ,57. ,58. ve 59. bābları eksik olduğundan bu bāblar
Konya

Mevlana

Müzesi

5059

numarada

kayıtlı

olan

nüshasından

tamamlanmıştır. Bu kısımlar köşeli parantez ile gösterilmiştir. Mevlâna nüshası
1- 178 yaprakları arasında ve (11, 7x17) cm ebadında olup, müstensihi ve
istinsah tarihi belli değildir.
Çalışmamızın son bölümü olan dizin kısmında eserde geçen bütün
kelimeleri aldıkları eklere göre, gramatikal dizin şeklinde gösterdik. Ancak
metnimizde eksik olan babları başka bir nüshadan tamamladığımız için bu
kısımları dizine dahil etmedik.
Metnimizde okunamayan kelimelerin yerine çizgi çekerek bu kelimelerin
bulunduğu sayfaların altına eklediğimiz dipnotta kelimenin okunamadığını
belirttik. Ayrıca okunuşundan emin olmadığımız kelimler için de parantez içinde
soru işaretini (?) kullandık.
Eserin tıpkıbasımını çalışmamızın sonuna ekledik. Metnimizde eksik olan
babları tamamladığımız Konya Müzesinde bulunan nüshadan alınan varakları da
tıpkıbasımın sonuna ilave ettik.
Çalışmam sırasında karşılaştığım her güçlükte bana sabırla yardımcı olan,
başvuru kaynağım Arş Gör. Emel KAYA’ya çalışmamın her aşamasında
yardımcı olan ilgi ve hoşgörüsü ile yol gösteren değerli hocam Yrd. Doç. Dr
Mustafa TOKER’e teşekkür ederim.
Çalışmamda desteğini ve yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Yrd.
Doç. Dr Orhan YAVUZ’a şükranlarımı sunarım.
Hatice ÖZCAN
KONYA - 2007
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ÖZET
MENÂFİ’U’N-NÂS
KAYSÛNÎZÂDE NİDÂÎ MUHAMMED ÇELEBİ EL-ANKARA VÎ
Tıp eserlerinin okunup incelenmesi gerek tıp ilmi gerekse Türkçemiz
açısından büyük önem taşımaktadır.
Amacımız, tıp metinlerini okuyarak, metinlerdeki kelime hazinesini ve
dil özelliklerini araştırarak tıp tarihi araştırmalarına katkıda bulunmaktır.
Üzerinde çalıştığımız Menâfi’u’n-Nâs adlı eser Kaysûnîzâde Şaban
Nidâî’ye aittir. Kaysûnîzâde Şaban Nidâî 16. y.y.’da yaşamış önemli
hekimlerdendir. Nidâî’nin en önemli eseri olan Menâfi’u’n-Nâs, Eski Anadolu
Türkçesi ile yazılmış bir tıp eseridir. 1974 H. / 1566 M. yılında telif edilmiş ve II.
Selim’e takdim edilmiştir. Türkiye Kütüphanelerinde 95 adet yazma nüshası
bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmalarda en eski nüsha olarak 1071 (1660)
tarihinde istinsah edilmiş olan Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 576 arşiv sırasında
kayıtlı olan eser üzerinde çalışmayı uygun gördük. Eser, nesih hatla harekeli
yazılmış olup, müstensihi hakkında bir bilgi mevcut değildir. 99 varaktan
oluşan eserin birinci bölümü Sait ÖGE tarafından çalışılmaktadır.
Eserin 57a-99b varakları üzerinde yapmış olduğumuz çalışmamızda
bazı babların 845., 57., 58., 59. bablar) eksik olduğunu tespit ettik. Eksik olan
bu babları Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi 5059 numarada kayıtlı olan
nüshadan tamamladık.
60 babdan oluşan eserde; hastalıklar, hastalıkların tedavisinde
kullanılan ilaçlar ve ilaçların yapımında kullanılan bitkiler hakkında bilgi
verilir. Ayrıca insanlara faydalı olan hayvanlar, taşlar, macunlar, melhemler ve
şaflar tanıtılır.
Çalışmamız metin, dil özellikleri ve dizinden oluşmaktadır.
Eser, hem dil özellikleri bakımından, hem de dönemin tıp anlayışını
yansıtması bakımından önem taşır.

IX

MENAFI’U’N NAS
KAYSUNIZADE NIDAI MUHAMMED CELEBI

ABSTRACT
Study and examination of medical works are critically important either
for medical science or for our Turkish.
Our purpose is to contribute to the researches of medical history by
reading medical texts and by searching vocabulary and linguistic properties
The work we studied which is called as Menafi’u’n Nas belongs to
Kaysunizade Saban Nidai. Kaysunizade Saban Nidai was one of the important
medical man who lived in 16th century. Menafi’u’n Nas that is one of the most
important work of the Nidai is a medical work written with an old Anatolian
Turkish. It was compiled in 1974 (the Hegira Calendar)/1566 (the Gregorian
Calendar) and presented to Selim III. There are 95 pieces of write copies in the
Turkish Libraries. We deemed suitable to study the work that was duplicated in
1071 (1660) and that’s registered in archive no: 06 Mil Yz A 576 in National
Library. The work was written with Nesih Calligraphy with reading signs and
there is no information about copyist. The first part of work that consists of 99
leaves was studied by Sait ÖGE.
In our study on 57a- 99b leaves of the work, we determined that some
chapters ( Chapter 45., 57., 58., 59) are missing. We completed those missing
chapters with the copy registered in no: 5059 in the Library of Konya-Mevlana
Museum.
In the work consisted of 60 chapters, it’s given information about
medicines used for diseases and their treatment and about plants used to make
these medicines. Also, the animal, stones, pastes, salves and potash alums useful
for human are explained.
Our study consists of text, linguistic properties and index.
The work is critically important, as it reflects both the linguistic
properties and medical understanding of that period of time.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Selçukluların on birinci yüzyılda Anadolu’ya gelmeleri ile Anadolu’da
İslam kültürü doğmuştur. Bu kültür Osmanlılar zamanında da devam etmiştir.
Selçuklular döneminde bilim dilının Arapça olması her alanda olduğu gibi tıp
alanında da eserlerin Arapça yazılmasına sebep olmuştur.
Ancak, bazı hekimler eserlerini Arapça olarak yazmayı tercih ederken,
bazıları da yazı dili olarak Türkçe’yi tercih etmişlerdir.
Her ne kadar metinler Türkçe ise de tıbbi terimlerin çoğunluğu Arapça
ve Farsça’dır. Ancak Arapça ve Farsça terimlerin yanı sıra, Türkçe karşılıkların
da verildiği belirlenmektedir.
Arapça yazan hekimleri incelediğimizde, onların daha çok, Mısır’da
eğitimlerini tamamladıkları, ve de tıbbın yanı sıra diğer, bazı bili dallarıyla ve
özellikle de felsefe ile ilgilendiklerini görüyoruz (KAHYA, 1993 : 112).
XV. yüzyılda tıp kitapları Türkçe kaleme alınmaya başlamıştır. Üzerinde
çalıştığımız Menâfi’u’n- Nâs isimli eserde XVI. yüzyılda yazılmıştır.
KAYSÛNÎZÂDE ANKARALI ŞAİR HEKİM ŞABAN NİDÂÎ
Şair ve hekim olan Şaban Nidai Ankaralıdır. Asıl adı Şaban takma adı
ise Nidai’dir. Şaban Nidâî ile Mısırda Kaysûnîzâdeler olarak tanınmış bazı
isimler birbirine karıştırılmıştır.
Kaysûnîzâde olarak tanınan ve tespit edilen bazı isimler şunlardır :
1- Kaysûnîzâde
Kaysûn zâde tabib Mehmed
Mehmed b. Mehmed Bedreddin
Bu tabib Mısır’da doğmuş olup yine 931 H/152 M yılında Mısır’da
ölmüştür.
Avrupalı Oryantalistlerden meşhur Brockkelmann, Arap Edebiyatı Tarihi
isimli kataloğunda bu zattan bahsederken (Sup 11/666) adını şöyle kaydetmiştir :
“Mehmed b. Mehmed Bedreddin el Kaysûnī (Kaysûnīzâde) Nidâî. Süleyman I.
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devri (926-74/1520-66) ve Selim III (974-82/1566-74) diye tespit ederek bu zatın
Şair Nidâî olduğunu ve Süleyman I ile Selim II devirlerinde yaşadığını
zannetmiştir (KARABULUT, 1990 : 66).
2- Kaysûnîzâde
Kaysûnîzâde Mahmud b. Mehmed
Kanuni devrinde iki defa Hekimbaşı olmuş, padişahı nikris hastalığından
dolayı tedavi etmiştir. Türkçeyi iyi konuşamadığını da Atâî’nin Şakâyık
Zeyli’nde (s. 169-197) bildirmektedir. Bu tabibin, ilk sırada zikrettiğimiz
Kaysûnî’nin oğlu olduğu kanaatindeyiz (KARABULUT, 1990 : 67).
3- Kaysûnîzâde Mehmed Bedreddin b. Mehmed
Bu tabib ise, yukarıda zikrettiğimiz Kaysûnîzâde tabip Mahmud
Efendi’nin kardeşidir. Bunların her ikisi de Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı
fethetmesinden sonra oradaki ilim adamlarını İstanbul’a davet etmesi sebebiyle
İstanbul’a gelenlerdir (KARABULUT, 1990 :67).
Kanuni Sultan Süleyman zamanında da başhekim olmuşlardır.
4- Kaysûnîzâde Ankaralı Şair Hekim Şaban Nidâî
Şair hekim Nidâî de Kaysûnî ailesine mensup oluduğu için kendisine
Kaysûnîzâde denilmiştir (KARABULUT 1990 : 69). Kanuni Sultan Süleyman ve
II. Selim dönemlerinde yaşamıştır.
Babası Kudüs’ten Ankara’ya göç etmiş ve burada bir Türk kızı ile
evlenmiştir. Üzerinde çalıştığımız Menâfi’u’n Nâs adlı eserin sonunda da Ankara
hanından olduğunu ve dört kardeşin en küçüğü olduğunu belirtmiştir.
Şair ve hekim Nidâî hakkında, şu‘ârâ tezkirelerinde ve emsâli
kaynaklarda, maalesef, hiç kayda rastlanamamaktadır. Kendisine dair bütün
bilgilerimiz, onun kendi eserlerinde, kendisi hakkında yazdığı, kısa fakat sağlam
vesikalara dayanmaktadır (DİRİÖZ, 1990 :41).
Hekim Nidâî (1512- ?) Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim
zamanlarında yaşamış önemli bir bilim adamıdır. Nidâî diğer birçok Osmanlı
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hekimi gibi, şiirle de uğraşmış olup, Nidâî onun mahlasıdır (KAHYA,
ERDEMİR, 2000 :162).
Nidâî’nin gerçek adı Şaban’dır. Bunu Esrâr-ı Genc-i Manî adlı eserinde
kendisi şöyle açıklamıştır.
Demişler bana anda Şa’bân isim
Biline bu ism ile ya‘ni cisim.
Nidâî’nin gerek mensur gerek manzum eserlerinde Şaban ismini hiç
kullanmadığı, Nidâî mahlasını tercih ettiği görülmektedir.
Şair hekim Nidâî de Kaysûnî ailesine mensup olduğu için kendisine
Kaysûnîzâde denilmiştir (KARABULUT, 1990 : 69).
Seyahati seven Nidâî, Kırım’a gittiği esnada, Sahip Giray Han’a katılır
ve ona hocalık eder. Giray Han, Nidâî’yi İstanbul’a elçi olarak gönderir. Onu
çekemeyenler tarafından, “Tatar Han haindir”, dediğini yalancı şahitler
göstererek inandırmaya çalışırlar ve sonunda bunu başarırlar. Nidâî Kırım’a
döndüğünde hapse atılır. İdamı için çok uğraşılır, fakat yapılmaz, zindanda tam
yedi yıl kalır. Burada tasavvufa ait eserler yazar Giray Han’ın öldürülmesinden
sonra oradan kurtulur. Daha sonra tıp ilmi ile uğraşır : “Tıp ilimini yüz yaşının
üstünde, bir pirden öğrendim, bana öğrettikten sonra vefat etti.” diye yazmaktadır
(KÖKER, 1990 : 8).
Yukarıda bahsedilen bilgiler metnimizin 97b - 98a sayfalarında da
geçmektedir
Bazı kaynaklar Nidâî’yi, Hekimbaşı Kaysûnîzâde Mehmed Efendi ile
karıştırırlar. Kaysûnîzâde Mısırlıdır. Nidâî ise Ankaralıdır. Menâfi’u’n- Nâs
isimli eserinin sonuna, “Bu bende Derviş Nidâî, Ankara halkından olup” şeklinde
kaydetmiştir. Ayrıca, Kaysûnîzâde Mehmed’in, Arap şivesine çalan bir
Osmanlıca konuşmasından ve şairliği olmamasından dolayı, bu eserleri onun
yazması mümkün değildir. Bunları ancak Nidâî yazmış olabilir. Konya’da
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çalıştığı için, muhtemelen Mevlana’ya bağlanmış ve takma adını, Derviş Nidâî
veya Mevlevi Nidâî olarak kullanmıştır (KÖKER, 1990: 9).
İstanbul’da vefat eden Nidâî’nin güvenilir kaynakların hiç birinde ölüm
tarihi verilmemştir. Fakat bazı kaynaklarda Nidâî’ye ait olarak verilen 976 H. /
1568 M. ölüm tarihi ; Hekimbaşı Kaysûnîzâde tabip Mehmed Efendi’ye aittir.
Nİdâî’nin dokuzuncu asr-ı hicrî’nin sonlarına doğru vefat ettiği tahmin
edilmektedir. Çünkü “ed-Dürrü’l-Manzûm” isimli eserini Sultan II. Selim’e 975
H. / 1567 M. de takdim etmiştir (KARABULUT, 1990 : 70).
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ESERLERİ
1- Rebîu‘sRebîu‘s-Selâme :
Kolera ve veba hastalıklarını konu alan bir risâledir. Bu eser II. Selim
adına yazılmıştır. Bilinen nüshaları, Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesinde 882
numarada kayıtlı nüsha ile İstanbul Topkapı Yeniler Koleksiyonu 1744 numarada
kayıtlıdır. (KARABULUT, 1990 : 72)
2- VasiyetVasiyet- Nâme :
“Nasihât- Nâme” adıyla da bilinen bu risâle, 34 beyitlik bir manzumedir.
Adından da anlaşıldığı gibi Nidâî hekimlere öğüt ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Bu risâle Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesinde 1250 numarada, Manisa
Muradiye Kütüphanesinde 3726 numarada kayıtlıdır. (KARABULUT, 1990 :73)
Bu manzume Dr. Veli Behçet Kurdoğlu’nun Şair Tabibler

isimli

eserinde günümüz Türkçesine akatarılmıştır. (s. 111)
3- TercümeTercüme-i NazmNazm-ı Lokman Hekim :
30 beyitlik bu manzume Hekim Nidâî tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
Bu manzume Ankara Milli Kütüphanede A. 4883/4 numarada kayıtlıdır.
Bu manzume de “Şair Tabibler” isimli eserde günümüz Türkçesine
aktarılmıştır.
“Vasiyet- Nâme” isimli manzume ile “Tercüme-i Nazm-ı Lokman
Hekim” isimli bu manzumeler kataloglarda ayrı kitaplar olarak tanıtılsa da,
bunların her ikisi de Nidâî’nin Menâfi’u’n- Nâs adlı eserinde yer alan
bölümlerdir, ayrı kitap değillerdir. (bkn vr. 97b-98b)
4- EsrârEsrâr-ı GencGenc-i Ma’ni
Ma’ni :
Ahlak ve tasavvufla ilgili bir eseridir. Nidâî bu kitabını 35 yaşında
yazmıştır. 10 bab ve 29 hikâyeden oluşmaktadır. Bilinen tek nüshası İstanbul
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Nuruosmâniye Kütüphanesinde 2270 numarada kayıtlıdır. Mesnevi tarzında
yazılan bu eser 170 varaktır.
5- elel-Dürrü‘lDürrü‘l-Manzûm :
“et-Tıbbü’l- Manzûm” veya “ Manzûme fi’t-Tıbb”adlarıyla da bilinen bu
eser, 975 H. / 1569 M. yılında telif edilerek Sultan II. Selim’e armağan edilmiş,
yaklaşık yedi-yüz beyitlik, o günkü tıbbın bir çok konularını içine alan bir
manzûmedir. (KARABULUT, 1990 :74)
Diğer eserleri
6-Manzum Baytarname:
Manzum olarak kaleme alınan atların bakımını ve at ırklarını anlatan bir
eserdir.
7- Tenbihname
Tenbihname :
Ahlakla ilgili bir eserdir.
8- MualeceMualece-i ZahmetZahmet-i Frenk :
Bu eserde frengi hastalığı ve onun tedavisi hakkında bilgi vermektedir.
9- FetihnameFetihname-i KaleKale-i Cer
Cerbe :
Kaptan-ı Derya Piyale Paşa’nın Cerbe Adasını kuşatmasının şiir
biçiminde anlatıldığı bir eserdir.
1010- Menâfi’u’nMenâfi’u’n- Nâs :
Türkçe tıbbi bir eserdir. 1974 H. / 1566 M. yılında telif edilmiş ve II.
Selim’e takdim edilmiştir. Kısmen manzum, çoğunlukla da mensur olarak
kaleme alınmış, altmış babdan oluşan bir eserdir.
Türkiye Kütüphanelerinde 95adet yazma nüshası vardır. Bu nüshaların
büyük bir kısmı İstanbul kütüphanelerinde bulunurken bir kısmı da

Ankara,

Kayseri, Manisa, Adana, Kütahya, Amasya, Edirne, Antalya, Konya, Çorum,
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Balıkesir kütüphanelerinde

bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmalarda en eski

nüsha olarak 1071(1660) tarihinde istinsah edilmiş olan Milli Kütüphane 06 Mil
Yz A 576 arşiv sırasında kayıtlı olan eser üzerinde çalışmayı uygun gördük.
Eserin cilt boyutu 13x19,5, yazılı olanın boyutu 7,5x14,4 cm’dir. Eser,
nesih hatla harekeli yazılmış olup, müstensihi hakkında bir bilgi mevcut değildir.
Eser 115 varak olmasına rağmen eserin son kısımlarında eksik varaklar
bulunmaktadır. Eser, 99. varakta bitmekte olup 100. varakta yazara ait olup
olmadığını bilmediğimiz bir karalama vardır.
Eserin 57a-99b varakları üzerinde yapmış olduğumuz çalışmamızda bazı
babların (45. ,57. ,58. 59. bablar)eksik olduğunu tespit ettik. Eksik olan bu
babları Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi 5059 numarada kayıtlı olan
nüshadan tamamladık.
Tamamladığımız bu kısımları köşeli parantez ( [

] ) içinde gösterdik.

Sayfa numaralarında bir karışıklık olmaması için metnimizde olmayan bablara,
tamamladığımız nüshanın içinde geçtikleri sayfa numaralarını vermeyi uygun
gördük. Bu nüshanın sayfaları 13 satırken, üzerinde çalıştığımız eserin sayfaları
17 satırdır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi eser 60 babdan oluşmaktadır. Eserin ikinci
yarısından itibaren çalışmaya başladığımız için ilk 37 babda anlatılanları burada
veremeyeceğiz. 38. babdan itibaren her babda neler anlatıldığını şöyle
açıklayabiliriz.
38. babda : Hukneler bildirilir.
39. babda : Fitiller açıklanır.
40. babda : Ateş yanığının ilacı bildirilir
41. babda : Lapalar, yakılar ve yağlar açıklanır.
42. babda : Yara ve nasır melhemleri anlatılır.
43. babda : Yağlar ve faydaları anlatılır.
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44. babda : Şaraplar ve faydaları anlatılır.
45. babda : Cevariş helvalar açıklanır.
46. babda : İktidarsızlığın belirtileri ve ilaçları bildirilir.
47. babda : Cinsel temasın koşulları ve adabı anlatılır.
48. babda : İnsana faydalı olan karışık gıdalar açıklanır.
49. babda : Basit gıdalar anlatılır.
50. babda : Basit ilaçlar bildirilir.
51. babda : Hayvanların özellikleri anlatılır.
52. babda : Kuşların faydaları anlatılır.
53. babda : Taşlardaki madenlerin faydaları bildirilir.
54. babda : Alfabetik olarak droğlar anlatılır.
55. babda : Kabız ilaçları bildirilir.
56. babda : Müshil şerbetler açıklanır.
57. babda : Kuvvet macunları anlatılır.
58. babda :Afyon ve afyon şerbetine (berşe) alışanların tedavisini
açıklanır.
59. babda : Faydalı tiryakleri bildirir
60. babda : Kitabın yazılış amacı anlatılır ve hatime ile sona erer.
Nidâî, 16. yy’da hekimlerin çoğunun padişahın yanında ya da çevresinde
bulunduğunu, halkın hekimlerden uzak kaldığını ve zor duruma düştüğünü
anlatır. Ayrıca yazılan tıp kitaplarının Arapça ve Farsça olması nedeniyle halkın
anlayamadığını bu nedenle eserini Türkçe yazdığını ve adını da “Menafi’u’nNas (Halkın Faydasına)” koyduğunu söyleyerek eserini tamamlamıştır. Eserinin,
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kolay anlaşılacağı ve hastalıkların kolay teşhis edileceği düşüncesiyle halktan dua
istemektedir.
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ALTINTAŞ, Ayten

; Divânü Lûgati’t-Türk’teki Tıp Terimleri, Tıp
Tarihi Araştırmaları-2, İstanbul 1988, s.65-73

ANADOL, Cemal

; Lokman Hekim ve İbn-i Sina’dan Günümüze
Kadar

Şifalı

Bitkiler

ve

Şifalı

Sular

Ansiklopedisi, Türkmen Kitabevi, 1901, 2.
Baskı, İstanbul, 1995
BATTAL, Aptullah

;

İbni-Mühennâ

Lûgati,

3.

Baskı,

TDK

Yayınları, Ankara, 1997
BAYAT, Ali Haydar, OKUMUŞ, Dr. Necdet ; Muhammed bin Mahmûd-ı Şirvânî
Mürşid (Göz Hastalıkları) AKM Yayınları,
2004
BAYTOP, Turhan

; Geçmişte ve Bugün Türkiye’de Bitkiler ile
Tedavi, İlaveli İkinci Baskı, Nobel Tıp
Kitabevleri, İstanbul, 1999

_____________________________

;

Türkçe

Bitki

Adları

Sözlüğü,

TDK

Yayınları 2. Baskı, Ankara, 1997
CANPOLAT, Mustafa

; XIV. Yüzyılda Yazılmış Değerli Bir Tıp
Eseri: “Edviye-i Müfrede” Türkoloji Dergisi
V. Cilt. Ankara Üniversitesi Basımevi. 1973.
1. Sayı No: 1570

DERLEME SÖZLÜĞÜ

; c.1-XII, Ankara, 1963-1982

DEVELLİOĞLU, Ferit

;

Osmanlıca-Türkçe

Ansiklopedik

Lügat,

Aydın Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Ankara,
1993
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DİRİÖZ, Meserret

; Şaban Nidâî, Gevher Nesibe Sultan Anısına
Düzenlenen “Kaysûnî-zâde Mehmet Efendi
ve Ankaralı Şair Hekim Nidâî Kongresi”
Tebliğleri

Erciyes

Üniversitesi

Gevher

Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayın No: 9,
Kayseri, 1990, s. 41-63
ERGİN, Muharrem

; Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım / Yayın /
Tanıtım, 20. Baskı, İstanbul, 1993

GÜLSEVİN, Gürer

; Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK
Yayınları, Ankara, 1997

HACIEMİNOĞLU, Necmettin

; Türk Dilinde Edatlar, MEB Yayınları,
İstanbul, 1992

_____________________________

; Türk Dilinde Fiiller, Cönk Yayınları,
Ankara, 1984

İHSANOĞLU, Ekmeleddin

; Türkçe Tıbb-ı Nebevi Yazmaları, Tıp Tarihi
Araştırmaları, İstanbul, 1998

KAHYA, Esin

; “On Dört ve On Beşinci Yüzyıllarda
Osmanlılarda Tıp Dili” 1. Edirne Tıp Tarihi
Günleri Bildirileri 3-4 Ekim 2001, Dr. Rıfat
Osman Anısına 1874-1933

KAHYA,

Esin, ŞAR,

Sevgi, SÜTVEREN Kenan, İbni Sîna’daki Böbrek
Hastalıklarından

Böbrek

Yaraları

Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi,
III Türk Tıp Tarihi Kongresi, Kongreye
Sunulan Bildiriler, İstanbul, 20-23 Eylül
1993, TTK Yayınları, Ankara, 1999

11

KAHYA, Esin, ERDEMİR, Ayşegül ; Bilimin Işığında Osmanlıdan Cumhuriyete
Tıp ve Sağlık Kurumları, TDV Yayınları,
Ankara, 2000
KARABULUT, Ali Rıza

; “Hekim Şaban Nidâî’nin Eserleri”, Gevher
Nesibe Sultan Anısına Düzenlenen “Kaysûnîzâde Mehmet Efendi ve Ankaralı Şair Hekim
Nidâî

Kongresi”

Üniversitesi

Gevher

Tebliğleri
Nesibe

Tıp

Erciyes
Tarihi

Enstitüsü Yayın No: 9, Kayseri, 1990, s. 6691
KARASOY, Yakup

; Şiban Han Dîvânı (İnceleme-Metin-DizinTıpkıbasım), TDK Yayınları, Ankara, 1998

_____________________________ ; Satır Altı Tercümeli Bir Fıkıh Kitabı
(İnceleme – Dizin - Tıpkıbasım) Selçuk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Yayınları: 4 Konya, 2004
KAYA, Emel

; “Hekim Hayreddin Amasyavî’nin Hulâstü‘tTıb Adlı Eseri”

(Transkripsiyonlu Metin-

İnceleme-Dizin) Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
Konya, 2002
KAYRAK, İlgen

; Seyyid Mehmed Efendi’nin Mîzân-ı Nabz
Adlı Eseri, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları,
İstanbul, 2002

KORKMAZ, Zeynep

;

Sadru’d-dīn
Tercümesi,

Şeyhoğlu

Marzubān-Nāme

İnceleme-

Metin-Sözlük-

Tıpkıbasım DTCF Yayınları, Ankara, 1973
KÖKER, Ahmet Hulûsi

; “Ankaralı Şair Hekim Şaban Nîdai’nin Hayatı
ve Eserleri”, Gevher Nesibe Sultan Anısına
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Düzenlenen “Kaysûnî-zâde Mehmet Efendi
ve Ankaralı Şair Hekim Nidâî Kongresi”
Tebliğleri

Erciyes

Üniversitesi

Gevher

Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayın No:9,
Kayseri, 1990, s. 8-9
KURDOĞLU, Veli Behçet

; Şair Tabibler, İstanbul, 1967, s. 104- 117

ÖNLER, Zafer

; Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa) Müntahab-ı Şifâ
II Sözlük, Simurg Yayınları, İstanbul, 1999

PARLATIR, İsmail

; Osmanlı-Türkçe Sözlüğü Yargı Yayınevi,
Ankara, 2006

REDHAUSE, Sir James W.

; Turkish and Englis Lexicon, 2. Edition, Çağrı
Yayınları, İstanbul, 1992

SAMİ, Şemseddin

; Kâmûs-ı Türkî, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998

SARI, Mevlüt

; El-Mevarid Arapça-Türkçe Lügat, Bahar
Yayınları, İstanbul, tarihsiz.

ŞEŞEN, Ramazan

; “İstanbul’un Fethine Kadar Osmanlılardaki
İlmî Durum, Uluslar Arası Kuruluşunun 700.
Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı
Devleti Kongresi 7-9 Nisan 1999

ŞEYHÜLİSLÂM, Mehmet Esad Efendi; Lehçetü’l-Lügat, Haz. H. Ahmet
Kırkkılıç, TDK Yayınları, Ankara, 1999
TAHİR, M. BURSALI

; Osmanlı Müellifleri, c.III, s. 239, İstanbul,
1975

TİMURTAŞ, Faruk Kadri

; Eski Türkiye Türkçesi (XV. Yüzyıl)
Gramer-Metin-Sözlük,

İkinci

Baskı,
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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayınları, İstanbul, 1980
TUNCER, Hadiye

;Yabanî

Bitkilerin

Tıpta

Kullanışları-Hayatîzâde

İlaç

Olarak

Mustafa
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Efendi, İki Cilt, T.C. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Atak
Matbaası, Ankara, 1978
Türk Ansiklopedisi

; c. VI, s. 7

TÜRKÇE SÖZLÜK

; TDK Yayınları, 2 Cilt, Ankara, 2000

UZEL, İlter

; “Beş Buçuk Asırlık Türk Tıp Tarihi”,
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991

ÜNVER, Süheyl

; “Tıp Tarihi Yıllığı II” İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul,
1983

____________________________ ; Türkiye’de Eczacılık Tarihi, Osmanlı
Türklerinde Hekimlik ve Eczacılık Tarihi
Hakkında,

Hüsnü

Tabiat
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A- KELİME KÖKLERİNDE ÜNLÜLERİN YAZILIŞLARI
I- a ünlüsü
1- Ön seslerde
Ön seslerde a ünlüsü metnimizde medli elif (h) ve üstünlü elifle (i) olmak
üzere iki türlü yazılmıştır. Aşağıda örneklerinde görüldüğü gibi bir kelimenin aynı
ünlüsünde iki çeşit yazılış görülmektedir.
a- Medli elifle (h)
( ) yazılışı
yazılışı

acı

 60a/16

aġar-

َ  َ ْد89b/9-10

aç-

ْ َ 73a/7

aġırı

  ِی78a/15

aç-

ْ َ ُِر81b/4

aġır-

ْ ِ َان85a/6

aç-

َِ َ 86a/9

aġır-

َ َْ ِ 86a/2

ad

 دوآ99a/12

aġu “ zehir”

ُ 82a/14

ad

َ دی99b/3

ad

 دی91a/4

ِ ُﻝ80a/9

aġu

ُْ ُﻥ74b/12

aġu

aġuz

ْ ُز74a/2

aR

 ة59a/15

ْ#ِ$ 86a/1

al

 ل62b/8

ِ&'َ(ْ ﻝ77b/14

aş

) 87a/15

at

ْ ت63a/13

at

ُْك, 83a/15

ay

 ي96b/3

ayır

ْ یُك94b/15

ay

َ ی69a/1

ayır-

ْ یِ ُور94b/1

ayu

ُ ی85b/14

ayva

 یْا93a/3

az

َ  َزﻥ81a/8

aRı
alma

az az

ْ زْز60a/9
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b- Üstünlü elifle (َ )اyazılışı
aç

ْ چ76a/7

açıl-

َ  87a/17

aç-

َ 75b/11

açıl-

ْ  ُِر77b/10

aç-

ْ َ 91a/12

açıl-

ْ/ِِ 63a/16

 َاَ'چ61b/1

aġrı

aSşām

ْ)َ'م0 َا58a/1

aġız

2ِ ْ َا75a/11

aġar-

ْ َاَ ْ ُدر62a/8

aġıla

َ ْ َا58b/17

aġırlık

ْ3ِ َاِ ْﻝ74b/12

aġla-

ْ2َ(َْ َا83b/9

aġac

aġu
al
ala

ُ َا83b/7

aR

ِ&ِ ْ َا59b/5

ْ َاق60a/11

ْ َال58a/5

alış-

َُور5ْ6ِ َاﻝ58b/6

َ78
َ  َا62b/1

alma

'َ(ْ َاﻝ63a/5

al(ı)n

َِْ َاﻝ77a/3

altı

ِ9ْ َاﻝ58a/7

alt

َ5ِْ9ْ َاﻝ62a/4

ana

ِ&'َ َاﻥ79b/9

aña

'َ َاآ61b/9

aña

َ َاآ71b/6

anda

َ 5ْ َاﻥ72b/3

andan

anı

ِ َاﻥ79a/13

anlar

anuñ

ْ َاﻥُك66b/10

ard

َ:ْ َارْ ِدﻥ94a/10

ara

arıd-

َْان5ْ َاﻥ57b/1
ْ َْ َاﻥ69a/15
ْن5َ ِْ& َارَا65a/7

َ5 َارِی59b/5
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arık

3 َارِی69b/13

arpa

ُْ َارْ;َ'ﻥ72a/11

arslan

ْ<ن
َ ْ& اَر85a/11

art-

َُر,ْ َار76a/17

aj-

ْ َا>ُپ61a/14

ajla

<
َ ْ> َا83b/2

ajjı

ِ> َا65a/10

aş

ِ ِ) َا72a/17

aşaġa

at

ُْ, َا83b/1

avaz

 َاوَازِي76b/11

ayaR

ْ َایَ'ق76a/15

arRa

at

ْن5َ َ?َ) َا78b/8
ْ/ِ(ْ, َا60b/10

avuç

ْ َا ُوچ57b/17

ay

ن5 ای62b/10

ْ َایْ ُوق78a/15

ayrıl-

ayu

ُ َای85b/17

ayva

az

ْ َاز81a/15

ayruk

َ$ْ َار74a/10

َ َ(ْ َایْ ِﻝ86a/6
 َایَْا82b/16

2. İç seslerde
İç seslerde a ünlüsü, üstünlü elifle (i) ve üstün ile (k) karşılanmıştır.
a- Üstünlü elifle (i)
( ) yazılışı
aġaç

 اَ'چ85a/3

arslan

ayaR

ْ َایَ'ق76a/15

bal

balıR

ْ3ِ @َ'ﻝ95a/2

barmak

ْ @َ'رَْ'ة59a/9

baş

ْ @َ'ش61b/6

çanak

ْ ََ'ق84a/9

çam

ْ َ'م60b/12

çoġan

ْ َُ'ن91a/12

çıban
dak-

ْ<ن
َ ْ& اَر85a/11
ْ @َ'ل59b/10

'نB 90a/1
C$ دا83a/11
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Sātun

ن,' ﺥ69a/17

inan-

ْ ایَ'ن98a/3

Rab

َْ'ب$ 64a/11

Raçan

َْ'نFَ$ 58b/7

Ran

َْ'ن$ 58b/14

Ranad

ََْ'د$ 87a/7

Rapu

ُ;'َ$ 83a/13

RulaR

ْق8
َ ُ$ 81a/10

jaç

ِ'َ> 76a/10

jaġ

ْ >َ'غ87b/13

jarı, jaru

 >'رى67a/7

talaR

ْ<ق
َ َI 73a/13

taş

)'I 57b/9

uyan-

ْ اُویَ'ن85a/8
َ وَار60a/1

var

ْ وَار97b/11

var-

yaban

َ'ﻥBَ ی70b/5

yaġ

yalan

ن8'َ ی98b/14

yara

yarım

ْ یَ' ِرم59b/1

yaş

ْ یَ'غ60a/11
ْ یَ'رَار73a/3
ْ یَ'ش61a/16

ْ یَ'زْ ُدر99a/7

yaz

b- Üstün ile (k)
( ) yazılışı

barmak

ْ3َْ َ@ 59a/9

bıraR-

dırnaR

ْ3َ ِدرْﻥ77a/14

Raç-

َFَ$ 82b/7

Raçan

ْKَFَ$ 74b/1

Randa

َ5َْ$ 97b/6

RanRı

ِLَْ$ 87b/12

Rarın

ْKَ ِی$ 69b/14

َ9َ$ 64a/10

Rarış-

َ6َ ِی$ 64a/10

Rat
Rayna-

ْ ََJْ$َ ِ@ 85b/8

َ5َْ َ$ 64a/10
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3- Son seslerde
Kelime köklerinin sonunda a ünlüsü üstün (k) ve üstünlü elifle (َ )اolmak
üzere iki şekilde karşılanmıştır.
a-Üstün (k)
( ) ile yazılışı
Rara

َ َ$ 75b/9

Rayna-

ْ َْ َ$ 63b/1

b-Üstünlü elifle (َ
( )اyazılışı

alma

'َ(ْ َاﻝ82a/14

ayva

ُْ َیَْاﻥ64a/13

ana

ِ&'َ َاﻥ79b/9

II- e ünlüsü
1- Ön seslerde
Ön seslerde e ünlüsü metnimizin tamamında üstünlü elif (َ )اile
karşılanmıştır..

ek-

ْKِ& َ َاآ59b/5

eksil-

َFْآ5ُ ِْJْ َاآ71b/10

eksü-

ُْJْ َاآ84b/17

elek

emek

ْر5ُ ْNَ َا98b/8

er

ْ َا ُرك80b/1

eski

ِNْ& َا72a/2

et

ْ َات71a/6

eyü

ُ َای63a/7

ev

َ َاوْد84a/9

ْْ َنNَ َاﻝ93b/16

2-İç seslerde
Kelime köklerinde ve iç seslerde e ünlüsü metnin tamamında üstün ile (k)
karşılanmıştır.

beden
ben

ْن5َ َ@ 69a/14
ْKَ@ 62b/9

beñze-

ْر2َ ْNَ@ 76a/5

çek-

ْ َNَ 59a/2
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çekirdek
çeltük

ِْ ْ َدكNَ 70b/3
ُْك9َْ 85b/12

çekirge
del-

 َدﻝُپ62a/1
َ َدُر71a/14

delü

ُ َدﻝ85a/2

demür

deri

 َدرِى73b/7

derece

etmek

َ ِNَ(ْ, َا71a/17

geñiz

ْ2ِNَ آ72b/10

ِ ْآNَ 88a/7

gebe

ََ د7 َد َر65a/9
َBَ آ82b/16

gerek

ْ آَ َك57b/3

getür-

ُْ ُرر9َ آ63a/1

güneş

َ6َ آُﻥ61a/7

keder

ْر5َ َ آ69b/2

kelem

ْOََ آ91b/4

kendü

ُو5َْ آ76a/7

kepçe

َFْPَ آ70b/2

nefes

ْQَRَ ﻥ78b/5

nesne

َْJَ ﻥ65b/14

sekiz

ْ2ِNَ& 64b/4

3-Son seslerde
Son seslerde e ünlüsü üstünlü he ( l) , üstün (k) ile karşılanmıştır.
a-Üstünlü he (َ َ ) ile yazılışı

bile
çekirge
nesne
üsküre

َ ِ@ 63a/4

böyle

َْ @ُی60a/2

َِ ْآN 88a/8

eyle-

َْ َای71a/7

şöyle

َْ ُ) 66a/3

üzre

َ اُو َزر70a/7

َْJَ ﻥ68a/10
َُرNْ& ُا62a/4
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b- Üstün (k)
( ) ile yazılışı

َ:َْ @ُی76a/3

böyle

degme

َ5َ(ْ َدآ92a/12
َ&ْ َ ِدﻝ64a/4

deve

ُْ َد َوﻥ83b/15

dile-

ditre-

ْْ َر, ِد67a/1

eyle-

ْOَJَْ َای98a/16

gice

ِJَ:ِ آ69a/4

gölge

َ5َNْ آُﻝ86a/10

nice

ْK ِJَ:ِ ﻥ85b/5

üze

َ اُو َزرِی58a/13

III- ı ünlüsü
1-Ön seslerde
Ön seslerde ı ünlüsü metnin tamamında esreli elif (ِ )اile karşılanmıştır.

ْ3ِ:ْ ِاﻝ58a/8

ılı
ıjır-

َ&ْ ِ> ِا82b/2

ısı

ْ3َ:ِ& ِا70b/13

ıjla-

َ َْ> ِا70b/4

2-İç seslerde
Türkçe kelime köklerinin iç seslerinde ı ünlüsü esreli ye (ِ ) ve esre (m) ile
karşılanmaktadır.

a- Esreli ye (ِ
( ) ile yazılışı

çıR-

َL  62b/5

Rış

/ $ 66a/10

jıR-

ْ3 ِ> 63a/3

yıl

ْSِ  ی78a/11

yıl

ْ3ِِّ  ی76b/8
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b-Esre (m)
( ) ile yazılışı

ْ2ِ َا75a/11

aġız
bıldırcın

ْKِ7ْر5ِ ِْ@ 73b/4

Rarınca

َ:َْ ِﻥ$ 88a/10

RırR

ِ ْق$ 59b/15

Rıyjızı

 ِ$ 71a/

alış-

َُور56ِ َاﻝ58b/6

çık-

َ'رُوبLِ 63b/11

RarışRış

/ِ$ 66a/10

Rız

ِي2ِ$ 77b/15

َ ِی2ِ& 61b/6

yanık

ْ یَ' ِرم59b/1

yılan

yarım

ُْو ُرب5ْ)ِ َ$ 57b/10

َ?ِ یَ'ﻥ59b/1
ْ<ن
َ ِ ی78b/17

3-Son seslerde
Sonseslerde ı ünlüsü esreli ye ( )يve esre (ِ) ile karşılanmaktadır.
a-Esreli ye ()ي
( ) ile yazılışı

ِ َا67b/7

acı

altı

ِ9ْ َاﻝ58a/7

daSı

َِدﺥ

58a/8

Ranġı

ِLَْ$

61a/5

Ratı

ِ9َ$

71a/8

Rurı

ُرِي$

58a/10

jarı

>َ'رِي

67a/7

yaRı

ِ$'َی

59b/11

 َاْ ِي58b/4

aġrı-

b-Esre (m)
( ) ile yazılışı

aġrı

Jِ َْ 80b/3

IV- i ünlüsü
1-Ön seslerde
Kelime başında i ünlüsü elif- esre- ye ( )اِيve esreli elifle (ِ )اolmak üzere iki
şekilde karşılanmıştır.
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a-Elif –esre –ye (ِي
(  )اolarak yazılması

iç

F اِی57b/14

ile

َ اِی61a/7

içün

ُْنF اِی71a/13

ir-

َ  اِی58b/12

igne

َْ ِاآ89a/2
 اِآ67b/7

b- Esreli elifle (ِ
( )اyazılışı

iç-

ْ/ِ(ْ ِا83b/7

igde

َ5ْ ِاآ90b/15

iki

ince

َ:ْ ِاﻥ64b/1

imdi

ي5ْ ِا68b/1

issi

ّ& ِا80b/7

iş

)ِ ا93b/14

işit-

#ِ) ِا98b/6

it-

َJْ, ِا69a/6

2-İç seslerde
Kelime köklerinin iç seslerinde i ünlüsü esreli ye (ِ ) ve esre (m) ile
karşılanmaktadır.
a-Esreli ye (ِ
( ) ile yazılışı

gid-

َر5َ ِ آ76b/1

işit-

ْر5ُ )ِ ا86a/9

şiş

6 ) 77a/10

yil

ِ  ی76b/1

b-Esre (m)
( ) ile yazılışı

bil

ْOُُورَ ﻝ5ِْ@ 67b/13

biñ

ِْ@ 95a/10

bir

ْ ِ@ 57b/17

biri

&ِ ِ@ 68a/11

bit

ِ9ِ@ 82b/5

diş

ِ6 دِی83a/11

dip

ِِ@ ِد62a/1

dil

َ5ْ ِدﻝ90b/16

dile-

َJَ ِدﻝ89b/2

gir-

َْْ ِ آ79a/13
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ilik

ِNِ ِاﻝ73a/17

kir

ْ آِ ِت81b/4

kirpi

;ْ ِ آ86b/12

kişi

6 ِ آ70a/6

sigil

ِNِ& 59b/14

yigirmi

ِْ ِNِ ی68a/6

3-Son seslerde
i ünlüsü son seslerde esreli ye (n) ve esre (m) ile karşılanmıştır.
a-Esreli ye (n
(n) ile yazılışı

di-

َJ دِی83a/11

elli

ّ اَﻝ60a/16

eski

ِNْ& َا72a/2

iki

ِN اِی83a/13

kirpi

;ْ ِ آ86b/14

yigirmi

ِْ ِNِ ی62/14

deri

ى
ِ  َد ِر73b/7

eski

ْ#ِNْ& َا80b/15

yi-

َJِ ی74b/7

yi-

َ ِ ی66a/7

b-Esre (m)
( ) ile yazılışı

V. o ünlüsü
1-Ön seslerde
Ön seslerde o ünlüsü elif-vav-ötre (ْ )اوile karşılanmıştır.
ElifElif-vavvav-ötre (ْ( ))اوile yazılışı

od

ْ اُود57b/1

oġul

ol

ْ اُول57b/13

on

ot

َْ ِي, اُو58a/12

otuz

otur-

ْSُ اُو64a/17
ْ اُون57a/16
َ&ُْر, اُو67a/9

ُْز, اُو59b/15
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2-İç seslerde
İç seslerde o ünlüsü örteli vav (ُ )وve ötre (o) ile karşılanmıştır.
a-Ötreli vav (ُ
( )وile yazılışı

boġa
boynuz

َُ@ 84b/13
K @ُیُْزِی84b/8

boġaz

ْ @َُ'ز75a/3

boy(u)n

َِْ @ُی86b/9

RorR-

ْ3َ$ُْر$ 80a/14

Rol

 ْ َدUُﻝ$ 77b/5

Rop-

ُْ;َ' ُرر$ 75a/9

şol

ْ )ُل61a/1

poġ-

ْ َُI 67a/16

pol-

ُْور5ُْﻝI 93a/2

yoR

ْر5ُ ْ$ُ ی68a/13

yol

ْKِ یُﻝ77a/13

b-Ötre (o)
( ) ile yazılışı

Royun
poRuz

ُْ ُن$ 59a/17

jovu-

ُْزLُI 67a/5

yoġur-

َ&ُ ُ> 82b/13
ْ َ یُ?ُرَ ﻝ59a/6

3-Son seslerde
Kelime köklerinin sonunda o ünlüsü sadece Ro- fiilinde görülmekte olup,
örteli vav
(ُ )وve ötre (o) ile karşılanmıştır.
a-Ötreli vav (ُ
( )وile yazılışı

Ro-

َ&ُ$ 83a/8
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b-Ötre (o)
( ) ile yazılışı

Ro-

َُ ُﻝ$ 64a/15

Royu

َُ ُﻝ$ 59b/17

VI- ö ünlüsü
1-Ön seslerde
Ön seslerde ö ünlüsü elif-vav-ötre ( )اوile karşılanmıştır..
a-ElifElif- vav – ötre ()او
( ) ile yazılışı

öküz

ْ اُوآُ ُزك84a/1

öl-

öñ

ءKِی5ْ اُوآ74a/5

ördek

öyle

َ َْ اُوی94a/16

öz

َْ&ْ اُوﻝُر99a/12
ْ اُورْ َدك87b/2
ْ اُو ُزم95b/6

2-İç seslerde
İç seslerde ö ünlüsü örteli vav (ُ )وbazen de ötre (o) ile karşılanmıştır.
a-Ötreli vav ()او
( ) ile yazılışı

bögrek
böyle

ِ @ُآْ َی74a/10
ْر5ُ َْ @ُی76b/5

börek
çölmek

ْ @ُ َرك71b/5
َNَ(ْ ُﻝ57b/9

َ دُوآ87a/11

dök-

ْ َ دُوآ59a/2

göbek

َNَ@ُ آ75b/11

gök

ْ آُك83a/5

göm-

َُ آ85b/12

gör-

ْ َ آُ َرَ ﻝ66b/14

söz

ْ &ُز59b/6

dög-

kör

ْKِNِ آُرْﻝ76b/17
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b-Ötre (o)
( ) ile yazılışı

kömür

ْ آُ(ُر66a/2

sögüt

ُْتNُ& 59b/16

köpük

ْ#ُِآPُ آ63b/3

VII- u ünlüsü
1-Ön seslerde
Ön seslerde u ünlüsü elif-vav-ötre ( )اُوile karşılanmıştır.
a- Elif -vav -ötre (ُو
(  )اile yazılışı

َُ7 اُو61b/1

uc

ْ اُون59a/13

un
uyu-

ulu
utan-

ُ اُوﻝ68b/10
ْ3َ(َْ, اُو66b/8

َ اُویُی79b/9

2-İç seslerde
Kelime köklerinde
karşılanmıştır.

ve iç seslerde u ünlüsü ötreli vav (q) ve ötre (r) ile

a- Ötreli vav (ُ
( )وile yazılışı

bulan -

ْ3َ(ْﻥ8
َ ُ@ 66b/7

ُ @ُرْﻥ87a/11

dur -

َ&ْ دُور89b/1

dut-

ْKَ, دُو75b/7

RulaR

ْق8
َ ُ$ 79b/7

Rurd

ُرْد$ 86a/2

Rurı, Ruru

ُرِي$ 83b/1

Ruş

ُْش$ 72a/15

otuz

ُْز, اُو59b/15

bulbur(u)n

otur-

ِي5ْ @ُﻝ62b/11

َ&ُْر, اُو88a/7
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b- Ötre (o)
( ) ile yazılışı

buyurbuçuR
avuç

ْ َْ6ِ @ُ ُر76a/6
ُْقFُ@ 63a/9

burun

ْ @ُ ُون89b/10

buġday

َْاي5ْ?ُ@ 57b/17

 اُوچ57b/7

3- Son seslerde
Son seslerde u ünlüsü örteli vav (ُ )وve (r) ile karşılanmıştır.
a- Ötreli vav (ُ
( )وile yazılışı

ُ َای85b/16

ayu
karañu
Ruru

sancu
ju
uyu-

bu

ُ@ 58a/12

َُ َاآ$ 98a/6

Rarşu

ُ)ْ َ$ 61a/8

ُْرُور$ 67a/7

Ruzu

ُزُو$ 75a/10

ُ:َْ& 87a/11

joru

ُ> 71a/10

ulu

ُ اُوﻝ68b/10

yu-

َ&ُ ی76a/10

ْ اُویُر84b/2

 >َ'رُو78a/5

b- Ötre (o)
( ) ile yazılışı

jovu-

َ:ْ >ُ ُﻥ60b/6

VII – ü ünlüsü
1- Ön seslerde
Ön seslerde ü ünlüsü elif-vav-ötre ( )اُوve örteli elif (ُ )اile karşılanmıştır.
a- ElifElif-vavvav-ötre (ُو
(  )اile yazılışı

üç

ْ اُوچ58b/9

üsküre

َُرNْ&ْ ُاو62a/1
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üst

َُ9ْ& اُو59a/13

üzerine

َ اُو َز ِرﻥ71b/9

üzüm

ْ اُو ُزم77b/7

b- Ötre (o)
( ) ile yazılışı

üsküre

َُرNْ& ُا62a/4

2- İç seslerde
İç seslerde ü ünlüsü örteli vav (ُ )وve ötre (o) ile karşılanmıştır.
a- Ötreli vav (ُ
( )وile ya
yazılışı

çürü-

ْ/ِ ُرُو82a/17

düş-

َ) دُو76b/16

düz

ْ دُوز69b/1

gün

ْ آُن63b/1

kül

ِ آُﻝ60b/7

süz-

َ &ُز65b/17

yüz-

َ یُز87b/10

b- Ötre ile yazılışı

dürlü
süd

ُ ُدرْﻝ68a/6

götür-

ُْ َرن9ُ آ58b/10

ْ5ُ& 74a/7

süñük

ُْكNُ& 78a/17

3- Son seslerde
Son seslerde ü ünlüsü örteli vav (ُ )وve ötre (o) ile karşılanmıştır.
a- Ötreli vav (ُ
( )وile yazılışı

eyü
kendü

ُ َای63a/7

delü

ُ َدﻝ85a/2

ُو5َْ آ76a/7
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b- Ötre (o)
( ) ile yazılışı

eksü

ُْJْ َاآ84b/17

kendü

ْم5ُ َْ آ62a/9

B - YARDIMCI SESLER VE EKLERİN YAZILIŞLARI
I - YARDIMCI SESLER
Metnimizde geçen yardımcı sesler şunlardır.
1- ı , i
Metnimizde ı , i yardımcı ünlüleri esre (m) ile karşılanmıştır.

bul-ı-nursa

َ&ْ @ُﻝُِر96a/17

gez-i-neler

ْ َﻥَ ﻝ2ِ َ آ79a/16

Rır-ı-la

َِ ِی$ 86a/17

al-ı-nmış

ْ/ِ(ِْ َاﻝ96b/12

buyur-ı-lur

ْ @ُ ُ ِریُْر76a/1

2- u , ü
Metnimizde u, ü yardımcı sesleri ötreli vav (ُ )وve ötre (o) ile
karşılanmıştır.
a- Ötreli vav (ُ
( )وile yazılışı

ad-u-ña

َ دُوآ99a/12

art-u-rur

ُْ ُرر,ْ َار70b/6

biş-ü-re

َُر6ِ@ 91a 6

el-ü-me

َُ َاﻝ97b/9

öl-ü-mden

ْن5َ ُْ اُوﻝ99a/15

b- Ötre (o)
( ) ile yazılışı
dut-u-lsa

َJُْ, دُو80b/11
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dök-ü-lse
er-ü-ñ

َJُْ دُوآ76b/4
ْ َا ُرك80b/1

3- n
Metnimizde geçen n yardımcı sesi ( )نile yazılmıştır.Bu yardımcı ses
(zamir n’si) iyelik ekleri ile hal ekleri arasına girmektedir.

ardı-n-ca
boġazı-n-dan
demi-n-de

kendüzi-n-de

yüzi-n-de

َ:ْ َارْ ِدﻥ75a/1

başı-n-ı

ِ)'َ@ 69b/1

ْن5َ ْ @َُ' ِزﻥ94b/3
َ 5ُْْ @ُی59b/17

َ5ُْو ِزﻥ5َْ آ84b/5
َ5ْ یُ ِزﻥ79a/16

4- y
Türkçenin asıl yardımcı ünsüzü olarak bilinen y ünsüzü ye ( )يolarak
yazılmıştır.

ayva-y-ı
di-y-ü

 َایَْاي82b/17
ُ ِدی74b/7

döşe-y-e

َ َ) دُو71b/6

eyle-y-üp

ْ َایَْ ُب64a/14

Rayna-y-an

َْ َْ َ'ن$ 57b/10

ju-y-ıla

َِ >ُی59b/12

yu-y-up

ْWُ یُی62a/7
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II- EKLER
Bu bölümde metnimizde tespit ettiğimiz yapım ve çekim eklerine örnekler
verilmiştir.

1- İyelik ekleri
Teklik 1. şahıs iyelik eki: -m,-(u)m,-(ü)m
Ek, ünlüyle sonlanan isimlere doğrudan getirilirken ünsüzle sonlanan
isimlere ise yardımcı ünlü ile bağlanır.Yardımcı ünlü yuvarlaktır.

gön(ü)l-ü-me

َ(ُْ آُآ97a/11

kendü-m

ْم5ُ َْ آ62a/9

öz-ü-m

ْ اُو ُزم95b/6

Teklik 2. şahıs iyelik eki :-(u)ñ,-(ü)ñ,
Bu ek metnimizde ( )كşeklinde yazılmıştır.
-ñ,, -(u)ñ,
(u) , -(ü)ñ
(ü) ()ك
( ) ile yazılışı
el-ü-ñ

ُْ َاﻝ98b/17

emr-ü-ñ-ledür

99a/17

Teklik 3 şahıs iyelik ekleri: -ı, -i , -sı, -si
Bu ek metnimizde düz-dar ünlüdür.Ünlüyle sonlanan isimlere –sı/-si, ünsüzle
sonlanan isimlere -ı /-i olarak eklenmiştir. –ı,-i esreli ye (ِ )يile
karşılanmıştır.
Ekin esreli (m) ile karşılanışı da vardır.

alma-sı

ِ&'َ(ْ َاﻝ82a/16

ayak-ı-n

ْKِ'َ َای76a/8

bel-i

َِ@ 57b/11

arka-sı

ِ&'َ$ْ َار78a/12

baş-ı

ِ)'َ@ 57b/12

bir-i-nüñ

ُْ @ِ ِﻥ62a/1
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cümle-si

dil-i
et-i-n-den

ِJَْ(ُ7 75b/3

deri-si

ِ& َد ِر85a/15

ِ ِدﻝ67a/7

dil-i-n

ْKِ ِدﻝ87a/5

ْن5َ ِْ, َا87a/9

incir-i

ِ ي:ْ ِاﻥ82b/6

söz-i

 &ُزِي98b/6

eyegü-si

ِ&ُNَ َای69b/11

iri-si

ِJ اِی ِی93b/17

Çokluk 1. şahıs iyelik eki :-muz,- müz;-(u)muz,-(ü)müz
Bu ek metnimizde bir yerde tespit edilmiştir.

ْْ ُدر2ُ(ُ@U َ:ُ 60a/14

mücerreb-ü-müz -dür
Çokluk 3.şahıs iyelik eki: -ları, leri:

Metnimizde bu ekin birinci ünlüsü üstün (k) ile ikinci ünlüsü esre (m) ve esreli
ye (ِ )يile karşılanmıştır.

derece-leri-n

ْKَ ﻝَ ِی7 َد َر71b/14

gevde-leri-ne

َ آُ َدﻝَ ِﻥ80a/15

göz-leri

 آُزْﻝَ ِي81b/5

küçük-leri

َْ ِيNُُ آ97b/8

2- Çokluk ekleri
Bu ek metnimizde (  )ﻝşeklinde geçmekte olup ünlüsü üstün (k) ile
karşılanmıştır. (ر8) şekline rastlanmamıştır.

a-n-lar

ْ َْ َاﻥ61b/10
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ْ َْNَِ@ 61b/7

bilek- ler
bud-lar-da

َ @ُدْﻝَ ْد77b/5

dert-ler-e

َ َ,ْ َدر61b/9

ġıda-lar

ْ َﻝ5َ ِ 67b/10

yara-lar

ْ َ یَ'رَ ﻝ60a/4
ْ Uِ ی92a/8

yıl-lar

3- Soru eki
şunlardır:

Metnimizde soru eki (-mı) şeklinde görülmekte olup örnekleri

yoR mı

ِ(ْ$ُ ی76a/2

olur mı

ِْ ُ اُوﻝ99a/9

4- Aitlik eki : - ki
-ki aitlik eki metnimizde esreli kef (ِ )كġayın ( s)ve esreli y (t) ile
karşılanmaktadır.

a‘ żāda-ki

َِ' َدآXYَ ا70b/17

belde-ki

َِ آ5َْ@ 70b/17

bilde-ki

َِ آ5ِْ@ 58a/16

Rarnında-ġı

َ5َِْ ْﻥ$ 79b/3

5- Zamir kaynaklı şahıs ekleri
Teklik 1. şahıs ekleri : -van, - ven ; -am, - em ; - ın, - in
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Metnimizde tespit ettiğimiz -van, - ven teklik 1. şahıs ekinin ()ونşeklinde bir
yazılışı vardır.Ekin ünlüsü üstün (k) ile karşılanmıştır.

ْرْ َون5َ  اِی95b/1

ider-ven

Çokluk 1. şahıs
şahıs eki : - uz, - üz
Metnimizde tespit ettiğimiz –uz, -üz çokluk 1. şahıs eki ( ) şeklinde
yazılmıştır

ْ یَ' َز ُرز67b/11

yazar- uz
Çokluk 3. şahıs eki : - lar, - ler
Bu ek metnimizde ( )ﻝ
karşılanmıştır.

şeklinde geçmektedir. Ekin ünlüsü üstün (k) ile

buyurmış-lar

ْ َْ6ِْ @ُ ُر76a/6

dimiş-ler-dür

َْْ ْ ُدر6ِ( دِی78a/10

6- İyelik kaynaklı şahıs ekleri
Bu şahıs ekleri görülen geçmiş zaman ve şart çekimlerinde kullanılır.
Teklik 1. şahıs eki : - m

çekdü- m
çıkardu-m

ْم5ُ ْNَ 62b/11
َْ'رْ ُدمLِ 95a/3

didü- m

ْم5ُ  دِی62a/10

eylese- m

ْOَJَْ َای98a/16

içürdü- m

Rullandurdu-m
yatdu-m

ْ ِاُرْ ُدم97a/7
ْرْ ُدم5ُ ْ<ﻥ
َ ُّﻝ$ 62b/10
ْم5ُ ْ,'َ ی98a/7
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Teklik 2. şahıs eki : - ñ
Metnimizde ekin - ñ şeklinde yazıldığı tespit edilmiştir.

dilese-ñ

َْJَ ِدﻝ60b/3

eyledü-ñ

ْك5ُ َْ َای76a/2

itse-ñ

َْJْ, ِا59b/12

virdü-ñ

ْ وِی ْ ُدك99b/1

yise-ñ

َْJِ ی75a/6

yusa-ñ

َْ&ُ ی95a/5

Çokluk 1.şahıs ekleri : - R, - k
Metnimizde bu ekin hem R hem de k şeklinde örnekleri tespit edilmiştir.

gönderildü-k
görmedü-k
yazdu-R

ْك5ُ ْ ِرﻝ5َ ْ آُﻥ98a/17
ْك5ُ َْ آُر95a/2
ْ یَ'زْ ُدق94b/8

Çokluk 2. şahıs eki : - lar, -ler
Metnimizde bu ek -lar, ler (  )ﻝşeklinde geçmekte olup ünlüsü daima üstü
(k) ile karşılanmaktadır.

eylese- ler

ْ ََJَْ َای89b/15

itse- ler

ْ ََJْ, ِا57b/6

Rarışdursa-lar

ْ ََ&ُْور5ْ)ِ َ$ 89b/16
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ْ ََ&ْ  وِی74a/8

virse- ler
yise- ler

ْ ََJ ِ ی73a/15

yusa- lar

ْ ََ&ُ ی84a/11

7- İstek çekiminde şahıs ekleri :
Teklik 2. şahıs eki : - sın, - sin
İstek çekiminde teklik 2. şahıs eki şahıs zamiri kaynaklı olup metnimizde
(ْKِ&) şeklinde yazıldığı tespit edilmiştir.ekin ünlüsü daima esre (m) ile karşılanmıştır.

al-a- sın

ْKِ& َ َاﻝ57b/2

as-a-sın

ْKِ&'َ> َا61a/8

dök-e- sin

ْKِ& َ دُوآ70b/13

getür-e-sin

ْKِ& َُر9َ آ63a/10

indür-e-sin

ْKِ& َُور5ْ ِاﻥ64b/3

jıR-a-sın

ْKِ& َL ِ> 65a/2

yi-y-e-sin

ْKِ& َ ِ ی70b/14

Çokluk 3. şahıs eki : -lar, -ler
Metnimizde bu ekin (  )ﻝşeklinde yazıldığı tespit edilmiştir.

çek-e-ler

ْ ََ ﻝNَ 60a/10

di-y-e-ler

ْ َ ِدیَ ﻝ99a/12

dök-e-ler

ْ ََ دُوآ78b/14

39

götür-e-ler

ْ َُ َر ﻝ9ُ آ59a/6

kat-a-lar

ْ ََ ﻝ9َ$ 59a/6

vir-e-ler

َ َ وِی َﻝ96a/2

8- Sıfat – fiil ekleri
Çalışmamızın bu bölümünde metnimizde tespit ettiğimiz sıfat- fiil eklerine
örnekler verilmiştir.
- duk, - dük,
Metnimizde tespit ettiğimiz bu ek geçmiş zaman ifade etmekte olup –
duk()دُق, dük
( )دُكşeklinde yazılmıştır. Ekin ünlüsü ötre (o) ile karşılanmaktadır.
Ekin sonundaki -R ve – k ünsüzleri iki ünlü arasında yumuşayarak –ġ ve g olmuştur.

çıR-dug-ı
derle-dük-den

ُِو5ْLِ 81b/5
ُوآَْ ِي5َ َدرْﻝ69b/6

dile-düg-i

ُِوآ5ْ ِدﻝ69b/2

poġ-duġ-ı

ُِو5ْ?ُI 94a/12

yaz-duR-larum

َْْ ُم$ْ ُد2َ ی99b/2

-mış, - miş
Metnimizde tespit ettiğimiz bu ek geçmiş zaman ifade etmekte olup
şeklinde yazılmıştır. Ekin ünlüsü (m) ile karşılanmıştır.

az-mış kişiye
çürü-miş dişlere

(/ِ)

َ ِ6ِْ آ/ِْ َاز77a/12
ْ َْ)ْ ِد/ِ ُ ُر82a/17

putul-mış āvāzı

ْ َاوَازِي/ُ(ُْ,ُI 76a/13

ufan-mış kemüge

َْ آَ(ُآ/ِ(َْ'ﻥ, اُو85b/10
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yan-mış yire

َ ِْ ی/ِ(ْ یَ'ﻥ89a/6

-r, - er,
Geniş zaman ifade eden sıfat - fiil eklerindendir.

aġrı-r başa

َ)'َ@ ْ َاْ ِر90b/1

iç-er kişi

ِ6َِ ْ آF اِی79a/13

uyu-r ādemüñ

ُْ اُویُ ْ  َد87a/14

uyu-r kişinüñ
yara-r ġıdalar

ُِْ6ِ اُویُرْ آ84b/2
ْ ََاﻝ5ِ ْ یَ َار67b/10

-ecek, - acak
Metnimizde gelecek zaman sıfat-fiil eki olarak gördüğümüz – ecek, - acak
(َْ7) , (َْ'ق7) şeklinde yazılmış olup ilk ünlüsü üstün ile, ikinci ünlüsü ise üstün
(َ) ve üstünlü elif ( )اile karşılanmıştır.

sovuy-acaġ-ına yaRın
utan-acaR olsa
uyu-y-caR vaRtın
var- acak yirüni
yat-acak vaRt

yit-i-cek Radar

ْK ِLََ?َِ ی7'َ >ُ ُی60b/5
8
َ ْ اُو3َ:ََ'ﻥ, اُو69a/15
ْKِ9ْ$َ'قْ َو:َ اُویُی75b/12
ِْ یِ ُوآ3َ7 َ وَار99a/4
#ْ$ْ َو3َ:َ,'َ ی58b/10
ْر5َ َ$ َْ:َ9ِ ی95b/16

-an, - en, - ġan
an
Geniş zaman ifade eden bu ek metnimizde üstünlü elif (vw) ve üstün ( vx )ile
karşılanmıştır. Ayrıca ekin – ġan şekline – gen de rastlanmıştır.
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aġrı-y-an göze

َ َاْ ِیَ'نْ آُز80a/13

dinil-en ‘illetleri

َْ ِي9ِّY ْKَِ ِدﻥ66b/12

düş-en ādeme

َْ  َدKَ) دُو89b/16

işe-gen ādeme

َْ  َدKَNَ) ِا88a/11

yi-y-en kişi
pog-an oġlan

ِ6ِْ آKَ ِ ی72a/15
ْ<ن
َ ُْ?َ'نْ اُوI 68b/12

-maz, - mez
Metnimizde menfi geniş zaman sıfat- fiil eki –maz, - mez (ْ2َ) şeklindedir.

yara-maz Sılpları
işit-mez Rulaġa

ْ ﺥِْ[َ ِي2َ یَ َا58a/9
َ8
َ ُ$ ْ2َ(ْ9ِ) ِا86a/8

9- Zarf – fiil ekleri
Metnimizde tespit ettiğimiz zarf - fiil eklerinin örnekleri aşağıda verilmiştir.
- a, - e
Metnimizde bu ekin ince şekli tespit edilmiş olup ekin ünlüsünün üstün
(x) ile karşılandığı görülmüştür.

göm-e Rosalar

ْ ََ&ُ$ َُ آ86b/8

- ı, - i
Metnimizde tespit ettiğimiz – ı, - i zarf – fiil eki esre (m) ve esreli ye (ِ)ي
ile karşılanmıştır.

daS-ı

ِ َدﺥ67a/9
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- u, - ü
Metnimizde tespit ettiğimiz – u, - ü zarf – fiil eki ötre (o) ve ötreli vav (ُ)و
ile karşılanmıştır.

di-y-ü yise

ُ ِدی74b/7

- ıcaR, - icek
Metnimizde bu ekin (َْ7),(ْ3َ7) şeklinde yazıldığı tespit edilmiştir.

id-icek
ol-ıcaR joġanı
yat-ıcaR

ِْ75 اِی91b/16
ْ3َ7ُ اُوﻝ71a/13
ْ3َ:ِ,'َ ی92a/9

- ınca, - ince
Metnimizde tespit edilen bu ekin ilk ünlüleri esre (m) ile , ikinci ünlüleri
üstün (k) ile karşılanmıştır.

gel-ince

َ:َِْ آ60a/2

Ral-ınca

َ:َِْ'ﻝ$ 63a/9

ol-ınca

َ:ِْ اُوﻝ83b/13

- ken,
Metnimizde geçen bu ek ünlü uyumu dışında kalan ve daima ince şekli
kullanılan bir ektir. Tespit edilen ekin ünlüsü üstün (ْKَ )آile karşılanmaktadır.

poġurur-ken

ْKَُ?ُ ُررْآI 80a/8
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- up, - üp
Metnimizde tespit ettiğimiz bu ekin ünlüsü daima yuvarlak olup ötre (o)ile
karşılanmaktadır.

aç-up

ْ َاُپ97b/11

al-up

ْ َاﻝُب59b/4

bil-üp

ْ @ُِب71b/14

götür-üp

ُْ ُرب9ُ آ87a/7

Rurud-up

ُْ ُودُوب$ 59a/13

jar-up

ْ >َ'رُوب59a/10

sür-üp

ْ &ُ ُرب78b/9

yi-y-üp

ْ یِ ُب93a/16

- duRça,ça,- düRçe
Bu ek sıfat – fiil ekinden türemiş bir zarf – fiil ekidir. – duk geçmiş zaman
sıfat – fiil eki ile – ça eşitlik hali ekinin birleşmesinden oluşmuştur.

çık-duRça

َFْ$5ُ ْLِ 61a/13

eksil-dükçe

َFْآ5ِ ِْJْ َاآ71b/10

tükür-dükçe

َFُْآُ ْ ُدآ, 80b/15

- duRda
Geçmiş zaman sıfat – fiil eki ile bulunma hali ekinin birleşmesinden
meydana gelen bir zarf – fiil ekidir.

bul-duRda

َ5ْ$5ُ ْ @ُﻝ66b/1
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- duR
duR + iyelik
iyelik eki

dön-dük-in

ْKُِوآ5ْ دُوﻥ74b/15

bul-duR-ın

ْKُِو5ْ @ُﻝ79a/10

çık-duR-ı

ُِو5ْLِ 81b/5

10- Bildirme ekleri
Metnimizde 3. Şahıs bildirme ekleri tespit edilmiş olup örnekleri şunlardır:
3- Şahıs bildirme ekleri : - dur, - dür
Metnimizde tespit edilen şahıs bildirme eklerinin ünlüleri ötre (o) ile
yazılmıştır.

dem-dür
dermān-dur

ْر5ُ ْ َد72b/12
ْر5ُ ْ َدرَْ'ﻥ95b/8

bile-dür

ْ @َِ ُدر73a/13

ot-dur

ْر5ُ ْ, اُو78a/10

artuR-dur

ْر5ُ ْ$ُ,ْ َار73a/14

asān/dur

ْر5ُ ْ َا&َ'ﻥ61a/16

11- Hââl ekleri
İlgi hâ
hâli ekleri : - uñ,
u , - üñ,
ü , - nuñ,
nu , - nüñ
nü
Metnimizde tespit edilen bu ekler, ünsüz ile sonlanan isimlere – uñ, - üñ ()ك
şeklinde, ünlü ile sonlanan isimlere – nuñ, - nüñ (ُْ )ﻥşeklinde getirilmiştir. Eklerin
ünlüleri ötre (o ) ile karşılanmıştır.

at-uñ
arpa-nuñ

ُْ, َا83b/1
ُْ َارْ;َ'ﻥ72a/11
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biri-nüñ

ُْ @ِ ِﻥ62a/1

deve-nüñ

ُْ َدوَ ﻥ83b/13
ُْ, َا74b/2

et-üñ

göz-üñ

ْ آُ ُزك85b/6

kişi-nüñ

ُِْ6ِ آ81b/9

sen-üñ

َُْ& 99a/17

Belirtme hāli ekleri: - ı,ı,- i; -nı, - ni; - n
Metnimizde tespit ettiğimiz bu eklerin yazılışları esreli ye (ِ )يve (ْ)ن
şeklindedir.

aġ(ı)z-ı

ِى2ْ َا74b/3

aġ(ı)z-ı-n

ْKِی2ْ َا57b/3

ayaġ-ı-n

ْKِ'َ َای76a/8

baş-ı-nı

ِِ)'َ@ 69b/1

bu-nı

ِ @ُﻥ68b/1

diş-i-ni

ِِ) ِد83a/11

göz-ü-ni

ِ آُزُوﻥ87a/12

Rab-ı-nı

ِِ@'َ$ 81a/12

yapraġ-ı-n

ْKِْ َاPَ ی82b/14

Yönelme hāli eki: -a, - e
Metnimizde tespit ettiğimiz bu ek, üstünlü he (َ )ەile yazılmıştır.
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bal-a

َ @َ'ﻝ86a/5

bögrek-e

َ @ُآْ َآ65a/10

çölmek-e

َNَ(ْ ُﻝ57b/9

diş-e

َ6 دِی85a/7

RulaR-a

َ<
َ ُ$ 75b/5

sigil-e

َِNِ& 59b/14

temregü-y-e
uyuz-a
yaġ-a

ََ(ْ َآُی, 59b/14
َ اُویُز81a/4
َ'َ ی61b/1

Bulunma hāli eki: - da, - de
Metnimizde tespit edilen bu ekin üstünlü he (َ )ەile yazıldığı görülmüştür.

arası-n-da

َ5ِْ& َارَا71a/3

beşik-de

َ5ْNِ6َ@ 94b/4

gölge-de

َ5َNْ آُﻝ86a/10

Rış-da

َ5ْ6ِ$ 94b/1

pava-da

َََادI 71a/15

yıl-da

َ5ِْ ی57b/6

yir- de

َ یِ ْد82b/7

Ayrılma hāli:
hāli: - dan, - den,
Metnimizde ayrılma hâli ekinin (ْ ) َدنşeklinde yazıldığı tespit edilmiştir.
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‘alem-den

ْن5َ ْ(ََ'ﻝY 62a/9

ana-dan

ْ ﻥَ َدن67a/16

boynuz-ı-n-dan

ْن5َ ْ @ُیُْ ِزﻥ84b/12

kişi-den

ْن5َ ِ6ِ آ89b/13

Ruzu-dan

ُْزُو َدن$ 75a/10

ju-dan
yaglılar-dan
otlar-dan

ْ >ُ َدن57b/10
ْ یَ'ِْ َ ْ َدن92a/11
َْْ ْ َدن, اُو75b/4

Vasıta hāli
hāli ekleri: - la, - le; - ıla, - ile; - n
Metnimizde tespit ettiğimiz bu ekin ünlüsünün üstünlü he(َ )ەile karşılandığı
görülmüştür.

bıçaġ- ıla

َ ِ'َFِ@ 63a/2

dem- ile

َ َدمْ ای76b/7

emrün-le-dür

ْ َاْ ُآَْ ُدر99a/17

Rabı-ile

ََ'@ِ اِی$ 71a/6

nişāt-ıla

َِI'َ6ِ ﻥ66b/9

sirke-ile
joġan-ıla

َ اِیX &ِ ْآ59b/12
َِ >َُ'ﻥ73a/14

Eşitlik hāli
hāli eki: - ca, - ce; - çe
Metnimizde bu ekin ünlüsünün üstünlü he (َ )ەve üstün (k) ile yazıldığı tespit
edilmiştir.
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ardı-n-ca

َ:ْ َارْ ِدﻥ75a/1

bu-n-ca

َ:ْ @ُﻥ66a/7

ni-ce-sin

ْKِJَ:ِ ﻥ85b/5

yoġurtlı-ca
ni-çe

َ:ِْ,ْ ُُ ی94a/11
َ: ِ ﻥ92a/8

eyü-ce

97a/8

Yön ekleri: -ra, - re, -aru, - erü,
erü
Metnimizde tespit ettiğimiz yön eklerinin ünlüleri üstün (k) ve üstünlü he
(َ )ەile karşılanmıştır.

joñ-ra

َ ْNُ> 57b/14

üz-re

َ اُوزْر70a/7

yuk-aru >yoR-ġaru

َ ُو$ُ ی97a/12

12- Zaman ekleri
Çalışmamızın bu bölümünde, eserde tespit ettiğimiz zaman ekleri ve
örnekleri ve bu eklerin örnekleri verilmiştir.
Öğrenilen geçmiş zaman eki: - mış, - miş
Metnimizde tespit ettiğimiz bu ekin ünlüsü daima esre (m) ile karşılanmıştır.

buyur-mış-lar

ْ َْ6ِْ @ُ ُر76a/6

eyit-miş-ki

ِNْ6ِ(ْ9ِ َای86b/17

Ro-mış-dur

ْر5ُ ْ6ُِ$ 63b/9
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jınan-mış-dur

ْر5ُ ْ6ِ(ْ >َِ'ﻥ97b/16
َْ ْا6ِ(ْ اﻥ75b/2

yan-mış-lar- idi
yaratma-mış-dur

ْر5ُ ْ6ِ'َ(ْ,یَ َا5ِ  ی98a/3

Görülen geçmiş zaman eki: - dı, - di,di,- du, - dü
Metnimizde, bu ekin yalnızca – dı, - di, - du,- dü şekline rastlanmıştır. Ünsüz
benzeşmesi görülmektedir. Ekin ünlüsü 1. ve 2. şahıslarda daima yuvarlak, 3.
şahıslarda düzdür.

ِي5ْ @ُﻝ62b/11

bul-dı
di-dü-m

ْم5ُ  دِی62a/10

eyle-dü-m

ْم5ُ َْ َای97b/11

it-dü-m

ْم5ُ ِ, َا62a/12

vir-dü-m

ْ وِی ْ ُدم94b/2

yat-du-m

ْم5ُ ْ,'َ ی98a/7
َ'دِي6َ ی95a/10

yaşa-dı

Geniş zaman eki: - r, - ar, - er, - ur, - ür
Çalıştığımız eserde görülen – r geniş zaman eki ünlü ile biten fiil kök ve
gövdelerine getirilmiştir. Ekin ünlüsü üstün (k), ötre (o) ve ötreli vav (ُ )وile
karşılanmıştır.
oyna-r

ْ َْ اُوی66b/17

al-ur

ْ َاﻝُر79a/1

Rurtar-ur

bitür-ür

َْ ُر,ُْر$ 79a/1
ُْ ُرر9ِ@ 60a/14
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di-r
dile-r-se

ْ  دِی90b/3
َ&ْ َ ِدﻝ64a/4

gel-ür

ْ آَُر67b/7

Ral-ur

َْ'ﻝُر$ 65b/1

put-ar

ْ َ,ُI 68a/2

yaz-ar-uz

ْ یَ' َز ُرز67b/11

Menfi ( olumsuz ) geniş zaman eki: - maz, - mez
Metnimizde tespit edilen menfi geniş zaman eki – maz, - mez şeklindedir.
Ekin ünlüsü üstün (k) ile karşılanmıştır.
bulun-maz
eyle-mez
geç-mez-di

ْ2َ(ُْ @ُﻝ99a/13
ْ2َ(َْ َای62a/12
ْدِي2َ(ْFَ آ94b/3

gel-mez

ْ2َ(َْ آ67a/17

jıġ-maz

ْ2َ(ْ?ِ> 66b/17

Şimdiki zaman eki:
eki: - makda,
makda
Metnimizde şimdiki zaman eki – makda şeklinde bir yerde geçmektedir.
Ekin ünlüleri üstün (k) ile göstrilmiştir.

yaz-maRda

َ5ْLَْ یَ'ز98a/16

Gereklilik
Gereklilik eki: – mak gerek
Metnimizde gereklilik ifadesi – mak gerek, şeklinde
karşılanmıştır.
jaR ın-maR gerek

yapıları ile

ْْ آَ َك3َ(ِْ$'َ> 68a/9
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jaRın-maR gerekdür

ْر5ُ ْْ آَ َآ3َ(ِْLَ> 69b/11

13- Şekil Ekleri (Tasarlama kipleri)
Çalıştığımız eserde tespit ettiğimiz tasarlama kipleri fiillerin istek, emir ve
şart şekilleridir.
İstek eki: - a, - e
Metnimizde tespit ettiğimiz istek eki, üstünlü he (َ )ەve üstün (k) ile
karşılamıştır.
al-a-sın

ْK ِ& َ ﻝ57b/2

alışdur-a

َُور5ْ6ِ َاﻝ66a/6

baġla-y-a-lar

ْ ََ َْ?َ@ 79b/7

bişür-e

َُر6ِ@ 91a/6

çek-e-ler

ْ ََ ﻝNَ 60a/10

düşe-y-e

َ َ) دُو71b/6

ek-e-sin

ْK ِ& ََ َاآ59B/5

içür-e-sin
id-e-siz
taya-y-a-sın

ْK ِ& َُرF اِی65a/1
ْ2ِ&5َ  اِی69b/2
ْK ِ& ََ َ'یI 69b/4

Emir ekleri
Metnimizde örneği görülen şekilleri şunlardır:
Teklik 2. şahıs emir eki: - ġıl, - ġil
Ekin ünlüsü esre (m) ile yazılmıştır.

bil-gil

ْSِNِْ@ 66b/5
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Metnimizde teklik 2. şahsın eksiz şekli de tespit edilmiştir.

al

ْ ل63a/3

işit

ْ#ِ) ِا98b/6

jıR

ْ3ِ> 63a/3

Roy

ُْى$ 63a/4

Teklik 3. şahıs emir eki: - sun,
sun
Ekin ünlüsü ötre (o) ile yazılmıştır.

ol-sun

ُْنJْ اُوﻝ83a/11

Çokluk 1. şahıs emir eki: - elüm,
Metnimizde çokluk 1. şahıs emir ekinin ince şekli tespit edilmiştir.
bildür-elüm

ْOُُو َرﻝ5ِْ@ 61a/3

Çokluk 3.şahıs emir eki: - sunlar, - sünler
Metnimizde tespit ettiğimiz bu ekin yuvarlak ünlüsü ötre (o) ile, düz ünlüsü
üstün ((k
) ile yazılmıştır.
yidür-sünler

96a/5

Şart eki:eki:- sa, - se
Şart ekinin ünlüsü üstün (k) ve üstünlü he (َ )ەile karşılanmıştır.
aġrı-sa

َ&ِ ْ َا80a/5

baġla-sa-lar

ْ ََJَْ?َ@ 79a/1

bırak-sa-lar

ْ ََJْ$ @ِ َا82a/8
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degür-se-ler

ْ ََ&ْ َدآُر85a/11

eyle-se-m

ْOَJَْ َای98a/16

Ro-sa-lar

ْ ََ&ُ$ 82a/12

yi-se-ñ

َْJِ ی75a/6

yüri-se

َJ یُرِی66b/16

Nesne kelimesinde – se şart eki ayrı bir yol tutarak yeni bir kelimenin
oluşmasını sağlamıştır. ( YAVUZ, 2006 : 141 )

nesne

َْJَ ﻥ65b/14

14- Yapım eklerinin yazılışları
Yapım ekleri isimle fiil kök ve gövdelerine gelerek onlardan gövde yapan
eklerdir. Bu ekler: isimden isim, isimden fiil, fiilden fiil ve fiilden isim yapan
eklerdir. Metnimizde tespit ettiğimiz yapım ekleri örnekleri ile birlikte aşağıda
gösterilmiştir.

İsimden İsim Yapma Ekleri:
- k eki:
Bu ek, ünlü ile biten isimlere doğrudan, ünsüzle biten isimlere de ötre (o) ve
esre (m) ile karşılanan bir yardımcı ünlü ile bağlanmaktadır.

Rab-u-ġ-ı

ُِ@'َ$ 62b/4

- l eki:
Kızıl ve yeşil kelimelerinde görülmektedir. Ekin yardımcı ünlüsü olan – ı ve
– i esre (m) ile yazılmıştır.

kız-ı-l

ْل2ِ ِ$ 64b/6

yeş-i-l

ْS ِ6َ ی60b/8

- n eki
Bu ekin yardımcı ünlüsü ötre (o) ile yazılmıştır.
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boy-u-n-ına

َِْ @ُی86b/9

boy-u-n-una

َ @ُیُْﻥ80a/8

- ek
ek eki
Metnimizde tespit edilen bu ek ( )كşeklinde yazılmıştır.

ben-ek

ِNََ@ 9/a79

- an, - en eki
Ekin kalın şekli üstünlü elif (َ )اile ince şekli de üstün (k) ile karşılanmıştır.
er-en-ler

ْ َْ َا َرﻥ68a/2

oġ(u)l-an

ْ<ن
َ ْ اُو68b/16

oġ(u)l-an-ın

ْKِ<ﻥ
َ ْ اُو90a/15

oġ(u)l-an-cuklar

ْ َْLِFْ<ﻥ
َ ْ اُو90a/13

- ar, - er
Ekin ünlüsü üstün (k) ile karşılanmıştır.

beş-er

ْ َ6َ@ 58a/11

iki-ş-er

ْ َ6 ِ ِاآ58b/16

on-ar

ْ َ اُوﻥ76a/1

üç-er

ْ َ اُو57b/16

- az, - ez eki:
Metnimizde iki yerde tespit edilmiştir.

geñ-ez

ْ2َNَ آ89a/4-15

- ncı, nci eki:
Ekin ünlüsü esreli ye (ِ )يile yazılmıştır.
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ِ:ِْ6َ@ 68b/9

beş-i-nci
dörd-ü-nci

ِ:ْ دُورْ ُدﻥ67a/15

iki-nci

ِ:ِْN اِی60a/4

yedi-nci

ِ:ِْی5َ ی67b/12

-caġaz;
ca az; - ce
cegeez eki:
Rurd-caġaz

ْ2َRَaُرْد$ 84a/12

küp-cegez-e

َ2َNَF; ُو63a/17

-gü
gü eki:
Ekin ünlüsü ötre (o) ile yazılmıştır.

eye-gü-si

ِ&ُNَ َای69b/11

- lu, - lü eki
Metnimizde tespit edilen aynı zamanda sıfat-fiil eki olan bu ekin ünlüsü
ötreli vav (ُ )وile bir kelimede de esreliye (n) yazılmıştır.

dür-lü

ُ ُدرْﻝ77a/13

saçak-lu

ُْLَFَ& 77b/12

sevgü-lü

ُُ &َْآ87a/13

süd-li

ِْﻝ5ُ& 72a/16

- cak,cak,- cek,cek,- çak eki:
Bu ekin ünlüsü üstün (k) ile yazılmıştır.

gök-çek

َْFْ آُآ85b/16

ısı-cak

ْ3َ:ِ& ِا77b/15
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َْ7ْ2 ِ, 80a/9

tizcek

- cuk, - cık eki:
Bu ekin ünlüsü ötre (o) ve esre (m) ile yazılmıştır.

ْ3ِ:ْﻝ2ِ ِ$ 59a/1

kızıl-cık
oġlan-cuk-lar

ْ َْLُ:ْ<ﻥ
َ ْ اُو90a/13

- daş:
daş:
Ekin ünlüsü üstün (k) ile yazılmıştır.

Rarın-daş-ın

ْKِ)َا5َْ ِﻥ$ 68b/11

Rar-daş-lara

َ َْ)َ ْدَا$ 94b/7

- tuk, - duk eki:
Ekin ünlüsü ötre (o) ile yazılmıştır.

Rol-tuġ-ı

ُِ9ُْﻝ$ 69b/3

yas-duR-lar

ْ َْ$5ُ ْ>'َ ی57b/12

- düz eki:
Ekin ünlüsü ötre (o) ile yazılmıştır.

gün-düz

ْز5ُ ْ آُﻥ69a/15

- lık, - lik, - luk,luk,- lük eki:
eki
Metnimizde tespit edilen bu eklerin ünlüleri esre (m) ve ötre (o) ile yazılmıştır.
Ekin - R ve – k ünsüzleri iki ünlü arasında kaldığı zaman yumuşayarak –ġ ve g
olmaktadır.

er-lig-i
Ruru-laR -da

ِNِ َارْﻝ76a/14
َ5ْLُُ ُوﻝ$ 71b/16

57

Rızıl-lıġ-a

َ?ِّﻝ2ِ$ 63a/16

jarı-lıR-dan

ْن5َ ْLِ >َ'رِی63b/16

jusuz-luġ-ı

ِ?ُْﻝ2ُ&ُ> 63a/13

- rak,rak,-rek eki
Bu ekin ünlüsü üstün (k) ile yazılmıştır. Ekin - R ve – k ünsüzleri arasında
yumuşayarak – ġ ve – g olmaktadır.

artuR -raR

ْْ َقLُ,ْ َار75a/6

yeg-rek-i

ِْ َآNَ ی72b/13

yig-rek-i

ِْ َآNِ ی73b/15

- suz, - süz eki:
eki
Menfi sıfat-fiil olarak bilinen bu ekin ünlüsü ötre (o) ile yazılmıştır.

sen-süz

ْ2ُJَْ& 89a/10

- acuk,
acuk, - ecük eki:
eki
Metnimizde tespit edilen bu ekin ünlüsü ötre ile yazılmıştır.

az-acuk

ْ3ُ7 َازَا85a/6

İsimden Fiil Yapma Ekleri:
- a, - e eki:
eki
Ekin ünlüsü üstün (k) ve üstünlü elif ile yazılmıştır.

beñz-e-r

ْر2َ ْNَ@ 76a/5

oy(u)n-a-r

ْ َْ اُوی66b/17

yaş-a-dı

َ'دِي6َ ی95a/10

- ı, - i eki:
Ekin ünlüsü esre (m) ile yazılmıştır.
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jaR -ı-n

ْ3َ(ِْ$'َ> 68a/9

- ar,ar,- er eki:
eki
Ekin ünlüsü üstün (k) ile yazılmıştır.

Rar(a)-ar-sa
jar(ı)-ar-mış

َ&َْ َر$ 80a/6
ْ/ِْ >َ َر62a/8

- r eki:

üfü-r-seler

ْ ََ&ُْرb ُا84a/3

- la, - le eki:
Ekin ünlüsü üstün (k) ile yazılmıştır.

jaR-la-ya
söy-le-meye

َ َْLَ> 60a/7
َ َ(َْ &ُی86b/13

beñi-le-meye

90a14

- kür eki
Tespit ettiğimiz ekin ünlüsü ötre (o) ile yazılmıştır.

tü-kür-dükçe

َFُْآُ ْ ُدآ, 80b/15
َ&ْ ُُآ, 83b/5

tü-kür-se
- sa, eki:
Ekin ünlüsü üstün (k) ile yazılmıştır.

ju-ja-lıġın

ْKِ?ِ >ُ>َ'ﻝ74b/17

ju-ja-lıġı

ِ?ِ >ُ>َ'ﻝ62b/17

Fiilden Fiil Yapma Ekleri:
- ı, - i eki:
Ek esre (m) ile yazılmıştır..
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Raz-ı-yup

َْ' ِزیُب$ 80a/4

- l eki:

aç-ı-l-ur
dög-ü-l-miş
dök-ü-l-en
gör-ü-l-miş
put-u-l-sa

ْ ِ ُر77b/10
ْ/ِ(ُْ دُوآ57b/8
ْKَُ دُوآ76b/6
ْ/ِ(ْ آُ ُرﻝ58b/3
َJُْ,َI 81b/12

- n eki:
Bu ek ünlü ile sonlanan fiillere doğrudan, ünsüz ile sonlanan fiillere ise bir
yardımcı ünlü ile bağlanır. Yardımcı ünlüler esre (m ) ve ötre (o) ile yazılmıştır.

gez-i-n-eler
soy-u-n-durup

ْ َﻥَ ﻝ2ِ َ آ79a/16
ُْو ُرب5ُْ &ُی82b/14

- ş eki:
Bu ek de -n eki gibi ünlü ile sonlanan fiillere doğrudan, ünsüz ile sonlanan
fiillere ise bir yardımcı ünlü ile bağlanır. Yardımcı ünlü esre ve (m) ve ötre (o) ile
yazılmıştır.

al-ı-ş-durasın
Rar-ı-ş-a

ْK ِ& َُور5ْ6ِ َاﻝ58b/6
َ6َ ِی$ 64a/10

söyle-ş-meye

َ َ(ْ6َْ &ُی68b/12

put-u-ş-ursa

َ&ْ ُ6ُ,ُI 65a/6

- t eki:
Bu ek, yumuşama olayının görüldüğü bir ektir. İki ünlü arasına girince – d
olmaktadır. Yardımcı ünlüsü esre (m) ve ötre (o) ile yazılmıştır.
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َ5 َارِی59b/15

ar-ı-t
ey-i-t-mişki

ِNْ6ِ(ْ9ِ َای98a/3

ısla-d-asın

ْKِ& َ5َْ> ِا59b/16

jovu-d-a

َ >ُ ُود66a/4

- y eki:

Ro-y-

ُي$ 71a/6

- ar, - er eki:
Ekin ünlüsü üstün ile (k) ile yazılmıştır..

çıR-ar-

َْ'رLِ 61a/3

gid-er-ür

ْ ُرر5َ ِ آ62a/11

Rop-ar-ur

ُْ;َ' ُرر$ 75a/9

- ur,ur,- ür eki:
Ekin ünlüsü ötre (o) ile yazılmıştır.

iç-ür-esin
biş-ür-e

ْKِ&ُْرF اِی65a/1
َُر6ِ@ 91a/6

- ma, - me eki:
eki
Menfilik eki olan bu ekin ünlüsü üstün (k) ile yazılmıştır.

aġart-ma-ya

َ َ(َ,ْ َ َا76a/11

Ron-ma-ya

َ َ(ُْﻥ$ 88a/9

yaR-ma-ya

َ َ(ْ$'َ ی70b/10

- der eki:
Ekin ünlüsü üstün (k) ile yazılmıştır.
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dön-der-ür

ْ ُرر5َ ْ دُوﻥ70b/6

gön-der-dükde

َ5ْرْ ُدآ5َ ْ آُﻥ97b/17

gön-der-dügüñüz

ْ2Nْرْ ُدآ5َ ْ آُﻥ98a/2

- dur, - dür, - tur, -tür eki:
eki
Ekin ünlüsü üstün (k) ile yazılmıştır.

dön-dür-ür

ْ ُرر5َ ْ دُوﻥ73a/6

ge-tür-ür

ُْ ُرر9َ آ63a/1

- ġur
ur eki:
Bu ek bir yerde tespit edilmiştir. Ekin ünlüsü ötre (o) ile yazılmıştır.

pur-ġur-a

َ ُُْرI 85b/17

Fiilden İsim Yapma Ekleri:
- ı, -i, - u, -ü eki:
-ı, - i eki esre (m) ile yazılırken – u, - ü eki ötre (o) ile yazılmıştır.

RoS-u-sın
jar-u-sı
yaR-ı

ْKِ&ُ0ُ$ 75a/12
ِ& >َ'رُو60b/6
ِ$'َ ی59b/9

- ġ eki:
Bu ek sadece baġ kelimesinde görülmüştür.

ba-ġ-lu

ُْ?َ@ 87a/8

- k, - R eki:
Ek iki ünlü arasında kaldığında yumuşayarak - g, - ġ olur .

döşe-g-e

َNَ) دُو77a/6
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ele-k-den

ْن5َ ْNَ َاﻝ93b/16

yan-ı-ġ-ınuñ

ُِْRْ یَ'ﻥ59a/11

- l eki:
Bu ek dükeli kelimesinde görülmüştür.

düke-l-i

َِ دُوآ90b/11

- m eki:
Yardımcı ünlüler esre (m) ve ötre (o) ile yazılmıştır.

öl-ü-m
yar-ı-m

ْن5َ ُْ اُوﻝ99a/15
ْ یَ' ِرم79a/6

- n eki:
Ünlü ile sonlanan fiillere doğrudan ünsüz ile sonlanan fiillere yardımcı
ünlüler ile bağlanmaktadır. Yardımcı ünlüler esre (m) ve ötre (o) ile yzaılmıştır.

al(ı)-n-ına

َِْ َاﻝ77a/3

ek-i-n

ْK ِ َاآ68b/16

- t eki:
eki
Ek iki ünlü arasında kaldığında yumuşayarak – d olur.

yoġur-d-a

َ یُ?ُرْد77b/5

- ak, - ek eki:
Ek iki ünlü arasında kaldığında yumuşayarak - aġ, - eg olur. Ekin ünlüsü
üstün (k) ile yazılmıştır.

bıç-aġ-ıla
RorR-aR
jaç-aR-ludur

َ ِ'َFِ@ 63a/2
ْ3َ$ُْر$ 80a/14
ُْْ ُدر$'َFَ& 77b/12
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- an,an,- en eki:
Ekin ünlüsü üstün (k) ile yazılmıştır.

dik-en-inüñ

َُِْ ِدآ78a/11

dik-en-i

َِ ِدآ80a/17

- az eki:
Bu ek boġaz kelimesinde görülmüştür.

ْ @َُ'ز73a/16

boġ-az
boġ-az-ı

 @َُ'زِي80b/3

- uk, - ük eki:
eki
Ekin ünlüsü ötre (o) ile yazılmıştır.

art-uR-dur

ْر5ُ ْLُ,ْ َار73a/14
ْ َایْ ُق77a/6

ayr-uR

- ġaa eki:
eki
Bu ek yonġa kelimesinde görülmüştür.

َ?ْ یُﻥ57a/9

yon-ġa
-gü eki:
Bu ek sevgülü kelimesinde görülmüştür.

sev-gü-lü

ُُ &َْآ87a/13

- ku eki:

uy- Su

ُ0ْ اُوی73a/1

- ma, - me :
Ekin ünlüsü üstünlü he (َ )ەile yazılmıştır.
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sür-me

َْ &ُر83a/6

- cek eki:
Ekin ünlüsü üstün (k) ile yazılmıştır.

em-cek
em-cek-de

َْ:ْ َا81a/10
َ5ْNَ:ْ َا72b/7

- kun eki:
Ekin ünlüsü ötre (o) ile yazılmıştır.

ar-Run

ُْن$ْ َار66a/13

-mak,mak,- mek eki:
Kalın ünlülü fiil tabanlarına -maR (ْ3َ), ine ünlülü fiil tabanlarına (
şeklinde gelmektedir. Eklerin ünlüleri üstün (k) ile yazılmıştır.

diril-mek

َْ(ْ ِد ِرﻝ68a/3

oRu-mak

ْ3َُ$ اُو98b/10

var-mak

ْ3َْ وَار89b/2

vir-mek

َْْ  وِی65b/1

yi-mek

َْ)

َْ(ِ ی92a/11

- miş eki:
Ekin ünlüsü esre (m) ile yazılmıştır.

çürü-miş
iç-miş
ye-miş

ْ/ِ ُ ُر82a/17
ْ/ِ(ْ ِا83b/7
ْ/ِ(َ ی82a/14

- dık, - dik, - duk, - dük eki:
Bu ek de iki ünlü arasında kaldığında yumuşayarak - dıġ, - diġ, - duġ, - dük
şeklini alır. Eklerin ünlüleri esre (m) ve ötre (o) ile yazılmıştır.
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çık-duġ-ı

ُِو5ْLِ 81b/5

çık-duR-ça

َFْ$5ُ ْLِ 61a/13

bul-duġ-ın

ْKُِو5ْ @ُﻝ79a/10

dön-düg-in

ْKُِوآ5ْ دُوﻥ74b/15

15- Yabancı Asıllı Kelimelerin İmlāsı
Çalışmamızın bu bölümünde Arapça ve Farsça kelimelerin yazılış şekillerine
yer verilmiştir. Ünlü yazılışlarında aynı kelimede iki farklı imlâ görüldüğü örnekler
mevcuttur.
a- Arapça kelimelerde ünlülerin yazılışları
Ön seslerde ( a ) ünlüsünün yazılışı

‘āciz

ْ2ِ7'َY 71a/12

ādem

ْ  َدم67a/3

ādem

ْ  َدم84a/10

‘anber

ْ َBَْY 57a/3

‘asel

ْSَJَY 60b/2

‘āmil

ْSِ'َY 99a/12

İç seslerde ( a ) ünlüsünün yazılışı

‘avrat

َْْ َرتY 83a/17

dimāġ

ْ ِدَ'غ66b/6

dücāc

َْ'ج7 دُو73b/1

eczā

َا2ْ7 َا71b/6
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idrāR

ْ ِادْرَاق92a/5

Son seslerde ( a ) ünlüsünün yazılışı

devā

 َد َوا70a/4

du‘ā

'َY ُد68a/17

dünyā

97b/10

Arap alfabesinde kısa ünlüler harfle gösterilmez. Uzun ünlüler ise ā, ī, ū’ dur.
Arapça da e ünlüsü bulunmadığından, aşağıda verilen kelimelerdeki e ünlüsü Türkçe
telaffuz şekline göre düşünülmüştür.
Arapça kelimelerin iç seslerindeki e ünlüsü üstün (k) ile yazılırken son
seslerinde ise üstünlü he (َ )ەile yazılmıştır.

derece

َ7 َد َر65a/9

cümle

َْ(ُ7 57b/14

telef

ْeََ, 97b/9

melhem

ْOَfَْ 60a/11

zerre

U َزر94b/9

Ön seslerde ( i ) ünlüsünün yazılışı
yazılışı

‘ibret

ْْ َتBِY 97b/11

icābet

ْ#َ@'َ7 ِا59a/11

ihmāl

ْ ِاهْ(َ'ل98a/16

‘ilāc

ْ<ج
َ ِY 66b/11

‘illet

ْ#UِY 67a/4
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İç seslerde ( i ) ünlüsünün yazılışı

fāsid

ْ5ِ&'َb 73b/14

Salij

ْhِ ﺥَ'ﻝ94b/11

misk

ْْJِ 57b/2

mü{min

ْKِْ2ُ 60b/11

Son seslerde
seslerde ( i ) ünlüsünün yazılışı:
Arapça kelimelerin sonunda yer alan –i ünlüsü esre (m) ve esreli ye (ِ)يile
yazılmıştır.

alī

َِY 99a/11

ilāhī

َf اِﻝ99a/17

issi

ّ& ِا91a/10

kāfi

ِb'َ آ62a/6

jāf ī

ِb'َ> 64a/3

İç seslerde ( u ) ünlüsünün yazılışı:
yazılışı:

fürūc
ferfīyūn

ُْ ُوجb 73b/2
ِْ ُنbْ َb 62a/16

b- Farsça Kelimelerde Ünlülerin Yazılışları
Ön seslerde ( a ) ünlüsünün yazılışı:

amāde

َ َاَ'د65a/17

āsān

ْ َا&َ'ن84b/12

āfitāb

َْ'ب9ِb 99a/9
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āheste

#
َ ْJَ ه60a/8

İç seslerde ( a ) ünlüsünün
ünlüsünün yazılışı:

āvāz

ْ َاوَاز73a/15

bādām

ْ @َ'دَام91a/1

hemān

ْ هَ(َ'ن58b/8

Kelime sonunda ( a) ünlüsünün yazılışı:

hafta

َ9ْRَ ه66b/2

Sudā

َا5ُ ﺥ98b/15

kehribā

'َ@ِ ْfَ آ89b/6

Kelime sonunda ( e ) ünlüsünün yazılışı:

َ دَاﻥ58a/12

dāne
divāne

َ دِیَاﻥ84b/11

hemīşe

َ6 ِ(َ ه99a/15

şişe

57b/3

İç seslerde ( i ) ünlüsünün yazılışı:

dirhem
hīç
kişniç
kil

ْOَ ِدرْه58a/12
ْj ِ ه64a/4
j ِْ6ِ آ77a/5
ْSِ آ59b/12
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tīz

ْ2 ِ, 83a/3

Kelime sonunda ( i ) ünlüsünün yazılışı:

egerçi

ْ َ َاآ68a/2

Kelime ortasında ( o ) ünlüsünün yazılışı:

dost
Sod-perest
Soş

ْ#&ُ د87a/15
ْ#&َ َ; ْ ﺥُد90b/3
ْ ﺥُش63a/2

Kelime ortasında ( u ) ünlüsünün yazılışı:

hergūy
Sūb
Sūrşīd

ْ هَ ْآُى91a/8
ْ ﺥُب64a/3
ْ5 ِ)ْ ﺥُر99a/13
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A- SES BİLGİSİ
BİLGİSİ (FONETİK)
1.ÜNLÜLER
ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ
Türkçede hem kelime köklerinde hem de eklerde yer alan ünlüler, çeşitli
sebeplerden dolayı değişikliklere uğramışlardır. Metnimizde tespit ettiğimiz belli
başlı ünlü değişmeleri şunlardır:

1- i / e değişmesi
Eski Türkçe döneminden beri karışıklık gösteren i / e meselesi daha çok ilk
hecedeki ünlüyle ilgilidir.
Bazen aynı kelime hem i’ li hem de e’ li şekilde yazılmıştır. Türkçe’nin XIII
yüzyıldan sonraki döneminde i’ li şekiller daha çok görülmüştür. Günümüzde dedidiyor; yedi-yiyor gibi kelimelerde hem e’ li hem de i’ li kullanış göze çarpmaktadır.
Üzerinde çalıştığımız metinde karşılaştığımız değişimler şunlardır:
a- Metnimizde ilk hecede veya kelime başında i ünlüsü taşıyan bazı kelimelerin bu
sesleri bugün e olmuşlardır.
bil “ bel ”ve
” bil ve Ruluç aġrıların gidere 57b/5,bu daSı bilde olan ‘ illetleri
cerb ider 59a/7,bildeki burūdeti ve rupūbeti def ‘ idüp 67b/9,ve bil aġrısına
ve tatar Rurdı dutana ve ishale bal ile veyā rufūdan yumurda ile isti ‘ mal
ideler 77b/2,
biz “ bez ”bize
baġlayup bir Razana ju koyasın 61a/14,bu bizi oratsına aġacıla
”
ajup juyı Roynadasın 61a/14,
didi- “demek, söylemek”
dühn-i mübārek didüm 62a/10,diyü yise devā olur 74b/7
Rızıl boya didükleri ot 79a/11,oġlancıklaruñ dişi tentdürüst olsun dise bir at
dişini boynuna daRa 83a/11,diyeler aduña üstād-ı kāmil 99a/12 didi pürümki
yetmiş yıl bunu SalRa sebīl itdüm 95b/4
gice “gece”
ol gice |abbuñ birin daSı yuda 58b/7
su-y-ıla Rarışdurup bie gice pura 64b/6
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ve hem ayuñ on beşinci gicesinde ve aSir gidesinde cima ‘ itmeyesin 68b/9
sa|R idüp olkebābuñ üzerine dökesin daSı ısıcaR iken gice ġıdası yirine
yiyesin 70b/13
ola ki gicede onar kerre itmege Ranā ‘ at itmeye 76a/1
giç “geç”
jaçı uzada ve giç aġara 85b/9
girü “geri, tekrar, yeniden,
yeniden, sonra”
sonra”
tavuR döşeye girü joġan puz ecza tavuR bu tertip ile tamām döşeye 71b/7
sürse girü bite 76b/5,dökülse fınduġı dögüp Rıl dökülen yirlere sürseler girü
bite 83a/2,girü dögüp alışdura 94a/4
irir- “yetişmek, ulaşmak,varmak,
ulaşmak,varmak, etmek, ermek”
maRjūdına ire 58b/12
bunuñ sırrına kim irse velidür 99a/11
irişiriş- “ ul
ulaşmak, varmak, erişmek”
ishal olanlara dermān ve devā irişe 92a/7
tevātur birle üstādumdan irişdi bu miskine 95a/17
itit-“ yapmak, eylemek, etmek”
eger şişi taze iken itseñ 59b/12
RırR elli yıldan olan aġrılara itdüm tecribe 62a/12
nişasta Rurı ve jovuRdur Raçan badem yaġı birle |arire itseler öksürüge daSı
72a/7
itseler ol jufradan sıçan etmek yimeye 84b/16
itdüritdür- “ yaptırmak, ettirmek”
bir la|}ada icābet itdürür 59a/11
haRiRat turp cemi ‘ i pa ‘āmı hażm itdürür 76a/6
perhīz itdüreler 96a/7
iy “ey”
iy ‘aziz bilmiş olasın ki 97b/2
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iy pālib-i esrār-ı ilahi bilmiş olasın ki 97b/5
bulunmaz şöyle bil iy rū|-ı Surşīd 99a/13
virvir- “vermek”
ma‘ ideye kuvvet virür ve göñli fera| ider 63a/5
aRı ve Rızılı berāber ola jovuRdur yürege Ruvvet virür 65b/5
virseler iştiha getürür 74a/8
itmiş kişilere virdüm taze cüvān olup zinde oldı 94b/2
yiyi- “yemek”
pa‘ ām yise daSı siñmez olur 67a/9
ve zencebil ve su‘ ter birle ya‘ ni arnavud büberi ile yiyeler fā’ īde ider
73b/11
şişi sakin eyleye illā etmek yimeyüp etmek yirine incir yiye 77a/10
yidüryidür- “ yedirmek”
dirler ishale ve Rana żora yumurda ile veyā bal ile yidüreler ve daSı 77b/4
bal ile yidürseler bevājır rencin zayil eyleye 78a/14
ve gerekse aġu ile yidürsünler cemi‘ isinüñ mażarratın def ‘ider 96a/5
yigreg “daha iyi, daha üstün”
südüñ yigregi oldur ki RırR günden joñra jaġıla 73b/15
yil “yel, bağırsaklarda toplanan gaz”
jarımsaġı yaġıla biryān eylese yise ne Radar yili var-ı-sa gidere 76b/1
tiryas RasıR yiline ve bil aġrısına ve bil jovukluġına ve selāsil-i bevle ve diz
aġrısına ve jovuRdan olan marażlara ma‘ cun idüp yiye 81b/17
yil “rüzgar, yel”
Rarşu ajasın ve yil poRunmaya RırR günde kemālin bulur 61a/8
yimek “yemek”
ju içmeye ve yimek yimeye 92a/11
kişilere yimekde ve içmekde iStiyār olmayup 93b/2
jovuRdan jaRına öyleye Romaz ayırtalar joñra yimek yiye daSı 94a/16
yiryir- “yer, bölge”
Salp idüp göyünmiş yire pılā ideler nā‘fidür 59a/16
oġlan malını Saram yirlere olur 77b/8
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enār aġacını bir yirde Rosalar ol aradan canavarlar Raça 82b/7
yiryüzi “ yeryüzü”
yiryüzinde biten nebātatuñ her birinde ne 75a/17
yirine “ yerine”
hindibaġunıñ ju-ıla Raynadup istisRāya ju yirine içüreler 78a/6
Rarın aġrısına göbek burusına almayı oyup işlegi yirine majpak poldura 93a/1
yityit- “yetmek, kāfi gelmek”
gelmek
yitecek Radar bi‘l-lahi ma‘cūn ide şerbeti besden yedi dirheme degindür
95b/16
b- Metnimizde gördüğümüz ilk hecedeki e ünlüsü bugün i olmuştur
olmuştur.
Eski Türkçe döneminde ilk hecede görülen e ünlüsü metnimizde de
görülmektedir. Günümüzde ise bu e‘ ler i olmuştur. Metnimizde tespit edilen bu
kelimeler şunlardır:
çeyneçeyne- “çiğnemek”
bögürtlen yapraġın aġzı şişen kişi çeynese Soş ola 78b/15
aġzı RoSusın gidermek içün turuna yapraġın çeynese giderür 82a/7
eyü “ iyi, güzel”
eyü alma ki kurdu olmaya 63a/7
eyü ġıdadur cimā‘ a Ruvvet virür 72b/9
aġız aġrısına ve najur olmış yaralara eyüdür 77b/14
palaR za|metine eyüdür 80b/1
eyüce “iyice, güzelce”
dördünci gün jı||at bulup döşekden purdı şişleri gidüp eyüce oldı 97a/8
geyesi “giyisi”
üç dirhem majpaki Ratsa yeñi geyesiye tütsi itse eskiyince bit olmaya 77a/8
c- Kelimelerin ilk hecesinde e ve i ünlülerinin karışık olarak tespiti:
tespiti
Metnimizde, aynı kelimede hem e' li hem i' li kullanım göze çarpmaktadır.
Aynı kelimede e ve i ünlülerinin ayrı ayrı görülmesi.
görülmesi
Bu durum Orta Türkçe içerisinde göz önüne alındığı takdirde , bu devir
Türkçesinin Çağatay ve Kıpçak (Kuzey- Doğu) lehçelerinde umumī bir yer tutar.
Bilindiği gibi bu lehçeleri i tarafındadır. Yalnız bu kelimelerde görülen ikili hareke
Eski Türkçe içinde de görülmektedir. ( bk. Orhan YAVUZ, Anadolu Türkçesiyle
yapılan En Eski Tezkiretü’l Evliyâ Tercümesi ve Dil Özellikleri, Konya, 2006 )

74

bel, bil:
belde olan rupūbeti ve bürūdeti ve riyā|ı ve aġrıları ve veca‘ i mefāsılı ve ‘
ırRu' n-nişā-i ve bil ve Rulunç aġrıların gidere 57b/4-5
ve beldeki burūdeti ve a‘ żādaki rupūbeti ve fużuleti def‘idar 70b/17
bu daSı bilde olan ‘ illetleri cerb ider 59a/7
bu iki nev‘üñ sebebi bil-de rupūbet ġālib olduġındandır 67b/7
bez, biz:
juyı Raynadasın bez buSārdan ıjlandıRça jıRup alasın 61a/15
bize baġlayup bir Razana ju Royasın bu bizi ortasına aġacıla ajup 61a/14
yedüryedür-, yidür:
maR‘ adda olan bevā~ıra ma‘ cūnın yedüreler 80b/2
bir mikāline biraz şeker Ratup dīvaneye yedürseler Soş ola 84b/11
beş dirhem Raplan eti yidürseler Soş ola 86b/11
ördek dilini bevli aRan ādeme yidürseler Soş ola 87b/2
yel, yil:
ma‘īdesinde yel olana veyā sancusı veyā palaġı veyā ġayrı aġrısı veyā ısıtma
incidür olsabunuñ her Ranġısına olursa ikişer dirhem içüreler 80b/12
RasıR yeline ve bevā~ıra ve palaġa bal ile uralar şifa bula 89b/1
jarımsaġı yaġıla biryān eylese yise ne Radar yili var-ısa gidere 76b/1
yegrekyegrek- yigrek
ve etlerüñ yegregi genç Royun etidür ve tazesinden bayadı yegdür 72b/13
südüñ yigregi oldur ki RırR günden jonra jaġıla 73b/15

2- Eski Türkçe ile Menāfi'u'n
Menāfi'u'nāfi'u'n-Nās arasındaki
arasındaki ünlü değişmeleri:
Bu ünlülerdeki değişmeler Eski Türkçe devrinden günümüze kadar dilin
doğal akışı içinde ortaya çıkmışlardır. Bu ünlü değişmeleri incelenirken değişme
sebepleri dikkate alınmalıdır. Bu sebepler içinde Eski Anadolu Türkçesinin belli
başlı kuralları ve ünsüzlerin özellikleri de yer alır. Metnimizde tespit edilen belli
başlı ünlü değişimleri şunlardır:
Kalın sıradan ince sıraya geçmiş ünlüler
a > e değişikliği:
“yeşil” kelimesinde rastladığımız bu değişiklik Batı Türkçe sinde y ve ş gibi
inceltici seslerin tesiriyle ortaya çıkmıştır.
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yeşil

60b/8, 62b/14

a > i değişikliği:
imdi < emti, amtı
imdi

64a/2, 68b/1, 70a/5, 75b/3

ı > i değişikliği:
Bu değişikliğin sebebi “ı ünlüsünün hece taşıma gücünün azlığına
bağlanabilir.
dil < tıl

dil 86b/13,

dili 87b/6,

dilini 84a/5

u > ü değişikliği :
yü- < yu- “yıkamak”
yuya 80b/8

yusa 84a/16

yuyup 62a/7

İnce sıradan ince sıraya geçmiş ünlüler
ü > i değişikliği :
dördünci < törtünç

dördünci 67a/15, 93b/11

içün < üçün < uçun

içün 62a/17, 71a/13

Kalın sıradan kalın sıraya geçmiş kelimeler
kelimeler
ı > a değişikliği :
aġla- < yıġıla-

aġlaġan olsa 83b/8,

aġlamaz ola 79b/10, 83b/9
ı > u değişikliği :
oRu - < oRı -

oRumaR 98b/10

3- u / o ve ü / ö değişmesi :
Arap alfabesinde u,ü,o,ö ünlüleri için aynı işaret kullanılmaktadır. Bu
kullanım bir karışıklığı da beraberinde getirmektedir. Bu ünlüler bünyesinde
bulundukları kelimelerde o ve u ile mi, yoksa ö ve ü ile okunup yazılacak tartışma
konusu olmuştur. Biz çalışmamızda bu kelimelerin günümüzde yaygın olan
kullanılışlarını tercih ettik.
güzel / gözel

: güzel ola 82b/16

oyna- / uyna

: oynar 66b/17

tol- / tul -

: toldura 93a/2

pudaR / podaR

: pudaġı 67a/7

uyan- / oyan-

: uyana 85a/8
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yuRaru / yoRaru

: yukaruda 64b/4

yüri- / yöri-, yörü-

: yürir 73a/11

yoġur- / yuġur-

: yoġuralar 59a/6

ÜNLÜ UYUMU
1-KalınlıkKalınlık- İncelik bakımından ünlü uyumu
Altay dilleri arasında yer alan Türkçenin, tam bir kalınlık- incelik uyumu
içinde olduğu görülmektedir. Bu uyumda kelime kökünün ünlüsü kalın ise onu takip
eden hecelerin de ünlüsü kalın, kökün ünlüsü ince ise takip eden hecelerin ünlüleri
de ince olur. Bu uyuma büyük ünlü uyumu denmektedir. Bu uyum, bazı istisnalar
dışında Eski Türkçe döneminden günümüze kadar tüm lehçeler de görülmektedir.
Metnimizde tespit edilen büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeler şunlardır:
1- i - cevherī fiilin “ – dük” sıfat – fiil şekli:
Rarundaş idük 97b/7
2- iken : poġarken 69a/2
Aitlik eki olan –ki ekinin metnimizde hem kalın hem ince şekli görülmüştür.
İnce sıradan ünlü taşıyan kelimelere –ki , kalın sıradan ünlü taşıyan kelimelere -Rı
olarak getirilmiştir. Ekin ünsüzü R iki ünlü arasında kaldığı zaman yumuşayarak ġ
olmuştur. Metnimizde uyum dışında kalan bir kelime tespit edilmiştir :
a‘ żādaki

70b/17

2- DüzlükDüzlük- Yuvarlaklık bakımından ünlü uyumu
Bu uyum Türkçenin her döneminde var olan bir uyum değildir. Günümüzde
görülen düzlük- yuvarlaklık uyumu Eski Anadolu Türkçesi eserlerinde olduğu gibi
üzerinde çalıştığımız metnimizde de karışıklık göstermektedir.
Düz ünlü taşıması gereken , günümüzde de düz ünlü taşıyan bazı kelimeler,
metnimizde yuvarlak ünlülü olarak görünmektedir. Metnimizde bazı kelimelerde
ikili yazılışlar tespit edilmiş olup bunlardan bazıları şöyledir:
Rurı- Ruru :

Rurı 58a/10,

Rurumaya 71a/8

jarı- jaru :

jarı 67a/7,

jaru 78a/5

jolı- jolu :

jolımaR 81a/3,

jolusa 67a/1

patlı- patlu :

patlı 60b/1,

patlu 63b/7
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a- Metnimizde yuvarlaklık- düzlük uyumu meselesini kelimelerde ve eklerde olmak
üzere iki bölümde incelemeyi uygun gördük.

a- Kelimelerde yuvarlaklaşma :
1- - ġ ve – g’
g’ lerin düşmesi sebebiyle
Eski Türkçe döneminde birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan –ġ
ve –g ler Batı Türkçesinde düşerken, Eski Anadolu Türkçesi döneminde kendinden
önceki ünlüyü genellikle yuvarlaklaştırmışlardır. Metnimizde - ġ ve - g ler düştüğü
halde yuvarlaklaşma olmayan kelimeler de vardır.- ġ ve - g’ lerin düşmesiyle
kendisinden önceki ünlünün yuvarlak olarak görüldüğü kelimeler :
Rapuġ > Rapıġ > : “kapı” Rapusına 83a/13- 88b/2
jaru < jarıġ : “saru” jarusı 60b/6, jaru 78a/5, jarısını 87b/11

2- Dudak ünsüzlerin tesiri sebebiyle
Metnimizde

dudak

ünsüzleri

m,p,v

tesiri

ile

bazı

kelimelerde

yuvarlaklaşmalar görülmektedir. Tespit edilen kelimeler şunlardır :
demür < temir : “demir” demüre 71a/14- 92b/10
Ramu < Ramıġ < Ramaġ : “bütün, hep” Romu emrāża 99a/11
Rapu < Rapıġ : “kapı”evüñ Rapusına 83a/13, Rapusına sürseler 88b/2
yavuz < yabız : “kötü, fena” yavuz aSlāp poġura 73a/12, bir yavuz kelbüñ
boynına daRsalar 86b/8

3- Yapım eklerindeki yuvarlak ünlü sebebiyle
Bazı yapım eklerindeki ünlüler, Eski Türkçe döneminde olduğu gibi
metnimizde de yuvarlak ünlüdür. Metnimizde tespit edilen bazı kelimeler şunlardır :
- uk, - ük eki ile :
artuR “fazla, başka, geri kalan, artık”

artuRdur 73a/14, 75a/7-8-10

ayruR “başka, gayrı”

ayruk 64b/4

delük “delik”

delükli paş 90a/8,
delügine 81a/16
delükli paşı 90a/9

eksük “noksan, eksik”

eksük olmaya 84b/17, 88b/3

- ġaru, - gerü eki ile :
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yuRaru Ror diyüp 97a/12

yuRaru < yoR- ġaru “yukarı”

4- Bir sebebe bağlı olmadan
olmadan yuvarlak ünlü taşıyanlar
Türkçede bazı kelimeler vardır ki, bu kelimelerin ünlüleri Eski Türkçe
döneminde de yuvarlak olarak görülmüştür ; fakat bu ünlülerdeki yuvarlaklığın
sebebi tespit edilememiştir. Metnimizde yer alan bu kelimeler şöyledir :
berü “beri, bu yana” altı aydan berü 62b/10
degül “değil” seza degüldür 67b/14
eyü “iyi” eyü alma 63a/7, eyüdür 60b/14
girü “sonra, tekrar,geri”girü 71b/7, 76b/5
Satun “kadın” Satun 69a/17, Satuna 77b/15
Rarşu “karşı” Rarşu 63b/13
kendü “kendi” kendü 76a/7, kendüni69b/4,kendüye 83b/6, kendüde 89a/9,
kendüden 68b/8
Eski Türkçe döneminde görülmeyen fakat metnimizde tespit edilen bir
kelime vardır.
delü “deli”

delünüñ başına

83b/13, delünüñ boynuna

83b/9, delüye

88b/11

5- - ġ ve - ġ ler düştü
düştüğü
ştüğü halde yuvarlaklaşmaya tabi olmayan kelimeler
Bu kelimeler - ġ ler ve – g’ ler düştüğü halde Eski Türkçede olduğu gibi
düzlüklerini korumuşlardır. Metnimizde tespit edilen bu kelimeler şöyledir :
ajjı < asıġ “fayda”

ajjı 74a/16, 75a/8

elli < elig “elli sayısı”

elli 60a/16, 61a/7, 62b/13

issi < isig “sıcak”

issi 72b/17, 75a/1-12, 91a/10

Ratı < Ratıġ “sert, sıkı, katı”

Ratı 85a/15, 91b/16

b- Eklerde yuvarlaklaşma
yuvarlaklaşma
Metnimizde tespit ettiğimiz yuvarlak ünlülü ekleri, ünlüsü aslında yuvarlak
olanlar ve ünlüsü sonradan yuvarlaklaşanlar olmak üzere iki bölümde inceleyeceğiz.
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1- Ünlüsü aslında yuvarlak olan ekler
-up, -üp zarf fiil eki :
Metnimizde tespit ettiğimiz bu ekin ünlüsü, Batı Türkçesinden beri
yuvarlaktır. Günümüzde ise ünlü uyumuna uyarak -ıp, -ip, -up, -üp olmak üzere 4
şekilli kullanılmaktadır.
al – up 63a/10

bil-üp 68a/4

del-üp 62a/1

ez-üp 57b/2

sar-up 93a/3

süz-üp 57b/2

yun-up 59a/10
- durdur-, - dürdür-, -turtur-, -türtür- fiilden fiil yapma eki :
Metnimizde tespit ettiğimiz bu ek Eski Türkçe döneminde bu dört şekliyle
kullanılmıştır.
dön-dür-ür 73a/6

getürür < kel-tür- ,ge-tür- 63a/1

pol-dur-a 93a/2

uyuş-dur-ur 80b/10

-duk, -dük, -tuk, -tük sıfatsıfat-fiil eki :
Bu ek de Eski Türkçe döneminden gelen yuvarlak ünlülü eklerdendir.
Görülen geçmiş zaman çokluk 1. şahsına benzeme yoluyla yuvarlaklaşmış olan ek,
Eski Anadolu Türkçesi döneminde uyum dışında kalmıştır. Ekin yuvarlak ünlülü
kullanılışı görülmüştür. Metnimizde tespit ettiğimiz kelimeler şunlardır :
çık-duġ-ı 81b/5

derle-dük-den joñra 69b/6

dile-düg-i gibi 69b/2

pog-duġ-ı 94a/12

-ur, - ür fiilden fiil yapma ekleri :
Eski Türkçe döneminde olduğu gibi ekin ünlüsü metnimizde de yuvarlaktır.
bit-ür-e 76b/8

bit-ür-ür 60a/14

iç-ür-eler 78b/1

iç-ür-seler 72b/9

-ġur,ġur,-gür fiilden fiil yapma eki :
Metnimizde bir yerde tespit edilen bu ekin ünlüsü yuvarlaktır.
pur-ġur-a 85b/17
-sun, -sün,sün,-sunlar, -sünler emir 3. şahıs ekleri :
Bu ekin ünlüsü Eski Türkçe döneminden beri yuvarlak olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu ek daha son zamanlarda ünlü uyumuna tabi olmuştur.
ol-sun 83a/11

yidür-sünler 96a/5
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-dur, -dür ;;- durur bildirme ekleri :
Tur- fiilinin " turur " geniş zaman çekiminden hece düşmesi yoluyla meydana
gelen -dur,-dür bildirme eki aslı gibi metnimizde de yuvarlak şekillidir.
dem-dür 72b/12

bile-dür 73a/13

ot-dur 78a/10

asān-dur 61a/16

2- Ünlüsü sonradan yuvarlaklaşmış ekler
-(u)m, -(ü)m ; -(u)muz,(u)muz,-(ü)müz iyelik 1. şahıs ekleri :
Eski Türkçe döneminde 1. şahıs iyelik eklerinin ünlüsü kökün ünlüsüne uyar.
Kelime kökünde yuvarlak ünlü bulunduğundan ekin ünlüsü de yuvarlak olmaktadır.
Metnimizde tespit ettiğimiz bu ek " m " tesiriyle yuvarlaklaşmış olarak
karşımıza çıkmaktadır.
gön(ü)l-ü-m-e 97a/11

öz-ü-m 95b/6

-(u)ñ, -(ü)ñ ;;-(u)ñuz,(u)ñuz,-(ü)ñüz iyelik 2.şahıs ekleri
Eski Anadolu Türkçe döneminde 2. şahıs iyelik ekleri yuvarlak ünlülüdür.
Buradaki yuvarlaklaşmanın sebebi “ñ” tesiri ve 1. şahıs iyelik ekine benzeşme ile
açıklanabilir. ( YAVUZ, 2006 : 196 )
el-ü-ñ 98b/17

kol-u-n-a 83b/15

-un,un,-üñ ;;- nuñ,nuñ,-nüñ ilgi hali eki :
Eski Türkçe döneminde yuvarlak ünlüye sahip isimlere geldiği zaman
yuvarlak ünlülü olan bu ek Eski Anadolu Türkçesi döneminde daima yuvarlak
ünlülüdür. Bu ekin yuvarlak ünlülü olmasının sebebi “ñ” sesinin etkisidir. 1. teklik
şahıs iyelik eki –m tesiri ile “ben” zamirinin ilgi hali " beniñg "kelimesindeki ünlü
yuvarlaklaşmış sonra benzeşme(onoloji) yoluyla 2. teklik şahıs zamirinin ilgi hāli eki
almış şekli “seniñg” kelimesi, senüñ şekline dönüşmüştür. Yine “m” tesiriyle 1.
şahıs zamirlerinin ilgi hali eki almış şekilleri, benüm ve bizüm şekillerinde yuvarlak
ünlülü olmuşlardır. (YAVUZ, 2006 : 196) Metnimizde tespit edilen örnekler
şunlardır :
at-uñ 83b/1

arpa-nuñ 72a/11

deve-nüñ 83b/16

göz-üñ 81b/4

sen-üñ 98a/17
-lu,lu,-lü ; -suz,suz,-süz sıfat yapma ekleri :
İsimden isim yapma eki –lu,-lü bu ekin olumsuzu –suz, -süz’ün de ünlüsü
metnimizde yuvarlak ünlülüdür. Eski Türkçe döneminde bu ek ünlü uyumuna
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tabidir. Bu dönemde –lıġ,-liġ,-luġ,-lüġ olmak üzere dört şekli bulunan ekin
sonundaki –ġ, ve –g ler Eski Anadolu Türkçesi döneminde düşerek ekin ünlüsünü
yuvarlaklaştırmıştır.
Ekin olumsuz şekli –suz, - süz deki yuvarlaklaşma da –lu, -lü etkisiyle ve
(benzeşme) onoloji yoluyla oluşmuştur.
delik-lü 83b/17

saçak-lu 87a/13

sen-süz 89a/10
-du(m), -dü(m) teklik 1. şahıs görülen geçmiş zaman eki :
Eski Türkçe döneminde –tı(m) şeklinde olan görülen geçmiş zaman 1. şahıs
ekinin ünlüsü, metnimizde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesi döneminde
yuvarlaktır. Ekteki yuvarlaklık –m teklik 1. şahıs ekinin etkisi ile olmuştur.
di-dü-m 62a/10

it-dü-m 97a/12

vir-dü-m 97a/13

gör-dü-m 97a/13

yaz-du-m 99a/8
-du(R),
du(R), -dü(R)
dü(R) görülen geçmiş
geçmiş zaman eki :
Eski Türkçe döneminde -tı -mız olan bu ek, Eski Anadolu Türkçesi
döneminde yuvarlak ünlüdür. Metnimizde de yuvarlak ünlülü olan bu ekin
yuvarlaklaşmasının sebebi Eski Türkçede var olan -duk sıfat-fiil ekinin etkisi olarak
gösterilebilir.
yaz-duk 94b/8
-ur, -ür geniş zaman eki :
Eski Türkçe döneminde geniş zaman ekleri -r, -ar, -er ; -ur, -ür ; -ır, -ir
şeklinde iken Eski Anadolu Türkçesi döneminde bu ekin -ır,-ir şekli görülmez.
Metnimizde tespit ettiğimiz örneklerden birkaçı şöyledir :
al-ur 81b/4

bitür-ür 60b/12

gel-ür 67b/5

kal-ur 76a/6

-alum, -elüm çokluk 1. şahıs emir eki :
Bu ek bugün olduğu gibi Eki Türkçe döneminde de -alım, -elüm şeklindedir.
Eski Anadolu Türkçesi döneminde, bünyesindeki “m” etkisiyle -alum,-elüm olarak
görülmektedir.
bildür-elüm 63b/13, 75b/4
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-cuk,cuk,-cük isimden isim yapma eki
eki :
Metnimizde ekin ünlüsü hem düz hem yuvarlak olarak karşımıza çıkmıştır.
Tespit ettiğimiz yuvarlak ünlülü örnekler şunlardır :
oġlan-cuġ-ı 82b/16

oġlan-cıR-lar 90a/13

-acuk isimden isim yapma eki :
Metnimizde bir yerde tespit edilen bu ek şöyledir :
az-acuk 85a/6
-u, -ü fiilden isim yapma eki :
Bu ek, Eski Türkçe dönemindeki -ġ ve –g fiilden isim yapma ekinin Batı
Türkçesinde düşmesi sebebiyle, yerini alacak olan kendisinden önceki yardımcı
ünlüyü yuvarlaklaştırmasından meydana gelemiştir. (YAVUZ, 2006: 199, 200)

jar-u-sını 87b/11

jar-u 87b/10

jar-u-sı 71a/14
-kun fiilden isim yapma eki :
Metnimizde tespit ettiğimiz bu ek şöyledir :
Ar-Run 66a/13

c- Düz ünlü taşıyan ekler
Bu ekler kelime kökünün ünlüsü ne olursa olsun daima düz ünlü
taşımaktadırlar.Metnimizde tespit ettiğimiz düz ünlü taşıyan bazı ekler şunlardır :
1-Bir ünlüden oluşan ekler
-ı, -i belirtme hāli eki :
Eski Türkçe döneminde isimlere gelen belirtme hāli eki -ġ ve -g ‘dir. Eski
Anadolu Türkçesinde ise kelime kökünü ünlüsü ne olursa olsun belirtme hāli eki -i, ı ‘dir. Günümüzde ise ünlü uyumu içerisinde -ı, -i, -u, - ü şeklinde kullanılmaktadır.
aġız- ı 78b/15

ayaġ-ı-n 76a/8

bu-nı 80a/8

diş-i-ni 85b/7

yil-i-ni 76b/14
-ı, -i 3. şahıs iyelik
iyelik eki :
Eski Türkçe döneminde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesi döneminde de 3.
şahıs iyelik eki –ı, - i şeklinde olup uyum dışında kalmıştır.
baş-ı 90a/13

boġaz-ı 80b/3

bögreg-i 69b/12

Rab-ı 74b/9

83

Ran-ı-n- 65b/4

söz-i 98b/6

2- Bir ünsüz bir
bir ünlüden oluşan ekler
- dı, -di görülen geçmiş zaman 3. şahıs eki :
Eski Anadolu Türkçesinde görülen geçmiş zaman 3. şahıs eki -dı, -di nin
ünlüsü daima düzdür. Metnimizden seçtiğimiz örnekler şunlardır:
bul- dı 94b/2

di-di 95b/4

eyle-di 68a/10

yaşa-dı 95a/10

- mı, - mi soru eki :
Ek, Eski Türkçe döneminde yuvarlak ünlülü iken Eski Anadolu Türkçesi
döneminde –mı, -mi şeklinde görünmektedir. Günümüzde ise ünlü uyumuna uyarak
-mı, -mi, -mu, mü olmak üzere 4 şekilli kullanılmaktadır.
olur mı 99a/9

yoRmı 76a/2

-(n)
(n) ı, -(n) i belirtme hāli eki :
Bu ek 3. şahıs iyelik eklerinden sonra gelmektedir. -ı, -i belirtme hali göz
önünde bulundurulursa (n)’nin yardımcı ses olduğunu belirtmek gerekir. (YAVUZ,
2006 : 202 )
bu(n)ı 68b/1

diş-i- (n)i 85b/7

göz-ü- (n)i 87a/12

kab-ı- (n)-ı 83a/5

-sı, -si iyelik eki :
Ünlü ile sonlanan isimlere gelen teklik 3. şahıs iyelik eki -sı, -si’nin ünlüsü
metnimizde düzdür.
alma-sı 82a/16

ā ‘ża-sı 84a/14

buru-sı-na 93a/1

deri-si 85a/15

devā-sı 99a/14

yavru-sı-nı 70a/11

yumurda-sı-nı 88b/13

yuva-sı-nda 90a/10

3- Bir ünlü bir ünsüzden oluşan ekler
-(ı)n(ı)n- , -(i)n(i)n- fiilden fiil yapma ekleri :
Ekin ünlüsü düz olarak tespit edilmiştir. Bir

yerde yuvarlak şekline

rastlanmıştır.
bul- (ı)n-ursa 96a/17

gez- (i)n-eler 79a/16

-(ı)l,
(ı)l, - (i)l fiilden fiil yapma eki :
Metnimizde hem düz şekli hem de yuvarlak şekli görülmüştür.
açı- (ı)l-ur 77b/10

yar- (ı)l-an 78a/12
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4- Bir ünsüz, bir ünlü, bir ünsüzden oluşan ekler :
-dın, -din ayrılma hāli
hāli eki :
Metnimizde daha çok düz-geniş ünlülü olarak tespit ettiğimiz ayrılma hāli
ekinin düz-dar ünlülü şekli iki yerde geçmektedir.
öñ-din 74a/5, 74b/14
-mış, -miş öğrenilen geçmiş zaman eki :
Bu ek, Eski Türkçe döneminde ünlü uyumu içinde karşımıza çıkmaktadır.
Eski Anadolu Türkçesi döneminde sadece düz ünlülü şekli ile görülmektedir.
buyur-mış 94b/10

Ro-mış-dur 86b/17

yarat-mış-lar-idi 97b/16

yaratma-mış-dur 75b/2

-ġıl,ıl,- gil teklik 2. şahıs emir eki :
Bu ekin ünlüsü düzdür. Günümüzde kullanılmayan bir ektir.
bil-gil 66b/5
- lık, -lik isimden isim yapma eki :
Eski Türkçe döneminden beri ekin ünlüsü ünlü uyumuna tabidir. Metnimizde
de ekin ünlüsü 4 şekillidir. 1 de bu özellik görülmektedir.
er- lig-i 76a/14

kızıl-lıġ-a 63b/16

sarı-lık 83b/16

susuz-lıġ-ı 64b/7

Ruru-lıR-da 65a/9

Ruru-luR-da 71b/16

6- İki heceli ekler
- ınca, -ince zarf fiil eki :
Eski Türkçe döneminde -ġınca, -ġince şeklinde olan ek Eski Anadolu
Türkçesinde

ġ,-ġ’lerin düşmesi ile –ınca, -ince şeklini almıştır. Metnimizden

seçtiğimiz örnekler şöyledir :
Ral-ınca 63a/9

kuru-y-ınca 59a/13

ol-ınca 82b/13

jovu-y-ınca 60b/6

- (ı)ncı, - (i)nci
(i)nci isimden isim yapma ekleri :
Eski Türkçe döneminde -nci şeklinde görülen ek, Eski Anadolu Türkçesi
döneminde

ekin sonunda ünlü türemesiyle – (ı)ncı, - (i)nci şeklini almıştır.

Metnimizde de genellikle düz ünlü olan ek bir yerde – (ü)nci şeklinde görülmüştür.
beş-inci 68b/9

iki-nci 72b/5

sekiz-inci 57b/4

yedi-nci 67b/12
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ÜNLÜ TÜREMESİ
Metnimizde kelime başında, kelime ortasında ve kelime sonunda olmak
üzere ünlü türemeleri tespit edilmiştir. Bu ünlü türemeleri, yan yana gelen iki
ünsüzün telaffuzlarının zorluğundan ortaya çıkmıştır. (YAVUZ, 2006: 2005 )
1- Kelime başında ünlü türemesi :
ısıcak < sıcak 77b/15

ısıtma < sıtma 77a/14

ısmarlaya < sımarla 94a/12
2- Kelime ortasında ünlü türemesi :
az-a-cuR 85a/6
3- Kelime sonunda ünlü türemesi :
dörd-ü-nci 67a/15

sekiz-i-nci 57b/4

ÜNLÜ DÜŞMESİ
Kelime başında ünlü düşmesi :
sıtma < ısıtma “sıcak”

sıtma 77a/14

1- Kelime
Kelime ortasında ünlü düşmesi :
Türkçede vurgusuz orta hece ünlüsü genellikle düşer. Metnimizde de kelime
ortasında ünlü düşmesi olayı görülmektedir. Tespit edilen örnekler şunlardır :
aġız

:

aġzı 74b/3, aġzın 57b/3, azġına 57b/11,
azġında 78b/10, aġzından 75b/9,

alın

:

alnına 77a/3

ayırıl-

:

ayrılmaya 86a/6, ayrılmamış olsa 63b/8

ayıruk

:

ayruk 64b/4

baġır

:

baġrı 67a/13

beñiz

:

beñzi 64a/3

beñize-

:

beñzer 76a/5

boyunuz

:

boynuzın 84b/8

burun

:

burnına 80a/12, burnunı 87a/11

göñül

:

göñli 63a/16, göñlinde 86b/2

ile

:

birle 64b/17
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Rarın

:

Rarnı 65a/11, Rarnına 92b/4, karnında 78b/

Rayına-

:

kaynar 63b/1, Raynayan 57b/10

Rarısu

:

karsu 61a/8, 63b/13

oġul, oġıl

:

oġlı 67b/7

oġulan

:

oġlan 68b/16, oġlancuġı 82b/16
oġlanın 90a/15, oġlancıklaruñ 60b/15

oyuna-

:

oynar 66b/17, oynamasına 77a/11

ömür

:

ömründe 72a/5, ömrinde 87a/14

patılu< patıġlıġ :

patlu 63b/17, patlıdur 71b/16
patlusı 74b/10

uyıku

:

uySu 73a/1, uySuyı 78b/3,uySusı 86b/3

yapırġak

:

yapraġı 65b/7, yapraġınuñ 76b/13, yapraġın 59a/2

yumuruk

:

yumruR 97a/4

yumuşak

:

yumşak 69a/17

yumuşat

:

yumşada 76a/13, yumşadur 65a/11

i- yardımcı fiili ile yapılan şekillerde bazen bu fiilin düştüğü görülmektedir :
ise

:

bulınursa 96a/17, buyurılursa 76a/1
katarlarsa 77a/4, saçarlarsa 82b/1

idi

:

geçirmezdi 94b/3, geçmezdi 94b/3

BİRLEŞME
Türkçede ünlü ile sonlanan bir kelimeden sonra ünlü ile başlayan bir kelime
veya ek getirildiği zaman, iki ünlü yan yana bulunamayacağı için ünlülerden biri
düşer. Böylece iki kelime birleşir. Bu olaya birleşme adı verilir. Bu olay iki ünlünün
yan yana olmaması durumunda da görülür. Metnimizde tespit ettiğimiz birleşme
olayının görüldüğü kelimeler şunlardır:
bile “beraber” < bir + ile

:

bile 63a/4, biledür 73a/13

birle < bir + ile

:

birle 64b/17, 71a/11

böyle < bu + eyle

:

böyle 60a/2, böyledür 76b/5

kendüzi < kendi + özi

:

kendüzinde 84b/5

kimesne < kim + ise + ne

:

kimesne 82b/2

nesne< ne+ ise+ne

:

nesne 65b/14, 68a/10
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şol< şu+ol

:

şol 61a/1, 62a/7

şöyle< şu + eyle

:

şöyle 66a/3, 67a/16

Umak fiili ile yapılan birleşmeler :
al- ımaz 67a/1

II. ÜNSÜZLER
ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ
1- R- / S değişikliği
değişikliği
a- Kelime başında R- / S değişikliği
değişikliği :
Türkçe kelime başında S sesi bulunmaz. Bugün Türkçede kelime başında
görülen S sesi Eski Türkçede R’ li dir. Eski Anadolu Türkçesinde de kelime
başındaki R sesi korunmuştur. Metnimizde S sesi ile başlayan şunlardır.
Sān < kan

:

Satun < Ratun :

Sāna 98a/1, Sānı 98a/5
Sātun 69a/17, Satuna 77b/1

Türkçe’nin tarihi gelişimi içinde R- / S- değişikliği R ile başlayan bütün
kelimelerde görülmez. Bu kelimelerden bazıları yazı dilimizde kullanılmazlar Raçan,
Randa gibi. Bazı kelimeler de R sesini koruyarak günümüze kadar gelmişlerdir.
Metnimizde R ile yapılan, bugün bu ünsüzü S ile karşılanan kelime şudur :
Ranġı “ hangi ”

:

Ranġı 61a/5, Rangısı 61a/ 6
Ranġısın 61b/8

b- Kelime ortasında -R- / -S- değişikliği :
Metnimizde tespit edilen kelime ortasında -R- / -S- değişikliğine uğramış
kelimeler şunlardır :
aSşam < aRşam

:

aSşam 94a/9, aSşama 97a/ 6
aSşamda 66b/2, aSşamdan 58a/1

daSı < daRı < taRı

:

daSı 57b/1, 58a/2, 59a/7, 60a/

Bu kelime metnimizde daSı şeklinde tespit edilmiştir.
RoSu < Roku

:

RoSusın 75a/12, RoSusına 78b/10

uySu < uyku

:

uySu 73a/1, uySuyı 78b/3

udı-Ru

uySusı 86b/3, uySulu 72a/16
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2- kk- / g değişikliği :
Eski Türkçe döneminde kelime başında k- ünsüzü Batı Türkçesine g- olarak
geçmiştir. k- / g- değişikliğinin olmadığı kelimeler de vardır.
Eski Türkçe döneminde k- ‘li olan metnimizde g-‘li kabul ettiğimiz kelimeler
şunlardır :
geç- < keç-

:

geçmezdi 94b/3, geçürüp 66a/2

gel- < kel-

:

gelür 67b/7, gele 63b/14, gelse 80b/15

geñez < keñez

:

geñez 89a/4-15

gerek < kergek

:

gerek 68a/9, gerekse 96a/5, gerekdür 62b/8

getür- < keltür

:

getürür 63a/1, getüre 75b/11, getüreler 64b/13

geyik < keyik, kiyik :

geyik 73a/2, 84b/10

gez- < kez-

:

gezer 81b/12

gibi < kip-i

:

gibi 59a/1, gibilere 94b/3

giç < keç

:

giç 85b/9

gice < keçe

:

gice 58b/7, gicesi 69a/4, gicede 76a/1

gir- < kir-

:

girmek 79a/13

girü < kirü

:

girü 71b/7, 76b/5-6

git- < ket-

:

gidse 93a/6, gitmeye 62a/4

gider- < keter-

:

giderür 62a/11, gidere 57b/6 ,
giderüp 66a/1

gök < kök

:

gök 83a/5

gökçek < kökçek

:

gökçek 85b/16

gölge < kölge

:

gölgede 86a/10

göm- < köm-

:

göme 85b/12, gömseler 88b/13

gönder- < köndger-

:

gönderdügüñüz 98a/2, gönderdükde 97b/17

göñül < köñgül

:

gönül 64b/8, gönlüme 97a/11
göñli 63a/16

gör- < kör-

:

göre 66a/7, gördüm 97a/13, gören 87a/13

görül- < körül-

:

görülmiş 58b/3, 62a/8

göre < kör-e

:

göre 70a/3, 71a/2, 71b/14

göster- < köziter-

:

gösterür 99a/13, göstermek 96b/5

götür- < kötür

:

götüresin 89a/9, götüre 58b/11
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götürse 84b/5, götürseler 83b/4
göyün- < köyün

:

göyünse 59a/14, göyünmişyire 59a/16

göz < köz

:

göz 66b/7, gözüñ 81b/4,
gözi 85a/3, gözleri 83a/6

gözet- < közet

:

gözet 98b/17, gözetmek 69a/12

gün < kün

:

gün 79b/1, güni 69a/8, günde 79a/1

gündüz < kündüz

:

gündüz 69a/15

Eski Türkçe döneminden gelen ve bugün hem yazı dilinde hem de ağızlarda
k’ li şeklini koruyan bazı kelimeler vardır. Metnimizde tespit edilen kelimeler
şunlardır:
kendü < kentü

:

kendü 76a/7, kendüni 69b/4, kendüye 83b/

kendüz(i) < kentü+öz(i)

:

kendüzinde 84b/5

kes- < kes-

:

kesüp 63a/3, kese 60b/9

kim < kim

:

kim 76b/1, kimüñ 97b/10

kişi < kişi

:

kişi 70a/6, 72a/15, 74b/6

küçük < kiçik

:

küçük 62a/1, küçükleri 97b/8

kim < kim

:

kim 76b/1, kimüñ 97b/10

3- ġ ve g seslerinin gelişmesi
gelişmesi
Türk dilinin tarihi gelişimi içinde ġ ve g’ler önemli bir yer tutar. Batı
Türkçesinde tek heceli kelimelerin sonundaki g’ler “ ye ” , Doğu Türkçesinde
sertleşerek k olur. Bey kelimesi dışında bütün kelimelerin sonunda bulunan g’ler
Batı Türkçesinde yazılmakta fakat y telaffuz edilmektedir. (YAVUZ, 2006: 212 )
a- Birden fazla heceli kelimelerin sonunda :
Batı Türkçesinde birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan -ġ ve -g’ler
ile, eklerin sonundaki – ġ ve – g ler düşer. Bu düşme, kendisinden önce gelen
ünlünün uzamasına ve yuvarlaklaşmasına sebep olur. Metnimizde tespit ettiğimiz –ġ
ve –g düşmesi sonucunda yuvarlaklaşan kelimeler şunlardır :
Ramu, Rapu, joru gibi.
Metnimizde kelime sonundaki –ġ ve –ġ’ler düştüğü hālde yuvarlaklaşmayan
kelimeler ile, -ġ ve -g’den önceki ünlüsü aslında yuvarlak olan kelimeler şunlardır :
ajjı < asıġ “fayda”

:

ajjı 74a/16, 75a/8

elli < elig

:

elli 60a/16, 62a/12, 64a/7
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issi < isig

:

issi 59a/14, 60a/1, 75a/1

Ratı < Ratıġ “sert,sıkı,katı”

:

Ratı 85a/15, 92a/11

Ruru < Ruruġ

:

kuruya 84b/6, Rurudukça 84b/5

ölü < ölüg

:

ölürseñ 99a/12, ölümden 99a/15

ulu < ulug

:

ulu 68b/10, ulular 87a/8

Sıfat yapma eki -lı, -li, -lu, -lü de Eski Türkçe’nin -lıg, -lig, -luġ, -lüg
ekinden olmuştur.Ekin sonundaki -ġ,-g’ler Batı Türkçesinde düşerek ekin ünlüsünü
yuvarlaklaştırmıştır. (YAVUZ, 2006: 213 )
Metnimizde bu ek için tespit ettiğimiz örnekler şunlardır :
pat-lu-dur 71b/16

dür-lü-dür 81a/17

b- Teşkil eklerinin ve kelimenin bünyesine
bünyesine dahil hecelerin başında :
Teşkil eklerinin ve kelimenin bünyesine dahil hecelerin başındaki –ġ ve –
g’ler Eski Anadolu Türkçesi döneminde düşmüş olarak karşımıza çıkmaktadır.
Metnimizde tespit ettiğimiz kelimeler şunlardır :
geçür- < keç-gür

:

geçüresin 62a/3, geçürüp 66a/2

gerek < ker-ge-k

:

gerek 68a/9, gerekdür 69b/11
gerekse 96a/5

gönder- < köndger-

:

gönderdükde 97b/17

Rıjal- < Rıjġal-

:

Rıjalmış 62b/2

RulaR < RulġaR

:

RulaRdan 75b/5, RulaR 81a/10

Rurtar- < Rurtġar

:

kurtarur 79a/1

yalan < yalġan

:

yalanı 98b/14

yapraR < yapırġak

:

yapraġı 63a/16, yapraġın 80b/2

c- Çekim eklerinin başında :
Eski Türkçe döneminde çekim eklerinin başında bulunan –ġ ve –g’ler Batı
Türkçesinde düşerler. Metnimizde tespit edilen örnekler şunlardır :
- an, -en < -gan, -gen
dut-an 75b/7

dökül-en 76b/6

gel-en-e 78b/

götür-en 87a/5

işitme-y-en 87b/8

yarıl-an 78a/

- aru, -erü < -ġaru, -gerü
yuk-aru< yoR-ġaru< 97a/12

yuk-aru-da 64b/4, 96b/4
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- ınca, -ince < -ġınca, -gince
gel-ince 60a/2

sovu-y-ınca 60b/6

ol-ınca 82b/1

4- g / v değişmesi
değişmesi
Önceki dönemlerde g ile yazılan bugün  veya v ile telaffuz edilen,
metnimizde tespit ettiğimiz kelimeler şunlardır :
a- Yuvarlak ünlülerle
Hece sonunda :
dög-

:

dög 61a/11,dögesin 93b/17, döge 87a/11

Kelime ortasında :
degül

:

degüldür 67b/14

igde

:

igde 58b/6, 90b/15

igne

:

igne 89a/2

yigrek

:

yigregi 93b/5

b- Düz ünlülerle

5- ġ / v değişmesi
değişmesi
Eski Türkçe döneminde ġ sesi taşıyan, metnimizde bu sesi v olan kelimeler
şunlardır :
jovu-

:

sovusa 82b/13, sovuyınca 60b/6

jovut-

:

jovuda 66a/4

jovuR

:

jovuR 67a/12, jovuRdur 65a/11
jovuRda 66b/9, jovuRdan 78a/3

jovuRluR

:

jovuRluR 72b/15, jovuRluġa 73b/7

6- b / v değişmesi
a- Kelime başında bb- > vv- değişmesi :
Eski Türkçe döneminde bazı kelimelerin başında bulunan b-’ler Eski
Anadolu Türkçesi döneminde v-’ye dönüşmüştür. Metnimizde tespit ettiğimiz
örnekler şunlardır :
var < bar

:

var 97b/11, vardur 58a/3, 59a/3
var-ı-sa 61b/3

var- < bar-

:

varalar 59a/7, vara 60a/1,
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varsa 87a/8
vir- < bir-

:

virür 63a/6, viresin 63a/12,
virüp 64a/4, virseler 74a/8, virmek 94a/11

b- Kelime arasında ve hece başında b > v değişmesi :
Fiil çekiminde zamir kaynaklı olan 1. şahıs ekleri Eski Anadolu Türkçesinde
-van,

-ven ; -vuz, -vüz şeklindedir. Metnimizdeki örnekleri şöyledir :
- van, - ven teklik 1. şahıs eki
ider-ven 95b/1
Metnimizde tespit ettiğimiz bazı kelimelerde de b / v değişikliği

görülmektedir.
deve

:

deve 73a/1, devenüñ 83b/13/15

ev

:

evde 83a/12, evüñ 83a/13, evden 90a/2

sev-

:

severse 79a/7, seve 87a/13

yavuz

:

yavuz 73a/12, 86b/8

7- bb- / p değişmesi :
Eski Anadolu Türkçesi döneminde v metnimizde b- ile olan bazı kelimeler
bugün yazı dilimizde genellikle p- iledir.
barmaR

:

barmak 59a/9, 77b/12, barmaġına 89a/4

bişür-

:

bişüre 91a/6

8- ñ / g değişmesi :
Metnimizde bir kelimede rastlanmıştır.
öñ > ög “ön” :

öndin 74a/5, 74b/14

9- U / n, U / ñ, n / ñ, ñ / n değişmeleri
değişmeleri :
Eski Türkçe dönemi ile üzerinde çalıştığımız eser arasında yukarıda
sıraladığımız ünsüz değişmeleri görülmektedir. Tespit ettiğimiz kelimeler şunlardır :
aña < aUar

:

aña 77b/1-3, 81b/16

baña < baUa

:

baña 97b/6-8, 98a/13-17

deniz < tiU iz

:

deñizden 94b/8

geñez < keUes

:

geñez 89a/4-15
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göñül < köUül

:

göñül 74b/15

Rarañu < RaraUu

:

Rarañu 98a/6

öñ < öU

:

öndin 74a/5

saña < saUa

:

saña 98b/16, 99a/13

joñ < joU

:

joñra 57b/14, 61b/5

süñük < süUük

:

süñükleri 78a/17

1010- t / d değişmesi :
Eski Türkçe döneminde bütün kelimelerin başında t ve d ayrımı yapılmadan
t’li şekiller bulunmaktaydı. Kelime başındaki t’ ler bu dönemin sonlarına doğru d
olmaya başlamıştır.
Metnimizde aynı kelimenin hem t’li hem de d’li yazılışları ile karşılaşılmıştır.

1111- d / y değişmesi
Türkçe’nin tarihi gelişimine bakıldığında bazı kelimelerde yer alan d’lerin y
oldukları görülmektedir
Metnimizde tespis edilen d ünsüzü y olan kelimeler şunlardır :
ayaR < adak

: ayaR altında 84a/17

boyın < bodın : boynına daRsalar 86b/9,

boynuna taRalar 80a/8

eyü < eygü < edgü : eyü alma 63a/7,

eyü ġıdādur 72b/9

uyan- < udı – ’tan : uyana 85a/8 ,

uyanmaya 84b/3

a- Eski Türkçe de tt- ile başlayan, metnimizde bu ünsüzü d olan kelimeler şunlardır :
Metnimizde aynı kelimenin hem t’li hem de d’li yazılışları ile karşılaşılmıştır
daSı

60b/2, 61b/1, 62a/4, 64a/7, 65a/10 ;

daR-

83a/11, 86b/9, 89b/12 ;

degme 92a/12;

degil 64a/1, 76a/7, değül 67b/14 ;

degül

67b/14;

degin 90b/12, 97a/16;

degür-

85a/11;

del-

delü

83b/9, 85a/1788b/11;

62a/1, 80a/8, 89b/12 ;

delük 81a/16;

demür 71a/14, 92b/10;

deñiz 94b/8;

depren- 70a/5

deri

73b/7, 85a/15, 86b/15;

derle- 69b/6;

deve

83b/13, 90a/8

dırnak 77a/14;

di-

62b/2, 78a/10,79a/11;

diken 78a/11, 80a/17;
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dil

84a/5, 86a/2, 87a/4;

dile-

60b/3, 64a/4, 70a/17;

diril- 68a/3;

diş

81b/10, 83a/11, 85a/7;

ditre- 67a/1, 76a/15 ;

diz

69b/3, 80a/4, 81b/12 ;

dök-

dön-

61a/11,74b/15, 80a/6 ;

döndür 70b/6, 91a/17 ;

dört

58a/11, 70b/11, 75b/7 ;

dördüncü 67a/15, 93b/11;

döşe- 71b/6-7-8;

döşek 69a/17, 77a/6, 87b/7 ;

dur-

dut-

dutul- 80b/11;

59a/2, 70b/13, 71a/16 ;

75b/7, 84a/11, 85a/15 ;

67a/9, 82b/13;

dükeli 90b/11, 91a/16, 91b/11;

dürlü 77a/13, 95a/2;

dürt-

59b/15, 75b/7, 76b/6;

düş

düş-

76b/16, 83b/16;

düşür- 77a/16, 78b/10;

düz

69b/1;

83a/9, 90a/14;

b- Eski
Eski Türkçe de tt- ile yazılan ve metnimizde de t’li tespit ettiğimiz kelimeler
şunlardır:
paban 86b/14

pagıd- 59b/9

paR-

palaR

80a/8

73a/13, 74a/12

pamaR 67a/7

pamar 72a/17, 73a/11

parlıR 78b/5

paş “taş” 57b/9,78a/16

patlu

58a/7, 63b/17, 71b/16

paya- 69b/4

poġ

67a/16, 68b/10, 69a/2

pogra- 70a/10, 70b/1

poRuz 67a/5

poldur 93a/2

pudaR 67a/7

tur-

put-

57b/1, 64b/6

68a/2, 78b/11

c- Aşağıda verdiğimiz kelimelerin ise hem p-li hem de dd-li şekilleri bulunmaktadır.
dur-

:

dura 82b/13, dursa 89b/1

dut-

:

dutasın 61b/2, dutsa 85a/15

dutul- :

dutulsa 80b/11

pur-

:

pura 64b/6, purmayan 77a/3

tut

:

tutan 84a/1, tutup 93a/5

putul- :

putulmış 76a/13, tutulanlara 79a/3
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ÜNSÜZ BENZEŞMESİ
Türkçe kelimelerde görülen ünsüzlerdeki uyum, eklerde ve kelime içinde
olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde
ünsüz

benzeşmesi

görülürken

metnimizde

bazı

eklerde

bu

benzeşmeden

bahsedilmez.

1-İmlası
İmlası klişeleşmiş eklerde :
Aşağıdaki eklerin başındaki ünsüzler ünsüz uyumu kuralına uymamaktadır.
- da, - de bulunma hali
hali eki :
beşik-de 94b/4,

bögrek-de 64b/14

jabāh-da 66b/2

yimek-de 93b/2

- dan, - den ayrılma hali
hali eki:
döşek-den 97a/8

güneş-den 94b/9

hikmet-den 94b/9

jovuR-dan 78a/3

- dı, -di ; -du, -dü görülen geçmiş zaman eki :
bul-dı 94b/4,

di-dü-m 62a/10

eyle-dü-ñ 99b/1,

yaşa-dı 95a/10

- duk, -dük sıfat fiil eki :
Metnimizde bu ekin ünsüzü sedalılaşmıştır.(yumuşamıştır)
çık-duġ-ı 81b/5

di-dük-leri 79a/11

- dur, -dür fiilden fiil yapma (ettirgenlik eki)eki
eki)eki :
dön-dür-ür 73a/6

ge(kel)-tür-ür 74b/13

Rarış-dur-a 60a/1
-dur, -dür bildirme eki :
bile-dür 73a/13

jaçaklu-dur 77b/12

yaş-dur

72a/11

yavrusu-dur 73b/2

yeg-dür 72b/13

yimek-dür 98b/8

yoR-dur 68a/13

yumuşak-dur 59b/9

- cek, -çek isimden isim yapma ekleri :
gökçek 85b/16

tiz-cek 80a/9

2- Kelime içinde sedalılaşma
Türkçede iki ünlü arasında kalan sert ünsüzler p,ç,t,k,R,f,s,ş yumuşayarak
b,c,d,g,ġ,v,z,j şeklini alırlar.

96

-ç- / -cMetnimizde iki ünlü arasında kalan ç’ler genellikle yumuşayarak c olurlar.
aġacını 82b/7,

ucına 62a/3

-p- / - bbRabı 75a/11

Rabını 81a/12

Rabında 93b/16

berkidüp 61a/7

idesin 58a/8

ide 60a/2

işidür 87b/9

Ranadın 87a/7

kaynada 62b/4

yoġurda 77b/5

yuda 58b/8

-f- / - vvuvaR 71a/8
-t- / -d-

- R- / -ġbıçaġıla 63a/2

bıraġasın 69b/4

Rulaġa 75b/5

Ruruluġa 73b/3

Ruşluġa 65b/13

yarıġun 78a/13

döşege 77a/6

elegi 93a/5

göbege

gögi 77b/11

yüregüñ 74b/16

- kk- / -g75b/11

GÖÇÜŞME
Göçüşme (metatez) Türk dilinde özellikle halk ağızlarında sıkça görülen bir
olaydır. Metnimizde 1 kelimede tespit edilmiştir.
karva- “kavramak”

: karva-’nın bugünkü şekli kavra’dır.

Kaşgarlı Mahmud’un her iki şekli de tespit etmesi nedeniyle bir r / v mi
yoksa bir v / r mi değişikliği olduğunu söylemek zordur.(bk. TİMURTAŞ, 1994:60 )

ÜNSÜZ TÜREMESİ
1- -y- ve –n- sesleri
-y- ve –n- yardımcı seslerinden başka metnimizde ünsüz türemesi
görülmemiştir. Ünlü ile sonlanan kelime kök ve gövdelerine, ünlü ile başlayan bir ek
getirildiği zaman arada bir

-y- sesi; 3. şahıs iyelik ekleri -ı,-i ve -sı,-si ile çekim

eklerinden biri gelince de –n ünsüzü türemektedir. Metnimizde seçtiğimiz örnekler
şunlardır:
aġrısı-n-ı 62a/11

arası-n-da 71a/3

ayva-y-ı 82b/1
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burusı-n-a 93a/1

eli-n-den 63a/11

ġıda-y-ı 93a/16

gicesi-n-de 68b/9

içi-n-den 58b/14

kafası-n-ı

84b/1

yi-y-eler 73b/11
İşaret sıfatlarında da –n- türemesi olduğu görülmektedir.
bu-n-ca 66a/7, 97b/12

2- Ses İkizleşmesi
a- s ikizleşmesi
ikizleşmesi
ajjı < ajıġ “fayda”

:

ajjı 74a/16, 75a/8

issi < isig “ sıcak, hararet” :

issi

59a/14, 73a/16, 74a/15, 75a/12,

80b/7
b- l ikizleşmesi
Batı Türkçesinde iki ve daha fazla heceli kelimelerin sonundaki –g’ler
düşerken l ikizleşmesi olayı görülmektedir. Metnimizde tespit ettiğimiz örnek şudur
:
elli < elig

:

elli 64a/7,64b/12

ÜNSÜZ DÜŞMESİ
Metnimizde tespit ettiğimiz ünsüz düşmesi olayı şunlardır :

1- -R, -k düşmesi
Rarınca < RarıncaR

:

Rarınca 88a/10

2- Orta hecede l düşmesi
getür- < kel-tür-

:

getüreler 64b/13, getürüp 71b/11
getürür 74b/13

otur- < ol-tur-

:

otursa 67a/9, 88a/7

3- -b düşmesi
Eski Türkçe döneminde sub- şeklinde tespit edilen kelime metnimizde –b
ünsüzü düşmüş olarak karşımıza çıkmaktadır.
ju < sub

:

ju 60a/10, juyı 61a/15, juyına 66a/12
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B- ŞEKİL BİLGİSİ (MORFOLOJİ)
I- İSİM
1- ÇOKLUK
Türkçede çokluk eki –lar, -ler’dir. Bu ek ismin karşıladığı nesnenin birden
çok olduğunu gösterir. Eski Türkçe döneminden günümüze kadar değişmeden
gelmiştir.
‘avrat-lar 68a/1,

çıban-lar-a 60a/6,

diş-ler-e 89b/8

dizler-i 81b/12,

ekşi-ler 79a/16,

kişi-ler 69b/13

Rol-lar-da 77b/5,

puzaR-lar 68a/1,

verem-ler-e 60a/6

yaġlı-lar-dan 92a/11,

yasduk-lar 57b/12

2- İYELİK EKLERİ
a- Teklik 1. şahıs iyelik eki : - m, -(u)m, -(ü)m
Teklik 1. şahıs iyelik eki -m’dir. Ünlü ile sonlanan isimlere doğrudan, ünsüz
ile sonlanan isimlere de (u) ve (ü) yardımcı ünlüleriyle bağlanır. Ekin görevi aidiyet,
mülkiyet bildirmektir :
kitāb-u-m 99a/7

murād-u-m 99b/2

üstād-u-m-dan 95a/17

yazduRlar-um 99b/2

nutk-um 99a/17

b- Teklik 2. şahıs iyelik eki : -ñ, -(u)ñ, -(ü)ñ ; -n
Metnimizde teklik 2. şahıs iyelik eki –ñ ve –n olarak iki şekilde
kullanılmıştır. Ekin yardımcı ünlüsü (u) ve (ü) dür. 1 yerde (ı) tespit edilmiştir.
el-ü-ñ 98b/17
c- Teklik 3. şahıs iyelik eki : -ı, -i, -u, -ü ; -sı, -si
Teklik 3. şahıs iyelik eki ünsüzle sonlanan isimlere –ı, -i, -u, - ü ünlü ile
sonlanan isimlere de –sı, -si şeklinde gelir Metnimizden seçilmiş örnekler şunlardır :
kir-i-n 81b/4

kül-ü-ni 85b/12

kozalaġ-ı-n 82b/11

Roltuġ-ı 69b/3

kuyruġ-ı-na 83b/17

Rulaġ-ı 84a/3
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uyuz-u-nı 77a/12

saġ-ı-n-da 87b/12

soncu-sı 80a/1

joru-sı-nı 87b/11

taze-si-nden 72b/13
ç- Çokluk 1. şahıs iyelik eki : - muz, -müz ; -(u)muz, (ü)müz
Çokluk 1. şahıs iyelik eki –muz, müz’dür. Ünsüzle sonlanan isimlere (u) ve
(ü) yardımcı sesleri ile bağlanır, Metnimizde 1 yerde tespit edilmiştir .
mücerreb-ü müz-dür 60a/14
d- Çokluk 3. şahıs iyelik eki : -ları, -leri
Bu ek çokluk eki –lar, -ler ile teklik 3. şahıs iyelik eki –ı ve –i’ni
birleştirilmesinden meydana gelmiştir.
göz-leri 67a/8,

gıda-ları 70a/1

gevde-leri-ne 80a/15

3- İSİM ÇEKİMİ
a- İlgi hâli eki
Bu ek, sonu ünsüz ile biten isimlere –uñ,- üñ; ünlü ilen biten isimlere ise –
nuñ , -nüñ şeklinde gelmektedir. Metnimizde tespit ettiğimiz bazı örnekler şunlardır :
joġan-uñ 71a/6

süd-üñ 73b/15

paş-uñ 90a/17

yaġ-uñ 61a/3

Ruzı-nuñ 70b/3

serçe –nüñ 88b/13

temregü-nüñ 80b/16

b- Yönelme hâli eki
Eski Türkçe döneminde bu ek -ġa, -ge şeklindedir. Günümüzde ek -e, -a
şeklinde kullanılmaktadır. Ünsüzle biten isimlere doğrudan, ünlü ile biten isimlere –
y ve –n yardımcı ünsüzleri ile bağlanmaktadır.
ay-a 69a/1

bal-a 86a/3

delü-y-e 88b/11
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Rulaġ-ı-n-a 87b/8

murād-a 99b/5

najur-a 76b/8

jaç-a 77a/1

jaRal-a 77a/2

sigil-e 59b/14

sirke-y-e 76b/17

c- Belirtme (yükleme) hâli eki
Metnimizde üç türlü belirtme hâli eki tespit edilmiştir. İsimlerin yalın haline
getirilen –ı, -i belirtme hâli eki, Eski Türkçe döneminde ki –(ı)ġ , -(i)g ekinden –ġ v
–g nin düşmesi sonucu oluşmuş ve yardımcı ünlü durumundan belirtme hâli eki
görevini üstlenmiştir.
-ı, -i, -(y)ı, - (y)i, ü
aġız-ı 74b/3

dünyā-y-ı 97a/5

Rulunc-ı 84b/14

Metnimizde 3. şahıs iyelik eklerinden sonra –n yardımcı sesini olarak
karşımıza çıkan belirtme hâli eki örnekleri şunlardır :
baş-ı-n-ı 69b/1

göz-ü-n-i 87a/12

kab-ı-n-ı 83a/5

-n, ((-ñ)
3. şahıs iyelik eklerinden gelen –n belirtme hâli eki de metnimizde tespit
edilmiştir.
Rozalaġı-n 82b/11

kudreti-n 75b/2

-nı,
nı, -ni
Eski Türkçe döneminde bütün zamirlere getirilen bu ek, metnimizde sadece
“bu” zamirinde kullanılmıştır.
bu-nı 68b/1, 80a/9, 95a/9

ç- Bulunma hâli eki
Bulunma hâki eki –da, -de’ dir. Ekin –ta, -te’li şekli Eski Türkçe döneminde
görülürken, Eski Anadolu Türkçesi döneminde görülmez. Ek, 3. şahıs iyelik
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eklerinden ve

-ki aitlik ekinden sonra kullanılınca kendisinden önce gelen bir –n

sesi ile isimlere bağlanır.
‘ālem-de 95b/9

altı-n-da 69b/9

beden-de 87a/11

saġı-n-da 87b/12

bal-da 96b/12

d- Ayrılma hâli eki
Metnimizde tespit edilen ayrılma hâli eki -dan, -den şeklindedir. 1kelimede
-din şekli kullanılmıştır.
aġız-dan 80a/13

aSşam-dan 58a/1

akın-dan 73b/8

altın-dan 69b/3

ara-dan 84b/10

ay-dan 62b/10

beden-den 90b/11

no|ud-dan 72b/5

rende-den 66a/2

sen-den 94b/15

südin-den 83b/10

öñ-din

74a/5,

74b/14

e- Eşitlik hâli eki
Eski Türkçe döneminde -ça, -çe şeklinde olan eşitlik hâli eki metnimizde ca,-ce şeklinde tespit edilmiştir.
“ Kadar, miktar” anlamına gelen örnekleri :
bu-n-ca 97b/12-13

zerre-ce 95a/15

Metnimizde bu anlamların dışında başka anlam ifade eden örnekleri de
görülmektedir.
ardı-n-ca “ardından, ardında” 75a/1, 94a/10
öñi-n-ce “önünden, önünde” 76a/3
adet-ce 68a/4
“Ne” kelimesinin eşitlik hâli nice < ne+çe olup “ ne kadar,nasıl” anlamlarını
ifade eder, ekin –çe’li şekli de “ne” kelimesiyle birlikte kullanılmıştır.
nice-sin 85b/5

ni-çe 92a/8, 95a/3

ni-ce-ne-si 91a/13

f- Yön ekleri
-ra, -re yön eki :
-ra, -re eki Eski Türkçeden günümüze kadar kullanıla gelen bir ektir,
soñ-ra 57b/14 , 64a/11, 67b/2, 70a/12
üz-re 70a/7
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- aru, -erü yön eki :
- ġa, - ge ekleri ile -ru, -rü eklerinin birleşmesinden meydana gelen bu ek
Eski Türkçe de -ġaru, -gerü şeklinde kullanılmıştır. Batı Türkçesinde ekin başındaki
-ġ, -g’ler düşmüş ve ek –aru, -erü şeklini almıştır. Metnimizde 1 yerde tespit edilen
bu ek şudur :
yuk-aru 97a/12

yuk-aru-da< yoR-ġaru 64b/4

g- Vasıta hâli ekleri
ekleri :
- la, - le
Bu ek ile edatından meydana gelmiştir. İlgi hâli ekinden sonra da
gelebilmektedir. İle’nin ilk hecesi yardımcı sesler gibi düşmüştür :
bir-le 64b/17, 74a/1

emrüñ-le-dür 99a/17

- ıla, - ile
Bağlama edatı ile’nin i- ünlüsünün düşmediği şeklidir. Ünlü ile sonlanan
kelimelere bir –y- yardımcı sesi ile bağlanmaktadır.
bıçaġ-ıla 63a/2

nişāt-ıla 66b/9

su-y-ıla 59b/12

- n ((- ñ)
Eski Türkçe döneminde işlek bir ek olan –n vasıta hâli eki Eski Anadolu
Türkçesi döneminde işlekliğini kaybetmiştir. Bugün kalıplaşmış olarak birkaç
kelimede görülür.
deg-i-n-dür 90b/12

ol vakt-ı-n 65b/1

4- SAYI İSİMLERİ
a- Asıl sayı isimleri:
Sayı isimleri, sayı isimlerini bildirdikleri için isim olarak kabul edilirler fakat
kullanışları bakımından belirtme sıfatı görevini üstlenir. Metnimizde tespit ettiğimiz
sayı isimleri şunlardır :
a- Asal sayı isimleri
altı

:

altı dirhem 58a/7,

altı aydan berü 62b/10

altı gün 79b/1 ,

altı ay 96b/3

altmış :

altmış 60b/10 ,

altmışa varınca 96b/16

beş

beş 58a/12, 60a/13,

beş dirhem 65b/9

:

beş diş 66a/12,
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biñ

:

biñ fülüri 95a/13,

bir

:

bir 57b/2, 58a/3, 58b/4,
bir gün 71a/5,

biñ yıllar 95a/10
bir gündür 80a/2

bir gice 89b/1,
dört

:

dört vaRıyye 63b/10,

dört nesnedendür 66b/6

dört dirhem 70b/11,

dört günde 75b/7

elli

:

elli dirhem 60a/16, 61a/7,

elli yıldan 62a/12

iki

:

iki 57b/6, 58b/2,

iki buçuk dirhem 96b/11

iki yüz :

iki yüz dirhem 60b/11, 62a/14, 66a/11

RırR

:

RırR dirhem 60a/8,

RırR gün 61a/8

otuz

:

otuz ve Ralye 59b/15,

otuz yıla 96b/15

otuz altı :

otuz altı dane 58a/12,

on poRuz :

on poRuz fā’īde 67a/5,

sekiz :

sekiz fā’īde 64b/4, 66b/13, sekiz danesi 94a/5

üç

üç serçe 58b/9

üç gün 58b/10

üç günde 59b/5,

üç jabaS 62b/11

yedi fā’īdesi 58a/3,

yedi kerre 61b/5

yedi edviyye 65b/10,

yedi danesi 78a/10

yedi

:
:

yetmiş :

yetmiş yıl 95b/4,

yigirmi

:

yigirmi dirhem 58a/12
yigirmi yıllıR 60a/3
yigirmi ve bulġarı yaġı 62a/15
yigirmi gün 78a/12

yigirmi altı

:

yigirmi altı fā’īde 67a/14

yigirmi beş

:

yigirmi beş dirhem 58a/14

yigirmi bir

:

yigirmi bir dürlü renc 68a/6

yigirmi dört

:

yigirmi dört fā’īdesi 70b/7

yigirmi iki

:

yigirmi iki pāre 98a/8

yigirmi yedi :

yigirmi yedi fā’īdesi 58a/3, 70b/16

yüz

yüz dirhem 60b/11, yüz yaşın 98a/1

:

yüz yaşından 94b/1
yüz yigirmi

:

yüz yigirmi dirhem 58a/6
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b- Yabancı asıllı sayı isimleri :
çihār :

çihār şenbih gicesi 69a/4

c- Üleştirme sayı isimleri :
beşer :

beşer dirhem 58a/11, 59a/4

birer

birer Rısım 59a/5,

:

birer mikdār 60a/7
birer dirhem 97a/3
ikişer :

ikişer dirhem 58b/16, 59a/3, 64a/8

onar

:

onar kerre 76a/1

üçer

:

üçer dirhem 57b/16, 58b/12, 59a/4

d- Sıra sayı isimleri
Sıra sayı isimleri asıl sayı isimlerine -ncı, -nci ; -(ı)ncı, -(i)nci isimden isim
yapma eki getirilerek yapılmaktadır.
altmışıncı

:

altmışıncı bāb 97b/4

beşinci

:

beşinci gicesinde 68b/9

dördüncü

:

dördünci 67a/15
dördünci derecede 93b/11

ellinci

:

ellinci bāb 75a/16

elli altıncı

:

elli altıncı bāb 93a/11

elli beşinci

:

elli beşinci bāb 92a/6

elli birinci

:

elli birinci bāb 83a/6

elli dördünci :

elli dördünci bāb 90b/1

elli ikinci

:

elli ikinci bāb 86b/16

elli üçünci

:

elli üçünci bāb 88b/17

ikinci

:

ikinci66b/14
ikinci derecede 74a/6

RırRıncı

:

RırRıncı bāb 59a/11

RırR altıncı

:

RırR altıncı bāb 66b/4

RırR birinci

:

RırR birinci bāb 59b/7

RırR ikinci

:

RırR ikinci bāb60a/4

RırR sekizinci :

RırR sekizinci bāb 69b/17
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RırR poRuzuncu :

RırR poRuzuncu bāb 71b/12

RırR üçünci

:

RırR üçünci bāb 61a/2

RırR yedinci

:

RırR yedinci bāb 67b/12

otuz sekizinci :

otuz sekizinci bāb 57b/4

otuz poRuzuncu :

otuz poRuzuncu bāb 58a/15

üçünci

üçünci derecede 74a/6

:

üçünci 67a/6

5- İSİMDEN İSİM YAPMA EKLERİ
-R
Bu ek iki ünlü arasına girince yumuşayarak “ġ” olur.
Rab-u-ġ-ı 62b/4
-l
- sil, -sıl isimden isim yapma ekinden oluşmuştur. Renk isimleriyle kullanılır.
kız-ı-l 79a/11,88a/1

yeş-i-l 60b/8, 62b/14

-n
boy-u-n-ına 86b/9

boy-(u)n-una 83a/11, 89b/12

boy-n-unda 89a/12
İsimlerden zarf yapan bir ektir.
yak-ı-n 60b/5

yak-ı-n-dur 75a/2

- ak
Ekin ünsüzü iki ünlü arasına girdiğinde yumuşayarak “g” olur
ben-eg-i 79a/9

ben-ek 79a/17

bögr-ek 69b/8

bögr-eg-e 75a/8

bögr-ek-de 64b/14
- an, - en
Metnimizde “oglan” ve “eren” kelimelerinde görülmüştür.
oġl-an 68b/17, 83b/8

oġl-an-ın 90a/15

oġl-an-cuġı 82b/16

oġl-an-cıR-lar 90a/13

oġl-an-cık-laruñ 60b/15

er-en-ler 68a/2-3

- ar
Üleştirme sayı sıfatı yapan bir isimden isim yapma ekidir. Metnimizde tespit
edilen örnekler şunlardır :
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beş-er 58a/11

bir-er 60a/7

iki-ş-er 58b/16

on-ar 76a/1

üç-er 58b/12
- cı, - ci
Meslek isimleri yapan bir isimden isim yapma ekidir.
Metnimizde 1 yerde tespit edilmiştir.
el-çi 98a/2
- gü
eye-gü-si 69b/11-16
- la, -le
öy-le-ye 94a/16
- lu, - lü
İsimlerden sıfat yapan en işlek ektir. Eski Anadolu Türkçesinde ekin ünlüsü
daima yuvarlaktır. Eski Türkçe döneminde -lıġ, -lig ; -luġ, -lüg şeklinde
kullanılmıştır. Eski Anadolu Türkçesi döneminde ise ekin –ġ, ve –g’leri düşmüş ve
sadece yuvarlak şekli kullanılmıştır. Yalnız metnimizde birkaç yerde –lı, -li şekli
görülmüştür.
aġu-lı canavar 80a/9

sebeb-li dest 98b/11

süd-li 72a/16

yük-li ‘avrat 76b/15

bag-lu 87a/8

dür-lü 63b/9,68a/6

hāl-lü-nüñ 67b/7

‘illet-lü 67a/3

Ran-lu 67a/7

jaçak-lu 77b/12

sevgü-lü 87a/13

jıraca-lu 78a/2

yük-lü 85a/5
- cak, - cek, - çek
gök-çek 85b/16

ılı-cak 92b/12

ısı-cak 77b/15, 84a/15

tiz-cek 80a/9

- cuk, - cük
Küçültme ve sevgi ifade eden bir ektir. Ekin ünsüzü iki ünlü arasında kalınca
yumuşayarak -ġ, -g olur. Metnimizde tespit edilen örnekler şunlardır :
oġlan-cuġ-ı 82b/16, 83a/5

oġlan-cuR-lar 90a/13

Metnimizde iki yerde -cıR şeklinde kullanılmıştır.
oglan-cıR-laruñ 60b/15, 80a/14

107

- daş
Ortaklık ve beraberlik bildiren isimler yapan bir ektir.
Rarın-daş 68b/11

Rar-daş-lara 94b/7

- dın
Ayrılma hâli eki olmasına rağmen belirli kelimeleri zarflaştırır.
ön-diñ 74a/5, 74b/14
- düz
Zaman zarfı yapan ve işlek olmayan bir isimden isim yapma ekidir.
Metnimizde şu örnekte görülmektedir :
gün-düz 69a/15
- lık, - lik
lik ; - luk, - lük
Ekin ünlüsü metnimizde düzlük yuvarlaklık uyumuna uymamaktadır. Ekin -R
ve -k ünsüzü iki ünlü arasında kaldığı zaman yumuşayarak -ġ ve –g olur.
Metnimizde seçilen örnekler şunlardır :
er-liġ-in 80b/1

er-liġ-e 80b/9

gıda-lıġ-ında 74a/5

iri-lig-in 76b/13

iri-lig-ine 74a/2

Rarañu-lıġ 85b/6

kuru-lıġ- ına 74a/14

kör-liġ-in76b/17

sarı-lıR-dan 63b/16

dost-lıR 87a/15

- rak, -rek
“Daha, en” anlamlarını veren karşılaştırma ekidir. Ekin ünsüzü iki ünlü
arasına girdiğinde yumuşayarak –ġ, -g olur.
artuk-rak 75a/6

Ratı-raR 66b/15

tiz-rek 67b/4

yeg-reg-i 72b/13

yig-reg-i 73b/15
- suz, -süz
-lu, -lü sıfat yapma ekini olumsuzu olarak kullanılan bu ek daima yuvarlak
ünlüdür.
sen-süz 89a/10

ju-suz-luġ-ı 63a/13

- acuk, ecük
Metnimizde “az” kelimesinde tespit edilen bu ek küçültme ifade eden isimler
yapar.
az-acuk 85a/16
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- cegez, - cuġaz,
cuġaz, - cügez
Küçültme ve sevgi ifade eden bir isimden isim yapma ekidir.
küp-cegez-e 63a/17
- ncı, - nci,
nci, - (ı)ncı, - (i)nci ; - (ü)nci
Bu ekler, asıl sayı isimlerinden sıra sayı isimleri yaparlar. Ülü ile biten
sayılara - ncı,

- nci ; ünsüzle biten sayılara da –ı ve –i yardımcı ünlüleri ile

bağlanır. Metnimizde yardımcı ünlü –u, -ü şeklinde de tespit edilmiştir.
beş-i-nci 68b/9

bir-i-nci 83a/6

dörd-ü-nci 90b/1

iki-nci 60a/4

kırk-ı-ncı 59a/1

üç-ü-nci 76a/6

6- FİİLDEN İSİM YAPMA EKLERİ
Bu ekler, fiil kök ve gövdelerine gelerek onlardan isim oluşturan eklerdir.
-a
Bu fiilden isim yapma eki metnimizde “kısa” kelimesinde görülmüştür.
Rıs-a-lmış 62b/2
- ı, - i
Metnimizde “yakı” kelimesinde tespit edilmiştir.
yaR-ı ideler 59b/9

yaR-ı ide 76a/9

yaR-ı idicek 91b/16
- u, - ü
Eski Türkçe döneminde –(ı)ġ, -(i)g şeklinde olan bu ek –ġ ve –g’lerin
düşmesi sonucu önlerindeki ünlüleri yuvarlaklaştırmıştır. bu ünlüler yapım eklerinin
görevlerini üstlenmiştir.
Roy-u-la 59b/17

sanc-u- 87a/11

jar-u 78a/5

-ġ
ba-ġ-lu 87a/8

ba-ġ-layup 61a/14

ba-ġ-lasalar 79a/1
- R,R,- k , (u)R,
(u)R, - (ü)k
Bu ek, geçmiş zaman görevinde isim ve sıfatlar türetir. Ek, iki ünlü arasında
kaldığında yumuşayarak –ġ ve –g olur.
art-u-R 73a/14

ayr-u-R 64b/4

del-ü-g-ine 81a/16

döşek-den 97a/8
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eksü-k 84b/17

öksürü-g-e 73a/5-15

jovu-R 76a/8

jovuR-dan 78a/3

-l
Metnmizde “dükeli” kelimesinde görülmektedir.
düke-l-i 90b/11
-m
Hareket bildiren fiilden isim yapma ekidir.
öl-ü-m-den 99a/15

yar-ı-m 79a/6

- n, - (ñ)
Metnimizde tespit edilen örnekler şunlarıdır :
al(ı)-n-ına 77a/3

ek-i-n 68b/16

-t
Metnimizde “yoġurt” kelimesinde tespit edilmiştir.
yoġur-d-a 77b/5

yoġur-t-lıca 94a/11

- aR,
aR, - ek
Yer ve alet isimleri yapan bu ek Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan işlek
bir ektir. Ekin ünsüzü iki ünlü arasında kalınca yumuşayarak –ġ ve –g olur.
bıç-aġ-ıla 63a/2

Rork-aR 80a/14

saç-aR-ludur 77b/12
- an, - en
Metnimizde “diken” kelimesinde tespit edilmiştir.
dik-en-inüñ 78a/11

diken-i 80a/17

- az, - uz
Metnimizde “boġaz” kelimesinde tespit edilmiştir.
bog-az 73a/16

boġ-az-uñ 80a/17

boġ-az-ından 94b/3

boġ-az-ı 80b/3

boġ-az-lasa 88a/15
- gü
Metnimizde “sevgi” kelimesinde görülmüştür.
sev-gü-lü 87a/13
- Ru
“UySu” ve “ kohu” kelimelerinde karşımıza çıkan bir ektir.
uy-Su < udı - Ru 73a/1

uy-Su-yı 78b/3
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uy-Su-sı 86b/3

Ro-Su-sın 75a/12, 75b/13

ko-Su-sına 78b/10
- cek
em-cek-de 72b/7

em-cek 81a/10

- ġun, - kun
Metnimizde “ar” fiili ile birlikte kullanılmıştır.
ar-Run 66a/13

Ruz-ġun 88b/10

- mak, - mek
Mastar eki olup, bir hareket ve oluş ismi yapar. Ekin ünsüzü iki ünlü arasında
kalınca yumuşayarak –ġ ve –g olur
çıkar-mak 61b/7

diril-mek 68a/3

eyle-mek 69a/13

et-meg-i 75a/7

var-mak 89b/2

vir-mek 94a/11

- miş
Metnimizde tespit edilen örnekler şunlardır :
çürü-miş 82a/17

iç-miş 83b/7

ye-miş-ini 78b/8

ye-miş-inden 79a/15

ye-miş-ler 82b/17

II. ZAMİR
1- ŞAHIS ZAMİRLERİ
Metnimizde 1. teklik şahıs zamiri eki ben, 2. teklik şahıs zamiri sen, 3. teklik
şahıs zamiri ol’dur. Zamirlerin çekimleri sırasında kök değişiklikleri olmaktadır. İlgi
hâli eki almış şekillerinde ekin ünlüsü yuvarlaktır.
1- Şahıs zamirleri : ben ,
ben

62b/9, 94b/1, 97a/6-9-10, 98b/1
ben-i 98a/16,

bana 97b/6-8-12-13, 98a/13-17

2- Şahıs zamirleri : sen, siz
sen

siz

99a/17, 99b/1,
sen-üñ içün 98a/17

sen-üñ 99a/17

sen-dedür 89a/11

sen-den 94b/15-16

sen-süz 89a/10

sanā 98b/16, 99a/13

siz-üñ 98a/1

siz-lere 98a/3
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3- Şahıs zamirleri : o, ol ; anlar
o,ol

ol ki 97b/10

anı

87a/13

anuñ

66b/10, 88a/6, 94b/3

aña

89b/2, 99b/3

anlar 61b/10

ol Sayındur 98a/3

anlar-ı 83a/16

2- İŞARET ZAMİRLERİ
ZAMİRLERİ
Metnimizde tespit edilen işaret zamirleri : bu, ol, o ve şol’dur.
bu

o, ol

bu daSı 58a/4

bunuñ 61b/9

bunuñ tecribesin 66a/16

bunı bilgil 68b/1

buña 71b/1

bunda 99a/15

bundan 97a/10

bunca 99a/17

oldur ki 61a/4

ol ki 75a/3

ol kimesne 89a/10
Şol zamiri :
Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan ve metnimizde de tespit ettiğimiz şol
zamiri, “uş” gösterme edatı ile “ol” zamirinin birleşmesinden meydana gelmiştir.
Metnimizde tespit ettiğimiz örnekler şunlardır :
şol Radar Rarışdur 61a/1

şol ġayrı 93a/12

3- DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ
Metnimizde tespit ettiğimiz dönüşlülük zamirleri kendü ve kendüz’dür.
Günümüzde kendi ve iyelik eki almış şekli kendisi kullanılmaktadır.
kendü

kendü-m 62a/9
kendü-ni 69b/4

kendü-ñe 89a/8

kendü-ye 83b/6

kendüñ-de 89a/9

kendü-den 68b/8

kendü-ler 76a/5

kendüz < kendü + öz
kendüz-inde 84b/5

4- BELİRSİZLİK ZAMİRLERİ
Metnimizde tespit edilen belirsizlik zamirleri şunlardır :
kim, kimi
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kimüñ adına 99b/3

kimüñ malı 97b/10

kimüñ sidügi 87b/17

kimi şahid kimi tezkiye olup 98a/5

kimesne < kim + ise + ne
kimesne kimesne’i 82b/2, kimesne 87a/1-10, 89a/10
her kim, her kime
her kim jarımsaġı yaġıla biryān eylese yise 76b/1,
her kim pişmiş jarımsaġı yise 76b/2
her kimüñ ki jaçı ve jaRalı dökülse 76b/3
her kim nergis juyın göze dürtse 76b/16
her kimüñ elin ayaġın 76a/8
her kime içürseler 77a/4
biri, birisi, her biri, her birisi
cümleden her biri melhem-i daSlıyūndur 60a/5
birinüñ daSı dibini delüp 62a/1
birisi mizāc-ı insāna 70a/8
birisi büstanī birisi beyābānıdur 81a/17
her birinde ne 75a/17
her birinden beşer dirhem 95b/15
bunuñ her birisi 97b/8
Ranġı
Ranġı
her Ranġı evrākdan 61a/5
her Ranġısın 61a/10,61b/8

her Ranġısı olursa 61a/6
her Ranġısından 64a/5

ayruR
ayruR
fā’īdelerden ayruR on sekiz fā’īde daSı 64b/4
cümle, cümlesi
cümle sa|k olunup 66a/5

cümlesin melhem eyle 60b/11

cümlesi insan içündür 75b/3

cümleden biri 75b/4

fulan
fulan derde devādur 74b/6

fulan maraż içün diyü yise 74b/7
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5- SORU
SORU ZAMİRLERİ
Metnimizde de günümüzde olduğu gibi “kim” ve “ne” soru zamirleri
kullanılmıştır.
kim

kim var 98b/17

kim aRhednūs boġazlasa 88a/15

ne

ne kim yazdum 99a/8

6- BAĞLAMA ZAMİRLERİ
Bağlama zamiri “ki o” anlamını verir. Metnimizde tespit ettiğimiz örnekler
şunlardur:
tā kim ġalīż ola 60a/10

tā kim çirişe döne 61a/11

içinü kim jararmış ola 62a/7
müşāhede Rıla kim cümle eşyada hiç gerekmez 75b/2
diger keçi kim aR ola 84b/2

7- AİTLİK ZAMİRİ
Aitlik zamiri “ki” ekidir. Bu eke aitlik eki de denir.
bilde-ki 67b/9

belde-ki 70b/17

Rarnında-ġı 79b/3
IIIIII- SIFAT
Sıfatlar isim soylu kelimeler olup, bir isimle kullanıldığı zaman o ismi
nitelerler.

1- NİTELEME SIFATLARI
Metnimizde tespit edilen niteleme sıfatlarından seçilen örnekler şunlardır :
aç Rarına içüreler 80a/17

a|sen ġıdadur 72a/7

Rurı benefşe 58a/10

ekşi enar 92a/16

ekşi nesne 84a/5

eski zeyt yaġı 62b/6

jovuR etmegi 75a/7

genç Royun 72b/13

genç besli pavuRı 71b/2

gökçek gözli 83a/5

ısıcaR ju 61a/12

‘illetlü ādem 67a/3

issi ju 59a/14

Rabaca |abblar 92a/15

sırlu Raba 64a/11

jovuR ġıda 77a/7
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2- SIFATLARDA KARŞILAŞTIRMA
KARŞILAŞTIRMA - BERKİTME VE KÜÇÜLTME
a- Karşılaştırma sıfatı
Sıfatlarda karşılaştırma -rak, -rek eki ile yapılmaktadır. Metnimizde tespit
edilen örnekleri şunlardır :
artuk-rak 75a/6

Ratı-raR66b/15

tiz-rek 67b/4

yeg-reg-i 72b/13

yig-reg-i 73b/15
b- Berkitme sıfatları
Berkitme sıfatlarının bir kısmı, sıfatın ilk hecesine m,p,r,s eklerinden birinin
getirilmesi ile yapılmaktadır. Metnimizde bu şekline rastlanmamıştır.
Berkitme bazen de sıfatın tekrarlanmasıyla yapılmaktadır. Metnimizde tespit
edilen örnekler şunlardır :
dürlü dürlü sevdā aġrıların 77a/13
kar çiçegi dirler tüm tüm yapraġı olur 77b/11
c- Küçültme sıfatları
sıfatları
Küçültme sıfatları -cak, -cek ; -cuk, -cük ; -acuR, eçüR ; -cuġaz, -cügez ;
cegez ekleriyle yapılmaktadır.
bir az-acuR götürüne 85a/6

oġlan-cuġ-ı 82b/16

oġlan-cuR-lar 90a/13

küp-çegez-e 63a/17

3- BELİRTME SIFATLARI
Belirtme sıfatları, işaret, ,belirsizlik, sayı sıfatlarıdır.

a- İşaret sıfatları
Metnimizde tespit ettiğimiz işaret sıfatları bu, o, ol, şol’dur
bu

bu otları 58a/12

bu judan 64a/16

bu şarab 64b/14

bu ‘illetüñ 67b/8

bu bābda 92a/6

bu beyānı 94a/17

bu şerbeti 94b/1

bu tiryāk 96a/10

bu kitābda 97a/16
o

o kaynayan şaraba 64b/2

ol

ol Ruzınuñ 70b/3

ol soġanı 70a/12
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şol

ol vaRt 81b/5

ol araya 82a/9

ol suya 82b/11

ol evde 83a/17

ol evde 83a/17

ol köpügden 83b/12

ol küli 84a/2

ol çanaġa 84a/10

ol yoldan 85b/12

ol yire 88a/8

şol sah-dāne içinü 62a/7

şol Ronlu ādem 67a/7

şol müfred devāları 75a/16 şol kişiler 93b/1

b- Belirsizlik sıfatları
bir

bir mikdār misk 57b/2

bir şişeye Royup 57b/3

bir demde keser 58b/4

bir aġac ucuna 61b/1

bir yeşil yaġ olur 62b/14

bir gün 71a/5

birkaç

birkaç avuç issi ju 94a/15

birkaç ot bildürelim 75b/4

Ramu

Ramu emrāża 99a/11

her

her gün 78a/2

her ‘illete 96a/7

her jabah 65b/13

her vaRtda 68a/9

her yıl 93b/3

her yılda 93a/14

her zamanda 70a/7
hīç

hīç sustluk 64b/4

hiç vaRtı yoRdur 68b/2

hīç ża‘f vaRı ‘olmaz 70b/7
hiçgerekmeznesne’i yaratmamışdur75b/2
hīç eeri Ralkmaya 79b/1
cümle

cümle emrāżdan emin ola 57b/14
cümle süddeleri açar 72b/7 cümle eşyada 75b/2
cümle ‘askerüñ 76a/3

niçe

niçe yıllar 92a/8

niçe yıllardur 95b/1

c- Soru sıfatları
Metnimizde soru sıfatı olarak karşılaştığımız kelime “kanġı”soru kelimesidir.
Ranġı

Ranġı yanında ise 87b/12
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IVIV- ZARF
1- ZAMAN
ZAMAN ZARFLARI
Metnimizde zaman zarfı olarak kullanılan kelimeler, isim ve sıfatlardan
yapılanlar, isme son çekim edatı getirilerek yapılanlar ve doğrudan doğruya edat ve
zarf olanlar şeklinde üç bölümde incelenmiştir.

a- İsim ve sıfatlardan yapılanlar
andan “sonra” :

andan süzüp alasın 57b/2
andan indüreler 60a/10
andan çıRarup jıRasın 61a/8
andan jakla 63a/5

aSşamdan jabā|a dek :

aSşamdan jabā|a dek mu|arrā pişüre 58a/1

bir yıl :

bir yıl maraż görmeye 78a/11

bir gün :

bir gün turup bayat ola 71a/5

bir gice :

bir gice dursa çeküp çıRara 89b/1

birRaç gün :

birRaç gün yidüreler 77b/10

biñ yıllar :

yaşadı niçe biñ yıllar cihānda 95a/10

der|al :

der|āl aġrısı sakin ola 59b/5
der|al irinin kese 60b/9

evvel :

evvel |ammāma vara 60a/1
evvel turbı {ikr eyledüñ 76a/2

ol gice :

ol gice eseri }āhir ola 58b/8

çihārşenbe gicesi :

çihārşenbe gicesi itmeye 69a/4

düşenbe gicesi :

düşenbe gicesi cimā‘itse poġan oġlan ‘ālim ola 69a/6

her gün :

her gün juya girmek gerekdür 79a/13

her jabah :

her jaba| birer RaşıR içe 65b/13

her vaRtda :

her vaRtda binüp inmek |ayvānat işidür 68a/9

her yıl :

her yıl şerbet içmek lazımdur 93b/3

her zamanda :

her zamanda bedeni jı||at üzre olup 70a/7

ol vaRt :

ol vaRt gözlerin rāziyāne kökine sürerler 81b/5

jaba| namazı vaRtında :

jabah namazı vaRtında beş dānesin yudup

üzerine bir avuç issi ju içe 94a/7
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çıRduġı vaRtın :

yılanlar yirden çıkduġı vaRtın gözleri görmez

81b/5
jaġılduġı vaRtın :

jaġılduġı vaRtın issidür yaşdur 73b/12

uyuyacak vaRtı :

turpu uyuyacak vaRtın yise yatsa 75b/12

yatacak vaRt :

yatacak vaRt götürüne üç gün acāyib göre

58b/10
ulu bayram gicesi :

ulu bayram gicesi itmeye 68b/10

se-şenbe gicesi :

se-şenbe gicesi itmeye 69a/5

pencşenbe gicesi :

pencşenbe gicesi cimā‘ eylese toġan oġlan

zeyrek ve |ekim ola 69a/7
pencşenbe güni :

pencşenbe güni itse poġan oġlan zāhid ve ‘ābid

ola 69a/8
cum‘a gicesi :

cum‘a gicesi eylese poġan oġlan ‘ārif-i billāh ola

69a/9
cum‘a gün :

cum‘a gün eylese poġan oġlan ‘ālim ola 69a/9

şenbe gicesi :

şenbe gicesi cimā‘ iderse poġan oġlan mekkār

sa||ar ve hilebaz ola 69a/10
yek-şenbe gicesi :

yekşenbe gicesi cimā‘ iderse poġan oġlan

padişahlar Ratında raġbetlü ola 69a/11
bir yazda ve bir güzde :

bir yazda ve bir güzde ide 57b/14

yazda ve güzde yayda ve kışda : yazda ve güzde
yayda ve kışda ve ben bu şerbeti yüz yaşından
tecavüz itmiş kişilere virdüm 94b/1
Rışda ve yazda :

kışda ve yazda vireler 96a/6

b- İsme son çekim edatları getirilerek yapılanlar
yapılanlar
- dan berü, - den berü ; - tan berü :
altı aydan berü 62b/10
-e degin

:

otuz yıla degin 96b/15
- dan joñra :
ve bir sā‘atden joñra ju yirine şerbet ‘asel ide ki 71a/10
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iki sā‘atden joñra cimā‘ ide 71b/1
altı ay jaRladuRdan joñra buçuR dirhemden bir dirheme deñlü herkesüñ
mizācına göre vireler 96b/13
- a dek
jaba|a dek mu|arrā pişüre 58a/1

jaba|a dek keser 92a/9

- joñra
yedi kere böyle eylerseñ tamamdur joñra sa|R-ı beliġ idesin 61b/5
eprāfını tin-i |ikmet-ile sıvayasın jonra Ranun üstüne Royasın 62a/2
jovuRdan jakına öyleye Romaz ayırtalar joñra yimek yiye 94a/16

c- Doğrudan doğruya edat ve zarf olanlar
daSı :

gölgede Ruruda daSı deminde isti‘māl ide 57a/1
pişüre daSı yatacak vaktın için arıdup andan ide 58a/2
bir daSı görmege mu|tac eylemez 62a/11
benefşe’i muhkem ovasın daSı juyın jıRasın süzüp ocaġa
Royup 63b/12

girü “sonra, tekrar”
pavuR döşeye girü joġan puz eczā pavuR bu tertib ile tamam
döşeye 71b/7,sürse girü bite 76b/5,
Rıl dökülen yire birRaç kerre dürtseler girü bite 76b/6,
fınduġı dögüp Rıl dökülen yirlere sürseler girü bite 83a/2
hemīşe :

Sudānuñ virdügi i|sanı fehm it hemīşe eyleme noRjanı vehm it
99a/5

imdi :

pes imdi ‘ādet-i |ükemāca müelle ideler 64a/2
imdi mürekkeb ġıdalaruñ birisi mizāc-ı insāna müjli|dür
70a/8
cümlesi insān içündür imdi ‘azizüm bunlardan sırrına vāRıf
olduğumuz

75b/3

imdi bunuñ ıjlā|ı 93b/11
gel imdi yılda bir bu şerbeti iç eyleme ihmāl 95a/11
Raçan :

noSud Radar |abblar eyle Raçan kim safuñ birin götürünse
58b/7
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nişasta Rurı ve jovuRdur Raçan badem yaġı birle |arīre itseler
72a/8
daSı kendüs yapraġından issidür Raçan pa‘āmdan joñra yiseler
hażm ider 74a/4
Raçan jumaR birle pişürseler Rarnı baġlar 74b/2
nitekim :

nitekim ol paş sendedür 89a/11

öñdin :

pa‘āmdan öñdin yiseler to|me eyler 74a/5
pa‘amdan öñdin yiseler Rabż ider 74b/14

öyleye :

jovuRdan jaRına öyleye Romaz ayırtalar 94a/16

pes :

pes bunda olan Rudret ve Ruvvet 93b/14

tā :

daSı pılā ide tā salāSiyyete gelince her gün böyle ide 60a/2
diledüġüñ Radar al mu|kem dög tā kim çirise döne 61a/11
yāb yāb kaynadasın tā benefşe aġara 63b/11
ju Roya Raynada tā buSarı gide 64a/6

çün :

bu fikri idüp çün sefer eyledüm 97b/11

2- YER ZARFLARI
ara :

geyik boynuzın bir aradan çeküp 84b/10

Randa :

cemi‘yyet Randa olurdı 97b/6

Rarşu :

yoRşa Rarşu yürise 66b/15
aya ve güneşe Rarşu itmeye 69a/1

yaña :

ol yaña bu yaña gezineler 79a/16

3- MİKDAR ZARFLARI
Söz konusu zarflar, zarf olan kelimelerden ve sıfatların tespit şekillerinden
oluşmuştur. Metnimizde tespit ettiğimiz örnekler şunlardır :
az :

göz nurı az olmak 66b/7
hareketi az olsa 81a/15
az az üzerine Royup 60a/9

azacuk :

bir azacuR götürüne hamile ola 85a/6
bir azacuk götürse Soş ola 84b/8

biraz :

biraz alup sa|R oluna 59b/4

birkaç avuç : birkaç avuş issi ju içe 94a/15

120

birkaç kerre : Rıl dökülen yire birRaç kerre dürtseler 76b/6
birkaç kez :

Rurd ödüni aR düşen gözde birRaç kez çekseler aRın gidere
86a/1

daSı :

ova daSı pılā ide 60a/2
dühn-i ‘uRRab daSı böyle çıkar 61b/16
elli dirhem bal veyā şeker Rarsın daSı Raynadup kefin alasın
64a/7

şol kadar :

şol kadar Rarışdur 61a/1

üç jaba| :

gözüne üç jabā| çekdüm ol ‘illetden Salāj buldı 62b/11

4- SURET ZARFLARI
Suret zarflarının, hal, durum, sebep, sonuç, beraberlik, ayrılık, tehdit ve
benzerlik gibi anlamları vardır. Kelimelerin tekrarı ile yapılanları da vardır.
Metnimizde tespit edilen örnekler şunlardır :
ayruca :

bunları ayruca dögeler 59a/5
ayruca sa|R idüp Rıvamlı bal ile 58b/2

böyle :

penbe çekirdeği içi ve ġayrı içler yaġı böyle çıkar 61a/10
on gün böyle isti‘māl ide 70b/4

bu deñlü :

ol sevk u zevRden bu beñlü }uhūra geldüginden joñra 98a/10

bu resme :

sidügi putulanlara bu resme içüreler 79a/3

dürlü dürlü : dürlü dürlü sevdā aġrıların sakin ider 77a/13
eyle :

eyle bilgil 66b/5

girü :

sürse girü bite 76b/5

söyle :

söyle poġar 67a/16

5 – HÂL ZARFLARI
bile :

içine biraz na‘ne Roy bile Raynaya Rıvama gele 63a/4
aR soġanı toġrayup bile pişüre 70b/1

dāyim :

dāyim incir yiseler levni gökçek ide 82b/4
dāyim bednūs etin yise 88a/12

dāyimā :

bir oġlanuñ jaRalıtiz bitsün diseler fınduġı dāyimā dürteler
83a/3

giç :

jaçı uzada ve giç aġara 85b/9

hergiz :

hergiz uyumaya 84a/13
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hergiz gebe olmaya 86a/7
Soş :

bögürtlen yapraġın aġzı şişen kişi çeynese Soş ola 78b/15
levni Soş ider 70a/15

tīz :

yaraları ġayet tīz bitürür 60a/14
tīz hażm olur 72a/16
tīz bitüre 83a/4

yāb yāb :

yāb yāb Raynadasın 63b/11

V- EDATLAR
Edat olarak kullanılan kelimelerin bir bölümü sadece edat (gibi, için,
çün,kim,üzere ) bir bölümü ise isim, sıfat ve zarflardır. Edatları anlam ve görev
bakımından şu şekilde inceleyebiliriz :

1- BAĞLAMA EDATLARI
Bağlama edatların şu şekilde gruplandırabiliriz :

a- Şart bildirenler
eger :

eger sisi taze iken itseñ şişmez 59b/12
eger ju biterse tamām olmışdur 60a/10
eger sapı ayrılmamış olsa ma‘ īdeye ża‘f virür 63b/8
eger turp uyuyacaR vaRtın yise yatsa mizācın Ravī ide 75b/12
eger teke ödi ile jıġır ödüni karışdurup aġrıyan Rulaġa
pamzursalar hoş
ola 84b/3

egerci :

egerci 68a/2

ve eger :

ve eger aR paşı götürse jar ‘ rencin zā’il eyleye 90a/11
ve eger yay faslında virüseñ 94a/8
ve eger fajlın da şerbet virmek lāzım olsa 94a/11

b- Sonuç bildirenler :
amma :

ammā keremid yaġı böyle çıkar 61b/3
ammā ben ol evvelki yaġı cem‘itmezden evvel bu yaġı
Rullandurdum 62b/9
issidür ammā yaşlıRda ve RuruluRda mu‘tedildür cemī’i
dānelerden talıdur 71b/16
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lākin :

pirinç asını lākin çok yimekde süd tevellüd olur zirā pamarları
baġlar 72a/17
dimaġa Ruvvet virür lākin yil Roparur 75a/9

ya‘nī :

pejmürde olur ya‘ni sülpük olur 67b/1
cev ya‘ni arpa jovuRdur 72a/10
hams ya‘ni noSud evvel derecede issi ve yaşdur 72b/3
|ernūb ya‘ni keçiboynuzı Rurısın ishale yedürseler 92b/11

ve illā :

ve illā cemī‘i puzaRlar 68a/1
elemler ve za|metler |ajıl olur ve illā jol eyegüsi üstüne
olursa cayizdür 69b/16
jafravī ādeme münāsibdür ve illā balġami ādem içün olıcaR
joġanı demüre bile sancmaya 71a/13
bedeni semirdür ve illā göñül döndürür 73a/6

c- Sebep bildirenler
zīra

zīrā aġrılara ve sızılara böyle Ratı‘yaġ olmaz 62a/10
zīrā evlenmek nıjfu‘ddindür 67b/15
pirinç aşını lākin çoR yimekde süd tevellüd olur zīrā pamarları
baġlar 72a/17
zīrā barīd ve ratabdur ādemler çok yise fā’ īde ider 79b/12

çün

bu fikri idüp çün sefer eyledüm 97b/11

ç- İstisna bildirenler
illā :

illā cimā‘dan ‘akıl zāyil olur 68a/15
illā etmek yimeyüp etmek yirine inci ‘ yiye 77a/10

meger :

meger edviyye ve ‘ilācıla ide 68b/7
meger anlar kim utanacaR ola 69a/15
meger ol kişiler kim gögsi ve bedeni Rıllu ola 69b/13

d- Cümle bağlayıcılar
kim :

yaġun menfa‘atin bildürelüm dilerseñ kim her dürlü yaġı
çıRarasın 61a/3
şol şāh-dāne içinü kim jararmış ola 62a/7
şarab-ı incibār virmek gerekdür kim Ranı Rap‘ide 65b/2
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ulu bayram gicesi itmeye kim oġlan poġarsa altı barmaRlu ola
68b/10
ki :

jan‘atı oldur ki eyü alma ki Rurdı olmaya 63a/7
bunı bilürsin ki ne deñlü le}}etlü pa‘ām olsa 68a/14
menfa‘atlü nesne yoR mı idi ki evvel turbı zikr eyledüñ 76a/2

e- Bağlama edatları
hem :

melhem idüp cerā|āta uralar hem daSı sünnet yarasına latīfdür
60b/8
cerāhāt vāRī ‘ olur ve hem ciger altında nefS peydā olur 69b/9
beden-i insāna ġayet eyüdür hem nefāyisdür 71b/12
Ralur diyü buyurmışlar hem |aRiRāt purp cemī‘i pa‘āmı hażm
itdürür 76a/6

ve hem :

ve hem aġlamaz ola 79b/10
ve hem içüreler ve gevdede baş bert olana süreler 80b/6
gözleri nurlana ve hem etini Rurudup dögüp aç Rarnına ju-ıla
Salp idüp88b/8

- ıla, -ile :

āheste āteş ile kaynadalar 66a/14
şarab-ıla her kime içürseler bi-Soş ola 77a/4
fındugı dögüp bal-ıla Rarışdura yiye 83a/4

ve daSı :

ve daSı öykene ġıda virür 72b/6
ve daSı gögüs ve boġaz yumşadur 73a/
ve daSı kendüs yapraġından issidür 74a/4
ve daSı gögi tiryāke girür 77b/16
ve daSı idrārı bol ider 81a/1

f- Bağlama vavı :
vü :

ādemün reng vü rūyını hūb ider 72a/15

ve :

zā’il ider ve sust endānlıġı giderür 70a/9
yiye ve juyunı içe 70a/15
nişāta Rurı ve jovuRdur 72a/8
jofrādan olan ishāli sakin ider ve ġıdası buġdaydan azdur
72a/12
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beyni’i arturur ve Rarnı ve gögsi nerm eyler ve āvāzı açar
73a/7

g- Benzetme edatları :
nite kim :

nite kim ol paş sendedür 89a/11

beñzer :

bu çavuşlar turpa beñzer meydānında SalRı sürer 76a/5

şöyle kim :

mu|arra pişüre şöyle kim |all ola 66a/3
her birinde bir fi‘l vardur şöyle kim birbirine şirketi yoRdur
68a/13

h- Karşılaştırma edatları :
ne… ve ne : ne Ralıñ ve ne yufRa ola 72a/4-5
ne Ratı arıR ve ne Ratı semüz ola 72b/14

ı- Sıralama edatları :
ve… ve :

ayvanuñ dilerseñ ekjisinden ve patlusından 64a/13
bal ile gevdelerine dürteler ve kel başa ve jaçı jaRalı dökülene
dürteler
80a/15

ve...ve… ve:

cigeri issi v beñzi hūb ve Ranı jāfi ve |arāret-i ġarīziyye’i
ziyāde idüp64a/3
balġamlu ādeme ve ma‘ īdeye ve cigere ve bögrege ve Ravuġa
ajjı ider65a/10
birer dirhem ve za‘ferān üç dirhem hem ve sünbül ve majpakī
buçuġar dirhem cümle sa|R olunup 66a/5

2- SON ÇEKİM EDATLARI
Son çekim edatları genellikle edat olarak kullanılan kelimelerdir. Metnimizde
tespit ettğimiz son çekim edatları, kullanışlarına göre şu bölümlere ayrılırlar :

a- Yalın hâli isteyenler
isteyenler
1- Teşbih bildirenler
gibi :

yoġurup RızılcıR çekirdegi gibi şāflar idüp ortasına iplicek
Royalar 59a/1
beñzi jarı Rılar şol Ranlu ādem gibi pudaġı tepserür 67a/7
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göñli diledügi gibi |areket idesiz 69b/2
anuñ gibi olmaz 77b/12
jaġ ādem gibi bulduġın yese 79a/10
gice’ i gündüz gibi göre 86a/8

2- Sebep bildirenler
içün :

balġamī ādem içün olıcaR joġanı demüre bile jancmaya
71a/13
fulān maraż içün diyü yise ol maraż ‘ārıż olur 74b/7
Ratl olunmaR içün yüz kere siyāset meydānına geldüm 98a/7

3- Beraberlik bildirenler
birle :

‘asel veyā şeker birle Rıvāma getürüp 64b/17
Raranfil birle Raynamış ola 71a/11
zencebīl ve su‘ter birle ya‘nī arnavud büberi ile yiyeler
73b/11
sirke birle pişürseler cige ‘süddesin açar 74b/1
turpuñ juyın mirāre birle Rarışdura 75b/5

4- Başkalık edatı
ayruk :

ol yuRaruda dinen fā’īdelerden ayruR on sekiz fā’īde daSı ‘add
iderler 64b/5

5- Yer ve tarz bildirenler
üzre :

bedeni jı||at üzre olup tendürüst ola 70a/7

b- Yönelme hâli isteyenler
isteyenler
- a dek :

jaba|a dek mu|arrā pişüre 58a/1
jaba|a dek keser 92a/9

c- Ayrılma hâli isteyen edatlar
1- Zaman bildirenler
-dan berü, -den berü :
-den joñra :

altı aydan berü 62b/10

jovuRdan joñra jırlu Raba veyā şişeye Roya 64a/11
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geldüginden joñra bu ‘ilm-i pıbbuñ żuhūrına işāret buyurulmış
idi 98a/11

3- SORU EDATLARI
Metnimizde tespit edilen soru edatları şunlardır :
‘acep :

yarasa ‘acep Ruştur 88a/7

Randa :

eger ‘ālem-i ma‘nīden işaret olmasa bu cemi‘yyet Randa olurdı
97b/6

4- BERKİTME
BERKİTME EDATLARI
daSı :

jarımjak yaġı daSı böyledür 76b/5
yüregi daSı böyledür 88b/5
ve Ranın kese ve daSı dişlerin aġarda 89b/9

5- ÇAĞIRMA ( HİTAP ) EDATLARI
iy :

iy ‘azīz bilmiş olasın ki 97b/2
iy pālb-i esrār-ı ilahi bilmiş olasın ki 97b/5
şöyle bil iy rū|-ı Sūrşid 99a/13

6- NİDA EDATLARI
a- Teessüri
Teessüri nida ( pişmanlık ) edatları
ilāhī :

pālib-i esrār-ı ilāhi bilmiş olasın ki 97b/5
ilāhī sen bilürsin 99a/17

b- Gösterme edatı
tā :

tā aġrısı sakin olınca dura 82b/13
tā anı gidermeyince uyanmaya 84b/3

VIVI- FİİL
1- OLUMSUZLUK EKİ
Metnimizde olumsuzluk eki olarak –ma, -me fiilden fiil yapma eki
kullanılmaktadır. Fiil kök ve gövdelerine direkt doğrudangetirilen ve işlek olan bir
ektir.
Metnmizde tespit edilen olumsuzluk eki örnekleri şunlardır :
aġart-ma-ya 76a/11

aġla-ma-z ola 79b/10
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aġrı-ma-ya 86a/2

aR-ma-z ola 87b/2

ayrıl-ma-mış olsa 63b/8

ayrıl-ma-ya 86a/6

baġır-ma-ya 84a/1

barış-ma-sa 87a/15

bit-me-ye 86a/16

de-me-se 61b/2

dut-ma-ya 85a/16

gel-me-ye 85b/13

gör-me-dük 95a/2

iç-me-yeler 85a/15

it-me-yeler 65b/12

it-me-yesin 68b/9

Ron-ma-ya 87b/1

Ruru-ma-ya 71a/8

söyle-me-ye 86b/13

unut-ma-ya 89a/5

uyu-ma-sa 79b/8

yi-me-yüp 77a/10

yorul-ma-ya 83b/4

2- İSİMDEN FİİL
FİİL YAPMA EKLERİ
İsim kök ve gövdelerine gelerek onları fiil yapan eklerdir. Metnimizde tespit
edilen isimden fiil yapma eklerinin örnekleri şunlardır :
- a -, - e dil-e-se 89b/2

beñz-e-r 76a/5

uz-a-da 85b/9

yaş-a-dı 95a/10

iş-e-sün 60b/6

- ı -, - i jaR-ı-n-a 92a/11

jaR-ı-n 99a/3

jaR-ı-n-mak gerek 68a/9
-ldiri-l-mek 68a/3

Rıja-l-mış 62b/2

- ar -, - er Rar(a)-ar –sa 80a/6

jar-ar-mış ( < jarıġ-ar- ) 62a/5

sar-ar-sa 79b/5
- la -, - le
beñi-le-meye 90a/14

ısmar-la-ya 94a/12

ev-le-nmek 67b/15

jaR-la 60a/7

jaR-la-ya 60a/1

jak-la-yalar 66a/15

söy-le-meye 86b/13

söy-le-ş-meye 68b/12

ju-la-ndurur 74b/3
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3- İSİMDEN YARDIMCI FİİLLERLE FİİL YAPMA
a- İsimden sonra gelen, manadan çok vazife yüklenen, manasını ge
geldiği
ldiği isme göre
alan fiiller :
Bunlar it- kıl-eyle- ve ol- fiilleridir. Bu fiiller metnimizde yanlarındaki
isimlerle birleşerek yeni anlamlar yüklenmiştir.
itit- et - :
‘afv it- 98b/4

aR it- 62a/6

‘asel it- 71a/10

baSş it- 63a/8

bāpıl it- 75a/14

berāber it- 88a/14

beyān it- 94b/6

biryān it- 76b/10

bol it- 81a/1

böyle it- 60a/2

buSūr it- 57a/2

cem‘ it- 58a/8

cem‘ it- 57a/11

cezb it- 59a/7

cezb it- 58a/17

def ‘ it- 58a/17

du‘ā it- 68a/17

ġaflet it- 95b/7

ġamz it- 98a/11

ıjlā| it- 73b/6

icābet it- 59a/11

iSrāc it- 93a/13

iRrār it- 68a/16

Rabż it- 65b/4

Rıvam it- 65b/12

Rıyās it- 99a/9

Rıyās it- 71b/10

kifāyet it- 59b/6

nerm it- 74a/15

nerm it- 76a/10

jāfī it- 65b/11

sa|R it- 58b/2

sākin it- 63a/1

jarf it- 61b/11

seyā|at it- 98b/2

sust it- 75a/7

sürme it- 83a/6

şāf it- 59a/10

şerh it- 96b/6

tevellüd it- 73a/8

pılā it- 59b/2

pılā it- 85a/17

pılā it- 86a/13

tiz it- 61b/13

tütsi it - 78b/9

tütsi it- 77a/8

vajl it- 62a/4

vehm it- 99a/5

yaRı it- 59b/11

yaRı it- 91b/16

zayil it- 76a/17

jāfī Rıl- 70a/16

pılāRıl- 83b/13

biryān eyle- 76b/1

bol eyle- 79b/15

cem‘ eyle 62b/4

def ‘ eyle- 94b/14

sefer eyle- 97b/11

cem‘eyle-97b/2

ihmāl eyle- 98a/16

buSūr eyle- 89b/15

germ eyle- 73a/7

ihmāl eyle- 98a/16

Rabż eyle 65a/16

na}ar eyle- 97b/11

nazm eyle- 98a/9

nerm eyle- 73a/7

jāfī eyley- 76a/14

Rıl - :
ġalebe Rıl- 89b/5
ziyāde Rıl- 67a/5
eyle - :
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sa|R eyle- 76b/2

sa|R eyle- 61a/1

siyaheyle- 77a/2

sust eyle- 69b/5

vezn eyle 89a/9

zā’il eyle- 77a/1

zayil eyle- 65b/6

zayil eyle- 75b/17

zikieyle- 76a/2

ziyāde eyley- 98b/1

ziyān eyle- 96b/15

ol - :
‘ābid ol- 69a/8

acı ol- 80a/7

aġlaġanol- 83b/8

aġlamaz ol- 79b/10

aR ol- 84b/2

arıR ol- 69b/13

arıR ol- 67a/8

‘ ārıż ol- 69b/6

‘ ārif-i billāh ol- 69a/9

āşikāre olu- 69b/15

‘azl olu- 68b/5

baġırġan ol- 83b/17

bencil ol- 68b/14

berāber ol- 65b/5

berkinmiş ol- 70b/5

bit ol- 88a/3

bit olmay- 77a/8

bol olan- 81a/11

çoR ol- 81a/12

çoR ol- 83a/12

daSil olur- 99a/15

eksük ol- 84b/17

eski ol- 72a/2

ġāfil ol- 68b/8

ġalib ol- 68b/4

gebe ol- 85a/10

gerek ol- 57b/3

germ ol- 67a/8

gökçek ol- 85b/16

ġubār ol- 64a/9

güzel ol- 82b/16

‘ibret ol- 97b/12

iStiyār ol-93b/2

Rabż ol- 79b/13

Rādir ol- 64a/4

Rādir ol- 67a/10

Rādir ol- 75b/14

Rızıl ol- 63a/2

kötürüm ol- 79a/13

Rulunç ol- 80b/10

nājür ol- 60b/8

nesne ol- 93b/6

nev‘ ol- 67a/16

jādıR ol- 69a/13

jādır ol- 76a/4

sa|R ol- 59b/4

sākin ol- 59b/5

saākin ol- 82b/13

sākin ol- 82b/12

sevgülü ol 87a/13

jızı ol- 59a/2

jovuR ol- 79a/7

sust ol- 64a/9

sust ol- 79a/9

şiş ol- 77b/5

pabīb ol- 98b/7

tamām ol 60a/10

paş ol 78b/16

tevellüd ol- 72a/17

tezkiye ol- 98a/5

vaRt ol- 65b/16

vāRıf ol- 93b/7

yeli ol- 81b/12

zinde ol- 94b/2

zeyrek ol- 87b/15

b- İsimden sonra gelen, başlı başına bir mana ve vazife yüklendiği gibi, bazen de
sağlayan
ğlayan
sadece fiilleştirme için kullanılan ve dilin deyim açısından zenginleşmesini sa
fiiller :
Üzerinde çalıştığımız metinde bazı fiillerin, ismin yalın hâli olmak üzere
çeşitli hallerinde ve iyelik şekli ile kullanıldıklarını görmekteyiz.
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1- Yalın halde olan kelimelerle
aġar- :

benefşe aġara 63b/11

bit- :

Rıl bitse 89b/11

bitür- :

et bitürür 60b/16

bul- :

Rıvām bula 66a/14

döndür- :

göñül döndürür 73a/6

geçür- :

şişe geçüresin 62a/3

gel- :

Ran gelse 80b/15

getür- :

uySu getürür 65a/11, 73a/1

iriş- :

devā irişe 92a/7

Ral- :

‘āciz Rala 71a/12

Ropar- :

yil koparur 75a/9

Roy- :

ju koya 64a/6

jaç- :

nar-ı misk jaça 71a/9
ju jaçalar 64b/11

joR- :

fetīl joRmaR 60b/3
yılan joRsa 78b/17

jür- :

jofrā sürer 74b/16

2- İyelik eki alan isimlerle
art- :

Ruvveti artar 62b/1

jarar- :

beñzi jararsa 79b/5

pur- :

Ranı pura 77a/3

ufan- :

kişinüñ dişi ufansa 85b/11

3- Belirtme hâli alan isimlerle
aç- :

āvāzı açar 73a/7
süddelerin açar 67b/10
talaġı açar 74a/12

al- :

kefin alasın 64a/7
köpügin alasın 63b/13

arıd- :

mesāne’i arıdur 67b/9
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baġla- :

tamarları baġlar 72a/17

dökül- :

jaçı jaRalı döküle 88a/13

jaç- :

juyunı jaçsalar 82a/16

jıR- :

juyın sıkasın 63b/12

julandur- :

aġzı julandurur 74b/3

sür- :

jofrāyı sürer 75a/5

yu- :

başını yusa 76a/10
elin ayaġın yusalar 84a/11

4- Yönelme hâli alan isimlerle
at- :

yabāna atsa 83b/5

bas- :

sigile basalar 84a/17

çek- :

göze çekseler 81b/3

çık- :

juya çıRa 62b/5, 63b/11

dök- :

üzerine dökesin 70b/13

dürt- :

gevdesine dürtseler 78b/14
gözüne dürte 79a/8
başına dürteler 80b/17

gel- :

Rıvāma gelür 67b/3
jala|a gelür 67b/1

getür- :

Rıvāma getüresin 63a/10-11
Rıvāma getüreler 64b/13

Rat- :

şaraba Rata 64a/10
bala Rata 66a/6
sirkeye Ratsa 76b/17

sür- :

baş aġrısına süreler 78b/4
göbegine sürse 82a/10

ur- :

başına ursalar 87b/3
üzerine ursalar 82b/3
nāsūra ursa 76b/8
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5- Bulunma hâli alan isimlerle
yat- :

zindanda yatdum 98a/7

6- Ayrılma hâli alan isimlerle
ayır- :

öykenden ayırur 78b/5
bedenden ayırur 90b/11

Rurtar- :

elemden kurtarur 79a/1

jaRın- :

jovuRdan jaRınç 94a/16

4- FİİLDEN FİİL YAPMA EKLERİ
Fiil kök ve gövdelerinden yeni fiiller yapmakta kullanılan eklerdir.
Metnimizde tespit edilen ekler şunlardır :

a- Ettirgenlik ekleri
- ar -, - er –
çık-ar-dum 95a/3

çık-ar-ur 94b/15

çık-ar-asın 61a/3

gid-er-ür 62a/11

gid-er-e 57b/6

gid-er-esin 63a/8

Rop-ar-ur 75a/9
- ir -, - ur -, - ür art-ur-ur 70b/6

art-ur-a 76a/17

bat-ur-a 59a/10

biş-ür-e 91a/6

düş-ür-ür 77a/16

düş-ür-e 78b/10

iç-ür-düm 97a/7

iç-ür-esin 65a/1

iç-ür-eler 77b/7

iç-ür-seler 72b/9

poġ-ur-ur 87b/16

poġ-ur-a 80a/9

deg-ür-seler 85a/11
- ġur Metnimizde tespit ettiğimiz bu ek birkaç fiilde klişeleşmiş olarak bulunur.
pur-ġur-a 85b/17
-tDaha çok ünlü ile biten fiillere getirilen - t - fiilden fiil yapma eki, ünlü ile
biten fiillere doğrudan, ünsüzle biten fiillere de bir yardımcı ünlü ile bağlanır. Ekin
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yardımcı ünlüsü genellikle (ı) ve (i)’dir. Ek, iki ünlü arasına girdiği zaman
yumuşayarak “d” olur.
aġar-d-ur 62a/8

aġar-d-a 89b/10

aġar-t-maya 76a/11

dür-t-e 79a/8

dür-t-se 75b/7

eri-d-e 59b/15

ey-i-t-miş 98a/3

ey-d-üler 98a/1

ısla-d-asın 59b/16

kayna-d-asın 59b/17

Rayna-d-a 62b/4

Rayna-d-alar 64a/17

jovu-d-a 66a/4

uza-d-a 85b/9

uza-d-ur 62b/2

yumşa-d-a 76b/13

yumşa-d-ur 65a/11

yüri-d-ür 79a/12

- dur -, - dür -, - tür bil-dür-elüm 61a/3

dön-dür-ür

73a/6

ge-tür-ür(<keltür-) 63a/1

it-dür-ür 59a/11

Ral-dur-a 69b/1

Ral-dur-ur 62b/17

Ran-dur-ur 63a/13

Rız-dur-ur 67a/13

sulan-dur-ur 74b/3

pol-dur-a 93a/2

ye-dür-eler 80b/2

yi-dür-sünler 96a/5

- der Bu ek günümüzde gönder-, dönder ve göster- gibi birkaç kelimede
görülmektedir.
gön-der-dügüñüz 98a/2 ( < köndger- )

b- Edilgen ekler
-l–
buyur-ı-l-ursa 79a/1

dög-ü-l-miş 57b/8

gör-ü-l-miş 58b/3

yun-u-l-mış 95b/14

-ngez-i-n-eler 79a/16

soy-u-n-durup 82b/14

sına-n-mışdur 63b/9

işle-n-miş 58b/3

bul-ı-n-ursa 96a/17

bul-u-n-mazsa 96b/1
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c- Dönüşlülük ekleri
- l – eki
aç-ı-lur 77b/10

tut-u-l-sa 81b/12

dök-ü-l-meye 82a/14

yor-u-l-maya 83b/4

- nn- eki
bula-n-mak 66b/7

ele-n-e 96b/2

ısla-n-a 64b/11

gez-i-n-eler 79a/16

ç- İşteşlik eki (müşareket) :
kar - ı-ş- a 64a/10

d- Diğer
Diğer fiilden fiil
fiil yapma ekleri
- yy- eki :
Metnimizde sadece 1 kelimede tespit edilmiştir.
ko-y-asın 61a/12

Ro-y-alar 59a/1

Ro-y-salar 88b/15

5- FİİL ÇEKİMİ
a- Basit çekimler
Fiil çekimlerini, basit ve birleşik çekimler olmak üzere ikiye ayırarak
inceledik. Basit çekimler bildirme ve dilek kipleri olmak üzere iki çeşittir.

1- Görülen geçmiş zaman
Görülen geçmiş zaman eki -dı, -di ; -tı, -ti’dir. Metnimizde -dı ve -di şekilleri
görülmektedir. Görülen geçmiş zaman ekin ünlüsü 1. ve 2. teklik ve çokluk
şahıslarda ise daima düzdür. Görülen geçmiş zamanda şahıs ekleri 1. teklik şahıs için
-m, 2. teklik şahıs için -ñ, 1. çokluk şahıs için -R, -k ve 2. çokluk şahıs için de -ñuz,
-nüz’dür.
Teklik 1. şahıs : -dudu-m, -düdü-m ; -tutu-m, -tütü-m
çıkar-du-m 95a/3

di-dü-m 62a/10

gör-dü-m 97a/13

it-dü-m 99a/14

kullandur-du-m 62b/10

yaz-du-m 99a/8
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Teklik 2. şahıs : -dudu-ñ, -düdü-ñ
eyle-dü-ñ 99b/1

vir-dü-ñ 99b/1

Teklik 3. şahıs : -dı, -di
di-di 95b/4

iriş-di 95a/7

it-di 99b/4
Çokluk 1. şahıs : -du-R, -düdü-k
gönderil-dü-k 98a/17

yaz-du-R 94b/8

Görülen geçmiş zamanın olumsuzu :
gör-me-dü-k 95a/2

b- Ögrenilen geçmiş zaman
Ögrenilen geçmiş zaman eki : -mış, -miş’tir.
Teklik 3. şahıs : -mış, -miş ; -mışmış-dur, -mişmiş-dür
Ro-mış-dur 86b/17

sınan- mış-dur 63b/9

- up zarf fiil eki ile
gel-üp-dür 94b/9
Çokluk 3. şahıs : -mışmış-lar, -mişler ; -mışmış-larlar-dur, -mişmiş-lerler-dür
buyur-mış-lar 76a/6
Öğrenilen geçmiş zamanın
zamanın olumsuzu :
yarat-ma-mış-dur 75b/2

c- Geni
Geniş zaman
Metnimizde tespit ettiğimiz geniş zaman ekleri : -ur, -ür ;-ar, -er; -ır, -ir’dir.
- ur, -ür eki ile
Teklik 2. şahıs : -urur-sın, -ürür-sin
sin
bil-ür-sin 99a/17
Teklik 3. şahıs : -ur, -ür
al-ur 79a/1

artur-ur 70b/6

ayır-ur 78b/5

Ropar-ur 75a/9

uzad-ur 62b/2

yürid-ür 79a/12

- ar, -er eki ile
Teklik 1. şahıs : -erer-em , -arar-ın, -erer-in, -arar-ım, -arar-van, -erer-ven
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id-er-ven 95b/1
Çokluk 3. şahıs : -r-lar, -r-ler
di-r-ler 58a/3-9, 60a/11-15
Teklik 3. şahıs : -maz,maz,- mez
durı-maz 67a/9

eyle-mez 62a/12

gel-mez 67a/17

Ral-maz 96b/17

şi-mez 59b/12

ç- Şimdiki zaman
Metnimizde -maRda şimdiki zaman eki 1 yerde tespit edilmiştir.
yaz-maRda 98a/16

2- Dilek Çekimleri
a- İstek çekimi
Günümüzde kullanılan –a, -e istek eki, Eski Anadolu Türkçesi döneminde de
kullanılmıştır.
Teklik 2. şahıs : -a-sın, -e-sin
al-a-sın 57b/2

baġla-y-a-sın61b/1

dög-e-sin 87a/11

ek-e-sin 59b/5

gider-e-sin 63a/8

karışdır-a-sın 57b/2

kaynad-a-sın 59b/17

ol-a-sın 99a/7

saklay-a-sın 59b/17

taya-y-a-sın 69b/4

Teklik 3. şahıs
şahıs : -a, -e
ek-e 71b/6

elen-e 96b/2

jaç-a 71a/9
Çokluk 2. şahıs : -a-sız , ee-siz
id-e-siz 69b/2
Çokluk 3. şahıs : -a-lar, -e-ler
baġla-y-a-lar 79b/7

bas-a-lar 84a/17

di-y-e-ler 99a/12

dög-e-ler 59a/6

eyle-y-eler 93a/5

gezin-e-ler 79a/6

Rarışdur-a-lar 79b/9

sakla-y-a-lar 66a/15

joR-a-lar 80a/12

toR-a-lar 80a/8
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İsteğin olumsuzu:
Teklik 2. şahıs : -mama-y-a-sın, -meme-y-e-sin
gör-me-y-e-sin 94b/11

ol-ma-y-a-sın 99a/4

Teklik 3. şahıs : -mama-y-a, - meme-y-e- (eksiz)
baġır-ma-ya 84a/1

beñile-me-ye 90a/14

bit-me-ye 86a/16

di-me-ye 98b/9

gel-me-ye 85b/13

git-me-ye 62a/4

Ron-ma-ya 87b/1

söylen-me-ye 86b/13

unut-ma-ya 89a/5

uyan-ma-ya 84b/3

Çokluk 3. şahıs : -mama-y-a-lar, meme-y-e-ler
ol-ma-y-a-lar 99a/16

unut-ma-y-a-lar 94b/7

b- Emir çekimi
Metnimizde tespit ettiğimiz emir çekiminde kullanılan şahıs eklerişunlardır :
Teklik 2. şahıs : - ġıl, -gil ( eksiz )
bil-gil 66b/5, 68b/1

bil 99a/2

iç 94b/10

işit 98b/6

Roy 63a/4

jıR 63a/3

Teklik 3. şahıs : -sun, -süñ, -suñ
ir-sün 99b/5

ise-sün 60b/6

Ruru-sun 92b/11

ol-sun 83a/11

Çokluk 1. şahıs : -alum, -elüm
bildür-elüm 61a/3, 67b/13

id-elüm 58a/16

Çokluk 3. şahıs : -sunlar, -sünler
yidür-sünler 96a/5

c- Şart çekimi
Eski Anadolu Türkçesi döneminde şart eki –sa, -se’dir. Bu çekimde
kullanılan şahıs ekleri, görülen geçmiş zaman çekiminde olduğu gibi teklik 1. ve 2.
şahıslarla çokluk 2. şahısta iyelik eklerinden gelişmiştir.
Teklik 1. şahıs : -sasa-m, -sese-m
eyle-se-m 98a/16
Teklik 2. şahıs : -sasa-ñ, -sese-ñ
dile-se-ñ 60b/3

olur-sa-ñ 99a/2
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yi-se-ñ 75a/6

yu-sa-ñ 95a/5

Teklik 3. şahıs : -sa, -se
bit-se 89b/11

dile-se 89b/2

di-se 83a/11

dut-sa 85a/15

ek-se 89b/11

git-se 93a/6

Ral-sa 89a/17

Ro-sa 83a/8

tutul-sa 81b/12

var-sa 87a/8

yüri-se 66b/15

Çokluk 3. şahıs : -sasa-lar, sese-ler
baġla-sa-lar 79a/1

di-se-ler 83a/3

dürt-se-ler 76b/6

göm-se-ler 88b/13

iç-se-ler 83a/16

Rarışdur-sa-lar 88b/16

Ro-sa-lar 82a/12

saç-sa-lar 60b/8

üfür-se-ler 84a/3
Şartın olumsuzu
di-me-se 61b/2

poġur-ma-sa 79a/2

tur-ma-sa 84b/7

ç- Gereklilik çekimi
Günümüzde gereklilik eki -meli,-malı’dır. Bu ek Eski Anadolu Türkçesi
döneminden sonra ortaya çıkmış olup -ma, -me fiilden isim yapma eki ile -lı, -li
isimden isim yapma ekinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Eski Anadolu
Türkçesi döneminde gereklilik ifadesi için “gerek” kelimesinden yararlanılmıştır. Bu
dönemde -sa gerek, -se gerek ; -mak gerek, -mek gerek ve –a gerek, -e gerek
şekilleri ile gereklilik çekimleri yapılmıştır. Metnimizde de –mak gerek şekli tespit
edilmiştir.
jaRın-mak gerek 68a/9

jaRın-maR gerekdür 69b/11

b- Birleşik çekimler
Birleşik çekimler için i- fiilinin görülen geçmiş zamanı öğrenilen geçmiş
zamanı ve şart şekilleri kullanılır.
Görülen geçmiş zamanına hikâye, öğrenilen geçmiş zamanına rivayet denir.
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1- Hikâye şekli
a- Öğrenilen geçmiş zamanın hikāyesi
hikāyesi
Çokluk 3. şahıs : -mışmış-larlar-ı-dı, -i-mişmiş-lerler-i-di
yan-mış-lar-i-di 97b/16

b- Geniş zamanın hikāyesi
hikāyesi
Teklik 1. şahıs : -r-ı-dudu-m, -r-i-düdü-m, -r-dudu-m, -r-düdü-m, -arar-dudu-m, -erer-düdü-m, arar-ı-dudu-m
-erer-i-düdü-m, -urur-dudu-m, -ürür-düdü-m, -ürür-i-düdü-m
bil-ür-dü-m 97b/9

id-er-dü-m 97b/9

Teklik 3. şahıs : -r-dı, -r-di, -r-i-di, -arar-ı-dı, -erer-di, -erer-i-di, -urur-dı, -urur-ı-dı, -ürürdi
id-er-di 95a/5-9
Geniş zamanın
zamanın olumsuzu
alı-maz 67a/1
Geniş zamanın hikāyesinin
hikāyesinin olumsuzu
Teklik 3. şahıs : -mazmaz-ı-dı, -mezmez-i-di, -mezmez-di
geç-mez-di 94b/3

2- Şart şekli
a- Geniş zamanın şartı
Teklik 2. şahıs : -r-ı-sasa-ñ, -r-sasa-ñ, -r-sese-ñ, -r-i-sese-ñ –r-sese-U , -arar-sasa-ñ, -erer-sese-ñ,
-u-r-sañ, -ü-r-sese-ñ, -ü-r-sese-n
dil-er-se-ñ 61a/3, 99a/7

vir-ür-se-n 94a/9

Teklik 3. şahıs : -r-sa, -r-i-se, -r-se, -arar-sa, -erer-se, -urur-sa, -ürür-se
bulu-u-r-sa 96a/17

buyuıl-ur-sa 76a/1

dil-er-se 64a/4

gel-ür-se 98b/13

iç-er-se 76b/12

Rpo-ar-sa 89a/13

ol-ur-sa 99a/15

toġ-ar-sa 68b/10

tutuş-ur-sa 65a/6

yir-se 81b/2

Çokluk 2. şahıs : -r-larlar-sa, -r-lerler-i-se, arar-larlar-ı-sa, -urur-larlar-ı-sa, -ürür-lerler-i-se
iç-er-ler-se 81b/5

id-er-ler-se 60a/3

kat-ar-lar-sa 77a/4

saç-ar-lar-sa 82b/1
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sür-er-ler-se 62a/11
Teklik 3. şahıs : -mazmaz-ı-sa, -mezmez-i-se, -mazmaz-sa, -mezmez-se,
bulun-maz-sa 96b/1

sür-mez-se 94a/14

6- SIFAT FİİLLER
Sıfat fiil ekleri, fiillerden geçiçi isimler yapmaktadır. Sıfat fiiller isim gibi
kullanılan ve isim gibi çekilen fiil şekilleridir. Metnimizde tespit edilen sıfat-fiiller
ifade ettikleri zamana göre geniş zaman ve gelecek zaman sıfat fiilleri olmak üzere
üç bölümde incelenmşitir.

a- Geniş zaman sıfat fiilleri
-an, -en, -ġan, -gen eki
aR-an 87b/2

aġrı-y-an 82b/11

düş-en 89b/16

dinil-en 66b/12

yi-y-en 72a/15

toġ-an 68b/12

işe-gen 88a/11

gid-en-e 58b/14

terle-y-en 78b/14
-r eki
aġrı-r başa 90b/1

uyu-r ādemüñ 87a/14

uyu-r kişinüñ 84b/3

yara-r ġıdalar 67b/10

-ar, -er eki
gez-er yeli 81b/12

iç-er kişi 79/13

-maz, -mez eki
işit-mez Rulaġa 86a/8

vir-mez |afaRān 96a/2

yara-maz Sılpları 58a/9

b- Geçmiş zaman sıfatsıfat-fiilleri
-duk, -dük eki
çık-duġ-ı 81b/5

derle-düg-den 69b/6

di-dük-leri 79a/11

dile-düg-i 69b/2

poġduġ-ı 94a/12

yaz-duk-larum 99b/2

iste-düg-i 93b/
mış, -miş eki
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az-mış kişiye 77a/12

çürü-miş dişlere 82a/17

tutul-mış āvāzı 76a/13

ufan-mış kemüge 85b/10

yan-mış yire 89a/

c- Gelecek zaman sıfatsıfat-fiilleri
-ecek eki
sovu-y-acaġına yakın 60b/5

utan-acak olsa 69a/15

uyu-y-acak vaRtın 75b/12

yat-acak vaRt 58b/10

var-acak yirüni 99a/4

7- ZARF FİİLLER
Zarf fiil ekleri, fiillerden geçiçi zarflar yapan eklerdir. Metnimizde tespit
edilen zarf fiiller, hâl zarfları, zaman zarfları ve bağlama zarfları olarak üç bölümde
incelenmiştir.

a- Hâl bildiren zarf-fiil ekleri
-ken, -iken eki
poġurur-ken 80a/8

Raynar-ken 63b/3, 64a/7

sürer-ken 62b/9, 78b/4

süzer-ken 62a/11

b- Zaman belirten zarfzarf-fiiller
-ınca, -ince eki
gel-ince 60a/2

Ral-ınca 63a/9

ol-ınca 82b/13

Ruru-y-ınca 59a/13

var-ınca 96b/16
-ıcak ,,-icek eki
id-icek 91b/16

ol-ıcak 71a/13

yat-ıcak 92a/9

c- Bağlama görevindeki zarfzarf-fiiller
-up, üp eki
Eski Türkçe döneminde –p şeklinde görülen bu ek Batı Türkçesinde
kendisinden önce gelen bağlayıcı ünlüyle birleşerek –up, -üp şeklinde karşımıza
çıkmıştır. Ekin ünlüsü yuvarlaktır. Metnimizde tespit edilen örneklerden birkaçı
şöyledir :
aç-up 97b/11

arıd-up 58a/2
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bil-üp 71b/14

batır-up 61b/1

bin-üp 68a/9

götür-üp 87a/7

Rurud-up 59a/13

sar-up 59a/10

sür-üp 78b/9

yi-y-üp 93a/16

8- BİRLEŞİK FİİLLER
Birleşik fiiller, isim ya da fiile bir yardımcı fiilin getirilmesiyle oluşur. Bu
fiiller üç bölümde incelenebilir.
1- Birleşik çekimler (Her
(Her zaman ve çekimin hikâye, rivayet ve şart şekilleri)
2- Yardımcı fiillerle yapılan birleşik şekiller (eyle(eyle-, itit-, kılkıl-, olol- fiilleri ile)
3- İsim, sıfat ve zarflarla meydana getirilenler
4- Tasvirī fiiller
Bunlardan ilk üç daha önce ilgili bölümlerde incelenmiştir.

Tasvirī fiiller
Tasvirī fiiller, fiillerin -a, -e veya -u, -ü zarf-fiil eki almış şekillerine bazı
fiillerin getirilmesiyle yapılırlar. Bunları, devamlılık, çabukluk, yaklaşma ve yeterlik
fiilleri olmak üzere dörde ayırabiliriz.

1- Süreklilik
Süreklilik fiilleri
Fiillerin zarf-fiil ekleri almış şekillerine dur-, gel-, Ral-, koy- fiilleri
getirilerek yapılır.
Metnimizden seçtiğimiz örnekler şunlardır:
göme ko- :

göme Rosalar 86b/8

Ralka gel- :

Ralka gelür 67a/1

jalā|a gel- :

jalā|a gelür 67b/11
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57a

1

daSı menRūr gibi Rurjlar ide gölgede Ruruda daSı deminde isti‘māl ide

eger 2fetīl buSūr itmek dilerseñ üç edviyye miRdārı sögüt kömüri cem‘
idüp 3fetīller eyle ġayet lapīfdür ‘amel‘amel-i buS
buSūrūr-ı sulp
sulpāni ‘anber ve misk birer
çekirdek 4ajılbend bir dirhem engüşt bir dirhem ‘ud bir dirhem sünbül ve
ketre birer dirhem 5eczāyı sa|R idüp ve kerte’i gül-ābıla ıjladup daSı
taSmīr idüp Rurjlar 6eylese lata}irdür libāsa ve eve tütsi eylerseñ dimāġı
muappar Rılur ‘amel-i 7jābūnābūn-ı misk ‘araRı jābūn iki yüz dirhem Raranfīl on
iki dirhem ve ‘abīr 8ve RāRule ve mi‘a’i sāile ve zencebīl beşer dirhem ve
misk bir çekirdek eger miski 9bir denk iderlerse bi-misl olur jābūnı yonġa
idüp miRdārınca gül-ābıla

cümle dögülmiş eczāyı Rarışdurup alışdurasın

12

idesin ‘ameli jābūn
*

ıjladasın ıjlanmış jābūnı aheste nārda Royup

11

kendüyi virdügden joñra
daSı jürüp mu|kem

10

yoġurasın Rurjlar idüp jaRlayup deminde isti‘māl
13

irme ve belheb onar dirhem verd-i a|mer

………..…… beşer dirhem ve Raranfīl

14

yigirmi dirhem ve misk

miRdārca ve jābūn iki yüz dirhem evvelki üslūb üzere

15

isti‘māl ideler

ġayet ūbdur ‘amel‘amel-i buS
buSūr juyı
juyı bir vakıyye gül-ābı bir tencereye

16

Roy

daSı on dirhem ajılbend ve bir dirhem lāden ve beş dirhem ‘ūd sa|R idüp
17

bile koyasın ammā Rapaġını Samīr ile jıvayasın andan Ror üzerinde

aheste
57b

1

odıla yumurda pişer miRdārı daSı ziyādece ateşde pura andan od

2

kearında pura andan süzüp alasın daSı bir miRdār misk ezüp Rarışdırasın

3

ve bir şīşeye Royup aġzın mu|kem Rılasın vaRt-ı |ācetde gerek ola otuz

4

sekizinci bāb bu bābda |uRneleri bildürelim ki belde olan rupūbeti ve

*

Kelime okunamamıştır
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5

bürūdeti ve riyā|ı ve aġrıları ve vecā’-i mefājılı ve ‘ırRu’n-nisā’i ve bil ve

Rulunç 6aġrıların gidere eger bu |uRneleri yılda bir kez ve iki kez itseler
cemī‘i emrāzdan 7ve esRāmdan emīn ola jıfat-ı |uRne Ruzı |āyāları ve
RuyruR ve bir avuç nīm 8küft dögülmiş noSūd dükelince Rızıl buġday ve
bir Rabża şalġam toSumı hep 9taş çölmege Roya ve miRdārınca ju Roya ve
aġzını berkide tā mu|arrā pişe 10andan otuz dirhem bu Raynayan judan ve
iki dirhem Ruzı yaġı Rarışdurup 11ve jıġır Ravuġına Roya ve bir mansūre’i
aġzına baġlaya ve ‘ālilüñ beli altına 12yajduRlar Roya tā başı aşaġa ayaRları
yuRaru ola ve ol mansūre’i dübüre

13

joRa ol Ravuġı Ralduralar tā ju

baġırsaRlarına yürüye ammā jabā| 14içi arınduġından joñra ide bir yazda
ve bir güzde ide cümle emrāzdan 15emīn ola dīger RabaR ve havıç ve joġan
toSmları ve puraR otı ve kendene

16

ve RavurRa ve zencebīl ve Raranfīl ve

dār-ı fülfül üçer dirhem ve Rabı çıRmış noSūd

17

ve buġday bir avuç ve

biraz RuyruR yaġı ve biraz Royun iligi ve Ruzı |āyāsı
58a

1

hep bir çölmege Royup miRdārınca ju Roya aSşāmdan jabā|a dek

mu|arrā 2pişüre daSı yatacaR vaRtın için arıdup andan ide hükemā buña
|uRne’i 3leyyin dirler bunuñ yigirmi yedi fā’idesi vardur eger yılda bir kez
itseler yılına 4dek cemī‘i esRāmdan ve emrāżdan emīn ola dīger bu daSı bir
|uRnedür ki 5Rabżı telyīn ider pāzūyı dögüp jıRasın ve Raynadup kefin
alup |āżır 6Rılasın ba’dehūyüz yigirmi dirhem bundan ve Sıyārşenbih içi
yigirmi dirhem ezüp 7ol juya Royup süzesin daSı yigirmi dirhem şeker ve
altı dirhem patlu bādem 8yaġı bu me{kūrları cem‘ idüp ılıcaR |uRne idesin
buña daSı 9|uRne’i mütevassıp dirler pabī‘atı telyīn ve talpīf idüp yaramaz
Sılpları 10ishāl ider jan‘atı sināmeki ve Rurı benefşe ve yumuşaR dögülmiş
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sefanic 11beşer dirhem ve Satminüñ çiçegi ve toSmı ve ebemgümeci dörder
dirhem ve pāzū yapraġı

12

beş dirhem ve sebtān otuz altı dāne bu otları

Raynadup yigirmi dirhem
Sıyārşenbih içi üstüne ezüp

13

terengübīn üzerine veyā yigirmi dirhem

14

cümle’i Salp ide daSı yigirmi beş dirhem

şeker ve yedi dirhem bādem yaġı ve benefşe

15

yaġı veya şīr-rūġan yaġı

16
Royup |uRne ideler otuz poRuzuncı
poRuzuncı bāb
bāb bu bābda şāfları beyān idelüm ki

bildeki burūdeti ve a‘żādaki rupūbeti

17

ve ma‘īde ve em‘ādaki sevdāyī ve

jafrāyī ve balġamı cezb idüp def‘ ider /
58b

1

ve cimā‘a gey Ravī Rılur jan‘atı budur ki kerdeme ya‘nī tere toSmı beş ve

zencebīl 2iki dirhem ve ‘ud-ül Rahr bir denk ayruca sa|R idüp Rıvamlı bal
ile 3jāf idüp yatacaR vaRtın götürüne dīger bu bir görülmiş ve işlenmiş ve
mücerreb 4maRbūl şāfdur ki belde olan aġrıyı ve ishāli ve Ranı ve żorı bir
demde 5keser afyūn ve demü’l aaveyn berāber mu|kem sahR idüp daSı
dişi Rajnı ile 6od yanında Rarışdurup alışdurasın daSı igde çekirdegi Radar
şāflar 7eyle ve noūd Radar |abblar eyle Raçan kim şāfuñ birin götürünse
ol gice |abbuñ 8birin daı yuda hemān ol gice eeri }āhir ola ‘āRırRar|āyı
9

dögüp eleyüp üç serçe beynisine Ratup Rıvāmlı bal ile şāf idüp 10yatacaR

vaRt götürüne üç gün ‘acāyib göre dīger penbe çekirdegi içi ve ‘ud-ül
11

Rahrı berāber sa|R idüp bal ile şāf idüp ve yatıcaR götüre tā kim cemī‘i

12

maRjūdına ire dīger penbe çekirdegi ve sürencān üçer dirhem ve Raplān

13

yaġı iki dirhem şāf idüp penbe ile götrüne ‘acāyib göre Sujūjā 14cimā‘da

dīger bu daSı bir şāfdur ki {āire ve żora ve içinden Ran gidene15ve göbek
burusuna ve maR‘ad aġrısına müfīddür jan‘atı kündür ve mürr-ü jāfī 16ve
za‘ferān ve mıRl ve aRāRıya ve demü’l-aSaveyn ve żamġ-ı ‘arabī ikişer
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dirhem

17

ve cendibidester bir dirhem ve afyūn bir dirhem cümle’i dögüp

yumurda aġıla
59a

1

yoġurup RızılcıR çekirdegi gibi şāflar idüp ortasına iplicek Royalar bu 2şāf

daSı bilde ve yan başında jızı olsa çeker balġamı döker çoR fā’īdesi
3

vardur majpakī ve günlük ve uşāR çadır ve çāvşīr ikişer dirhem ve

|avlencān 4ve cevz-i bevva üçer dirhem ve şūnīz ve üzerlik toSmı ve Ralye
beşer dirhem ve ansun 5ve rāziyāne toSumı ve boy toSmı birer Rısım ve
Rızıl üzüm bir avuç bunları ayruca 6dögeler bir yire Ratalar yoġuralar şāflar
idüp yatacaR vaRtın götüreler jabā| 7|ammāma varalar dīger bu daSı bilde
olan ‘illetleri cezb ider redd ider 8iç yaġı ve zift ve Ranpariyūn beşer
dirhem mürrümeki ve egir ikişer dirhem cem‘ idüp 9şāflar idesin dīger
Rabż olan ādeme ‘araR-ı jābūn jırça barmaR miRdārı 10yunup şāf ide daSı
üzerine penbe jarup zeyt yaġına batura daSı götüre

11

bir la|}ada icābet

itdürür mücerrebdür RırR
ırRıncı bāb
bāb bu bābda ōd yanıġınuñ

12

’ilācın

bildürelim eger bir ādemüñ ‘użvı ōda yansa bögürtlen yapraġın 13Rurudup
dögüp un gibi idüp yarası üstüne ekeler tā Ruruyınca

14

dīger eger bir
15

ādemüñ bir ‘użvı ōda göyünse veyā issi su veyā Rana yansa(?)
badem yaġı ile pılā ideler dīger aR süseni gül ile pişürüp sirke

bevli

16

ile alp

idüp göyünmiş yire pılā ideler nāfī‘dür dīger ōd göyündügine 17jıġır tersini
issi iken uralar ve Royun Rıġını gül yaġıyla |all idüp żamād ideler
59b

1

dīger ōd yanıġına bir RaşıR kireç juyı ve yarım RaşıR şīr-rūġan Salp 2idüp

çalRa aR melhem gibi olur üzerine pılā idesin dīger ōd 3yanuġına kü|l-i
isfahāni ve mürdeseng ve nure’i maġsūli ve |annā her birinden 4biraz alup
sa|R oluna ba’dehu ol ‘użva gül yaġı dürtüp üzerine mes|ūR 5eczāyı
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ekesin der|āl aġrısı sakin ola üç günde şifā bula ġāyet 6maRbūl ve
mücerreb devādur bu bābda bu deñlü söz kifāyet ider v’allāhu Teālā a‘lem
7

RırR
ırR birinci bāb bu bābda birRaç mu|āllil yaRılar żamādlar ve yaRılar ve

pılālar 8beyān idelüm evvelā pā‘ūn veya SıyāraR veyā bir mādde kim
yumrulana ve Ranuñ 9fesādından }uhūr iden ‘illetlere yaRı ideler yumşadur
ve paġıdur jan‘atı 10budur ki ketan ve şeb-būyı ve eklil-i melīk ve |amle
buñları sa|R idüp ve bal 11ile ma‘cūn idüp melhem gibi yaRı ideler dīger
berelere yaRı idesin

12

eger şişi taze iken itseñ şişmez kili puzlu ju-y-ıla

veyā sirke-ile 13melhem idüp yaRı idesin dīger pılā-ı nājūr şol nājūr olmış
14

cerā|ātlara ve bevājīra ve temregüye ve baraja ve bahaRa ve |anāzıra ve

sigile

15

dürteler eride pāk ide jan‘atı tizikreç otuz ve Ralye RırR ve bellüp

küli

16

pura

17

ve sögüt küli yigirmişer dirhem cümle’i juda ıjladasın birRaç gün
ol juyı Raynadasın tā Royula ba‘dehū Rurşun |oRRada jaRlayasın

deminde
60a

1

mu|kem dögüp Rarışdura jaRlaya deminde evvel |ammāma vara {ekeri

issi ju 2ile ova daSı pılā ide tā salā|iyyete gelince her gün böyle ide rivāyet
iderler ki 3on güne dek iderlerse yigirmi yıllıR sustlugı zāyil idüp kemā
yenbeġī ġalī} 4ve Ra’īm ola mücerrebdür v’allāhu Teālā a‘lem RırR
ırR ikinci
bāb bu bābda yaralar 5ve nājūrlar oñuldur birRaç melhemler beyān idelüm
cümleden biri melhem-i dahliyūndur 6veremlere ve Sānāzıra ve oñulmayan
çıbanlara mücerrebdür evvelā alasın ketan toSmı ve boy 7toSmı ve Satme
dibi birer mikdār Raynadup luā‘bın alup jaRla ba‘dehū yigirmi dirhem
8

sa|k olunmış müdreseng ve RırR dirhem zeyt yaġı Salp idüp tencerede

āheste 9āteşile Raynadup daSı ol lu‘ābdan az az üzerine Royup Rarışduralar
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10

tā kim ġalī} ola andan indüreler çekeler eger ju biterse tamām olmışdur

dīger

11

bu bir melhemdür ki oñulmaz yaraları oñuldur buña aR melhem

dirler acı yaġ otuz

12

bal mumı on şamaRı jaRızuñ ‘aRīdesi tāvada eridüp

otdan indüre 13on dirhem isfīdāc sa|R olunmış ola ve beş dirhem majpakī
un olmış üzerine

14

Royup tā jovuR olınca Rarışdura yaraları ġāyet tīz

bitürür kendü mücerrebümüzdür 15dīger buña Rara melhem dirler cerā|ātı
çeküp oñuldur zift otuz dirhem

16

acı yaġ elli dirhem bal mumı yigirmi

dirhem iç yaġı on dirhem zeyt yaġı yigirmi 17dirhem cümle’i eridüp Salp
eyleye lapīf melhem olur dīger bu daSı cerāhātları
60 b

1

oñuldur buña patlı melhem dirler bir yumurda aRı ve jarusıyla ve bir RaşıR

zeyt 2yaġı ile ve bir Raşık ‘asel daSı mikdārınca buġday unı Rarışdurup
melhem 3idüp deminde żamād ideler eger yaralara fetīl joRmaR dileseñ bu
melhemi 4fetīle eyle ve sünnet yirine daSı münāsibdür zeyt yaġı on dirhem
majpakī 5bir dirhem zeytile mumı eridüp indür jovuyacaġına yaRın jaRızı
Ratup 6tamām jovuyınca Rarışdur deminde işesün dīger yumurda jarusı
bellüp 7küli ve Raprān berāber melhem idüp cerā|āta uralar hem daSı
sünnet yarasına 8lapīfdür dīger nājūr olmış cerā|āta yeşil tūtiyādan üzerine
jaçalar 9der|āl irinin kese sakin ide dīger jıfat-ı melhem-i bāselīRun bal
mumı 10altmış çam jaRızınuñ ‘aRıdesi ve günlük yigirmişer dirhem mürr-i
jāfī on beş 11acı yaġı otuz zeyt yaġı iki yüz dirhem cümlesin melhem eyle
mü{min yaraları 12bitürür dīger bu daSı oñulmaz yaraları bitürür mücerreb
melhemdür marażı ve çam

13

‘aRīdesi ve kat-ı hindi ve zift-i rūmī ve bal

mumı cümle berāber ve bunlaruñ

14

berāberince şīr-rūġan cümle bir

melhem olur oñulmaz yaralara ve nājūrlara eyüdür 15dīger melhem-i sirke
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meşhūrdur oġlancıRlaruñ ‘örfiyyesine ve Rızāmuġa

16

ve çiçege ve issi

yaralara nāfī‘dür et bitürür ve far|ları Rurıdur jan‘atı budur

17

mürdeseng

on dirhem zeyt yaġı RırR dirhem ve gil-i irmeni beş dirhem mürdeseng
61 a

1

ile kili mu|kem sa|R eyle daSı cümlesin havānda şol Radar Rarışdur ki

melhem 2ola RırR
ırR üçünci bāb
bāb bu bābda dühünler çıRarmasınuñ san‘atın ve
her 3yaġuñ menfaatin bildürelüm dilerseñ kim her dürlü yaġı çıRarasın
Ranūn-ı |ukemā 4oldur ki eger gül yaġı veyā topalaR yaġı veyā benefşe
veyā fesligen yaġı veyā 5nergis yaġı veyā pāpūnç yaġı her Rangı evrākdan
ve nebātdan kim murād idesin 6cümleden biri gül yaġı veyā topalaR yaġı
her Ranġısı olursa yüz dirhem zeyt 7yaġı elli dirhem gül bir şīşeye Royup
aġzını bal mumı ile berkidüp güneşe 8Rarşu ajasın ve yil poRunmaya RırR
günde kemālin bulur andan çıRarup 9jıRasın jāfī yaġı jaRlayasın ammā
fındıR ve fısdıR ve bādem ve cevz

10

ve penbe çekirdegi içi ve ġayrı içler

yaġı böyle çıRar her Ranġısın murād iderseñ 11diledüġüñ Radar el mu|kem
dög tā kim çirişe döne andan tepsi içine Royup 12tepsi’i Ror üstüne Royasın
daSı tepsi RızduRça ısıcaR ju serpüp urasın 13yaġı çıRduRça alasın dīger ol
dögülmiş yaġın çıRaracaR nesne’i bir ince
Royasın bu bizi ortasına aġacıla ajup

14

bize baġlayup bir Razana ju

15

juyı Raynadasın bez buSārdan

ıjlanduRça jıRup alasın bu evvelkinden 16āsāndur ‘amel‘amel-i RabaR yaġı
yaġı pariRı
budur ki yaş Rabaġı dögüp juyundan yüz

17

dirhem ve şīr-rūġan yaġı iki

yüz dirhem cümle’i Raynadasın tā ki ju gide yaġ Rala
61 b

1

alāmeti oldur ki bir aġac ucuna penbe baġlayasın daSı ol yaġa baturup

2

ōda dutasın çırçır demese tamāmdur eger turp yaġı ve eger ġayrı her ne

3

varısa yaġları böyle çıRar ‘ameli ammā keremid yaġı böyle çıRar ki
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4

diledügüñ Radar eski keremidi Ror üstüne Rızdurup zeyt yaġına joRasın

5

yedi kere böyle eyleseñ tamāmdur joñra sa|R-ı beliġ idesin bir Rırmızı

yaġ 6olur aġrılara ve sızılara ve mefājıllar aġrısına ve Rulunç ve baş ve
omuz 7ve bilekler aġrısına nāfī‘dur dīger a|cārdan ve emlā|dan yaġ
çıRarmak 8dileseñ parīRı budur ki her Ranġısın murād idinürseñ |ażır
Rılasın cümleden 9biri kükürtdür ki |ükemā ana ‘aRreb dir cemī‘i dertlere
devādur ammā bunuñ iki

10

pariRı vardur biri epıbba ‘amelidür ve biri

|ükemā pariRıdur ki onlar onuñıla ‘akd-i

11

zibaR idüp erkan-ı |ücre jarf

iderler ammā epıbba ‘ameli oldur ki yüz dirhem 12sa|R olunmış ‘aRreb ve
iki yüz dirhem zeyt yaġını āheste āteşile ki muttajıl

Raynaya āteşin tīz

14

idüp yaRmayasın gāhī Rarışdurasın tamām üç gün
yaġını jaRlayasın aġrılara ve sızılara ve cüzāma

13

mikdārı andan süzüp

15

ve fireg za|metine ve

her dürlü derde devādur bi-i{ni’llahi Teālā tafjīlinde 16olur mufajjal şer|i
17
vardur ve dühn-i ‘uRRab daı böyle çıRar nev ‘i
‘i |ükemā oldur ki ‘akreb

altı dirhem ve rāsiS altı dirhem bunları sa|R-ı beliġ idüp
62 a

1

bir küçük üsküreye Royasın ve birinüñ daSı dibini delüp aña RapaR eyle

2

eprāfını tin-i |ikmet-ile jıvayasın joñra kanūn üstüne Royasın 3ve ol

Rapaġuñ delügine enbiR Royup enbiR ucına şişe geçüresin mu|kem 4şeddi
vajl idesin ki buār yabāna gitmeye daı üsküre altında āheste ateşin
5

juyın alasın bu cümle üç dirhem çıRar bu juyuñ menfa‘atı }āhiresi

Rararmış 6ve jararmış ola aR ider penbe ile bir kere sürmek kāfidür ammā
ol dişleri 7sirke ile ve şāb ile yuyup andan isti‘māl idesin ve şol şāh-dāne
içinü kim 8jararmış ola bullūr gibi aġardur görülmiş ‘ameldür ve illā ajja-i
bāpınına vākıf 9olan kāmil olup alR-ı ‘ālemden müstaġnī olur dīger bu
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yaġı kendüm cem‘ idüp

10

dühn-i mübārek didüm zīrā aġrılara ve sızılara

böyle Rapı‘ yaġ olmaz baş 11aġrısını daı sürerken giderür veba’i Rulunca
bir kere mu|kemce sürerlerse 12bir daı görmege mu|tāc eylemez el-|ājıl
RırR elli yıldan olan aġrılara itdüm tecribe 13delil jıdRdur |ükemā beyninde
böyle menfa‘atlü yaġ olmaz jan‘atı budur at yaġı 14iki yüz dirhem ve bal
mumı iki yüz ve pāpūnç yaġı yüz ve gül yaġı yigirmi ve neft yaġı 15otuz
ve günlük yaġı yigirmi ve bulġarī yaġı yigirmi dirhem hep bunları arıdup
16

daı jovumadın iki yüz dirhem ferfīyūn ile iki yüz dirhem sa|R olmış

zencebīli

17

alp idüp jovuyınca Rarışdurasın ammā renk içün bir mikdār

eñligi yaġlarla
62 b

1

bilece Raynatmış olasın bir alāca yaġ olur purduRça Ruvveti artar

mücerrebdür 2Rıjalmış siñirleri uzadur el-|ājıl sırrı ‘acāibdür dīger dühn-i
ferfiyūn didükleri 3daı mücerreb yaġdur aġrıları ve sızıları men‘ ider
jan‘atı budur ki evvelā yigirmi 4baş eski jarımsaġı Rabuġı ile dögüp ju ile
çölmegde Raynada tā ki Ruvveti 5juya çıRa daı süzüp ol juyı alasın andan
on dirhem mu|kem sa|R 6olmış fülfül ve yüz dirhem eski zeyt yaġı Royup
tekrār Raynada tā ki ju 7gidüp yaġ Rala daı od üzerine Royup derhāl
ferfīyūnı ve beş dirhem 8günlügi Royup āheste ateşile i‘tidāl virüp al jaRla
deminde gerekdür aġrıyan 9‘użva ateşe Rarşu süreler ammā ben ol evvelki
yaġı cem‘ itmezden evvel bu

10

yaġı Rullandurdum mücerrebdür bir kere

imti|ān içün alpı aydan berü seb-gür 11olanuñ gözüne üç jabā| çekdüm ol
‘illetden alāj buldı bi-i{ni’llāhi

12

Teālā diğer bu daı ferfiyūn yaġıdur

maRbūldur cemi’ sızıları ve aġrıları 13giderür ferfīyūn on dirhem zeyt yaġı
elli dirhem bal mumı beş dirhem jengār 14üç dirhem evvelki ‘ādet üzerine
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cem‘ eyle bir yeşil yaġ olur ġāyet

15

maRbūl ve mücerreb yaġdur RırR
ırR

dördüncü bāb bu bābda maRbūl şarāblaruñ

16

jan‘atın ve menfa‘atin

bildürelim cümleden biri şarāb-ı rummāndūr Rusmaġı men‘ ider 17jujalıġı
Randurur ve mi‘deye Ruvvet virür ve baş aġrısın giderür ve pa‘āmı
63 a

1

yimege iştihā getürür ve jafrādan olan marażları sakin ider jan‘atı budur

2

kemāli ile olmış māye-òoş enarı kim dānesi Rızıl ola aġaç bıçaġıla 3kesüp

dānesin al daı jıR süzüp juyun al daı iki vaRıyye juya bir vaRıyye 4şeker
Ratup Raynadup kefin al içine biraz na‘ne Roy bile Raynaya Rıvāma gele
5

andan jaRla |ācet vaRtında isti‘māl eyle dīger alma şarābı yürege ve

ma‘ideye 6Ruvvet virür ve göñli fera| ider ve jafrādan olan Rujmaġı ve
ishāli giderür 7jan‘atı oldur ki eyü alma ki Rurdı olmaya ‘abā ile silesin
daı aġaç bıçaġıla 8dört bas idüp Rabın ve çekirdeġin gideresin andan
dögüp |all eyle daı 9jıRup juyın ol bir vaRıyyesine buçuR vaRıyye şeker
tamāmdur andan yarı Ralınca

10

Raynadasın andan şeker Ratup Rıvāma

getüresin dīger limon şarābınuñ üslūbı

11

kendü elinden jıRup iki vaRıyye

āb-ı limona bir vaRıyye şeker virüp Rıvāma getüresin 12gerek olduRda bir
RaşıR limon şarābına biraz jāfī ju Ratup viresin yürek |arā 13retine nāfī‘dür
ve jusuzluġı Randurur ġayrı yemişler ve jular şarābı hep böyle 14olur dīger
gül şarābı |arāreti giderür Rujmaġı sākin ider ve mi‘de |arāretin

15

def‘

ider Randan ve jafrādan olan ısıpmalara fā’īde ider ve pabī‘atı yumşadur
16

yürege Ruvvet virür göli ferāh ider jan‘atı taze açılmış Rızıl gül yapraġı

bir

17

vaRıyye daı bir içi sırçalu küpçegeze Royasın daı üzerine üç

vaRıyye
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63 b

1

Raynar ju Royasın bir gün bir gice pura andan ol yapraġı mu|kem jıRalar

2

tā kim ju eeri Ralmaya andan ol juyı bir çölmege Royup çölmegde ol

Radar 3Raynadasın ki yaru Rala Raynarken köpügin alasın jāfī ju ola andan
ol 4juya bir vaRıyye şeker Ratup yumşak ōdıla Rıvāma getürüp jaRla
vaRtında 5isti‘māl idesin maRbūldür dīger |arāretde ve rupūbetde mu ‘
tedildür 6{ātü’l-cenbe ve öykene ve gögüse ve bögreklere ve Ravuġa fā’īde
ider ve meāne 7yolların pāk ider ve jafrāya nāfī‘dür ve pabī‘atı yumşadur
fā’īdesi çoRdur 8eger japı ayrılmamış olsa ma‘īdeye ża‘f virür dimāġuñ ve
başu her 9dürlü marażına nāfī‘dür |ajiyyetleri jınanmışdur jan‘atı budur
taze veyā Rurumış 10benefşe’i alup japların gideresin bir vaRıyyesine dört
vaRıyye ju Royasın

11

çıRa andan çıRarup

12

yāb yāb Raynadasın tā benefşe aġara Ruvveti juya

benefşe’i mu|kem ovasın daı juyın jıRasın süzüp

ocaġa Royup üzerine

13

Rarşu köpügin alasın

14

beş vaRıyye şeker Royasın āheste ateşile Raynaya
tā Rıvāma gele daı jırlu Rap içinde jaRla ġayrı

çiçekler şarāb-ı daı böyle 15çıRar ġaflet olunmaya şarāb-ı müelle
müelle parīRı
oldur ki Rızıl patlu şarāba 16şarāb-ı la‘li dirler ve rengi jarılıRdan Rızıllıġa
varana şarāb-ı zümmürrüdī dirler

17

ve patlu aR üzümden şarāb-ı rey|āni

dirler lakin bunlaruñ ifādesi nıjfiyye’i
64 a

1

deme ve ıjlā|ı mizāca ve taRviyeti cimā‘a nāfī‘dür ammā menfa‘ati jırfda

degildür 2zīrā jırfda żarar vardur pes imdi ‘ādet-i |ükemāca müelle
ideler kim ma‘īde 3Ravī ve cigeri issi ve bezi ūb ve Ranı jāfī ve |arāret-i
ġarīziyye-i ziyāde idüp 4cimā‘a Ruvvet virüp Ravī ola kim ne-Radar dilerse
Rādir ola hīç sustluR 5ve ża ‘f görmeye jan‘atı budur ol şarāblaruñ her
Ranġısından murād olunursa 6berāberi ju Roya Raynada tā buarı gide
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ülü Rala andan üç yüz dirhemine 7elli dirhem bal veyā şeker Ratasın daı
Raynadup kefin alasın daı zencebīl 8ve cevz-i bevvā ve dārçīnī ikişer
dirhem ve ‘ūd-ı hindi ve sünbül birer dirhem 9ve misk ve ‘anber bir denk
hep gey sa|R idüp ġubār olalar bunları Raynayan 10şarāba Rata ve añul añul
Raynada tā kim tamām birbirine Rarışa andan indüre

11

jovuduRdan joñra

jırlu Raba veyā şīşeye Roya Raçan kim murād olunsa
berāber ju Roya mümtezic ide içe ba‘dehu

12

RırR dirhemine

iki sā‘at Ratlana

13

pa‘ām

yimeye tā kim ‘acāyib göre dīger ayvanuñ dilerseñ ekşisinden ve
patlusından 14berāber eyleyüp mu|kem dögüp jıRup juyın alasın bu judan
yüz dirhem ve jırf

15

şarābdan elli dirhem ol ayvanuñ sıRline Ratup

pişüreler Royula cirmi Ralmaya

16

andan joñra çıRarup jıRalar daSı bu

judan yüz dirhem ve elli dirhem şeker

17

veyā oġul balı Ratup girü

Raynadalar Raynarken zencebīl ve dārçīn ve RāRūle
64 b

1

üç dirhem misk ve ‘anber birer denk hep gey ġubār idüp bir ince ketan

bezine 2Royup baġlayup ol Raynayan şarāba bıraġa tā kim |ājiyyeti şarāba
çıRa andan 3indüresin deminde yigirmi dirhemi berāber huyıla içeler
|arāret-i ġarīziyye Ruvvet 4vire ol yuRaruda dinen fā’īdelerden ayruR on
sekiz fā’īde daı ‘add 5iderler hem ishāl-i bevājıra ġayet nāfī‘dür dīger
şarāb-ı ‘atış |annāyı 6ju-y-ıla Rarışdurup bir gice pura daı üstüne gelen
Rızıl juyı alup 7miRdārınca şeker Ratup üç jabā| üçer RaşıR içe jusuzlıġı
keser 8bi-i{ni’llahi Te ‘āla şarāb
şarābāb-ı nā‘ne
nā‘ne Rusmaġı ve göñül dönmegi keser
mücerrebdür evvelā 9na‘ne’i su ile Raynadasın tā kim Ruvveti juya çıRa
andan ol juya bir 10pāre gil-i irmeni ve bir miRdar gül juyı viresin şarāb
şarābāb-ı
helyūn jan‘atı

11

budur ki helyūnı dögeler üzerine ju jaçalar bir gice pura
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ıjlana daı

12

jıRasın bu judan elli dirhem ve şeker yigirmi beş dirhem

Raynadup Rıvāma

13

ve Ravun çekirdegi
olan paşı ezüp

getüreler daı on dirhemine berāber rāziyāne juyı ile
14

juyın ezüp içüreler bu şarāb RavuRda ve bögregde

15

gidere ve daı şarāb
şarābāb-ı ūjūl viresin şarāb-ı ūjūl budur ki

kerefūs 16dibi ve rāziyāne dibi ve adīr ve nānhuvah beşer dirhem ve gül
ve sünbül üçer 17dirhem üç edviyece ‘asel veya şeker birle Rıvāma getürüp
otuz dirhemine
65 a

1

berāber ju Royup içüresin dīger oldur ki ebemgümeci ve rāziyāne dibi 2ve

hindibānuñ dibi Rabı bunlaruñ berāberince dögüp juyın jıRasın Rurı 3ju ile
Raynadasın tā kim Ruvveti juya çıRa andan yüz dirhem bu judan 4elli
dirhem şeker Ratup Raynadasın Raynarken bu otları Royup Rıvāma getürüp
5

aj|āb-ı bevājıra her jabā| otuz dirhemin ju ile ezüp içüresin dīger 6şarāb
şarābāb-

7
ı ‘ap
‘apş bir kişi yanup putuşursa jumaġı ju ile ıjlaya bir Rısım jumaġa iki diş

jarmusaR ve üç barmaR arasından puz Ratup cümle’i |all 8idüp içe |arāreti
def‘ ider bi-i{ni’llah-i Teālā dīger gülengübin issidür 9evvel derecede
mu‘tedildür yaşlıRda ve RurılıRda gögüse ve öykene ajjı

10

ider balġamlu

ādeme ve ma‘īdeye ve cigere ve bögrege ve Ravuġa ajjı ider daı 11Rarnı
yumşadır şarāb
şarābāb-ı nilūfer
nilūfer jovuRdur yaşdur uyu getürür Rarnı yumşadur
12

issiden olan baş aġrısın giderür şarāb
şarābāb-ı ās bārid-ü yābisdür öykene

gögüse nāfī‘dür ve Randan olan ishāle nāfī‘dur sākin ider ve Ranı

13

ve

14

Rap‘

ider ‘amel‘amel-i ‘unnāb Randan olan baş aġrısın giderür şarāb
şarābāb-ı incibār
incibār
15

ma‘īdeye Ruvvet virür ve efrād-ı ‘urūR Ranını keser ve bevājır Ranını

Rap‘ eyler 16ve pabī‘atı Rabż eyler bu ājiyyet ġayet şerif ajjādur kim vaRt
olur 17pabi’atı āmāde sıRl mu|tebis olur ve bevājır Ranı veyā efrād-ı ‘urūk
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65 b

1

seylān itmeyüp Ralur bu |ālde Rabıż şerbet virmek yaramazdur ol vaRtın

2

şarāb-ı incibār virmek gerekdür kim Ranı Rap‘ ide ve pabī‘atı Rabż itmeye

3

şarāb
şarābāb-ı emlec müzhil-i bevājıra eyüdür em‘āda ve a‘żāya Ruvvet virür

bevājır 4Ranını keser ve ‘apsı jakin ider ve cimā‘a Ruvvet virür ve pabī‘atı
Rabż ider 5şarāb
şarābāb-ı jandal aRı ve Rızılı berāber ola jovukdur yürege Ruvvet
virür ve hafaRānı 6zāyil eyler ve bevājır Ranını ve ishāl-i demeviyi Rap‘ ve
pabī‘atı Rabż eyler 7aña sinirlice ot dirler ve baġa yapraġı dirler Ranı Rap‘
eyler ve pabī‘atı Rabż 8eyler şarāb
şarābāb-ı sükker ki beyni’i Ravī ve cimā‘a Ruvvet
ve sust endāmlıġı def‘ 9ider jan‘atı zencebīl ve dārçīn beşer dirhem ve
RāRūle iki ve Raranfīl bir dirhem

10

hep dögeler ve çölmege Royalar ve

üzerine yedi edviyye Radar ju Royalar 11ve mu|arrā olup Ruvveti juya çıRa
ateşi āheste ide ve andan jāfī idüp

12

dört edviyye Radar şeker Ratup

muruvvaR Rıvām idüp ‘aRd itmeyeler daı buçuR

13

dirhem za‘ferān eze

Rata her jabā| birer Raşık içe ve tamām sulpānı Ruşluġa

14

yimeye mücerrebdür şarāb
şarābāb-ı sünbül baġırsaġından olan sust

15

dek nesne
endāmlıġa

ġāyet nāfī‘dur jan‘atı budur dārçīnī ve sünbül ve RāRūle ve ‘ūd-ı 16hindi ve
cevz-i hindi birer dirhem Raranfīl buçuk dirhem hep mu|kem sa|R oluna
17

beş edviyyece ju Royup jāfī ju ile Raynadasın nıjf Rala andan süze

66 a

1

dīger Rızıl hevcüñ paşını yunup {arını ve içindeki özüni giderüp 2rendeden

geçürüp ve çölmege Royup aġzını berkide tenevvürde veyā kömür
üzerinde 3mu|arrā pişüre şöyle kim |all ola andan yüz dirhem berāber
havuç kefi alınmış bal 4ile Rıvām idüp jovuda andan zencebīl ve cevz-i
bevvā ve Raranfīl ve dārçīn ve havlencān 5birer dirhem ve za‘ferān üç
dirhem ve sünbül ve majpakī buçuġar dirhem cümle sa|R 6olunup cem‘
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eyle daı ol nīme Rıvām bala Rata tamām Rarışdura ve alışdura 7öñürdirek
beş dirhem yiye ve üç sā‘at eglene andan ‘acāyib göre bunca
8

fā’īdelerinden ġayrı ziyāde cimā‘a ol Radar Ravī ola ki ne Radar iderse

9

ża‘f ve sustluR görmeye dīger güvāriş şir-i hidāyet-ül-mülūkden

müstaSricdür 10jovuR mizāclu kişilere ġāyet münāsibdür ve Rış günlerinde
yüz dirhem Rabı 11gitmiş noūd iki yüz dirhem ju içinde ıjladasın bir gün
bir gice pura andan

12

Raynadalar mu|arrā ola daı jıRup juyına otuz beş

diş arınmış ve dögülmiş 13jarımsaR Ratalar arRun Raynadalar jarımsaR |all
ola ba‘dehū üç yüz dirhem

14

‘asel Ratup āheste ateş-ile Raynadalar daı

juyı gidüp Rıvām bula daı 15münāsib edviyye Ratalar jaRlayalar deminde
birer cevz miRdārı isti‘māl

16

ideler dīger bu daı |ulviyyātdandur faRīr

bunuñ tecribesin itdüm ‘acāyibdendür 17şaRāRūlı taze iken havānda dögüp
jıRup juyın alup ne Radar ise
66 b

1

berāberi ‘asel Ratup Rıvām bulduRda indürüp münāsib eczālardan

miRdārca 2Royup Rarışdurasın daı bir hafta purduRdan joñra jabā|da ve
aşāmda 3birer ceviz Radar isti‘māl ide bi milidür
1
113b [RırRbe
ırRbeşinci
Rbeşinci bāb
bāb bu bābda kırkbeşinci bāb cevāriş |elvāları beyān ider

şehvete fā’ide ider bu 2aR joġandur ki cimā‘a Ruvvet virür ve menī’ ziyāde
ider ve ġayri 3edviyyelere mutāc itmez jıfatı budur ki bir vaRıyye aR
joġan 4juyı bir vaRıyye bal bunları bir pencerede āheste ataş-ıla şol
5

mertebe Rıvāma getüresiU revāR bal gibi ola andan joñra indi 6rüp al

taġandaġı (?) zaman bu eczāları ekeler dārçīnī ve cevz-i 7bevvā ve za‘ferān
ve RāRūle ve dar-ı fülfül üçer dirhem ve ‘ūd-i hindī 8ve bir dirhem turunç
Rabuġı ve RırRa ya‘nī dārçīnuñ ergeni bunları 9ġubar idüp andan ol biryān
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olmış juvān yine jaçalar ve 10Rarışduralar ve bir parafa Royup ma|allende
yatıcaR vaRt üç 11dirhem yiyeler ‘acāyib göreler ġayrı fā’īdesinden mā‘adā
cimā‘

12

Ruvvet virür dīger tā serdārın yunup ve içindeki özin

13

giderüp

rendeden çeke ve çölmege Royup azġın berkide mu|arrā
114a

1

bişürüp şöyle ki ola andan yüz dirhem heviç berāberi kefi 2alınmış bal ile

Rıvāma idüp jovıda andan joñra zencebīl 3ve Raranfīl ve cevz-bevvā ve
dārçīnī ve havlencān birer dirhem za‘ 4ferān üç dirhem ve sünbül-i hindī
buçuk dirhem bu cümle’i sa|R 5idüp eleyüp daı nīm Rıvām bal ile alışdıra
deminden bunca 6beş dirhem isti‘māl ide üç sa‘at eglene ‘acāyib göre
bunca 7fā’īdelerinden ziyāde cimā‘a ol Radir Rādir ol ki ne Radar olur 8sa
ża‘fa süstlük görmeye nāfī‘ ve mücerrebdür dīger cevāriş 9 serbedayye(?)
olmaluRda müstaricdür jovuR mizāclı kişilere ġayet 10münāsibdür ve Rış
günlerinde yüz dirhem Rabuġı gitmiş noud ve iki

11

yüz dirhem daı ju

içinde ıjladasın bir gün bir gice pura 12andan Raynadalar mu|arrā ola daı
jıRup juyına otuz beş

13

diş dögilmiş jarmıjaġı Ratalar āheste ataş-ıla

Raynada
114b

1

lar juyı gidüp Rıvām bula daı münāsib edviyyeler ile jıRa 2lar deminde

bir cevz miRdārı isti‘māl ideler dīger ma‘cūn şaRāRūl ta 4ze iken havānda
dögüp jıRup juyın alalar ve ju ne Radar 5ise berāberi ‘asel Ratup Rıvām
bula Radeh indirüp münāsib 6eczālardan mikdārınca Rarışduralar daı bir
hafta purduk 7dan joñra jabā|da ve aşāmda birer cevz miRdārı isti‘mal
8

ideler ni meseldür ve V’allāhu a‘lem]

4

RırR
ırR altıncı
altıncı bāb
bāb bu bābda sust

endām olup cimā‘a Rādir olmamanuñ ‘alāmetin ve ‘ilācın bildürelüm 5eyle
bilgil kim insān ża‘īf ve sust endām olup maraża mübtelā olmaR 6dört
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nesnedendür evvelā birisi dimaġ ża‘fındandur ‘alāmeti çegzinmek 7ve göz
bulanmaR ve göz nūri az olmak ve Ruvveti olmayup levn-i müteġayyir
olmak 8ve cimā‘ vaRtında utanmaR ve cimā‘dan az lezzet bulmaR ve {ekeri
sust olmaR

9

beġayet Rıvāma gelmemek ve jovuRda nişāp-ıla cimā‘

itmemek ve bir kere idüp

10

bir daı itmege Rādir olmamaR ve ‘illetler

ziyāde rupūbetdendür imdi anuñ 11gibinüñ beynisi Ravī olmaġa ‘ilāc şarāb-ı
sükkerdür kim rupūbet ve fużūlāt 12|all olup beyni Ravī ve mu|kem ve ol
dinilen ‘illetleri def’ idüp cimā‘a

13

iderler ehli bilür lāzım olursa

14

Ralbüdür ya‘nī yürek ża‘fī

Ravī ider ve on sekiz fā’īde daı ‘add

eşribe bābından göreler

ikinci żaīf

15

’alāmeti oldur ki |areket itse veyā yoRuşa

Rarşu yürise veyā RatıraR 16yürise veya bir ġażab veyā ber beşāret veyā bir
maplūb görmek veyā cimā‘a

17

yakın olmaRda yüregi oynar içine jıġmaz

velev ni müteġayyir olur elleri ve dizleri
67 a

1

ditrer ve jolusa nefesin alımaz öykeni RalRa gelür içine jıġmaz ve cimā‘ı

2

ża‘fıla ider ve jonına yüregi oynar ve talebinür ve jolur ve joluġunı geç

geç 3alur zinhār bu ‘illetlü ādem ifrāp-ıla cimā‘ itse hemān helāk olur 4pes
bu ‘illet def‘ine ‘ilāc şarāb-ı tünnā|dur yüregi Ravī ider ve menī’i 5ziyāde
Rılur ve |ükemā on poRuz fā’īde daı ‘add iderler terkibi eşribe 6bābında
yazılmışdur üçünci ciger ża‘fındandur baġır ża‘fı bunuñ ‘alāmeti 7bezi
jarı Rılur şol Ranlu ādem gibi pudaġı tepserür ve dili pamaġı Rurur 8ve
gözleri |alRalanur ve arıR olur ve pa‘āma iştihāsı germ olur 9pa‘ām yise
daı siñmez olur otursa durımaz sust olur ve cimā‘a 10Rādir olmaz ve menī
azunı |alāvet olur bu renclü ādem ifrāp-ıla cimā‘ itse

11

üç rencden birine

mübtelā olur ki bunlardur meflūc ve sust endām olur

12

ve |arāret-i
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ġariziyye jovuR vaRı‘ olur ve bu derdüñ ‘ilācı şarāb-ı sünbülidür ki
13

Rızdurur ve baġrı Ravī Rılur ve |arāret-i ġariziyye’i ziyāde ider cimā‘a

14

Ravī Rılur ve |ükemā yigirmi altı fā’īde daı ‘add iderler terkibi eşribe

15

bābında yazılmışdur dördünci {eker ve |āya ża’fındandur bu sust

endāmlıR

16

itmegden

17

üç nev‘ olur anuñ birisi anadan şöyle poġar küçükden cimā‘
olur bunuñ ‘alāmeti oldur ki hiç {eker Rıvāma gelmez ve

iştihāsı daı olmaz
67 b

1

pejmürde olur ya‘nī sülpük olur bua ‘ilāc müteġaddirdür meger pūl-ı

2

zamānıla ola ve bir nev‘i daı sinnü’l-vuRūfda ya‘nī RırR yaşından joñra

3

kesret-i cimā‘dan olur ‘alāyimi budur ki a|bāna gicelerde Rıvāma gelür ve

daı 4jabā|larda ve evvel bahārda {eker Rāyim olur bunuñ ‘ilācı āsāndur
tizrek 5jalā|iyyete gelür ve bir nev‘i daı fi’l-cümle eyyāmda bir Rāyim
olur ammā tamām 6{evR u nişāp-ıla cimā‘ idemez ve şehveti sümük gibi
iner jovuR jovuR 7ve acı acı gelür bu |āllünüñ oġlı Rızı olmaz bu iki
nev‘uñ sebebi bilde 8rupūbet ġālib olduġındandur pes bu illetü ‘ilācı
ma’cūn-i miskidür ki 9bildeki bürūdeti ve rupūbeti def‘ idüp meāne’i
arıdur ve demi jāfī

10

ve menī’i ziyāde ve ‘uruRuñ süddeleri açar ammā

yarar ġıdālar ve pılālar ve şāflar

11

idüp perhīz iderse tīz jalā|a gelür

ma‘cūn miski bābında yazaruz. 12v’allāhu Teālā a‘lem kırR
kırR yedinci bāb
bāb bu
bābda cimā‘uñ cevāzın ve

13

mażarratın ve menfa‘atin ve şerāyıpın ve

ādābın bildürelüm zīrā insān hīç

14

bir |ālde ehl-i perdesiz ve ‘ıyālsız

olmaR revā ve sezā degüldür anuñ içün-kim

15

şerī’at bunlaruñ

mu‘āvenetsiz olmaz zīrā evlenmek nıjfu’d-dindür elbetde 16 k omk
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mkm km ok kk|ükmine dāil olmaR lāzımdur zīrā 17pā’ife’i zenān
zinetidin ve ābādan-ı saray ve fera|-ı Ralb ve |alāvet-i ma‘īşetdür
68 a

1

ve illā cemī‘i pu}aRlar ve |oş ve puyur dutar lākin ‘avrātlar bir puzaRdur

kim 2erenler putar egerçi mkm kk kokk okmk |ükmi ile
3

erenler ‘avratlara ġālibdür lākin ‘aleyküm bil-mudārāt işareti ile dirilmek

4

ġāyet lapīfdür ammā cimā‘uñ vaRtın bilüp ‘ādetce ideler tā kim eskām

5

jafrāvīyye ve demevīyye ve sevdāviyye ve balġamīyyeden emīn ola ve

illā bī 6vaRt iderse yigirmi bir dürlü renc |ājıl olur ve cümleden iflāc ve
sür‘atı 7şīb ve sust endāmlıR ve fesād-ı mizāc ve taġyir-i levn ve |arāret-i
ġariziyye 8elem virüp helāk ider pes imdi ihlāk-i nefse bundan eşedd sebeb
yoRdur 9jāRınmaR gerek her vaRtda binüp inmek |ayvānat işidür Raçan
kim aR Teālā 10insānı beş nesne ile müşerref ve Rāyim eyledi birisi sem‘
ve birisi bajar

11

ve birisi şemm ve birisi lems ve birisi zevRdür cimā‘da

bulunur imdi āzizüm 12cemī‘i tele{{ü{ātdan cimā‘dan elle{ nesne yoRdur
zīrā bu avājj-ı amsenüñ 13her birinde bir fi‘l vardur şöyle kim birbirine
şirketi yoRdur ammā cimā’da 14dükeli le{{et mevcūddur ve bunı bilürsin ki
ne denlü le{{etlü pa‘ām olsa

15

le{{etiñden ‘aRıl zāyil olmaz illā cimā‘dan

‘aRıl zāyil olur pes bundan ġaraż

16

va|dāniyyetine iRrār idüp yiründe Rāyim

17

evlād olup aR Teālānuñ
maRamu olup çeraġuñ olup

rū|una du‘ā ideler pes vaRtı ve eyyāmı
68 b

1

nedür bilmek lāzımdur imdi bunı bilgil kim evvel bahārda cimā‘ eylemek

2

a|sen ve evcehdür hiç vaRtı yoRdur zirā hevā mu‘tedil ve Ran jāfī 3ve

mizāc germ ve ter olur ve merkez-i rū|da Ran ziyāde olur ve |arāret-i
4

ġariziyye kim Ruvāy-i |ayvāniyyedür ġālib olur ve zevR ve nişāp
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kemālinde 5ve iştihā tamām jādıR ve {ekerde ża‘f az olur cimā‘ ol vaRtın
beden-i 6insāna müfīd olup elem ve za|met ve renc getürmez fe-ammā
ġayrı vaRtlarda 7bahārda itdügi gibi itmeye kim mużırrdur meger edviyye
ve ‘ilācıla ide 8kendüden nesne ārc olmaya zinhār cimā‘ tedbīrinde ġāfil
olmayasın 9ve hem ayuñ on beşinci gicesinde ve ā|ir gicesinde cimā‘
10

itmeyesin oġlan
oġlan poġarsa

poġarsa mecnūn olur ve ulu bayram gicesi itmeye kim

11

altı barmaRlu ola ve daı cimā‘ iderken anasın ve Rız

Rarındaşın añarsa

12

poġan oġlan yalancı ola ve cimā‘ iderken söyleşmeye

kim poġan oġlan 13peltek olur ve ezān ile Rāmet arasında itmeye kim poġan
oġlan mütekebbir 14olur ve daı i|tilāmdan jora cimā‘ itmeye kim poġan
oġlan bencil olur 15ve çadır içinde cimā‘ itmeye kim poġan oġlan münāfıR
olur ve issi yirde

16

itmeye kim poġan oġlan kel olmaya ve mescid içinde

veya ekin içinde itmeye

17

kim poġan oġlan fāsıR olur ve sefere gideceği

gice itmeye kim poġan
69a

1

oġlan malını |arām yirlere jarf ider ola ve aya ve güneşe Rarşu itmeye

kim 2oġlan poġarken anasın öldürür ve cimā‘ iderken ‘avratuñ fercine
3

baRmaya kim oġlan poġarsa gözsüz olur ve |īn |ayżda cimā‘ itmeye

4

poġan oġlan cüzām olur ve evvel çihārşenbe gicesi itmeye kim poġan

5

oġlan |arāmī olur ve se-şenbe gicesi itmeye kim poġan oġlan cihānda

6

ġam ve ġujja çekmeye ve düşenbe gicesi cimā‘ itse poġan oġlan 7’ālim

ola ve pencşenbe gicesi cimā‘ eylese poġan oġlan zeyrek ve |ekīm 8ola ve
pencşenbe güni itse poġan oġlan zāhid ve ‘ābid ola ve cum‘a gicesi 9eylese
poġan oġlan ‘ārif-i billāh ola ve cum‘a gün eylese poġan 10oġlan ‘ālim ola
ve şenbe gicesi cimā‘ iderse poġan oġlan 11mekkār sa||ar ve |ilebāz ola ve
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yek-şenbe gicesi cimā‘ iderse poġan 12oġlan padişahlar Ratında raġbetlü ola
bu eyyāmı gözetmek ‘uRalā işidür 13bu vaRtları ri ‘ayet eylemek lāzımdur
hem cimā‘a iştihā-yı jādıR olup 14iderlerse göñül şaılıġı |ājıl olup beden
sükbār olur ammā gice

15

cimā‘dan gündüz yegdür meger anlar kim

utanacaR ola ve Ratı jovuRda ve Ratı 16isside cimā‘a mübāşeret itmeyeler
ve daı bilmiş olasın ki cimā‘ı itdügüñ 17vaRt ātūn altında ola ve yumşaR
döşek üstünde ola ve döşek
69b

1

düz ola daı mef‘ūl uyluRlarını kendü Raldura ve başını yire Roya 2tā kim

göñli diledügi gibi |areket idesiz keder nesne olmaya ve alvet 3āj ola
dizleriñ yire dikesin ellerüñ ātunuñ Roltuġı altından 4yire payayasın ve
|īn-i inzālda kendüni ‘avratuñ üstüne bıraġasın 5tamām inzāl ola ammā
ayak üzerinde itmek siñirleri sust eyler ve ‘ırRu’n-nisā 6za|meti ‘ārıż olur
ve |ammāmda cimā‘ eylemek ujūjā derledükden joñra

7

ġāyet

yaramazdur ve daı er yaturken ‘avrat üstüne çıRup cimā‘ iderse 8Ranı
ziyāndur RavuR ve bögrek aġrısı |ājıl olup RavuRda cerā|āt vāRī‘ 9 olur ve
hem ciger altında nef peydā olur ve daı ol nesne peydā olur ki

10

menī

ba|r-ı mülte|amda olur epıbbā aña destek dirler andan ādeme helāklık
11

hāvfı vardur ne’ū{ü billah-i Teālā jaRınmak gerekdür ve daı eyegüsi

ya‘nī yanı 12üstine cimā‘ itmekden |a{er ideler ziyāndur bu bögregi ża‘īf
ider

13

arıR

14

meger ol kişiler kim gögsi ve bedeni Rıllu ola illā ża‘īf mizāc kim
ola daı jaġ yanı üstüne cimā‘ itse beġāyet ziyāndur Rarın aġrısı

15

āşikāre olur ammā pīrligde olsa Rulunç ve {ekeri yöresi şişmek gibi

16

elemler ve za|metler |ājıl olur ve illā jol eyegüsi üstüne olursa
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17

cayizdür fe-ammā olmasa daı yigregdür RırR
ırR sekizinci bāb
bāb bu bābda

beden-i
70a

1

insāna müfīd olan mürekkeb ġıdaları beyān idelüm bilmiş olasın ki

2

beden-ile paām mā-beyninde hem muvāfaRat ve hem muālefet vardur

pabīb olanda 3adakāt gerekdür kim her kişinūñ pabī‘atına göre aġdiye ve
eşribe ve ‘ilāc 4ve devā buyurup alRu su’allerinde |ikmete muālif
bīhūde cevāb 5virmeyüp bajīret üzerine deprene tā kim ‘amel-i bāpıl
olmaya imdi 6‘azīzüm gerekdür ki kişi dā’imā lapīf ġıdālar ve eşribeler ide
kendū mizācına 7mupābık pa‘āmlar yiye tā kim her zamānda bedeni jı||at
üzre olup ten-dürüst 8ola imdi mürekkeb ġıdalaruñ birisi mizāc-ı insāna
mujli|dür ve eflācı 9zāyil ider ve sust endāmlıġı giderür ef’āl-i cimā‘a
Ravī ider jan’atı 10budur biraz joġanı joya poġraya ve biraz patlu zeyt yaġı
11

daı Roya
poġrayup

mu|arra pişe |ażır ola ve birRaç gögercin yavrusını daı

12

puzın tamām idüp mu|arrā pişüre pişdügden joñra ol joġanı

bunuñ 13üzerine döke daı birbirine Rarışdura andan dārçīnī ve havlencān
ve 14‘ūdu’s-jalīb birer dirhem sa|R idüp üzerine döke ve |amırsuz etmeg
ile 15yiye ve juyunı içe pabī’atı insāna ġayet mujli|dür ve levni oş ider ve
16

Ranı jāfī Rılur ve jafrāvī ve sevdāyī ādeme ġayet nāfi‘dür dīger 17Ruzı eti

ne semüz ve ne arıR ola daı ne Radar dilerseñ al yufRa ile
70b

1

ve aR joġanı poġrayup bile pişüre tā kim mu|arrā ola daı cerbinden

2

kepçe ile alup daı birer dirhem dārçīn ve RāRūle ve buçuR dirhem

3

Raranfīl ve bir çekirdek misk hep ki sa|R idüp ol Ruzınuñ cerbine

4

ıjlayasın daı pişen pa‘āma tamām Rarışdura daı biraz Raynada ammā

5

buārı yabana gitmeye Rapaġı berkinmiş ola andan indürüp i‘tidāli
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zamānında 6isti‘māl ideler mizāc-ı fāsidi i‘tidāle dönderür ve menī’i
arturur 7ve muRavvī’i cimā‘dur kemayenbeġī hīç ża‘f vāRī‘ olmaz bundan
ġayrı yigirmi 8dört fā’desi vardur bu daSı jafravī ve sevdāvī ādeme
nāfi‘dür 9dīger jıfat-ı kebāb evvelā pilüci yajjı yajjı yarup mil|-i enderānī
10

birle puzlaya ve Rızmış keremid üzerine Royup pişüre yaRmaya ve cig

11

daı olmaya andan çörek otı beş dirhem ve lisān-ü’l-‘ājāfir dört dirhem

12

ve teke jaRalı üç dirhem ve hindistan Rozı içi buçuR dirhem hep ki 13sa|R

idüp ol kebābuñ üzerine dökesin daı ısıcaR iken gice

14

ġıdası yirine

yiyesin on gün böyle isti‘māl ide bu kebāba maddetü’n15-nişāp dirler ve
madde’i menī ve |arīj le{{et dirler iflāpūndan rivāyetdür 16ki yigirmi yedi
fā’īdesi vardur cümleden biri a‘żā-i re’īseye Ruvvet virür

17

ve |arāret-i

ġarīziyye’i ziyāde ider ve beldeki bürūdeti ve a‘zādaki rupūbeti
71a

1

ve fużūleti def‘ ider ve beñzini lapīf ve Ranı jāfī idüp cimā‘a gey Ruvvet

2

virür ve üç gün pey-ā-pey isti‘māl itse ‘acayib göre esrār-ı |ükemādandur

3

epıbbā arasında mestūrdur balġamī mizāclu ādemlere ġayet münāsibdür

dīger 4jıfat-ı kebāb ki bögregi Ravī ider ve cimā‘a gey Rāvī ider ne Radar
dilerseñ 5al şişeñ etini aja Ro bir gün purup bayat ola daı puz-ıla puzla
6

daı aR joġanuñ ortasından yar içine puz Roy daı Rabı ile bir et 7ve bir

joġan kebāb eyle pişerken aR joġanı piyāz eyle ve bunuñ cerbi ile 8pişür
tamām Rızarup Raynaya ve Ratı Rurumaya ve çigi Ralmaya daı uvaR
9

poġrayup üzerine dārçīnī ve Raranfīl ve nar-ı misk jaça ve |amırsız

10

etmek yiye ve bir jā‘atden joñra ju yirine şerbet-i ‘asel ide ki zencebīl

11

ve Raranfīl birle Raynamış ola eger birRaç gün jaba|da ve aşamda

isti‘māl

12

iderse sust endāmlıġı giderüp cimā‘a Ravī ide kim ‘āciz Rala
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ammā kim

13

jafravī ādeme münāsibdür ve illā balġamı ādem içün olıcaR

joġanı 14demūre bile jancmaya hem kebābın mu|kem pişüre dīger yigirmi
yumurda jarısı 15puz-ıla çalRaya daı bud etini mu|kem Rıya daı pavada
Ran Raçınca pişdügden 16soñra ol yumurda jarusın üzerine döke pişdügden
joñra dārçīnī

17

ve zencebīli miRdārınca jaçup Rarışdura indürüp amırsuz

etmeg-ile
71b

1

yiye iki sā‘atden joñra cimā‘ ide tamām sā{ılıR getüre dīger bua

2

RaRuma’i tavuR dirler hem mizāca yarar nefāyisdendür iki dane genç besli

3

pavuRı puzsuz ju ile pişürdügden joñra judan çıRarup ‘ādetce 4poġraya

daı on baş joġanı içine rişte eyleye daı dārçīnī 5iki dirhem zencebil
buçuR dirhem sa|R olmış |a{ır ola daı börek tepsisine 6bir joġan döşeye
ve üzerine puz eczā eke anuñ üzerine bir Rat 7tavuR döşeye girü joġan puz
eczā tavuR bu tertib ile tamām 8döşeye daı iki dirhem sade patlu yaġ Roya
ve ol tavuR juyundan 9Royup üzerine tepsiyi RapaR ide daı Ror üstünde
mu|arrā pişüre ve juyunı

10

eksildükçe tavuR ile pişen judan Roya şöyle

Rıyās ide ki indür 11dügi vaRp ju Ralmaya andan ortaya getürüp yiyeler lapīf
pa‘āmdur 12beden-i insāna ġayet eyüdür hem nefāyisdür Allah Teālā a‘lem
13
Rırk poRuzuncı
poRuzuncı bāb bu bābda müfred ġıdaları beyān idelüm ki her ġıdānuñ

derece

14

lerin ve merātibin bilüp mizācına göre isti‘māl idüp fā’īdelerin

müşāhede
derecede

15

idüp jı||at üzerine olalar cümleden biri buġdaydur evvel

16

issidür ammā yaşlıRda ve RuruluRda mu‘tedildür cemī’i

dānelerden patlıdur

17

mu‘tedil mizāclu kişilere muvāfıRdur daı etmek ki

yeni buġdaydan ideler
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72a

1

çoR ġıda virür daı semirdür ammā jāfī un jovuRdur kepegi issidür

Rurıdur 2ve Rābıżdur ve eger unı eski ola ıplāR ider fe-ammā pabi‘at-ı
insāna 3mülāyim ve muvāfıR ve mujaffa’i dem ve levni oş ve a’żā’i re’īse
Ruvvet 4viren|āne ki tennur etmegidür ki i‘tidāl ile pişmiş ola ve ne Ralıñ
5

ve ne yufRa ola ve |amīrı patlu ve puzı yirince ola eger bir kişi ‘ömründe

6

bir maraża mübtelā olmaya zirā cemi‘i emrāż ve esRām itilaf-ı

pa‘āmdandur 7ve bu etmegile mu|arrā pişen Royun eti ġayet lapīf ve a|sen
ġıdadur dīger 8nişāta Rurı ve jovuRdur Raçan bādem yaġı birle |arīre
itseler öksürüge

9

daı gögüs aġrısına ve baġırsaR aġrısına ve hem

baġırsaġun issiligin giderür

10

ve jafrāyı sakin ider ve ishāli Rabż ider

ammā cev ya‘nī arpa jovuRdur

11

yaşdur |arāretlü gögüse ya‘nī jafrānuñ

|arāretin def‘ ider ve arpanu 12Ravrulmışı jafrādan olan ishāli sakin ider
ve ġıdası buġdaydan

13

azdur ve baġırsaR aġrısına nāfi‘dür pirinç issi ve
14

Rurıdur evvel derecede

Raçan südile pişürseler mu‘tedil olur ve bedeni

semirdür ve cimā‘a Ruvvet 15virür ve ādemüñ reng vü rūyını ūb ider daı
pirinç yiyen kişi Ruş
hażm olur südli

16

uyulu olur ve baġırsaRlara Ruvvet virür daı tiz

17

pirinç aşını lākin çoR yimekde süd tevellüd olur zirā

pamarları baġlar balġam-ı
72b

1

ġalīz ile veyā sevdāyı am-ıla imdi anuñ ıjlā|ı şeker ile veyā bal 2ile olur

fe-ammā daru jovuRdur Rurıdur geç hażm olur çoR ġıdā 3virür fe-ammā
ams ya‘nī noūd evvel derecede issi ve yaşdur anda iki 4cevher vardur
Raçan pişürse yise puzluluġı giderür ve Rarnı ıplaR 5ider ve ikinci cevher
oldur ki noūddan bir Rurd peydā olur ki cimā‘a 6Ravī idüp beñzi ūb ider
ve daı öykene ġıda virür āvāzı jāfī 7Rılur ve emcek de südi ziyāde ider ve
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menī’i arturur ve cümle süddeleri açar 8daı Rarnı zem ider fe-ammā
baRılā jovuRdur yaşdur ikinci derecede tendürüstlere 9eyü ġıdadur cimā‘a
Ruvvet virür anuñ önünden |arīre idüp içürseler

10

gögüs iriligine ve

|ançere ya‘nī dilçük olana ve geñiz iriligine ajjı ider 11fe-ammā neffā|dur
ādemüñ için yel eyler ıjlāhı puzludur ve güyegü otı birle

12

dür cemī ‘i

lohum issidür ve yaşdur daı tevellüd demdür ve muRavvī-i bedendür 13ve
anlaruñ yegregi genç Royun etidür ve tazesinden bayadı yegdür issiligi
14

giderür pīz hażm olur ne Ratı arıR ve ne Ratı semüz ola Royun eti 15issidür

ve yaşdur ammā oġlaR eti issilik birle jovuRluR arasında 16mu‘tedildür tīz
hażm olur ammā teke eti ve keçi eti jovuRdur |ażmı düşvārdur

17

sevdā

arturur ammā pavşan eti issi ve Rurıdur Rarnı baġlar bevli sürer
73a

1

bedeni arıRladur ve uyu getürür ve sevdā tevellüd ider ammā at eti ve

deve 2eti ve geyik eti issi ve yaşdur cimā‘a Ruvvet virür giç |ażm olur Rurı
3

issi ve Rurıdur balġamī ādemlere ve rupūbeti ġalib kişilere yarar ammā baş

eti

4

issidür yaşdur ādemi semirdür ve şehveti arturur ammā kere

mu‘tedildür tīz 5hażm olur öksürüge nāfi‘dür ammā göz eti issi ve yaşdur
şehvet 6arturur ve bedeni semirdür ve illā göñül döndürür beyni jovuRdur
yaşdur 7beyni’i arturur ve Rarnı ve gögsi nerm eyler ve āvāzı açar ve
iştihāyı germ eyler 8ammā bistān issidür yaşdur jāli| ġıda virür ve illā
balġam tevellüd ider ammā 9öyken issidür yaşdur balġama mā’ildür ammā
yürek issidür ve Rurıdur
Raçan hażm olsa çoR

10

giç hażm olur ammā ciger issidür ve Rurıdur

11

jāli| ġıda virür velikin ġalı}lıġı cihetinden

pamarlarda geç yürür ammā bögrek

12

jovuRdur Rurıdur Rarın yaġlar giç

hażm olur yavuz alāp poġar ıjlā|ı 13sirke ile biledür ammā palaR jovuRdur
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Rurıdur sevdā mütevellid olur

14

ıjlā|ı yaġıladur ammā RuyruR issidür

yaşdur rupūbeti artuRdur joġanıla

15

putulduġına nāfi‘dür ve daı gögüs

Ravurup yiseler öksürüge ve āvāz
16

ve boġaz yumşadur daı Ravuġa

ma‘īdeye issi ider ve giç hażm olur 17ammā mu ya‘nī incik iligi issidür
yaşdur semürdücidür gögüsi ve ançere’i
73b

1

yumşadur ammā dücāc mu‘tedildür dimāġı ve ‘aRlı ziyāde ider ża‘īf

2

mā‘īdeye muvāfıRdur ammā fürūc ki pavuR yavrusıdur issidür anuñ 3ġıdası

cemī‘i pabī‘ata muvafıRdur ammā dürrāc mu‘tedildür ammā Ruruluġa
4

mā’īldür şehvet arturur ve pabī‘atı Rabż ider ammā bıldırcın issidür

5

yaşdur cimā‘a Ruvvet virür ammā keklik issidür Rurıdur |ażmı düşvārdur

6

jafrā mütevellid ider ammā şa|m-ı bap ve şa|m-ı dücāc eti jāfī ve ıjlā

ider 7deriyi yumşadur ammā beyżā aRı jovuRluġa ve jarısı issilige
mā’īldür ammā 8ikisi mu‘tedildür cimā‘ı arturur ujūja rūfudan ola ammā
aRından 9jarusı yegdür ammā māhī jovuRdur yaşdur balġam tevellüd ider
Raçan sirke

10

birle yiseler issi mizāclu kişilere fā’īde ider ammā jovuR

mizāclu ādemlere fülfül 11ve zencebīl ve su‘ter birle ya‘nī arnavūd büberi
ile yiyeler fā’īde ider ammā leben

12

jovuRdur yaşdur balġamı arturur

ammā jaġılduġı vaRtın issidür yaşdur 13cimā‘a Ruvvet virür ammā leben-i
turş jovuRdur yaşdur hem Rurıdur cimā‘a

14

ziyān ve dişleri fāsid ider

yidügden jora aġzını bal şerbeti birle veyā 15sirke veya jumāR juyı birle
mażmaża ide ammā südüñ yigregi oldur ki
ammā cübn-i parī issidür yaşdur ve südde

16

RırR günden joñra jaġıla

17

baġlar ve balġam arturur ve

meāneye ziyān ve Rulunç tevellüd ider ve Rarnı baġlar
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74a

1

ıjlā|ı bal birle ve Roz birledür ammā ma‘u’l-cebin ki giciyige fā’ide ider

2

ammā aġuz jovuRdur ve yaşdur |afaRāna ve gögüs iriligine ajjā kim

şeker 3birle yiyeler ammā südde getürür fajl
fajl fa|l issi ve yaşdur ikinci
derecede 4ve daı kendüs yapraġından issidür Raçan pa‘āmdan joñra
yiseler hażm ider 5ammā pa‘āmdan öñdin yiseler to|me eyler ġıdalıġında
balġamdır daı ‘avratlaruñ 6südin arturur ammā şalġam issidür ikinci
derecede yaşdur üçünci derecede 7jovuR ġıda virür ve mezid-i şehvetdür
hem süd arturur Raçan sirke ile çāşnī 8virseler iştihā getürür ammā
ammā havuç
evvel derecede yaşdur ikinci derecede issidür 9bunu ġıdası şalġamdan
azdur ve ma‘īdeye ve öykene ve gögüse fā’īdesi vardur

10

ve bögregi

|arekete getürür daı arRa aġrısına ajjı ider ve cimā‘ı Ravī Rılur 11ve giç
hażm olur ammā pancı issidür ve Rurıdur cigerde südde eyler daı 12palaġı
açar ammā isfāna yaşdur jovuRdur pabī‘atı nerm eyler ve nazileye

13

ve

öksürüge fā’īdesi vardur ammā RabaR jovuRdur yaşdur ikinci derecede
14

öksürüge ve gögüs aġrısına ve ciger Rurılıġına ve yereRana ve jafrāya

nāfī‘dür 15daı jujalıġı sakin ider ve Rarnı nerm ider ve daı issi mizāclu
ādemlere

16

bādincān

17

ajjı ider velikin balġamī ve sevdāy ādeme ziyān ider ammā

jovuRdur Rurudur daı sevdā tevellüd ider ve ma‘ide yaşlıġın

giderür
74b

1

Raçan sirke birle pişürseler ciger süddesin açar daı ġalebe’i jafrāyı

2

sakin ider Raçan jumāR birle pişürseler Rarnı baġlar ve etüñ semüzi ile

3

pişürseler öksürüge fā’īde ider ammā aġzı julandurur ve sevdā tevellüd

4

ider ıjlā|ı budur ki puzlu juda yaturalar vafir yāġıla pişüreler andan 5joñra

Raynadalar daı ol judan çıRarup vafir yaġ-ıla pişüreler |aRRında 6|adi-i
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şerif vārid olmışdur ki bir kişi bādancān fulān derde devādur 7diyü yise
devā olur ve fulān maraż içün diyü yise ol maraż ‘ārıż olur 8ammā RulRāş
issidür yaşdur Rarasından aRı yegdür semirdür ve demi jāli| 9mütevellid
ider gögüse öykene fā’īde ider anuñ Rabı giç hażm olur ıjlā|ı 10incir-ile ve
sirkencübīn iledür fajl
fajl tuffā| patlusı mu‘tedildür ma‘īdeye

11

Ruvvet virür

ve şaılıR getürür ammā pabī‘atda jovuR ve Rurıdur ve Rusmaġı sakin
12

ider ve aġunu mażarratin def‘ ider ve illā çoR yiyecek aġırlık ve

unutsaRlıR

13

getürür ammā ayvanuñ patlusı mu‘tedildür jujuzluġı ve

Rujmaġı sakin ider

14

joñra yiseler ishāl

15

ve pa‘āmdan öñdin yiseler Rabż ider eger pa‘āmdan

ider daı göñül döndügin sakin ider ammā zerdālü

jovuR ve yaşdur 16ikinci derecede pabī ‘atı nerm ider ve daı jafrā sürer ve
yüregün issiligin 17ve jujalıġın sakin ider ammā andan ‘ufūnet poġar eger
pa‘āmdan öñdin
75a

1

issi mizāclular ardınca sikencübīn yiyeler ve illā jovuR mizāclular ardınca

2

majpakī yiyeler ammā Rara yise jovuRdur yaşdur ve i’tidāle yaRındur

3

Rarnı baġlar ol ki boġaz putar ekşidür ma‘īdeye Ruvvet virür ve jafrāyı

4

sakin ider ve jusuzluġı keser ammā içās ya‘nī erik jovuRdur daı yaşdur

5

ikinci derecede jafrāyı sürer ve yürek ıssılıġın ve jujalıġın sakin ider

6

ammā ol ki patludur artuRraR yiseñ ishāl ider ekşisinde telyīn azdur 7jovuR

etmegi artuRdur ammā ma‘ideyi sust ider ammā fınduR issiliġi i‘tidāle
8

daı ġıdası cevzden artuRdur ve bögrege ajjı ider ve Ruvvet cimā‘ı ziyāde

9

ider ve semürdür ve dimāġa Ruvvet virür lākin yil Roparur ammā fıstıR

10

issiligi Rozdan artuRdur ma‘īdeye fā‘īde ider ve ciger süddesin açar 11ve

göñül dönmegi sakin ider daı cimā‘a Ruvvet virür daı anuñ Rabı aġız
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12

Rousın men‘ ider ammā batm ya‘nī bengeş issi ve Rurıdur ikinci

derecede 13palaġa ve bögrege fā‘īdesi vardur ve balġamı mizāca nāfī‘dür ve
arRa

14

aġrısın sakin ider ve cimā‘a Ruvvet virür ammā iştihāyı bāpıl ider

ammā

15

|arnūb ya‘nī keçi boynuzı jovuR ve Rurıdur Rarın baġlar ve

Rabıżdur

16

ġıdāsı azdur ve Allah Teāli a’lem ellinci bāb bu bābda şol

müfred devāları 17bildürelim ki |aR sub|āne ve Te ‘ālā yir yüzinde biten
nebātatuñ her birinde ne
75b

1

|ikmet ve ne Ruvvet Romışdur bundan istidlāl idüp āliR-ı ‘ālemü kemāli

2

Rudretin bu bābda müşāhede Rıla kim cümle eşyāda hiç gerekmez nesne’i

yaratma 3mışdur cümlesi insān içündür imdi ‘azīzüm bunlardan sırrına
vāRıf olduġumuz 4otlardan birRaç ot bildürelim ki beden-i insāna menfa‘ati
ola cümleden 5biri turpuñ juyın mirāre birle Rarışdura Rulaġa pamzursa
RulaRdan 6gelen çirki purġura üç günde bir putan istimā’ı daı giderür eger
7

turp juyın bahaRa dürtse giderür ve dört günde bir dutan istimaya

8

nāfī‘dür ve her kim |ammāmda birRaç turp juyın bir Radeh içe balġamın

Rusdura 9ve aġzından gelen Rara juyı durġura eger turp juyı birle şeb
10

juyın

bala Rarışdurup yise ma‘idesin Ravī eyleye ve balġamın gidere

Ruvveti hażıma 11getüre ve āvāzını aça eger turpı bal ile Rarışdurup göbege
ura göbek

12

ve RaıR aġrısın gidere eger turpı uyuyacaR vaRtın yise yatsa

mizācın 13Ravī ide ve balġamın giderüp aġız Rousın ūb ide eger turpı süd
ile

14

pişürüp yise {ekeri sustlugın gidere eger bir kişi cimā‘a Rādir

15

olmasa iki dirhem turp to|munı sa|R idüp yaġıla Raynada {ekerine pılā

ide

16

{eker sa|t ve Rayīm ola eger turp toSmın yise ma‘deni muālif
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yelleri jakin

17

ide ve zāyil eyleye eger muttajıl günüde üçer dirhem turp

yise cimā‘-ıla Ravī
76a

1

ola ki gicede onar kerre itmege Ranā‘at itmeye eger ju’āl buyurılursa

turbdan 2menfa‘atlü nesne yoR mı idi ki evvel turbı {ikr eyledüñ elel-cevāb
çavuşlar 3cümle ‘askerüñ öñince mer|ūm ve maġfūr Sulpan Selim ān Bin
Bayezid

ān

4

’aleyhir’l-rahmeti

nazüklerinden böylece jādır olmış

vel-ġufrān

|ażretlerinüñ

pab‘ı

5

ki bu çavuşlar turpa beñzer

meydanında alRı jürer kendüler ortada mevāli 6Ralur diyü buyurmışlar
hem |aRiRat turp cemī‘i pa‘āmı hażm itdürür ve illā 7kendü |āżım degildür
dīger pişmiş şalġamı aç Rarnına yise gögsi jovuRluġın 8giderür dīger her
kimüñ elin ayaġın jovuR üzmiş olsa pişmiş şalġamı 9üzerine ura ya‘nī yaRı
ide dīger her kim pişmiş şalġamı |ammāmda gevdesine
dīger her kim şalġamuñ juyı birle başını yusa jaçı

10

sürse nerm ide

11

ve jaRalı vaRtsız

aġartmaya ve başu Ruvarlıġın gidere dīger isfitāR tomın 12gül yaġı birle
Ravursa |arāreti giderüp ishāli sakin ider dīger
nişādır ile aġzına ġarġara vire putulmış āvāzı

13

kerefus juyunı Raynada

14

aça jāfī eyleye dīger

kerefūs tomunı şeker ile yise erligi Ravī Rıla dīger

15

her kim jarımsaġı

yise ma‘idesin pāk eyleye ve el ayaR ditremesin gidere 16ve’l Ravī rencine
daı nāfi‘dür ve sust endamlığı zāyil eyleye her kim 17jarımsaġı çoR yise
‘ā}īm fā‘īde göre ve sustluġı zāyil ide ve erligi artura
76b

1

her kim jarımsaġı yaġıla biryān eylese yise ne Radar yili var-ısa gidere

2

her kim jarımsaR yaġını {ekere pılā eylese ġayet sa|t eyleye her kim

pişmiş 3jarımsaġı yise Rarın içindeki |arāreti gidere her kim her kimūñ ki
jaçı 4ve jaRalı dökülse jarımsaġı Rabı ile dögüp zeyt yaġına Rarışdursa
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5

sürse girü bite ve jarımsaR yaġı daı böyledür her kim joġanı bal ile

6

Rarışdurup Rıl dökülen yire birRaç kerre dürtseler girü bite her kim joġanı

7

her dem ile Ravursa yise şehveti artura joġanı ōd içinde pişürse 8acı

yaġıla alp idüp nājura ursa on yıllıR ise bitüre 9her kim am joġanı sirke
ile Ravursa |ammāmda tenine dürtse

10

uyuz renci gide her kim |āyāda

olan yile joġanı yaġıla biryān idüp 11yise zā’il eyleye her kim acla pişmiş
havuç yise āvāzı aça keşürüñ 12juyın bāl ile yise şehveti artura ve cimā‘a
gey Ravī ola her kim

13

iriligin gidere her kim

14

keşūr yapraġınuñ juyın tenine dürtse yumşada

havuç ile üzümi Raynada daı juyın içe bevājır

pamarın kese ve yelini 15daı süre gidere her kim havuç tomın yükli ‘avrat
altında tütsi itseler 16Rarnı içindeki ölmiş oġlan düşe her kim nergis juyın
göze dürtse

17

şeb körligin zā’il ide her kim gelincik çiçeginüñ juyın

sirkeye Ratsa
77a

1

başa sürse aġrısın zā’il eyleye ve bunuñ çiçegini Raynatsa jaça 2ve jaRala

dürtse ġayet siyah eyleye ve bunuñ yapraġın dögüp juyın 3burnı Ranı
purmayan ādemüñ alnına dürtseler Ranı pura ve bunu dögmesini 4şarāb-ıla
her kime içürseler bī-òoş ola ve berşe Ratarlarsa meşhūrdur 5dīger kişniç
ve kendene birer miRal dögüp yaġıla oġlana yidürseler 6ayruR döşege
işemeye dīger kişniç dögüp berāber şeker Ratup her jabā| 7yiseler baş
çegzinmesin giderür dīger havıç tomınuñ yedi dirhemine üç 8dirhem
majpakī Ratsa yeñi geyesiye tütsi itse eskiyince bit olmaya 9içinde dīger
Rızıl behmeni Raynadup istisRāya ju yirine içürse

10

şişi sakin eyleye illā
11

etmek yimeyüp etmek yirine incīr yiye ve bunuñ juyın
oynamasına içürseler sakin ola eger bunuñ juyunı sevdādan

yürek

12

gevdesi
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azmış kişiye içürseler sakin ola temregüsini ve uyuzunı ve rub‘ 13ısıtmasını
ve dürlü dürlü sevdā aġrıların sakin ider ve sidük yolın
mażariyyūn ısıtma putana dutmadıġı gün dırnaR

14

pāk ider dīger

15

Radar yidürseler üstüne

ju içürseler Rujdura mücerrebdür dīger yelin 16urūsanı içürseler joġulcanı
ve namazburı düşürür ve palaġa yaRı

17

itseler zā’il ider dīger pi|-encar

gögüni döġüp ju ile içenüñ
77b

1

joġulcanını düşürür dīger çiçege tiryāk kim aña kemāteryūs dirler

Rulunca 2ve sancuya ve bil aġrısına ve tatar Rurdı dutana ve ishāle bal ile
3

veyā rūfudan yumurda ile isti‘māl ideler ammā hābdutan kim aña 4dirler

ishāle ve Rana ve żora yumurda ile veyā bal ile yidüreler ve daı 5yanlarda
ve budlarda ve Rollarda şiş olsa yoġurda Ratup üzerine 6żāmād ile veyā pılā
ideler dīger ayva dāne yürek şişine ve palaġa 7ve istisRāya içüreler Raraca
üzüm ju-yı-la Raynadup juyın içüreler 8dīger sigil otı dirler Rumjal
yirlerde olur ve ufacuR yābis aRça 9çiçegi olur yire yayılur sigili olan
kişiye yumurda veyaūd şorba
evvel bahārda açılur

10

ile birRaç gün yidüreler alāj bula dīger

11

Rarçiçegi dirler tüm tüm yapraġı olur ve benefşesi

olur ve gögi 12sirçe barmaR Radar olur sacaRludur dişler aġrısına anu gibi
olmaz

13

irincedür dīger ravendi pavīl yapraġın Ralem jengarıla Rarışdurup

14

aġız aġrısına ve nājūr olmış yaralara eyüdür ve alması olur oġlı

olmayan |ātuna dögüp bal ile yidüreler daı üzerine ısıcaR

15

Rızı

16

içüreler ve

daı gögi tiryāke girür dīger incibār gögüni bal ile kaynadup

17

juyunı

içüreler tā ki Ranı ve żorı ve bevājırı zāyil ider şerbeti ile
78a

1

meşhūrdur dīger ‘abdu’l-jalīb bevājıra ve nevājra dögüp bal ile veyā

2

yumurda ile yidüreler ve jırācalu ādeme bal ile ma‘cūn idüp her gün
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3

yidüreler şifā bula dīger sa‘ter eczāya girür ammā jovuRdan |areket 4iden

nāzileye |anna ile Rarışdurup başa yaRı ideler dīger eyyühe’l 5ġārīRūn bir
jaru çiçeklü otdur ishāle irincedür yidüreler dīger 6hindi baġunıñ ju-ıla
Raynadup istisRāya juyirine içüreler şifā 7bula ve şerbeti aj|ābı bevājıra
nāfi‘dür dīger ve cedri-rūmi kim aña 8peygamber dügmesi dirler yapraġın
Rurtlanmış yaralara dögüp uralar Rurdın 9Rıra ve köküni mat‘ūna ve
jıracaya ma‘cūn idüp yidüreler nāfi‘dür dīger

10

muallije bir mübārek
11

otdur dimişlerdür ki nev-rūz gün yedi dānesin yiyen

bir yıl maraż

görmeye ma‘cūn idüp yimek yegdür dīger yapışġan dikeninüñ
Ravuġı yarılan ādeme yigirmi gün yidürüp arRası üstüne
yaruġın bitüre dīger Raġılġan dikeninüñ tomunı dögüp

12

tomunı

13

yatursalar

14

bal ile yidürseler

bevājır rencin zāyil eyleye ammā yılān yajduġı ile berāber 15idüp iki eczā
aġırı bal ile ma‘cūn itmek yegdür dīger ayruR otın 16Ravuġında paş olana ve
sancuya Raynadup juyın içüreler dīger

17

uşaR otın siñirleri ve barmaRları

ve süñükleri aġrıyana Raynadup juyın
78b

1

içüreler ve sayRalın ve bevli ile Ran gelene Raynadup juyın içüreler

2

nāfi‘dür daı palaġa yaRı ideler giderür dīger dāyīm anıson yiseler 3uyuyı

emīn uyuda ve jujalıġı keser ve Rarından yeli sürer ve ‘avratlaruñ 4südin
ve erlerüñ şehvetin ziyāde ider eger baş aġrısına süreler 5òoş ola dīger
ġāriRūn balġamı öykenden ayırur ve nefes parlıġına 6ve sidügi purmayana
dögüp bir miskāl içüreler daı palāR rencine bal 7ile veyā sirke ile içüreler
ve eski öksürüge nāfi‘dür dīger ardıç 8yemişini ekşi amīr ile Raynadup
içürseler içinde olan ‘illetleri aşaġadan 9sürüp alāj ide ve yükli ‘avrata
tütsi ideler Rarnında olan oġlanı

10

düşüre dīger aġız Rousına Rurı güli
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|amīr ile pişürüp aġzında

11

puta alāj ola dīger lisānü’s-sevr juyı ile bal

Raynadup öksürügli 12ādeme içürseler şifā bula dīger it keseri ya‘nī yabān
perası istisRā
şişlerin
dürtseler

13

rencine fā‘īde ider bal ile Raynadup gevdesine dürtseler

14

sakin ide ve terleyen ādeme fülfül birle dögeler gevdesine

15

şifā bula dīger bögürtlen yapraġın aġzı şişen kişi çeynese òoş

16

ola ve RavuRda paş olsa köküni ju ile Raynadup içürseler paşı 17arıda ve

sidük yolın aça ve bir kişi’i yılan joRsa yapraġını Raynadup
79a

1

yılān joRan yire baġlasalar zehrin çeküp alur elemden Rurtarur dīger

|acerü’l 2ġār bir ‘avrat poġurmasa bunuñ dibinden bir dirhem dögüp |amīr
ile 3Rarışdurup içüreler asānlıġıla alāj ola ve sidügi putulanlara bu resme
4

içüreler dīger yılān yajduġı öksürüge ve nāzileye dögüp bal ile 5yidüreler

ve bevājıra daı ma‘cūn idüp yidüreler ve cimā‘dan Ralana daı 6dögüp
şarāb ile içüreler daı yarım baş aġrısına issi ise sirke ile 7ve eger jovuR
olup issi severse dögüp bal ile başa pılā ideler ve 8gözünde aR benek olsa
bu otı pişürüp gözüne dürte gözde olan 9aR benegi ve Rara benegi gidere ve
bir kişi laġer olup teni tendür üst olmayup 10jaġ ādem gibi bulduġın yese
semirmese bunuñ dibini pişürüp veyā çigle dā’im 11yidüreler jı||at bula bi
iznillah Te’ālā dīger Rızıl boya didükleri ot

12

sidügi yüridür ve yereRan

rencine nāfi‘dür bal ile daı ju ile Raynadup 13içüreler ammā anı içer kişi
her gün juya girmek gerekdür ve kötürüm olana

14

günde birer RaşıR

içüreler bir hafta içe ve eskiden palaġı olana 15anuñ yemişinden bal ile ya
sirke ile içüreler birRaç günde birer RaşıR 16içüreler daı ol yaña bu yaña
gezineler ekşiler yimeyeler temregüye ve yüzinde

17

aR benek olana

dibinden dögüp sirke ile alp idüp süreler
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79b

1

beş altı gün içinde hiç eeri Ralmaya bi-iznillah Teālā dīger na‘ne 2Ran

Rujana sirke ile Rarışdurup içüreler ve dögüp juyın içerse 3Rarnındaġı
joġulcanı gidere ve erliği ziyāde ider ve sancuyı def‘ ider ve 4çoR Rujana
dögüp Raynadup üç gün aç Rarnına günde bir RaşıR 5içüreler nāfi‘dür ve bir
kişinüñ jafrādan beñzi jararsa veyā istimālu olsa 6juyunı enār juyı birle
içüreler ve baş aġrısına juyından dürteler ve bir 7kişi’i it ıjırsa dögüp ol
yire puzıla baġlayalar ve RulaR aġrısına juyın 8Rulaġa pamzuralar dīger
marul uyu getürür eger oġlan uyumasa 9dögüp juyın anası südile
Rarışduralar içüreler rā|at uyuya 10ve hem aġlamaz ola ve semürdicidūr ve
yüzi jāfī ider ve |ammāmda gevdesine 11sürseler iriligin giderüp yumşada
ve ‘avratlaruñ südin arturur ve menī’i 12ziyāde Rılur ve |arāreti def ‘ider
zīrā barīd ve ratabdur ādemler çoR 13yise fā‘īde ider dīger mārūl beyābānı
14

Rabż olana mārul juyın
‘avratlar pişürüp yise

bal ile veyā sirke ile Rarışdurup içüreler ve

15

südin bol eyler ammā baRça mārūlı bundan

a|sendür semirdüp Ranı jāfī

16

eyler mücerrebdür dīger it keseri erligi

arturur dögüp bal veyā sirke ile

17

on gün żamād ideler ve it ıjırduġına

uralar nāfi‘dür dīger rey|ān
80a

1

yaġını Rulaġa pamzuralar jaġırlıġı gidere ve dögüp juyunı sancusı olan

2

ādeme içüreler alāj bula dīger |üsn-i Yusuf bir gündür yaġıla melhem

3

idüp temregüye süreler dīger temregüye ardalı dögüp sirke ile

4

Rarışdurup ve temregüyi mu|kem Razıyup üzerine süreler ve diz aġrısına

5

sirke ile yaRı ideler diğer buūr-ı meryem her kimüñ jafrādan başı aġrısa

6

veyā çegzinse veyā gözi Rararsa veyā göñlü dönse veyā incükleri yükilü

7

gelse ve aġzı acı olsa dibini dögüp bal veyā sirke ile içüreler 8òoş ola ve
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atun oġlan poġururken bunı delüp boynuna paRalar 9tizcek poġura ve aġulı
cānaver joRana bunı dögüp amr ile içüreler 10ve yereRan rencine dögüp
bal ile Rarışdurup tenine dürteler daı örteler 11yata terleye jı||at bula biiznillahi Te‘ālā ve başda olan nāzileye ve balġama 12budını dögüp bal ile
Rarışdurup burnına penbe ile fetīl joRalar 13nāzile’i ve balġamı aġızdan ve
burundan çeküp indüre ve aġrıyan göze görmez 14olsa mu|kem dögüp bal
15

dögüp bal ile

ile alp idüp göze çekeler ve RorRaR oġlancıRlaruñ

gevdelerine dürteler ve kel başa ve jaçı jaRalı dökülene 16dürteler şifā bula
dīger namazbūrd olana ekşi enar kökin Raynadalar

17

juyın aç Rarına

içüreler düşüre dīger ısırġañ dikeni boġazuñ
80b

1

aġrısına ve palaR za|metine eyüdür ve erüñ erligin arturur ve şehveti

ziyāde 2ider mak‘ādda olan bevājıra ma‘cūnın yedüreler ve palaġa yapraġın
dögüp 3zeyt yaġ-ıla żamād ideler birRaç gün ve eger çoRdan boġazı aġrısa
bunuñ 4juyı ile ġarġara ide şifā bula dīger yabān turpı palaġa ve gevdede
5

baş bert olana ve balġamdan gögsi orlayana dögüp bal ile pılā ideler 6ve

hem içüreler ve gevdede baş bert olana süreler ve bunuñ yapraġından
7

toumı Ruvvetlüdür ve bunuñ yapraġın dögüp |a}ır ide daı {ekeri issi ju

ile 8ova yuya daı üzerine żamād ide {ekeri sat ve Ralın ide ve yoġun ide
9

dīger za‘firān erlige fā‘īde ider evvel derecede ferā| virür ve ikinci

10

derecede bedeni uyuşdurur eger bir kişi’i cānaver joRsa yā Rulunç olsa

11

veyā sidügi dutulsa veyā sancusı olsa bunı içüreler dīger dārçīnī

12

ma‘īdesinde yel olana veyā sancusı veyā palaġı veyā ġayrı aġrısı veyā

ısıtma

13

incidür olsa bunuñ her Ranġısına olursa ikişer dirhem içüreler

14

eger mizācı ıssı ise ju ile içe eger pabī‘atı jovuR ise |amīr ile veyā 15bal
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16

ile eger eskiden öksürügi olsa tükürdükçe aġzından Ran gelse
içüreler ve temregünüñ üzerine döküp sirke ile süreler dīger

bal ile

17

puraR otı

uyumayan ādeme yaġıla başına dürteler şifā bula uyuya
81a

1

ve daı idrārı bol ider ve südi arturur ve Ruluncı ve sancuyı giderür

içüreler 2dīger yarpuz öykeninde renc olana öksürük ve zīku’n-nefes ve
verem 3ve jolımaR gibi renclere irincedür bal ile veyā puz ile içüreler şifā
bula 4dīger lapapa Rarın yumşadur ve uyuza ve temregüye ve bahaRa ve
baraja 5ve içinden Ran gidene ve sancuya ve Rarın Ratısına yaRı ideler ve
Raynadup 6içüreler dīger jarmaşıR yarım baş aġrısına dögüp juyın burnına
7

pamzuralar başda olan marażlar gidere ve öksürüge pişürüp yidüreler

8

dīger nīlūfer şerbeti ile meşhūrdur ammā dişi azana dögüp juyın 9içüreler

ve ‘avratlar baş aġrısına köküni dögüp |annā ile başa yaRalar

10

nāfi‘dür

dīger burçaR emcek ve RulaR şişine ve ıyāraġa ve selāsil-i 11bevl olana ve
Rarın aġrısına ve Rana ve żora dögüp sirke ile pılā

12

ideler ammā zinhār

tedbīr-i |ükemādan ġafil olmayalar dīger turunç Rabını

13

tatar Rurduna

dögüp ısıcaR ju ile içüreler şifā bula dīger kemā 14yaprağın dögüp jıraca
üzerine ursalar Rurdın Rıra ve taze et

15

bitüre ammā jovuRdan {eker

sustluġına ki |areketi az olsa beyābān karanfilinüñ 16kökin yunup şāf gibi
idüp {eker delügine joRup gece yata ‘acayib

17

göre dīger rāziyāne iki

dürlüdür birisi bustānī birisi beyābānīdür
81b

1

bu ot baġır pamarlarınuñ süddesin def ‘ idüp yolunı açar ve balġamdan

2

olan ısıtmaları def ‘ ider oġlan emzüren ‘avrat yapraġın yirse 3südi ziyāde

ve juyın göze çekseler göze ju inmegi men ‘ ide hem görmekde 4gözi iyi
eyler gözüñ kirin alur |absu’l-bevl olan yirse açılur 5ve yazın yılanlar
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yirden çıRduġı vaRtın gözleri görmez ol vaRt gözlerin 6rāziyāne kökine
sürerler andan gözleri açılur dīger kene toumunı 7dögüp sigil üzerine
ursalar sigili düşüre dīger günlük ile 8çig bal Rarışdurup żıku’n-nefes RırR
gün yiye ve öksürüge münāsibdür 9dīger bir kişinüñ jaçı dökülse çörek otı
sināmeki ile Raynada

10

başa ura dīger żıku’n-nefese atme çiçegi

gülbeşeker gibi idüp Roz 11Radar yidürüp Rusdura bir nice idüp Rurtula biiznillahi Teālā 12dīger bir kişinüñ dizleri putulsa veyā gevdesinde gezer yeli
olsa

13

heraniyye anduz-ıla Raynadup issi-y-ile içe terleye dīger nāzileye

dahiliyūnı

14

depeye fūluri Radar Razıyup uralar şifā bula dīger Rurdeşene

bir 15dirhem çividi dört bolup dört günde ezüp ju ile ezüp 16ju ile içüreler
dīger Ran-ı ġarab ki aa ebreti otı dirler Rurd

17

eşenine tütsi ideler dīger

tiryas RaıR yiline ve bil aġrısına
82a

1

ve bil jovuRluġına ve selāsil-i bevle ve diz aġrısına ve jovuRdan olan

2

marażlara ma‘cūn idüp yiye dīger muRavvi buyān köki bir kişi on gün

3

günde birer dirhem yise pīri taze cüvān ider ve eger buyān köki 4ve on

dirhem turp toumı beş dirhem bal ile ma‘cūn idüp isti‘māl 5iderse ‘acayib
6
göre mücerrebdür fajl
fajl bu fajılda ejcāruñ menfa‘atin bildürelüm bir kişi

süci içse veyā jarımsaR veyā joġan yise aġzı

7

Rousın gidermek içün

turunc yapraġın çeynese giderür dīger turuncı 8arpa ve buġday arasına
bıraRsalar bit düşmeye dīger bir kişi’i yılan 9veyā ‘aRreb joRsa ol araya
turunç juyunı ursalar oş olup

10

mażarratın def ‘ ider dīger juyunı bir

‘avrat göbegine sürse oġlan 11poġurmaya ammā am turunç juyunı pāzūya
sürseler belürsüz ide

12

ammā turunc aġacınuñ dibinde penbe Rosalar

turuncı çoR ola ammā 13penbe külüni kireç ile Rarışdurup turunç aġacına

184

sürseler bir yıldan

14

bir yıla yemişi dökülmeye dīger alma aġacınuñ

yapraġını aġu içmiş veyā 15yılan veyā ‘akreb joRmış ādeme içürseler òoş
ola ammā evvel fidanını 16dikerken bal sürmeseler Rurt yimeye ve Rızıl gül
juyunı jaçsalar alması

17

Rızıl ola dīger incir aġacınuñ juyunı çürümiş

dişlere sürseler
82b

1

Soş ola dīger incir aġacınuñ külüni būstāna jaçarlarsa Rurdunı 2Rıra

gidere dīger bir kimesne’i gelip ıjırsa incir yapraġın dögüp 3üzerine ursalar
òoş ola ammā majrū‘a incir yidürseler òoş 4ola ammā dayīm incir yiseler
levni gökçek ide ve semirde ammā inciri 5çoR yiyenüñ biti çoR ola ve hem
juyın çoR içerlerse şehveti kese 6ammā incir aġacına zeytün juyı-ıla
jıvarsalar inciri patlu olup 7dökülmeye dīger enar aġacını bir yirde Rosalar
ol aradan cānaverlar Raça 8ammā enar Rabını arpa veyā buġday arasında
Rosalar bit düşmeye ammā 9servī aġacından tütsi itseler evde siñekler
Rırıla eger servi aġacından
ola eger servüñ
duyar

10

sirke birle pişürüp diş aġrısına Rosalar òoş

11

Rozalaġın dögüp ju-ıla Raynadup aġrıyan ayaġ ol juya

12

duymaz ısıcaRla joRalar aġrısı sakin ola eger ol |alde sakin

olmadın 13jovusa altına Rurucaġaz Royalar tā aġrısı sakin olınca dura dīger
14

ayvanuñ yapraġın yaRup kül olmadın Rara iken joyundurup saR idüp

15

göze çekseler ġayet nāfī‘dur eger çiçegini yiseler yürege Ruvvet vire

dīger

16

bir gebe ‘avrat üçünci ayda ayva yise oġlancuġı güzel ola dīger

17

ayvayı ġayrı yemişler arasında Rosalar ol yemişler çürüye bir kişi fınduR

83a

1

aġacını götürse anı yılan ve ‘akreb joRmaya dīger bir kişinüñ jaçı ve

jaRalı 2dökülse fınduġı dögüp Rıl dökülen yirlere sürseler girü bite 3dīger

185

bir oġlanuñ jaRalı tiz bitsün diseler fınduġı dayīma 4dürteler tiz bitüre
dīger fınduġı dögüp bal-ıla Rarışdura yiye öksürügi 5giderür dīger fınduR
Rabını zeyt yaġı-ıla Rarışdurup gök gözli oġlancuġa 6sürme idüp çekseler
gözleri Rara ola ellibirinci bāb bu bābda 7avāj-ı |ayvānātı bildürelüm tā
kim insāna menfa‘ati ola evvelā bir kişi 8orlasa at dilini puzlayup Ruruda
daı başı altında Rosa hergiz 9orlamaya hem düşinde beñilemez ola dīger
bir kişi verem za|metine mübtelā 10olsa aç Rarnına bir Rade| at yaġını içe
alāj ola dīger her kim

11

oġlancıRlaruñ dişi tendürüst olsun dise bir at

dişini boynuna daRa 12dişleri za|metsiz bite dīger bir evde sivri siñek çoR
olsa ol

13

evüñ Rapusına at Ruyruġundan bir iki tel aja Royalar dīger bir

‘avratuñ 14Rarnında öli oġlan olup düşüremeseler RıjraR pırnaġından 15tütsi
ideler düşüre dīger bir atuñ pırnaġından tütsi ideler

16

pilüçler ju içseler

devlengeç anları Rapmaya dīger bir atu pırnaġından 17tütsi itseler ol evde
sıçan Ralmaya dīger bir ‘avrat poġurumasa
83b

1

sarpalansa atu Rurı tersini tütüzeler ol sa‘at poġura dīger 2Ratır pıynaġınuñ

yaġını ya terini bir ‘avrat içse ajlā poġurmaya dīger 3bir kişiye Ratır
beynisini yidürseler ‘aRlı nāRıj ola dīger Ratır |āyāların 4alup Rurudup bir
|arīr pāresine baġlayup götürseler ajlā yorulmaya dīger 5Ratır tersini bir
öksürügi olan ādem alup üzerine tükürse yabāna atsa 6öksürügi gide dīger
bir kişi bevājır olsa Ratır süñügin yaRup kendüye 7tütsi eyleye Soş ola
dīger Ratır etini aġu içmiş veyā cüdām olmış 8kişiye yedürseler òoş ola
dīger bir oġlan aġlaġan olsa ımāruñ 9südin içürseler òoş ola aġlamaz ola
dīger elni (?) derisini bir delünüñ

10

boynına baġlasalar òoş

ola dīger
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11

südinden elli dirhem

içürseler òoş ola dīger devenüñ paġarcuġından

köpük alup aR düşen 12göze çekseler perdesini gidere ve ol köpügden alup
müşkile Rarışdurup
örgüci yaġını
veyā

13

delünüñ başına pılā Rılsalar òoş ola dīger devenüñ

14

bevājıra sürseler oş ola dīger bir kişide selāsil bevl olsa

15

döşegen olsa devenüñ Rılından alup jol Roluna baġlayalar

mücerrebdür
içürseler

16

dīger jarılıR düşmişe devenüñ südi ile bevlini Rarışdurup

17

òoş

ola dīger deve baġırġan olsa Ruyruġına deliklü paş

baġlayalar
84a

1

ayruR baġırmaya dīger öküzüñ boynuzın yaRup üç günde bir putan

2

istimaya şorba ile yidürseler òoş ola hem ol küli burnı Ranı 3purmayanuñ

burnuna üfürseler ayruR Ranamaz ola dīger bir kişinüñ Rulaġı 4aġrısa
beynisini zeyt yaġ-ıla |al idüp Rulaġa pamzursalar òoş ola 5dīger dilini
ezüp ekşi nesne ile Rarışdurup temregüye sürseler 6òoş ola dīger ödüni
sıçan-necisi ile Rarışdurup şāf idüp 7götürse Ruluncı zā’il eyleye dīger
ödüni bir yemiş aġacına sürseler Rurt 8yemişine düşmeye dīger ödinden
göze çekseler nūrın ziyāde ide dīger 9bu ödden yaġa Rarışdurup bir çanaġa
10

sürseler ol evde ne Rādar püre
ādem bevli birle Rarışdurup

varısa ol çanaġa cem‘ ola dīger bevlini

11

üç günde bir ısıtma‘ dutan ādemüñ elin

ayaġın yusalar oş ola 12dīger ju jıġırı başında bir Rurdcaġaz olur bir kişi
ol Rurdı başında

13

götürse hergiz uyumaya dīger yaġını puzla Rarışdurup

temregüye ve uyuza 14ve baraja ve bahaRa sürseler òoş ola dīger Royunuñ
cemī‘ a‘żāsı fā-’ 15īdelüdür eger bir ādem terlegen olsa Ranını ısıcaR iken

187

cemī‘i gevdesine 16sürse RuruduRdan joñra yusa terlemez ola dīger Rıġını
yaRup Ruru 17olduġı gibi ayaR altında çıRan sigile bajalar òoş ola dīger
84b

1

Rafasını yaRup acı yaġa Rarışdurup kel başa yaRı ideler òoş ola 2dīger keçi

kim aR ola boynuzunı yaRsalar bir uyur kişinüñ başı altına 3Rosalar tā anı
gidermeyince uyanmaya dīger eger teke ödi ile jıġır 4ödüni Rarışdurup
aġrıyan Rulaġa pamzursalar òoş ola dīger palaġı 5olan ādem teke ödüni alup
puzlayup kendüzinde götürse ol Ruru- 6duRça kendü palaġı daı Ruruya
dīger teke Ranını mıRnāpıs paşına 7sürseler pāre pāre eyleye dīger bir
‘avratuñ Ranı purmasa teke Ranından 8bir azacuR götürse òoş ola diğer
āhūnuñ boynuzın yaRup Rül idüp 9sigili olan ādem yalasa sigilin gidere
dīger geyik ödüni aġrıyan

10

boynuzın bir aradan çeküp

11

Rulāġa pamzursalar òoş

ola dīger geyik

bir miRāline biraz şeker Ratup dīvāneye

yedürseler òoş ola dīger ‘avrat 12sarplansa geyik boynuzından bir miRdār
götürse asān poġura dīger 133aġu içmiş kişiye boġa ödinden içürseler oş ola
dīger |āyālarını

14

bevli ile ezüp Ruluncı olana içürseler Ruluncı zā‘īl ide

dīger cigerin 15pişirüp Rara ju inmiş göze ursalar òoş ola dīger derisinden
jufra 16itseler ol sufradan sıçan etmek yimeye dīger her kim çaRaluñ dilini
bir evde 17Rosalar ol evde ‘adavāt eksük olmaya dīger palaġı olan kişi bir
buçuR
85a

1

dirhem ödinden issi ju ile alp idüp üç gün içe palaġı zāyil 2ola dīger bir

kişi delü olsa çaRal etin yedürseler òoş

ola dīger 3aġac gelinciginüñ

beynisin Rara ju inmiş göze sürme idüp çekseler òoş

4

ola dīger Ranını
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|anāzıra sürseler eyüdür ve yaġını aġrısına sürseler 5òoş ola dīger bir
‘avrat yüklü olam dirse pavşan beynisin yiye 6ve bir azacuR götürüne
|amile ola bi-izni’llahi Teālā dīger dişini aġıran 7dişe Rosalar òoş ola
dīger ödüni bir kişiye içürseler uyuya hergiz 8uyanmaya eger sirke
içürseler uyana dīger Ranını temrügiye ve bahaRa sürseler 9òoş ola dīger
māyesin süd ile Rarışdurup Ruluncı olana sürseler

10

òoş ola dīger fercini

bir ‘avrat yise arıla cimā‘ eylese gebe ola 11dīger arslan dişini aġrıyan diş
üzerine degürseler òoş ola

12

dīger ödüni bir muSanne kişiye içürseler

bahādır ola dīger yaġını bevājıra

13

sürseler òoş ola diğer bir evde arslān

yaġı olsa ol evden 14sıçan ve ‘aRreb Raça dīger yaġını ju kenarında Rosalar
ol judan gayrı canavarlar
arslān derisi üstünde

15

ju içmeyeler dīger bir kişi’i Ratı ısıtma dutsa

16

uyusa ayruR dutmaya dīger bebrük(?) ödüni

divānenüñ başına dürtseler

17

jı||at bula dīger dilkünüñ ödüni delünüñ

başına pılā itseler òoş ola
85b

1

dīger göze Rara ju inse dilkü ödin sirke ile Rarışdurup göze 2çekseler def‘

ola dīger etini cüzāma yedürseler oş ola dīger eger 3yaġını bir enar
aġacına sürseler evde Rosalar cemī‘i püreler aña üşe 4dīger derisini semüz
kişi geyse arıR ola dīger Ruyruġın bir kişi götürse 5mekirden emīn ola dīger
nicesin {ekere sürüp cimā‘ eylese ‘avrat 6gebe ola dīger ınzīr ödin göze
çekseler gözün Raranulıġın gidere 7dīger ınzīr dişin bir kişi götürse cemī‘
alāyıR aña |ürmet ide dīger 8dişini bir hafta gül yaġına bıraRsalar daı ol
yaġı başa dürtseler 9jaçı uzada ve giç aġara dīger ödüni bevājıra sürseler
òoş ola 10ve yaġını ufanmış kemüge sürseler òoş ola dīger bir kişinüñ dişi
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11

ufansa ınzīr dişini üzerine Rosalar òoş ola dīger kemügin 12yaRup külini

ekin veyā çeltük yoluna göme Rosalar ol yoldan ınzīr

13

gelmeye dīger

dişini berāber deñiz köpügi ile sa|R idüp aR düşen göze 14süreler aRı gide
dīger ayu ödin sancuya bir miRāl içüreler

15

òoş

ola ża‘īf mizāca

miRdārınca dīger ayu derisin bir oġlan 16götürse ulRı gökçek ola dīger ayu
ödin göze çekseler göz

17

yaşın purġura dīger bir ‘avrat ayu ödüni götürse

gebe olmaya dīger
86a

1

Rurd ödüni aR düşen göze birRaç kez çekseler aRın gidere òoş ola dīger

2

Rurd dilinüñ yaġını aġrıyan dişe sürseler ajla bir daı aġrımaya dīger

Rurduñ 3öykenin Rurutsa taze süd ile bala Ratsa daı Raynadup içse
jolumaR 4’illetin zā‘īl eyleye dīger Rurd dişin götürseler hiç canavar anı
ıjırmaya dīger 5Rurduñ ödüni bala Rarışdurup {ekerine dürtse her Ranġı
‘avrata cimā‘ 6Rılsa hergiz andan ayrılmaya dīger kedinüñ azu dişini bir
‘avrat götürse 7hergiz gebe olmaya dīger bir kişi ödüni götürse vaRtında
göze çekse 8gice’i gündüz gibi göre dīger ödüni bir buçuR dirhem işitmez
Rulaġa pamzursa 9Rulaġı açıla işidür ola dīger Rara kedinüñ etini bir kişi
yise hergiz 10cāzūlukkar Rılmaya dīger |āyāsını gölgede Rurutsa mu|kem
dökse yaġıla

11

yoġursa cimā‘ vaRtında {ekerine dürtse ol ‘avrat andan

ġayrı kimse’i

12

Ranını {ekere

13

sevmeye dīger dişin götürseler gice ile RorRmaya dīger
pılā idüp kimüñ ile cimā‘ eylese andan ġayr’ı sevmeye

dīger filüñ 14Rulaġı derinden bir dirhem içen yedi gün uyumaya şöyle yata
dīger

15

ödüni baraja sürseler òoş ide dīger dişini bir aġaca aja Rosalar
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16

yemişi bitmeye ve anuñ dişin yaRup bir ‘avrata yidürseler gebe ola dīger

17

bevlini bir evde jaçsalar ol evde jıçan Ralmaya Rırıla dīger tersin

86b

1

Rulunca ezüp içürseler òoş ola ve istimā dutana tütsi ideler şifā 2bula

dīger bir kişi on gün meymūn-ile müjā|abet itse hergiz göñlinde 3melālet
Ralmaya dīger dişini götürseler uyusı afif ola dīger meymūn 4dişini
yaRup kül eyleseler aR düşmiş göze çekseler òoş

ola dīger bir kişi’i

5

Ruduz kelb ıjırsa dişini çıRarup götürse nesne olmaya dīger 6kelbe paş

atsalar kelb ol pası Rarvasa ol paşı her Ranġı odaya 7Rosalar ol eve gögercin
Ronmaya dīger Rara kelbüñ gözlerini bir evde 8göme Rosalar ol ev arāb
ola dīger bir kelbüñ dişini bir yāvuz kelbü 9boynına daRsalar yavaş ola
dīger bir Rara kelbüñ dilini Rurudup iç
kelb ıjırmaya dīger ādemī Raplan ursa

10

edik içinde götürseler ajlā anı

11

beş dirhem Raplan eti yidürseler

òoş ola dīger bir kişi Raplan derisi 12götürse alR içinde |ürmetlü ola dīger
kirpi ödüni Rurıdup

13

götürse dil baġıdur kimse anuñ |aRRında yaramaz

söylemeye dīger 14kirpi başını kemügi birle mu|arrā pişürüp yaġını paban
altına sürse

15

‘acayib göre dīger derisini yaRup külüni sigil üzerine yaRı

ideler 16düşürür elli ikinci bāb bu bābda menāfi‘i puyūri bildürelüm 17kim
|aR Teālā her birinde ne ajiyyet Romışdur cümleden biri hüdhüd
87a

1

dür kim her a‘żāsında bir aa vardur eger tacını başı aġıran kimesne

2

götürse aġrısını gidere eger gözlerini her kimüñ başı altına Rosalar

3

gözlerine uyu gelmeye eger gözlerini bir cüzām götürse şifā bula 4bi-

izni’llāhī Teālā eger dilini bir kişi götürse düşman aña ziyān idemeye 5ve
hem dilin götüren kişinüñ ‘aRlı ve fehmi ziyāde ola eger ceng gününde 6bir

191

yönüni Rulaġa joRalar düşmana ġālib gele eger pırnaRlarını yaRup 7bir
‘avrata külin içürseler gebe ola eger bir kişi jaġ Ranadın götürüp 8ulular
Ratına varsa |ürmet bula eger baġlu kişi veyā si|rlenmiş ādem 9anuñ
etinden tütsi idinse alāj bula eger dilin bir kişi götürse 10cimā‘da Ruvvetin
artura eger başını götürseler hīç kimesne düşmanlıR

11

eger bedende sancu eklense hüdhüdüñ burnunı döge

12

gözüni Rurudup yaġ içine bıraġa ol yaġdan

ve mekr idemeye
içe şifā bula eger

13

yüzüne dürtse alR içinde

sevgülü ola gören anı seve eger 14yüregin uyur ādemüñ Roluna baġlasalar
‘ömrinde her ne işledi-ise eydivire 15eger iki |elāl barışmasa beynisin aşa
Ratup yiseler dostlıR ziyāde 16ola eger poġanuñ ödünden Rara ju inmiş göze
bir |abbe pamzursalar gözi

17

açıla eger Rulaġı işitmez kişiye ödünden

Rulaġa pamzursalar açıla
87b

1

eger pırnaġın bir aġaca aja Rosalar ol aġaca Ruş Ronmaya eger 2ördek

dilini bevli aRan ādeme yidürseler aRmaz ola illā vaRtında eger 3beynisin
bir delünüñ başına ursalar Soş ola eger bir kişinüñ çeñeleri 4aġrısa ödüni
benefşe yaġı ile Rarışduralar pılā ideler Soş ola 5eger pupinüñ dilini her kim
yirse fajī| ola eger ödüni bir kişiye 6yidürseler dili aġırlana dīger bayRuş
ödüni bir kişiye pelid küli ile 7Rarışdurup yidürseler döşege işeyene ayruR
işemeye döşege 8dīger Rulaġı işitmeyen ādeme bir miRāl Ranını Rulaġına
pamzuralar 9işüdür ola dīger iki yumurdası olur birinüñ içi Rara ve birinüñ
10

içi jaru olur eger Rarasını başa ve yüze sürseler Rara Rıl bitüre

ve

12

jarısını sürseler jarı Rılı döke dīger devlengiç ödüni
joRan kişinüñ RanRı yanında ise farża jaġında ise

11

yılan yā ‘akrep

13

jaġ gözüne sürme

çekeler ve eger jol yanında ise jol gözüne 14çekeler dīger ödüni aġu içmiş
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kişiye içürseler alāj bula dīger 15gögercin yiyen ādem zeyrek ola dīger od
yanıġına kemüklerini yaRup
poġururken sarplansa

16

külin ekseler Soş ola dīger bir ‘avrat oġlan

17

tersini ju ile ezüp içüreler alāj bula dīger her

kimüñ sidügi
88a

1

putulsa Rızıl gögercin tersini ezüp içürseler òoş

ola dīger Rırlanġuç

2

başınuñ tüsüni bir döşege Rosalar anuñ üzerine yatan kimsenüñ gözüne

3

uyu gelmeye dīger başda çoR bit olsa beynisin yaġ-ıla Rarışdurup 4başa

dürteler biti Ralmaya gide dīger jaRjıġan beynisini şeker ile 5Rarışdurup
oġlancıRlara yidürseler fajī| zübān ola hem |āfı} ola 6dīger anuñ bilegin
kükürt ile göyündürseler jaġır ādem anuñ tütünine 7otursa Rulaġı açıla
dīger yarasa ‘aceb Ruşdur Raçan bir yire çekirge 8gelse bir yarasa’i bir
aġaca aja Rojalar ol yire çekirge ziyān itmeye dīger 9yarasa başını
gögercin oldıġı evde Roşalar ol eve gögercin Ronmaya
Rarınca olsa yarasa necisini ol yire Rosalar Rarınca
ibigin döşege işegen ādeme Rurudup dögüp

12

döşege dīger bir kişi aç Rarnına dāyim bednūs

13

jaRalı döküle dīger Rarın aġrısına

10

dīger bir yirde

11

Rırıla dīger bednūs

içüreler ayruR işemeye
etin yise tiz günde jaçı

14

jumāk berāber idüp Rarışdura içeler

Rurumış bed-nūs etin ve māzū ve

15

òoş ola dīger |adi-i şerif vardur

kim ak bednūs boġazlasa ehline 16ve oġlancıRlarına ziyān irişe dīger tavuR
etin ekser |alde çoR

17

yiyen kişi najur rencine mübtelā olur dīger yaġını

Rızıl temregüye sürseler
88b

1

òoş ola dīger nicesini sirke ile Rarışduralar Rulunç olana içüreler 2òoş

ola dīger RırR tavuR yumurdasını bir }ālim kişinüñ Rapusına 3sürseler ol
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evden şerrvü fesād eksük olmaya dīger Rartaluñ ödi 4ile yaġını Rarışdurup
jaġır Rulaġa pamzuralar òoş ola dīger Rarġa 5dilini Rurudup yise jujuzlıġı
gide yüregi daı böyledür dīger ödüni 6aR Rıl yerine sürseler Rara Rıl bitüre
dīger necisini sirke ile Rarışdurup 7palaR üzerine pılā itseler oş ola dīger
bir kişi jıġırcıR etin yise 8gözleri nurlana ve hem etini Rurudup dögüp aç
Rarnına ju-ıla alp 9idüp içseler |unnāmı gidere dīger kemügin kül idüp
yaralara ekseler 10bitüre dīger Ruzġun yüregin Rurudup dögüp ju ile içseler
11

12

pırnaġını poġurmayan ‘avrata tütsi itseler poġura dīger

13

jusuzlıġı gidere dīger pāvūsuñ Ranını bir delüye içürseler òoş

ola dīger
serçenüñ

yumurdasını mezbeleye gömseler daı çıRarup nājur rencine 14sürseler oş
ola dīger RırR serçe beynisini cem‘ idüp ma‘cūna
ola dīger purna beynisini yabān joġanı ile

15

Roysalar cimā‘a Ravī

16

Rarışdursalar |ammāmdan

çıRıcaR içseler palaR za|metinden ālāj bula 17bi-izni’llahi Teālā elli üçünci
bāb bu bābda a|cār ve ma‘ādın avājını
89a

1

bildürelüm ki insāna fā’idesi ola cümleden biri mıRnapısdur eger

muRābele- 2sinde igne Rosalar kendüye çeker Raçan bir kişi aġu içmiş olsa
süd-ile 3ezüp içüreler şifā bula dīger bir ‘avrat oġlan poġurmasa bundan
4

bir miRdār jaġ ayaġuñ baş barmaġına baġlasalar geñez poġura dīger bir

pāresini 5bir kişi boynunda götürse zeyrek ola hiç nesne unutmaya dīger
içinden 6Ran giden kişi dögüp jufrasına ursa òoş ola dīger yanmış yire
7

ursalar oş ola dīger dögüp bir ev içine jaçsalar ol evde püre 8Ralmaya

dīger bir kişi’i kendüne rām itmek dileseñ iki dirhem mıRnapısı 9vezn eyle
daı pārele bir dirhemden ziyādecesin kendünde götüresin 10ve eksücegin
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dögüp daı bir pa‘ām-ıla yedür ol kimesne biran sensüz

11

olmaya nitekim

ol paş sendedür hā{a mūcerebnā dīger bir kişi jar‘ rencine mübtelā 12olsa
boynunda bir miRdārını götürse Soş ola dīger her kim cinnilerüñ
13

mużarratından RorRarsa bir miRdārını götüre òoş olup emīn ola dīger

14

bir ‘avrat Rarnında olan oġlan düşe diyü RorRsa bir dirhemden ziyāde

15

cesin başında götürse ammā ‘iddet tamām olınca gidere tā kim geñez

poġura

16

dīger bir ‘avrat poġurmayayın dise bir miRdārını başında götüre

gidermeyince

17

|āmile olmaya dīger bir ādemüñ içinde demren Ralsa

üzerine baġlayalar
89b

1

bir gice dursa çeküp çıRara dīger RaıR yeline ve bevājıra ve palaġa 2bal

ile uralar şifā bula dīger bir kişi aña yire varmaR dilese mıRnapısı 3juya
bıraġa ol ju ile elin yüzin yuya hem içe vara tā kim murādı 4müyesser ola
bi-izni’llah Tealā dīger eger bir kişinüñ alR içinde |ürmeti olmasa 5ve
hem ra|at uyumasa veyāūd mālīūlyā ġalebe Rılsa laciverdden yüzük
6

düzüp götüre dīger kehribā vereme ve |unāma ve |afaRāna ve yereRana

dögüp 7içüreler ve uralar nāfī‘dür dīger her kim ‘aRīRī götürse |alīmü’nnefes olup 8tekebbürligi gide bir miRdār Razıyup dişlere sürseler aġzuñ
rayi|asın gidere 9ve Ranın kese ve daı dişlerin aġarda dīger jadefi sirke
ile ezüp 10burun Ranına ursalar òoş ola ve yaRsalar dişlere sürseler aġarda
11

dīger bir kişinüñ gözünde Rıl bitse ol Rılı çeküp yerine jadef ekse 12ayruR

bitmeye dīger eger bir pāresini delüp oġlancuRlar boynuna daRsalar
13

dişleri tīz bite dīger bir kişiden Ran gelse sebi dögüp uralar

14

sakın ola

dīger Rulunç olan kişiye Ralāy çanaRdan şeb juyın 15içürseler òoş ola dīger
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16

bir evde buūr eyleseler ol evde siñekler
Rarışdursalar bit düşen ādeme dürtseler

Rırıla dīger zernīhi zeyt-ile

17

biti Ralmaya ve gül yaġı ile

Rarışdurup nājūra ursalar òoş ola
90a

1

dīger zācı uyuza ve çıbāna ve nājūra ve burun Ranına ursalar 2òoş ola

dīger bir evi zācile buūr eyleseler ol evden siñek ve jıçan 3Raça dīger bir
‘avrat deñiz köpügin bir dirhem ezüp içse geñez poġura dīger 4jırça’i
dögüp dişe sürseler dişi pāk eyleye dīger sürme idüp 5aR inmiş göze ursalar
aRını gidere dīger dögüp uyuza sürseler şifā 6bula dīger dühün-i frengi aġu
içmiş ādeme bir dirhem ezüp içüreler 7alāj bula dīger bir kimesne’i yılan
yā ‘akreb ursa ol araya ursalar 8òoş ola dīger bir devenüñ Ruyruġına
delükli paş baġlayalar baġırmaya 9dīger delükli paşı bir aġaca aja Rosalar
yemişi çoR ola dīger

10

Rırlanġuç yuvasında iki paş olur biri Rızıl biri aR

eger Rızıl paşı bir kişi 11götürse nefesinde olan za|meti gide ve eger aR paşı
götürse jar‘

12

rencin zā’īl eyleye dīger pavuR gögsinde paş olur ol paşı

13

majrū‘ kişi götürse òoş ola ol paşı oġlancıRlar başı altında

14

Rosalar

düşinde beñilemeye dīger degirmen paşınuñ altında olan 15paşından bir pāre
alup oġlanın düşirüci atun başında götürse

16

Rarnındaġı oġlan düşmeye

dīger bir kişinüñ içinden Ran gitse ol 17paşuñ bir pāresin Rızdurup üzerine
otursa òoş ola dīger
90b

1

billūrı aġrır başa Rosalar òoş ola elli dördinci bāb 2bu bābda birkaç

esāmī’i müfredātı ve pabāyi‘in bildürelüm vaRt-ı |acetde 3|urūf-ı te|eccide
4
yoRlana elel-elif ebemgümeci ‘acem od-perestdir ‘arab abbāzi dir bārid

ve rapabdur it üzümi ‘acem engūr-ı rūbāhdir ‘arab ‘inebü’-5aleb dir iki

196

nev‘ olur biri ādemī yeñi ider ve biri Rattāldur bārıd ve yābis- 6dür it
boncuġı kim ‘acem sepihend-i mühredir ve ‘arab veda‘dir bārıd 7ve
yābisdür daı azravuR kim ‘acem büstan ve ‘arab cemācimdir ve hayyü’l‘alemdir 8ve Türkice sulpan börki ve beg börki dirler üzerlik fārsi sipend
9

dirler ‘arab |armul dir |arr ve yābisdür ıjırġan dikeni ‘arab inciredir

10

eşek turpı ‘acem |ar-ıiyārdir ve ‘arab Rıaü’l-|ımārdir issi ve Rurıdur

11

eftimūn dükeli dilde ma‘rufdur issi ve Rurıdur balġamı bedenden ayırur

ve sevdāyı 12def ‘ider ve mālīSūlyāyı def‘ ider isti‘māli bir dirhemden iki
dirheme degindür 13ishāl ider egir fārsī vec ve ‘arab ‘udu’l- hevç dir |ār ve
yābisdür ılġun

14

fārsi giz ve ‘arab parf dirhem yemişine emerü’l-purfa

dirler fārsi mive’i gez 15dir issi ve Rurıdur igde fārsī sencid ve ‘arab ġayīrā
dir jovuRdur Rurıdur

16

eklilü’l-melik dükeli dilde ma‘rūfdur |ār ve

yābisdür ayva ‘acem bih ve ‘arab 17sefercel dir yābisdür elel-bā’ bābā diye
fārsi bābūna ve ‘arab pābūnçdir
91a

1

issi ve Rurıdur jızılara nāfī‘dur bādām, ‘acem aña levz dir issi ve yaşdur

2

besbāse issi ve Rurıdur besfayic ‘acem piyāh dir issi ve Rurıdur beg 3börki

fārsi şirinende dir issiligde mu‘tedildür ve Rurıdur bögürtlen bir 4adı
‘ucdurbilād-ı kemmuñ aña girūya dirler issi ve Rurıdur baldurı 5Rara kim
‘acem perseyāvşān dir ve ‘arab -kesfenü’l-bīrdirler benefşe bir adı
6

benefşiç dirler issidür yapraġı jovuRdur ve yaşdur bişüre ‘acem būre ‘arab

7

buraR dir issi ve Rurıdur büre’-i ermeni ‘acem naprūn ‘arab būraRu’l

8

ermen dir issi ve Rurıdur boy fārsi her gūy ‘arab |elbe dir issi ve 9Rurıdur

elel-tā’u tebāsir ‘acem tebāid dir jovuR ve Rurıdur tuhmekān fārisī
10

perbehen ve ‘arab baRlatü’l-|amRa dir bārid ve rapabdur ‘arab fücl dir issi
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11

12
ve yaşdur elel-cīm çörek otı ‘acem şevniz ‘arab abbü’s-sevdā dir issi ve

Rurıdur çoġan ‘arab kündüs dir issi ve Rurıdur sidük yolın açar ve daı
13

RavuRda olan paşı arıdur iki denkin dögüp daı ketre nicenesi(?) birle

14

Rarışdurup yedüreler çigdem ‘acem herbe ve ‘arab cü‘dā dir issi ve

Rurıdur 15çügündür ‘acem cuġundur dir ‘arab salR dir bārid ve ratbdur çınār
‘arab delb

16

dir jovuRdur Rurıdur elel-|ā’u |annā dükeli dilde ma‘rūfdur

jovuRdur Rurıdur 17elel-a ırū’ aa kene otı dirler issidür göñül dönderür eleldāl dublāR
91b

1

dir jovuRdur Rurıdur keşür farsi gezd ‘arab cezir dir issi ve yaşdur 2gil-i

ermeni ‘arab aña pinü’l-ermen dir jovuRdur Rurıdur gil-i maStūm ‘arab
3

aña gil-i yumhir dir jovuRdur Rurıdur gülger ‘arab Ralġas dir mu‘tedildür

4

kelem ‘arab aa kerneb dir yaşdur jovuRdur kimmūñ ‘arab zīre dir issi ve

Rurıdur 5kendene aña kürat dirler issi ve Rurıdur kenüz ‘acem şehdāne ve
‘arab şehdānic 6dir issi ve Rurıdur güneyk-i |aRuR ‘arab hindibā dir issi ve
yaşdur eger anı 7dögüp juyın içeler baġruñ süddelerin açar ma‘īdeye ve
istisRāya ve bevājıra 8nāfī‘dür köknar ‘arapça çalguze dir issi ve yaşdur
kehribā ‘arab kahriba 9dirler, issi ve Rurıdur güyegi otı ‘arab sater dir issi
ve Rurıdur elel-mim

10

mürr-ü jāfī issi ve Rurıdur mārul ‘arab |aj ‘acem,

kāhū dir jovuRdur yaşdur

11

māzū ‘araj ‘afs dir jovuR ve Rurıdur māş

dükeli dilde ma‘rūfdur, jovuR

12

issi ve Rurıdur RurılıRda ve yajlıgda

mu‘tedildür ma|mūde ‘acem saRmūnīyā dir

13

issi ve Rurıdur endāmdan

jafrāyı sürer şerbeti bir denkdür elel-nūn nişādır:

14

tūtīyā marażı ile berāber dögüp aR düşen göze

issi ve Rurıdur eger anı
15

çekseler aRın gidere

16
mücerrebdür na’ne ‘arab na‘na‘ dir issi ve Rurıdur elel-vav veyl otı ‘arab
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|ajju’l-|ımār ‘acem kāhūhar dir yaRı idicek Ratı şişleri

17

giderür elel-hā

helyūn arabcadur ‘acem mācūye dir mu‘tedildür elel-yā’
92a

1

yonca ‘arab ratba farsi sebt dirler issi ve yaşdur ‘avratuñ südin 2ve erüñ

şehvetin arturur ve anuñ yaġı endāmlar ditredügine ġayet nāfī‘dür 3|ajja
kim |ammāmdan çıRup dürteler yujañ ‘arab caġrāya ‘acem pa|lebdir
4

jovuRdur ve yaşdur yanduR kim aña üştūriġar dirler issi ve Rurıdur

‘uRalāya 5bu Radar kifāyed ider el-|ajıl cemī‘ eşyanuñ pabī‘atı bundan
idrāk itmek 6cāyizdür v’llāhu Teālā a‘lem elli beşinci bāb
bāb bu bābda birRaç
Rābıż |ablar 7ve devālar bildürelüm ki ishāl olanlara dermān ve devā irişe
bi-izni’llahi 8Teālā cümleden birini kendüm niçe yıllar isti‘māl itdüm
tecribe eyledügümdür ishāle 9bir dānesini virüp yatıcaR yuda üzerine ju
içmeye jabā|a dek
ide öyleye dek

10

keser eger kifāyet itmezse birin daı jaba| isti‘māl

11

ju içmeye ve yimek yimeye ve ekşilerden ve Ratı

yaġlılardan jaRına bu çetü 12hīç mili yoRdur degmede üç |abbe mu|taç
olmaz bi-izni’llahi Teālā jan‘atı

13

budur mürr-ü jāfī ve żamġ-ı ‘arabi ve

egir ve günlük ve za‘ferān ve afyūn me{Rūr 14eczā’i berāber sa|R-ı beliġ
idüp bir dāne yumurda jarısı ile ta|mīr

15

idüp Ruruda jaRlaya dīger |abb-ı Rābıż

idüp nouddan Rabaca |abblar

16

bu daı bir maRbūl |abbdur

jan‘atı budur ekşi enar göbegi ve toumı mersin ve

17

żamġ-ı ‘arabi

yigirmişer dirhem ve günlük sekiz ve mürr-i jāfī ve egir ve jumāR ve
afyūn
92b

1

onar dirhem ve behmen ve incibār beşer dirhem hep başRa sa|R idüp

żamġı 2ju ile ıjladup alp idüp noūd miRdārı |abblar idüp Ravī mizāca
3

ikişer dane ve ża‘if mizāca birer dāne jabā| ve aşām isti’māl ideler
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4

dīger jafrādan olan ishāle mersin yapraġın mu|arrā pişürüp Rarnına yaRı

5

ideler sakin eyleye mersin toumın yidürseler bu daı Rābıżdur dīger

6

göbegi burup Ran giden ādeme ayvapana ve majpakī ve günlük ve itüñ aR

boRı 7yumuşaR dögüp Raprāna Rarışdurup göbege yaRı ideler burusın kese
8

mücerrebdür dīger ju Rabaġın sirke ile pişirüp yiseler fi’l-|āl Rabż ide

9

ishāli sakin ola dīger ishāli efrāp-ıla olan üzüm çekirdegin Rajnya 10Ratup

yidürseler gidere dīger demür juvarduRları juyı ishāle 11içürseler Rabż ide
dīger |ernūb ya‘nī keçiboynuzı Rurusın ishāle

yedürseler Rabż ide dīger

13

ishāle aşāşı dögüp ılıcaR ju ile
içürseler Rabż ide dīger ishāle gül

12

jabā| ve aşām buçuġar dirhem

14

dügmesin Rurudup dögüp aç Rarnına

içürseler sakin ide dīger 15lāpapa toumı tīzdür içinden Ran gidene nāfī‘dür
sancuya eyüdür dīger 16ishāle iki dirhem aşāş ve bir RaşıR arpa unı ve bir
RaşıR Raynamış

17

jumaR juyı cümlesin cem‘ idüp ‘alīle yidüreler fi’l-|āl

sakin ide
93a

1

dīger Rarın aġrısına göbek burusına almayı oyup işlegi yirine 2majpakī

poldura RapaRlaya daı üzerine bir pāre yaş üstübi 3jarup Rurılı gül içinde
pişüre daı yidüreler ayva daı mücerrebdür 4dīger RurjaR aġrısına bir
fute’i bökleye içine bir yumurda sındura 5üzerine itüñ aR boRunı ipek elegi
tersine putup eleyeler mücerrebdür 6dīger bir kişi ishāl olsa ve hem içinden
Ran gitse żor olsa 7behmeni ju ile Raynadup mu|arrā ola andan juyın içe
şifā bula 8bi-izni’llahi Teālā dīger eyyühe’l ġariRūn ishāle yedürseler
mücerrebdür 9dīger ishāl-i bevājıra māzū ve turunç Rabı ve behmeni sür
ve şevnīz

10

mücerrebdür

berāber idüp bal ile ma‘cūn idüp birkaç gün yedüreler
11

elli altıncı bāb
bāb bu bābda müshilātı bildürelim ki beden-i
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insāndan

12

alāp-ı mutelife’i süre şol ġayri pabi olan jafrayī ve balġamī

13

ve sevdāyī ve demī fāsidleri irāc idüp bedenine jı||at vire ujūjā

14

|adi-i şerif vārid olmışdur ve ceb’ala gül-i müslim ve müslimān mo

 kk m ¡ k¢mk ¡ kk£ km£kn k  kmok mo 15şerbeti va|ideti
fi sene ya‘nī her yılda ere ve ‘avrata bir kerre şerbet 16içmek vācibdür zīrā
bedende maraż ġıdāyı vaRt yimekden ve çoR yiyüp 17mu|umma olmaRdan
|ājıl olur Ral iflāpun km omon ¤kk ook
93b

1

imdi ‘azīzüm şol 2kişiler ki yimekde ve içmekde itiyār olmayup dāy’īmā

nefsüñ istedügi 3pa‘āmlardan men‘ itmeyüp |adden ziyāde yiyen ādemler
her yıl şerbet 4içmek lāzımdur ujūjā ‘aleyhisselām bir |adi-i şerif
5

buyurmışdur ki

ayru devā iken ölmesi ya‘nī otlarınızuñ yigregi

işledendür pes eyle olsa 6beden-i insāna şerbetden menfa‘atlü nesne olmaz
ammā eşribe’i müshilātuñ 7nihāyeti yoRdur ve illā şunlar ki maRbūl
|ükemādandur ve daı sırrına vāRıf 8olup isti‘māl itdügümüz eşribelerden
birisi |abbu’s-selāpındur evvel 9derecede balġamī ve jafrāyī ve sevdāyī
ishāl ider ikinci derece
serāsīme idüp
imdi bunuñ
sirke

10

bedeni ża‘īf ve sust ider üçünci derecede ‘aRlı

11

bedeni jovudur dördünci derecede Ratildür helāk eyler

12

ıjlā|ı ketre ve nişāta ve badem yaġı veyā şīr-rūġan ile ve

13

iledür bunuñ şerbeti bir denkdür bu cemī‘i müshilātuñ sulpānıdur

14

zīrā cemī’i sinüñ işin hep bu işler pes bunda olan Rudret ve Ruvvet 15ve

|iddet ve ājiyyet her birinde yoRdur jan‘atı oldur ki ketre’i dögüp
16

elekden geçürüp |āżır Rılasın ba‘dehu |abbu’s-selāpīnī Rabından çıRara

17

daı havānda mu|kem dögesin irisi Ralmaya çirişe döne muRāer
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94a

1

bādemi daı dögüp |al olduRdan joñra |abbus’-selāpīn ile biylece 2|alp

idüp döge ikisi şey’i va|id ola ba‘dehu nişāta-i Royup girü 3tekrar döge ve
bir RaşıR şīr-rūġan Ratup dögesin andan ketre’i Ratup 4girü dögüp alışdura
ba‘dehu yoġurup tamīr idesin kömür unı ile 5Raraca |abblar idesin noūd
Radar sekiz dānesi bir şerbetdür ammā evzānda 6cümle eczā berāber ola ve
illā üjlūbı budur ki evvel bahārda ve göz eyyāmında 7yatacak vaRt üç dāne
yuda jaba| namāzı vaRtında beş dānesin yudup 8üzerine bir avuç issi ju içe
hem kendüyi … ısıcaR duta ve eger yay bahar anlıda 9fajlında virürseñ
ikindin üç dāne muġlāb virüp aşām namāzında

10

beş dāne şerbet yuda

ardınca issi ju içe oñat arınduġı gibi 11yoġurtlıca yimek yiye yata ve eger
fajlında şerbet virmek lāzım 12olsa ıjmarlaya kim havānuñ òoş luġında gün
poġduġı gibi bir miRdār 13pa‘ām yiye daı bir sa‘atden joñra üç dāne |ab
yudup ardınca
beş dāne
putup

14

bir avuç issi ju içe daı bir sā’at Ratlana eger sürmezse

15

yudup ‘aRabınca birRaç avuç issi ju içe ve kendüni daı issi

16

kārında

jovuRdan jaRına öyleye Romaz ayırtalar joñra yimek yiye daı
17

ola imdi iy pālib bu beyānı ki itdüm kendü ictihādumdur bu

şerbeti
94b

1

yazda ve güzde yayda ve Rışda ve ben bu şerbeti yüz yaşından tecāvüz

2

itmiş kişilere virdüm taze-cüvān olup zinde oldı ve astalar ki bo-

3

ġazından bir RaşıR şorba geçmezdi anuñ gibilere ki yıllar ile jā|ib-fırā

4

idi jı||at buldı ve beşikde oġlancıRlara miRdārınca virdüm bu şerbet

5

tenRıye’i beden ve tenRıye’i dimāġdur bu şerbetde müşāhede itdügüm

|ajıyyetleri 6beyān idersevüz tatvil-i kelām olur tecribe’i delīl jıdRdur
inşā’i Allahu 7Teālā jıdRumuz ma‘lūm olduRda du‘ādan unutmayalar ve
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pālib kardaşlara 8bu Rajide’i murabba’i yazduR tā kim tefjilinde bir miRdār
denizden Rapre 9ve günesden {erre istedi lāl oluna
Murabba‘

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Şaha esrār-ı-|ikmetden gelüpdür
10

Buyurmış |ażret-i LoRman dilerseñ cismüne jı||at

Bahār eyyāmı müshil iç
11

Ki tā görmeyesin ‘illet

Vücūduñ milkini emrāżdan ālij ider şerbet
12

Bu ten iRliminüñ sulpanı cāndur düşmānı anuñ

13

Marażdur kim }uhūr eylerse olmaz ra|atı canuñ

Bu şerbet cezm‘ def‘ eyler
14

Sürer jafrā vü dem fāsidleri tenden

Vücūduñ milkini emrāżdan ālij ider şerbet
15

Ayırur balġamı hem çıRarur joġulcanı senden 1

6

Kulunç vüġaz burı tatar Rurdın daı senden

17

Vücūduñ milkini emrāżdan ālij ider şerbet

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
95a

1

Yılan ‘akreb keler yengeç gibi dürlü ‘acāyibler

2

Çıyān balıR gibi göz görmedük dürlü ġarayibler

3

Bu şerbetle çıRardum nicesin v’allāhi pālibler

4

Vücuduñ milkini emrāżdan ālij ider şerbet
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5

Beden bir avża beñzer yılda bir kez yusañ anı

6

Tutar yosun gibi jafrā vü balġam cismivü cānı

7

Anuñ ġaslı bu şerbetle olur iy cānumuñ cānı

8

Vücūduñ milkini emrāżdan ālij ider şerbet

9

Bunı ol |ażret-i LoRmān iderdi yılda isti’māl

10

Yaşadı nice bi yıllar cihānda oş demu|āl

11

Gel imdi yılda bir bu şerbeti iç eyleme ihmāl

12

Vücūdu milkini emrāżdan ālij ider şerbet

13

Bunu bir içmine bi fülüri virseler Rıymet

14

Degildür ecri v’allāhi bi |aRRı |ażret-i ‘İzzet

15

Ki zīrā Romaz ādemde az çoR {errece ‘illet

16

Vücūduñ milkini emrāżdan ālij ider şerbet

17

Tevatur birle üstādumdan irişdi bu miskine

95b

1

Nice yıllardur isti‘māl iderven bende yirine

2

Bunuñ mili cihānda var-ısa şerbet buduryine

3

Vücūduñ milkini emrāżdan ālij ider şerbet

4

Didi pīrümki yetmiş yıl bunı alRa sebil itdüm

5

Mekes gibi ża‘īf olanı bu şerbetle Rıl itdüm

6

Bu sefile özüm daı maraż cündin acil itdüm
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7

Vücūduñ milkini emrāżdan ālij ider şerbet

8

Gel imdi ġaflet itme iç bu şerbet derde dermāndur

9

Vücūdın yılda bir pāk itmeyen ‘alemde |ayrāndur

10

Nidāyi ādeme jı||at bu şerbet şerbet-i cāndur

11

Vücuduñ milkini emrāżdan ālij ider şerbet

12

dīger müshilātdan meşhūr ve ma‘ruf ma‘cūn balġamī ve sevdāyī ve

13

mālihülyāyi giderür jan‘atı budur kim kābili helile ve Rara helile ve belileç
ve emleç her

14

birinden onar dirhem ve yunulmış ve yumşaR dögülmiş

besfāyic ve dögülmiş 15yaġıla ovulmış eftimūn ve üstuRpūn müdebber her
birinden beşer dirhem

16

yedi dirheme degindür

17

yitecek Rada bi’l-lahi ma‘cūn ide şerbeti beşden
dīger ma‘cūn-ı müshil mā‘īdeye Ruvvet virür ve

paamı hażm ider ve baş
96a

1

vardur ki tizligi sebebinden yāūd müshil virmege veyā fajd itmege

mecāl 2virmez |afaRān gibi kim demevī ola ve ġayrı tīz‘illetlere bu
tiryākden vireler 3ve daı |ayvānatdan ve a|cārdan olan aġuları def‘ ider
gerek müfred 4ve gerek mürekkeb olsun ve gerek aġudan evvel ve gerek
joñra olsun 5ve gerekse aġu ile yidürsünler cemī‘i sinüñ mażarratın def‘
ider bi-izni’llahi 6Teālā ve daı bu tiryāki yigide ve Rocaya ve ma‘jūmlara
ve Rışda ve yazda 7vireler ve rub’ ısıtmasına ve şaytaraü’l-ġıbda ve
ġayrısında her ‘illete 8münāsib tedbīr-ile viresin ber Ra‘id perhīz itdüreler
ammā bu tiryākuñ 9şerbeti buçuR dirhemden bir miRāle degindür her
kişinüñ mizācına göre 10isti‘māl itdüresin ve bu tiryāk olduġı yirde tiryāk-i
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11

farūR

lāzım degildür zīrā bu tiryāk kifāyet ider ājiyyetde teġavüti

yoRdur

12

{erre deñlü tiryāk-i farāRuñ ‘ameli asāndur ammā bu müfīd ve

mu|ajjardur 13ve cemī‘i avājj-ıla mu‘teberdür jan‘atı mi ‘a’i sā’ile yābis
ve habbu-l ġar 14ve zerāvend-i pavīl ve pancı kebere ve cindiyāne ve kıst-ı
mürr-i ve sünbül ve mürri 15jāfī ve cendebidester ve |annā ve ‘āRırRarhā
ve sezāh ve za‘ferān ve dār-ı

16

çīnī ve fülfül-i esved ve dār-ı fülfül ve

salia ve habbı belesan ve Raranfīl 17ve be{r-i kerefūs ve ferfiyūn ve afyūn
ve bezr-i pinc ve bulınursa bir loRma
96b

1

marj-ı efi’ eger bulunmazsa girü kamildür bu cümlesi berāber ola ve bir

bir sa|R 2olunup elene daı üç edviyye miRdārı kefi alınmış bal-ile ma‘cūn
idüp 3altı ay jaRladuRdan joñra isti‘māl ideler dīger bu daı bir tiryākdür
kim

4

ol yuRaruda beyān itdügümüz tiryākuñ cemī‘i ajjāsı bunda

mevcūddur 5buña tiryāk-i berş-i ‘isa dirler ya‘nī bir sā‘atde ajıyyet
göstermek olur 6bu tiryāki şerefeddin şer| idüp ajıyyetini beyān itmişdür
ammā her 7maraża münāsib tedbīr-ile isti‘māl iderler tā kim jayıp gele
jan‘atı 8budur cendeyane ve sünbül ve Raranfīl ve dār-ı fülfül ve dar çīnī
ve mürr-i jāfī 9ve noud ve zerenbād-ı pavīl ve zerāvend-i pavīl ve zerneb
ve turunç ve afyūn ve

10

ve dühin-i belasan her birinden beşer dirhem

fülfül-i ebyazve zernīS onar dirhem

11

ve ‘āRırı Rar|ā ve ferfiyūn birer

dirhem za‘ferān iki buçuR dirhem afyūn 12balasan yaġını kefi alınmış balda
ezeler ve yaRı edviyyeleri yumuşaR dögeler 13üç aġrı bal-ıla ma‘cūn idüp
jırçalı żarf içinde alt ay jaRladuRdan 14joñra buçuR dirhemden bir dirheme
deñlü herkesüñ mizācına göre vireler

15

ammā bir miRāl virse ziyān

eylemez belki otuz yıla degin ve ājıyyeti

16

ziyāde olur altmışa varınca
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tenezzüldedür altmışdan joñra menfa‘ati

17

Ralmaz dīger jıfat-ı tiryāk

terkib-i epibbā’ı mıjrı bu tiryāki sulpān-ı mıjri-çün
97a

1

düzmişler muRavvī ve müferri| ve hażımdur jan‘atı sünbül ve dārçīnī ve

zencebīl 2ve Raranfīl ve dār-ı fülfül ve rāziyāne toumı ve kerefūs ve cevzi bevvā ve kebāba ve majpakī 3ve za‘ferān ve afyūn ve Rara halile ve
RāRūle her birinden birer dirhem ve misk 4bir denk üç edviyye miRdārı
‘asel dönmiş ve gözleri yumruR gibi 5şişüp dünyāyı görmez olmışdı
|ükemādan tımar itmedük ādem Ralmamış 6idi daı a|şāma Ralmaz fevt
olur diyü techizvü tekfīn görülmiş ben daı 7Allah Teālā içün bu tiryākden
üç jabā| birer mişRāl ju ile ezüp içürdüm 8dördünci gün jı||at bulup
döşekden purdı şişleri gidüp eyüce 9oldı bi-izni’llahi Teālā tecribe delīl-i
jıdRdur ben bunı ilham-ı reyyānī ile 10idüp tekrar tecribesin itdüm kemālini
bildüm ben bundan evvel tiryāk-ı erba‘a

11

işler idüm bir gün göñlüme

düşdi ki bu eczā’i biylece cem‘ itsem bu tiryāR 12Ruvvetin daı yuRaru Ror
diyü erba’anuñ eczāsına bunları il|āR itdüm

13

hep tecribelerin gördüm

‘ömrüm olduRça tiryāk diyene bunı virdüm jan‘atı

14

budur cintiyāne ve

habbu‘l-ġar ve mürri jāfī ve zerāvend-ı pavīl ve habdutan

15

ve tiryas ve

çigce tiryāk hep berāber üç aġırı bal-ıla ma‘cūn idüp isti‘mālı

16

buçuk

dirhemden bir miRāle degindür ve v’allāhu Teālā a‘lem ammā bu kitābda
tiryāk

17

bābın joñra yazduġumuzdan maRjūd budur kim cemī emrāż ve

esRām
97b

1

tiryāklar ile zā’īl olur cümle dertlere dermān tiryākdur bi-izni’llahi Te‘ālā

2

ammā iy ‘azīz bilmiş olasın ki iflāpūn bu kamilatda cemī‘i pıbbī cem‘

eylemiş 3ma‘rifeti mnk¢knk omk mnmk¥km o kk¦ momk
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160b

[elli yedinci bab 5bu daı lapīf şerbetler beyānında dir ki beden-i insānı
emrāz ve esRāmdan 6müberrā idüp jı||ata sebeb ol’ a‘ża’i ra’iyye nāfī‘ ve
mizāc-ı insānda

7

olan emrāżı def‘ ola jıfatı oldur ki bir ma‘cūn-ı

cāvidāndur ki |ażret-i 8LūRmān naRl iderler Farisi naRl olunmışdir ammā
bu Nidayī faRir Türkiyye 9tercime itdüm ve bişirmesini beyān itdüm tā kim
ġayr-i maacini bişürmege 10murād olundukda bişirdügde |apā olunmaya
Na}
Na}m
Nidāyi faRīr 11didi Lokmān hekīm pürürde
Yedi ‘illet var benī ādemde bed
Biri fālic nīmten dirler aña
12

HaR ıraġ itsüñ anı öñdin joña

Birisi ‘ırRu‘n-nisāya za|meti
Kimseye virme bārī bu ‘illeti
13

Biri kim şehvet zebūn eyler anı

Hem sülsü’l-i bevldür anuñ biri
Birisi Rulunç
161a

iy jafā

1

ÇoR kişi görür bu ‘illetden cefā

Birisi daı bevājırdır anuñ
‘İlleti cism içre }ahirdir anuñ
2

Baş gözden derdi ey ‘amū

Cümle bunlar nazildendir Ramū
Bel jovuRluġı bel aġrısı daı
3

Hem mefajıl aġrıları ey ai
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Kamu ‘illet jovuRdandur şehā
Var ise cismiñde it anı sehā
4

Dir iseñ derd ile var mı çāre hiç

Gitmek olur mı beden ayru sac
Hażret-i LoRmān ol ja|ib hüner
5

‘İlm-i |ikmetden buña ma’cūn ider

Cem‘ idüp birnice a‘żā’i kebīr
Adını ma’cūn-ı cāvidān dir
6

Yillari ta|lil ider hem balġamı

Def’ ider cümle derūnuñdan ġamı
Ger çoR ma‘cūnı terkīb eylemiş
7

Cümlesinden bunu terġib eylemiş

Görmeyin dirsen bu cümle ‘illet
Bu ma‘cūndan bulasın jı||ati
8

Yigide ma‘jūma pīre vir anı

Tā ölinca ayrla aña seni
Dertlerin dermānıdır bil iy ‘azīz
9

Bu ider cisminde emrāżdan temīz

Dert viren Allahdır dermān anuñ
Bu sebebden lupf anuñ i|san anu
10

Ger bunuñ eczāsını eyle su’al

Diñle imdi diyem ja|ib kemāl
Cevz-i bevvā ve Raranfīl RāRūle
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11

Dārçīnī safra ve emlec bile

Tayyib sünbül ol mübārek oş būy
İtmiş anı |aR tebārek Soş büy
12

Hep beşer dirhem tupup eczāları

Sa|R idüp cem’ ide bu ġurreleri
Bunı yazmış bir rivāyetde daSı
13

Hūb olur bir denk müşkile ey aSi

Za‘ferān afyūn bunları hemīn
Cümle ol olur bulur ey nūr-ı ‘ayn
161b

1

Üç bunuñ aġırı jāfī bal-ile

Ki Rıvāma gelmiş ol bu Sāle
Hem yemesini bunun misRāl it
2

Gice gündüz anı isti‘māl it

Şifā bulunca kesme āresin
Tā ki rencin görmeyesin kāresin
3

Şöyle kim barmaR puyar puymaz tamām

Karıp eczā’ı Rarışdır ey |ümām
Derdüne dermān virdükde |udā
4

Bu Nidāyi derdmende it

Du’ā farisiye nażm olmış bu kelām
Türkiyye tercime itdüm vesselām
5

Ma‘cūn miski beldeki bürūdeti ve rütūbeti def‘ider mesane’i pāk ider ve

acı 6acı gelen pamlaları keser jovuR jovuR gelen menī’i Rızdurır bu alli
7

ādemüñ oġlı kızı olmaz ve mecra’i demdür ve‘aruR süddelerini açar eger
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yarar 8ġıdalar yiyüp perhiz ider tiz |alāj olur ve bunlardan ġayrı otuz üç
9

fā’īdesi vardır. Calinos ve iflātūn eyderler ki terkib budur zikr olunur 10bu

terkib bir denk misk ve selia ve sünbül ve sārac-hindi cintiyāne’i 11ruhı
ikişer dirhem ve kimmūn ve kerefūs ve majpakī üçer dirhem ve ‘ūd ve
Raranfīl mürrü jāfi

12

buçuġar dirhem eczā aġrı ‘asel ile sa|R idüp ‘adet

üzere
162a 1ma‘cūn idüp jabā| ve aşām bir misRāl isti‘māl ide yazan bi izn-i hudā
şifa hudā 2bula ma‘cūn-ı sünbül fā’īdesi bi |arir (?) |ujūjā cimā‘a ġayet
muRavvidir 3sünbül ve bes bāse ve cevz-i bevvā ve Raranfīl çörek otu ve
RāRūle ve dārçīn 4buçuġar dirhem ve aşlanmış aR süsen altmış dirhem
evvelā ayruc aR süseni 5mu|kem dögüp yaRı eczā’ı sa|R idüp ġubar ide üç
aġrı kefi alınmış bal ile 6idüp mahlende isti‘māl ide ma‘cūn-ı misk evvelā
deherde genini bıçaġ-ıla poġra 7yup bir çölmege Royup ju ile Raynadasın
|atta Ruvveti juya çıRa ba‘dehü bir bezden 8süzüp bir miRdārını daı
bıçaġ-ıla poġrayup pāk ide jora ol Raynayan ju-ile issi günde güneşe
10

Royup perverd ide ve juyı eksildükçe
Rarışdura tamām ol ju’ı içe perverd

ol Raynayan judan vire ve

11

olduġı oldur ki pişmiş gibi ol

ba‘dehü biraz bundan ve bir dirhem ‘udu’l-12Rahr ve bir buçuR denk
zencebil on dirhem serçe beynisi

13

Ratup şeker ile veyāūd bal-ıla ‘adet

üzere ma‘cūn ideler
162b 1mahallindeüç dirhem isti‘māl ideler daı üzerine üç Rade| 2şarāb-ı
müelle içeler ve eger carrisi (?) daı olursa cümlesin teselli 3ide ma‘cūn
Ya‘Rub ekīm kendi risālesinde böylece pafjīl itmişdir

4

zikr olunur

deherdegeni ma‘cūnuU hiç ġayrıya beñzeri yoRdur ‘acāyib

5

ve
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ġarāyibdendir fe-ammā fā’īdesi çoRdur deherdeginine cem‘ idüp 6ve
Rurıdup dögeler ve bir şişeye Royup yaşından daı düşüreler 7ba‘dehü anı
dögüp ve juyunı çıRarup jıRalar ol judan otuz dirhem 8ve Rurusından on
dirhem bunları şişeye Royup aja Royalar tā kim 9RırR gün tura ol içinde
olan ju Rurıya ılışa anun on dirhemine
ma‘cūn ide vaRt-ı |acetde on dirhem

10

bir dirhem zencebīl Rata bal ile

11

yiye ve eger Rurusından bala

Ratmayup üç dirhemine beşer dirhem juyından

12

Ratup ve Rara inek südi

Ratup bir dirhem zencebīl ve bir dirhem dārçīnī 13Ratup içeler ‘a}im fā’īde
göreler esrār-ı hükemā epibba’i müteRaddiminden
163a 1rivāyet olunur ki |ujūjā cimā‘a tecribe ve isti‘māl ile bulmışdur evvelā
2

deherdegeninden bir dirhem ısbanaR to|mı iki dirhem sünbül-hindi ve

hindistan 3Rozı içi bir dirhem ve dārçīn dört dirhem bu cümle’i mu|kem
sa|R idüp 4ve eyleyüp veyā şeker veyā bal ile ma‘cūn idüp ma|allinde bir
dirhem ravend-i 5çı çi’ineyüp yuda ba‘dehü bu ma‘cūndan yiye cimā‘a şol
Radar Ruvvet

6

vire kim Rıyasa gelmez |atta {ekerini jovuR ju ile

yumayınca Rıvāmı gitmeye 7ma‘cūn simsim epibba ve |ukema yanında
meşhūrdır jıfatı oldur ki simsim ve fındıR 8ve badem ve taze cevz ve fısdık
içi ve Saşlanmış aR susam ve cevz-bevvā ve şaRāRūl 9altışar dirhem ve
hindistān Rozı içi bir dirhem bu cümle içleri dögüp

10

yoġursan daı ġubar idüp şeker yā bal ile ma‘cūn idüp

11

çīriş gibi ola

mahallinde üç

misRāl yiye cümle fā’īdesin ma‘ā’da cimā‘a şol Radar Ruvvet

12

vire kim

Rıyās gelmez ma‘cūn |arir-i |afaRāna vir Rana ve istisRāya ve jafrāya 13ve
sevdāya ve balġama nafī‘dir ve cimā‘a münāsibdür jıfatı oldur ki der
mebādem
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163b 1der mebāde(?) mıjr ve purunç Rabuġı beşer dirhem ve delinmeden incü ve
afyūn ve Sam 2ibrūşim bir dirhem sünbül ve RāRūle buçuġar dirhem
zencebīl ve dār-ı fülfül ikişer3denk bu cümle’i mu|kem dögüp ve ibrişimi
urde miRrāj-ıla pograyup 4eczā’i mezgureye Ratup tekrar döge ince
elekden geçüre ve mujaffa 5nīm Rıvām bal ile ma‘cūn idüp bir jırlu Rabda
|ıfz ide ma|allinde 6bir dirhem yiye eger cimā‘ itmek dileseñ bu ma‘cūn
üzerine noūd 7ile pişmiş paviR Rılasın ki üstüne Raranfīl ve |avlicān ve
dārçīn 8bu eczāları berāber dögüp üstüne eküp yiye ‘acāyip göre dīger
9

ıprıfil kebir {ekeri Rā’im ider Rara helile ve belile emlec ve dār-ı fülfül her

birinden

10

üçer dirhem kebābeve zencebīl ve buridan (?) üçer dirhem ve

cevz-hindi ve şakā 11Rūl beşer dirhem ve lisānü’l-ajāfurve igde’i maRşere
ve şeker onar dirhem

12

ve behmenler ikişer dirhem bu cümle’i mu|kem

sa|R idüp eleyüp sade jıġır

13

yaġ-ıla ovalar joñra iki aġrı bal ile ma‘cūn

idüp aç Rarnına cevz Radar yiyeler
164a 1ıprıfīl jıġır issi ……* sustlugına ve bevājıra ve dühn-i jāfīligine devādur
2

jıfatı oldur ki jarı helile kaba (?) helil ve belile emlec bu cümle’i dögüp

berāber 3sade yaġ-ıla veyā bādem yaġ-ıla ovalar andan joñra bal ile
ma‘cūn idüp yiyeler 4bunuñ isti‘māli üç dirhemdi‘ bu ma‘cūn esrār-ı
|ukemādandur baplimus 5çekmeden mısr u yedir aRlı ziyāde ider ve göziñ
nurını arturur ve dimaġı 6tenRıye ider ve bedende olmış ‘illetleri bā cümle
giderür baş ve RulaR südde 7lerini açar ve sem‘i Ravī ider ve insānı
semirdir ve ‘aża’i re’ise 8Ruvvet virür hiç elem ve żaīf ve hekīm İflāpūn
otuz beş fā’īde 9yazar ehline ma‘lūmdur jıfatı oldur ki jarı helile ve kabı
*

Kelime okunamamıştır.
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(?) helile ve belile

10

ve RabuRlar ve emlec ve belilec ve dar-ı fülfül üçer

dirhem ve besbase ve zencebīl dürder

11

dirhem şaRāRūl bir dirhem

lisānü’l-ajafür beşer dirhem dārçīn yedi dirhem 12susam yigirmi dirhem bu
cümle’i sa|R idüp ġubar ide joñra nim Rıvām 13bal ile ya şeker ile ma‘cun
ide RırR gün arpa içinde |ıf} ideler tamām birude ola(?)
164b 1ma|allinde üç misRāl ılıcaR ju ile şerbet idüp içeler ıprıfil kebire 2gibi
fā’īdesi çoRdır ma‘lum ola ma‘cūn Rat‘-ı şehvet evlād istemeyen
3

kimselere münāsibdür cimā‘dan itirāz olan kimesne on dirhem nic

engüşt 4semiz iken laġard ider ma‘cun rāziyāne ve kimmūn ma‘denus
poSmları 5berāber ve her zin|ūş ve būre bunlaruñ aġacından vezridüp
6

dögüp ve eleyüp bal-ıla ma‘cūn idüp bir miskāl yiye murād üzere arRlıya

7

ma‘cūn …………* budur ki göze inen aR ju’ı giderir ve göz yaşarma 8sın

ve ponuRluġı izāle ider ve gözi rūşen ider muRavvīdir ve Rulunç 9ve yürek
ve bevājır yelini jancuya tiryākdır daı tīz bu faRir bu ma‘cūnı

10

nice

yıllar |alRa virdim isti‘mal idenler çoR fā’īde gördiler jıfatı budur ki 11egir
ve zencebīl ve rāziyāne tomı cümle’i berāber idüp üç aġrı ‘aselıla
ma‘cūn12idüp cevz-i bevvā Radar yiyeler aşam ve jaba| isti‘māl oluna ve
hem tecribe olunmışdur13ġaflet olunmaya ma‘cūn devāyı bu daı ‘a}im
müneffi‘ ider bil jovuRluġına ve bil
165a 1aġrısına ve sülisü’l bevle ve aġız Rousına ve |a}mı pa‘āma ve öksürüge
ve bevājır 2rencine beġayet nāfi‘dir jıfatı budur ki bellüp otuz dirhem
anısūn 3ve kimmūn onar dirhem çörek otı yigirmi dirhem anduz köki ve
meyān balı beşer 4dirhem RaraRuz on dirhem ‘asel üç yüz dirhem mu‘tād
*

Kelime okunamamıştır.
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üzere ma‘cūn 5idüp jaba| beşer dirhem yiyeler ma‘cūn-ı cemacime aña
RaraRuz dirler RasıR 6yellerini paġıdur beġayet lapīf ve mücerrebdür
irişincedir |ikāyet 7islambol bir |ātuna ja|ibetü’l-fıraş

olup jol memesi

8

altından bir sancu peyda| olup leyl ü nehar feryād fiġan idüp 9|ali

ma|alle Romşuları Satunuñ feryādından ‘aciz oldılar ittifāR

10

bir gün ol

‘avrata beşer dirhem bu ma‘cūndan virdüm üç gün yeyüp 11bi-emrillāh şifā
bula alāj oldı jıfatı budur ki RaraRuz altmış

12

dirhem meyān balı beş

dirhem ve majpakī üç dirhem günlük beş 13dirhem cündibidester iki dirhem
egir iki dirhem incibār üç dirhem ‘asel
165b 1’asel iki yüz dirhem bu cümle sa|R idüp eleyüp bala Royuldurup

2 ‘

adet

üzere ma‘cūn idüp yiyeler dīger cimā‘a Ruvvet virüp 3menī’i ziyāde ider
ve mi‘de’i pāk ider ve pa‘āma ajm götürür 4ve daı derūnında olan yeller
paġıdur bögrege ve cigere Ruvvet 5virür bunuñ |aRRında baRrap hekīm
buyurmışdur ki ‘acebdir şol 6kimesne ki bu ma‘cūnı isti‘māl idüp ve |āline
münāsib pa‘ām 7yiyüp ‘ömrinde pabibe mutāc ola jıfatı budur ki anısūn ve
8

kerefūs tomı ve şalġam tomı onar dirhem gül yapraġı iki dirhem ve

mastaki 9Raranfīl ve ‘āRır Rarha ve ‘ūd bir dirhem bu cümle’i başRa başRa
sa|R

10

idüp elekden geçirüp üç edviyye Radar kefi alınmış balla ma‘cun

11

idüp birer miRal yiyeler joñra nef‘ini müşāhede ide diger ma‘cūn

12

feryād ve ……..* cümle …………….* vezire sakin ider jıfatı budur ki

afyūn 13ve za‘ferān ve sünbül ve RāRūle ve sürencān ve ‘āRır Rarha ve dār
166a

1

ve dār-ı fülfül beşer dirhem zikr olunan eczāları sa|R idüp ve eleyüp

2

mu‘tād üzere ma‘cūn idüp Raviyü’l-mizāc bu çok miRāl jabiyane

*

Kelime okunamamıştır.
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3

mikdārınca vireler dīger ma‘cūn Ebu ‘Ali sina balġamı Rap‘ ider aġızdan

4

gelen Rara juya ekser bedende olan yelleri ta|līl ider ve yüregi 5Ravī ider

RavuRda olan paşı eridür ve bevājırı def‘ ider 6ve cimā‘a Ruvvet virür ve
bil aġrısına nāfi‘dür jıfatı budur ki 7nanSāh tomı ve heviç tomı ve puraR
otı tomı on ikişer dirhem ve 8besbāse ve Raranfīl ve majpakī ikişer dirhem
ve ‘āRır Rarha ve ‘ud 9buçuġar dirhem ve misk yedi çekirdek ‘asel veyā
şeker yüz elli 10dirhem bu eczā’i mu|kem sa|R idüp Rıvām buldurup ‘adet
üzere 11ma‘cūn idüp Ravīyü’l mizāca üç dirhem ża‘īfe mikdārınca vire 12ler
jar‘a rencine ma‘cūn afyūn ve ‘āRır Rarha ve besfāyic ve jabır usRuturı13
bu zikr olunan eczā’i berāber sa|R idüp elekden geçirüp
166b 1geçürüp ve çekirdegi çıRmış Rızıl üzüm ile Rarışdırup ma‘cūn 2gibi bir
hafta cevz-i bevvā Radar isti‘māl idüp nef‘in meşāhade 3eyleye dīger
ma‘cun-ı felāfese fülfül ve dār-ı fülfül ve zencebīl ve de 4ve dārçīnī ve
emlec ve belilec ve şaytaric ve zerāvend-i mudaSrec5ve zerde-cūb ve
pāpūnç ve köknar içi ve cevz-i hindi içi

6

ve Sajjatü’l-a‘leb bu cümle’i

berāber sa|R idüp elekden geçüre ‘adet 7üzere üç aġrı bala Rıvām buldurup
ma‘cūn ide jabā| ve aşām 8fındıR Radar isti‘māl ide dīger ma‘cūn nebi
‘aleyhisselam rivāyet olunur ki 9bu ma‘cūnı Cebrā’il ‘aleyhisselam |ażreti
Resūlullah jallallāhu Te‘ālā 10‘aleyhi vesellem |ażretlerine ta‘lim itmişdür
ve ej|āb daı |ażreti Resūl
bulmuşlardır bu cümleden

11

ullahdan ta’lim itmişlerdir ‘azīm nef‘

12

evvel vec‘ī mefājıla ve bi’l-cümle jovuRdan

olan marażlara nāfi‘ olup 13mi‘deye Ruvvet virüp öksürüge ve Rulunca ve
aġız RoRusına ve bevājıra
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167a 1ve meaneye bi’l-cümle ve za|metlere ve pa‘ām |ażmına ve iştihāyı Ravī
idüp 2Ralbe fera| ve cimā‘a Ruvvet vire jıfatı budur ki havlencān ve
zencebīl ve 3dārçīnī ve kebābe ve Raranfīl dörder dirhem fülfül ve besbāse
ve şaRāRūl üçer 4dirhem fülfül-i ebyāz ve za‘ferān beşer dirhem ve majpaki
ve ‘ūdu’l-Rahr ikişer dirhem 5ve misk bir denk eczā’i mezkūre sa|R idüp
eleyüp iki eczā aġrı 6bal veyā üç aġrı şeker ile ‘ādet üzere ma‘cūn idüp
günde 7bir dirhem isti‘māl oluna dīger hubbü’l-eyaric ve menāfi baş
aġrısına ve 8mi‘deye ve vec ‘i mafājıla ve Rulunca ve sust endām olana ve
nim ten 9za|metine ve aġız göz egildügine ve dil aġrılıġına ve siñir
aġrısına ve balġamdan 10olan sıtmalaruñ cümlesine nāfi‘dür ve a‘żā’i re’ise
Ruvvet virür 11veyā bi’l-cümle nef‘i çoRdur jıfatı budur ki sünbül ve seliSe
ve dārçīn

12

ve za‘ferān ve majpakī ve majpakī ve habbu’l-belesān ve

asarun birer dirhem 13 jabr usRupuri on altı dirhem kifāyet miRdārı şeker ya
balla ba‘de’
167b 1Rıvām muhkem Rarışdırup hablar ideler dīger ma‘cūn nāfi‘ evlād 2isteyen
ādemlere vireler münāsibdür beġāyet lapīfdür sināmeki 3on iki dirhem
yüzerlik tomı altı dirhem çörek otu dört dirhem 4bādem altı dirhem bu
cümle’i sa|R idüp çig bal-ıla Rarışdurup 5bile nar günde beşer dirhem
isti‘māl ideler ammā bir nus|ada 6daı yüzerlik on iki dirhem çörek otı
sekiz dirhem buūr evvel 7gide yegdür tecribe delīl jādıRdur dīger devā‘-i
misk |afaRāna 8ve oġlancıklarıñ yüregi yeline fā’īdesi çoRdur jıfatı budur
ki 9sünbül-hindi ve seliha ve saric-hindi eger bulunmazsa
bedelidür ve cintiyāne’i rūmi ikişer dirhem ve za‘ferān
kerefis tomı ve majpakī üçer dirhem mürrü jāfi dört

10

sünbül anuñ

11

ve kimmūn ve

12

dirhem ve ‘ūd ve
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Raranfīl buçuġar dirhem ve misk bir denk bu eczā-i 13me{kūre’i sa|R idüp
üç edviyye aġrı kefi alınmış bal Rıvāma
168a 1getürüp ma‘cūn idüp günde bir miRāl yiyeler ¨upbu AR Şemseddin
2

|ażretlerinüñ bundan muRavvī ma‘cūnı yoRdır jıfatı budur ki zencebīl ve

anısūn ve ıjırġan 3tomı ve topalaR ve günlük ve heviç tomı ve anduz
köki ve havlıncān ve yüzerlik tomı beşer 4dirhem ve Raranfīl ve dārçīn ve
majpakī üçer dirhem ve cevz-i bevvā ve za‘ferān dörder dirhem ve çörek
5

otı otuz dirhem ve bellūt altışar dirhem Rurumış buġday otı yüz yigirmi

dirhem 6bu mezkūrları bi’l-cümle mu|kem sa|R idüp iki eczā aġrı balı
Rıvāma getürüp ma‘cūn 7idüp iki dirhemden üç dirheme degin isti‘māl
ideler dīger ma‘cūn AR Şem 8seddin bu faRīr bu ma‘cūnı çoR etdüm nice
fā’īdesi ve ziyāde menfa‘atin 9gördüm oġlu ve Rızı olmayana ve erlikden
Ralanlara ve sülüsü’l-bevl

10

ve beli aġrıyana ve bel jovuRluġuna ve baş

çegzinmesine ve pa‘ām hażmına 11ve sancuya ve diz ve omuz aġrılarına ve
Rulunca ziyāde nāfi‘dur 12ammā biz bu vezn üzerine yapdıR çörek otı ve
zencebīl 13ve sa‘de ve heviç tomı ve joġan tomı ve anısūn beşer dirhem
168b 1ve dārçīnī ve dār-ı fülfül üçer dirhem ve üç dirhem daı kebābe ve
majpakī 2ve günlük ve egir ve za‘ferān ve Raranfīl ikişer dirhem ve
havlencān dört 3dirhem ve cevz-i bevvā üç dirhem ve bellūp unu altmış
dirhem ve Rav 4rılmış buġday unu yüz yigirmi bu cümle’i başRa başRa
dögüp

5

eleyüp iki eczā aġrı balı Rıvāma getürüp ma‘cūn idüp üç

6

dirhemden beş dirheme varınca isti‘māl ideler diger nuşıdar ve bu 7nu

pişirmesi ġayrı ma‘cūnlara beñzemez jıfatı budur ki yüz otuz 8dirhem
eflec jāfī ju-y-ıla Raynadup mu|arrā olunca ve juyunu eksik 9itmeyeler
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pişüreler ba‘dehū Raynadup bir yeñi Rıldan yapılmış et 10torbasında süzüp
tekrar bezden süze Rıllarını pak
tamām birāz Raynaya

11

ide ol juyu tencireye Royup Raynada

12

ba‘dehū dört yüz dirhem şeker veyā bal Ratup

13

tamām Rıvām bu

lunca Raynada ba‘dehū altı dirhem gül Rurusu ve beş

dirhem topalaR
169a 1ve majpakī ve asarun ve sünbül üçer dirhem ve zeremebat(?) 2ve za‘ferān
ve RāRūle ve dārçīn ikişer dirhem ve iki dane cevz 3bevvā bunlaruñ
cümlesini başRa başRa dögüp eleyüp üç 4eczā aġrı bal-ıla Rıvām virüp
mu|kem Rarışdura ba‘dehū 5bir |oRRaya Royup bir ay Radar arpa içine
Royasın bir zamān 6pura ba‘dehū dört dirhem isti‘māl oluna fā’īde RorRuya
7

ve |afaRāna ve aġız rāyi|asına ve beñiz jarılıġına ve saç 8ve jaRal

aġırmasına ve müşted olmuş bevājıra ve pīz Rocamaġa 9ve mi‘de hażmına
nāfi‘dür ve pamarlara Ruvvet virür ve ‘atşı 10giderür ve bevājır Ranını keser
ve cimā‘a Ruvvet virür
afyūn ve berşe

11

ve |arāreti ġali}a’i def‘ ider elli sekizinci bab

12

mübtelā olanlara bedeliyye beyānındadur alāj olduRda

bu Nidāyi 13faRīri ayru du‘ādan firāmuş itmeye zīrā şimdi yiñi zamanda
169b 1alRuñ ekeri bir sebep ile keyfe mübtelā olurlar joñra 2vücūduna }a‘af
gelüp i{met idemez olur ve 3itdügi taRdirce murād üzere idemez andan
joñra keyfi 4Rap‘ heves ider imdi sevāb Rajd-ıla bu bedeliyye-i ter5 kib
itdim ki alāj olup jafa keyf dedikleri ‘aşR-ı ilahi 6dür ki ve sebile’i |ażreti
zāt Barīddür yosa zamane }ura- 7fāları gibi müskirat ve münkirat ve kimi
berş ve afyūn dedikleri mużarratı

8

keyfi ittia idüp rah-ı nājavāba

gitmişlerdir aR sub|ānehū anlar gibileri alāj ide
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Na}
Na}m

9

Her ādemde vardır bu ‘aşR-ı ezel

Olupdur ezel-i Rısmet lem yezel
10

Acular bu ‘aşR-ıla gülşende gül

Fiġan etmeyen anda bülbül değil
11

Kim rūşen olursa esrār-ı ‘aşR

Derūnında Ralmaya inkār-ı ‘aşR
12

Kimi ‘aşR yoR yere itdi telef

Kimine nūrı |aR verdi şeref
13

Şunuñ kim ola ‘aşRı şeydā olur

Cihān |alRı içre ol rüsvā olur
170a

1

En evvel ider ār-ı nāmusı terk

©utar dāmın ‘aşRı cān-ıla berk
2

Olur ‘aşR odı vardıġınca ziyāde

Aña el virür ‘aşRla her murāda
3

Şu kim ‘aşR-ıla sürdi dil-i cihānı

Görür her Randa olsa ‘aşR ehlini
4

Bulan le{{etini bu ‘aşR-la tamam

Olur iki ‘alemde ehl-i kerem
5

Çünki ‘aşR-ı ezel başa-yiş |aRdur

İmdi lāyıR budur ki erenlerdür
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6

|ānRah-ı hindi cer‘adan mu|abbetden esrār-ı ‘aşRı ekil idüp ve īlaha

7

ayrān olasın zirā keyfiyyet ‘aşR-ı ezelidür ġayr-ı müskirat bir la|zalıRdur

8

anuñ çün ehli ‘arRan mabeyninde i‘tibār yoRdur ve hem buyurmuşlar 9dür

ki ehl-i keyf olan kimse ol |alden mürcü etmeyince da’ire’i

10

‘irfana
11

Radem bajamaz imdi ehli diller Ratında Radr-i Rıymeti olmaz imdi

ol

nesne’i isti‘māl münāsib degildir ki pes imdi Arapça 12cümlesinde ferāġat
itmek asāndır ammā afyūn ile berşden fariġ olmaR

13

müşkildür imdi bir

kişi ki bu gibiden |alāj bulup bizim va|deti
170b 1mürşid-i kāmil elinden cür‘a-i ‘aşRı nūş idüp mesti lem yezel olmaR
dilerse 2bedeliyye’i isti‘māl idüp asān vech ile alāj bula amin 3bedeliyye’i
afyūn bu terkibi faRīr cem‘ idüp bi-hasebu’l-‘aRl icad itdüm

4

nice

kimselere asān vech-le afyūndan |alāj etdüm ve kerratle tecribe 5etdüm
jıfatı oldur ki afyūn ve neft yaġı ve ‘ūdu’l Rahrı ve meyān balı 6ve her
birinden onar dirhem ferfiyūn üç dirhem ve egir ve zencebīl üçer dirhem
7

ve Raranfīl bir dirhem ve zamġ-ı ‘arabi otuz dirhem bu mecmu’ını cem‘

idüp 8birbirlerine mu|kem alışdurup noud Radar |ablar idüp her ne Radar
9

afyūn yirse bu |abbu birisi Radar ġıdasın Raldurup bu |abbuñ

10

üç

dānesini aña bedeliyye yeye yaRı naRıj ġıdasını daı yiye üç günden
11

joñra birisini gidere ertesi birin daı gidere iki günden jora

bir |abbe Radar yene giderüp aña bedel yene üç |abbe yiye
günde on dirhem afyūn yiyen ādemi asān vechle

12

ġıdadan

13

bu pariR-ile

14

za|metsiz kesmek

Rabildir nice kere tecribe olınmışdur ġaflet olmaya
171a 1bedeliyye’i berş bu bedeliyyenüñ keyfiyyeti ve rengi ve le{{eti berş
gibidür ve jol kimesne ki 2cimā‘a Radir olmaya cimā‘a Radir ide ve beñzi
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Rızardır ve öksürügi keser 3ve ‘aRla cevlān virir ve hīni müsa|ibbede
palāRat verir ammā 4bunuñ isti‘māli bir kimse ne Radar berş yirse ġıdası
Radar farażi 5dilerse zevR ve şevR içün veyā muja|ib idüp seri‘ul 6lisān
içün yisün yarındası yisün yene yimesün 7ajlā zarar virmez dilerse beş
güne yisün beş gün yimesün 8ajlā za|met virmez ve elem çekmez bu sa’ir
bedeliyyeye Rıyās olmaz bu terkibi 9kendim itiyār itdüm |aR sübhānehü
ve Te‘āllānūñ ‘inayeti nice yüz ādeme

10

bu ma‘cūn ile berşden |alāj

itmişizdir ġaflet olunmaya jıfatı 11budur ki za‘firān iki dirhem majpakī beş
dirhem ve yüzerlik tomı yüz dirhem

12

afyūn beş dirhem ve ferfiyun iki

dirhem ve ‘āRır Rarha beş dirhem bu mezkurları 13mu|kem sa|R idüp balıla ma‘cūn idüp bir |oRRa içinde |ıf} ide bir ay
171b 1pura joñra isti‘māl oluna elli poRuzıncı
poRuzıncı bāb
bāb insāna

2

nāfi‘ tiryāRlar

beyānındadır cümleden biri bu ma‘cūn-ı burussa’a kim tiryāRlaru 3ġayet
nāfi‘dur ve tiryāR-ı farūRdan farRı yoRdur ol Radar nāfi‘ 4çoRdur ki
eczānuñ |arāret üzere olanlarından veyā

5

bislerinden ve rapabbārid

olanlarından cem‘i itdüm ki cümle fevāyid mev- 6cūd ola ve her RanRı
‘użuva bir maraż ijābet itse elbetde ol ‘użvu 7kendi mizāc pabi‘atında
müteġayyir olur buña ġalebe’i müfrediyye gahı 8mürekkeb vaRı‘ olur imdi
bu tiryāRuñ rū|-ı insāniyyenüñ ‘ārıż 9olan marażı i‘tidālle ta|vīl idüp
10

jı|at bedene sebeb olur

pes imdi bu tiryāRuñ nef‘i şol marażlar ki

narıdur ve hem |arāre- 11tlidür anları farR ider meelā |ummā mu|rıRa gibi
bu tiryāR yinse |arāreti

12

def‘ ider ve eger maraż-ı burūdet üzere olsa

meelā sıtma ditre- 13mesi gibi veyāūd ādemi jovuR alsa bu tiryāRdan yise
ol ādemi
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172a 1oş |al ider ve daı şol asta ki ‘ilācdan nā-ümīd olsa 2aña daı bu
tiryāRden virseler dermāndur ve her ne Radar müşkil 3murādı ve marażı
olursa bir fażl-il’lāhi Te‘ālā anı daSı def‘ ider 4pes imdi menfa‘atini daı
beyān idelüm bir mikdār cümleden biri bedene 5Ruvvet ve cāna ra|at virdü
insānuñ ġamını def‘ ider ve |afaRānı

6

izale idüp yüregüñ cümle

marażlarına nāfī‘ olup Rasā- 7vetden ve biyhūde efkārdan daı alāj ider
ammā |afaRan

8

badırancubuya

9

badırancubuya

ki aña yürek oynaması derler imdi bu ma‘cūnı

su-y-ile Rarışdırup virseler aña şifā olup alāj ola

10

dedikleri kedi otıdur ve hem uyusızlıġa ve bed-

ve ulRı ve ulRı tez olup göñli dar olsa fā’īde ider

11

ūya

12

ve dimaġa Ruvvet

virür maliulyāya ve jujuzlıġa ve göñül 13dönmesine ve mi‘de elemlerine
ve cemi‘ī rīhleri ve şāfları
172b 1izāle ider pa‘āmı hażm ider geldük imdi mi‘de ıjlā|ına 2imdi mi‘de
jalā|ına zikir olunan tiryāR şarābıla ve Raynamış 3kekik otunuñ ju-y-ıla
vireler baġırsık ve Rulunç zahmetini men‘ 4ider ve Rabżı izāle itmek içün
ıyār-şenbih ile veyāūd 5terengübin ile ezüp astaya vireler ve eger ishāli
def‘ 6içün iderlerse Raynamış jūmāR juyu ile tiryāR 7ezüp vireler içinden
Ran gelen kimseye ve sancuya ve Rarın 8aġrısına bi nazır dur ve boġazda
olan sancuları ve şişleri 9ishāl idüp def‘ ider ve baġır içindeki alpı asanlıR
ile

10

pak ider palāRuñ baġır ‘ilelleri içün virseler birse yav11şini Raynadup

tiryāRı anuñ ju-y-ıla ezüp vireler palāRuñ

12

süddelerini açar ve şişlerini

paġıdur ve alplarını pişürüp 13şişlerini def‘ ider ammā palā(R) içün kerefis
pomını ve na‘ne’i
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173a 1mu|arrā ju ıla Raynadup anuñ juyı ile vireler ve daı bögrek yellerini
2

paġıdır ve süddelerni açar ve Ratılıġını giderir ve yumşadır ve şişlerini

3

paġıdur imdi bögrek za|metine rāziyāne ju-y-ıla vireler ve meāne

4

za|metine ve RavuRda olan paşı arıdır ve yelleri ta|līl ider ve bevl 5yolını

açar ve selisi’l-bevl def‘ ider ve sancusını ve aġrılarnı ve bi’l-cümle
‘illetleri def‘ 6ider gerek |arāret ve gerek burūdet olsun ammā mesāne
‘illetlerine 7helyūnı mapbu-ıla vereler ve vec‘ mefājıla ve naRrisah ya‘nī
8

şişlere nāfī‘dir cümle jızıları keser bu ‘illetler içün kimmūn ve 9noūd ve

incir ile evvelā tiryāRı bir miRdār ju ıla Raynadasın ba‘dehū

10

yidüresin

ammā tize marażlar ki tīzeden murād müshil virmege veyā 11fajd etmege
mecāl virmez meelā |afaRān gibi kim demevvī ola 12ve ġayrı tez ‘illetlere
bu tiryāRdan vireler ve daı |ayvānatdan ve a|cārdan

13

olan aġrılara

virseler mażarratını def‘ ider gerek müfrūd ve gerek
173b 1mürekkeb olsun ya‘ni tiryāR yalñız olsun ve gerek bir nesne ile 2Rarışmış
olsun dimekdür ve gerek a‘ġudan evvel ve gerek joñra ol- 3sun cemī‘isini
def‘ ider ve daı bu tiryāR yigide ve Rocaya 4ve ma‘jūma Rış ve yaz vireler
ve Ratı zamānı yoRdur her zamān nāfī‘dur 5ve |ummāyı rub‘ ve ġayrıya
münāsibdür ve her maraża münāsibdür bir nesne 6ile Rarışdurup vireler
ammā bu tiryāRuñ şerbeti buçuR dirhemdir ammā 7Ravī ādeme bir miRāl
cā’izdür mu|ajjıl her kişinüñ mizācına göre 8vireler ve bu tiryāRī ol
tiryāR-ı farūRa |ācet yoRdır zirā kim 9farūRda olan |ajja hep bunda vardır
ve bunuñ yaydası

10

asāndur anuñla müşküldür tiryāRı mezkur

11

ve mi‘a’i

sā’ile ve mi‘a’i yābise ve Subbu’l-ġar ve zirāvend-i pavīl ve kebere köki ve
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cintiyāne

12

ve Rısp ve sünbül-i hindi ve mürrijāfī ve cindibidester

13

ve

|annā ve ‘āRırRaha ve ma‘denus tomı ve za‘ferān ve dārçīnī ve fülfül
174a 1ve selīa ve |ūbbu’l-belesān ve Raranfīl ve kerefis tomı ve afyūn ve
bezr pancı 2ve egir ve eger Rurs bulunursa oş bulunmazsa ansız daı olur
ol Radar 3ana i|tiyāç yoRdur ve bu zikr olunan eczāları cümle berāber idüp
başRa başRa 4eleyüp üç aġrı kefi alınmış bal-ıla Rıvām virüp ma‘cūn idüp
joñra 5bir |oRRa içine Royup altı ay arpa içinde |ıfż ide joñra isti‘māl
6

ideler dīger bu daı bir a‘lā tiryākdır balāda zikir olunan tiryāRdan nāRıj

7

degildir anda olan menfa‘at bunda daı vardur ġaflet olunmaya ba‘żılar

8

periş ‘isadan ġalapdur dimişler ma‘nası bir sa‘at içinde 9|ajjıyetini

gösterir dimek olur jıfatı terkibi oldur ki cintiyāne

10

ve sünbül-hindi ve

Raranfīl ve dar-ı fülfül ve zira vend-i pāvil ve zernib turınç 11ve purınç ve
afyūn ve dühn-i belesān cümle beşer dirhem ve fülfül ebyāż ve perz
12

pancı onar dirhem ve ‘āRır Rarha ve ferfiyun birer dirhem ve za‘ferān iki

buçuR

13

dirhem kefi alınmış bal-ıla ezeler sā’ir eczā’ı daı sa|R idüp

eleyüp üç aġrı
174b 1balıla ma‘cūn idüp altı ay arpa içinde |ıfż ideler ba‘dehū Raviyü’l-mizāca
2

bir miRāl ve ża‘īfe daı az vireler bunuñ |ükmi altmış yılla degdür dīger

3

sulpān mıjrı içün tiryāRdür sünbül-hindi ve dārçīnī ve zencebīl ve Raranfīl

ve rāziyāne 4to|mı ve cevz-i bevvā ve kerefis tomı ve kebābe ve majpakī
ve za‘firān ve afyūn 5 ve Rarahelile ve RāRūle her birinden birer dirhem ve
bir denk miski bu ecza’i 6dögüp ve eleyüp üç aġrı kefi alınmış bal-ıla
ma‘cūn idüp isti‘māl 7ideler isti‘māli buçuR dirhemden bir dirheme degdir
ġaflet olınmaya 8bu daı bir lapīf tiryāRdur jıfatı oldur ki zirāvend-i-pavīl
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ve |ūbbu-l-ġar 9ve mürrü jāfī ve Rısp ve cintiyāne ve ‘arRu’l-zafir ve dārçīn
ve kebere 10ve kökin Rabuġı ve zikri olınan eczānuñ her birinden berāber
idūp

11

ve eleyüp üç aġrı bal-ıla ma‘cūn idüp bir miRāl isti‘māl ideler

12

ammā ġayrı kitāblarda dārçīn yerine zerāvend-i pavīl yazmışdur ġaflet

olınmaya 13ammā dārçīn yegdir dīger bu tiryāRıñ |ajjatı oldur ki bir ādeme
zehir vireler
175a 1yāūd aġulı cānaver joRja bu tiryāRdan yidürüp Rujduralar her ne Radar
2

Rujarja yine vireler tā ki bedeni paR ola eger bir ādem zehirlenmiş deyü

gümān olunursa 3bu tiryāRdan bir mikāl vireler eger Rujarsa zehir
içmişdür ve eger Rujmaz ise 4içmemişdür beyān ola jıfat oldur ki ūbb’lġar ve pin-ı mapūm ikisini berāber 5dögüp ve eleyüp ba‘dehu sade yaġ-ıla
andan joñra kefi alınmış bal-ıla ma‘cūn 6idüp isti‘māl oluna cümle
elemleri def‘ ide‘ dīger yılān ve ‘aRreb cümle aġulı 7cānaver joRja tiryakı
erba‘adan no|ūd Radar ju-ıla ezüp içüreler 8cümlesinü jızılarını def‘ ide
ve |ummā-yı ve rub‘a palāRa ve aġız göz egilmesine ve yürek 9oynamasına
mu‘idür ve Ruduz palāġına sürüp ve içürseler def‘ ola 10ve baġırjaRlara ve
cebsi urihi (?) def‘ ider ve balġamı |all ider ve palāR za|metini giderür 11ve
uçuġa ve tatar Rurduna ve Rulınca ve baş aġrısına hem sürüp hem içüreler
12

def‘ ola velikin her maraża tedbīr hükemādan ‘ilāc ideler dīger ve bu

tiryāR 13tiryāRı farūRıñ menāfi‘i mevcūddır rivāyet olunur ki |aR celle ve
‘ala
175b 1bu tiryāRı ażret-i Resūli Ekrem sallallahu ‘aleyhi ve sellem |ażretlerine
2

Cebra’il emir ile göndermişdir ve bi’l-cümle |ājjasını bildirmişdir 3ol

sebebden buña tiryāR-ı Mu|ammedi dirler jıfatı oldur ki |ūbbu’l-ġār 4ve
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zirā vend-i pavīl ve mürrü jāfi ber‘berce sa|R idüp üç aġrı bal-ıla ma‘cūn
5

idüp buçuR dirhemden bir miRāle varınca ādemine göre vireler 6dīger bu

tiryāRden evvel zikir etdügimiz tiryāRlarıñ |ājjası bunda daı 7vardır
cümle derde vireler ve te’sirini müşāhede ideler şifā bulalar 8cümle jı||ata
birebirdir bir ātūn oġlan poġırup ve altı ay 9müstesRī olup elleri ayaRları
şişüp |ayatdan nā-ümīd olup
yedürüp hemān ol

10

bu |alde olan |astaya varup bir miRdār

11

gice jı||ate teveccüh itdi üç miRāl üç jaba|

yedürdim bi-izni’llahi 12Te‘ālā cümle marażı gidüp jı||at buldı bu tiryāR
ilhām-ı Rabbani 13ile terkib olınmışdur jıfatı oldur ki cintiyāne ve |ūbbu’lġār ve mürrü jāfī
176a 1ve żirāvend-i pavl ve hāb-dutan ve kiryās ve çikinç(?) bu cümle’i berāber
idüp 2sa|R idüp eleyüp üç aġrı kefi alınmış bal-ıla ma‘cūn idüp buçuR
3

dirhem yeyeler veyā bir miRāl isti‘māl ideler ammā bu tiryāRı joñra

yazduġımıñ 4sebebi oldur ki emrāż bir nesne ile izāle olmaz ise biizni’llahi Te‘ālā 5bu tiryāRıla zāyil olur cümle dertlerüñ dermānıdur]
5
altmışıncı bāb
bāb bu bābda sebeb-i te’lif-i kitābı bildürelim iy pālib-i esrār-ı

ilahi bilmiş olasın ki 6bu kitab baa dād-ı |aRdur eger ‘ālemi ma‘niden
işaret olmasa bu cemiyet Randa 7olurdı bu bende’i |aRīr Nidā’i AnRara
ānından dört Rarındaş idük 8küçükleri ben idip
Pend-nāme
Pend nāme

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
Bunu her birisi milk ü māl
Baña ış-ı |aR oldı ahir me’al
9

Elüme gireni iderdüm telef
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Bilürdüm ki hep böyle geçdi selef
10

Olur ehl-i dünyā kimüñ malı var

Velī ol ki |aRRa yarar |āli var
11

Bu fikri idüp çün sefer eyledüm

Açup çeşm-i ‘ibret na}ar eyledüm
12

Neye baRsam ‘ibret olurdı baa

‘Apa itdi |aR bunca |ikmet baa
13

Sūkūrü minnet ol padişāhı ezel

Bunca i|sānı baa Rıldı ma|all

14

elhamdülillahi rabbi’l-‘alemin ki bu lupfı Rahr içinde bulduR sebebi budur

ki

15

olup

‘alem-i seyā|atde iken Rırım |anlarından ªa|ib Giray «ana Suāce
16

teRarrüb |ājıl itdükçe yanında olanlar |ased ataşı-ile yanmışlar idi

bu 17bende-i padişah |ażretlerine parīR-ı risālet ile gönderdükde |asūdlar
98a

1

furjat bulup bi-l-ittifāR ana ġamz idüp eydürler ki sizüñ «üdāvendigār

2

|ażretlerine elçi gönderdügünüz  ace bi’{-zāt Sulpān Süleymān

|ażretlerine 3eyitmiş ki zinhār Tatar āna inanmak sizlere ol āyındur ve
{ālimdür 4bunlara i‘timād eylemeñ bunlar |aRRınan bilmez ve ‘ahdına
purmaz pā’ifedür 5diyü kimi şāhid kimi tezkiye olup ānı inandururlar
bundan joñra 6beni putdı Rayd-ı bend ile RaranUu zindāna jaldı yedi yıldan
ziyāde 7Raranu zindānda yatdum belki Ratl olunmaR içün yüz kerre siyāset
meydānına 8geldüm ol ‘alem-i va|detde yigirmi iki pāre ‘ilm-i tajavvufa
müte‘allıR kitāb

9

na}m eyledüm ol |alde |abibullah jalli Allah

Teālā‘aleyhi vessellem |ażretleri

10

ile aşinālıR müyesser olup ol şevR u
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zevRden bu deñlü żuura

11

geldüginden joñra bu ‘ilm-i pıbbuñ }uhūrına
12

işāret buyurulmış idi ba‘de
bulduRdan joñra evlād-ı

bi-avnillah Teālā ben bu girdābdan alāj

13

resūlden yüz yaşın tecāvüz itmiş bir pīr-i

mübārek baña bu ‘ilmi ta‘lim 14idüp cemī‘i mücerrebatın teslim idüp icāzet
virüp airete intiRāl 15eyledi komk mlnkm kmk mlm km ru|-u revānı
şā{ olsun kāhī 16yazmaRda ihmāl eylesem eydür idigim be yaz hey ādem
yaz biz buñda

17

senüñ içün gönderildük diyü bu ‘ilmi baña żarnı ögretdi

aRR Teālā
98b

1

ra|metin ziyāde eyleye ben daı bu ‘ilmüñ derd sazı olup niçe yıllar

2

seyā|at idüp kütüb-i mu‘teberātdan cem‘ idüp itdügüm mücerrebleri ve

pīr-i ‘izzüñ

3

mecmū‘ı mücerrebātından cem‘ idüp bu mübārek kitābı

Raleme getürdügümizdür ki 4aRR Teālā kemāl-i lupfından günāhlarum
‘afv ide bu kitab-ı şerif |urmetine 5esirgeye amīn yā rabbi’l-‘alemin

Vajiyyet
Vajiyyetjiyyet-nāme

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fa’ûlün
6

Nidāyiden işit pendü naji|at

Sözi dürr ü cevāhirdür |aRiRat

7

©abīb olana birRaç nesne lāzım

Buları bilmege ola mülāzım

8

Biri üstāda i{met eylemekdür
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Emekdür evveli joñra yimekdür

9

©abāyī‘ bilmedür teşSij-i emrāż

Tekāsül eyleme feyż ide feyyāż

10

ORumaR bile hem olmaya cāhil

Ola her vech ile ‘ilminde kāmil

11

Bu ‘ilm içinde aġarda jaRalı

Sebīli(?) dest ola ‘İsa du‘ālı

12

elāl-ile |aramı eyleye farR

Daı Ralbinde olmaya riyā zerR

13

Devā kim eyleye sa’il gelürse

udādan dan bile ger jı||at bulursa

14

Dimeye kim jaġlıtdum ben filānı

Eger dirise gerçekdür yalānı

15

Viren derdi udā dermān anuñdur

Ne dilerse ider fermān anuñdur

16

Bu ‘ilmi |aRR saa eylerse i ‘pā
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ªa‘ādetdür pirüñ cennetde me’va

17

Bir elüñ Sayr içün eyle küşāde

Gözet her Randa kim var bir fütāde

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fa’ûlün
99a

1

FaRīr ü derd-i mend ü gerekse ur

Mariż olsa devā itmek revādur
2

Olursañ böyle |ayrü’n-nāsdansın

MuRarrer bil mesi| enfesdensin
3

©ama‘Rār olma ol |uRRuna Ra’il

ªaRın olma fenā dünyāya ma’il
4

VaracaR yirüni fikr eyle zinhār

aRiRat üzre ol olmayasın zār
5

udānuñ virdügi i|sānı fehm it

Hemīşe eyleme noRjānı vehm it
6

ekim vü cāhil ve kāzib didürme

Bu ‘ilm içinde kāmil ol purma
7

Dilerseñ olasın LoRmān-ı jani

Kitābum yazdur elden Roma anı
8

Ne kim yazdum içinde an-ı |aRRdur

abīb-i |ażret-i |a¬¬dan sebaRdur
9

¨ıyās itme bunı ġayrı kitāba
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Bedel olur mı encüm āfitāba
10

Nedür bu diriseñ |aRRuñ ‘apası

Resūlüñ remzidür pīrüm du‘āsı
11

¨amū emrāża bu seyfi ‘alīdür

Bunuñ sırrına kim irse velīdür
12

Ölürseñ ger bu ‘ilmi eyle ‘āmil

Diyeler āduna üstād-ı kāmīl
13

Saña yol gösterür bir böyle mürşīd

Bulunmaz şöyle bil iy rū|-ı ūrşīd

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fa’ûlün
14

Ne deñlü varısa emrāż-ı esRām

Devāsı vü ‘ilācın itdüm i‘lām
15

Ölümden ġayrıya var bunda dermān

Eger dāil olursa izn-i ra|mān
16

Ne yirde ola bu iy pīr-i perver

©abīb ġayra mu|tāc olmayalar
17

İlāhī sen bilürsin giz bu jıdRum

Senüñ emrüñledür hep bunca nupRum

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fa’ûlün
99b

1

Çü virdüñ bāpınumda bu kitābı

Keremden eyledüñ sen fet|-i bābı
2

Murādum |ażretünden buñı yā rabb
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Devā it derde bu yazduRlarum hep
3

Kimüñ adına kim yazdum kitābı

Aña vir bu kitāb içün javābı
4

Anuñ şevR-ıla òoş itdi bu deryā

İki ‘ālemde olsun jadr-ı a‘lā
5

Devām-ı devleti olsun ziyāde

İki ‘ālemde irsün her murāda.
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ARAPÇA AYETLER, HADİSLER VE İBARELER

َ' ِءJk اﻝK
َ ِ ْOُNَب ﻝ
َ 'َI 'َ ُاlِNَْ'ﻥb

67-b/16

“Kadınlardan sizin için iyi olanlarla evlenin.”
Nisa, 4/3-4
َ' ِءJkََ اﻝY ن
َ ُاUَ$ ل
ُ 'َ7k اَﻝ

68-a/2

“Erkekler, kadınlar üzerine hâkimdir.”
Nisa, 4/34
.ٍCََ& ِb  ًة5َ ِaً وَاCَ@ْ َ) ب
َ َ ْ6ٍَ َأنْ یCَ(ِْJُ َوOٍ ِْJُ S
k ََُ آY W
َ َ7َو
93-a/14-15
“Her Müslüman erkek ve Müslüman kadının yılda bir kez şerbet içmesi gerekir
(onun için vaciptir).”
Hadis-i şerif
Oَ ِْqَْ'بٌ یُ(ْ[ِ ُ اﻝlَ& ع
ُ ُ:َْاﻝ

93-a/17

ن
َ ُq ِ7' ِإﻝَ ِْ رَاUِ َوِإﻥUِ' ﻝUِإﻥ

98-a/15

“Açlık, ilmi sulayan bir buluttur.”
Eflatun
“Biz Allah’tanız ve yine O’na döneceğiz.”
Bakara, 2/106
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Dizin Sırası

1-Dizinde, metinde geçen her kelime (başlıklar dahil) alınmış ve
karşılarına anlamları verilmiştir.
2- Şahıs ve yer adları hariç, yabancı bir kelime madde başı olarak var
ise, o kelimenin Türkçe ekle genişlemiş şeklinin hangi dilden olduğunu
belirtmeye gerek görülmemiştir
3- Çalışmamızda kullandığımız dizin sırası şöyledir :
DİZİN SIRASI
İSİM
A-

Yalın teklik haller
Yalın + edatlar
Yalın + yardımcı fiiller
Bildirme ekleri
Farsça tamlamalar
Sıfat tamlamaları
İlgi hâli
Yükleme hâli
Yaklaşma hâli
Bulunma hâli
Ayrılma hâli
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Vasıta hâli
Eşitlik hâli
Yön gösterme hâli
B-

İyelik Şekilleri (Kendi içinde yukarıdaki sıra)

C-

Çokluk Şekilleri (Kendi içinde yukarıdaki sıra)

FİİL
Fiil kök veya gövdesi
Müspet fiil çekimi
Emir
Görülen Geçmiş Zaman
Öğrenilen Geçmiş Zaman
Geniş Zaman
Gelecek Zaman
Şimdiki Zaman
İstek
Şart
Birleşik kipler (İktidari)
Zarf-fiiller
Sıfat fiiller
Fiil isimleri (-mak, -mek, -kirek)
Menfi fiil çekimi (Kendi içinde yukarıdaki sıra)
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DİZİN

237

A

āb (F)

91a/1,2,5,6,7,9,11,14,15

: su

91b/5,10,12,16,17

gül a. —ıla 57a/5-9

92a/3

a. —ı limona 63a/11

acı

gül a. —ı 57a/15

a. ol- 80a/7

‘abā
‘abā (A) : yünden yapılmış kaba
kumaş, aba.

a. acı gel- 67b/7

acı yaġ
yaġ

‘a. ile 63a/7

a. —ıla 76b/8

a. —ı saray 67b/17

a. —a 84b/1

‘acíb (A) : şaşılacak veya garip

a. 78a/1

karşılanacak, tuhaf (şey)

‘ābid (A) : ibadet eden, tapan.
‘a. ol- 69a/8

a. —dür 62b/2

‘āciz (A): āciz, güçsüz

‘abír (A) : her türlü koku veren
nesnelerden oluşan bir karışım,

: bir yağ çeşidi
a. 60a/11, 60a/16, 60b/11

ābādān (F) : şen, mamur, bayındır

‘abdu’ã‘abdu’ã-ãalī
ãalīb: bir bitki adı

: acı, tatsız

a. úal- 71a/12

aç

: aç olan

güzel kokulu şey.

a. úarına 80a/17

‘a. 57a/7

a. úarnına yi- 76a/7

‘acā
‘acāyib (A): çok tuhaf, garip, şaşılacak

a. úarnına 79b/4, 83a/10,

(şey)
‘a. 58b/10-13, 64a/13, 66a/7,

88a/12, 88b/8, 92b/14

açaç-

71a/2, 81a/16, 82a/5, 86b/15

: açmak
a. —ar 67b/10, 72b/7, 73a/7

‘a. —dendür 66a/16

74a/12, 74b/1, 75a/10

‘a. —ler 95a/1

81b/1, 91a/12, 91b/7

‘aceb (A): acaba, hayret, şaşılacak şey,

a. —a

şüphe ve şaşma sözü.
‘a. 88a/7

‘Acem (kv. a.): İranlı, Arap olmayan.
‘A. 90b/3,4,6,7,10,16

75b/11, 76a/14, 78b/17

a. —up 97b/11

açılaçıl-

: açılmak
a. —ur 77b/10, 81b/4
gözleri a. —ur 81b/6
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a. —a 86a/9, 87a/17

70a/16, 70b/8, 71a/13
74a/16, 78a/2-12, 78b/12-14

úulaġı a. —a 88a/7

ad

: ad, isim

80a/2, 80b/17, 82a/15

bir a.-ı 91a/4-5

87b/8, 88a/11, 89b/16

a. —uña 99a/12

90a/6, 92b/6, 95b/10
ā. —de 95a/15

kimüñ a. —ına 99b/3

ā. —ler 79b/12, 93b/3

ādāb (A) : usüller, yollar, kaideler

mizāclu a. —lere 71a/3, 73b/10,

a. —ın 67b/13

74a/15

‘adavā
‘adavāt

balġamí ā. —lere 73a/3

: husumet
a. 84b/17

ādemí (A) : insan, adam, insanoğlu
a. 86b/10, 90b/5

‘add (A) : sayma, sayılma.

b.

‘a. it— 64b/4, 66b/13
67a/5, 14

‘ādet (A) : usul, alışkanlık.
‘a. —ce 68a/4, 71b/3

ādem (A) : adam, insan
ā. 67a/3,10 79a/10, 83b/5

‘afã (A)

a. 91b/11

84b/5-9, 87a/8, 87b/15,
88a/6, 97a/5

āfitā
fitāb (F): güneş
a. —a 99a/9

ā. —içün 71a/13
ā. —bevli birle 84a/10

‘afv (A)

ā. —üñ alnına 77a/3
ā. —üñ elin ayaġın 84a/11

: suçunu bağışlama
a. it— 98b/4

afyÿn (Yun.): haşhaş bitkisinden elde

ā. —üñ için 72b/11

edilen uyuşturucu bir bitkiden

ā. —üñ içinde 89a/17

alınan madde, afyon

ā. —üñ úoluna 87a/14

a. 58b/5-17, 92a/13-17

ā. —üñ ‘uøvı 59a/12
ā. —üñ rengi vü rÿyını 72a/15

: mazu

96a/17, 96b/9,11 97a/3

aġaç

: ağaç

ā. —i 73a/4

a. —ıla 61a/14

ā. —e 59a/9, 65a/10, 69b/10

a. bıçaġ-ıla 63a/7
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a. ucuna 61b/1

a. 70a/3

a. —a (aġaca) 86a/15, 87b/1,

aġırır-

88a/8, 90a/9
alma a. —ınuñ (aġacınun)

a. —an dişe 85a/6

aġırı

yapraġını 82a/14

külüni 82b/1

a. bal ile 78a/15

aġırlanırlan-

incir a. —ınuñ (aġacınun)
suyunı 82a/17

: ağız

enar a. —ını (aġacını) 82b/7

a. 82a/6

fınduk a. —ını (aġacını) 83a/1

a. aġrısına 77b/14

enar a. —ına (aġacına) 85b/3

a. úoòusın 75a/11

servi a. —ından (aġacından)

a. úoòusına 78b/10

aġaç gelincigi: bir hayvan adı

a. —uñ (aġzuñ) rayióasın 89b/8
a. —ı (aġzı) acı ol- 80a/7

(sansargillerden)

a. —ı (aġzı) sulandur- 74b/3

a.- nüñ beynisin 85a/3

a. —ı (aġzı) şişen kişi 78b/15

: ağarmak, rengi solmak.

a.-dan 80a/13

benefşe a.-a 63b/11

a. —ın (aġzın) 57b83

: saç, sakal, bıyık için

a. —ını (aġzını) berkid- 57b/9,

kırlaşmak.

aġart —

: ağırlanmak
a. —a 87b/6

aġız

82b/9

aġar —

: katı
a. bal-ıla 97a/15

incir a. —ınuñ (aġacınun)

aġar —

: ağrımak, sızlamak

66a/2

giç a.-a 85b/9

a. —ını (aġzını) 61a/7, 73b/14

: ağartmak, beyazlatmak.

a. —ına (aġzına) baġla- 57b/11

a. —ur (aġardur) 62a/8
a. —a (aġarda) 89b/10
dişlerin a.-a (aġarda) 89b/9

a. —ına (aġzına) ġargara vir76a/13

a. —a (aġarda) sakalı 98b/11

a. —ında (aġzında) 78b/10

a. ma- 76a/11

a. —ından (aġzından) 75b/9

aġdiye (A): gıdalar

a. —ından (aġzından) 80b/15
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aġla —

aġrı

: ağlamak

úulaú a.-sına 79b/7

a. —ġan ol- 83b/8

úurãaú a.-sına 93a/4

a. ma- 79b/10, 83b/9

maú ‘ad a.-sına 58b/15

: ağrı, sızı

mefāãıllar a.-sına 61b/6

belde olan a.-yı 58b/4

aġrı —

: ağrımak, sızlamak.

a. —sı 59b/5, 82b/12-13

a. —sa 80a/5,80b/3,84a/4, 87b/4

bögrek a. —sı 69b/8

a. —yan ayaġı 82b/11

ġayrı a. —sı 80b/12

a. —yan diş üzerine 85a/11

karın a. —sı 69b/14

a. —yan dişe 86a/2

baş a. —sın 62b/17, 65a/12,

a. —yan göze 80a/13
a. —yan úulaġa 84b/4, 9

77a/1
arka a. —sın 75a/14

a. —yan ‘uøva 62b/8

úasıú a- sın 75b/12

süñükleri a.-yana 78a/17

a. —sını 87a/2

a.-r başa 90b/1

baş a. —sını 62a/11

a. ma- 86a/2

a. —sına 85a/4

aġu

: zehir, ağı

aġız a.-sına 77b/14

a. ile yidür- 96a/5

arúa a.-sına 74a/10

a. —dan 96a/4

baġırsaú a.-sına 72a/13

a. —ları 96a/3

baş a.-sına 78b/4, 79a/6,

aġu içiç-

79b/6, 81a/6-9
bil a.-sına 77b/2, 81b/17

83b/7, 84b/13, 89a/2, 90a/6

aġulı

bilekler a.-sına 61b/7
boġazuñ a.-sına 80b/1

: zehir içmek 82a/14,

: zehirli, ağılı
a. cānaver 80a/9

aġuz

: ağız, yeni doğurmuş bir

dişler a.-sına 77b/12

hayvandan

diz a.-sına 80a/4, 82a/1

sağılan, koyu, yapışkan süt.

gögüs a.-sına 72a/9, 74a/14

a. 74a/2

ilk

günlerde

úarın a.-sına 81a/11, 88a/13,
93a/1
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aóbā
aóbāna

: dost

āhÿ (F)

: ceylan
a.-nuñ boynuzın 84b/8

a. gicelerde 67b/3

aócā
aócār (A): taşlar
a. 88b/17

aú (F)
(F)

a. —dan 61b/7, 96a/3

: beyaz, beyaz renkli, ak.
a. 90a/10
yumurda a. —ıla (aġıla) yoġur-

‘ahd (A) : söz verme, yemin

58b/17

a. —ına turma- 98a/4

āheste (F) : yavaş, ağır, yavaş yavaş; kısık

a. it- 62a/6

a. 57a/10-17, 60a/8, 61b/12,

a. ol- 84b/2

62a/14, 62b/8, 63b/13, 65b/11,

a. benek 79a/8-17

66a/14

a. úıl 88b/6

: son

a. benegi 79a/9

a. gicesinde 68b/9

a. ùaşı 90a/11

āòir (A)

a. —ın gidere 86a/1

aòiret (A): öteki dünya
a. —e 98a/14

aúaú-

bevli a.-an ādeme 87b/2

aólā
aólāù-ı muhtelife’: insan vücudunda

a. —maz ol- 87b/2

bulunan muhtelif unsurlar, kan,
safra, salya, dalak

‘aúabınca (A) : arkasından, hemen sonra
a. 94a/15

a. 93a/12

aósen (A): pek güzel

aúā
aúāúıya (Yun): akasya ağacı
a. 58b/16

a. 68b/2
a. ġıdādur 72a/7

‘aúd (A) : bağ, bağlama, düğümleme.
‘a. —ı zibāú 61b/10

a. —dür 79b/15

‘a. itme - 65b/12

aòşā
aòşām (şā
(şām F): akşam, akşam vakti
ãabaó ve a. 92b/3-13

: akmak

aú düşdüş-

: katarakt oluşmak
a. d. —en göze 85b/13, 86a/1,

a. namāzında 94a/9

91b/14

a. -a kalma- 97a/6

a. d. —miş göze 86b/4

ãabāóda ve a.-da 66b/2, 71a/11
a.-dan ãabāóa dek 58a/1

‘aúıl

: akıl, us
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‘a. 68a/15

aú ãoġ
ãoġan : bir bitki adı

‘aúırıúaróā
‘aúırıúaróā: pire otu, nezle otu

a. —uñ 71a/6

bkn. ‘āúırúaróā
‘a. 96b/11

a. —ı 70b/1, 71a/7 (Bel)

aú süsen

‘āúırúaróā
úırúaróā (A): pireotu, nezle otu.
bkn. aúırıúaróā

a. —i gül ile pişür- 59a/15

alal-

‘a. yı 58b/8

a. —ur 79a/1, 81b/4

kesilmiş olan renkli şeker.

a. —asın 57b/2, 60a/6, 61a/13

çam ‘a.-si 60b/13

62a/5, 62b/5, 63b/13

altmış çām ãaúızınuñ

64a/7-14

‘a. —si 60b/10

‘aúī
‘aúīk

: almak
a. 71a/5

‘aúíde
‘aúíde (A): ağdalanmış iken ufak ufak

aú inin-

: su zambağı, mavi zambak,

a. —up 58a/5, 59b/4, 60a/7

şamaúı ãaúızuñ ‘a. —si 60a/12

63b/10, 64b/6, 66a/17

: katarakt oluşmak

83b/4-5-12-15, 84b/5

a. —miş göze 90a/5

90a/15
a. —ımaz 67a/1

: krımızı renkli değerli bir taş
a. —i 89b/7

a‘lā
a‘lā (A): en yüksek, en üst
ãadr-ı a. 99b/4

‘aúl (A): akıl, us
‘a. —ı serāsime it- 93b/10 (Bel)

alā
alāca

a.yaġ ol - 62b/1

‘a. —ı ziyāde it- 73b/1 (Bel)
‘a. —ı nāúıã ol- 83b/3 iye

‘alā
‘alāmet (A): işaret, iz, nişan

a. —ı ve fehmi 87a/5 iye

a. —i 61b/1, 66b/6-15

aú melhem : bir çeşit melhem

bunuñ ‘a.-i 67a/6-17 iye
‘a.-in ve ilacın bildür- 66b/4

a. —60a/11
a. gibi ol- 59b/2

‘aúreb (A): akrep
a. 61b/9-12-17, 82a/9

: kırmızıya yakın

‘alā
‘alāyim

: alamet, işaret, iz
a. —i budur ki 67b/3

‘ālem (A) : dünya, cihan

83a/1, 85a/14, 87b/12

‘ā.-i ma‘niden 97b/6

90a/7, 95a/1

‘ā.-i seyāóatde iken 97b/15
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ol ‘ā.-i vaódetde 98a/8
‘ā.üñ kemāli 75b/1

alın

alışdur —

‘alí (A)

óalú-ı ‘ā.-den 62a/9

a. aydan berü 62b/10

: alın

a. barmaúlu ol- 68b/11

ādemüñ a. -ına 77a/3

otuz a. dāne 58a/12

: alıştırmak, uyar hale getirmek

a. dirhem 58a/7, 61b/17

a. —asın 57a/11, 58b/6

a. gün 79b/1

a. —a. 66a/6, 94a/4

yigirmi a. fā’íde 67a/14

altmış

: altmış, 60

a.-dür 99a/11

a. 60b/10

: hasta

a. —a varınca 96b/16

‘ā. —üñ beli altına 57b/11

a. —dan ãoñra 96b/16

a.

ol- 69a/7-10

Allah Ta‘ā
Ta‘ālā a‘lem :

alt

: altı, 6
a. ay 96b/3-13

‘ālim (A): çok okumuş, bilgin

alma

alùı

‘ā.-de 95b/9, 99b/4

: yüce, ulu, seyfí

‘ālil (A)

a.-ından 69b/3

āmāde (F): hazır, hazırlanmış
a. 65a/17

‘amel (A): iş, niyet

a. 71b/12

‘a. —dür 61b/10

a. içün 97a/7

‘a. —i bāùıl olma- 70a/5
‘a. —i ãābūn –ı misk 57/a-7

: elma
a. 63a/7

‘a. —i ‘unnāb 65a/14

a. aġacınuñ yapraġını 82a/14

‘a. —i 61b/3

a. şarābí 63a/5

etibba ‘a. —i 61b/11

a. —yı 93a/1

tiryāk-i faruúuñ ‘a. —i 96a/12

a. —sı 77b/13, 82a/16

eùibba ‘a. —i dür 61b/10

‘āmil (A): sebep

: alt
a.—ına 57b/11, 82b/13, 84b/2
86b/14
a.—ında 62a/4, 69a/17, 69b/9
83a/8, 84a/17, 90a/13-14

‘a. 99a/12

āmín (A): öyle olsun, yā Rab duāmızı
kabul eyle!
a. 98b/5
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amma (A): ama, fakat, lakin
a. 57a/17, 61a/9, 61b/3-9,11,

misk ve ‘a. 57a/3, 64a/9, 64b/1

anduz

62a/6,62a/17, 62b/9, 64a/1,
67b/5-1068a/4-13, 69a/14,

a. —ıla 81b/13

Anúara

69b/5, 70b/4, 71a/12, 71b/16,
72a/1-10, 72b/16-13,

anísun (Far<Gr): anason
a. 59a/4, 78b/2

añul añul : yavaş yavaş, ağır ağır

73b/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1112-13-15-16,

a. 64a/10

ara

: ara, arasında, iki şeyin arası

74a/1-2-3-5-6-8-11-12-13-16,

a. —ya 82a/9

74b/4,8,11,13,15,17,

a. —dan 82b/7, 84b/10

75a/2-4-5-7-9-12-14,

a. —sına 82a/8

77b/3, 78a/3-14

a. —sında 71a/3, 72b/15, 82b/8

79a/13, 79b/15, 81a/8-12-15

‘Arab (kv.a.): Arap

82a/11-12-15, 82b/3-4-6-8

‘A.90b/3-4-6-7-9-10-13-14-15-16-17

89a/15, 93b/6, 94a/5, 96a/8,12

91a/5-6-7-8-10-11-12-14-15

96b/6,15, 97a/16, 97b/2

añ -

: anmak, yad etmek,

91b/1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-15-16

‘araú‘araú-ı ãā
ãābÿn : bir sabun çeşidi

hatırlamak
a. -arsa 68b/11

ana

: şehir adı
A. 97b/7

73a/1-3-4-5-8-9-10-11-13-1417

: andız otu

a. 57a/7, 59a/9

‘Arapça

: ana, anne
a. —dan 67a/16

‘A. 91b/8

ardıç

a. —sı 79b/9
a. —sın 68b/11, 69a/2

misk gibi kokan kül renginde
bir madde.

: ardıç ağacı
a. 78b/7

ardınca

‘anber (A): ada balığının bağırsaklarında
toplanan yumuşak, yapışkan ve

: Arapça

: arkasından
a. 75a/1, 94a/10

arıú

: cılız, zayıf
a. 72b/14
a. ol- 69b/13, 70a/17, 85b/4

245

arıú

arıúlat

arılarıl-

: uykusuzluk

a. 72a/10

a. ol- 67a/8

a. ve buġday 82a/8, 82b/8

: zayıflatmak

a. unı 92b/16

a. —ur 73a/1

a. —nuñ 72a/11

: temizlenmek

a. —nuñ úavrulmışı 72a/12

a. —a 85a/10

arın —

arslan (A) : arslan
a. —derisi 85a/15

: temizlenmek, arı hale

a. —dişini 85a/11

getirmek.

a. —yaġı 85a/13

a. —duġı gibi 94a/10
a. —duġından ãoñra 57b/14

artart-

: çoğalmak, artmak
a. —ar 62b/1

a.-mış ve dögülmiş
ãarımãaú 66a/12

arıt —

artuú

: artık, fazla
a. —dur 73a/14, 75a/7-8-10

: temizlemek, yıkamak.
a. —ur (arıdur) 67b/9, 91a/13

artuúraú
artuúraú

: daha fazla çokca.
a. 75a/6

a. —a (arıda) 59b/15, 78b/17
a. —up (arıdup)58a/2, 62a/15

arturartur-

: arttırmak, çoğaltmak.

‘ārıø (A) : sonradan ortaya çıkan

a. —ur 70b/6, 72b/7, 73a/4-6-7
73b/4-8-12-17, 79b/11-16

a. ol- 69b/6, 74b/7

‘ārifrif-i billā
billāh : Allah’ı hakkıyla tanımış

80b/1, 81a/1, 92a/2
a. —a 76a/17, 76b/7-12, 87a/10

veya kavramış olan kimse
‘ā. ol- 69a/9

arka

aã —

: asmak
a. —a úo 71a/5, 83a/13, 87b/1,

: arka, sırt

88a/8, 90a/9

a. aġrısın 75a/14

arúun

a. —sı 78a/12

a. —asın 61a/8

: ağır, yavaş, aheste

a. —up 61a/14

a. 66a/13

as

:?
şarab-ı a. 65a/12

arnavud büberi: acı, kırmızı biber
a. 73b/11

arpa

: arpa.

asā
asān (F)

: kolay
a. 84b/12
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asā
asānlıú

a. —dur 61a/16, 67b/4, 96a/12

a. yaġı 62a/13

: kolaylık

a. yaġını 83a/10

a. —ıla 79a/3

a. —uñ úuru tersini 83b/1
a. —uñ ùırnaġından 83a/15-16

‘asel (A) : bal
‘a. 60b/2, 64b/17, 66a/14, 66b/1

at —

a. —sa 83b/5

97a/4
şerbet-i ‘a. it- 71a/10

: atmak

‘aùā
‘aùā (A)

: bağış

asóā
asóāb-ı bevā
bevāsır: basur sahibi

‘a. it- 97b/12

a. —a 65a/5, 78a/7

‘a. —sı 99a/10

aãılbend

: kara günlük ağacı

ātaş (F)

a. -ı ile 97b/16

a. 57a/4-16

‘asker (A): ordu mensupları, er, nefer.

āteş (F)

ajjı
jjı

aş (F)

a. 83b/2-4, 86a/2, 86b/10

ā. —e úarşu 62b/9

: fayda

ā. —i 65b/11 (Bel)

a. it- 75a/8

ā. —de tur- 57b/1

: yemek

ā. —in tíz it- 61b/13

pirinç a.-ını 72a/17

āşikā
şikāre (F): açık, belli, meydanda.
a. ol- 69b/15

at

62b/8, 63b/13, 66a/14

: asla, hiçbir vakit

a. —a 87a/15

āşinā
şinālıú

: ateş
ā. —ile 60a/9, 61b/12, 62a/4,

‘a. —üñ öñince 76a/3

aãlā
aãlā (A)

: ateş

: aşinalık, güler yüz gösterme.

‘aùş (A)

: susama, susuzluk.
şarāb-ı ‘aùş 65a/6
şarāb-ı ‘aùış óannāyı 64b/5
‘a. —ı sakin it- 65b/4

āvāz (F): ses, seda

a. müyesser ol- 98a/10

ā. ùutul- 73a/15

: at, binek hayvanı

a. —ı aç- 73a/7, 76b/11

a. dilini 83a/8

a. —ı ãāfí úıl 72b/6

a. dişini 83a/11

ùutulmış ā. —ı 76a/13

a. eti 73a/1

a. —ını aç- 75b/11

a. kuyruġından 83a/13
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‘avrat (A): kadın

ay

‘a. 86a/11

: gezegen
a. —a ve güneşe úarşu 69a/1

bir ‘a. 79a/2, 83a/17, 83b/2,

ayaú

: ayak

85a/10, 85b/17, 86a/6,

a. altında 84a/17

87b/16, 89a/3, 90a/3

a. ditremesin gider- 76a/15

bir gebe ‘a. 82b/16

a. —uñ (ayaġuñ) baş barmaġına

yükli ‘a. 76b/15

89a/4

‘a. göbegine 82a/10

her kimüñ elin a. —ın (ayaġın)

‘a. úarnında 89a/14
‘a. üstüne 69b/7

76a/8

ayırayır-

bir ‘a. —uñ úanı 84b/7
bir ‘a. —uñ úarnında 83a/13

a. —mamış ol- 63b/8

ayırtayırt-

‘a. —uñ südin 92a/1
a. —uñ fercine 69a/2

ayrılayrıl-

a. ma- 86a/6

ayruca

: bunun yanında, ilave olarak,
bundan başka, ayrıca.

ùoġurmayan ‘a. —a 88b/12

a. 58b/2, 59a/5

ayruk

‘a. —lar 68a/1, 79b/14, 81a/9
‘a. —laruñ südin 74a/5, 78b/3,

: ayrı, farklı, başka
a. 64b/4

ayruk

: avuç.

: artık, bundan sonra, bir daha
a. 77a/6, 84a/1-3, 85a/16,

bir a. 57b/7-17, 59a/5, 94a/8
birúaç a. 94a/15

ay

: ayrılmak

bir ‘a. —a 86a/16, 87a/7

ere ve ‘a. —a 93a/15

avuç

: ayıltmak, ayırmak ,seçmek
a. —alar 94a/16

a. —uñ üstüne 69b/4
‘a. —a 78b/9, 86a/5

: ayırmak

87b/7, 88a/12, 89b/12

ayruk otı : ayrık otu, bir cins çayır otu.

: yılın on ki bölümünden her
biri

a. —n 78a/15

ayu

a.-uñ on beşinci gicesinde
68b/9
altı a.-dan berü 62b/10

: yırtıcı hayvan, ayı.
a. derisin 85b/15
a. ödin 85b/14-16
a. ödüni 85b/17
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ayva

: ayva
a. 82b/16, 90b/16, 93a/3

a. 72a/3

azacuú

a.-nuñ sıúline 64a/15
a.-nuñ ùatlusı 74b/13

a. 85a/6

az çok

a.-nuñ yapraġın 82b/14
a. —yı 82b/17

‘aôím (A): büyük, çok
‘a. fā’íde 76a/17

‘azíz (A) : muhterem, sayın

a. 77b/6

ayvaùana (F): civan perçemi denilen bir

‘a. —üm 68a/11, 70a/6, 75b/3

azl (A)

ot.

: az, çok olmayan

a. ol- 68b/5

azravuk
azravuk

a. az 60a/9
a. ol- 66b/7, 81a/15

: işinden çıkarma, yol verme,
serbest bırakma

a. 92b/6, 92b/6

az

: az çok
a. 95a/15

ayvadana(F): civan perçemi denilen bir ot
bkn. ayvaùana

: çok az, azacık.

: kaya koruğu bir çeşit ot
a. 90b/7

azu

a. —dur 72a/13, 74a/9, 75a/6-16

: azı, diş
kedinüñ a. dişini 86a/6

a. leõõet 66b/8

azaz-

: I- azmak, sapmak, kontrolden
çıkmak
gevdesi a. —mış kişiye 77a/12
II- fenalaşmak, durumu daha
kötü olmak.
dişi a. —ana 81a/8

ā‘øā
‘øā (A) : organlar, uzuvlar

B

bāb (A)

: bölüm
otuz sekizinci b. 57b/4
otuz ùoúuzıncı b. 58a/15
úırúıncı b. 59a/11
úırú birinci b. 59b/7
ú. ikinci b. 60a/4
ú. üçünci b. 61a/2

a. —ya 65b/3

ú. dördüncü b. 62b/15

a.—daki ruùÿbesi 58a/16, 70b/17

ú. beşinci b. 113b/1

úoyunuñ cemi‘ a.-sı 84a/14

ú. altıncı b. 66b/4

her a. —sında 87a/1

ú. yedinci b. 67b/12

ā‘øa’i re’ise : ana organlar

ú. sekinizci b. 69b/17
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ú. ùoúızıncı b. 71b/13
ellinci b. 75a/16

b. 74b/6

ba‘dehÿ (A): sonra

elli birinci b. 83a/6

b. 58a/6, 59b/4-17, 60a/7,

e. ikinci b. 86b/16

64a/12, 66a/13, 93b/16,94a/2-4,

e. üçünci b. 88b/17

98a/11

e. dördinci b. 90b/1

bādem (F): badem

e. beşinci b. 92a/6

b. 58a/14, 61a/9

e. altıncı b. 93a/11

ùatlu b. 58a/7

e. yedinci b. 160b/5

b. yaġı 58a/14, 59a/15, 72a/8,

e. sekizinci b. 169a/11

93b/12

e. ùoúızıncı b. 1717b/1
altmışıncı b. 97b/5

b. —i 94a/1 (Bel)

bādincā
dincān (A): patlıcan

b. —ı 99b/1
bu b.-da 57b/4, 58a/16, 59a/11,

b. 74a/16

baġ
baġır

: bağır, karaciğer

59b/7, 60a/4, 61a/2,

b. 67a/6, 81b/1

62b/15, 66b/4, 67b/12,

b. —ı 67a/13

69b/17, 71b/13,

baġ
baġırır-

: bağırmak sesini yükseltmek

75a/16, 83a/6, 86b/16,

b. —ġan ol- 83b/17

88b/17, 90b/2, 92a/6,

b. ma- 84a/1, 90a/8

93a/11, 97b/5

baġ
baġırsaú

b. —ında 66b/14, 67a/6-15,

: bağırsak.
b. —aġrısına 72a/9-13

67b/11

b. —uñ 72a/9

bābādiye : papatya

b. —ından 65b/14

b. 90b/17

b. —larına 57b/13

bābÿna (F): papatya
b. 90b/17

bādām (F): badem
c. 91a/1

bādancā
dancān : patlıcan

b. —lara 72a/16

baġ
baġlala-

: bağlamak
b. —r 72a/17
b. —yasın 61b/1
b. —yalar 79b/7, 83b/15-17,
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89a/17, 90a/8

b. —ıla 83a/4, 96b/2-13, 97a/15

b. —salar 79a/1, 83b/10, 87a/14,

b. —ile 58b/2-9-11, 59b/10,

89a/4

baġ
baġlu

66a/3, 75b/11, 76b/5-12,

b. —y —up 61a/14, 64b/2, 83b/4

77b/2-4-15-16, 78a/1-2-

: bağlı

13-15, 78b/13,

b. kişi 87a/8

79a/4-7-12-15, 79b/14,
80a/10-12-14-15, 80b/5-

bahā
bahādır (F): yiğit
b.

15-16, 81a/3, 82a/4,

olsa 85a/12

89b/2, 93a/10

bahaú (A) : abraşlık hastalığı krş. baraã

b. şerbeti birle 73b/14

b. —a 59b/14, 81a/4, 84a/14

oġul b. —ı 64a/17

bahā
bahār (F): bahar, ilkbahar

b. —a 75b/10

b. eyyāmı 94b/10
b. —da 67b/4, 68b/1-7, 77b/10

b. —a úat- 86a/3

94a/6

b. —a úarışdur- 86a/5
b. —da 96b/12

baór (A) : deniz
b. —ı mülteóamda 69b/10

baòş (F): bölük, parça, bölüm.
b. —it 63a/8

baúça marulı: bahçe marulu

: bir bitki adı

b. yaġını 96b/12

baldurıúara : persiyavşān otudur. su
bülbülü otu da denir

balġam
bal am (Yun.): balgam, eski tıp
anlayışına göre bünyeyi

b. 72b/8

baúlatü’laúlatü’l-óamúa (A): yabani semizotu
krş. tuómekān
b. 91a/10

bal

: belesen ağacı

b. 91a/4

b. 79b/15

baúıla

balasan

: bal
b. 64a/7, 72b/1, 78a/13, 79b/1416, 81b/8, 82a/16
b. —birle 74a/1

meydana getiren dört ana
öğeden biri. Eski tıbba
göre bünye kan, safra,
kara safra sevda ve
balgam olmak üzere dört
öğeden oluşur. Bu
öğelerin birbirine oranla
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mizaç özelliğini ortaya
çıkarır. Dengenin

b. küli 59b/15, 60b/6

balmumı : bal eridiğinde ayrılan madde.

bozulması durumunda

b. 60a/16, 60b/9-13, 61a/7,

çeşitli hastalıklar ortaya
çıkar.

62a/14, 62b/13

baña

b. 73a/8, 73b/9-17, 74a/5, 95a/6

yaklaşma hali eki almış şekli

b. —ı 59a/2, 78b/5, 80a/13,
90b/11, 94b/15

balġamí
bal amí

baraã (A): vücutta yer yer beyaz ve alaca
lekeler meydana getiren ve

b. —ı ġaliz ile 72a/17

tedavisi mümkün olmayan bir

b. —a 73a/9, 80a/11

hastalık,

abraslık

hastalığı

b. —dan 80b/5, 81b/1

b. —a 86a/15

b. —ın gider- 75b/10-13

b. —a ve bahaúa 59b/14, 84a/14

b. —ın úusdur- 75b/8

bahaúa ve b. —a 81a/4

: balgamla ilgili.

b. ādem içün 71a/13
b. ādemlere 73a/3
b. mizāca 75a/13
b. mizāclu ādemlere 71a/3
safrāyí ve b. 93a/12
b. ve ãafrāyí 93b/9
b. ve sevdāyí 74a/16, 95b/12
b. —den 68a/5

balġamlu
bal amlu : balgamı olan, balgam sahibi
b. ādeme 65a/10

ballÿù

b. 97b/6-8-12-13, 98a/13-17

b. —ı artur- 73b/12

b. 58a/17

balıú

: bana “ben” zamirinin

barışbarış-

: barışmak, uzlaşmak.
b. ma- 87a/15

bārid
rid (A): soğuk.
b. 65a/12, 90b/4, 5, 6, 7,
91a/10-15

bārrid ve raùab : soğuk ve yaş özelliğe
sahip, bkn. bārid
b. —dur 90b/4, 91a/10-15

bārid
rid ve yābis
y bis : soğuk ve kuru özelliğe
sahip.
bkn. bārid
bkn. yābis

: balık

b. —dür 65a/12, 90b/5-6-7

b. gibi 95a/2

b. —dür 90b/7

: pelit, meşe ağacı

b. ü yabisdür 65a/12
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barmaú

: parmak

aġrır b. —a 90b/1

sırça b. 59a/9

2. diş, tane

sirçe b. 77b/12

yigirmi b. eski ãarımsaġı 62b/4

üç b. 65a/7

on b. soġanı 71b/4

baş b.-ına (barmaġına) 89a/4

c.

barmaúlu : parmaklı

baş bert

: basmak, dokunmak.

baş çegzinçegzin- : baş dönmesi, başı dönmek.
b. —mesin 77a/7

b. —alar 84a/17

bāselíú
selíú (yun.): dirseğin iç yanında

başúa

bāùıl
ùıl (A) : batıl, boş, beyhude.

damarı, baş damarı ve aşağı

b. 70a/5

damar da denir.

b. it- 75a/14

b. —un 60b/9

bāùın
ùın (A) : iç

baãíret (A): önden görüş, seziş

b. —umda 99b/1

b. 70a/5

baş

: diğer, gayrı, ayrı
b. 92b/1

hacamat yapılan üç damardan
en aşağıda olan ki akciğer

: bir çeşit çıban
b. ol- 80b/5-6

altı b. ol- 68b/11

baã —

—ını 69b/1, 76a/10

: 1. insan ve hayvanlarda beyin,

b. —ına 62a/8

baùm

göz, kulak, burun, ağız gibi
organları kapsayan, vücudun

: menekşe
b. 75a/12

batur —

üst veya önünde bulunan

: içine sokmak, banmak,
bandırmak.

bölüm, kafa, ser.

b. —a 59a/10

b. ve omuz 61b/6

b. —up 61b/1

b. —aġrısın 62b/17, 65a/12-14

bayat

b. —aġrısını 62a/10

: taze olmayan, tazeliğini
kaybetmiş.

b. —eti 73a/3

b. ol- 71a/5

b. —uñ úuvarlıġın 76a/11

b. —ı 72b/13 (Bel)

b. —ı 57b/12, 90a/13 (Bel)
b. —a 77a/1, 78a/4

bayúuş

: baykuş
b. ödüni 87b/6
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bayram

: bayram

bel

ulu b. gicesi 68b/10

b. —de olan 57b/4
b. —deki bürÿdeti 70b/17

bedel (A) : değer, kıymet, eder
b.

beden

‘ālilüñ b. —i altına 57b/11

99a/9

: gövde, vücut.

belheb

beliġ
beli (A) : çok, bol
saóú-ı b. it- 61b/5, 92a/14

b. —i 69b/13, 70a/7, 72a/14,
73a/1, 80b/10, 93b/10-11

belileç

b. —de 87a/11
b. —den 90b/11

ben

98b/1

b. —a 68b/5, 69b/17, 71b/12,

b. —i 98a/6

bencil

b. —dan 93a/11

: kendinden başka kimseyi
düşünmeyen.

: horoz
b. 88a/15

: birinci tekil şahıs zamiri.
b. 62b/9, 94b/1, 97a/6-9-10,

bedenbeden-i insān
ins n : insan bedeni

bednūs
bedn s

: bir bitki adı
b. 95b/13

b. —ine 93a/13

75b/4, 93b/6

: bir bitki adı
b. 57a/13

b. 69a/14, 94b/5, 95a/5
b. —ile 70a/2

: bel.

b. ol- 68b/14

bende

: kul, köle

b. ibigin 88a/11

b. —i óaúir 97b/7

b. etin 88a/12-14

b. —i 97b/17

beġayet
be ayet (A): pek çok, aşırı, son derece
b. 69b/14

beg börki : bir çiçek adı
b. 90b/8, 91a/2,

behmen (F): turpa benzeyen ve “kavza
kökü” denilen bir ot.
b. -92a/1
úızıl b. —i77a/9, 93a/7-9
b. —i sürò 93a/9

benefşe (F): menekşe
bkn. benefşiç
b. 61a/4, 63b/11, 91a/5
úurı b. 58a/10
b. yaġı 58a/14, 87b/4
b. —i al- 63b/10-12 (Bel)
b. —si ol- 77b/11

benefşic : menekşe
bkn. benefşe
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b. 91a/6

benek

: benek, “ben” gibi ufak leke.

b. —üp 61a/7

berş (A) : afyon şurubu, keten yaprağı

aú b. ol- 79a/8-17

ile bir çeşit müsekkir macun.

aú b. —i (benegi) 79a/9

bengeş

: bir bitki adı

b. —e kat. 77a/4

berü

b. 75a/12

işin başlangıcını gösterir.
altı aydan b. 62b/10

benile — : sayıklamak, konuşmak.
b. me- 90a/14

beñiz

beñze —

besbāse
besb se (A): küçük Hindistan cevizi
b. 91a/2

: beniz, yüz, çehre.
b. —i (beñzi)64a/3, 67a/7, 72b/6,

besfāyic
besf yic (A): basfayic, bespaye, çiyan

79b/5

otu. “kaya ereltisi yani bir

b.—ini (beñzini) 71a/1

köktür ki pürcükleri çok içi

: benzemek

fıstıki olur.”

b. —r 76a/5

b. 91a/2, 95b/14

berāber
ber ber (F): birlikte, bir arada.

besli

64b/3-13, 65a/1, 65b/5,

: besilenmiş
genç b. tavuúı 71b/3

b. 58b/5-11, 60b/7-13, 64a/12,

beş

: beş, 5

66a/3, 77a/6, 78a/14, 85b/13,

b. 65b/17, 79b/1

91b/14, 92a/14

b. —dane 94a/10-14

b. it- 88a/14, 93a/10

b. —danesin 94a/7

b. ol- 65b/5, 94a/6, 96b/1

b. —dirhem 58a/12-14, 60a/13,

b. —i 64a/6, 66b/1

62b/7-13, 64b/12, 70b/11,

b. —ince 60b/14, 65a/2

82a/4, 86b/11

berber-úa‘ide (F(F-A) : kurala göre

berkinberkin-

: (-den beri kullanılışı ile bir

b. —diş 66a/12

b. 96a/8

b. edviyyece 65b/17

: sağlamlaşmak, pekişmek.

b. —nesne 68a/5

b. —miş ol- 70b/5

b. on b. 60b/10

berkitberkit- : sağlamlaştırmak.
b. —e 57b/9, 66a/2

b. vakiyye 63b/13
b. —den 95b/16
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beşāret
beş ret (F): müjde

beşer

bir b. 66b/12

b. —i aúan ādeme 87b/2

: beşer, her defasında beş

b. —ini 83b/16, 84a/10, 86a/17

b. dirhem 58a/11, 59a/4,

beşinci

beyāb
n (F): kır, çöl
bey bān

64b/16, 65b/9, 92b/1, 95b/15,

b. karanfilinüñ kökin 81a/15

96b/10

b. —idür 81a/17

b. dirhem 57a/8-13

beşik

b. —i sür- 72b/17

beyān
bey n (A): anlatma, ifade, beyan.

: beşik, karyola

b. it- 58a/16, 59a/8, 60a/5,

b. —de 94b/4

70a/1, 71b/13, 94b/6, 96b/4-6

: beşinci

beyin

: beyin
krş. beyní

b. gicesinde 68b/9

hükemā b. inde 62a/13

bevāãír
bev ãír (A): basur
b. ol- 83b/6
b. úanı 65a/7-17

beyní

: beyin
krş. beyin

b. úanını 65a/15, 65b/6

b. úaví 66b/12

b. rencin 78a/14

b. ãovuúdur 73a/6

b. ùamarın 76b/14

b. —i 65b/8

b.-ı zayil it- 77b/17

b. —si 66b/11

b. —a sür- 85a/12, 85b/9

b. —sin 85a/3-5, 87a/15, 88a/3

aãóāb-ı b. —a 65a/5

aġac gelinciginün b. —sin 85a/3

ishāl-i b. —a 64b/5, 93a/9

tavşan b. —sin 85a/5

müõhil-i b. —a 65b/3

b. —sini

mak‘adda olan b. —a 80b/2

b. úatır b. —sini yidür- 83b/3

bevl (A) : idrar, sidik.

ãaúãıġan b. —sini 88a/4

b. —i birle 84a/10

serçe b. —sini 88b/14

b. —i ile 84b/14

ùurna b. —sini 88b/15

b. ile úan gelene 78b/1

b. —sine üç serçe b. —sine 58b/9

selāsil-i b. ol- 83b/14
b. —i 59a/15

beyzā
beyz (A) : yumurta
b. aúı 73b/7

256

bez

: bez

bilbil-

b. 61a/15

b. 99a/13

b. —ine 64b/1

b. —gil 66b/5, 68b/1

beôrbeôr-i kerefus: kereviz tohumu.

b. —ür 66b/13
b. —ürsin 99a/17

b. 96a/17

b. —ürdüm 97b/9

beõrbeõr-i pinc : pinc tohumu

bıçaú

: bilmek, anlamak, öğrenmek.

b. 96a/17

b. —ürdüm ki 97b/9

: bıçak

b. —ürsin 99a/17

b. ıla (bıçaġıla) 63a/2-7

b. —miş ol- 69a/16, 70a/1,
97b/2-5

bıldırcın : eti çok lezzetli bir kuş

b. —üp 68a/4, 71b/14

b. 73b/4

bıraúbıraú-

: bırakmak, katmak, eklemek

b. —mek lāzımdur 68b/1

b. —asın 69b/4

b. —mege 98b/7

b. —a 64b/2, 87a/12, 89b/3

bilād
bil d-ı kemmÿn : bir bitki adı
b. 91a/4

b. —salar 82a/8, 85b/8

bibi-avnillah Ta‘āl
Ta‘ lā::

bih (F)

bīhÿde
hÿde

: bildirmek, açıklamak.

b. 98a/12

b. —elüm 57b/4, 59a/12, 61a/3,

: ayva

62b/16, 67b/13, 75a/17, 75b/4,

a. 90b/16

82a/6, 83a/7, 86b/16, 89a/1,

: beyhude, boş, faydasız.

90b/2, 92a/7, 93a/11, 97b/5

b. cevāb 70a/4

bil

bildür —

bibi-izni’llahi Ta‘āl
Ta‘ lā::
b. 61b/15, 62b/11, 64b/8, 65a/8

: bel

85a/6, 87a/4, 88b/17, 89b/4

bkn. bel

92a/7-12, 93a/8, 96a/5, 97a/9

b. 57b/5

97b/1

b. aġrısına 77b/2, 81b/17
b. ãovuúluġına 82a/1
b. —de 58b/4, 59a/2, 67b/7
b. —deki bürÿdeti 58a/16, 67b/9
b. —de olan ‘illetleri 59a/7

bile

: beraber, birlikte
b. 57a/17, 63a/4, 70b/1, 71a/14,
98b/13
b. —dür 73a/13
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bilek

: elle kolun birleştiği yer.

74b/6, 75b/6-7-8, 71b/6,

b. —ler aġrısına 61b/7

78b/6-17, 79a/2-9, 79b/4-5,

bibi-l- ittifāú
ittif ú (A): beraberce, elbirliğiyle,

bi’lhi
bi’l-lāhi

b. 98a/1

82a/2-3-6-8-10-13-14,

: Allah için

82b/7-16-17, 83a/1-3-7-9-

b. 95b/17

10-11, 83b/5-6-14, 84a/12,

billūr
bill r (A) : necef taşı gibi şeffaf ve parlak

bibi-miål

binbin-

biñ

84b/2-7, 85a/2-5-7-10-15,

taş, elmastaşı, cam

85b/4,7-10, 86a/7-9, 83a/12,

b. —ı 90b/1

85a/13, 86a/17, 86b/7,

: benzersiz

83a/13-16-17, 83b/2-3-8-9,

b. ol- 57a/9

84a/15, 85a/13-6-12, 86a/17,

: bir şeyin üzerine oturmak.

15-16, 6, 86b/7, 87a/7,

b. —üp 68a/9

86b/2-4-11, 88a/8-10-14,

: sayı
b. fülüri 95a/13
b. yıllar 95a/10

bir

80b/10, 81b/9-11-12-15,

: bir, 1.
b. 57a/4-8-9-15, 57b/2-3-6-78-17, 58a/1-3-4, 58b/2-4-14,
59a/5-11-14, 59b/1-8, 60a/11,
60b/1-2-5-14,61a/7-13,
61b/1-5, 62a/16-11-12-17, 62b/10-14,
63a/3-9-11-12-16-17, 63b/1,
64b/6-9-10, 65a/6, 65b/9,
66a/10-16, 66b/6-9, 67a/16,
67b/2-5-14, 68a/6-10-11,
70b/3, 72a/6, 78a/1-10-11,
71a/6-7-10, 71b/6, 72b/5,

85b/10, 89a/3-14-16, 2-8-11,
89b/2-4-11, 90a/9-3-6-16,
90b/5-12, 91a/3-4-5, 91b/13,
84b/12-16, 85b/15-8, 86b/89, 87a/4-7-9-3-1-16, 87b/13-8-16, 88a/2-7-8-12, 89a/412-13-16-17-9-14-10, 89b/815, 90a/10-8-17-10, 92a/914, 92b/3, 93a/4-6, 94a/5-1114, 94b/8, 96a/9-17, 96b/514-15, 97a/3-4-7, 95a/5-11,
98a/13, 98b/17.
b. azacuú 84b/8, 85a/6, 86a/8
b. buçuú 84b/17
b. gice 89b/1
b. gün 71a/5
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biraz

b. gün bir gice 66a/11

b. esāmí’i müfredātı 90b/2

b. gündür 80a/2

b. gögercin yavrusını 70a/11

b. iki tel 83a/13

b. gün 71a/11, 77b/10, 80b/3,

b. kere 93a/15

b. günde 79a/15

b. kez 95a/5

b. úābıø óablar 92a/6

b. —i kızıl b. —i ak 90a/10

b. kerre 76b/6

b. —i 90b/5

b. kez 86a/1

cümleden b.-i 60a/5, 62b/16

b. mehlemler 60a/5

b. —inüñ 62a/1

b. muóāllil yaúılar 59b/7

b. —in 58b/7-8

b. nesne 98b/7

b. —isi 70a/8, 81a/17

b. ot 75b/4

: biraz, bir parça.

b. turp ãuyın 75b/8

b. 59b/4, 63a/4-12, 70a/10,
70b/4, 84b/11

bir bir

birbiri

birle

: ile, birlikte, beraber
Yalın sözlerle: b. 64b/17, 71a/11,

: birer birer, teker teker

73b/10-11, 74a/1-3, 74b/1-2,

b. 96b/1

75b/5, 78b/14, 82b/10, 95a/17,

: karşılıklı olarak biri ötekini,

b. —dür 72b/11, 74a/1

öteki de onu; biri diğerinin

İyelik ekli sözlerden sonra: 70b/10,
72a/8, 73b/14-15, 76a/10-12,

yanı sıra.

79b/6, 84a/10, 86b/14, 91a/13

b. —ne 64a/10, 68a/13, 70a/13

birer

: arasıra, biraz.
b. çekirdek 57a/3

biryān
biry n (F): tava, tepsi gibi şeylerden

b. dane 92b/3

susuz veya suda pişirildikten

b. dirhem 57a/4, 97a/3

sonra kızartılan et kebabı.

b. úısım 59a/5

b. eyle- 76b/1

b. miúdār 60a/7

b. it- 76b/10

b. mişkal 97a/7

birúaç

Bağlama edatı olarak: 72b/15, 75b/9

bistān
bist n

b. 73a/8

: belirsizlik sıfatı
b. avuç issi ãu 94a/15

: bir organ adı

bişür —

: pişirmek,
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b. —e 91a/6

bit

boġaz
bo az

: küçük bir cins asalak böcek,

b. 73a/16, 75a/3

kehle.

b. —uñ aġrısına 80a/17

b. 82a/8, 82b/8

b. —ı 80b/3

b. ol- 88a/3

b. —ından 94b/3

b. olma- 77a/8

boġazla
bo azla — : boğazlamak, kesmek,

b. düşen ādeme 89b/16
b. —i 82b/5, 88a/4, 89b/17

bitbit-

b. —sa 88a/15

bol

: çok, fazla.

: bitmek, çıkıp yetişmek,

b. eyle- 79b/15

b. —en nebātatuñ 75a/17

b. it- 81a/1

b. —sün di- 83a/3

b. ol- 81a/11

b. —e 76b/5-6, 83a/2-12

boy

b. —se 89b/11

: bitirmek, sona erdirmek

: boy otu, çemen otu
b. 91a/8

b. me- 86a/16, 89b/12

bitürbitür-

: boğaz

b.toòmı 59a/5, 60a/6

boynuz

: bazı hayvanların başında

b. —ür 60a/14, 60b/12-16

bulunan kemiksi bir maddeden,

b. —e 76b/8, 83a/4, 87b/10,

uzun, kıvrık veya çatallı bir çift

88b/6-10

koruma organı.

bibi- vakt (F(F-A): vakitsiz

āhÿnuñ b. —ın 84b/8

b. it- 68a/5-6

geyik b. —ın 84b/10

: böylece

öküzün b. —ın 84a/1

b. 62b/1, 94a/1, 97a/11

b. —unı 84b/2

: bez

geyik b. —ından 84b/12

biylece

biz

b. —i 61a/14

boyun

b. —e 61a/14

: boyun
b. —ına (boynına) 86b/9
b. —una(boynuna)80a/8, 83a/11,

bibi-õ-õātt (A): bizzat, kendi, kendisi,

89b/12

b. 98a/2

boġa
bo a

b. —unda (boynunda) 89a/12

: damızlık erkek sığır.
b. ödinden 84b/13

bögrek

: böbrek
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b. 73a/11

97b/5, 79a/3-8, 94b/1-4-14,

b aġrısı 69b/5

82a/5, 84a/9, 93b/14, 94a/17,

b. —i (bögregi) 69b/12, 71a/4

94b/4-14, 95b/8-10, 94b/12,

b. —e (bögrege)65a/10,75a/8-13

95a/3-7, 95b/5, 95a/11-17,

b. —de 64b/14

96a/10-11, 97a/11, 96a/2, 97b7,

bögürtlen : dut gibi ufak meyve veren

börek

böyle

böylece

bu

96a/6, 96b/6, 96a/8-12, 96b/3,

dikenli bir bitki mevyesi

97b/11, 97a/16, 97b/6, 99a/3,

b. 91a/3

98a/11-12, 98b/1-3-4-11-16,

b. yapraġın 59a/12, 78b/15

99a/6-12, 99b/1, 90b/2

: börek

b. İşaret zamiri 61b/8

b. tepsisine 71b/5

b. —dur ki 58b/1, 59b/10,

: böyle, bu şekilde

61a/16, 62b/3, 64a/5,

b. 60a/2, 61a/10, 61b/3-5-16,

64b/11, 67b/3, 74b/4, 94a/6

62a/10-13, 63b/14, 70b/14,

b. —dur 63a/1, 63b/9, 65b/15,

97b/9, 99a/2-13

70a/10, 92a/13-16, 95b/13

b. -it 60a/2

b. —daòı 58a/4, 66a/16

b. —dür 76b/5, 88b/5

b. —deñlü 98a/10

: sonunda, böylelikle

b. —nuñ 61b/9, 66a/16, 67a/6-17

b. 76a/4

67b/4, 70a/12, 71a/7, 66a/16,

: bu

74a/9, 77a/1-2-3-10-11, 79a/2,

b. işaret sıfatı 58a/12, 58b/3,

93b/11, 97b/8, 79a/9,

59a/1-11, 59b/6-7, 64a/14-16,

77a/1-2-3-10-11

64b/12-14, 65a/3-16, 60a/11,

b. —nuñ 79a/10, 80b/3-6-7-13,

61a/2-4-15, 62a/5-9, 62b/9,

95a/13, 95b/2, 99a/11

65b/1, 66a/16, 66b/2, 67a/3-4-

b. —nı 68b/1, 80a/8-9, 97a/9-13,

10-12, 67b/7, 69a/12-13,

80b/11, 95a/9, 95b/4, 99a/9

69b/12, 70b/8-14, 72a/7,

b. —ña 58a/8, 60a/11-15, 60b/1,

75a/16, 76a/5, 71b/13, 72b/2,

67b/1, 71b/1, 96b/5

83a/6, 86b/16, 92a/6, 93a/11,

b. —ında 99a/15
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b. 80a/5

b. —ndan 58a/6, 75b/1, 92a/5,
98a/5, 79b/15, 89a/3, 97a/10

buçuġar
buçu ar

buçuk

bul —

b. —ndan ġayrı 70b/7

b. —dı 62b/11, 94b/2

b. —nca 66a/7, 97b/12-13,

b. —a 66a/14, 78a/7, 59b/5

99a/17

b. —duġın ye- 79a/10

: yarımşar

b. —duúda 66b/1

b. dirhem 66a/5, 92b/13

b. —maú 66b/8

: buçuk, yarım

bulan —

b.—dirhem 65b/12-16, 70b/12,
71b/5, 86a/8

b. vakiyye 63a/9

bulın —

bullÿr (F): billÿr
b. —gibi 62a/8

bulun —

b. —ını 80a/12
b. —larda 77b/5

buġday
bu day

: bulunmak.
b. —ursa 96a/17

: but, bacağın yukarısı
b. 71a/15

: karışmak, bulanmak.
b. mak 66b/7

b. —dirhemden 96a/9, 97a/16

bud

: bulmak.

: bulunmak.
b. ma- 96b/1

bunlar

: işaret sıfatı

: buğday

b. 98a/4

b. 57b/8, 82a/8, 82b/8

b. —dur 67a/11, 97a/17

b. —unı 60b/2

b. —uñ 60b/13-17, 65a/2,

b. —dan 71b/17, 72a/12

67b/15

buòār
buò r (A): buğu, buhar

b. —ı 59a/5, 59b/10, 61b/7,

b. 62a/4

64a/9, 97a/12

b. —ı 64a/6, 70b/5

b. —a 98a/4

b. —dan 61a/15

b. —dan 75b/3

bÿòÿr (A): tütsü
b. eyle- 89b/15, 90a/2
b. it- 57a/2

buòÿrbuòÿr-ı Meryem : deve tabanı bitkisi,
domuz ağırşağı

burbur-

: sancılanmak.
b. —up 92b/6

buraú (A): kuyumculukta kullanılan tuza
benzer bir madde
b. 91a/7
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bÿraúu’l ermen (A): ermeni tuzu denilen

b. —mışlar 76a/6
b. —mışdur ki 93b/4

bir madde

b. —up 70a/4

b. 91a/7

burçaú

: hayvan yemi olarak

buyurıl — : buyrulmak.
b. —ursa 76a/1

kullanılan, mercimeğe benzer
bir bitki.

buyurul — : buyrulmak. bkn.buyurılb. —mış idi 98a/11

b. 81a/10

bÿre (F) : yoğunlaşmış bir borik asitten

büber

türeyen sodyum tuzu.
b. 91a/6

buru

arnavud b. —i ileyi- 73b/11

büre’i ermeni (F): ermeni kili olarka da

: ağrı, sancı

adlandırılan bir tür boraks

b. —sın 92b/7

b. 91a/7

b. —sına 93a/1

bürÿdet (A): soğukluk

b. —up 92b/6

burun

: biber

b. —i 57b/5, 58a/16, 67b/9,

: burun,

70b/17

b. 89b/10, 90a/1
b. —ı 84a/2

C

caġra
ca ra (A) : bir bitki adı

b. —dan 80a/13
b. —unı (burnunı) 87a/11

c. —ya 92a/3

cāhil
hil (A) : bilgisiz, cahil

b. —ına (burnına) 80a/12
b. —una (burnuna) 84a/3

bÿstān
bÿst n (F): bahçe, bağ

buyur —

cān
n (F)

: can, ruh
c. —dur 94b/12

b. 90b/7

c. —uñ 94b/13

b. —ı 81a/17

c. —umuñ cānı 95a/7

b. —a 82b/1

buyān
buy n

c. ol- 98b/10, 99A/6

cānaver
naver (F): zararlı hayvan.

: meyan ağacı

c. 80a/9, 80b/10

b. köki 82a/2-3

c. —ler 82b/7, 85a/14

: buyurmak, emretmek.
b. —mış 94b/10

cāyiz
yiz (A): meşru, hukuki, yasal
b. —dür 92a/6
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cedrimi: peygamber düğmesi,
cedri-rūmi

cerāó
cer óātt (A): irinler, yaralar

peygamber çiçeği

c. 69b/8

c. 78a/7

c. —ı 60a/15

cem‘ (A) : toplama, yığma.

c. —a 60b/7-8
c. —ları 60a/17

c. eyle- 62b/14, 66a/6
c. it- 58a/8, 59a/8, 62a/9, 62b/9,

cerb (F) : yağ
c. —i ile 71a/7

88b/14, 92b/17, 97a/11,

úuzınuñ c. —ine 70b/3

98b/2-3
c. ol- 84a/10

cev (F)

cemācim
cem cim (A): kaya koruğu.
c. 90b/7

c. 72a/10

cevāb
cev b (A) : bir soruya verilen karşılık,

cemí‘ (A): cümle, bütün, hep

cevap.

c. 84a/14, 85b/7, 92a/5, 97a/17

c. virme- 70a/4

c. 57b/6, 58a/4, 58b/11, 61b/9

c. el- 76a/2

68a/1, 62b/12, 72a/6, 73b/3,

cevāhir
cev hir (A): cevherler, elmaslar

76a/6, 84a/14, 84a/15, 85b/3,

c. —dür 98b/6

85b/7, 92a/5, 93b/13, 97a/17,

cevāz
cev z (A): caiz olma, izin, müsâade.

96b/4, 96a/13, 97b/2, 98a/14
c. —i loḥum 72b/12

c. —ın 67b/12

cevher (A): hüner, marifet.

c. —i tabī‘ata 73b/3
c. —isinüñ 93b/14, 96a/5

c. 72b/4-5

ceviz

cendebídester: kunduz hayası

cendeyāne
cendey ne : eşek turpu.

: ceviz
c. úadar 66b/3

c. 96a/15

ceng (F)

: arpa.

c. —den artuúdur 75a/8

cevz
cevz

: ceviz

c. 96b/8

c. 61a/9

: savaş

c. miúdārı 66a/15

c. gününde 87a/5

cennet (A): cennet
c. —de 98b/16

cevzcevz-i bevvā
bevv (A): küçük hindistan cevizi
c. 59a/4, 64a/8, 66a/4, 97a/2

cezb (A) : kendine çekmek, çekilme.
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c. it- 58a/17, 59a/7

cezir (A) : keşür, havuç
c. 91b/1

74a/10, 75a/8
c. —ı artur- 73b/8
c. —a 58b/1, 64a/1-4, 65b/4-8,
66a/8, 65b/4, 66b/12-16,

ciger (F) : ciğer
c. 67a/6, 69b/9, 73a/10

67a/9-13, 67b/6, 68a/12,

c. úurılıġına 74a/14

68b/1, 69a/13-16, 69a/16,

c. süddesin 75a/10

70a/9, 71a/1-4-12, 72a/14,

c. —i 64a/3

72b/5-973b/13, 75a/11-14,

c. —de 74a/11

73a/2, 73b/5, 75b/14,

c. —in 84b/14

76b/12, 88b/15

cihān
cih n (F) : dünya, alem.
c. —da 69a/5, 95a/10, 95b/2

cihet (A): taraf, yön
c. —inden 73a/11

cimā‘
cim ‘ (A): cinsel ilişki, çiftleşme.
c. 66b/8, 67b/6, 68a/12,
68b/1-5-8-9-11-14-15, 69a/2,
86a/5-11
c. —ıla 75b/17
c. eyle- 68b/1, 69a/7, 85a/10,
85b/5, 86a/13
c. it- 67a/3-10-16,
68b/11-12-14,
69a/2-10-11-16,
69b/7-12-14, 71b/1
c. itme- 66b/9, 68b/9-14, 69a/3
c. —dur 70b/7
c. uñ 67b/12, 68a/4
c. —ı 67a/1, 68a/12, 69a/16,

c. —da 58b/14, 68a/11-13,
87a/10
c. —dan 66b/8, 68a/12-15,
69a/15, 79a/5

cindiyāne
cindiy ne : eşek turpu
bkn. cinùiyāne
c. 96a/14

cinùiyāne
cinùiy ne : eşek turpu.
bkn. cindiyāne
c. 97a/14

cirm (A) : posa, suyu alınmış meyve
kalıntısı,
c. —i úalma- 64a/15

cism (A) : cisim, beden.
c.-i vü cānı 95a/6
c. —üne 94b/10

cuġundur
cu undur (A): pancar
c. 91a/15

cum‘a (A): perşembeden sonra gelen gün
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c. gicesi 69a/8
c. gün 69a/9

Ç

çadır

cübncübn-i ùarī
ar : taze peynir

yapılmış, direklerle tutturulan

c. 73b/16

taşınabilir barınak.

cüdā
cüd (F) : ayrı, ayrı düşmüş, ayrılmış.
c. —m olmış kişiye 83b/7

ç. 59a/3, 68b/15

çaúal

ç. etin 85a/2

c. 91a/14

ç. —uñ dilini 84b/16

cümle (A): bütün, herkes

çalġuze
çal uze (A): köknar
ç. 91b/8

62a/5, 66a/5, 72b/7, 75b/2,
76a/3, 94a/6

çalúa —

c. —i 58a/14, 58b/17, 59b/16,

ç. 59b/2

c. —den 60a/5, 61a/6, 61b/8,

ç. —ya 71a/15

çam

71b/15, 75b/4, 86b/17,
89a/1, 92a/8

cünd

: çam
ç. ‘aúídesi 60b/12

çam ãaúızı : çam ağacından çıkarılan

c. —den biri 89a/1

reçine

c. —den birini 92a/8

ç. —nuñ ‘aúıdesi 60b/10

: yardımcı
c. —in 95b/6

cüvān
cüv n (F) : genç delikanlı
taze c. ol- 94b/2

cüzām
cüz m

: çalkalamak, karıştırmak,
sallamak.

60a/17, 61a/17, 65a/7

62b/16, 68a/6, 70b/16,

: köpeğe benzeyen vahşi bir
hayvan

cü‘dā
cü‘d (A): çiğdem.

c. 57a/11, 57b/14, 60b/13-14,

: keçe, deri veya bezden

: cüzam, bulaşıcı bir deri
hastalığı

çanaú

: çanak, yuvarlak, yayvan kap.
ç. —a (çanaġa) 84a/9-10
ç. —dan 89b/14

çāşní
şní (F): çeşit, lezzet, tat.
ç. 74a/7

çavşír (F): oğlan aşı denilen bir ot ve

c. 87a/3

bundan elde edilen tıbbi bir

c. ol- 69a/4

zamk.

c. —a 61b/14, 85b/2

ç. 59a/3
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çavuş

çeltük

: çavuş
ç. —lar 76a/2-5

çezgin —

pirinç
ç. yoluna 85b/12

: dönmek.

çeñe

ç. —se 80a/6
ç. —mek 66b/6

: çene
ç. —leri 87b/3

ç. —mesin 77a/7

çekçek-

: çeltik, kabuğu ayrılmamış

çerāġ
çer (F) : fitil, mum.

: 1. almak, götürmek, çekmek.
ç. —er 59a/2, 89a/2

ç. —uñ 68a/17

çeşm (F) : göz

ç. —eler 60a/10, 80a/14, 87b/13-14
ç. —üp 60a/15, 79a/1, 80a/13,

ç. —i ibret 97b/11

çeyne

: çiğnemek

84b/10, 89b/11

bkn. çiyne.

2. sürmek

ç. —se 82a/7

ç. —düm 62b/11

çıban

ç. —se 86a/7

ç. —a 90a/1

ç. —seler 81b/3, 82b/15, 83a/6

ç. —lara 60a/6

83b/12, 84a/8, 85a/3,

çıú —

: 1. içeriden dışarıya çıkmak.

85b/2-6-16, 86a/1, 86b/4,

ç. —up 92a/3

91b/15

ç. —ıcaú 88b/16

çekirdek : çekirdek

ç. —duġı 81b/5

bir ç. 70b/3

2. üstünde bulunmak.

igde ç. —i (çekirdegi) 58b/6

ç. —up 69b/7

úavun ç. —i (çekirdegi) 64b/13

3. oluşmak, meydana gelmek.

úızılcıú ç. —i (çekirdegi) 59a/1

ç. —duúça 61a/13

p. ç. —i (çekirdegi) 58b/12

ç. —an

p. ç. —i (çekirdegi) içi 58b/10,

4. geçmek.

61a/10

çekirge

: çıban

úuvveti ãuya ç.-a 62b/5,

ç. —in (çekirdegin) 63a/8, 92b/9

63b/11, 64b/9, 65a/3, 65b/11

: çekirge

‘şarāba ç. -a 64b/2

ç. 88a/7-8

çıúar —

: bir şeyin içeriden dışarıya
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çıkmasını sağlamak.
ç. —masınuñ 61a/2

ç. 91a/14

çigce

ç. —dum 95a/3
ç. —ur 94b/15

ç. 97a/15

çihār
çih r (F) : dört

ç. 61a/10, 61b/3, 61b/16, 62a/5,
63b/15

ç. şenbih gicesi 69a/4

çiriş

getirilmiş sarı zambak

ç. —asın 61a/3

kökünden yapılan bir tutkal.
ç. —e 61a/11

86b/5, 88b/13, 92a/3
ç. —acak 61a/13

ç. —e dön- 93b/17

çirk

ç. —mak 61b/7

çınār
çın r (F) : çınar ağacı

çivit

: hafif ses

çiyne —

bkn. çeyne-

: bir çeşit zehirli kırkayak.

ç. —se 78b/15

çoġan
ço an

: bulaşıcı bir hastalık.

: tuzla otu.
ç. 91a/12

çok

: çok, fazla.

ç. —e (çiçege) 60b/16, 77b/1

ç. 72a/1-17, 73a/10, 74b/12,

ç. —inüñ (çiçeginüñ) ãuyın

76a/17, 79b/4-12, 82b/5,

76b/17

88a/3-16, 93a/16, 95a/15

ç. —ini (çiçegini) 77a/1, 82b/15

ç. ol- 82a/12, 82b/5, 83a/12

ç. —ler 63b/14

ç. —dur 63b/7

: çiğ, pişmemiş olan.
ç. 70b/10
ç. —i 71a/8

çigdem

: çiğnemek.

ç. deme- 61b/2

ç. —i (çiçegi) 77b/9

çig

: çivit
ç. —i (çividi) 81b/15

ç. 95a/2

çiçek

: kir, pas
ç. —i 75b/6

ç. 91a/15

çıyān
çıy n

: öğütülerek toz haline

ç. —a 89b/1, 93b/16

ç. —up 63b/11, 71b/3, 74b/5,

çırçır

: çiğce, çiğ halde

: çiğdem.

ç. —dan 80b/3

çölmek

: çömlek
ç. —e (çölmege) 57b/9, 58a/1,
63b/2, 65b/10, 66a/2
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74a/4-5-10-11-15-17,

ç. —de 64b/4, 63b/2

çörek otı : çörekotu

74b/1-5-15-16, 78b/2,
79a/5-6-12-16, 80a/10, 80b/7-8,

ç. 70b/11, 81b/9, 91a/11

81a/1, 83a/8, 85b/8, 86a/2-3,

çügündür (F): pancar

çün (F)

çürü —

ç. 91a/15

88b/5-13, 89a/9-10, 89b/9,

: çünkü

92a/10-16, 92b/5, 93a/2-3,

ç. 97b/11

93b/7-17, 90b/7, 91a/12-13,

: çürümek, sağlamlığını

94a/1-14-15-16, 94b/16, 95b/6,
96a/3-6, 97a/6-12, 98b/1-12

kaybetmek.
ç. —miş dişlere 82a/17

daòil (A) : iç, içeri, içinde.
d. ol- 99a/15

ç. —ye 82b/17

dahiliyūn
dahiliy n : bir melhem çeşidi

D

dād
d (F)

d. -ı óaúdur 97b/6

daòı

d. —ı 81b/13

: ihsan, vergi

dā’ím
’ím

d. 79a/10

: dahi, da/de
d. 57a/1, 57a/5-11-16, 57b/1-2,

: daima, devamlı.

daú
daú-

: takmak, asmak.

58a/2-4-7-8-14, 58b/5-6-8-14,

d. —a 83a/11

59a/2-7-10, 60a/2-9-17,

boynına d.-salar 86b/9

60b/2-4, 61a/1, 61b/1-16,

boynuna d.-salar 89b/12

62a/1-4-11-12-16,62b/3-5-7-12,
63a/3-7-8-17, 63b/12-14,

dāne
ne (F) : tane, çekirdek.
d. 58a/12, 71b/2, 77b/6, 92a/14,

64a/7-16, 64b/4-6-11-15,

92b/3

65a/10-12, 66a/12-14-16,

d. —si 63a/2

66b/2-10-13, 67a/14-17, 67b/3,

d. —sin 78a/10, 94a/7

69a/16, 69b/1-7-9-11-14-17,

d. —sini 92a/9

70a/10-11-13-17,
70b/1-2-8-11-13, 71a/5-6-8-15,
71b/4-5-8-9, 72a/1-15-16,
72b/6-8, 73a/15-16,

d. —lerden 71b/16

dārç
rçín
rçín (F): tarçın
d. 64a/17, 65b/9, 66a/4, 70b/2

dārçíní
rçíní (F): tarçın
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d. 64a/8, 65b/15, 70a/13,

tekerleği,

71a/9-16, 71b/4, 80b/11,
97a/1, 96a/15, 96b/8

t. -nuñ altında 90a/14

degme

dārr-ı çini (F) : tarçın
d. 96a/15

d. —de 92a/12

degür -

dārr-ı fülfül (F(F-A): başbiberi, uzun biberi
d. 57b/16, 96a/16, 96b/8, 97a/2

daru

dāyim
yim

degül

: degil

: darı

bkn. değil

d. 72b/2

d. —dür 67b/14

: devamlı olarak, daima.

dāyim
yimā
yim (A): daima, devamlı olarak, her

del

d. 83a/3, 93b/2

delb (A) : çınar
d. 91a/15

deliklü

def‘ (A) : uzaklaştırma, savma.
d. eyle- 94b/14

: delmek
d. —üp 62a/1, 80a/8, 89b/12

zaman.

: delikli
d. ùaş 83b/17

delü

d. it- 58a/17, 63a/15, 65b/8,

: deli
d. ol- 85a/2

66b/12, 67b/9, 71a/1,

d. —nüñ başına 83b/13, 85a/17,

72a/11, 74b/12, 79b/3-12,

87b/3.

81a/10, 81b/1, 81b/2,

d. —nüñ boynuna 83b/9

90b/12, 96a/3-5,

d. —ye 88b/11

d. ol- 85b/2

delük

d. —ine 67a/4

degin

: değirmek, sürmek.
d. —seler 85a/11

d. 82b/4, 88a/12

degil

:?

: değil

: delik
d. —ine (delügine) 81a/16

delükli

: delikli

bkn. degül

d. ùaş 90a/8

d. —dür 64a/1, 76a/7, 95a/14

d. ùaãı 90a/9

: değin, kadar.
d. —dür 90b/12, 97a/16

degirmen taşı : değirmenin ortası delik

delil (A) : şahit, belge, tanık
d. 62a/13, 94b/6
d. —i ãıdk dur 97a/9
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dem (F)

d. —n 90a/3

: an, vakit, zaman
d. —ile 76b/7

deñlü

d. —dür 72b/12

üstünlük derecesi belirtir.

d. u óal 95a/10

d. 59b/6, 68a/14, 96a/12,

d. —de 58b/4
d. —inde 57a/1-12, 59b/17,

98a/10, 99a/14, 96b/14

depe

60a/1, 60b/3-6, 62b/8, 64b/3,
66a/15

ãafrā vü d. 94b/14

depren —

: hareket etmek, kımıldamak.
d. —e 70a/5

derd (F)

: hastalık.

d. —i 74b/8

d. sazı ol- 98b/1

d. —e 64a/1

d. —üñ 67a/12

demevíyye
demevíyye (A): kanla ilgili, kanlı.

d. —i 98b/15

d. 68a/5

d. —e 61b/15, 74b/6, 95b/8,

demü’ldemü’l-ahaveyn : iki kardeş kanı

99b/2
d.-lere 61b/9, 97b/1

d. 58b/5-16
: demir

derdderd-i mend
mend (F): dert sahibi

d. 92b/10
d. —e 71a/14

denk

: tepe
d. —ye 81b/14

dem (A) : kan

demür

: denli “kadar” manasında

d. 99a/1

derece

: dirhemin altında biri.

: miktar, ölçü, kadar
d. —de 65a/9, 71b/15, 72a/13,

d. 58b/2, 64a/9, 64b/1,97a/4

72b/3-8, 74a/3-6-8-13,

d. it- 57a/9

74b/16, 75a/5-12,

d. —dür 91b/13
d. —in 91a/13

deñiz
deñiz

80b/9-10, 93b/9-10-11

deróāl
deró l (F) : hemen, vakit kaybetmeden,

: deniz

şimdi.

d. —den 94b/8

deniz köpügi : kolayca yontulur, işlenir

d. 59b/5, 60b/9, 62b/7

deri

: deri

az bir taş, lüle taşı.

d. —yi 73b/7

d. 85b/13

d. —si 85a/15
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derlederle-

d. —sini 83b/9, 85b/4, 86b/15

d. —nüñ südi 83b/16

: terlemek.

d. —nüñ ùaġarcuġından 83b/11

d. —dükden ãoñra 69b/6

devlengeç : çaylak türünden bir alıcı

dermān
derm n (F): çare, tedbir.

kuş
bkn. devlengiç

d. 92a/7, 97b/1, 98b/15, 99a/15

d. 83a/16

d. —dur 95b/8

dermen

: diken

devlengiç : çaylak türünden bir alıcı kuş
bkn. devlengeç

d. úal- 89a/17

d. ödüni 87b/11

deryā
dery (F) : deniz.
d. 99b/4

dest (F)

destek

dırnaú

devā
dev (A) : ilaç, çare, derman.

: tırnak
d. 77a/14

: destek, dayanak.
d. 69b/10

: devlet, baht açıklığı, mutluluk
d. —i 99b/5

: el
d. ol- 98b/11

didi-

: demek, söylemek
d. —düm 62a/10

d. 70a/4, 92a/7, 98b/13

d. —di 95b/4

d. it- 99a/1, 99b/2

d. —müşlerdür 78a/10

d. ol- 77b/7

d. —r 90b/3-4-5-6-7-9-10-13-

d. —dur 59b/6, 61b/9-15, 74b/6

15-17, 91a/1-2-3-5-7-8-9-10-

d. —sı 99a/14

11-12-14-15-16, 91b/1-2-3-4-6,

d. —ları 75a/16

91b/8-9-10-11-12-15-16-17

d. —lar 92a/7

d. —rler 58a/3-9, 60a/11-15,

devām
dev m (A)

deve

devlet

: sürüp gitme, sürme.

60b/1, 65b/7, 69b/10, 70b/15,

d. —ı devlet 99b/5

71b/2, 77b/1-4-8-11, 78a/8,

: deve

81b/16, 90b/8-9-14,

d. 73a/1, 83b/17

91a/4-5-6-17, 91b/9,

d. —nüñ úılından 83b/15

92a/1-4, 96b/5

d. —nüñ kuyruġına 90a/8

d. —yeler 99a/12

d. —nüñ örgüci 83b/13

d. —se 83a/11, 89a/16
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didürdidür-

d. —seler 83a/3

87b/6-8-9-14-15-16,

d. —iseñ 99a/10

88a/1-3-7-12-13-16,

d. —lükleri 62b/2, 79a/11

88b/1-2-3-5-6-7-9-10-11-12-

d. —mese 61b/2

14-15,

: söyletmek, dedirtmek

89a/3-4-5-6-7-8-11-12-13-16-

d. —me 99a/6

17
89b/1-2-4-6-7-9-11-12-13-14-

díger (F): diğer, başka, öbür, öteki
d. 70b/9, 71a/3, 72a/7, 76a/7-9,

15,

77a/5, 77b/1-6-8-10-13-16,

90a/1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-14-

78a/1-3-4-5-7-9-11-13-15-16,

16-17,

78b/2-5-6-7-9-11-12-15,

92a/15, 92b/4-5-8-9-10-11-12-

79a/1-4-1, 79b/1-8-13-16-17,

13-14-15,

80a/2-3-5-16, 80b/4-9-11-16,

93a/1-4-6-9, 95b/12-17, 96b/3

81a/2-4-6-7-10-12-13-17,

dik-

d. —erken 82a/16

81b/6-7-9-12-13-14-16-17,
81a/2-7-10-14-17,

: dikmek, ekmek

diken

: diken

81b/1-2-7-13-15-16,

d. —inüñ toòmunı 78a/11-13

83a/1-3-4-5-9-10-12-13-15-16,

d. —i 80a/17

83b/1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-

dil

: 1. ağız boşluğunda, tatmaya,

14-16-17,

yutkunmaya, sesleri

84a/1-3-5-6-7-8-10-12-13-14-

boğumlamaya yarayan etli,

16-17,

uzun hareketli organ, tat alma

84b/2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-

organı.

13-14-15-16-17,

d. baġıdur 86b/13

85b/1-2-4-5-6-7-9-11-13-14-

d. —i 67a/7, 87b/6

15-17,

úurd. d.-inüñ yaġını 86a/2

85a/1-4-6-7-8-9-10-12-14-15-

d. —in 87a/5-9

16-17,

d. —ini 84a/5, 87a/4

86b/1-3-5-7-8-10-11,

çaúaluñ d.-ini 84b/16
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úara kelbüñ d.-ini 86b/9
úarġa d.-ini 88b/5

ùuùinüñ d.-ini 87b/5

rāziyāne d.-i (dibi) 65a/1

80a/7

kelimelerle veya işaretlerle

d. —inde (dibinde) 82a/12

yaptıkları anlaşma, lisan

d. —inden (dibinden) 79a/2-17

dirhem (F): okkanın dört yüzde biri,
dirhem.

: bir çeşit rahatsızlık

d. beş d. 58a/12, 60a/13,

d. ol- 72b/10

66a/7, 70b/11, 82a/4, 86b/11

: dilemek, istemek

d. beşer d. 57a/8-13, 58a/11,

d. —señ 60b/3, 61b/8, 89a/8

59a/8, 64b/16, 65b/9, 92b/1,

d. —se 89b/2

95b/15, 96b/10

d. —rseñ 57a/2, 61a/3, 64a/13,

bir d. 57a/4-16, 58b/17, 60b/5,

70a/17, 71a/4, 94b/10, 99a/7

79a/2, 81b/15, 86a/14, 90a/3

d. —rse 64a/4, 98b/15

birer d. 57a/4, 65b/16, 66a/5,

d. —düġüñ kadar 61a/11, 61b/4
d. —dügi gibi 69b/2

dimāġ
(A): beyin, akıl
dim
d. 66b/6
d. —dur 94b/1
d. —uñ 63b/8
d. —ı 73b/1

dinildinil-

d. —ini (dibini)62a/1, 79a/10,

duyduklarını bildirmek için

90b/11, 91a/16, 91b/11

dindin-

d. —i hindibānuñd.-i (dibi)65a/2
kerefus d.-i (dibi) 64b/16

dükeli d. —de ma‘rÿfdur

dile —

: kök

ördek d.-ini 87b/2

2. insanların düşündüklerini ve

dilçük

dip

: söylenmek

70a/14, 70b/2, 97a/3
buçuġar d. 92b/13
buçuú d. 65b/13, 70b/2,
71b/5, 85a/1, 86a/8
elli d. 60a/16, 61a/7, 64a/715-16, 64b/12, 65a/4
iki d. 58b/2-13, 71b/5-8,
75b/15, 89a/8, 92b/16

d. —en fā’idelerden 64b/4

iki buçuú d. 96b/11

: denilmek, söylenmek

ikişer d. 58b/16, 59a/3, 64a/8,

d. —en ‘illetleri 66b/12

80b/13
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iki yüz d. 57a/7-14, 60b/11,
62a/14, 66a/11

d. —mek 68a/3

diş

: 1.diş

úırú d. 60a/8, 60b/17

d. aġrısına 82b/10

on d. 57a/16, 60a/13, 60b/4,

d. —i 81a/8, 83a/11, 85b/10,

82a/4

90a/4

onar d. 57a/13, 92b/1, 95b/14,

d. —e 85a/7, 86a/2, 90a/4

96b/10

d. —in 85b/7

on iki d. 57a/7

d. —ini 83a/11, 85a/6-11,

otuz d. 57b/10, 60a/15

85b/8-11-13, 86a/6-15,

üç d. 64b/1, 66a/5, 70b/12,

86b/3-4-5-8

77a/8

d. —leri 62a/6, 73b/14, 83a/12,

üçer d. 57b/16, 58b/12, 59a/4,

89b/13

64b/17, 75b/17, 82a/3

d. —lere 81a/17, 89b/8-10

üç yüz d. 66a/13

d. —ler aġrısına 77b/12

yigirmi d. 57a/7, 58a/6-7-13,

2. tane

60a/7-17
yigirmi beş d. 58a/14, 64b/12

d. 65a/7, 66a/12

dişi

yigirmişer d. 59b/16, 60b/10

tarafından döllenecek biçimde

yüz d. 61a/6-17, 64a/14-16,

oluşmuş cinsi

65a/3, 66a/3-10
d. i 64b/3

e. úaãnı ile 58b/5

ditre —

bir d.-e 96b/14

: titremek.
d. —mesin 76a/15

iki d.-e 90b/12

d. —r 67a/1

yedi d.-e 95b/16

d. —dügine 92a/2

d. —den bir d.-den 90b/12

divāne
div ne (F) : deli, divane.

buçuk d.-den 96b/14, 97a/16

d. —nüñ başına 85a/16

d. —in 65a/5

d. —ye 84b/11

d. —ine 64a/6, 64b/13, 77a/7

diril -

: hayvan ve bitkilerin, erkeği

: dirilmek

diyü

: diye.
d. 74b/7, 76a/6, 89a/14, 97a/6,
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98a/5-17

diz

d.-miş nohud 57b/8
d.-miş yaġın 61a/13

: diz
d. aġrısına 80a/4, 82a/1

dök-

d. —er 59a/2

d. —leri 81b/12

d. —esin 70b/13

d. —leriñ 69b/3

dost (F)

dögdög-

: dost, arkadaş.

d. —e 70a/13-14, 71a/16,

d. —lıú 87a/15

87b/11, 94a/2

: döğmek, ezmek.

d. —eler 78b/14

d. 61a/11

d. —se 86a/10

d. —esin 93b/17,94a/3

d. —üp 80a/3, 80b/16

d. —e 87a/11,94a/2, 94a/3

dökül-

: dökülmek.

d. —eler 59a/6, 64b/11, 65b/10,

d. e 88a/13

78b/14, 96b/12

d. —se 76b/4, 81b/9, 83a/2
d. —en yire 76b/6

d. —üp 58a/5, 58b/9-17, 59a/13,
60a/1, 61a/16, 62b/4, 63a/8,

d. —en yirlere 83a/2

65a/2, 66a/17, 76b/4,

d. —ene 80a/15

77a/25-5-6-17, 77b/15, 78a/1-8

d. me- 82a/14, 82b/7

78a/13, 78b/6, 79a/2-4-6-7-17,

dön —

: dönmek, dönüşmek, değişmek

79b/2-4-7-9-16,80a/1-7-9-10-

d. —miş 97a/4

12-14-15,

d. —e 61a/11, 93b/17

80b/2-5-7, 81a/6-8-9-11-13-14,

d. —se 80a/6

81b/7, 82b/2-11, 83a/2-4,

d. dügin 74b/15

88a/11, 88b/8-10, 89a/6-7-10,

gönül d.-megi 75a/11

89b/6-13, 90a/4-5,

dönderdönder-

92b/7-12-14, 93b/15, 94a/1-4,
91a/13, 91b/7-14

dögül —

: dökmek

d. —ür 70b/6, 91a/17

döndür-

: döğülmek.
d.-miş besfāyic 95b/14
d. —miş eczāyı 57a/11

: döndürmek, krş. döndür-

: döndürmek
d. —ür 73a/6

dördinci

: dördüncü krş. dördünci
d. bāb 90b/1
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dördünci : dördüncü

d. 91a/17

d. 67a/15, 93b/11, 97a/8

dört

döşedöşe-

d. —sa 89b/1

d. gece 97a/8

2. kalkmak

: dört, 4

d. —ımaz 67a/9

d. bol- 81b/15

3. dinmek, kesilmek.

d. baòs it- 63a/8

d. —a 82b/13

dutdut-

d. —sa 85a/15

d. fā’ídesi 70b/8

d. —an 75b/7, 84a/11

d. günde 75b/7, 81b/15

d. ma- 85a/16

d. nesnedendür 66b/6

2. yaklaştırmak

d. vaúıyye 63b/10

oda d.-asın 61b/12

: dörder

3. durumunu korumak

d. dirhem 58a/11

óoş ve ùuyur d.-ar 68a/1
ısıcaú d.-a 94a/8

: döşemek

dutuldutul-

duyduy-

dücāc
düc c (A): tavuk

d. —den 97a/8

du‘ā
du‘ (A)

: bir çeşit rahatsızlık

f. 73b/1

dügme

:tomurcuk,gonca
:

d. ol- 83b/15

gül d. —sin 92b/14

: Allah’a yalvarma, yakarma,

peygamber d. —si 78a/8

niyaz.

dublāú
dubl ú

: hissetmek
d. —ar d.- maz 82b/11

d. —e (döşege) 77a/6, 87b/7,
88a/2-11-12

: tıkanmak.
d. —sa 80b/11

: döşek, yatak, şilte.
d. yumşak d. 69a/17

döşegen

: 1. musallat olmak

d. edviyye úadar 65b/12

d. —ye 71b/6,7,8

döşek

: 1. beklemek.

d. derecede 93b/11

d. dirhem 70b/11

dörder

durdur-

dühndühn-i belasan (A): pelesenk ağacının

d. —dan 94b/7

yağı

d. —sı 99a/10

d. 96b/10

: bir çeşit ot

dühndühn-i ferfiyÿn (A): sütleğen otu ve
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bundan elde edilen bir zamk.
Ferfiyun yağı

d. 73b/3

dürtdürt-

d. 62b/2

d. —e 79a/8

dühndühn-i frengi : frengi yağı

d. —eler 59b/15, 79b/6,

d. 90a/6

80a/10-15-16, 80b/17, 83a/4,
88a/4, 92a/3

dühndühn-i mübārek
müb rek : mübarek yağlar.

d. —se 75b/7, 76b/9-13-16,

d. 62a/10

77a/2, 86a/5-11, 87a/13

dühndühn-i ‘uúúab : tavşancıl kuşu yağı

dühün

dükeli

: sürmek

d. 61b/16

d. —seler 76b/6, 77a/3,

: yağlar

78b/13-14, 85a/16,

d. —ler 61a/2

85b/8, 89b/16

: hep, hepsi, bütün.

d. —üp 59b/4

d. dilde 90b/11, 91a/16, 91b/11

düş

: rüya
d. —inde 83a/9, 90a/14

d. —nce 57b/8

dünyā
düny (A) : cihan, evren
d. 97b/10

düşdüş-

inmek.

d. —yı 97a/5

dürlü

d. —ya 99a/3

d. —e 76b/16, 89a/14

: türlü, çeşitli

d. —mişe 83b/16

d. —dür 81a/17

d. me- 81a/8, 81b/8
2. düşmek, gelmek

d. ‘acāyibler 95a/1

göñlüme d.-di 97a/11

d. ġarayibler 95a/2
bir d. renc 68a/6

düşürdüşür-

: düşürmek

her d. derde 61b/15

d. —ür 77a/16, 77b/1, 86b/16

her d. maraøına 63b/9

d. —e 78b/10, 80a/17, 81b/7,

her d. yaġı 61a/3
d. -dür 81a/17
d. 77a/13

dürrāc
dürr c

: 1. düşmek, yukarıdan aşağıya

: turaç kuşu.

83a/15
d. eme- 83a/14

düşenbih (F): pazartesi günü.
d. —gicesi 69a/6
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düşmān
düşm n (F) : düşman.

beş e.-ce ãu 65b/17
e. —leri 96b/12

d. 87a/4
d. —ı 94b/12

ef‘āl
ef‘ l (A) : işler, ameller

düşmānlıú
düşm nlıú : düşmanlık
d. 87a/10

g. —i cimā‘a 70a/9

eflāc
efl c

:?
e. —ı 70a/8

düşvār
düşv r (F): güç, zor.
d. —dur 72b/16, 73b/5

düz

efrād
efr d-ı ‘urūú
‘ur ú (A): damardan boşalan kan
e. 65a/17

: düz, eğrisi büğrüsü olmayan.
d. ol- 69b/1
E

e. úanını 65a/15

efrāù
efr ù (A) : bireyler, fertler
e. —ıla 92b/9

ebemgümeci : ebegümeci
e. 58a/11, 65a/1, 90b/3

ecr (A)

e. 90b/11, 95b/15

: ibadet ve güzel işlere veya
sabır ve tevekkülle karşılanan

eger (F)

: eğer, şart edatı

bir belaya karşı verilen ahiret

e. 57a/1, 57b/6, 58a/3, 59a/12-

mükāfatı.

14, 59b/12, 60a/10, 60b/3,

e. —i 95a/14

eczā
ecz (A) : ilaçlarda kullanılan maddeler

61a/4,
61b/2 63b/8, 72a/2-5,

e. 71b/6-7, 94a/6

74b/14-17,

e. —yı 59b/5

75b/9-11-12-13-14-16, 76a/1,3

e. —ı 92a/14

77a/11, 78b/5, 79a/5, 79b/8,

e. —lardan 66b/1

edik

eftimÿn (Yun.): bağboğan, küsküt.

80b/3-10-14-15, 81a/3,

: mest

81b/9-10-12-15, 84a/15, 84b/3,

e. içinde 86b/10

85a/7, 85b/2,

edviyye (A): ilaçlar

87a/1-2-4-5-7-5-9-10-11-12-

e. 68b/7

13-14-15-16-17,

e. úadar 65b/10-12

87b/1-2-3-5-13, 89a/1,3

üç e. miúdārı 96b/2, 97a/4,

89b/4-12, 90a/10-11, 91b/6-14,

üç e.-ce ‘asel 64b/17

92a/10, 94a/8-11-14, 96b/1,
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97b/6, 98b/14,3 99a/15

egerçi (F): her ne kadar, ise de

e. 88a/16

eksileksil-

e. 68a/2

egir (Y)

: kasık otu, azak egiri, hazanbel

e. —dükçe 71b/10

eksük

e. 59a/8, 90b/13, 92a/13

egleneglen-

: dinlenmek, beklenmek

ehil (A)

ekşi

e. —dür 75a/3

: uzman.

e. enar göbegi 92a/16

e. —i (ehli) bil 66b/13

e. enar kökin 80a/16

e.—i(ehli) perdesiz ve ıyālsız ol-

e. hamir ile 78b/8
e. nesne ile 84a/5
e. —sinde 75a/6
e. —sinden 64a/13

düşünmeyen
e. 97b/10

e. —ler 79a/16

: ekmek, serpmek, saçmak.

e. —lerden 92a/11

e. —esin 59b/5

el

: el

e. —e 71b/6

e. 76a/15

e. —eler 59a/13

e. —üñ 98b/17

e. —se 89b/11

e. —iñden 63a/11

e. —seler 88b/9

e. —den 99a/7

: ekin, buğday

e. —üme 97b/9
e. —in 76a/8, 84a/11, 89b/3

e. 68b/16, 85b/12

e. —lerüñ 69b/3

ekli’lekli’l-i melík : koç boynuzu

e. —leri 66b/17

bkn. eklilü’l- melik
e. 59b/10

elbetde (A): elbette, mutlaka
e. 67b/15

eklilü’leklilü’l-melik : koç boynuzu
bkn. eklilü’l-melik

elçi

: genellikle

: elçi, temsilci
e. 98a/2

e. 59b/10

ekser

: ekşi

e. 66a/7

ehlehl-i dünya : dünya adamı, ahireti

ekin

: eksik, tam olmayan
e. olma- 84b/17, 88b/3

e. —ine (ehline) 88a/15

ekek-

: eksilmek

eleele-

: elemek
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e. —yeler 93a/5

emek

e. —yüp 58b/9

elek

: eleme aleti

e. —dür 98b/8

emin (A) : emin, şüphe etmeyen

e. —i (elegi) 93a/5

e. ol- 57b/7-15, 58a/4, 68a/5,

e. —den 93b/16

85b/5, 89a/13

elem (A) : ağrı, sızı, acı, sancı
e. 68b/6

uyhuyu e. uyut 78b/3

emlāó
eml ó (A) : tuzlar

e. vir- 68a/8
e. —den 79a/1

e. —dan 61b/7

emlec (A) : amlac otu

e. —ler 69b/16

elen —

: elenmek.

e. 95b/13

emr (A)

e. —e 96b/2

elãıl (A): hasılı, netice itibarıyla
el-óāãıl

emrāø
emr ø (A): illetler, hastalıklar
e. 72a/6, 97a/17, 98b/9

e. 62a/12, 62b/2, 92a/5

e. —ı eãúam 99a/14

elleõ (A) : lezzetli

e. —a 99a/11

e. nesne 68a/12

e. —dan 57b/6-14, 58a/4,

: elli, sayı

94b/11-17, 95a/4-8-12-16,

e dirhem 60a/16, 61a/7,

95b/3-7-11

62b/13, 64a/7, 64a/15, 64a/16,

emzüremzür-

64b/12, 62a/4, 83b/10
e. dördinci bāb 90b/1
e. yıldan 62a/12

em‘ā
em‘ (A) : bağırsaklar

emcek

: iş buyurma, emir.
e. —üñledür 99a/17

kısacası

elli

: çalışma, emek, iş

: emzirmek
e. —en ‘avrat 81b/2

enār
en r (F)

: nar
e. aġacına 85b/3
e. ṣuyı birle 79b/6

e. —da 65b/3

e. göbegi 92a/16

e. —daki 58a/17

e. kökin 80a/16

: meme

e. aġacını 82b/7,

e. 81a/10

e. úabını 82b/8, 82b/7

e. —de 72b/7

e. —ı 63a/2
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enbiú

e. —ler 68a/2-3

: damıtma için kullanılan cihaz.
e. 62a/3

eriterit-

e. —ucına 62a/3

e. —e (eride) 59b/15

encüm (A): yıldızlar
e. 99a/9

e. —üp(eridüp)60a/12-17, 60b/5

erik

erkan (A) : esaslar

e. —lar 92a/2

endāmlıú
end mlıú : organ, uzuv krş. endam

e. —ı hücre 61b/11

erlik

e. —i(erligi)76a/14-17, 79b/3-16

sust e. —ı (endamlıàı) 65b/8,

e. —e (erlige) 80b/9

sust e. —a (endamlıàa) 65b/14

e. —in (erligin) 80b/1

esāmí’i
es mí’i müfredāt
müfred t : bitki isimleri

engÿrengÿr-ı rÿbāh
rÿb h (A): it üzümü
e. 90b/4

eåer (A)

esirgeesirge-

: esirgemek, korumak.
e. —ye 98b/5

esúām
esú m (A): hastalıklar, illetler

e. —i (eñligi) 62a/17

e. 97a/17, 99a/14

: erkek.

e. —dan 57b/7, 58a/4, 72a/6,

e. -üñ erligin artur- 80b/1

esúām
esú m-ı ãafrāviyye
ãafr viyye: safra hastalığı

e.-üñ şehvetin artur- 92a/2
e. —lerüñ şehvetin 78b/4
e. —e 93a/15

erba‘a (A) : dört

eren

: te’sir, nişan, iz.
e. —i 58b/8, 63b/2, 79b/1

: boyacılıkta kullanılan kökü
kızıl ot

er

b. —ı 90b/2

: bir bitki adı
e. 57a/4

eñlik

: erlik, erkeklik

sust e. 67a/15, 68a/7

70a/9, 71a/12, 76a/16

engüşt

: erik
e. 75a/4

endām
end m (F): organ, uzuv
e. —dan 91b/13

: eritmek.

e. 68a/4

eski

: eski, yıllanmış
e. ol- 72a/2
e. keremidi 61/4

tiryāú -ı e. 97a/10

e. ãarımsaġı 62b/4

e. —nuñ 97a/12

e. zeyt yaġı 62a/6

: ermiş, veli, evliya.

e. —den 79a/14, 80b/15
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göz e.-i 73a/5

e. —yince 77a/8

keçi e.-i 72b/16

2. kalıcı

koyun e.-i 72b/14

e. öksürüge 78b/7

úuzı e.-i 70a/17

esrār
esr r (A) : gizlenilen, bilinmeyen şeyler
e.-ı hiúmetden 94b/9

oġlaú e.-i 72b/15

e. —ı óükemādandur 71a/2

şaóm-ı dücāc e.-i 73b/6

e.-ı ilāhi 97b/5

teke e.-i 72b/16
bed-nÿs e.-in 88a/13-14

eşcār
eşc r (A): ağaçlar

çaúal e.-in 85a/2

e.-uñ menfa‘atin 82a/5

ãıġırcıú e.-in 88b/7

eşedd (A): daha, şiddetli.

tavuú e.-in 88a/16

e. 68a/8

e. —ini 85b/2, 88b/8

eşek turp : bayır turpu, yabani kaşık otu

bud e.-ini 71a/15

e. 90b/10

úaùır e.-ini 83b/7

eşribe
eşribe (A): içkiler
e. 70a/3

kedinüñ e.-ini 86a/9

e. —i müshilātuñ 93b/6

şişen e.-ini 71a/5

e. bābında 66b/14, 67a/5-14

anuñ e.-inden 87a/9

e. —ler 70a/6

eşyā
eşy

et

eùibbā
eùibb (A) : hekimler, doktorlar.

e. —lerden 93b/8

e. 69b/10, 71a/3

: eşya

e. —ı mıãrı 96b/17

e. —nuñ ùabi‘atı 92a/5

e. —ı ‘ameli 61b/11

e. —da 75b/2

e. —ı ‘amelidür 61b/10

: et

etmek

: ekmek

e. 71a/6

e. 71a/10, 77a/10, 84b/16

e. bitür- 60b/16

e. —ile òamırsuz 71a/17

e. —üñ semüzi 74b/2

sovuk e. i 75a/7

at e.-i 73a/1

tenñur e. idür 72a/4

deve e.-i 73a/1
geyik e.-i 73a/2

eùrāf
eùr f (A) : yanlar
e. —ını 62a/2
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ev

e. —i 98b/8

: ev, hane
bir e. 89a/7

evvelā
evvel (A) : önce, ilk önce

e. —üñ úapusına 83a/13

e. 59b/8, 60a/6, 62b/3, 64b/8,

bir e.-i 90a/2

83a/7

e. —e 57a/6

evvelki (A) : önceki

e. —de 83a/12-17, 84a/9,
84b/16-17, 85a/13, 85b/3,

e. 57a/14

evzān
evz n (A) : tartılar, ölçüler

86a/17, 88a/9, 89b/15
ol e.-den 90a/2

e. et- 94a/5

eyegü

evceh (A): çok uygun
e. —dür 68b/2

e. —si 69b/11-16

eyit-

evlād
evl d (A) : çocuklar

evlen —

: söylemek
e. —i vir-(eydivire) 87a/14

e. ol- 68a/16

e. —miş (eyitmiş) 98a/3

: nikahlanmak.

e. —ürler (eydürler) 98a/1

e. me- 67b/15

evrāk
evr k

: kaburga

eyle

: yapraklar, kağıtlar
e. —dan 61a/5

evvel (A) : önce, ilk, birinci.

: öyle
e. 66b/5

eyle-

: eylemek, yapmak; yardımcı
fiil

e. 60a/1, 76a/2, 82a/15

e. ‘amil 99a/12

bundan e. 97a/10

cem‘ e. 62b/14

gerek aġudan e. 96a/4

fikr e. 99a/4

e. baharda 66b/4, 67b/4,

óall e. 63a/8

77b/10, 94a/6

hayr içün e. 98b/17

e. çihārşenbe gicesi 69a/4

is‘timāl e. 63a/5

e. derecede 65a/9, 71b/15,

kebāb e. 71a/7

72a/13, 72b/3, 74a/8, 80b/9,

mehlem e. 60b/11

93b/8

saóú e. 61a/1

e. —ki ‘ādet üzerine 62b/14

şāflar e. 58b/7

e. —kinden 61a/15

vezn e. 89a/9
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eyleeyle-

: eylemek

rişte e.-ye 71b/4

e. 93b/5

sāfí e.-ye 76a/14

e. —düm 97b/11

sakin e.-ye 77a/10

e. —düñ 99b/1

siyāh e.-ye 77a/2

intiúal e.-di 98a/15

tütsi e.-ye 83b/7

úāyim e.-di 68a/10

zā’íl e.-ye 77a/1

e. —miş 97b/2

zāyil e.-ye 75b/17, 76a/16,
76b/11

bol e.-r 79b/15
úabø e.-r 65a/16, 65b/8

ziyāde e.-ye 98b/1

úat‘ e.-r 65a/15, 65b/7

berāber e.-yüp 64a/14

nerm e.-r 73a/7

e. —dügümdür 92a/8

sāfí e.-r 79b/16

e. —me 95a/11, 98b/9, 99a/5

sust e.-r 69b/5

cimā‘ e.-mek 69b/6

toóme e.-r 74a/5

i‘timād e.-mek 98a/4

ihmāl e. —sem 98a/16

ri‘āyet e.-mek 69a/13

böyle e.-señ 61b/5

muhtāc e. me- 62a/12

biryān e.-se 76b/1

ziyān e. me- 96b/15

cimā‘ e.-se 69a/7, 85a/10,

eyü

85b/5

: iyi
e. 63a/7, 72b/9

úurãlar e.-se 57a/6

e. —dür 60b/14, 65b/3, 71b/12,

e. —seler 89b/15, 90a/2

77b/14, 80b/1,85a/4, 92b/15

e. —rse 98b/16
øuhur e. —rse 94b/13
e. —rseñ 57a/6

eyüce

: iyice
e. ol- 97a/8

eyyām
eyy m (A): günler

e.-ye farú 98b/12

e. —ı 68a/17

halt e.-ye 60a/17

bahar e.-ı 94b/10

úaví e.-ye 75b/10

bu e.-ı 69a/12

pāú e.-ye 76a/15

güz e.-ında 94a/6

pāre pāre e.-ye 84b/7

eyyühe’larī
n: bir çeşit ot.
eyyühe’l- ġar
ar úūn
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e.78a/4-5

ez —

“ben” manasına gelir.
f. 66a/16, 99a/1

: ezmek
e. —eler 96b/12

faró

f.-ları 60b/16

e. —üp 57b/2, 58a/6-13, 64b/14
81b/15, 84a/5, 84b/14, 86b/1

fārisí
risí

87b/17, 88a/1, 89a/3, 89b/9
90a/3-6, 97a/7

farú (A)

farsí

: Fars, İranlı

: başlangıcı olmayan

f. 90b/13-15

e. 97b/13

f. 90b/8-14-17, 91a/3-8, 91b/1,

F
: aygır

92a/1

fāsıú
sıú (A) : Allah’ın emirlerini

f. 74a/3

tanımayan, sapkın günah

fā’íde
’íde (A): fayda, menfaat

işleyen, fesatçı, kötülük eden.

f. 63a/15, 64b/4, 66b/13,
67a/5-14, 76a/17

f. ol- 68b/17

fāsid
sid (A) : kötü, fena.

f. it- 63b/6, 73b/10-11,

f. it- 73b/14

74a/1, 74b/3-9, 75a/10,

mizāc-ı f. —i 70b/6

78b/13, 79b/13, 80b/9

f. —leri 93a/13, 94b/14

f. —si 58a/3, 59a/2, 63b/7,

faãíó (A) : iyi söz söyleme kabiliyetinde

70b/8-16, 74a/9-13, 75a/13

olan

f. —si ol- 89a/1

f. ol- 87b/5

f. —lerden 64b/4

f. zübān ol- 88a/5

f. —lerin 71b/14

fā’ídelü
’ídelü

: ayrılık, başkalık, fark
f. 98b/12

e. —ile ikāmet 68b/13

faól (A)

: Fars
f. 91a/9

ezān
ez n (A) : ezan

ezel (A)

:?

faãl (A)

: bölüm, kısım

f. —lerinden 66a/8

f. 74a/3, 74b/10, 81a/5

: faydalı

f. —da 81a/5

f. —dür 84a/15

f. —ında 94a/9-11

faúír (A) : alçakgönüllülük göstererek

farø (A): tahminde bulunma
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f. —a 87b/12

fesligen

fefe-ammā
amm (A): kaldı ki, gelince

kokan süs bitkisi

f. 68b/6, 69b/17, 72a/2,
72b/2-3-8-11

f. yaġı 61a/4

feth (A)

fehm (A) : anlama, idrak
f. it- 99a/5

fenā
fen (A)

: açma, açılma.
f. bābı 99b/1

fetíl (A)

: fitil

‘aúlı ve f. -i 87a/5

f. 57a/2, 60b/3, 80a/12

: geçici, ölümlü

f.-e eyle- 60b/4

f. dünyāya 99a/3

f. —ler eyle 57a/3

ferāó
fer ó (A) : gönül açıklığı, sevinç

feyyāø
feyy ø (A): feyiz, bereket ve bolluk

f. it- 63a/6-16

veren, Allah

f. vir- 80b/9
f. úalb 67b/17

f. 98b/9

feyø (A) : ilim, irfan

f. —ları 60b/16

ferc (A)

: fesleğen, yaprakları güzel

: kadının edep yeri

i. it- 98b/9

fındık

f. —ini 85a/10

bkn. fınduú

f. —ine 69a/2

ferfíyÿn (A): sütleğen otu ve bundan

: fındık

f. 61a/9

fınduú

elde edilen tıbbi bir zamk.

: fındık
bkn. fındık

f. 62a/16, 62b/2-13, 96a/17

f. 75a/7, 82b/17

96b/11

f. úabını 83a/5

f. yaġıdur 62b/12

f. —ı 83a/2-3-4

f. —ı 62b/7

fısdıú

fermān
ferm n (F): emir, buyruk.

bkn. fıstıú

f. 98b/15

fesād
fes d (A) : bozulma, fasid olma.

f. 61a/9

fıstıú

şerr vü f. 88b/3

: fıstık
bkn. fısdıú

f. —ı mizāc 68a/7
f. —ından 59b/9

: fıstık

f. 75a/9

fidān
fid n

: fidan, yeni yetişen ağaç.
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fikr (A)

f. —ını 82a/15

dār-ı f. “başbiber” 57b/16,

: fikir, düşünce

96a/16, 96b/8, 97a/2

f. eyle 99a/4

fülfülfülfül-i ebyāz
eby z: beyaz biber
f. 96b/10

f. —i it- 97b/11

fi‘l (A)

: iş, amel, eylem, hareket

fülfülfülfül-i esved
esved : karabiber

f. 68a/13

fi’l —cümle (A): nihayette, sonunda

f. 96a/16

fülūr
fül rī

f. 67b/5

fi’lfi’l-óāll (A): bu anda, hemen, şimdi

biñ f. vir- 95a/13

fürÿc (A) : piliç

f. 92b/8-7

fireU
fireU

: frengi hastalığı

f. 73b/2

fütāde
füt de (F): düşmüş, düşkün.

f. zaómetine 61b/15

f. 98b/17

fulān
ful n (A) : falan
f. derde 74b/6
f. maraø 74b/7

furãat (A): fırsat, uygun zaman, elverişli
durum

G

ġāfil
fil (A) : gaflette bulunan, ihmal eden,
gafil
ġ. olma- 68b/8, 81a/12

ġaflet
aflet (A): gafillik, boş bulunma.
ġ. itme- 95b/8

f. bul- 98a/1

fute’i bökle

:?

b. —ye 93a/4

fuøāl
fuø lātt (A) : fazlalıklar, artık maddeler
f. 66b/11

fuøulet (A) : fazlalıklar, artık maddeler
f. —i 71a/1

fücl (A)

: turp
f. 91a/10

fülfül (A): biber
f. 62b/6, 73b/10, 96b/10
f. birle 78b/14

:?

ġ. olunma- 63b/15

gāhí
hí (F)

: arasıra, bazı
g. 61b/13, 98a/15

ġalebe
alebe (A): üstünlük, fazlalık.
ġ. -i safrāyí 74b/1
ġ. úıl- 89b/5

ġālib
lib (A) : üstün, fazla, çok.
ġ. ol- 67b/8,68b74
ġ. —dür 68a/3
ġ. kişilere 73a/3

ġalíô
alíô (A) : yoğun, keşif, yapışkan
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ġ. 72b/1

ġayír
ayírā
ayír (A): iğde

ġ. ve úa’im ol- 60a/3

ġ. 90b/15

ġ. ol- 60a/10

ġalíôlıà
alíôlıà

ġayra
ayra

: yoğunluk

ùabib-i ġ. muhtāç olma- 99a/16

à. —ı 73a/11

ġam
am (A)

: başka, başkası.

ġayrı
ayrı

: başka, başkası, diğer.

: gam, kaygı, tasa

ġ. 61a/10, 61b/2, 63a/13,

ġ. ve ġussa 69a/6

63b/14, 66a/8, 68b/6, 70b/7,

ġamz
amz (A): kaşla gözle işaret, göz kırpma.

80b/12, 81b/17, 85a/14,

ġ. it- 98a/1

86a/11-13, 93a/12,

ġar
arāyib
ar yib (A): tuhaf, şaşılacak şeyler

96a/2, 99a/9

ġ. —ler 95a/2

ġ. ’ı 86a/13

ġar
arġara
ar ara

ġ. —ya 99a/15

: gargara, ilacı ağızda

ġ. —sında 96a/7

çalkalama

ġaøab
aøab (A): dargınlık, kırgınlık, darılma.

ġ. 76a/13

ġ. 66b/16

ġaraø
araø (A) : maksat, gaye.
gebe

g. 68a/15

ġārrīú
úūn
n

: hamile
g. ol- 85a/10, 85b/6, 86a/16,

: katran köpüğü

87a/7

eyyühe’l- g. 78a/5

g. olma- 85b/17, 86a/7

g. 78b/5

g. ‘avrat 82b/16

ġasl
asl (A) : yıkama, temizleme
gece

anuñ ġ. —ı 95a/7

ġāyet
yet

g. 81a/16

: önüne geldiği kelimeleri “çok,

geç

pek çok, son derece”

: gece

: beklenen, istenen zamandan
sonra

manalarıyla pekiştirir.
ġ. 57a/3-15, 59b/5, 60a/14,

g. yürü- 73a/11

62b/14, 64b/5, 65a/16, 65b/15,

g.g. al-67a/2

66a/10, 68a/4, 69b/7, 70a/1516,

71a/3,

71b/12,

geçgeç-

ãorba g. me- 94b/3

72a/7,

76b/2, 77a/2, 81b/15, 92a/2

: geçmek

geçürgeçür-

: geçirmek
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g. —esin 62a/3
g. —üp 66a/2, 93b/16

gelgel-

g. —iriligine 72b/10

ger (F)

: gelmek
g. 95a/11, 95b/8

g. 99a/12

gerçek

acı acı g. —ür 67b/7
úalúa g.-ür 67a/1

g. —dür 98b/14

gerek

ãalāóa g.-ür 67b/11

g. —dür 62b/8, 65b/2, 69b/11,

ãalāóiyyete g.-ür 67b/5

70a/3-6, 79a/13

kıvÀma g. —e 63b/14, 96b/7

g. müfred g. mürekkeb

g. —se 80b/15, 88a/8, 89b/13

96a/3-4

g. —ürse 98b/13

saúınmaú g. 68a/9

g. —ince 60a/2

g. —se aġu ile 96a/5

g. —üpdür 94b/9

g. —olduú da 63a/12

g. —en úara ãuyın 75b/9

gerekgerek-

geñiz

: gerekmek, lüzumlu olmak
g. —mez nesne’i 75b/2

germ (F) : sıcak

bevli ile úan g.ene 78b/1

g. eyle- 73a/7

g. —düginden 98a/11

g. ol- 67a/8

g. me- 66b/9, 67a/17, 85b/13,

g. ve ter ol- 68b/3

88a/3

geñez

: gerek, gerekli
g. ol- 57b/3

g. —en çirki 75b/6

genç

: gerçek, doğru

úıvāma g.-ür 67b/3

g. —en úızıl ãuyı 64b/6

gelincik

: “eğer” edatının kısaltılmışı

getürgetür-

: 1. getirmek

: gelincik çiçeği

iãtihā g.-ür 63a/1

g. —çiçeginüñ ãuyın 76b/17

ãaøılıú g.-ür 74b/11

: genç , körpe, taze.

unutsaúlıú g.-ür 74b/13

g. besli ùavuúı 71b/2

uyòu g.-ür 65a/11,

g. koyun 72b/13

73a/1, 79b/8

: kolay

úıvāma g.-esin 63a/10-11

g. poġura 89a/4-15, 90a/3

úıvāma g.-eler 64b/13

: geniz

g. —se 83a/1
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úıvāma g.-üp 64b/17,
65a/4, 71b/11

gevde

ġ. vir- 72a/1, 72b/2-6

2. dökmek, yazmak.

73a/8-11, 74a/7

úaleme g.-dügü 98b/3

À. —dur 72a/7, 72b/9

3. geçirmek

ġ. nuñ derecelerin 71b/13

óarekete g.-ür 74a/10

ġ. —yı 93a/16

: gövde, vücut

ġ. —sı 70b/14, 72a/12, 73b/3,

g. —de 80b/4-6

74a/9, 75a/8-16

g. —sine 76a/9, 78b/13-14,

ġ. —laruñ 70a/8

79b/10

ġ. —ları 70a/1, 71b/13

g. —sinde 81b/12

ġ. —lıġında 74a/5

geyesi

geyik

gibi

: gibi
g. 59a/1, 67a/7, 67b/6,

g. —se 85b/4

69b/2-15, 77b/12, 79a/10,

: giysi

81a/3-16, 84a/17, 86a/8,

g. —ye 77a/8

94a/10-12, 95a/1-2-6, 95b/5,

: geyik

96a/2

g. boynuzın 84b/10

g. nüñ 66b/11

g. boynuzından 84b/12

g. —lere 94b/3

gice

: gece

g. ödüni 84b/9

g. 86a/12

: gezmek

ġ. bir g. 64b/6-11, 89b/1

g. —er 81b/12

bir gün bir g. 63b/1

gezd (F) : havuç

gezingezin-

ġ. —ında (ġıdālıġında) 74a/5

: giymek

g. eti 73a/2

gezgez-

ġıd
ıdālıú
ıd lıú : gıdalık

: çok, oldukça
g. 58b/1, 64a/9, 64b/1

geygey-

ġıd
ıdā
ıd (A) : besin, gıda.

renc g.me- 68b/6

g. —lerine 80a/15

gey

g. —eler 79a/16

ol g. 58b/7-8

g. 91b/1

sefere gidecegi g. 68b/17

: gezinmek

g.’i gündüz 86a/8

291

g. ġıdāsı 70b/13

gilgil-i ermeni (F): ermeni kili olarak da

g. —de 76a/1

adlandırılan bir tür boraks

g. —si çiharşenbe g.-si 69a/4

g. 91b/2

düşenbe g.-si 69a/6

gilgil-i maòtÿm : kızıl toprak

sen —şenbe g.-si 69a/7-8
şenbe g.-si 69a/10

g. 91b/2

gilgil-i yumhir : (A) kızıl toprak

ulu bayram g.-si 68b/10
yek-şenbe g.-si 69a/11

g. 91b/3

gir -

ayın on beşinci g.sinde 68b/9

ãuya g.-me- 79a/13

girÿyā
girÿy

aóbana g.-lerde 67b/3

giciyik

giç

: kaşıntı, uyuz

: bir bitki adı
g. 91a/4

girü

: tekrar, yine

g. —e (giciyige) 74a/1

g. 67a/17, 71b/7, 76b/5-6,

: geç

83a/2, 94a/2-4, 96b/1

g. 85b/9

gider -

: girmek

gitgit-

: 1. gitmek, dinmek, kesilmek

: gidermek, ortadan kaldırmak

aúı g.-e (gide) 85b/14

g. —ür 62a/11, 62b/13-17,

öksürügi g.-e (gide) 83b/6

63a/6-14, 65a/12-14, 70a/9,

su g. —e (gide) 61a/17

72a/9, 72b/4-14, 75b/6-7,

susuzluġı g.-e (gide) 88b/5

77a/7, 81a/7, 91b/17

rencin g. —e (gide) 76b/10

g. —esin 63a/8, 63b/10

tekebbürligi g.-e (gide) 89b/8

g. —e 57b/6, 64b/15,

sişleri g.-üp (gidüp) 97a/8

75b/10-12-14, 76a/11-15,

2. gitmek, akmak

76b/1-3-13-15, 79a/9,

úan g.-se 93a/16

80a/1, 82b/2, 83b/12,

úan g.-en (giden) ādeme 92b/6

91b/15

úan g.-ene (gidene) 58b/14,

g. —üp 66a/1, 71a/12, 75b/13,
76a/12, 79b/11
g. —meyince 89a/16

92b/15
ãu g.-üp (gidüp) 62b/7
ãuyı g.-üp (gidüp) 66a/14
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yÀbÀna g. me-62a/4

giz

gök

(F) : bir bitki adı

göbek

g. gözli 83a/5

g. 90b/14

2. ham, olgunlaşmamış

: 1. karnın ortasında bulunan

g.-i (gögi) 77b/11-16
g.-üni (gögüni) 77b/16

çukurluk
g. 75b/11, 93a/1

gökçek

g. —e (göbege) 75b/11, 92b/7

gölge

g. —ine (göbegine) 81a/10
2. bazı sebze ve meyvelerin

: gölge
g. —de 57a/1, 86a/10

göm —

: gömmek

ortası

g. —e úo- 86b/8

g.-i (enar göbegi) 92a/16

g. —e 85b/12

: güvercin
g. 86b/7, 88a/9

g. —seler 88b/13

göndergönder-

: ulaştırmak, göndermek

g. yiyen ādem 87b/15

g. —dükde 97b/17

88a/9

g. —dügüñüz òˇace 98a/2

g. —yavrusını 70a/11

gögüs

: güzel, sevimli, hoş
g. -ol 85b/16

g. —i (göbegi) 92b/6

gögercin

: 1. mavi

gönderil

: göğüs
g. 73a/15

: gönderilmek, ulaştırılmak
g. —dük 98a/17

göñül

: gönül, iç.

g. aġrısına 72a/9, 74a/14

g. şaêılıàı69a/14

g. iriligine 72b/10, 74a/2

g. —i (göñli) 63a/16, 69b/2

g. —i (gögsi)ve bedeni 69b/13

g.—i (gönli) dön- “mide

g. -i (gögsi) òorlayana 80b/5

bulanması” 64b/8, 74b/15,

g. -i (gögsi) nerm eyle- 73a/7

75a/11, 80a/16

g. -i (gögsi) ãovuúluġın 76a/7

g. dönder- 73a/6, 91a/17

g. —i (gögsi)ve òancere’i73a/17

g. —üme (göñlüme) 97a/11

g. —e 63b/6, 65a/9-13, 72a/11,

g. —inde (göñlinde) 86b/12

74a/9, 74b/9
g. —inde (gögsinde) 90a/12

gör -

: görmek
g. —düm 97a/13
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g. —e 66a/7, 71a2, 76a17,

89a/5-12-15, 89b/7,

81a/17, 82a/15, 86a/18, 86b/15

90a/11-13-15

g. —eler 66b/14

g. —seler 83b/4, 86a/4-12,

g. —en 87a/13

86b/3-10, 87a/10

g. mek 66b/16, 81b/3

g. —üp 87a/17

g. —mekde 81b/3

g. —en 87a/5

g. medük 80a/13, 94b/11, 95a/2

götürüngötürün-

g. —mez 80a/13, 97a/5
g. —meyesin

göre

götrüngötrün-

götürgötür-

göyüngöyün-

: yanmak, sızlamak.
g. —se 59a/14

: göre (edat)

g. —dügine 59a/16

g. 70a/3, 71b/14, 76a/17

g. -miş yire 59a/16

göyündürgöyündür- : yaktırmak

: görülmek
g. —miş 58b/3, 62a/8, 97a/6

göstergöster-

g. —e 85a/6

g. —meye 66a/9

96a/9

görülgörül-

: fitil yerleştirmek

g. —seler 88a/6

göz

: göz

: görülmesini sağlamak

g. 66b/7, 94a/6, 95a/2

g. —ür 99a/13

g. eti 73a/5

g. —mek 96b/5

g. nÿrı 66b/7

: fitil yerleştirmek

g. yaşın 85b/16

g. 58b/10

g. —üñ 85b/6, 81b/4

g. —e 58b/13

g. —i 87a/16, 80a/6, 81b/4 (Bel)

: kullanmak, fitil sokmak

g. —e 83b/12, 85a/3,

g. —esin 89a/9

85b/1-6-13-16, 86a/1-7,

g. —e 58b/11, 59a/10,

87a/16, 91b/14

89a/13,16, 89b/6

g. —de 79a/8

g. —eler 59a/6

g. —üni 87a/12

g. —se 84a/7-13, 84b/5-8-12,
85b/4-7-16-17, 86a/6-7,
86b/5-12-13, 87a/2-3-4-9,

g. —üne 79a/8, 88a/2, 62b/11,
87b/13
g. —leri 81b/5, 83a/6, 88b/8
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gözetgözet-

g. —lerin 81b/5

61a/4-6, 62b/14, 76a/12,

g. —lerini 87a/3

89b/17

g. —lerine 87a/3

g. yaġı ile 63a/16

g. —ünde 89b/11, 79a/8

g. —i 78b/10

: gözetmek, beklemek

gülb (F): gülsuyundan yapılan bir tür
gül-āb

g. 98b/17

gözli

gözsüz

şurup

g. —mek 69a/12

g. —ıla 57a/9

: gözlü

g. —la 57a/5-9

g. —li 83a/5

g. —ı 57a/15

: gözsüz

gülbeşer (F): bir tür macun
g. —gibi 81b/10

g. ol- 69a/3

ġub
ubār
ub r (A) : toz

gülengübīn
gülengüb n (F) : gül yaprağı ve baldan
mürekkep bir macun

ġ. ol- 64a/9

ġufr
ufrān
ufr n (A) : Allah’ın af, merhamet ve

gülger

g. 91b/3

rahmeti
g. 76a/4

ġuããa
uããa (A): sıkıntı, keder, üzüntü.

ġuy
uy

gül (F)

: bir bitki adı

gün

: zaman, vakit
beş altı g. 79b/1

ġam ve à. çekme- 69a/6

b. g. bir gice 63b/1

: mercanköşk

birúaç g. 59b/16, 71a/11,

g. 91a/8

77b/10, 80b/13, 93a/10

: gül ağacının kokulu çiçeği

her g. 60a/2

g. 59a/15, 61a/7, 62a/14,

kırk g. 81b/8

64b/16, 81a/16, 92b/13

nev-rÿz g. 78a/10

g. —ile 59a/15, 87b/6

on g. 70b/14, 79b/17

g. ãuyı 64b/10

üç g. 58b/10, 61b/13, 85a/1

g. suyunı 81a/16

pencşenbe g.-i 69a/8

g. şarÀbı 63a/14

muttaãıl g. —ü 75b/17

g. yaprağı 63a/16

on g.-e dek 60a/3

g. yaġı 59a/17, 59b/4,

g. —de 79a/14
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dört g.-de 75b/7, 81b/15

güzel

úırú g. -de 61a/8

g. ol- 82b/16

üç g.-de 59b/5, 75b/6,
79b/4

H
óabb (A) : hap, hap şeklinde ilaç

günāh
gün h (F): günah, kötülük.

güneş

h. —dur 92a/16

g. —larum 98b/4

h. —ı 92a/15

: güneş

h. —uñ birin 58b/7

g. —e 61a/7, 69a/1

h. —lar eyle 58b/7

g. —den 94b/9

gündüz

: gündüz

h. —lar it- 92a/15, 92b/2, 94a/5

óabbāzí
óabb zí (A) :kısa ebegümeci otu

g. 69a/15

yabani ebegümeci

güneykgüneyk-i óaãúuú : yaban marulu
g. 91b/6

günlük

: günlük ağacı ve bundan elde
edilen zamk.
g. 59a/3, 60b/10, 62a/15,
92a/13-17, 92b/6
g. —ile 81b/7
g. yaġı 62a/15
g. —i (günlügi) 62b/8

güvāriş
güv riş (F) : cevariş, hazmettiriciler
g. 66a/9

güyegi otı : güveyi otu
g. 91b/9

güyegü otı : güveyi otı.
bkn. güyegi otı.
g. birle 72b/11

güz

: güzel

: sonbahar
g. —de 57b/14, 94b/1

h. 90b/4

óabbe

: ölçü miktarı
ó. 87a/16, 92a/12

óabbı belesan : bir bitki adı
h. 96a/16

óabbóabb-ı úābıż
ú bıż : kabız hapı
ó. 92a/15

óabbu’l —ġar
ar : defne yemişi
h. 96a/13, 97a/14

óabbu’sóabbu’s-selāùın
sel ùın

: kene otu

ó. ile 94a/1
ó. -dur 93b/8
ó. —i 93b/16

óabbü’sóabbü’s-sevdā
sevd (A): kara çörek otu
h. 91a/11

hābdutan
bdutan : kemafitus, yer çamı denilen
ottur.
h. 77b/3, 97a/14
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óabíb (A): sevgili

ò. ol- 86b/3

h. —i óaøreti 99a/8

hafta

: takvimle belirlenen yedi

|absu’labsu’l-bevl : idrar tutulması

günlük zaman
h. 66b/2, 79a/14, 85b/8

h. 81b/4

óaúiúat (A)

óˇāce
óˇ ce (F) : hoca
ó. 98a/2

h. 76a/6, 98b/6

ó. ol- 97b/15

h. —üzre 99a/4

óacerü’lar :defne yemişi
óacerü’l-ġar

óaúir (A): itibarsız, değersiz, aşağı
ó. 97b/7

ó. 79a/1

óācet
cet (A) : ihtiyaç, lüzumlu.

Óaúú (A) : Allah

ó. —vaútında 63a/5

ó. 98b/16

vaút-ı ó. —de 90b/2

ó. —dur 99a/8
ó. Te‘ālā 98a/17, 98b/4

òacíl (A) : utanmış, kızarmış.

óad (A)

ò. it- 95b/6

ó. uñ ‘aùası 99a/10

: had, sınır

ó. —a 97b/10

h. —den fazla 93b/3

óaúúında : ilgili olarak, üzerine.
h. 74b/5, 86b/13

óadaúāt
óadaú t : hadek, patlıcan
ó. gerekdür 70a/3

Óaú Ta‘āl
Ta‘ lā :
H. 68a/9, 98a/17, 98b/4

óadiå (A) : peygamberimizin kutsal sözü

H.—nuñ(Óaú Ta‘ālānuñ) 68a/16

h. —i şerif 74b/6, 88a/15,
93a/14, 93b/4

óafaúān
óafaú n (A): kalp sıkışması

óāll (A)

: oluş, devam
ó. it- 84a/4

ó. 96a/2

ó. ol- 94a/1

ó. —ı 65b/5

ó. —i 97b/10

ó. —a 74a/2, 89b/6

óāfıô
fıô (A) : ezberleyen

òafif

: gerçek

óalāã
óal ã (A) : kurtulma, kurtuluş
ò. bul- 62b/1177b/10, 87a/9,

ó. ol- 88a/5

87b/14-17, 88b/16, 90a/7

: derin olmayan, çabuk

ò. it- 78b/9

uyanılan

ò. ol- 78b/11, 79a/3, 83a/10
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ò. bulduúdan ãoñra 98a/12

ó. it- 59a/17

óalāvet
óal vet (A): zevk
ó. ol- 67a/10

ó. ol- 66a/3-13, 66b/12

óÀllü

ó. nüñ 67b/7

ó. —i 67b/17
|. —dür 67a/17

òalāyıú
òal yıú

óālde
lde

óalù (A)

: karıştırma.

: halayık, halk

ò. eyle- 60a/17

ò. 85b/7

ò. it- 58a/14, 59a/16, 59b/1,

: “-a mukabil, rağmen”

60a/8, 62a/17, 76b/8, 79a/17,
85a/1, 88b/8, 92b/2, 94a/2

manasında bağlama edatı
h. 65b/1, 67b/14, 81b/12,

òalvet (A): yalnız ,tenha kalma

88a/16, 98a/9

óāliú
liú (A): yaratan, var eden, Allah

ò. 69b/2

òām
m (F)

ò. turunç ãuyunı 81a/11

óalim (A) : tabiatı yavaş olan, yumuşak
huylu

óāmile
mile

h. ün- nefes 89b/7

ó. olma- 89a/17

óamír (A): hamur, maya

95a/4-8-12-16, 95b/3-7-11

h. ile 78b/8-10, 79a/2, 80b/14
h. —ı 72a/5

òalú (A) : insanlar
ò. —ı ‘alemden 62a/9

òamírsiz

ò. içinde 86b/12, 87a/13,
89b/4

: gebe, hamile
ó. ol- 85a/6

óāliã
liã (A) : katkısız, saf.
ò. it- 94b/11-17,

: olgunlaşmamış, ham
ò. —ıla 72b/1

ó. —ı ‘ālemüñ kemāli 75b/1

: hamursuz, mayasız
ò. etmek yi- 71a/9

òamírsuz : hamursuz

ò. —uñ suallerinde 70a/4

ò. etmeg —ile 70a/14,

ò. —a 95b/4

ò. etmeg —ile 71a/17

òalúalan — : halka biçiminde olmak
gözleri ò. —ur 67a/8

óall (A)

: halli

: eritme, çözme
ó. eyle- 63a/8

óamle

: bir bitki adı
h. 59b/10

óammām
óamm m (A): hamam
ó. —a 59a/7, 60a/1
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ó. —da 69b/6, 75b/8, 76a/9,

òarāb
òar b (A): harap, bozulmuş

76b/9
ó. —dan 88b/16, 92a/3

ò. ol- 86b/8

óarām
óar m (A): şeriatçe, dince yasak edilmiş

óamã (A) : beş

òān
n (F)

şey

h. 72b/3

ó. yirlere 69a/1

: hükümdar, hākān

helāl ile ó. —ı 98b/12

Sultan Selim Òān Bin Bayezid

óarāmí
óar mí (A): hırsız, haydut

Òān 73a/3
ò. —ı 98a/5

ó. ol- 69a/5

óarāret
óar ret (A): hararet, ısı, sıcaklık

ò. —a 98a/1-3

ó. —i def‘ it- 65a/8, 79b/12

ò. —larından 97b/15

ó. —i 63a/14, 76a/12, 76b/3

òān
nāzır
zır (A): sıraca adı verilen bir çıban

mi‘de ó.-in 63a/14

ò. —a 60a/6, 85a/4

ó.-in def‘ it- 72a/11

óanāzır
óan zır (A): krş. òānāzır

yürek ó-ine 63a/12

ó. —a 59b/14

óancere (A): hançere, gırtlak.
ó. 72b/10
ó. —i 73a/17

ó. —de 63b/5

óararetlü : hararetli
ó. gögüse 72a/11

óarÀret
óarÀretret-i àaríziyye: vücudun normal

óannā
óann (A): kına ağacı
ó. 59b/3, 91a/16, 96a/15

h. 67a/12, 68a7

ó. —ile 78a/4, 81a/9

h. —i 64a/13, 67a13, 70b/17

ó. —yı 64b/5

óāne
ne

óārr

harareti

óareket (A): hareket

:?

ó. 78a/3

ó. ki 72a/4

ó. it- 66b/15, 69b/2

: sıcak

ó. —e getür- 74a/10

h. 90b/13

ó. —i 81a/15

óārr ve yābis
y bis : “sıcak ve kuru özelliğe

òaròar-ı òıyār
òıy r (F): eşek turpu
h. 90b/10

sahip nesneler, sıcak ve kuru.
ó. —dür 90b/13

òārc
rc (A)

: masraf
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ó. 92a/3

ó. ol- 68b/8

óarír (A) : ipek

ò. baùınına 62a/8

ó. —pÀresine 83b/4

ò. —dur 65a/16

ó. —e 72a/8

ò. —sı 96b/4

ó. —e it- 72b/9

òāãiyyet
ãiyyet (A): kuvvet, tesir
ó. —de 96a/11

óarīã
óar ã (A) : tutkun, aşırı düşkün.
ó. leõõet 70b/15

óaããu’lóaããu’l-óımār
óım r (A): eşek turpu

óarmul (A): harmal üzerlik otu
h. 90b/9

h. 91b/16

òasta (A) : hasta, sağlığı, sıhhati yerinde
olmayan

óarr (A) : sıcak

ó. —lar 94b/2

h. 90b/9

óaã (A)

: marul

óasÿd (A) : hasedci, kıskanç
ó. —lar 97b/17

h. 91b/10

óāãã (A)

: saf, arı, iyi

òaşòāş
òaşò ş (A): haşhaş
ò. 92b/16

ó. ol- 69b/3

ò. —ı 92b/12

óased (A): kıskançlık, çekememezlik
h. 97b/16

òatme

ò. dibi 60a/7

óāãıl
ãıl (A) : peyda olan, çıkan, üreyen,

ò. çiçeği 81b/10

biten
ó. it- 97b/16

òatmi

òāãiyyet
ãiyyet

: hatmi bkn. òatme
ò. nüñ çiçegi 58a/11

ó. ol- 68a/6, 69a/14, 69b/8,
69b/16, 93a/17

: hatmi

òātun
tun (A) : kadın, eş.

: fayda

ò. 69a/17, 90a/15

ò. 65a/16, 86b/17, 93b/15

ò. —uñ úoltuġı 69b/3

ò. —i 64b/2

ò. —a 77b/15

ò. —leri 63b/9, 94b/5
ó. —leri 94b/5

òāããa
ããa (A) : özel, özellik, özellikle
ò. 74a/2

havā
hav

: gök, sema, gökyüzü.
ó. —nuñ òoşluġında 94a/12

havān
hav n (F): havan
h. —da 61a/1, 93b/17
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h. —da dög- 66a/17

òavāã
òav ã-ı òamse: görmek, işitmek, koku

ò. —içün 98b/17

óayrān
óayr n (A): şaşmış, hayran.

lezzet, dokunmak ve
duymaktır

ó. —dur 95b/9

óayvān
óayv nātt (A): hayvanlar

ò. —nüñ 68a/12

ó. 68a/9

òavāã
t: hayvanlardaki duygu
òav ã-ı óayvān
óayv nāt:

óavāã-ı ó.-ı 83a/7

hassası
ò. —ı 83a/7

ó. —dan 96a/3

óayyü’lóayyü’l- ‘alem (A): sinir otu, boğa

òavāãã
òav ãã (A): insan ve hayvandaki duygu

yaprağı
ó. 90b/7

hāssası.
cemí‘i ò. -ıla 96a/13

óayø (A) : adet olma

ò. —ını 88b/17

òāvf
vf (A) : korku
ò. —ı 69b/11

óavlencān
óavlenc n : kulunç otu
h. 59a/3, 66a/4, 70a/13

òavø (A) : havuz
ò. —a 95a/5

óāya
ya

hāõa
õa

: bu, o, şu
h. 89a/11

óaõer (A): sakınma, kaçınma, korunma.
ó. it- 69b/12

óaøım (A) : sindirim
bkn. haøm

: testis

ó. —dur 97a/1

ó. 67a/15

ó. —degildür 76a/7

ó. -da olan yile 76b/10
úuzı ó.-sı 57b/17
diger ó-sını 86a/10
úuzı ó-ları 57b/7

òayın

óín-i ó-da 69a/3

óaøıma (A): yiyecekleri hazmettiren
kuvvet bkn. hazm.
ó. getür- 75b/10

óāøır
øır (A) : hazır, huzurda, meydanda

úatır ó-ların 83b/3

ó. it- 80b/7

ó.—larını 84b/13

ó. úıl- 58a/5, 61b/8, 93b/16

: hain

ó. ol- 70a/11

S. —dur 98a/3

òayr (A) : iyilik, hayır

óaøm (A): sindirim
ó. it- 74a/4, 95b/17
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ó. itdür- 76a/6

70a/2, 71b/2-12, 72a/9, 73b/13,

ó. ol 72b/2, 73a/2-10-12-

76a/6, 79b/10, 80b/6, 81b/3-5,

16, 74a/11, 74b/9

83a/9, 84a/2, 88a/5, 88b/8,
89b/3-5, 93a/6, 94a/8, 89b/3-5,

óaøret (A): huzur, makam, saygı sözü

93a/6, 94a/8, 94b/15, 98b/10

ó. —i óaúúdan 99a/8
ó. —i LokmÀn 94b/10

hemān
hem n ()
() (F): hemen, derhal

ó. —üñden 99b/2
ó. —leri 98a/9

h. 58b/8, 67a/3

hemíşe (F): daima, her zaman

ó. —lerinüñ 76a/4
ó. —lerine 97b/17, 98a/2

h. 99a/5

hep

óekím (A): hekim, tabip

h. 57b/8, 62a/15, 64a/9,

ó. 69a/7, 99a/6

65b/10-16, 70b/3-12, 92b/1,

helāk
hel k (A): mahv, helak olma

93b/14, 97a/13-15, 97b/9,

h. it- 68a/8

99a/17, 99b/2

h. ol- 67a/3

h. berāber 97a/15

helÀklık (A) : helak olma durumu
h. 69b/10

óelāl
óel l (A) : helal
ó. —ile óarāmı 98b/12

herāniyye
her niyye : bir bitki adı
h. 81b/13

helbe (A): boy otu, çemen otu
h. 91a/8

helyÿn (A): kuşkonmaz

hem (F)

: I. bütün cümle

her (F)

: her, hep, bütün
h. 71b/13, 95b/13, 96b/6, 96b/6
h. birisi 97b/8
h. birinde 75a/17, 93b/15
h. birinden 95b/13-15, 96b/10,
97a/3
h. dem ile 76b/7
h. gün 78a/2, 79a/13
h. ‘illete 96a/7

h. 91b/17

h. úanda 98b/17

ãarÀb-ı h. 64b/10,

h. úanġı 86a/5, 86b/6

h. —ı 64b/11

h. úanġısına 80b/13

: hem, ve daha

h. úanġısından 64a/5

h. 60b/7, 68b/9, 69a/13, 69b/9,

h. kim 76a/9-10-15-16,
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h. —uñ 66a/1

76b/1-2-3-5-6-9-10-11-12-1315-16-17

òılù (A)

h. kimüñ 76a/8, 76b/3, 87b/17

sindirildikten sonra

h. kime 77a/5

dönüştükleri kan, balgam,

h. kişinüñ 96a/9

safra ve sevda kara sevda

h. murāda 99b/5

maddelerinden her biri.

h. sabah 65b/13, 77a/6
h. vaútda 68a/9

ò. —ları 58a/9

óımār
óım r

h. vech ile 98b/10
h. yıl 93b/3

òınzír (A): domuz

h. yılda 93a/14

ò. 85b/12

h. zamanda 70a/7

ò. dişin 85b/7
ò. dişini 85b/11

h. 91a/14

hergiz (F): asla, hiçbir zaman

ò. ödin 85b/6

òırÿ‘

h. 84a/13, 85a/7, 86a/6-7-9,
86b/2

òıyāraú
òıy raú (F): bir tür çıban
ò. 59b/8

h. 91a/8

: bütün insanlar

ó. -a 81a/10

òıyārşenbih
òıy rşenbih (A): acur

h. —üñ mizācına 96b/14

: keçi boynuzu
h. 92b/11

hevā
hev (A) : hava
h. 68b/2

heviç

: havuç
h. 66a/3, 74a/8, 76b/11-14
h. toòmın 76b/15
h. toòmınuñ 77a/7

: kene otu
ò. 91a/17

hergÿy (F): boy otu, çemen otu

|ernūb
ern b

: eşek
ó.-uñ südin 83b/8

herbe (F): çiğdem

herkes

: karışım; besinlerin midede

ò. içi 58a/6, 58a13

híç

: kuvvetlendirme edatı
h. 64a/4, 68b/2, 70b/7, 75b/2,
79b/1, 89a/5, 92a/12

hidāyet
hid yet (A): doğru yol
h. —ül-mülÿk den 66a/9

óiddet (A): öfke
ó. 93b/15

óikmet (A):
(A): hikmet
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óín (A)

ó. 75b/1, 97b/12

ò. ol- 77a/5, 78b/5, 82a/15,

tín-i ó. ile 62a/2

82b/1-10,

ó. —e 70a/4

83b/7-8-9-10-11-13-14-17,

ó. —den 94b/9

84a/2-4-6-11-14-17,

: an

84b/1-4-8-10-11-13-15,

ó. —i óayø “adet anı, dönemi”

85a/2-5-7-8-10-11-13-17,

h. —da 69a/3

85b/9-10-11-15, 86a/1,

ó. —i inzāl “boşalma anı”

86b/1-4-1, 87b/3-4-16,

h. —da 69b/4

88a/1-15, 88b/1-2-4-7-14,
89a/6-7-12, 89b/10-15-17,

hindibā
hindib (A): yaban marulu

90a/2-8-13-17, 90b/1

h. 91b/6
h. —nuñ dibi 65a/2

òoşluú

ò. —ında (òoşluġında) 94a/12

h. ġunıñ 78a/6

hindist
hindistān
st n úozı : hindistan cevizi
h. içi 70b/12

óiõmet (A): hizmet, vazife
ó. eyle- 98b/8

òïdòïd-perest (F): ebegümeci
ò. 90b/3

óoúúa (A): kap
úurşun h.-da 59b/17

òorlaòorla-

òoş (F)

: hoşluk, sağlıkta olmak.

òÿb (F)

: güzel, hoş, iyi.
ò. it- 72a/15, 72b/6, 75b/13

òudā
òud (F) : Tanrı
ò. 98b/15
ò.-nuñ virdüġi iósānı 99a/5
ò. -dan 98b/13

óuúne (A): makattan ilaç şırınga etme,
lavman

: horlamak

ó. 57b/7

ò. —sa 83a/8

ó. it- 58a/8-15

ò. —yana 80b/5

ó. dür 58a/4

ò. ma- 83a/9

h. —i leyyin 58a/2

: hoş, iyi

ó. —leri 57b/4-6

ò. 63a/2, 68a/1, 72a/3, 78b/15,

óuúneé i mütevassıù 58a/9

82b/3-4, 85a/3, 88b/11, 95a/10
ò. it- 70a/15, 86a/5, 99b/4

óulú (A) : huy, taibat
ó. —ı 85b/16
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óulviyyāt
óulviyy t (A): şekerlemeler, tatlılar

ó —i olma- 89b/4
ó —ine 98b/4

h. —dandur 66a/16

òÿrşíd (F): güneş

óürmetlü : saygılı
ó. ol- 86b/12

h. 99a/13

I

óurÿfóurÿf-ı teóecci (A): alfabe harfleri
ó. —de 90b/3

ılġun
ıl un

ağaçlar.

òuãÿãā
òuãÿã (A): başkaca, ayrıca.

ı. 90b/13

ò. 58b/13, 69b/6, 73b/8,
93a/13, 93b/4

óücre

: çalı görünüşünde küçük

ılıcaú
ılıcaú

: ılıkça.

: hücre

ı. 58a/8

erkan-ı ó. 61b/11

ı. ãu ıla 92b/12

Òüdāvendig
Òüd vendigār
vendig r : Osmanlı padişahlarından

‘ırúu’n‘ırúu’n-nisā
nis (A): siyatik, yanbaş ağrısı.
“nisa tamarı dimek bir

I. Murad’ın ünvanı

ağrıdır ki oylukda peydā olur

Ò. óaøretlerine 98a/1

aşağa dizden yana iner.”

hüdhüd (A): çavuşkuşu, ibibik.

ı. —i 57b/5

h. —üñ burnunı 87a/11

óükemā
óükem (A): hekimler, tabipler.

ısıcaú

: sıcak.
ı. 77b/15

ó. 58a/2, 61a/3, 61b/9-10-16,

ı. iken 70b/13, 84a/15

62a/13, 67a/5-14
ó. —dan 81a/12, 97a/5

ı. -la 82b/12

ó. —dandur 71a/2, 93b/7

ı. dut- 94a/8

ó. —ca 64a/2

ı. ãu 61a/12
ı. ãu ile 81a/13

óükm (A): hüküm, emir.
ó. —i ile 68a/2

ıãırıãır-

ı. —sa 82b/2, 86b/5

ó. —ine 67b/16

ı. —duġına 79a/17

óürmet (A): saygı

ı. ma- 86a/4, 86b/10

ó. bul- 87a/8
ó. it- 85b/7
ó. —i 89b/4

: ısırmak

ıãıràān
ıãırà n

: ısırgan otu
ı. dikeni 80a/17, 90b/9
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ısıtma

: sıtma

icābet
ic bet (A): kabul etme, kabul edilme.

ı. -80b/12
ı. dut- 84a/11, 85a/15

i. itdür- 59a/11

icāzet
ic zet (A): izin, ruhsat.

ı. —ya 84a/2
ı. —sını 77a/13

i. vir- 98a/14

ictihād
ictih d (A): fikir, görüş.

ı.-ları 81b/2

ıãlaıãla-

kendü i. -umdur

: ıslamak
ı. —yasın 70b/4

94a/17

iç

ıãlāó
ıãl ó (A) : iyileştirme, düzeltme.

ıãlanıãlan-

ıãlāt
ıãl t

ıãmarlaıãmarla-

: iç, insanın ya da herhangi bir
şeyin içi.

ı. it- 73b/6

i. yaġı 59a/8, 60a/16

ı. —ı 64a/1, 72b/1-11,

i. —i 57b/14 (Bel)

73a/12-14, 74a/1, 74b/4-9,

i. —i sırçalu 63a/17 (Bel)

93b/12

birinüñ i.-i 87b/9-10

: ıslanmak

hıyarşehbih i.-i 58a/6

ı. —a 64b/11

penbe çekirdegi i.-i 58b/10

ı. —duúça 61a/15

Àdemüñ i. —in 72b/11

ı. —mış jābūn 57a/10

i. —ine 61a/11, 71b/4, 87a/12,
89a/7, 93a/4

: ıslatmak
ı. —asın 59b/16

i. —inde 63b/14, 68b/15-16,

ı. —up 92b/2

76b/7, 77a/9, 78b/8, 79b/1,

: istemek, sipariş vermek.

86b/10-12, 89a/17, 96b/13,

ı. —ya 94a/12

98b/11, 99a/6-8
i. —inde olan 78b/8

ıùlāú
ıùl ú (A) : salıverme, koyuverme

i. —indeki 76b/3-16

ı. it- 72a/2, 72b/4

i. —inden 58b/14, 81a/5,

‘ıyālsız
‘ıy lsız (A) : ailesiz

89a/5, 90a/16, 92b/15, 93a/6

‘ı. 67b/14

i. —ler yaġı 61a/10

‘ibret (A) : kötü bir hadiseden alınan ders
‘i. 97b/11
‘i. ol- 97b/12

iç

: içmek
i. 94b/10, 95a/11, 95b/8
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içāş
iç ş

içim

i. —e 65a/8, 75b/8, 79a/14,

i. —düm 97a/7

80b/14, 81b/13, 83a/10, 85a/1,

i. —esin 65a/1-5

87a/12, 70a/15, 76b/14, 89b/3,

i. —eler 77b/7-16-17, 78a/6-16,

93a/7, 94a/8-10-14, 64b/7,

78b/1-6-7,

i. —eler 88a/14, 91b/7

79a/3-4-13-14-15-16,

i. —se 82a/6, 83b/2, 86a/3,

79b/2-5-6-9-14, 80a/2-7-9-17,

90a/3

80b/6-11-13-16,

i. —seler 83a/16, 88b/9-10-16

81a/1-3-6-9-13,

i. —erse 79b/2

81b/16, 85b/14, 87b/17,

i. —erlerse 82b/5

88a/12, 88b/1, 89a/3,

i. —en 86a/14

89b/7, 90a/6

i. —enüñ 77a/17

i. —seler 72b/9,

i. —er kişi 79a/13

77a/4-11-12-15-16,

i. —miş 82a/14, 83b/7, 84b/13,

78b/8-12-16, 82a/15,

87b/14, 89a/2, 90a/6

83b/9-11-16, 84b/13-14,

i. —mek 93a/6, 93b/4

85a/7-8-12, 86b/1, 87a/7,

i. —mekde 93b/2

87b/14, 88a/1, 88b/11, 89b/15,

i. —meyeler 85a/15

92b/11-13-14

: erik

‘iddet (A): dul kalan kadının yeniden

i. 75a/4

evlenebilmesi için beklemeye

: bir şey içilirken alınan tat

mecbur olduğu müddet.
i. 89a/15

i. —ine 95a/13

için

: için

idrāú
idr ú (A): idrak, anlayış.
i. it- 92a/5

i. 72b/11

içün

: için
bkn. için.

içüriçür-

ifāde
if de

: anlatım, ifade etmek, anlatma
i. —si 63b/17

i. 62a/17, 71a/13, 74b/7, 82a/7,

iflāùÿn
ifl ùÿn (A): eflatun, meşhur Yunan

97a/7, 98a/7-17, 98b/17, 99b/3

filozofu

: içirmek.

i. 93a/17, 97b/2
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i. —dan rivāyetdür 70b/15

71b/1-5-8, 75b/15, 78a/15,

ifrāù
ifr ù (A) : aşırı gitme, pek ileri varma.

igde

igne

81a/17, 87a/15, 87b/9,

i. —ıla 67a/3-10

89a/8, 92b/16, 90a/10, 98a/8,

: iğde

99b/4-5, 90b/5-12, 91a/13

i. 58b/6, 90b/15

i. buçuú dirhem 96b/11

: iğne

i. —si 73b/8, 94a/2

i. ko- 89a/2

ikinci

i. 60a/4, 66b/14, 72b/5-8,

ihmāl
ihm l (A): önem vermeme, ihmal etme

74a/3-6-8-13, 74b/16, 80b/9,

i. eyle- 98a/16

74a/3-6-8-13, 75a/5-12,

iòrāc
iòr c (A) : dışarı atma, çıkarma.
i. it- 93a/13

iósān
iós n (A) : ihsan, bağış.

93b/9

ikindi

ikişer

80b/13, 92b/3

iótilām
iótil m (A): ergen olma, baliğ olma.

iòtiyār
iòtiy r (A): seçmek, tercih etmek.
i. olma- 93b/2

ikāmet
ik met

: ikamet
ezān ile i. arasında 68b/13

iken

iki

: eklendiği ya da sonuna

: ikişer
i. 58b/16, 59a/3-8, 64a/8,

i. -ı ùa‘āmdandur 72a/6

i. —dan ãoñra 68b/14

: ikindi
i. —n 94a/9

i. —ı 97b/13, 99a/5

iótilāf
iótil f (A): ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık

: ikinci

iki yüz

: iki yüz, 200
i. 57a/7-14, 60b/11, 61b/12,
62a/14-16, 66a/11-12

iúrār
iúr r (A) : ikrar, doğrulama, tasdik.
i. it- 68a/16

‘ilāc
‘il c (A) : ilaç

geldiği kelimeye hal ve

‘i. 66b/11, 67a/4, 67b/1, 70a/3

zaman manası katar.

‘i. —ıla 68b/7

ısıcak i. 70b/13, 84a/15

‘i. —ı 67a/12, 67b/4 iye

: iki, 2

‘i. —ın 59a/12, 66b/4, 99a/14

i. 57b/6-10, 58b/2-13,

ilāhí
il hí (A) : Allah’a mensup, tanrı ile ilgili

61b/9, 63a/3-11

i. 99a/17

64a/12, 65a/7, 66a/11, 67b/7,

ùālib-i esrār-ı i. 97b/5
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i‘lÀm (A) : bildirme, bildirilme, anlatma

‘i. —i 98b/16
‘i. —inde 98b/10

i. 99a/14

ilóāú
iló ú (A) : katma, katılma, karışma,

imdi

i. 64a/2, 68a/11, 68b/1,

karıştırma

70a/5-8, 75b/3, 93b/11,

i. it- 97a/12

94a/17, 95a/11, 95b/8

ilhāk
ilh k (A) : helak etme.
i. nefse 68a/8

imtióān
imtió n (A): deneme, sınama.
i. içün 62b/10

ilhamilham-ı reyyānı
reyy nı : güzel esin
i. ile 97a/9

ilik (A)

illā
ill (A)

: inmek
i. —er 67b/6

inaninan-

: inanmak.

: yalnız, ancak.

i. —dur- 98a/5

i. 62a/8, 68a/1-5-15,

i. ma- 98a/3

69b/13-16, 71a/13, 73a/6-8,

ince

: kalınlığı az olan

74b/12, 75a/1, 76a/6, 77a/10,

i. 61a/13

87b/2, 93b/7, 94a/6

i. keten bezi 64b/1

‘illet (A) : hastalık, illet

incibār
incib r (A): incibar

‘i. 67a/4, 94b/11, 95a/15

şarÀb-ı i. “incibar şarabı”

‘i. —üñ 67b/8

65a/14, 65b/2, 92b/1

‘i. —e 96a/7

i. gögüni 77b/16

‘i. —den 62b/11

‘illetlü

inin-

: ilik, kemik iliği
i. —i (iligi) 73a/17

: şimdi.

incik

: bacağın dizle ayak bileği

‘i. —in 86a/4

arasında kalan bölümü

‘i. —ler 66b/10

incik

‘i. —leri 59a/7, 66b/12, 78b/8

i. 73a/17

‘i. —lere 59b/9, 96a/2

i. —leri 80a/6

: hastalık, sahibi illetli
i. ādem 67a/3

‘ilm (A) : ilim
‘i. 98a/8

incir

: incir
i. 77a/10, 82b/3
i. —ile 74b/10
i. yi- 82b/4
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i. yidür- 82b/3
i. aġacınuñ külüni 82b/1

i. eyle- 98a/14

inz
inzāll (A) : indirme, indirilme.

i. aġacınuñ ãuyunı 82a/17

i. ol- 69b/5

i. aġacını 82b/6

óín-ı i.-da 69b/4

i. yapraġın 82b/2

ipek

i. —i 82b/4-6

incire (A) : ısırgan dikeni

i. elegi 93a/5

iplicek

i. 90b/9

indürindür-

: ince
i. 59a/1

: indirmek

irir-

: ermek, yetişmek, ulaşmak.

i. 60b/5

i. —e 58b/12

i. —esin 64b/3

i. —se 99a/11

i. —e 60a/12, 80a/13

iri

i. —eler 60a/10
i. —üp 66b/1

irilik

i. —ine (iriligine)72b/10, 74a/2

iriñ

: adem, beşer.
i. içündür 75b/3

: irin, cerahat
i. —in 60b/9

irince

i. —ı 68a/10
beden-i i.-a 75b/4, 93b/6

: irilik, büyüklük
i. —in (iriligin) 79b/11

‘inebü’å‘leb : tilki üzümü, it üzümü.
‘inebü’å-åā‘leb
i. 90b/4

: iri, büyük
i. —si 93b/17

i. —dügi 71b/10

insān
ins n

: ipek

: iyice
i. —dür 77b/13, 78a/5

irişiriş-

: erişmek.

mizāc-ı i.-a 70a/8

i. —di 95a/17

ùabi‘at-ı i.-a 72a/2

i. —e 92a/7

i. —a 83a/7, 89a/1
beden-i i.-dan 93a/11

inşā’
inş ’ Allah Ta‘āl
Ta‘ lā

:

i. 94b/6

intiúāl
intiú l (A): bir yerden başka bir yere
geçme göçme

irme

: bir bitki adı
i. 57a/13

isfān
ò (A): ıspanak
isf nāò
i. 74a/12

isfídāc
isfíd c (A): üstübeç
: 60a/13
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ishāl
ish l (A) : hafiflemek, azalma, ishal

91a/1-2-4-7-8-11-12-14,

i. it- 58a/10, 74b/14, 93b/9

91b/4-5-6-8-9-10-12-14-15,

i. ol- 92a/7, 93a/16

92a/4

i. —i bevāsıra 64b/5, 93a/9

i. ve yaşdur
yaşdur:
dur: 73a/2-5-, 74a/3, 91b/1-6-8,
92a/1

i. —i demeviyyí 65b/6
i. —i gider- 63a/6

i. -dür

: 73b/2, 74a/4-6-8, 91a/6-17,

i. —i sakin it- 76a/12

91b/6-9-10-12

i. —i sakin ol 92b/9

i. —dür úurıdur: 72a/1, 73a/10, 73b/5

i. —i ve úanı 58b/4

i. —dür ve úurıdur 73a/10, 74a/11, 91b/6

i. —e 65a/13, 77b/2-4, 78a/5,

i. ve yaşdur

74a/3, 92a/1, 91b/1-6-8

92a/8, 92b/4-10-11-12-13-16,

i. -dür yaşdur

73a/4-8-9-14-17,

93a/8

issi

: hararetli, sıcak.
i. 91a/10, 91b/1, 72b/17, 75a/1-12

73b/4-12-16, 74b/8

i. —dür ve yaşdur 72b/12
issilik

: sıcaklık, hararet.

i. iken 59a/17

i. birle 72b/15

i. ise 79a/6, 80b/14

i. —i (issiligi) 72b/13, 75a/7-10

i. it- 73a/16

i. —e (issilige) 73b/7

i. sev- 79a/7

i. —de 91a/3

i. tut- 94a/15

i. —in (issiligin) 74b/16, 75a/5

i. —dür 74a/4

bağırsağun i. —in (issiligin)

cigeri i. 64a/3
i. mizaclu kişilere 73b/10

gider- 72a/9

iste —

i. mizaclular 75a/1
i. mizāclu Àdemlere 74a/15

i. —dügi 93b/2

istidlÀl (A) : bir delile dayanarak bir

i. ãu 60a/1, 94a/8-10-14-15

şeyden bir netice çıkarmak

i. ãu ile 80b/7, 85a/1
i. ãu içe 94a/14
i ve úurıdur 72a/13, 73a/3,
90b/10-11-15,

: istemek, dilemek

i. it-75b/1

istimā
istim

: sıtma hastalığı
i. dutana 86b/1
balġamdan olan i.-ları 81b/2
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isti‘māl
isti‘m l (A): kullanma

işitişit-

i. eyle- 63b/5

i. 98b/6

i. it- 62a/7, 66a/15, 66b/13,

i. —ir (işidir) 87b/9

70b/6-14, 71a/11, 77b/3,

i.-meyen ādeme 87b/8

92a/10, 92b/13,96b/3

i. mez kişiye 87a/17

i. itdür- 96a/10

i.-mez úulaġa 86a/7

i. itdügümüz 93b/8

işle —

ı. —ı 90b/12, 97a/15

istimālu
istim lu

: sıtma sahibi

istisúā
istisú (A): karından su toplanması

işletişlet-

: işletmek, çalıştırmak
i. —endür (işledendür) 93b/5

iştihā
iştih (A): iştah, yeme isteği.

şeklinde beliren bir grup

i. 68b/5

hastalığın genel adı, siroz

i. getür- 63a/1, 74a/8

i. rencine 78b/12

i.-yı baùıl it- 75a/14

i. —ya 77a/9, 77b/7, 78a/6, 91b/7

germ eyle- 73a/7

: iş.

ãādıú ol- 69a/13

i. —idür 68a/9, 69a/12

i.-sı daóı olma- 67a/17

cemí’ isinüñ i. -in 93b/14

i. si germ ol- 67a/8

i. —ler 93b/14, 97a/11

it

i. ler idüm 97a/11

i. buyurul- 98a/11

: köpek, it
i. —üñ aR baRı 92b/6

işāret
iş ret (A) : nişan, alamet

işe—
işe—

: çalışmak, faaliyete geçmek
i. —di ise 87a/14

i. ol- 79b/5

iş

: işitmek, duymak

i. —üñ aú boúunı 93a/5

itit-

: etmek, yapmak, eylemek

i. olma- 97b/6

i. —düm 62a/12, 97a/12, 99a/4

i. —i ile 68a/3

i. —señ 59b/12

: işemek, idrarını yapmak

i. —se 69a/6-8, 67a/3-10, 77a/5,

i. —sün 60b/6

69b/14

i. gen 88a/11

i. —seler 57b/6, 58a/3, 72a/8,

i. yene 87b/7

76b/15, 77a/17, 84b/16

i. me- 77a/6, 87b/7, 88a/12

i. —erse (iderse) 66a/8, 81a/5
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i. —üp (idüp)66b/9

i. —e (ide)57a/1, 57b/14, 58a/2,

i. —dügüm 98b/2

60a/2,3 60b/9, 64a/12, 65b/11,

i. —dügüñ 69a/16

68b/7, 70a/6, 75b/17

i. —dügi 68b/7

i. —esiz (idesiz) 69b/2

i. —mege 66b/10, 76a/1

i. —eler (ideler) 57a/15, 58a/15,

i. —megden 67a/16

60b/3, 78b/2, 69b/12, 78a/4,

i. —mek 69b/5

80b/3, 81a/12

i. —megden 69b/12

i. —erdüm (iderdüm) 97b/9

i. —meyesin 68b/9

i. —erdi (iderdi) 95a/9

i. —meye 65b/2,

i. —erseñ (idersen) 61a/10

68b/7-10-13-14-15-16-17,

i. —erse (iderse) 69a/10

69a/1-3-4-5, 76a/1

i. —erlerse (iderlerse) 57a/9,
60a/3, 69a/14

i. —meyeler 69a/16

itit-

i. —meyüp 65b/1

i. —üp(idüp)57a/9-12, 58a/8-17,

i. —memek 66b/9

58b/2, 59a/13-16-17, 59b/13,

i. —mezden evvel 62b/9

60a/8, 60b/3, 61b/11-13, 63a/8,

: etmek, yapmak, yardımcı fiil

64a/9, 64b/1, 65b/12, 67b/9-11,

i. —elüm (idelüm) 58a/16, 70a/1

70b/3-13, 71a/1, 72b/6-9,

i. —er (ider) 58a/10-17, 59b/6,

78a/15, 81a/16, 81b/10-11,
70a/12-14

62a/6,63a/1-6-14-15-16, 63b/7,

i. —erken (iderken) 68b/11-12,

65a/10-13, 65b/4, 65b/9, 67a/2,

69a/2

72b/6-7-8, 73a/8, 73b/1-9-1014-17,

74a/1-16,

i. —en (iden) 78a/4

74b/9-15,

i. —icek (idicek) 91b/16

80b/2, 98b/15
i. —erler (iderler) 60a/2, 64b/5,

i‘ùā
i‘ù (A)

67a/5-14
i. —esin (idesin) 57a/12, 58a/8,

: verme, verilme.
i. 98b/16

it boncuġı
boncu ı : it üzümü

59b/2-13,61b/5, 62a/4-7, 63b/5

i. 90b/6

itdüritdür-

: ettirmek, yaptırmak.
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i. —ür 59a/11, 76a/6

turunç ú.-ı 93a/9

i. —eler 96a/8

ú. -ı ile 71a/6
ú -ın 63a/8

i ‘tidāl
‘tid l (A): ılımlılık, ortalama, aşırı

ú -ını 81a/12, 83a/5

olma hali.

ú —ından 93b/16

i. 62b/8, 72a/4
i. —i 70b/5

úabaca

i. —e 70b/6, 75a/2-7

i‘timād
i‘tim d (A): dayanma, güvenme.

it keseri

it üzümi

izn (A)

iy

ú óabblar it- 92a/15

úabaú

ú. 57b/15, 61a/16, 74a/13

: yaban perhası

ú. yaġı 61a/16

i. 78b/12

ú. —ı 61a/16

: Frenk üzümü.

úābıø
bıø (A): kabız edici, tutma özelliğine

i. 90b/4

sahip.

: izin, müsaade.

ú. —dur 72a/2,75a/15, 92b/5

i. —i raóman 99a/15

óabb-ı ú 92a/15

: ey, seslenme edatı

ú. óablar 92a/6

i. 97b/2-5, 99a/13

ú. şerbet 65b/1

kābili
bili helil : helile otu
k. —e 95b/13

jengār
jeng r (F): tıpta kullanılan bir tür pas
úabuú

j. 62b/13

K

úab

: bir sebze, kabak

i. 98a/4

J

úab

: irice, büyükçe.

: çanak, çömlek, kase

: kabuk
k. —ı (kabuàı) ile 62b/4

úabø (A) : kabız, tutma

ãırlu ú. 63b/14

ú. eyle- 65a/16, 65b/6-7

ãırlu ú. -a 64a/11

ú. it- 65b/4, 72a/10, 73b/4,

: kabuk

74b/14, 92b/8-11-12-13

ú-ı anuñ 74b/9, 75a/11

ú. itme-65b/2

ú.-ı gitmiş noòÿd 57b/16,

ú ol- 59a/9, 79b/13

66a/11
hindibanuñ dibi ú.-ı 65a/2

úabøa (A): bir avuç dolusu, bir tutam
ú şalġam toòumı 57b/8
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úaçúaç-

: 1. kaçmak, uzaklaşmak
k. —a 82b/7, 85a/14, 90a/3

ú. içinde 97b/14

kahriba (A): kehriba

2. kaybolmak, gitmek
ú. -ınca 71a/15

úaçan

k. 91b/8

kāhÿ
hÿ (F) : marul

: ne zaman
ú. 58b/7, 72a/8-14, 73a/10,

k. 91b/10

kāhÿhar
hÿhar

73b/9, 74a/4-7, 74b/1-2,
88a/7, 89a/2

k. 91b/16

ka‘ide

úadar (A): kadar
ú. 61a/1-11, 61b/4, 63b/2,

úā’íl
’íl (A) : razı olan.
ú. 99a/3

úa’ìm (A) : ayakta duran

94b/16,
ne k. 64a/4, 66a/8-17, 70a/17

ú. ol- 60a/4

úāúÿle
úÿle (A) : kakula otu, hil otu,

71a/4

úadeó

genellikle hindistandan

: kadeh

gelen bir baharat

bir ú. 75b/8, 83a/10

úādir
dir

ú. 57a/8, 64a/17, 65b/9-15,

: kudret sahibi, her şeyi
yapmaya gücü yeten.

70b/2, 97a/3

úal —

ú. —ur 65b/1, 76a/6

ú. olma- 66b/4-10, 67a/10,

ú —a 61a/17, 63b/3, 64a/6,
65b/17, 71a/12

úafa (A) : baş, ser.

úaġıl
úa ılġan
ıl an

ú — sa 89a/17

k. —sını 84b/1

ú. —ana 79a/5

: yeterli, yeten.

ú —ma- 63b/2, 64a/15, 71a/8,

k. —dur 62a/6

71b/11, 79b/1, 86b/3, 88a/4,

: bir bitki adı

89a/8, 96b/17

R. dikeninüñ 78a/13

úahr

: kalmak.

ú. ol- 64a/4

75b/14

kāfi
fi

: kaide kural
k. (ber-k.) 96a/8

65b/12, 66b/3, 71a/4,
77a/15, 77b/12, 94a/5,

: eşek turpu

: keder, üzüntü.

úalāy
úal y

: kalay
ú. çanaúdan 89b/14
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úalb

úaldur —

: kalp, yürek

ú. 58b/14, 68b/3, 71a/15,

ú. 67b/17

78b/1, 79a/12, 79b/2,

ú. üdür 66b/14

80a/10, 80b/15, 81a/5, 89a/6,

ú —inde 98b/12

89b/13, 90a/16, 92b/6-15,

: I. kaldırmak.

93a/6

ú. —a 69b/1

ú. —uñ 59b/8 ilgi

II. gidermek

ú. —ı 58b/4, 64a/3, 65a/13-17,
65b/2-7, 69b/8,

ãusalıġı ú.-ur 62b/17

70a/16, 71a/1, 77a/3,

úalem (A): genellikle kamıştan yapılan
içi oyuk çubuk; kalem

77b/17, 79b/15, 84a/2,

ú. 77b/13

84b/7
ú. —a 59a/14, 77b/4,

ú. —e getür- 98b/3

úalıñ

úalġas
úal as

úalú —

81a/11

: sık, yoğun, çok, ince olmayan
ú. 72a/4

ú —dan 63a/15

ú. it- 80b/8

ú. —ın 89b/9 iyel.bel.

(A): gülger

ú. —ını 65a/15, 65b/4-6, 84a/15,

k. 91b/3

84b/6, 85a/4-8, 86a/12,

: kalkmak, yükselmek

87b/8, 88b/11
ú. —ına 89b/10, 90a/1

ú. —a gel- 67a/1

ú. —ından 84b/7

úalye (A): kavurma, kızartma.
ú. 59a/4, 59b/15

kāmil
mil

úanaúana-

ú. ma- 84a/3

: bütün, eksiksiz, ālim, bilgin
k. 62a/9, 98b/10

úanā’at
úan ’at (A): kısmete razı olma.
ú. itme- 76a/1

k. ol- 62a/9
üstād-ı k. 99a/12

úanat

úan

: bütün, hep.

: kanat
saġ ú.-ın (úanadın) 87a/7

k. ol 99a/6

úamÿ

: kanamak

úanda

: nerede

ú. emrāøa 99a/11

ú. 97b/6

: kan

R. her 98b/17
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úandur — : kandırmak, gidermek
ãusuzluġı ú.-ur 63a/13

úanġı
úan ı

ú. —ya 93a/2

úaplan
úapl n

: hangi

ú. ur- 86b/10

her ú. evrākdan 61a/5

ú. derisi 86b/11

ú. yanında 87b/12

ú. eti 86b/11

her ú.-sı ol- 61a/6

ú. yaġı 58b/12

her ú.-sın 61a/10, 61b/8

úapu

ú —sından 64a/5

úanlu

: kanlı

úara

ú iken 82b/14
ú. ol- 83a/6

“çayırlarda biter kızıl

ú. benegi 79a/9

çiçekli bir ottur.”
ú. 59a/8

ú. kedinüñ 86a/9

: kanun, kaide, kural.

ú. kelbüñ 86b/7-9

k. —ı óukemā 61a/3

ú. úıl 87b/10, 88b/6
ú. melhem 60a/15

kānÿn
nÿn (A) : ateş ocağı, soba

ú. ãu 84b/15, 85a/3, 85b/1,

k. 62a/2

úapaú

: kara, siyah
ú. 75a/2, 87b/9

úanùariyÿn (Y): kantarun çiçeği

úap

: kapı
ú. —sına 83a/13, 88b/2

ú. ādem gibi 67a/7

úanÿn

: kaplan

87a/16

: kapmak, yakalamak
k. —maya 83b/15

ú. ãuyı 75b/9

: kapak

ú. —sını 87b/10

ú. eyle- 62a/1

ú. —sından 74b/8

úaraca

ú it- 71b/9

karamsı, siyahımsı

ú. —uñ (úapaàuñ) delügine

ú. óabblar 94a/5

62a/3

ú. üzüm 77b/7

ú. —ı (úapaàı) berkinmiş ol70b/5

úara helil : helile otu
k. —e k. 95b/13, 97a/3

ú. —ını (úapaġını) 57a/17

úapaúla — : kapağını kapatmak

: rengi karaya yakın olan,

úaranfil

: karanfil
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úarañu

ú. 57a/7-13, 57b/16, 65b/9-16,

72b/4-8-17, 73a/7, 73b/17,

66a/4, 70b/3, 71a/9, 96a/16,

74a/15, 74b/2, 75a/3, 76b/16

96b/8, 97a/2

ú. —ındaġı (úarnındaġı) oġlan
90a/16

: karanlık

aç ú. -a (úarna) 80a/17

ú. zindāna 98a/6

ú. —da ol- 94a/16

úarañulıú : karanlık

úarar —

ú. —ın (úarañlıġın) git- 85b/6

ú. —dan 78b/3

: rengi karaya dönmek, kara

aç ú. -ına(úarnına) 76a/7,79b/4,
80a/17, 83a/10, 88a/12, 88b/8,

olmak

92b/14

ú. mış ve ãararmış ol- 62a/5

ú. ında (úarnında) 78b/9,

gözi karar— “gözü kararmak,
gözünün önünü görememek,

83a/14, 89a/14

gözüne perde inmek”

ú. -ındaġı (úarnındaġı)

g. —sa 80a/6

ãoġulcanı 79b/3

úarçiçegi : beyaz ve pembe çiçekler açan

úarınca

ú. 88a/10

soğanlı bir süs bitkisi

úarındaş

ú. 77b/11

úarġa
úar a

úarın

: karınca

: kardeş

: karga.

úız ú 68b/11

ú. dilini 88b/4

ú. —lara 94b/7

: karın

k. idük 97b/7

ú. baġla- “ishali durdurmak,
peklik vermek” 75a/15

úarışúarış-

: karışmak, karşıtırılmak.
ú —a 64a/10

úarışdır—
úarışdır— : karıştırmak, bkn. karışdur-

ú. yumşat- 81a/4

ú —asın 57b/2

ú. aġrısı 69b/14
ú. aġrısına 81a/11, 88a/13,
93a/1

úarışdurúarışdur- : karıştırmak, bkn. karışdırú. 60b/6, 61a/1

ú. úatısına 81a/5

ú. —asın 61b/13, 62a/17, 66b/2

ú yaġlar 73a/12

ú. —a 60a/1-14, 66a/6, 70a/13,

ú. —ı (úarnı) 65a/11, (Bel.)

70b/4, 71a/17, 75b/5, 83a/4,
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88a/14

94b/3

ú — alar 79b/9, 87b/4, 88b/1

birer ú 65b/13, 79a/14-15

ú. —sa 76b/4

üçer ú 64b/7

ú —salar 88b/16, 89b/16

úartal
úartal

úarvaúarva-

úaãıú

şeylerden her biri

60b/2, 64b/6, 75b/10-11, 76b/6,

ú. 71b/6

77b/13, 78a/4, 79a/3, 79b/2-14,

2. ön, yan, huzur, makam

80a/4-10-12, 81b/8, 82a/13,

ú.-ına 87a/8

83a/5, 83b/12-16, 84a/5-6-9-

ú.-ında 69a/12

: katmak, eklemek,
karıştırmak

89b/17, 92b/7

ú. —asın 64a/7

: karşı

ú. —a 64a/10, 66a/6

ú. 61a/7, 63b/13, 66b/15, 69a/1

ú. —alar 59a/6, 66a/13-15

: kartal

ú. —sa 76b/17, 77a/8, 86a/3

ú.-uñ ödi 88b/3

ú. —arlarsa 77a/4

: yakalamak, kavramak

ú. —up 58b/9, 60b/5, 63a/10-12,

ol taşı ú.-sa 86b/6

63b/4, 64a/15-17, 64b/7,

: kasık, karın ile uyluk arası

65a/4-7, 65b/12, 66a/14, 66b/1,

ú. aġrısın 75b/12

77a/6, 77b/5, 84b/11, 87a/15,

ú. yeline 89b/1

92b/10, 94a/3

úaù‘ (A)

: kesme, kesilme

: kadı ağacı, şeytan boku da

ú 65b/6

denir. Bir çeşit çalı

ú. eyle- 65b/7

ú. —ile 58b/5

ú. it- 65a/14, 65b/2

ú — ya 92b/9

úaşıú

úat -

86a/6, 87b/7, 88a/3-5, 88b/4-6,

ú. yiline 81b/17

úaãnı

: 1. tabaka, üst üste konulmuş

ú —up 57a/11, 57b/10, 58b/6,

10-13, 84b/1-4, 85a/9, 85b/1,

úarãu

úat

: kaşık

úatı

: 1. çok, çok fazla, pek şiddetli,
sert, katı.

bir ú. 59b/1, 60b/1-2,

ú. istimā dut- 85a/15

63a/12, 79b/14, 92b/16, 94a/3,

ú. kuruma- 71a/8
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úaùı‘

ú. şişleri 91b/16

ú. —da 64b/14, 69b/8, 78b/16,

ú. yaġlılardan 92a/1

91a/13

: keskin, faydalı

ú. —ına (úavuġına) 57b/11

ú. yaġ 62a/10

ú. —ında (úavuġında) 78a/16

úavun

katkat-ı hindi : bir çeşit zamk

ú. çekirdegi 64b/13

ú. 60b/13

úaùrān
úaùr n

úavur —

: katran

: kavurmak

ú. 60b/7

ú. —sa 76a/12, 76b/7-9

ú. —a 92b/7

ú. —up 73a/15

úavurúa

úatre (A): damla

: kavurga
k. 57b/16

k. 94b/8

úaydúayd-ı bend (A): bağlama

úattāl
úatt l (A): çok öldürücü

ú. ile 98a/6

ú. —dur 90b/5

úāyim
yim

úaví (A) : kuvvetli, güçlü

:?

ú 65b/8, 66b/12

ú. 68a/16

ú. eyle- 75b/10

ú. eyle- 68a/10

ú. it- 66b/13, 67a/4, 70a/9,

ú. ol- 67b/4-5

71a/4, 71a/12, 72b/6, 75b/13

úayna —

ú. úıl- 58b/1, 67a/13-14,

: kaynamak.
ú. —r 63b/1

74a/10, 76a/14

ú. —r ken 63b/3, 64a/17

ú. ol- 66a/8, 66b/11, 75b/17,

ú. —ya 61b/13, 63a/4, 63b/13,

76b/12, 88b/15

úavuú

: kavun.

71a/8

ú. mizāca 92b/2

ú. —yan 57b/10, 64a/9, 64b/2

: mesane, idrar kesesi

ú —mış ol- 71a/11

ú. 69b/8

ú. —mış ãumaú ãuyı 92b/16

ú. —ı (úavuġı) 57b/13, 78a/12
ú. —a (úavuġa) 63b/6, 65a/10,
73a/16

úaynatúaynat-

: kaynatmak
ú. —asın (úaynadasın) 59b/17,
61a/15-17, 63a/10, 63b/3-11,
64b/9, 65a/4, 65b/17
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ú. —a (úaynada) 62b/4-6,

k. 84b/2

64a/6-10, 70b/4, 75b/15,

k. eti 72b/16

76a/13, 76b/14, 81b/9

keçiboynuzı : keçiboynuzu ağacı.

ú. —alar (úaynadalar) 64a/17,
66a/12-13-14, 80a/16

k. 75a/15, 92b/11

keder

ú. —up (úaynadup) 58a/5-12,
60a/7-9, 63a/4, 64a/7, 64b/12,

k. 69b/2

kedi

77b/7-16, 78a/6-16-17,
78b/1-8-11-13-16-17,

k.-nüñ azı dişini 86a/6

kef

82b/11, 86a/3, 93a/7

k. —in al 58a/5, 63a/4, 64a/7

kehribā
kehrib (F): kehribar

: kazan, büyük derin kap.

k. 89b/6, 91b/8

kel

k. başa 80a/15, 84b/1

ú. —yup 80a/4, 81b/14, 89b/8

k. olmaya 68b/16

kelām
kel m (A): söz

k. 99a/6

kebāb
keb b (A): kebap

k. ol- 94b/6

kelb

: köpek

k. eyle- 71a/7

k. 86b/5-6-10

ãıfat-ı k. 70b/9, 71a/4

k. —e (kelbe) 86b/6

k. —uñ üzerine 70b/13

k.-üñ (kelbüñ) boynına 86b/8

k. —a 70b/14

k. —üñ (kelbüñ) dilini 86b/9

k. —ın 71a/14

k. —üñ (kelbüñ) dişini 86b/8

: kuyruklu biber, hind biberi

kelem

k. 97a/2

kebere (A) : gebre otu, kedi tırnağı
k. 96a/14

keçi

: kel, saçı olmayan

: kazımak.

kāzib
zib (A): yalancı

kebābe
keb be

: köpük.
k. —i alın- 66a/3, 96b/2-12

ú. —a 61a/14

úazı —

: kedi

79a/12, 79b/4, 81a/5, 81b/13,

k. —mış olasın 62b/1

úazan

: kaygı, tasa, üzüntü.

: lahana
k. 91b/4

keler

: sürüngenler sınıfından yılan
gibi, ancak daha kalın ve dört

: keçi
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ayaklı olup yürürken yere
sürtünen hayvan, kertenkele

k. —ler 76a/5

kendüs

k. 95a/1

kemāl
kem l

: olgunluk

k. yapraġından 74a/4

kendüzi

k.-i ol- 63a/2
k. —i luùfından 98b/4

kene otı

kene toóumu : gene tohumu.
k. —nı 81b/6

kenüz

kemayanbeġi
kemayanbe i (A) : bunun gibi
k. 60a/3, 70b/7

kendü

kepçe

kepek

: kepek
k. —i (kepegi) 72a/1

kerdeme

k. elinden 63a/11
k. ictihādumdur 94a/17

: kepçe
k. ile al- 70b/2

: kendi.
k. 76a/7

: kendene
k. 91b/5

kendene (F): pırasa
k. 57b/15, 77a/5, 91b/5

: gene otu
k. 91a/17

k. —ini bil- 97a/10
k. —inde 68b/4

: kendisi
k. —nde 86b/5

óāliú-ı ‘ālemüñ k.-i 75b/1 iye
k. —in bul- 61a/8

: sığır kuyruğu, deve dili

: tere tohumu
k. 58b/1

kerefüs (A): kereviz

k. kaldur- 69b/1

k. 96a/17, 97a/2

k. mizācına 70a/6

bezr-i k. 96a/17

k. mücerrebümüzdür 60a/14

k. dibi 64b/15

k. ùalaġı 84b/6

k. ãuyunı 76a/13

k. —m 62a/9, 92a/8
k. —yi 57a/10, 94a/8

k. toòmunı 76a/14

kerem (A): lütuf, cömertlik

k. —ni 69b/4, 94a/8-15 (Bel.)

k. 68b/3

k. —ne 89a/8

k. —den 99b/1

k. —ye 83b/6, 89a/2
k. —nde 89a/9
k. —den 68b/8

keremid

: kiremit
úızmış k. 70b/10
k. yaġı 61b/3
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eski k.-i 61b/4

ketre’i gül-ābıla 57a/5

kerneb (A): kelem

93b/15, 94a/3
k. nicenesi (?) birle 91a/13

k. 91b/4

kerre

: kere, defa, kez.

kez

k. 57b/6

k. 61b/5, 62a/6-11, 76a/1,
76b/6, 93a/14, 98a/7

úıġı
úı ı

: kesmek, son vermek; etkisini

úıl

önlemek, etkisizleştirmek

: kıl, tüy
ú. bit- 89b/11

k. —er 58b/5, 64b/7-8, 65a/15,

úara ú. bitür- 87b/10, 88b/6

65b/4, 75a/4, 78b/13, 92a/10

ú. dökülen yire 76b/6, 83a/2

k. —e 60b/9, 78b/14, 82b/5,

aú ú. 88b/6

89b/9, 92b/7

ãarı ú.-ı dök- 87b/11

k. —üp 63a/3

devenüñ ú.-ından 83b/15

kesfenü’lkesfenü’l-bír (A): baldırı kara denilen bir

úıl —

: kılmak, yapmak, etmek.

ot

ú. —dı 97b/13

k. 91a/5

ú. —ur 58b/1, 67a/5-7
ú. —asın 93b/16

keåret (A): çokluk, bolluk

ú. —sa 86a/6, 89b/5

k. 67b/3

ú —ma- 86a/10

keşür (F): havuç.
k. 91b/1

úıllu

k. —üñ ãuyın 76b/11

: kıllı, tüylü
k. ol- 69b/13

k. yapraġınuñ ãuyın 76b/13

úır —

ketān
ket n (A) : keten bitkisi

: kırmak, dökmek, sona
erdirmek

k. 59b/10

úurdın ú.-a 81a/14

k. bezine 64b/1

úurdunı ú.-a 82b/2

k. toòmı 60a/6

ketre

: kuru gübre.
úoyun ú.-nı 59a/17

k. it- 66b/9

keskes-

: kere, defa.

: ağaç sakızı

úırıl -

: kırılmak, dökülmek, sona
ermek

k. 57a/4, 93b/12
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ú. —a 82b/9, 86a/17, 88a/11,

úıãraú

89b/16

Úırım

: yer adı

ú. ùırnaġından 83a/14

úıååāü’l
úıåå ü’lóım r : labada
ü’l-óımār

Ú. òanlarından 97b/15

úırú

: kırk, 40

ú. 90b/10

úısù -ı mürrü

ú. 59b/15
ú. birinci bāb 59b/7

ú. 96a/14

úış

ú. dirhemine 64a/12

ú. —da 94b/1

úıvām
úıv m (A): kıvam.

ú. elli yıldan 62a/12

ú. 66a/6

ú. gün 61a/8, 81b/18

ú. bul- 66a/14

ú. günden ãoñra 73b/16

ú. bulduúda 66b/1

ú. ikinci bāb 60a/4

ú. it- 65b/12, 66a/4

ú. sekizinci bāb 69/17

ú. —a gel- 63a/4, 63b/14, 67b/3

ú. serçe 88b/14

ú. —a getür- 63a/10-11, 63b/4,

ú. tavuú yumurdasını 88b/2

64b/12, 65a/4

ú. ùoúuzıncı bāb 71b/12

ú. —a gelme- 66b/9, 67a/17

úıvÀmlı

úırlanàuç : kırlangıç.
ú. başınuñ 88a/1

: kırmızı

úıy —

úıyās
úıy s

tutam
k. 59a/5, 65a/6

: karşılaştırma, mukayese.
ú. it- 71b/10, 99a/9

úıymet (A): değer

ú. —mış siñirleri 62b/2

: avuca sığan miktarı, avuç,

: kıymak, ince ince doğramak.
ú. —a 71a/15

ú. yaġ ol- 61b/5

: kısa hale gelmek, kısalmak.

: kıvamlı, kıvamı olan
ú. bal ile 58b/2-9

ú. yuvasında 90a/10

úısım

: kış, kış mevsimi.
ú. günlerinde 66a/10

ú. üçünci bāb 61a/2

úıãal —

: bir bitki adı

ú. dirhem 60a/8, 60b/17

ú. dördüncü bāb 61a/2

úırmızı

: kısrak, dişi at

k. 95a/13

úız

: kız
ú. úarındaşın 68b/11
ú. —ı 77b/15
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ú. —ı olma- 67b/7

úız —

: ısınmak, sıcaklığı artmak.

k. it- 59b/6, 92a/5, 96a/11

ú. —mış keremid 70b/10

k. itme- 92a/10

ú. —duúça 61a/12

úızāmuú
úız muú

kifāyet
kif yet (A): yetişme, elverme; yeterlik,

kil (F)

: kızamık, bulaşıcı bir hastalık

alabilen bir tür toprak.

ú. —a (úızāmuġa) 60b/15

úızar —

úızdur —

: kızarmak.

: kil, ıslanınca kolay şekil

k. —i 59b/12, 61a/1

kim

: kimse

ú. —up 71a/8

k. 88a/15

: ısındırmak.

her k. 76b/1-2-5-6-9-10-11-1213-15-16-17

ú. —ur 67a/13

úızıl

ú. —up 61b/4, 90a/17

k. —üñ adına 99b/3

: kızıl, kırmızı.

k. —üñ malı 97b/10

ú. ol- 63a/2, 82a/17

k. —üñ sidügi 87b/17

ú. behmeni 77a/9

úızılcıú

úızıllıú

kim

: ki, ki edatı

ú. boya 79a/11

k. 58b/7-11, 59b/8, 60a/10,

ú. buġday 57b/8

61a/3-5-11, 62a/7, 63a/2,

ú. gögercin 88a/1

63b/2, 64a/2-11-13, 64b/2-9,

ú. gül 63a/16, 82a/16

65a/3-16, 65b/2, 66a/3, 66b/5,

ú. hevcüñ ùaşını 66a/1

67b/14, 68a/1-4-9-13,

ú. ãuyı 64b/6

68b/1-4-7-10-12-13-14-15-16-17

ú. ùaşı 90a/10

69a/1-3-4-5-15, 69b/2-13,

ú. ùatlu şarāba 63b/15

70a/5-7, 70b/1, 71a/12, 75b/2,

ú. temregüye 88a/17

77a/1-3, 84b/2, 87a/1,

ú. üzüm 59a/5

89a/12, 89b/3, 90b/6-7, 91a/5,

aúı ve ú. —ı 65b/5 (Bel.)

92a/3-4, 94a/12, 94b/13,

: kızılcık ağacı ve meyvesi.

95b/13, 96a/2, 96b/3-7, 97a/17,

ú. çekirdegi 59a/1

98b/14, 99a/8-11, 99b/3

: kızıllık, kırmızılık kızıllığa
ú. —a (úızıllıġa) 63b/16

kimesne

: kimse
k. 87a/1-10, 89a/10,
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k.’i 82b/2, 90a/7

k.-i 79b/7,82a/8, 85a/15,

kimmÿn (A): kimyon

kir

kireç

kirpi

kişi

86b/4, 89a/8

k. 91b/4

k. —ye 77a/12, 77b/9, 83b/3-8,

: kir.

84b/13, 85a/7-12-15, 87a/17,

k. in al- 81b/4

89b/14

: kireç

k. —den 89b/13

k. ile 82a/13

k. —ler 69b/13, 93b/2

k. ãuyı 59b/1

k. —lere 66a/10, 71b/17, 73a/3,

: kirpi

73b/10, 94b/2

k. başını 86b/14

kişniç (F): kişniş otu

k. ödüni 86b/12

k. 77a/5-6

kitāb
kit b (A): kitap.

: kişi.
k. 70a/6, 72a/15, 74b/6,

k. 98a/8, 99b/3

78b/15, 79a/13, 85b/4, 87a/8,

k. içün 99b/3

88a/17, 89a/6, 89b/2, 90a/13

k. —ı 98b/3, 99b/1-3 (Bel.)

bir k. 75b/14, 79a/9, 81a/2,

k. —a 99a/9
k. —da 97a/16

86b/2

k. —um 99a/7

k.-nüñ ‘aklı ve fehmi 87a/5
k.-nüñ başı 84b/2

úo —

: komak.

k. —nüñ dişi 85b/10

ú. —sa 83a/8

k.-nüñ dizleri 81b/12

ú. —salar 82a/12,

k.-nüñ úanúı yanında 87b/12

82b/7-8-10-17, 84b/3-17,

k.-nüñ úapusına 88b/2

85a/7-14, 85b/3-11-12,

k. —nüñ úulaġı 84a/3

86a/15, 86b/7-8,

k.-nüñ mizācına 96a/9

88a/2-9-10, 89a/2, 90a/14,

k.-nüñ ãaçı 81b/9

90b/1

k.-nüñ ãafrādan beñzi 79b/5

ú. —mışdur 86b/17

k.-nüñ ùabi’atına 70a/3

úoca

: yaşlı
R. —ya 96a/6
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úoòu

úol

úoltuú

: koku

71b/8-10

ú. —sın 75a/12, 75b/13, 82a/7

ú. —alar 59a/1, 65b/10, 82b/13,

ú. —sına 78b/10

83a/13

: kol

ú. —salar 88b/15

k. —una 83b/15

ú. —up 57a/10, 57b/3, 58a/1-7-

k. —larda 77b/5

15, 60a/14, 61a/7-11, 62b/6-7-

: omuz başının altında, kolun

8, 63b/2-12, 64b/2, 65a/1-4,
65b/17, 66a/2, 66b/2, 70b/10,

gövde ile birleştiği yer.

71b/9

óātunuñ ú.-ı (úoltuġı) 69b/3

úon —

: konmak, gelmek, bir yerde

úoyul —

ú.-a 59b/17, 64a/15

durmak
gögercin k.-ma- 88a/9

úopar —

úor

úoyun

ú. eti 72a/14

: koparmak, çekip ayırmak.

ú. etidür 72b/13

ú. —ur 75a/9

ú. iligi 57b/17

: iyice yanıp ateş haline gelmiş

ú. úıġını 59a/17

ú. 57a/17, 61a/12, 61b/4, 71b/9

úorúaú

ú. —uñ cemi‘ a‘żāsı 84a/14

úoz (F)

: ceviz

: korkmak

ú. birledür 74a/1

ú.-sa 89a/14

ú. úadar 81b/10

ú.-arsa 89a/13

ú. —dan 75a/10

: korkak.

hindistan ú.-ı içi 70b/12

ú. oġlancuúlaruñ 80a/14

úoy —

: koyun

úuş ú.ma- 87b/1

kömür veya odun.

úorú —

: koyulmak, kıvam bulmak

úozalaú

servüñ ú. -ın(úozalaġın) 82b/11

: koymak, dökmek, bırakmak.
ú. 57a/16, 71a/6

: kozalak

kök

:bitkileri toprağa bağlayan

ú. —asın 57a/17, 61a/12-14,

kısım

62a/1-2, 63a/17, 63b/1-10-13

k. —i 82a/2-3

ú. —a 57b/9-11-12, 58a/1,

k. —üni 78b/16, 81a/9, 82b/1

64a/6-11-12, 69b/1, 70a/10,

k. in 80a/16
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köknār
kökn r

kömür

: köknar

87a/7-17,88b/4

k. 91b/8

ú. —dan 75b/5

: kömür

ú. —ına (úulaġına) 87b/8

k. 66a/2

köpük

úulúaş

ḳ. 74b/8

: köpük
k. al- 83b/11

kullandur - : kullandırmak.
ú. -dum 62b/10

k. —i ile (deñiz köpügi ile)
85b/13

körlig

úulunç (A): bağırsak ağrısı,

k.-in (köpügin) al- 63b/3-13

bağırsaklarda peyda olup,

: körlük

omuz başlarına ve vücuda

k. —in 76b/7

gelen bir ağrı, bağırsak
düğümlenmesi.

köşe (kuşā):
(kuş ): köşe, kenar, yan.

kötürüm

úudret

: kulkaş

k. —de 98b/17

ú. 57b/5, 61b/6, 69b/15,

: yürüyemez, kıpırdayamaz

73b/17, 94b/16

halde olan

ú. ol- 80b/10, 88b/1

k. ol- 79a/13

ú. —ı (úuluncı)84a/7 (Bel.)

: güç, kuvvet.

ú. —ı (úuluncı)ol- 84b/14, 85a/9

ú. 93b/14

ú. —a (úulunca)62a/11, 77b/1,
86b/1

ú. —in 75b/2

úuduz

úulaú

: kuduz hastalığı

úurd

: 1.kurt, yırtıcı hayvan

ú. kelb 86b/5

ú. dişin 86a/4

: işitme organı, kulak.

ú. dilinüñ 86a/2

ú. 81a/10

ú. ödüni 86a/1

ú. aġrısına 79b/7

ú. —ı 77b/2 (Bel.)

ú. —ı (úulaġı) 84a/3, 86a/9-14,

ú. —uñ ödüni 86a/5

87a/17,

ú. —uñ öykenin 86a/2

87b/8, 88a/7

k. —ın 78a/8

ú. —a (úulaġa) 75b/5, 79b/8,

2. kurt, parazit, kurtçuk

80a/1, 84a/4, 84b/4-10,

ú. 72b/5
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ú. —ı 84a/12 (Bel.)
ú. —ın 81a/14

ú. óoúúada 59b/17

úurt

ú. —unı 82b/1

úurdcaġ
úurdcaġaz : kurtçuk

ú. 82a/16, 84a/7

úurtar —

k. ol- 84a/12

kurdeşen : bir çeşit hastalık.

úurı

úurtulúurtul-

úurılıú

úurıt -

úuru

ú. —sın 92b/11

úuru —

: kuruluk, krş. úuruluú

ú. —ya 84b/6

ú. —da 65a/9, 91b/12

ú. dur 74a/17

ú. —ına (úurılıġına) 74a/14

ú. —yınca 59a/13

: kurutmak,

ú. —duktan ãoñra 84a/16

ú. —ur (úurıdur) 72a/1-13,

ú. —dukça 84b/5

72b/2-17, 73a/3-9-10-12-13,

ú. —mış benefse’i 63b/9

73b/5-13, 74a/11, 74b/11,

ú. —mış bednüs etin 88a/14

91b/1-2-3-4-5-6-9-10-11-12-

úuruluú

: kuruluk, bkn. kurılık.
ú. —a (úuruluġa) 73b/3

úurut —

13-14-15, 92a/4

: kurutmak.
ú. —a (úuruda) 57a/1, 83a/8,

ú. —up (úurıdup) 86b/12

92a/15

: yuvarlak, hap şeklinde ilaç

ú. —sa 86a/3-10

ú. —lar eyle- 57a/5

ú. —up (úurudup) 59a/13,

ú. —lar it- 57a/1-12

83b/4, 86b/9, 87a/12, 88a/11,

: mide

88b/5-8-10, 92b/14

ú. aġrısına 93a/4

úurşun

: kurumak, bkn. kuru
ú. —r 67a/7

91a/1-2-3-7-8-9-12-14-16,

úurãaú

: kuru

ú. güli 78b/10

75a/12-15, 90b/10-11-15,

úurã

: kurtulmak
ú. —a 81b/11

: kuru bkn. kuru
ú. 58a/10, 72a/8, 73a/2, 83b/1

: kurtarmak.
ú. —ur 79a/1

k. —e 81b/14
k. —ine 81b/16

: kurtçuk, krş. kurd.

: kurşun

úuãúuã-

: kusmak
ú. —ana 79b/2-4
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ú —maġı 64b/8, 74b/11-13

úuãdur —

: kusdurmak.
ú. —a 75b/8, 77a/15, 81b/11

úuş

úuşluú

úuvvetlü

k. —dür 80b/7

úuyruú

: kuyruk

: kuş

ú. 57b/7, 73a/14

k. 72a/15, 87b/1

ú. yaġı 57b/17

k. —dur 88a/7

ú. —ın (úuyruġın) 85b/4

: kuşluk, sabahla öğle

ú.-ına (úuyruġına) 83b/17,
90a/8

arasındaki vakit

ú. —ından (úuyruġından) 83a/13

ú. —a (úuşluġa) dek 65b/13

úuvarlıġ
úuvarlıġ

: kuvvetli, güçlü.

:?

úuzġ
úuzġun

ú. yüregin 88b/10

ú. —ın gidere 76a/11

úuvā
úuvāy-i hayvaniyye: vücudun hayvaní

: iri, kara kargaya verilen ad

úuzı

: kuzu

kuvveti, hararet-i ġariziyye

ú. eti 70a/17

denilen vücudun doğal ısısı,

ú. óāyāsı 57b/10-17

ısı dengesi

ú. óāyāları 57b/7
ú. yaġı 57b/10

ú. —dür 68b/4

ú. —nuñ cerbine 70b/3

úuvvet (A): kuvvet, güç

ú. —dan 75a/10

ú. 65b/8, 93b/14
ú. vir- 62b/17, 63a/6-16, 64a/4,

küçük

: küçük, minik, ufak.

64b/3, 65a/15, 65b/3-4-5,

k.üsküreye 62a/1

70b/16, 71a/1, 72a/3-14-16,

k. —den “küçüklükten itibaren”
67a/16

72b/9, 73a/2, 73b/5-13,

k. —leri 97b/8

74b/11, 75a/3-9-11-14,
82b/15, 95b/17

küólküól-i isfahāni
isfah ni : bir bitki adı

ú. —i 62b4, 63b/11, 64b/9,
65a/3, 65b/11, 66b/7, 75a/8,

k. —i 59b/3

kükürt

75b/10

k. 88a/6

ú. —i art- 62b/1
ú. —in 87a/10, 97a/12

: kükürt

k. —dür 61b/9

kül

:1. kül
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k. eyle- 86b/4

lataôir

k. it- 84b/8
k. olma- 82b/14

kündür

l.-dür 57a/6

laùíf (A)

l. 71a/1

k. in 87a/7, 87b/16

l. —dür 60b/8, 68a/4

2. ufanmak

l. ġıdÀlar 70a/6

k. it- 88b/9

l. melhem 60a/17

k. —üni 85b/12, 82a/13

l. ùa‘āmdur 71b/11

: çamsakızı

l. ve aósen ġıdÀdur 72a/7

lāzım
zım (A) : lüzumlu, gerekli.

: tuzla otu

l. 94a/11, 98b/7

k. 91a/12

l. ol- 66b/13

küpçegez : küçük küp, küpçük

l. —dur 67b/16, 68b/1, 69a/13,

k. —e 63a/17

kürat

kütüb

: pırasa

93b/4

leben (A) : süt

k. 91b/5

l. 73b/11

: kitaplar

l. —i turs “ekşimiş süt”
l. 73b/13

k. -i mu‘teberātdan 98b/2

L
lāden

lems (A) : dokunma ile duyulan, el ile
tutma.

: bir çeşit bitki

l. 68a/11

l. 57a/16

lāġer
er (F) : zayıf, kuru, sıska, cılız.

laóôa

levn (A) : renk

l. ol- 79a/9

l. -i müteġayyir 66b/7

: an

taġyir-i l. 68a/7

l. —da 59a/11

lākin
kin (A) : ama, fakat.
l. 68a/1-3, 72a/17, 75a/9

lāpa
paùa
paùa

: hoş, güzel, temiz.

k. —i 59b/16, 60b/7

k. 58b/15

kündüs

:?

levz (F)

: badem
l. 91a/1

leõõet (A): lezzet, tat

: labada otu

l. 68a/14, 70b/15

l. toòumı 92b/15

l. bul- 66b/8

331

l. —inden 68a/15

m. it- 59b/11, 78a/9-11-15,

leõõetlü (A): lezzetli, tatlı

79a/5, 82a/2, 93a/10, 95b/16,
96b/2-13, 97a/15

l. ùa‘ām ol- 68a/14

m. —ı müshil 95b/17

limon (Yun<lemoni) : limon
l. şarābınuñ üslÿbı 63a/10

m. —ı misk 67b/11

l. şarābına 63a/12

m.miski dür 67b/8

āb-ı l. -a 63a/11

m. —a 88b/14
m. —ın 80b/2

lisānü’l
fír (A): kuş dili bitkisi
lis nü’lnü’l-‘āããāfír
l. 70b/11

mācÿye
cÿye (F): tilki kuyruğu denilen ot
m. 91b/17

lisānü’s
lis nü’s åevr: sığır dili otu
l . ãuyı ile 78b/11

mādde
dde (A): madde, element, öğe
m. 59b/8

lu‘ab (A) : salya, bitki suyu.

m.-t ün níşat 70b/14

l. —dan 60a/9
l. —ın al- 60a/7

ma‘de (A): mide
m. —ni 75b/16

Loúmān
Loúm n (A): Aslı, yaşadığı yer ve zamanı
bilinmeyen meçhul bir

maġfÿr
ma fÿr (A): ölmüş.
meróÿm ve m. 76a/3

hekim.
L. -ı åÀnì 99a/7

luùf (A)

: güzellik, iyilik, lütuf
l. —ı 97b/14
l. —ından 98b/4

M
mā--beyn (A): iki şeyin arası, ara
m. —inde 70a/2

ma‘cÿn (A): macun, bir grup ilacın genel
adı.
m. 95b/12

maġsuli
ma suli

: bir bitki adı
nure’i m. 59b/3

māhì
hì (F) : balık
m. 73b/9

maóall (A): yer
m. 97b/13

maómÿde (A): mahmudiye otu, yer
pelidi.
m. 91b/12

ma‘íde (A): mide
m. 58a/17, 64a/2, 74a/17
m. —yi 75a/7
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m. —ye 63a/5, 63b/8, 65a/10-

m.’i 57b/11

15, 73a/16, 73b/2, 74a/9,
74b/10, 75a/3-10, 91b/7

m. —i dübüre 57b/12

maraø (A) : hastalık.

m. —sin 75b/10, 76a/15

m. 74b/7, 78a/11, 93a/16, 95b/6

māil
il (A) : bir yana eğilmiş, eğri, eğik.

m. —dur 94b/13

m. 99a/3

m. —ı 60b/12

m. —dür 73a/9, 73b/4-7

tÿtíyā m. —ı ile 91b/14
her m.-a 96b/7

ma‘īşet
ma‘ şet (A) : geçim, yaşama, yaşayış

m.-a mübtelÀ ol- 66b/5, 72a/6

|alāvet-i m.-dür 67b/17

m. —ına 63b/9

maú‘ad (A): kıç, makt, anüs
m. aġrısına 58b/15

m. —ları 63a/1, 81a/7

m. —da 80b/2

m. —lara 82a/2

maúām
maú m (A): yer, makam.

ma‘rifet (A): ustalık, bilme.
m. —i 97b/3

m. —uñ ol- 68a/17

maúbÿl (A): makbul, uygun.

marīz
mar z (A) : hastalıklı, marazlı
m. 99a/1

m. 58b/4, 59b/6, 62b/15,
92a/16, 93b/7

marãmarã-ı ef‘i : bir bitki adı
m. 96b/1

m. —dür 62b/12, 63b/5

maúãÿd (A): kasdolunan, istenilen şey

ma‘rÿf (A) : herkesçe bilinen, tanınmış,
belli.

m. 97a/17

māll (A)

m. —ına ir- 58b/12

m. 95b/12

: mal, mülk

m. dur 90b/11, 91a/16, 91b/11

mülk ü m. 97b/10

mālíóÿly
líóÿlyā
líóÿly (A): melankoli

: marul.
m. 79b/8, 91b/10

m. 89b/5, 95b/12

m. suyın 79b/13

m. —yı 90b/12

m. —ı 79b/15

ma‘lÿm (A): bilinen, belli
m. 94b/7

mansūre
mans re

mārÿl
rÿl

:?

maãru‘ (A) : sar’alı, sar’a hastalığına
tutulmuş.
m. kişi 90a/13
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m. -a 82b/3

maãùakí (A): sakız, sakız ağacından elde

m. 88a/14, 91b/11, 93a/9

me’al (A) : son durum; anlam

edilen bir tür reçine.

m. 97b/8

m. 59a/3, 60a/13, 60b/4, 66a/5,

mecāl
mec l (A): güç, kuvvet, takat.

75a/2, 77a/8, 92b/6, 93a/2,

m. 96a/1

97a/2

mecmÿ‘ (A): toplanmış, bir araya

ma‘ãÿm (A): suçsuz, masum.

maş

getirilmiş, şey, tüm

m. —lara 96a/6

m. ‘ı —mücerrebātından

: mercimek, fikin

98b/3

m. 91b/11

mecnÿn (A): mecnun, divane, deli.

maùlÿb (A): talep edilen, istenilen şey.
m. gör- 66b/16

maù ‘ūn
‘ n

m. ol- 68b/10

mefāãıl
mef ãıl (A): eklemler

: bir rahatsızlık
m. —a 78a/9

m. —lar aġrısına 61b/6

meflÿc (A): felçli.

ma’u’l — cebin :peynir suyu
m. 74a/1

m. 67a/11

mef‘ul (A): işlenmiş, yapılmış

māye
ye (F) : bir nesnenin özü, aslı;
mayalanmayı sağlayan

m. uyluúlarını 69b/1

meger (F): meğer, oysa ki, ancak

madde

m. 67b/1, 68b/7, 69a/15,

m. —sin 85a/9

mÀye —òoş ( F ): mayhoş, ekşimsi
m. enÀrı 63a/2

maøarrat

: zarar, ziyan
m.-ın def‘ it- 74b/12, 82a/10,
96a/5
m.-ın ve menfa‘atin 67b/13

maømaøa (A): gargara
m. it- 73b/15

māzÿ
zÿ (F) : mazı

69b/13

mekes

:?
m. gibi 95b/5

mekkār
mekk r (A): aldatıcı, hilekār
m. 69a/11

mekr (A) : hile, düzen
m. it- 87a/11

melālet
mel let (A): sıkıntı, usanma.
m. kalma- 86b/3

melhem (A):
(A): merhem, ilaç.
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m. gibi 59b/11
m. it- 59b/13, 60b/2-7, 80a/2

m. -i ziyāde úıl- 79b/11

menkÿr (A) : oyulmuş, delinmiş

m. ol- 60b/14, 61a/1
m. dür 60b/12

m. gibi 57a/1

merātib
mer tib (A): rütbeler, dereceler

m. —i bāselíúun 60b/9
m. —i daóliyÿndur 60a/5

m. —in bil- 71b/14

meróÿm (A): Allah’ın rahmetine

m. —i sirke 60b/15

kavuşmuş, ölmüş.

aú m. 60a/11
birúaç m. 60a/5

m. ve maġfur 76a/3

merkezmerkez-i rÿó : ruh merkezi.

úara m. 60a/15
latif m. 60b/17

m. —da 68b/3

mersin (Yun.): mersin ağacı ve yemişi.

ùatlı m. 60b/1

m. 92a/16

m. —i (Bhe) 60b/3

m. toòumın 92b/5

men‘ (A) : engelleme, engel olma.
m. it- 62b/3-16, 75a/12, 93b/3

m. yapraġın 92b/4

meåāne
meå ne (A):
(A): mesane.

menāfi‘i
men fi‘i tuyūri
tuy ri : kuşların faydaları

m. yolların 63b/6

m. 86b/16

m. -i arıt- 67b/9

menfa‘at (A): fayda, yarar.
m. —i 62a/5, 64a/1, 96b/16

m. —ye 73b/17

mescid (A) : mescit.

m. —i ol- 75b/4, 83a/7
m. —in 61a/3, 62b/16, 67b/13,
82a/5

menfa‘atlü : faydalı, yararlı
m. nesne 76a/2, 93b/6
m. yaġ 62a/13

mení (A) : meni, dölsuyu

m. 68b/16

mesóÿú

: sahk olunmuş, döğülüp toz
haline getirilmiş.
m. 59b/4

mestÿr (A): örtülü, kapalı, gizli.
m. —dur 71a/3

meşhÿr (A): meşhur, şöhretli.

m. 69b/10

m. 95b/12

m. azunı 67a/10

m. —dur 60b/15, 77a/4, 78a/1,

m. -i artur- 70b/6, 72b/7

81a/8

335

me’vā
me’v (A) : yurt, mesken, yer.

mi‘a’i sā’ile
s ’ile (A): zigale, günlük ağacı,

m. 98b/16

sığala ağacı. bkn. mi‘a’i sāile

mevālí
mev lí (A): esirler, köleler.
m. úal- 76a/5

m. 96a/13

mi‘de

mevcÿd (A): var olan, bulunan.

m. óarāretin 63a/14

m. —dur 68a/14, 96b/4

meydān
meyd n (A): meydan, alan.

m. —ye 62b/17

miúdār
miúd r (A): miktar, ölçü.

siyāset m.-ına 98a/7

meymÿn

m. 57b/2, 60a/7, 62a/17,

m. —ında 76a/5

64b/10, 84b/12, 89a/4, 89b/8,

: maymun.

94a/12, 94b/8
m. —ı 57a/2, 57b/1, 59a/9,

m. —ile 86b/2

61b/14, (Bel.) 66a/15, 92b/2,

m. dişini 86b/3

96b/2, 97a/4

mezbele (A): sürpüntü dökülen yer.

m. —ca 57a/14, 66b/1

m. —ye 88b/13

m. —ını 89a/12

mezídmezíd-i ãehvet (A) : şehvet artırıcı

m. —ınca 57b/9, 58a/1, 60b/2,

m. —dür 74a/7

64b/7, 71a/17, 85b/15, 94b/4

meõkÿr (A): zikrolunmuş, adı geçmiş,
anılmış.

milh (A) : tuz
m.-i enderāní birle 70b/9

m. 92a/13
m. —ları 58a/8

milk (A) : birinin tasarrufu altında
bulunan şey.

mıúl (A) : günlük ağacı ve meyvesi

vücÿduñ m. —ini 94b/11-17,

m. 58b/16

mıúnātıã
mıún tıã

: mide.

95a/4-8-12-16

: mıknatıs.
m. —dur 89a/1

milk ü māl
m l : mal, mülk
m. 97b/8

m. ùaşına 84b/6
m. —ı 89a/8, 89b/2

minnet (A): bir iyiliğe bir iyilik yapana
karşı kendini borçlu görme.

mi‘a’i sāile
s ile (A): zigale, günlük ağacı,

şükr-ü m. 97b/13

sığala ağacı.
m. 57a/8

mirāre
mir re

: yere düşünce biten bir ottur.
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m. birle 75b/5

m. —ı insāna 70a/8

misk (A) : misk, Asya’nın yüksek

m. —ı fāsidi 70b/6

dağlarında yaşayan bir cins

øa‘if m. 69b/13,

ceylanın erkeğinin karın

m. —ı 80b/14 (Bel.)

derisi altındaki bir bezden

m. —a 64a/1, 71b/2, 75a/13

çıkarılan güzel kokulu madde

úaví m. —a 92b/2
øa‘if m. —a 85b/15, 92b/3

m. 57a/3-8-14, 57b/2, 70b/3,

m. —ın úaví it- 75b/12

97a/3
nar-ı m. 71a/9

m. —ına 70a/6

m. ve ‘anber 64a/9, 64b/1

m. —ına göre 71b/14, 96a/9,
96b/14

m. —i 57a/8

miåúāl
miåú l (A): yirmi dört kıratlık bir ağırlık

mizāclu
miz clu (A) : mizac sahibi

ölçüsü (on dört kırat bir şer’i

balàamí m. Àdemlere 71a/3

dirhemin karşılığıdır

issi m. ādemlere 74a/15
issi m. kişilere 73b/10

m. 77a/5, 78b/6, 85b/14, 87b/8,

mu‘tedil m. kişilere 71b/17

96b/15, 97a/7

ãovuú m. kişilere 66a/10

m. —e degindür 96a/9, 97a/16

issi m. —lar 75a/1

miål (A) : benzer, kat.
m. —i 92a/12, 95b/2

muaùùar (A): ıtırlı, güzel kokulu.
m. úıl 57a/6

m. —i dür 66b/3

mive’i gez (F) : bir bitki adı

mu‘āvenetsiz
mu‘ venetsiz (A):
(A): yardımsız
m. olma- 67b/15

m. 90b/14

mizāc
miz c (A): bünye özelliği, mizāc dört

mufaããal (A): tafsilli, tafsilatlı, uzun
uzadıya anlatılan.

ana unsur olan kan, safra,

m. şerhi 61b/16

sevda ve balgam
maddelerinden oluşur; bu
maddelerin oranları mizaç
özelliklerini oluşturur.
m. 68b/3

muġlab
mu lab

: şurup
m. vir- 94a/9

muóālefet
muó lefet (A): uygunsuzluk, aykırılık.
m. 70a/2

337

muóālif
muó lif (A): ayrı, farklı, karşı.
m. 70a/4, 75b/16

m. 62a/11

muótāc
muót c (A): muhtaç.
m. eyle- 62a/12

muóallil (A):
(A): yumruları, şişleri veya bir

m. ol- 92a/12

iltihabı iyi eden ilaç.

m. olma- 99a/16

m. yaúıları 59b/7

muóalliãe : nevruz otu, yabani keten,

muótebis : haps edilmiş.
m. ol- 65a/17

yaban aslan ağzı.
m. 78a/10

muótelife (A): türlü, çeşitli.
aólāù-ı m. -i 93a/12

muòannes (A) : güvenilmez, namert,
korkak, alçak

muóumma : bir hastalık

m. kişiye 85a/12

muóarrā
muóarr (A): erimek, iyice karışmak.

m. ol- 93a/17

muúābele
muú bele (A): karşılık vermek.

m. ol- 65b/11, 66a/12, 70b/11,
93a/7

m. —sinde 89a/1

muúarrer (A): kararlaşmış.

m. piş- 57b/9, 70a/11, 72a/7
m. pişür- 58a/1, 70a/12, 71b/9,

m. 99a/2

muúaååer (A): kabuğu soyulmuş.

86b/14, 92b/4

muóaããer (A) : tahsir olunmuş, hasret
kalmış
m. —dur 96a/12

muòò (A): ilik
m. 73a/17

muókem (A): sağlamlaştırılmış, kuvvetli
m. 58b/5, 61a/1-11, 62a/3,
62b/5, 63b/1-12, 64a/14,
65b/16, 66b/12, 71a/14-15,
80a/4-14, 86a/10, 93b/17
m. úıl- 57b/3

muókemce : sağlamca, kuvvetlice.

m. bādemi 93b/17

muúavví

: kuvvetlendiren, kuvvet veren
m. 82a/2
m. -i bedendür 72b/12
m. -i cimā‘dur 70b/7
m. ve müferrih 97a/1

mum (F) : mum krş. balmumı
m. —ı 60b/5

murabba‘ (A): dörde çıkarılmış
m. 94b/9

murād
mur d (A): arzu, istek, dilek.
m. it- 61a/5-10, 61b/8
m. olun- 64a/5-11
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m. —ı 89b/3

m. 72a/3

m. —a 99b/5

m. —dur 71b/17, 73b/2-3

m. —um 99b/2

muruvvaú (A): süzülmüş
m. 65b/12

muãaffa’i (A) : temizlenmiş.
m. ‘i dem 72a/3

muøırr (A) : zararlı, zarar veren
m. —dur 68b/7

mübārek
müb rek (A): bereketli, uğurlu, hayırlı
pir-i m. 98a/13
m. otdur 78a/10

muãlió (A): iyileştiren, ıslah eden,

mübāşeret
müb şeret (A): bir işe başlama, girişme

düzeltici.

m. itme- 69a/16

m. —dür 70a/8-15

muùābıú
muù bıú (A): uyan, uygun.
m. ùa‘āmlar 70a/7

mu‘teber (A): itibarlı, saygın.
m. —dür 96a/13

mu’teberāt
mu’teber t (A): itibarlı
kütüb-i m. —dan 98b/2

mu‘tedil (A): münasip, uygun.

mübtelā
mübtel (A): düşkün, tutkun, tutulmuş.
m. ol- 66b/5, 67a/11, 83a/9,
88a/17, 89a/11
m. olma- 72a/6,

mücerreb (A): denenmiş, tecrübe edilmiş
m. 58b/3, 59b/6,
m. —dür 59a/11, 60a/4-6,
62b/1-10, 64b/8, 65b/14,

m. 68b/2

77a/15, 79b/16, 82a/5,

m. ol- 72a/14

83b/15, 91b/15, 92b/8,

m. —dür 63b/5, 65a/9, 71b/16,

93a/3-5-8-10

72b/16, 73a/4, 73b/1-3-8,

m. melhemdür 60b/12,

74b/10-13, 91a/3, 91b/3-12-

m. yaàdur 62b/3-15

17

m. —ümüzdür 60a/14

m. mizāclu kişilere 71b/17

muttaãıl (A): aralıksız, hiç durmadan.
m. 61b/12, 75b/17

muvāfaúat
muv faúat (A): uygunluk, uyma.
m. 70a/2

muvāfıú
muv fıú (A): uygun, yerinde

m. —leri 98b/2

mücerrebāt
mücerreb t (A) : tecrübe edilmiş,
denenmiş şeyler.
m. —ından 98b/3

mücerrebn
mücerrebnā
bn (F): tıp kitabı
m. 89a/11

339

müdebber : bir bitki adı

m. ġıdÀlaruñ 70a/8

m. 95b/15

m. ġıdaları 70a/1

müferrió (A): ferahlık veren ilaç.

mürrmürr-i ãāfí
ã fí : mürr-i mekki derler acı bir

m. 97a/1

müfíd (A): faydalı.
m. 96a/12
m. ol- 68b/6, 70a/1
m. —dür 58b/15

müfred (A): tek, yalnız, basit.
m. 96a/3
m. devāları 75a/16
m. gıdaları 71b/13

müfredāt
müfred t : basit bitkiler
esÀmí-i m. —ı 90b/2

mülāyim
mül yim (A): uygun.
m. 72a/3

mümtezic (A): kaynaşmış.
m. it- 64a/12

münāfıú
mün fıú (A): nifak sokan, iki yüzlülük
eden, iki yüzlü
m. ol- 68b/15

münāsib
mün sib (A): uygun, yerinde

nesnedir bkn. mürr-ü sÀfí
m. 60b/10, 96a/14, 96b/8

mürrmürr-ü ãāfí
ã fí : mürr-i mekki derler acı bir
nesnedir bkn. mürr-ü sÀfí
m. 58b/15, 91b/10, 92a/13
92a/17, 97a/14

mürşid (A) : doğru yolu gösteren, kılavuz
m. bulunma- 99a/13

müåelleå (A): üçlü, üç, üçleştirilen
m. it- 64a/2

müshil (A): müshil, bünyedeki herhangi
bir maddeyi hafifletici, sehl
edici.
m. 94b/10, 96a/1
ma‘cÿn-ı m. 95b/17

müshilāt
müshil t (A): ishal eden, bağırsakları
temizleyen ilaçlar
m. —uñ nihÀyeti 93b/6
m. —uñ sulùÀnıdur 93b/13

m. 66a/15, 66b/1, 96a/8, 96b/7

m. —ı 93a/11

m. —dür 60b/4, 66a/10,

m. —dan 95b/12

71a/3-13, 81b/8

mürdeseng (F): tabii kurşun oksiti
m. 59b/3, 60a/8, 60b/17

mürekkeb (A): birleşik, terkip edilmiş.
m. ol- 96a/4

müstaġní
müsta ní : tok gözlü, gönlü tok, elinde
olanla yetinen.
m. ol- 62a/9

müstahric (A) : çıkaran
m. —dür 66a/9
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müşāhede
müş hede (A): bir şeyi gözle görme.

65a/13, 65b/15, 70a/16,

m. it- 71b/14, 94b/5

70b/8, 72a/13, 73a/5-15,

m. úıl- 75b/2

74a/14, 75a/13, 75b/8,
76a/16, 78a/7-9, 78b/2-7,

müşerref (A): şereflendirilmiş, şerefli.

79a/12, 79b/5-17, 81a/10,

m. 68a/10

82b/15, 89b/7, 91a/1, 91b/8,

müte‘allıú
müte‘allıú : bağlı bulunan, ilgili olan
m. kitāb 98a/8

92a/2, 92b/15

müteġaddir
müte addir (A): gıdalanan, gıda alan.

nāúıã
úıã (A) : noksan, eksik, tam olmayan

m. —dür 67b/1

‘aúlı n. ol- 83b/3

müteġayyir
müte ayyir (A): değişmiş, farklılaşmış

namāz
nam z

m. ol- 66b/7

ãabaó n.-ı vaútında 94a/7

m. ol- 66b/17

aóãām n.-ında 94a/9

mütekebbir (A): kibirlenen, kibirli,

namazbur (F): bir tür bagırsak paraziti
n. —ı 77a/16

kendini beğenmiş.
m. ol- 68b/13

namazbūrd
namazb rd (F): krş. namazbur
n. ol- 80a/16

mütevellid (A): meydana gelen, doğan.
m. it- 73b/6, 74b/9

na‘na’ (A): nane

müyesser (A): kolay gelen, kolaylıkla

na‘ne

nānhuvah
nhuvah (nanhuh) (F): anason
n. 64b/16

m. -i bevāsıra 65b/3

nārr (F)

narnar-ı misk : nar miski
n. 71a/9

nāfí‘
fí‘ (A) : yararlı
n. —dür 59a/16, 60b/16, 61b/7,
63a/13, 63b/9, 64a/1, 64b/5,

: ateş
n. —da úoyup 57a/10

m. yaraları 60b/11

N

bkn. na‘na’

n. úo- 63a/4

m. ol- 89b/4, 98a/10

müõmin (A): uzun süreli, kronik.

: nane

n. 79b/1, 91b/15

olan

: müshil

bkn. na‘ne

n. 91b/15

m. ol- 73a/13

müõhil

: namaz

naãióat

: öğüt
pend-ü n. 98b/6
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nāsÿr
sÿr (A) : basur

n. —ini 88b/6
yarasa n.-ini 88a/10

n. ol- 59b/13, 60b/8, 77b/4
ùıla-ı n. 59b/13

nefāyis
nef yis (A): nefis, güzel.

n. rencine 88a/17, 88b/13

n. —dür 71b/12

n. —a 76b/8, 89b/17, 90a/1

n. —dendür 71b/2

n. —lar 60a/5

nefes

: nefes, soluk

n. —lara 60b/14

ilhāk-i n. e 68a/8

n. olmış cerāóāta 60b/8

n. ùarlıġına 78b/5

n. olmış yaralara 77b/14

n. in alma- 67a/1

naùrÿn (F): güherçile, borak. “kızıl boradır

neffā|
neff |

: çok kokan, kokulu

Mısır’dan gelir, çoraktan
dizilmiş büre-i ermeni.”

n. —dur 72b/11

nefó (A) : üfleme

n. 91a/7

naôar (A): görüş, düşünce

n. peydā ol- 69b/9

nefs (A) : nefis, can, biyolojik ihtiyaçlar

n. eyle- 97b/11

nāzile
zile (A): belā, sıkıntı.

n. —üñ 93b/2

neft (F)

n. -i 80a/13
n. —ye 74a/12, 78a/4, 79a/4,

n. yaġı 62a/14

ne kadar

80a/11, 81b/13

nazük

76b/1, 84a/9

nergis (F): nergis çiçeği.

: nazik

n. ãuyın 76b/16

ùab‘ı nazüklerinden

n. yaġı 61a/5

n. 76a/4

nerm (F) : yumuşak.

nebāt
neb t (A) : bitki

n. eyle- 73a/7, 74a/12

n. —dan 61a/5

nebāt
neb tātt (A): bitkiler
n. —uñ her birinde 75a/17

necis

: nice, sayısız, ne çok.
n. 64a/4, 66a/8-17, 70a/17,

naôm (A): nazım, şiir
n. eyle- 98a/9

: neft yağı, su yağı.

: pislik.

n. it- 74a/15, 74b/16, 76a/10

nesne

: nesne, şey
n. 65b/14, 68a/10-12, 68b/8, 69b/29, 76a/2, 86b/5, 89a/5, 98b/7
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n. ile 84a/5
n. ol- 93b/6

n. yıllardur 95b/1

ním (F)

n. -i 61a/13, 75b/2 (Bel.)
n. —dendür 66b/6

n. 57b/7

nímküft

ne’ üõü billahbillah-i Ta‘āl
Ta‘ lā :
n. 69b/11

nev‘

níme (F) : nesne, şey yarı, yarım
n. 66a/6

nişādır
niş dır (A): nişadır, panzehir.

n.-i óükemā 61b/16

n. 91b/13

n. —i daòı 67b/2-5

n. ile 76a/13

n. —uñ sebebi 67b/7

nişāåta
niş åta

nevāsír
nev sír (A): basur delikleri

nevnev-rÿz (F): yeni gün.

n. -i ko- 94a/2

nişāt
niş t (A) : sevinç, neşe

n. gün 78a/10

zevk ve n. 68b/4

: yarım, yarı

n. —ıla 66b/9

n. úal- 65b/17

õevú u n. -ıla 67b/6

nıãfu’d-din “dinin yarısı”

nicenesi

n. —dür 67b/15

nıãfiyye’i deme : ?

ni

ketre n. birle 91a/13

Nidāi
Nid i

: 16. yy’da yaşamış bir hekim
N. -i 97b/7

: ne

N. —den 98b/6

nihāyet
nih yet (A): son, bitiş.

: ne kadar, nice. bkn. nice
n. 81b/11

niçe

:?

63b/17

n. 66b/17

nice

: nişasta
n. 72a/8, 93b/12

n. —a 78a/1

nıãf (A)

:?
n. 57b/7-8

: çeşit, tür.
n. ol- 67a/16, 90b/5

: yarı, yarım, buçuk

n. —i 93b/7

nilÿfer (F): nilüfer çiçeği

n. —sin 85b/5, 95a/3

n. şerbeti ile 81a/8

: ne kadar, nice bkn. nice

şarāb-ı n. 65a/11

n. biñ yıllar 95a/10
n. yıllar 92a/8, 98b/1

nitekim

: nasıl ki, gibi
n. 89a/11
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noóÿd

: nohut

toàan o. 68b/9-10-12-13-14-

n. 57b/8, 72b/3, 96b/9

15-16-17

n. úadar 58b/7, 94a/5

69a/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12

úabı çıúmış n. 57b/16

76b/16, 79b/8, 80a/8, 81b/2,

úabı gitmiş n. 66a/11

83a/14, 83b/8, 85b/15,

n. —dan 72b/5, 92a/15

87b/16, 89a/3-14, 90a/16
o.-uñ ãaúalı 83a/3

noúãān
noúã n (A): eksiklik, azalma, azlık.

nÿr (A)

n. —ı 99a/5

o. —ı 77b/14, 78b/9 (Bel.)

: aydınlık, ziya

o. —a 77a/5

göz n. -ı 66b/7 (iyel.)

o. —ın 90a/15

n. —ın 84a/8

oġlancıú
lancıú

o. —lar 90a/13

nure‘i maàsÿli : bir bitki adı

nÿrlan -

n. 59b/3

o. laruñ 60b/15, 80a/14, 83a/11

: aydınlanmak, parlamak

o. —lara 88a/5, 94b/4

gözleri n.-a 88b/8

o. —larına 88a/16

nuùú (A) : söz, söyleyiş, konuşma.

oġlancuú
lancuú : küçük çocuk, bkn. oġlancıú
o. —ı (oġlancuġı) 82b/16

n. —um 99a/17

o. —a (oġlancuġa) 83a/5

O
ocaú

oúu —

o. ıla 57b/1, 63b/4

: okumak.
o. —ma- 98b/10

: ateş.
o. 57b/1, 58b/6, 59b/1, 76b/7

oġlan
lan

o. —lar 89b/12

: ocak.
o. —a (ocaàa) 63b/12

od

: küçük çocuk, bkn. oġlancuú

ol

:o
işaret sıfatı 57b/12-13, 58a/7,

o. yanıġınuñ 59a/11

58b/7-8, 59b/4-17, 61a/11-

o. yanıġına 59b/1-2

13, 61b/1, 62a/6, 62b/11,

o. —a dut- 61b/2

63b/1-2-3, 64a/5-15, 64b/2-9,

o. —a göyün- 59a/14

65b/1, 66a/6-8, 66b/12,

o. —dan 60a/12

69b/9-13, 70a/12, 70b/3-13,

: çocuk

71a/16, 71b/8, 74b/5-7,
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75a/3-6, 79a/16, 79b/7,

a. 61b/9, 62a/1, 65b/7, 69b/10,

81b/5, 82b/7-11-12-17,

78a/7, 85b/3-7, 87a/4, 91a/1-

84b/5-17, 85a/13-14, 85b/8-

4-17, 91b/2-3-4-5, 92a/4,

12, 86a/11-17, 86b/6-7,

99b/3, 77b/1-3, 81b/16, 89b/2

87a/12, 88a/8-9-10, 88b/3,

anda

89a/7-10, 89b/3-11-15,
90a/2-7-12-13-16, 95a/9,

a. 72b/3

andan

96b/4, 97b/13, 98a/3-8-9-10,

62b/5, 63a/5-8, 63a/9-10,

(İşaret zamiri) o ki 75a/3,

63b/1-2-3-11, 64a/6-10-16,

o. -dur 61a/4, 61b/1-11-17,

64b/2-9, 65a/3, 65b/11-17,

63a/7, 63b/15, 65a/1, 66b/15,

66a/3-4-7-11, 69b10, 70a/13,

67a/17, 72b/5

70b/5-11, 71b/11, 74b/4-17,

o kimesne 89a/10

81b/6, 86a/6-11-13, 93a/7,

: onun

94a/3

66b/10, 67a/16, 72b/1-9,

anlar

: onlar

73b/2, 74b/9, 75a/11,

a. 61b/10

77b/12, 79a15, 86a/16,

a. —ı 83a/16

86b/13, 87a/9, 88a/2-6,
94b/3-12, 95a/7, 98b/15

aña

61a/8-11, 61b/14, 62a/7,

(Şahıs zamiri) o. 97b/10, 98a/3

a.

anı

: ondan
a. 57b/1-2-10, 58a/2, 60a/10,

99a/3,

anuñ

: onda

olol-

: olmak
o. —sun 83a/11, 98a/15, 99b/4-5

a.-ıla 61b/10

o. —dı 94b/2, 97a/9

a.-dur 98b/15

o. —mış 59b/13, 60a/13, 60b/8,

: onu

62a/16, 62b/6, 63a/2, 71b/5,

a. 79a/13, 84b3, 87a/13, 91b/6-

76a/4, 77b/14, 83b/7

14, 99a/7, 83a/1, 86a4,

o. —mışdur 60a/10, 74b/6

86b/10, 95a/5

o. —mışdı 97a/15

: ona

o. —ur 57a/9, 59b/2, 60a/17,
60b/14, 61b/16, 62a/9, 62b/1-
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14, 63a/14, 65a/16-17,

3-4-5-10-12-16, 83a/6-7-9-

66b/17, 67a/3-8-9-10-11-12-

10, 83b/3-7-8-9-10-11-13-14-

16-17, 67b/3-4-5, 69a/3-4-5-

17, 84a/2-3-4-6-10-11-14-16-

14, 69b/6-9-10-15-16,

17, 84b/1-2-4-8-10-11-13-15,

72a/14-16-17, 72b/2-5-16,

85a/2-4-5-6-7-9-10-11-12-

73a/2-5, 73a/10-12-13-16,

13-17, 85b/2-4-5-6-9-10-11-

74b/7-9, 77b/8-9-11-12-14,

15-16, 86a/1-9-16, 86b/1-3-4-

84a/12, 87b/9-10, 88a/17,

8-9-11-12, 87a/5-7-13-16,

90a/10-12, 90b/5, 94b/6,

87b/2-3-4-5-9-15-16, 88a/1-

95a/7, 96b/5-16, 97a/6, 97b1-

5-15, 88b/1-2-4-7-12-14-15,

10, 99a/9

89a/1-5-6-7-12-13, 89b/4-10-

o. —urdı 97b/7-12

14-15-17, 90a/2-8-9-13-17,

o. —ursañ 99a/2

90b/1, 92b/9, 93a/7, 94a/2-6-

o. —ursa 61a/6, 66b/13, 69b/16,

17, 96a/2, 96b/1, 98b/7-10-

80b/13, 99a/15

11, 99a/16

o. —am 85a/5

o. —alar 64a/9, 71b/15

o. —asın 62b/1, 69a/16, 70a/1,

o. —sa 59a/2, 63b/8, 68a/14,

97b/2-5, 99a/7
o. —a 57b/3-7-12-15, 58a/4,

69b/15, 73a/10, 76a/8, 77b/5,
79a/8, 79b/5, 80a/7-14,

58b/8, 59b/5, 60a/4-10,

80b10-11-13-15, 81a/15,

60a/13, 61a/2, 62a/6-8,

81b/12, 83a/10-12, 83b/6-8-

63a/2-6, 63b/3, 64a/4, 65 b/5,

14-15-17, 84a/15, 85a/2-13,

66a/3-8-12-13, 68a/5,

88a/3-10, 89a/2-12, 93a/6,

68b/11-12, 69a/1-7-8-9-10-

93b/5, 94a/12, 99a/1

11-12-15-17, 69b/1-3-5-13-

o. —up 62a/9, 65b/11, 66b/4-5-

14, 72b/14, 73b/8, 75b/4-16,

12, 68a/17, 68b/6, 69a/13-

76a/1, 76b/12, 77a/4-11-12,

14, 69b/8, 79a/7-9, 82b/6,

78b/5-11-16, 79a/3, 79b/10,

83a/14, 89a/13, 89b/7, 93b/8,

80a/8, 82a/12-15-17, 82b/1-
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94b/2, 97b/15, 98a/5-10,

o. —maàa 66b/11

98b/1

o. —maúda 66b/17

o. —ıcak 71a/13

o. —ma 99a/3

o. —ınca 60a/14, 82b/13, 89a/15

o. —madın 82b/12-14

o. —an 57b/4, 58b/4, 59a/7-9,

o. —maz 62a/10-13, 67a/10,

62a/9-12, 63a/1-6-15, 64b/14,

67b/7-15, 68a/15, 70b/7,

65a/12-13-14, 70a/1, 76b/10,

77b/12, 92a/12, 93b/6,

78b/8-9, 79a/8, 80a/1-11,

94b/13

80b/2, 81a/7, 81b/2-4, 82a/1,

o. —mayasın 68b/8, 99a/4

83b/5, 84b/5-9, 89a/14,

o. —maya 63a/7, 68b/8-16,

90a/11-14, 91a/13, 92b/4-9,

69b/2, 70a/5, 70b/11, 71b/6,

93a/12, 93b/14, 96a/3

72a/6, 77a/8, 85b/17, 86a/7,

o. —anuñ 62b/11

86b/5, 88b/3, 89a/11-17,

o. —anı 95b/5

98b/10-12

o. —ana 72b/10, 78a/16, 79a/13-

o. —mayalar 81a/12, 99a/16

14-17, 79b/13, 80b/5-6-12,

o. —masa 69b/17, 75b/15,

81a/2-11, 84b/14, 85a/9,

89b/4, 97b/6

88b/1, 98b/7

o.-mayup 66b/7, 79a/9, 93b/2

o. —anda 70a/2

o. mayan 77b/15

o. —anlar 97b/16

o. —mamak 66b/10

o. —anlara 92a/7

o. —mamanuñ 66b/4

o. —dıàı 88a/9, 96a/10
o. —duàı gibi 84a/17
o. —duàındandur 67b/8

olunolun-

: olunmak
o. —mış 60a/8-13, 61b/12,
97b/8

o. —duàumuz 75b/3

o. —a 65b/16, 94b/9

o. —duúda 63a/12, 94b/7

o. —sa 64a/11

o. —duúdan ãoñra 94a/1

o. —ursa 64a/5

o. —duúça 97a/13

o. —up 66a/6, 96b/2

o. —mak 66b7-8, 67b/14-16

o. —mak 98a/7
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omuz

on

: omuz

o. —ı 70b/11, 77b/8, 79a/8,

o. 61b/6

80b/17, 81b/9-16 (Bel.)

: on, 10

o. —ın 78a/15-17

o. 60a/3-12-13-16, 60b/4-17,

o. —ları 58a/12, 65a/4
o. —lardan 75b/4

64b/13, 70b/14, 71b/4,
79b/17, 86b/2

otur —

o. —sa 67a/9, 88a/7, 90a/17

o. sekiz 64b/4, 66b/13
o. ùoúuz 67a/5

onar

otuz

: onar

60a/11-15, 60b/11, 65a/5,
96b/15

96b/10

o. altı 58a/12

o. kerre 76a/1

oñuloñul-

: iyi, güzel, düzgün

ov —

o. —asın 63b/12

: iyileştirmek

o. —a 60a/2, 80b/8

ovul —

60b/12

oyna —

o. —maz yaralara 60b/14

: hareket etmek; kalp çarpmak
o. —r 66b/17, 67a/2

Ö

o. —mayan çıbanlara 60a/6

: orta kısım, ara

: ovulmak.
o. —mış eftimün 95b/15

o. —maz yaraları 60a/11,

ot

: ovmak.

o. 94a/10

o. —dur 60a/5-11, 60b/1

orta

: otuz, 30
o. 57b/3-10, 58a/15, 59b/15,

o. dirhem 92b/1, 95b/14,

oñat

: oturmak, sakinleşmek

öd

: öd maddesi, safra, bkn. Safrā

o. —ya 71b/11

ö. —i 88b/3 (iye)

o. —da 76a/5

ö. —i ile 84b/3

o. —sına 59a/1, 61a/14

ö. —in 85b/1-14

o. —sından 71a/6

ö. —üni 84a/6-7, 84b/4, 85a/7-

: ot, bitki, ilaç, ilaç
hammaddesi

12-16-17, 85b/9-17, 86a/1-78-15, 87b/4-5-6-11-14, 88b/5

o. 75b/4, 79a/11, 81b/1

ö. —inden 84a/8, 84b/13, 85a/1

o. —dur 78a/5-10

ö. —ünden 87a/16-17
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ögret —

: öğretmek.

‘örfiyye (A): adet, adetle ilgili

ö. —di 98a/17

öksürük

: öksürük

ö. —sine 60b/15

örgüc

ö. 81a/2
ö. —i 80b/15, 83a/4, 83b/5-6

ö. —i 83b/13 (iye)

ört

ö. —e 73a/5-15, 74a/13, 74b/3,
78b/7, 79a/4, 81a/7, 81b/8

öyken

ö. Àdeme 78b/11

ö.-i úalúa gel- 67a/1

: öküz, erkek sığır

ö. —e 63b/6, 65a/9-12, 72b/6,

ö. —den 78b/5

ö. —ürseñ 99a/12

ö. —in 86a/3

ö. —i oġlan 83a/14

ö. —inde renc ol- 81a/2

öyle

öz

ö. —üni 60a/1, 76b/14
2. öz, kendi

‘ömr (A) : ömür, hayat

ö. —üm 95b/6

ö. —üm 97a/13

P

ö. —inde 72a/5, 87a/14

öñürdi

: önce, evvel

pādiş
dişāh
diş h (F): padişah, hükümdar

ö. —diñ 74a/5, 74b/14-17

p. óaøretlerine 97b/17

ö. —ünden 72b/9

p. —ı 97b/13 (Bel.)

: sonra

p. —lar úatında 69a/12

ö. —rek 66a/7

ördek

: 1. bir şeyin en kuvvetli ya da
kıvamlı kısmı

: ölüm
ö.-den 99a/15

öñ

: öğlen vakti
ö. —ye dek 92a/10

: öldürmek
ö. —ür 69a/2

ölüm

74a/9, 74b/9

: ölmek

ö. —miş oġlan 76b/16

öldür —

: akciğer
ö. 73a/9

ö. —üñ boynuzın 84a/1

öl —

: örtmek, gizlemek
ö. —eler 80a/10

öksürügli
öksürügli : öksürüklü, öksürüğü olan

öküz

: hörgüç

pābÿnç
bÿnç (A): papatya çiçeği, bkn. pāpÿnç
p. 90b/17

: ördek
ö. 87b/2

pāk
k (F)

: temiz, saf, pak
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p. eyle- 76a/15, 90a/4
p. it- 59b/15, 63b/7, 77a/14

p. güni 69a/8

pend (F) : ögüt.

p. itme- 95b/9

pāpÿnç
pÿnç (A): papatya çiçeği, bkn. pābÿnç

p. ü nasihat 98b/6

pendme (F): öğüt kitabı
pend-nāme

p. yaġı 61a/5, 62a/14

pāre
re (F)

: parça

p. 97b/8

perbehen (F): yabani semiz otu

bir p. 64b/10, 90a/15, 93a/2
bir p. sin 90a/17

p. 91a/10

perde

bir p.-sini 89a/4, 89b/12

görmeye mani olan örtü

p. —sine 83b/4

pāre
re pāre
p re : parça parça

p. —sini gider- 83b/12

perdesiz (F): namussuz

p. eyle- 84b/7

pārele
rele

: parçalamak

ehl-i p. ve ‘ıyālsız ol- 67b/14

perhíz (F): perhiz, diyet

p. 89a/9

pāzÿ
zÿ (F) : bir sebze, pazı.

p. it- 67b/11

perseyāvş
persey vşān
vş n (F<Yun.): baldırı kara

p. yapraġı 58a/11

bitkisi

pejmürde (F): perişan
p. ol- 67b/1

peltek

penbe

p. 91a/5

perver (F): besleyen, büyüten, yetiştiren

: peltek, tutuk
p. ol- 68b/13

: katarakt, göze inen ve

pìr-i p. 99a/16

pes (F)

: o halde, şimdi

: pamuk

p. 64a/2, 67a/4, 67b/8,

p. 82a/12

68a/15-17, 93b/14

p. ile 58b/13, 62a/6, 80a/12

peypey-ā--pey (F): birbiri ardınca

p. baġla- 61b/1

p. 71a/2

p. sar- 59a/10

peydā
peyd (F): meydanda, açıkta.

p. çekirdegi 58b/10-12, 61a/10
p. külüni 82a/13

pencşenbih (F): Perşembe günü
p. gicesi 69a/7

p. ol- 69b/9, 72b/5

peygamber (F): peygamber çiçeği
p. dügmesi “peygamber
çiçeğinin tomurcuğu”
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p. —e 58a/2, 66a/3, 70a/12,

p. 78a/8

pilüç

pír (F)

pirinç

: piliç

70b/1-10, 71a/14, 71b/9,

p. —i 70b/9

93a/3

p. —ler 83a/16

p. —eler 64a/15, 74b/4-5

: yaşlı, ihtiyar

p. —se 72b/4, 76b/7

p. —i perver 99a/10

p. —seler 72a/14, 74b/1-2-3

p. —i 82a/3

p. —üp 59a/15, 75b/14, 78b/10,

p. —üm 99a/10

79a/8-10, 79b/14, 81a/7,

: pirinç

82b/10, 84b/15, 86b/14,

p. 72a/15

92b/4-8
p. —dügden ãoñra 71b/3

p. aşını 72a/17

pirlik

: yaşlılık, ihtiyarlık

piyāh
piy h (F) : kaya eğreltisi, pespaye
p. 91a/2

p. —de 69b/15

piş —

: pişmek.

püre

: pire

p. —er 57b/1

p. 84a/9, 89a/7

p. —e 57b/9, 70a/11

p. —ler 85b/3

R

p. —en úoyun eti 72a/7
p. —en ãudan 71b/10

Rab (A)

Yā R. “Allah’ım” 99b/2

p. —en ùa‘āma 70b/4
p. —dügden ãoñra 70a/12,

raġbetlü
ra betlü (A): istekli, istekli karşılama

71a/15-16
p. —miş ol- 72a/4

r. ol- 69a/12

rāóat
óat (A) : rahat, sükunet, gönül rahatlığı

p.-miş havuç 76b/11

r. 79b/9, 89b/5

p.-miş ãarımsaġı 76b/2

r. —ı 94b/13

p. —miş şalġāmı 76a/7-8-9

pişürpişür-

: Allah

raómet (A): acıma, esirgeme, koruma

: pişirmek
p. 71a/8

r. —in 98b/1

rām
m (F)

: buyruk altına giren, boyun
eğen
r. it- 89a/8
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rāsi
siò
siò (A) : sağlam, temeli kuvvetli
r. 61b/17

raùab

88b/13, 89a/11

renclü

r. ādeme 67a/10

: yaş, bkn. raùb
bārid ve r.-dur 90b/4,

rende

91a/10

ratb

: yaş, bkn. raùab.

renk (F)

ādemüñ r. vü rÿyını 72a/15
r. —i 63b/16

r. yapraġın 77b/13

resm (A) : şekil, suret
r. —e 79a/3

r. 81a/17
r. dibi 64b/16, 65a/1

resÿl (A) : peygamber

r. kökine 81b/6

r.-üñ remzí dür 99a/10

r. ãuyı ile 64b/13

evlād-ı r. den 98a/13

r. toòumı 59a/5, 97a/2

revā
rev (F)

redd (A) : kabul etmeme, geri çevirme

re’íse (A): temel organlar, baş organlar

r. —dur 99a/1

reyhān
reyh n (A): reyhan, fesleğen

a‘øā’i r. 72a/3

şarāb-ı r. -i 63b/17

remzí (A): rumuz
r. —dür 99a/10

r. yaġını 79b/17

ri‘āyet
ri‘ yet (A): gütme, gözetme
r. eyle- 69a/13

: ağrı, sızı, hastalık
r. 68a/6, 68b/6

: uygun, yerinde
r. ve sezā degildür 67b/14

r. it- 59a/7

renc (F)

: renk
r. içün 62a/17

: bir bitki adı

rāziy
ziyāne
ziy ne (F): rezene otu.

: rende
r. -den 66a/2

bārid ve r.-dur 91a/15

ravendiravendi- ùavīl
ùav l

: hastalıklı

risālet
ris let (A): elçilik, sefaret

r. ol- 81a/2

ùaríú-ı r. ile “elçilik yolu

uyuz r.-i 76b/10 (Bel.)

ile” 97b/17

r. —den 67a/11
r. —in 78a/14, 90a/12

rişte (F)

: iplik, tire
r. eyle- 71b/4

r. —ine 76a/16, 78b/6-13,

rivāyet
riv yet (A): söylenti

79a/12, 80a/10, 88a/17,

r. it- 60a/2
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r. —dür 70b/15

rÿy

riyā
riy (A) : ikiyüzlülük, riya

: yüz, çehre
r. —ını 72a/15

r. zerk 98b/12

riyāó
riy ó (A): yeller, ağrılar, romatizmalar

S
sa‘ādet
sa‘ det (A): mutluluk

r. —ı 57b/5

rub‘ ısıtma (A) : nöbeti dört günde bir

rÿfudān
rÿfud n

sā‘at
‘at (A) : saat, 60 dakikalık zaman

tutan sıtma

dilimi

r. —sına 96a/7

s. 64a/12, 66a/7, 94a/14

: rafadan

s. —de 96b/5,

r. yumurda 77b/3

s. —den ãoñra 71a/10,

r. ol- 73b/8

71b/1,94a/13

rÿġan
rÿ an (A) : yağ

rÿó (A)

s. dür 98b/16

ãabāó
ãab ó (A) : sabah

şir-r. “şırlağan, susam

ã. 57b/13, 59a/6, 62b/11, 64b/7,

yağı” 58a/15, 59b/1,

65a/5, 65b/13, 77a/6, 92a/10,

60b/14, 61a/17, 93b/12, 94a/3

92b/3-13, 94a/7, 97a/7

: can, nefes

ã ve aóşām 92b/3-13

r.-ı hÿrşíd r. 99a/13

ã. —a dek 58a/1, 92a/9

merkez-i r.-da 68b/3

ã. —da 66b/2

r. —una 68a/17

ã.-da ve aóşāmda 71a/11
ã. —larda 67b/4

rÿórÿó-u revān
rev n : sevgili
r. —ı 98a/15

ãābÿn
bÿn (A) : sabun
ã. 57a/14

rummān
rumm n (A): nar ağacı

‘ameli ã. 57a/12

şarāb-ı r. -dur 62b/16

‘araú-ı ã. 59a/9

ruùÿbet (A):
(A): yaşlık, nem.
r. 67b/8

ã. —ı yonġa it- 57a/9 (Bel.)

r. —i 57b/4, 58a/16, 67b/9,

ıslanmış ã.-ı 57a/10

70b/17, 73a/3-14

ãac —

: saçmak, serpmek

r. —de 63b/5

s. —arlarsa 82b/1

r. —dendür 66b/10

s. —a 71a/9
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s. —alar 60b/8, 64b/11

saçaúlu

maddesi

s. —salar 82a/16, 86a/17, 89a/7

ã. 73b/6, 74b/16

s. —up 71a/17

ã. vü dem 94b/14

: püsküllü, saçaklı

ã. vü balġam 95a/6

s. —dur 77b/12

ã.nuñ óarāretin 72a/11
ã. —yı 72a/10, 74b/1, 75a/3-5,

sāde
de (A) : yalın, karşılıksız, katkısız,

91b/13

basit

ã. —ya 63b/7, 74a/14

s. ùatlu yaġ 71b/8

ã. —dan 63a/1-6-15, 72a/12,

ãadef (A) : inci kabuğu

79b/5, 80a/5, 92b/4

ã. 89b/11
ã. —i 89b/9

ãafrāví
ãafr ví (A): safralı, safraya ait
s. 70a/16, 70b/8, 71a/13

ãādıú
dıú (A) : doğru, gerçek
ã. 68b/5

ãafrāviyye
ãafr viyye (A): safraya, öde mensup,
safraya ait

iştíhā-yı s.ol- 69a/13

ã. 68a/5

ãādır
dır (A) : çıkan
ã. ol- 76a/4

ãafrāyí
ãafr yí (A): öd maddesiyle ilgili, öd
maddesinin ağır bastığı bünye

ãadr (A) : her şeyin önü, başı, ilerisi, en

ve nesneler

yukarı

ã. 58a/17, 93a/12, 93b/9

ã. a‘lā 99b/4

ãāfí
fí (A)

: safi, katışıksız

ãaġ
ãa

ã. ayaġuñ 89a/4

ã. 64a/3, 67b/9, 68b/2, 70a/16,

ã. gözüne 87b/13

79b/15
ã. —eyle- 76a/14

ã. úanadın 87a/7

ã. it- 65b/11, 79b/10

ã. yanı 69b/14

ã. úıl- 70a/16

ã. —ında 87b/12

ã.ãu 63b/3

ãafrā
ãafr

: sağ taraf, sağ yön

ãaġıl
ãa ıl

: sağılmak

ã ãu ile 65b/17

ã. —a 73b/16

ã yaġı 61a/9

ã. —duġı 73b/12

: dört ana öğeden biri olan öd

ãaġır
ãa ır

: sağır, işitme duyusunu
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kaybetmiş
ã. ādem 88a/6

s. gelürse 98b/13

ãaúal

ã. úulaġa 88b/4

ãaġırlıú
ãa ırlıú

s. —ı 70b/12, 76b/4, 80a/15,

: sağırlık

83a/1-3, 88a/13, 98b/11

ã. —ı 80a/1

ãaġlıt
ãa lıtlıt-

:iyileştirmek, sağlığına

s. —a 77a/2

ãaúın —

kavuşturmak

saóóār
saóó r

ã.-dum 98b/14

ã. —a 92a/11, 94a/16

: büyücü

ã. olma fenā 99a/3

s. 69a/11

ã. —mak gerek 68a/9

ã. —fırāş “kronik hastalık

ã. —mak gerekdür 69b/11

ãaúız

ã.-ı úat- 60b/5 (Bel.)

äaóib Giray Òan: Kırım Hanı

çam ã.-ınuñ ‘aúidesi 60b/10

ã. —a 97b/15

saóú (A) : döğmek, ezmek

: sakız
ã. —uñ ‘aúidesi 60a/12

sahibi” 94b/3

sākin
kin (A): sakin, dindirilmiş

s. eyle- 61a/1, 76b/2

s. eyle- 77a/10, 92b/5

s. it. 57a/4-16, 58b/2-5-11,

s. it- 60b/9, 63a/1, 65a/13,
65b/4, 72a/10, 74a/15,

59b/10,
64a/9, 70a/14, 70b/3-13,

74b/2-11-13-15, 75a/4-5-11-

75b/15, 82b/14, 85b/13, 92b/1

14, 75b/16, 76a/12, 77a/13,

s. ol´- 62b/6, 71b/5,

78b/14, 92b/14-17
s. ol- 59b/5, 77a/11-12,

s. olun- 59b/4, 60a/8-13,

82b/12-13, 89b/14, 92b/9

61b/12, 65b/16, 66a/5, 96b/1

saóúsaóú-ı beliġ
beli : çok döğmek, ezmek

sā’il
’il

: sakınmak, çekinmek, uzak
durma

ãāóib
óib (A): sahip

saòt

: sakal

ãaúla —

: saklamak, korumak

s. it- 61b/5-17, 92a/14

ã. 60a/7, 62b/8, 63b/4-14

: katı

ã. yasın 59b/17, 61a/9, 61b/14

s. 75b/16, 80b/8

ã. —ya 60a/1, 92a/15

: soran, sorucu

ã. —yalar 66a/15
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j. —yup 57a/12

s. 87a/11

ã. —duúdan 96b/13

s. —yı 79b/3, 81a/1
s. —ya 77b/2, 78a/16, 81a/5,

saúmÿníyā
saúmÿníy (F): mahmude otu.

ãaúãıġan
ãaúãı an

s. 91b/12

85b/14, 92b/15

: saksağan kuşu.

s. —sı 80a/1, 80b/11-12

ã. beynisini 88a/4

ãandal (A):
(A): sandal ağacı, ak sandal, kızıl
sandal ve sarı sandal olmak

ãalāh
ãal h (A) : iyilik, iyileşme, düzelme

üzere üç türlüdür

ã. —a gel- 67b/11

şarāb-ı ã. 65b/5

ãalāóiyyet
ãal óiyyet : yetki
ã. —e 60a/2, 67b/5

ãap

s. —ı 63b/8

ãālió
lió (A) : yarar, elverişli, uygun, iyi

s. —ların 63b/10

s. 74b/8
s. ġıdā 73a/8-11

saliòa

ãarãar-

ãar‘ (A)

saña

ãan‘at

ãarar —

s. 98b/16, 99a/13

ã. —sa 79b/5

: sanat, ustalık, hüner, marifet

ã —mış ol- 62a/6-8

ãarf (A)

65b/9-15, 92a/12-16, 93b/15,

: harcamak, tüketmek
ã. it- 61b/11, 69a/1

59b/9-15, 60b/16, 64a/5,

ãarı

: sarı
bkn. saru

95b/13, 96a/13, 96b/7,
97a/1-13

s. 67a/7

ã. —ın 61a/2, 62b/16

s. sı 73b/7

: dürtmek

ãarılıú

: sancı, saplanma şeklinde ağrı

: sarılık hastalığı
ã. düşmişe 83b/16

s. ma- 71a/14

sancu

: rengi sarıya dönmek, sarı
olmak

: “sen” zamirinin yönelme hali

ã. —ı 58a/10, 58b/1-15,

ãanc -

: sara hastalığı
ã. rencin 89a/11, 90a/11

salú (A) : pancar
s. 91a/15

: sarmak
ã. —up 59a/10, 93a/3

: bir bitki adı
s. 96a/16

: sap

ãarılıú

: sarılık, rengin sarı olması

356

ã.-dan úızıllıġa 63b/16

sebeb (A): sebep, neden

ãarımsaú : sarımsak

s. 68a/8

ã. 66a/13, 76b/5, 82a/6

s. —i te’lif-i kitÀbı 97b/5

ã. yaġı 76b/5

s. —i 67b/7, 97b/5-14

ã. yaġını 76b/2

s. —inden 96a/1

ã.-ı 62b/4 (Bel.)

sebebli

76a/15-17, 76b/1-3-4

ãarmaãıú : sarmaşık bitkisi

s. dest ol- 98b/11

sebil itit- (A) : parasız ve hayrat olarak

ã. 81a/6

dağıtmak

ãarmusaú : sarımsak
ã. 65a/7

ãarplanãarplan-

ãaru

s. —düm 95b/4

sebt (F)

: doğumda güçlük çekmek
ã. —sa 84b/12, 87b/16

sebtān
ebt n

sefanic

: bir bitki adı
s. 58a/10

sefer (A) : yolculuk, seyahat

ã. —sı 60b/6, 71a/14, 73b/9,

s. eyle- 97b/11

92a/14

s. —e 68b/17

ã. -sıyla 60b/1

sefercel (A): ayva,

ã. —sın 71a/16

bkn. ayva

ã. —sını 87b/11

sa‘ter (A): güveyi otu

s. 90b/17

sefil

s. 91b/9

ãavāb
ãav b (A): doğruluk, dürüstlük
s. 78a/3
s. —ı 99b/3

sayúal
sayúal

: bir bitki adı
s. 58a/12

ã. 78a/5, 87b/11
ã. ol- 87b/10

: yonca
s. 92a/1

: sarı
bkn. sarı

:?

:?
s.-ın 78b/1

: sefil, düşkün
s. —e 95b/6

sekiz

: sekiz
s. 64b/4, 66b/13, 92a/17, 94a/5

sekizinci : sekizinci
s. bÀb 57b/4

selāsil
sel silsil-i bevl (A): prostat hastalığı
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s. ol- 81a/10, 83b/14
s. —e 82a/1

s. —den 94b/15-16

sensüz

selef (A) : bir yerde başka birinden önce
bulunmuş olan kimse.

s. —süz 89a/10

sencid (F): iğde

s. 97b/9

semerü’lsemerü’l-ùurfa (A) : ılgın ağacının

s. 90b/15

sepihendsepihend-i mühre (F): it üzümü

meyvesi

s. 90b/6
s. 90b/14

semir
semir —

serāsime
ser sime (F)

: besili, yağlı bir hale gelmek,
yağ bağlamak

semird —

‘aúlı s. it- 93b/10

serçe

: şişmanlatmak

s.-nüñ yumurdasını

s. —ür 72a/1-14, 73a/4-6, 74b/8

88b/13

semirdici : şişmanlatıcı bkn. semürdüci

serpserp-

: şişmanlatmak. bkn. semird

serv

servi

: selvi ağacı, bkn. serv.
s. aġacından 82b/9

sese-şenbih (F): salı

s. dür 73a/17

: semiz, yağlı, şişman

: selvi ağacı, bkn. servi
s.-üñ úozalıġın 82b/10

s. —ür 75a/9

semürdüci : şişmanlatıcı bkn. semirdici

: serpmek, saçmak.
s. —üp 61a/12

s. —dür 79b/10

sen

: serçe kuşu
s. 58b/9, 88b/14

s. —üp 79b/15

semüz

: sersem, hayran

s. —me 79a/10

s. —e 82b/4

semürd

: sensiz

s. gicesi 69a/5

sev —

: sevmek, hoşlanmak

s. 70a/17, 72b/14, 85b/4

s. e 87a/13

s. —i 74b/2 (iye)

s. —erse 79a/7

: 2. tekil şahıs zamiri

s. —me- 86a/12-13

s. 99a/17, 99b/1
s. —üñ 99a/17

sevdā
sevd (A): dört ana öğeden kara safra
maddesi

s. —üñ içün 98a/17

s. artur 72b/17

s. —dedür 89a/11

s. mütevellid ol- 73a/13
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s. tevellüd it- 73a/1, 74a/17,
74b/3,

ã. —ı tiryāk 96b/17

sıġ
sı -

s. ağrıların 77a/13
s. —yı 72b/1, 90b/11

s. ma- 66b/17, 67a/1

ãıġır
ãı ır

sevdāví
sevd ví (A):
(A): kara safra maddesiyle ilgili

ã. ödüni 84b/3

sevdāyí
sevd yí (A): kara safra maddesiyle ilgili

ã. tersini 59a/17

ãıġırcıú
ãı ırcıú

93a/13, 93b/9, 95b/12

sevgülü

: sevgili

ãıóóat (A) : sağlık
ã. 70a/7, 71b/15, 94b/10,

seyāóat
sey óat (A): yolculuk, gezi.

95b/10
ã. bul- 79a/11, 80a/11, 85a/17,

s. it 98b/2

94b/4, 97a/8, 98b/13

‘alem-i s. —de iken 97b/15

: kılıç
s. —‘Àlidür 99a/11

sezāh
sez

sıçan

: sığırcık kuşu
ã. etin 88b/7

s. ol- 87a/13

seyf (A)

: sığır
ã. úavuġına 57b/11

s. 70b/8

s. 58a/17, 70a/16, 74a/16,

: sığmak

ã. vir- 93a/13

ãıúãıú-

: bir çeşit bitki

: basınç altında bırakarak
suyunu veya yağını çıkartmak

s. 96a/15

ã. 63a/3

: fare

ã. —asın 58a/5, 61a/9, 63b/12,

s. 84b/16, 85a/14, 90a/2

64b/12, 65a/2

s. kalma- 83a/17, 86a/17,

ã. —alar 63b/1, 64a/16

s. —necisi ile 84a/6

ã. —up 61a/15, 63a/9-11,

ãıdú (A) : doğruluk, gerçeklik
s. —dur 62a/13, 94b/6

64a/14, 66a/12-17

sıúl

ãıfat (A) : ilaç terkip etme tarzı, ilaç
yapma yöntemi

s.-ine 64a/15, 65a/17

ãınan —

ã. —ı hukne 57b/7
ã. —ı kebāb 70b/9
ã. —ı melhemi 60b/9

: ağırlık, yük

: denenmek, tecrübe edilmek
ã. —mışdur 63b/9

sındursındur-

: kırmak
yumurda s. —a 93a/4
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ãıraca

: deride daha çok boyunca
görülen değişiklik, akıntılı

s. —salar 82b/6

ãızı

veya müzmin lenf düğümü
şişliğiyle beliren tüberküloz

ã. ol- 59a/2

sızı

çeşidi.

ãırça

: sıracalı

s. —lara 61b/6-14, 62a/10

sidük

s. yolın 77a/13, 78b/17, 91a/12

ã. —ya 78a/9

s. —i 78b/6, 79a/3-12, 80b/11,

: sırça

87b/17

sigil

ãırça barmak : serçe parmak

s. 81b/7, 86b/15
s. —i 77b/9, 81b/7, 84b/9 (Bel.)

ã. mikdārı 59a/9

s. —e 59b/14, 84a/17

: sırçalı

s. —in 84b/9

sigil otı

sihirlen

sikencübin
sikencübin : sirkeli bal. bkn. Sirkencübin

parlatılmış olan
ã. úap 63b/14
ã. úaba 64a/11

sırr (A)

ãıvar—
ãıvar—

: sır, giz

: büyülenmek
s. —miş ādem 87a/8

ã. —da 64a/1-2

: sır çekilmiş, sırlanarak

: büyük ayrık otu
s. 77b/8

: sade, yalnız, ancak
ã 64a/14

ãırlu

: siğil

bkn. sirçe barmak

ã. øarf içinde 96b/13

ãırf

: sidik

ã. ādeme 78a/2

s. -i dög- 90a/4

ãırçalu

: hafif, ince ağrı
s. —ları 62b/3-12

s. 81a/14

ãıracalu

: hafif, ince ağrı

s. 75a/1

siñ —

: sinmek, hazm edilmek
s. —mez ol- 67a/9

sināmeki
sin meki : sıcak bölgelerde yetişen, sarı

s. —ı 62b/2 (Bel.)

çiçekli otsu veya ağacsı, dört

s. —ına 75b/3, 93b/7, 99a/11

yüzden fazla çeşidi olan bir

: sıva sürmek, badanalamak,

bitki türü.

boyamak
s. —yasın 57a/17, 62a/2

s. 58a/10
s. ile 81b/9
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siñek

: sinek, uçucu böcek
s. 90a/2

s. 83a/12

siyah
siy h

sivri s. 83a/12
s. —ler 82b/9, 89b/15

siñir

: kara
s. eyle 77a/2

siyāset
siy set

: eskiden cinayet işleyenlere

: sinir

uygulanan cezālar, özellikle

s. —leri 62b/2, 69b/5, 78a/17

idam cezası, ölüm cezası
s. meydānına 98a/7

sinirlice ot (A): sinir otu, bağa yaprağı
s. 65b/7

siz

sinnüé ll-vuR
vuRūff : kırk yaş

s. —üñ 98a/1
s. —lere 98a/3

s. —da 67b/2

sipend (F): harmel

: 2. çoğul şahıs zamiri

ãoġan
ão an

: soğan
ã. 57b/15, 71a/7, 71b/6-7,

s. 90b/8

82a/6

sirçe barmak : serçe parmak, bkn. sırça

ã. ıla 73a/14

barmak

ã.-nuñ ortasından 71a/6

s. 77b/12

s. —ı 70a/10, 71a/13, (Bel.)

sirke (F) : sirke
s. 73a/13, 73b/15, 85a/8

76b/5-6-7-9-10

s. birle 73b/9, 74b/1, 82b/10

yabān ã.-ı ile 88b/15

s. ile 59a/15, 59b/12, 62a/7,

aú ã-ı 70b/1, 71a/7

74a/7, 76b/9, 78b/7, 79a/6-15-

ol ã.-ı 70a/12

17, 79b/2-14-16, 80a/3-5-7,

on baş ã.-ı 71b/4

80b/16, 81a/11, 85b/1,

ãoġulcan
ão ulcan : soğulcan
ã. —ı 77a/16, 79b/3, 94b/15

88b/1-6, 89b/9, 92b/8

(Bel.)

s. ile dür 93b/12

ã. —ını 77b/1

mehlem-i s. 60b/15
s. —ye 76b/17

sirkencübin : ekşi bal şerbeti
s. iledür 74b/10

sivri siñek : sivri sinek

ãoú —

: 1. bir şeyin içine girmesini
sağlamak
ãok- 60b/3
ã. —asın 61b/4
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ã. —alar 80a/12, 82b/12
ã. —up 81a/16

ãolıãolı-

ãolu —

ãoluú

ãoñra

ãovu —

: soğumak

2. böcek, zehirli hayvan için

ã —sa 82b/13

iğnesini batırmak veya ısırmak;

ã. yınca 60b/6, 62a/17

zehirlemek

ã. —duúdan ãoñra 64a/11

ã. —an kişinüñ 87b/12

ã. —madın 62a/16

ã.-an yire 79a/1

ã. —yacaġına yakın 60b/5

ã. —ana 80a/9

ãol

97a/17, 98a/5-11-12, 98b/8

ãovud -

: soğutmak

ã-mış ādeme 82a/15

ã. —ur 93b/11

ã. ma- 83a/1

ã. —a 66a/4

: sol taraf; sol yön

ãovuú

: soğuk; soğuk özellikte olmak

ã. eyegüsi 69b/16

ã. 67a/12, 67b/6,76a/8, 91b/11

ã. gözüne 87b/13

ã. ise 80b/14

ã. úoluna 83b/15

ã. ol- 60a/14, 79a/7

ã. yanında 87b/13

ã. —dur 65a/11, 65b/5, 72a/1-8,

: solumak

72b/2-8-16, 73a/6-12-13,

s. —mak gibi 81a/3

73b/9-12-13, 74a/2-12-13-17,

: solumak

75a/2-4, 90b/15, 91a/6-16,

ã. —r 67a/2

91b/1-2-3-4-10, 92a/4

ã. —sa 67a/1

ã. ġıdÀ 74a/7

: soluk, nefes

ã etmeġi 75a/7

ã. —unı 67a/2

ã mizāclu ādemlere 73b/10

: sonra

ã. mizāclu kişilere 66a/10

ã. 57a/10, 57b/14, 61b/5, 62a/2,

ã. mizāclular 75a/1

64a/11-16, 66b/2, 67b/2,

ã. ve úurıdur 74b/11, 75a/15,

68b/14, 69b/6, 70a/12,

91a/9

71a/10-16, 71b/1-3, 73b/14-16,

ã. ve yaşdur 74b/15

74a/4, 74b/5-14, 84a/16,

ã. —da 66b/9, 69a/15

94a/1-16, 96a/4, 96b/3-16,

ã. —dan 78a/3, 81a/15, 82a/1,
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94a/16

ãovuúluú : soğukluk

ãoy —

88b/10, 92b/2-12, 93a/7, 97a/7

ã. —a (ãovuúluġa) 73b/7

ã. git- 61a/17

ã. —ın (ãovuúluġın) 76a/7

ısıcaú ã. 61a/12

ã. —ına (ãovuúluġına) 82a/1

ã. iç- 83a/16, 94a/8-10-14-15

: kabuğunu, zarını çıkarmak,

ã. içür- 77a/15

ã. —a 70a/10

ãoyundur -: kabuğunu, zarını çıkartmak.
ã. —up 82b/14

söyle —

söyleş —

söz

: söğüt ağacı.

ã. içme- 85a/15, 92a/9-11
ã. in- 81b/3
ã. kalma- 71b/4
ã. úoy-57b/9, 58a/1, 64a/6-12,
65a/1, 65b/10-17

s. kömür 57a/2

issi ã. 59a/14, 60a/1, 80b/7

s. küli 59b/16

úaynar ã. 63b/1

: konuşmak

ã. kenārında 85a/14

s. me- 86b/13

sāfí ã. 63a/12, 63b/3

: konuşmak

sāfí ã. ile 65b/17

s. me- 68b/12

ã. —yı 57a/15, 59b/1-17,

: söz, laf
s. 59b/6
s. —i 98b/6

ãu

81a/13, 81b/15-16, 87b/17,

ã 72b/15

ayıklamak, soymak

sögüt

71b/3, 77a/17, 78b/16, 80b/14,

: su
ã. 60a/10, 62b/6, 63b/2, 66a/11,
71a/10, 77a/9
ã. —ıla 78a/6, 82b/11, 88b/8
ã. —y-ıla 59b/12, 64b/6, 77b/7
ã. ile 62b/4, 64b/9, 65a/3-6,

61a/15, 62b/5, 63b/2, 64b/610-13, 66a/14, 75b/9, 76a/10
ã. —yı ıla 82b/6
ã. —yı ile 64b/13 ,78b/11, 80b/4
ã —ya 58a/7, 62b/5, 63a/3,
63b/4-11, 64b/9, 65a/3,
65b/11, 82b/11, 89b/3
ã. —da 59b/16
ã. —dan 57b/10, 64a/16, 64b/12,
71b/3-10, 74b/5, 85a/14
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ã. yın 62a/5, 63a/9, 63b/12,

s. —ı 65b/13 (Bel.)

64b/14, 65a/2, 66a/17, 75b/5-

ten ikliminüñ s. —ı 94b/12(iyel)

7-9, 76b/12-13-14-16-17,

S. Selim Òan Bin Bayezid ÒÀn

77a/2-10, 77b/7, 78a/16-17,

s. 76a/3

78b/1, 79b/2-7-9-13, 80a/17,

S. Süleyman Òaøretlerine

81a/6-8, 81b/3, 82b/5, 91b/7,

98a/2

93a/7

sultan börki : bir çeşit ot

ã. —yunı 71b/9, 76a/13, 79b/6,
80a/1, 82a/10-16

s. 90b/8

ãumaú (A): sumak ağacı ve tohumu, bkn.

ã.-yunı iç- 70a/15, 77b/17

ãumāú

s. —yına 66a/12

ã. ãuyı 92b/17

ã. —yından 79b/6

ãumāú
ãum ú (A): sumak ağacı ve tohumu,

ã. —yundan 61a/16, 71b/8

ãu‘āl
ãu‘ l

ãufra

bkn. sumaú

ã. —lar şarābı 63a/13

ã. 88a/14, 92a/17

: soru

ã. birle 74b/2

s. buyrıl- 76a/1

ã. åuyı 73b/15, 92b/17

SalRuñ s. —lerinde 70a/4

ã. —ı (ãumaàı) (65a/6 (Bel.)

: safra

ã. —a (ãumaàa) 65a/7

ã. —sına ur- 89a/6

ãuãālıú
ãuã lıú

ãu kabaġı
kaba ı : kabak

ã. —ı (ãusalıàı) 62b/17, 74a/15,

s. —ın 92b/8

78b/3

ãulandur — : sulandırmak
s. —ur 74b/3

sulùān
sulù n

ã. —ın (ãusalıàın) 74b/17, 75a/5

ãuãuzluú

: hükümdar, padişah, hakan,

74b/13, 75a/4,

ãuãuzlıú

93b/13
s. —ı mıãrí-çün “Mısır
sultanı için” 96b/17

: susuzluk
ã. —ı (ãusuzluàı) 63a/13,

han
cemí’i müshilātuñ s. -ıdur

: susuzluk

: susuzluk
ã. —ı (ãusuzlıàı)64b/7, 88b/5-11

sust (F)

: gevşek, güçsüz, işlevini
yapamaz
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s. eyle- 69b/5

tutkunluk

s. it- 75a/7, 93b/10

s. 73b/16

s. ol- 66b/8

s. sin 74b/1, 75a/10

s. endām ol- 66b/4-5, 67a/11

s. —lerin 67b/10, 91b/7

s. endāmlıú 67a/15, 68a/7

s. —leri 72b/7

s. endāmlıġı 65b/8, 70a/9,

südli

71a/12, 76a/16
s. endāmlıġa 65b/14

s. pirinç aşını 72a/16

sükbār
sükb r

sustluú (A) : gevşeklik, güçsüzlük
s. 64a/4, 66a/9

sükker

süci

süd

: sulamak, su vermek

: şeker
şarāb-ı s.—dür 66b/11

åülüå

s. —ına (ãustluàına) 81a/15

ãuvarãuvar-

:?
s. ol- 69a/14

s. —ı (ãustluàı) 60a/3, 76a/17
s. —ın (ãustluàın) 75b/14

: sütlü

: üçte bir
s. úal- 64a/6

sünbül

: sünbül bitkisi

demür s.-dukları juyu 92b/10

s. 57a/4, 64a/8, 64b/16,

: şarap

65b/14-15, 66a/5, 96a/14,

s. iç- 82a/6

96b/8, 97a/1

: süt

şarāb-ı s.-idür 67a/12

s. 72a/17, 74a/7

sünnet

: sünnet

s. ile 72a/14, 75b/13, 79b/9,

s. yarasına 60b/7

85a/9, 86a/3, 89a/2

s. yirine 60b/4

s. —üñ 73b/15

süñük

: kemik

s. —i 72b/7, 81a/1, 81b/3 (Bel.)

úatır s.-in (süñügin) 83b/6

s. —i ile 83b/16

s. —in (süñügin) 83b/6

s. —in 74a/6, 78b/4, 79b/11-15,

s. —leri aġrıyana 78a/17

83b/9
s. —inden 83b/10

südde (A): peklik, mide dolgunluğu;
çeşitli organlarda görülen

sür —

: 1. def etmek, kovmak.
s. —er 74b/16, 75a/5, 78b/3,
91b/13
s. —e 76b/15, 93a/12

365

s. —üp 78b/9

süz —

: süzmek.

s. —mezse 94a/14

s. —esin 58a/7

2. değdirmek, dokundurmak

s. —e 65b/17

s. erler 81b/6

s. üp 57b/2, 61b/14, 62b/5,

3. bir maddeyi yüzey üzerine

63a/3, 63b/12

ince bir tabaka olarak yaymak,

s. —mek 62b/5

sürmek veya dökmek.
s. —eler 62b/9, 78b/4, 79a/17,

Ş

şaúāúÿl
şaú úÿl (A): yabani havuç, kara kök.

80a/3-4, 80b/6-16, 85b/14
s. —seler 79b/11, 82a/11-13-16-

ş. —ı 66a/17

şalġam
şal am (F): turpgillerden, yumru köklü

17,

bir bitki, şalgam.

83a/2, 83b/14, 84a/5-7-9-14,

ş. 57b/8, 74a/6

84b/7, 85a/4-8-9-13,

ş.-uñ ãuyı 76a/10

85b/3-9-10, 86a/2-15, 87b/10-11,
88a/17, 88b/3-6-14, 89b/8-10,

: su kıyılarında, bataklıklarda
top top büyüyen, yuvarlak

s. —erlerse 62a/11

gövdeli saz

s. —erken 62a/11
s. —mek 62a/6

sür‘at (A): çabukluk, hız.
s. —ı 68a/6

sürencān
sürenc n (F): yabani safran, çiğdem

sürme

şamaú
şamaú

90a/4-5

s. —üp 57a/11, 85b/5

sürò (F)

pişmiş ş.-ı 76a/7-8-9

ş.-ı ãaúızuñ ‘aúidesi 60a/12

şarāb
şar b (A): şarap
ş. 64b/14
ş. —ıla 77a/4
ş. ile 79a/6
ş. —ı as 65a/12

s. 58b/12

ş. —ı ‘atış 64b/5

: kırmızı, kızıl

ş. —ı emlec 65b/3

s. 93a/9

ş. —ı helyūn 64b/10

: sürme

ş. —ı incibār 65a/14, 65b/2

s. 87b/13

ş. —ı müselles 63b/15

s. it- 83a/6, 85a/3, 90a/4

ş. —ı na’ne 64b/8
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ş. —ı nilüfer 65a/11

şebşeb-bÿy

ş. —ı reyhāni 63b/17
ş. —ı rummān 62b/16
ş. —ı sandal 65b/5

şebşeb-gür

: gece körlüğü, tavuk karası
ş. ol- 62b/10

şedd (A) : sıkı bağlama, sıkı bağlanma

ş. —ı sünbül 65b/14

s. -i vaãl it- 62a/4

ş. —ı üãÿl 64b/15
ş. —ı zümürrüdi 63b/16
alma ş.-ı 63a/5
çiçekler ş.-1 63b/14
gül ş.-ı 63a/14

şehdāne
şehd ne (F): kendir tohumu krş. şehdÀnic
ş. 91b/5

şehdānic
şehd nic (A): kendir tohumu
ş. 91b/5

şehvet (A) : şehvet, cinsel istek
ş. artur- 73a/5

sular ş.-ı 63a/13

mezíd-i ş.-dür 74a/7

úaynayan ş.-a 64a/10,

ş. —i 80b/1, 82b/5

64b/2
limon ş.-ınuñ üslÿbı 63a/10
limon ş.-ına 63a/12
ş.-laruñ ãan‘atın 62b/15
ş. —dan 64a/15

şaytarü’lıb
şaytarü’l-ġıb

: bir sıtma çeşidi

ş. -da 96a/7

ş. —i artur- 73a/4-5, 76b/7-12
erüñ ş.-in 92a/2
erlerüñ ş.-in 78b/4

şeker (F) : şeker
ş. 58a/7-14, 63a/4-9-10-11,
63b/4-13, 64a/7-16,
64b/7-12-17, 65a/4, 65b/12,

: mutluluk, sevinç

72b/1, 74a/2, 76a/14, 77a/6

ruó-u revānı ş. ol- 98a/15

ş. —ile 76a/14, 88a/4

şaêılıú
şaêılıú (F) : sevinç
göñül ş.-ı 69a/14
ş. getüre 71b/1

şeb (F)

ş. —ı 59b/10

ş. —ı sükker 65b/8

ş. —ı sünbülidür 67a/12

şāõõ

: şebboy bitkisi

: şap bitkisi
ş. —i 89b/13

şemm (A) : koklama, koku alma
ş. 68a/11

şenbih (F): gün, cumartesi günü.
ş. —gicesi 69a/4-10

şerbet (A): şurup

ş. suyın 75b/9
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ş. 94a/10, 94b/11-17, 95a/4-8-

şíb

12-16, 95b/2-3-7-8-9-10-11
ş.-le 95a/3, 95b/5

ş. 68a/7

şifā
şif (A)

ş. 59b/5, 78a/3-6,

ş. vir- 65b/1, 94a/11,

78b/12-15, 80a/16, 80b/4-17,

ş. —dür 94a/5

81a/3-13, 81b/14, 86b/1,

ş. —i ‘asel 71a/10

87a/3-12, 89a/3, 89b/2, 90a/5,

ş. —i cāndur 95b/10

93a/7

şirinende (F): bir bitki adı

ş. —i 78a/7, 91b/13, 94b/1,
95b/16, 95a/11, 95b/16, 96a/9

ş. 91a/3

şirket

ş. —i ile 77b/17, 81a/8, 95a/3
ş.-i birle 73b/14

şìrşìr-rÿġan
rÿ an (F): şırlağan, susam yağı
ş. 59b/1, 60b/14, 94a/3

şeró (A) : açıklama, şerh.

ş. —ile 93b/12

ş. it- 96b/6
mufaããal ş.-i 61b/16

: ortaklık
ş. —i 68a/13

ş. —den 93b/6

ş. yaġı 58a/15, 61a/17

şiş

şerí ‘at (A): Allah’ın emri, doğru yol

: şiş, ur
ş. ol- 77b/5

ş. 67b/15

ş. —i 59b/12, 77a/10 (Bel.)

şeríf (A) : büyük, ulu, ana.

ş. —ine 77b/6,3 81a/10

ş. —ı òaããadur 65a/16

ş. —leri 91b/16, 97a/8

hadis-i ş. 74b/6

ş. —lerin 78b/13

: kötülük, fenalık

ş. —üp 97a/5

ş. vü fesād 88b/3

ş. —en kişi 78b/15

şevú (A) : şiddetli arzu, şevk, sevinç

şevníz

: hastalıktan iyileşme; şifa.

ş. iç- 93b/3

bu ş. 94b/4-14, 95a/11

şerr (A)

:?

şiş —

: şişmek

ş. ıla 99b/4

ş. gibi elemler 69b/15

ş. u zevúden 98a/10

ş. —mez 59b/12

: çörek otu.
ş. 91a/11

şìşe (F)

: şişe
ş. —ye 57b/3, 61a/7, 62a/3,
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şol

64a/11

ù. —ı 62b/17, 76a/6, 95b/17

: şu

ù. —a 67a/8, 70b/4

ş. 61a/1, 62a/7, 67a/7, 75a/16,

ù —dan 74a/4-5, 74b/14-17

93a/12

ù. —dandur 72a/6
ù. —lar 70a/7

şorbā
şorb (F): çorba

ù. —lardan 93b/3

ş ile 77b/9, 84a/2

ùaban

ş. 94b/3

şöyle

: şöyle, şu şekilde
ş. 66a/3, 67a/16, 68a/13

şükür (A): şükür, minnettarlık

şÿníz

: ayağın alt yüzü, altı
t. altına 86b/14

ùabāyi‘
ùab yi‘ (A): tabiatın dört özelliği, sıcaksoğuk, kuruluk, rutubet

ş. —ü minnet 97b/13

ù. 98b/9

: kara çörek

ù. —in 90b/2

tābi‘
bi‘ (A) : birinin arkası sıra giden, ona

ş. 59a/4

uyan

T
tā (F)

: ta, bir şeye, bir yere doğru

t. ol- 93a/12

ùabí‘at (A): mizaç özelliği, eski tıpta,

t. 58b/11, 60a/2-10-14,

bünyenin “óılt-ı erba‘a denen,

61a/11-17, 62b/4,

kan, safra, sevda kara safra ve

63b/2-11-14, 64a/6-10-13,

balgamdan meydana geldiği

64b/2-9, 65a/3, 70b/1, 82b/13,

kabul edilirdi. Bu dört öğenin

84b/3, 94b/11

her biri soğuk-nemli, soğuk-

t. ki 62b/6, 77b/17

kuru, sıcak-nemli, sıcak-kuru

t. kim 83a/7, 89a/15, 89b/13,

olmak üzere dört özelliğe

94b/8, 96b/7

ùa ‘ām
‘ m (A): yemek, yiyecek

sahipti. Her nesne de bu
özelliklerden birine sahipti.

ù. 64a/13, 67a/9, 68a/14, 70a/2,

Nesnelerin bu özelliklerine

94a/13

“tabiat” adı verilirdi. Bu

ù. —ıla 89a/10

unsurlarda bir niteliğin

ù. —dur 71b/11

yerine bir başkası
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geçtiğinde bir unsur diğerine

ù. —dür 98a/4

dönüşebilirdi.

ù.-i zenān 67b/17

ù. —ı 58a/9, 63a/15, 63b/7,

ùaú —

(Bel.) 65a/16-17, 65b/2-4-67, 70a/15, 73b/4, 74a/12,

ù. —alar 80a/8

taúarrüb (A): yaklaşma, yanaşma

74b/16, 80b/14, 92a/5
tabī‘at-ı insān “insan tabiatı”

t. 97b/16

taúviyet (A): kuvvetlendirme,

ù. —a 73b/3

kuvvetlendirmek

ù. —da 74b/11
ù. —ına göre 70a/3

ùabíb

t. —i 64a/1

ùalaú
ùal ú

ù. 73a/13, 80b/1, 88b/7

t. 70a/2

ù. rencine 78b/6

t. ol- 98b/7

ù. zaómetinden 88b/16

t. —i ġayra 99a/16

ù. —ı (ùalaġı) 74a/12, 79a/14,
80b/12, 84b/4-6-17, 85a/1

t. —inde 61b/15

ù. —a (ùalaġa) 75a/13, 77a/16,

: dağarcık

77b/6, 78b/2, 80b/2-4, 89b/1

ù.-ından(ùaġarcuġından) 83b/11

ùaġıt
ùa ıt —

: dalak

: hekim

tafãil (A) : anlatma, açıklama.

ùaġarcu
ùa arcuú
arcuú

: takmak, asmak, geçirmek

talebin -

:çarpınmak, çırpınmak,

: dağıtmak, ortadan kaldırmak

oynayıp sıçramak

ù. —ur (ùaġıdur)59b/9

t. —ür 67a/2

taġyir
ta yir (A): başkalaştırma, değiştirme.

ùālib
lib (A)
(A) : isteyen, istekli

t. —i levn 68a/7

ù. kardaşlara 94b/7

ùaóleb (F) : bir bitki adı

ù. —i esrār-ı ilahi 97b/5

t. 92a/3

taómir (A) : yoğurma

t. —ler 95a/3

talùìf (A) : yumuşatma, yumuşatacak ilaç

t. it- 92a/14, 94a/4

kullanma

taò
taòmīrr (A) : yoğurma, mayalandırma
t. it- 57a/5

ùā’ife
’ife (A) : topluluk, grup.

telyín ve t. it- 58a/9

ùamaú

: damak
dili ù. -ı (ùamaġı) úuru- 67a/7
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ùama‘kār
ùama‘k r (A(A-F): aç gözlü

bağlama
ilm-i ù. —a 98a/8

ù. olma 99a/3

tamām
tam m (A): tamam, bütünüyle

ùamar

ùamzurùamzur-

ùarf (F)

ùaş

t. 60b/6, 61b/13, 65b/13, 66a/6,

ù. at- 86b/6

67b/5, 68b/5, 69b/5, 70a/12,

ù. ol- 78b/16 90a/10-12

70b/4, 71a/8, 71b/1

ù. çölmege úoy- 57b/9

t. ol- 60a/10, 89a/15

deliklü ù 83b/17

t. —dur 61b/2, 63a/9

ù. —uñ bir pÀresin 90a/17

: damar

ù. —ı 64b/14

ù.-ın kes- 76b/14

aú t.-ı 90a/1

ù. —ları 72a/17

delükli ù.-ı 90a/9

ù.-larınuñ süddesin 81b/1

úızıl ù.-ı 90a/10

ù. —larda 73a/11

úavuúda olan ù.-ı 91a/13

: damlatmak

ol ù.-ı 86b/6, 90a/13

ù. —alar 79b/8, 80a/1, 81a/7,

degirmen ù.-ınuñ altında 90a/14

87b/8, 88b/4

mıknatıs ù.-ına 84b/6

ù. —sa 75b/5, 86a/8

ù. —ından 90a/15

ù. —salar 84a/4, 84b/4-10,

2. dış

87a/16-17

kızıl hevcüñ t.-ını 66a/1

: çalı görünüşünde küçük

Tatar

T. òāna 98a/3

ù 90b/14

ùaríú (A) : yol, usul

tatar úurdı : bir çeşit hastalık
t. dut- 77b/2

ù.-ı 61a/16, 61b/8, 61b/10,

t. —n 94b/16

63b/15

t. —una 81a/13

t. —ı risalet ile 97b/17

: darlık
nefes ù. -ına (ùarlıġına) 78b/5

taãavvuf (A): gönlünü Allah sevgisine

: Türk soyundan bir halk ve bu
halka mensup kişi

ağaçlar

ùarlıú

: taş

ùatlı

: tatlı
t.-dur 71b/16
ù. melhem 60b/1
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ùatlu

: tatlı

t. ãuyından 71b/8

bkn. tatlı

genç besli ù.-ı 71b/3

ù. ol- 82b/6
ù. dur 75a/6

ùāvÿs
vÿs (A): tavus kuşu.

ù. ak üzümden 63b/17
ù. bādem 58a/7

ù. —uñ úanını 88b/11

ùaya —

ù şarāba 63b/15
ù. ve ùuzı 72a/5

t. —yasın 69b/4

ùāze
ze (F)

ù. cüvān it- 82a/3

ù. zeyt yaġı 70a/10

ù. iken 59b/12, 66a/17

ù. —sı 74b/10-13

ù. açılmış úızılgül yapraġı
63a/16

tatviltatvil-i kelām
kel m : ?

ù. et 81a/14

s. ol- 94b/6

ù. süd 86a/3

ùā‘un
‘un (A) : veba, yumurcak denilen

ù. veyā úurumış benefşe’i

salgın hastalık

63b/9

t. 59b/8

: tava

ù. —sinden 72b/13

tebāåid
teb åid (F) : tebeşir bkn. tebÀşir

ù. —da 71a/15

tāva
va

: tava

t. 91a/9

tebāãir
teb ãir (F): tebeşir bkn. tebÀãid

bkn. ùava
t. —de 60a/12

ùavşan

t. 91a/9

tepser —

: kurumaya yüz tutmak,

: tavşan

kurumaya başlamak

t. beynisin 85a/5

ùudaġı t.-ür 67a/7

t. eti 72b/17

tavuú

: taze, bayatlamamış, yeni

ù. yaġ 71b/8

ù. —sından 64a/13

ùava

: dayamak

tecāvüz
tec vüz (A): ötesine geçme, sınırı aşma,

: tavuk

atlama

t. 71b/2-7-8-10, 73b/2, 88b/2,

yüz yaşın t. it- 98a/13

90a/12

yüz yaşından t. itmiş kişilere

t. etin 88a/16
t. gögsinde 90a/12

94b/1

techiz (A): cihazlama, lüzumlu şeyleri
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tamamlama, donatma
t ve tekfin 97a/6

t. —dan 68a/12

telyin (A) : içi yumuşatma, kabızlıktan

tecribe (A): tecrübe, deneme, sınama

kurtarma

t. 97a/9

t. 75a/6

itdüm t. 62a/12, 92a/8

úabøı t. it- 58a/5

t. -i delil 94b/6

t. ve taltíf it- 58a/9

t.-sin it- 66a/16

temregü

tedbír (A) : önlem, çare.

teke

yaparak beliren cilt hastalığı

t. —ile 96a/8, 96b/7

t. —nüñ üzerine 80b/16

t. —i hükemādan 81a/12

t. —yi 80a/4

cimā‘ t.-inde 68b/8

t. —ye 59b/14, 80a/3,

: teke

81a/4, 84a/5-13, 85a/8, 88a/17

t. eti 72b/16

t. —sini 77a/12

t. úanını 84b/6

ten (F)

: ten, beden, vücut

t. úanından 84b/7

t. ikliminüñ sulùanı 94b/12

t. ödi ile 84b/3

t. —i 79a/9

t. ödüni 84b/5

t. -den 94b/14
t. —ine 76b/9, 80a/10

tekebbürlik (A) : büyüklük
t. —i (tekebbürligi)git-89b/8

tekās
tek sül

t. 70b/12

tekfín (A): kefene sarma, kefenleme
techiz vü t. 97a/6

: yeniden
t. 62b/6, 97a/10

telef (A): yok etme, öldürme
t. 97b/9

teleõõüõāt
teleõõüõ t (A): lezzet, tad almalar,

: tembellik, üşenme, ihmal.
t. eyleme 98b/9

teke ãaúalı : teke sakalı otu

tekrār
tekr r

: temriye, deride kabarcıklar

tencere

: tencere
t. —ye 57a/15
t. —de 60a/8

tendürüst (F): sağlıklı olma.
t. ol- 83a/11
t. ola 70a/7
t. olma- 79a/9
t. —lere 72b/8

hoşlanmalar, haz etmeler
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tenevvür (A): nurlanma, parlama,

úızıl gögercin t.-ni 88a/1
ãıġır t.-ni 59a/17

aydınlık

t. —ni su ile ez- 87b/17

olma
t. —de 66a/2

tepsi

tenúıye’i beden : beden temizliği

: tepsi
t. 61a/11-12

t. 94b/5

t. —i 61a/12

tenúıye’i dimāġ
: akıl temizliği
dim

t. —yi 71b/9
börek t.-sine 71b/5

t. —dur 94b/5

tennur (A): fırın, tandır

tere

tevellüd

t. etmegidür 72a/4

balġam t. it- 73a/8, 73b/9

: tere

úulunç t. it- 73b/17

t. toòmı 58b/1

sevdā t. it- 73a/1, 74a/17,
74b/3

terengübín (F): basra balı, bir tür kudret

terkíb

helvası

t. ol- 72a/17

t. 58a/13

t. —i demdür 72b/12

: birkaç şeyden meydana

tezkiye (A): temiz etme, temize çıkarma,

getirilmiş şey.

aklama

t. —i eşribe bābında 67a/5-14

t. ol- 98a/5

t. —i eùibbā’ı mıãrı 96b/17

terle —

ùıbb (A)

t. —ye 80a/11, 81b/13

tersi

: hekimlik, doktorluk, tabiplik
‘ilm-i ù. -uñ ôuóÿrına

: terlemek

98a/11

t. —gen olsa 84a/5

ters

: doğma, doğum

ùılā
ùıl (A)

: sürülerek kullanılan ilaçlar,

t. —yen ādeme 78b/14

melhem

t. —mez ol- 84a/16

ù. eyle- 76b/2

: zıt, öteki kısım, geri, artı

ù. it- 59a/15-16, 59b/2, 60a/2,

t. —ine tut- 93a/5

75b/15, 77b/6, 79a/7, 80b/5,

: ters, gübre, hayvan pisliği

81a/11, 85a/17, 87b/4,

atuñ úurı t.-ini 83./1

ù. úıl- 83b/13

Ratır t. —ni 83b/5

ù. —ı nāãÿr 59b/13

374

tırnaú

ùin (A)

ù. —lar 59b/7, 67b/10

t. it- 61b/13

: tırnak

t. haøm ol- 72a/16,

t. —ın 87b/1

72b/14-16, 73a/4

t. —ını 88b/12

t. ãalāóa gel- 67b/11

t. —larını 87a/6

t. günde 88a/13

: kil, tıbbi kil

tíz (F)

tin-i hikmet “kimyacıların

t. —dür 92b/15

inbik ve şişeler üstüne

t. ‘illetlere 96a/2

sıvadıkları topraktır.”

tizcek

t. —ile 62a/2

ùinü’lùinü’l-ermen : ermeni kili olarak da

ù. 91b/2

tizikrec

tìzlik (F) : incelik, keskinlik, yakıcılık
t. —i (tìzligi) 96a/1

tizrek

macuna verilen isim.
t. 96a/10-11, 97a/11-13-15-16

tíz

: bir çeşit bitki
t. 59b/15

tiryāk
tiry k (A): genellikle panzehir
niteliğinde olan bir grup

: çabucak, hemen, derhal
t. ùoġura 80a/9

adlandırılan bir tür boraks.

tiryas

: ince, keskin, yakıcı

:çabucak, hemen
t. 67b/4

ùoġ
ùo —

:1. doğmak, dünyaya gelmek

t. —dür 96b/3, 97b/1

ù. —ar 67a/16

ãıfat-ı t. 96b/17

ù. —arsa 68b/10, 69a/3

t.-uñ cemi’i óaããāsı 96b/4

ù. —arken 69a/2

t.-uñ şerbeti 96a/8

ù. —an oġlan 68b/12-13-14-15-

t. —i 96b/17

16-17, 69a/4-5-6-7-8-9-10-12

t. —den 96a/2

2. oluşmak, doğmak, meydana

t. —lar ile 97b/1

gelmek

:?

t. —ar 73a/12, 74b/17

t. 97a/15

3. gün doğması

: tez, acele, çabuk

gün t.-duġı gibi 94a/12

t. bit- 83a/3, 89b/13
t. bitür- 60a/14, 83a/4

ùoġan
ùo an

: doğan, kuş
t.-uñ ödünden 87a/16
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toġur
to ur —

: doğurmak, dünyaya getirmek
t. —ur 87b/16

on ù. fā’íde 67a/5

ùoúuzuncı : dokuzuncu

t. —a 80a/9, 83b/1, 84b/12,

úırú ù. bāb 71b/12

88b/12, 89a/15, 90a/3

otuz t. bāb 58a/15

t. —urken 80a/8

toldur —

t. —mayayın di- 89a/16
t. —maya 82a/11, 83b/2

maãùakí t.-a 93a/2

topalaú

t. —masa 79a/2, 89a/3
t. —umasa 83a/17

: doğramak

ùudaú

tuómekān
tuómek n : yabani semiz otu bkn.
baklatü’l-hanka

ù. —yup 70a/11

t. 91a/9

ùÿl

uvaú ù.-yup 71a/9

toóme (F) : peklik, hazımsızlık.
t. eyle- 74a/5

toòum (A): tohum
t. —ı 80b/7
boy t. -ı 59a/5, 60a/6

: uzun zaman
t. —ı zamanıla 67b/2

tur —

: 1. durmak, beklemek
ateşde ù.-a 57b/1
bir gice ù.-a 64b/6-11
birgün bir gice ù.-a 66a/11,
63b/1

heviç t. -ınuñ 77a/7

birkaç gün ù.-a 59b/16

isfitāú t. -ın 76a/11

od kenārında ù.-a 57b/2

úaġılġun dikeninüñ t. -unı

bir gün ù.-up 71a/5

78a/13

2. durmak, dinmek, kesilmek

kene t. -unı 81b/6

ù. —a 77a/3

kerefüs t. -unı 76a/14

úanı t.-masa 84b/7

yapışġan dikeninüñ t. -unı

burnı úanı ù. -mayanuñ 84a/3

78a/12

ùoúuz

: dudak
ù. —ı (ùudaġı) 67a/7

ãoġanı ãoya ù.-ya 70a/10

aú ãoġanı ù.-yup 70b/1

: kırk boğum, su’d kökü
t. yaġı 61a/4-6

t. —mayan ‘avrata 88b/12

toġra
to ra —

: doldurmak

: dokuz, 9

burnı úanı t. -mayan 77a/3
sidügi ù. -mayana 78b/6
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ùuraú
ùur ú otı : dere otu, rezene

azġından t.-a 78b/11
3. yakalamak

t. 57b/15, 80b/17

turp (F)

t.-an istimaya 84a/1

: turp

4. kaplamak

t. 75b/17, 76a/6

t. —ar yosun gibi 95a/6

t. ãuyı 75b/9
t. ãuyın 75b/7

ùÿùí (F)

t.-nüñ dilini 87b/5

t. toóumı 82a/4
t. toómunı 75b/15

ùurna

t. —uñ ãuyın 75b/5

yeşil t.-dan 60b/8

ùutul —

: tutulmak, bir üyesi işleyemez

t. —a beñzer 76a/5

olmak.

t. —dan 76a/1

dizleri ù.-sa 81b/12

: durdurmak, dindirmek

sidügi t.-anlara 79a/3

göz yaşın ù.-a 85b/17

āvāz ù.-duġına 73a/15

: turna

ù.-mış āvāzı 76a/13

ùutuş —

ùuyur (A) : kuşlar

t. aġacına 82a/13
t. kabını 81a/12

: tutuşmak, yanmaya başlamak
t. —ursa 65a/6

: turunç
t. aġacınuñ dibine 82a/12

tut —

: çinko, sürme
t. maraøı ile 91b/14

t. beynisini 88b/15

turunc

tÿtiyā
tÿtiy

t. yaġı 61b/2

t. —ı 75b/11-12-13, 76a/2

ùurġur
ùur ur —

: papağan, kuş

ù. dut- 68a/1

ùuz

: tuz

t. kabı 93a/9

ù. 65a/7, 71a/6, 71b/6-7

t. ãuyunı 82a/9-11

ù. -la karışdur- 84a/13

t. yapraġın 82a/7

t. —ıla 71a/5, 79b/7

t. —ı 82a/7-12

t. —ile 81a/3

: 1. tutmak, eline almak

ù.-ı 72a/5

t. —ar 68a/2
t. —up 93a/5
2. bekletmek, durdumak

t. —ın 70a/12

ùuzla —

: tuzlamak
ù. 71a/15
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ù. —ya 70b/10

tuzlu

tütüz

: tütsü, koku vermek için bir

ù. —yup 83a/8, 84b/5

şey yakıp tüttürmek

: tuzlu

t. —eler 83b/1

U

t. ãu-y-ıla 59b/12
t. ãuda 74b/4

tuzsuz

: tuzu olmayan
t. ãu ile 71b/3

ùuzaú

tükür —

u. —dur 91a/4

uc

ù. —dur 68a/1

enbik u.-ına 62a/3

‘ūd
d

: tüğ, kıl

‘ÿd‘ÿd-ı hindi (A): hind öd ağacı, yalan öd

: elma

ağacı

t. ùatlusı 74b/10

u. 64a/8, 65b/15

: tükürmek

t. —dükçe 80b/15

tünnāó
tünn ó

‘udu’l‘udu’l-hevç (A): eğir otu.
u. 90b/13

‘ud‘ud-ul úahr : nezle otu, akırkarha

: yumru, tombalak

u. 58b/2

t. yapraġı ol- 77b/11

u. —ı 58b/10

: bir bitki adı

‘udu’s - jalīb
al b (A) : ayı gülü, şakayık

şarāb-ı t. —dur 67a/4

Türkice

: Türkçe

u. 70a/14

ufacuú
ufacuú

T. 90b/8

tütsi

: tütsü

ufan —

u.-mış kemüge 85b/10

‘ufÿnet (A): iltihap

: duman, buhar
t. —ine 88a/6

: ufalmak, parça parça olmak
kişinüñ dişi u.-sa 85b/11

81b/17, 82b/9, 83a/15-17,
86b/1, 87a/9, 88b/12

: ufacık, küçücük
u. 77b/8

t. it- 76b/15, 77a/8, 78b/9,

tütün

: öd ağacı
u. 57a/4-16

t. —se 83b/5

tüm tüm

: uç, dal, ince kısmı
aġac v.-una 61b/1

úırlanġuç başınuñ t. -süni 88a/2

tüffāó
tüff ó

: böğürtlen

: hile, oyun

cemi‘i ù.-lar 68a/1

tü

‘uc

u. ùoġ- 74b/17

‘uúalā
‘uúal

: bilgiçlik taslayan
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ulu

un

u. işidür 69a/12

82a/9, 82b/3, 84b/15, 87b/3,

u. —ya 92a/4

89a/7, 89b/10-17, 90a/1-5-7

: ulu, yüce, büyük

‘urÿú (A): ırklar, kökler, damarlar

u. bayram gicesi 68b/10

efrād-ı ‘u. 65a/15-17

u.-lar úatına 87a/8

u.-uñ süddelerin aç- 67b/10

: un

uãÿl (A): kökler, ilaç yapımında

u. gibi it- 59a/13

kullanılan çeşitli bitki kökleri

u. ol- 60a/13

şarāb-ı u. 64b/15

sāfí u. 72a/1

şarāb-ı u. vir- 64b/15

u.-ı eski ol- 72a/2

uşāú
uş ú

arpa u.-ı 92b/16
buġday u.-ı 60b/2

u. 59a/3

uşak otı

kömür u.-ı 94a/4

‘unnāb
‘unn b (A): kızıl iğde büvez ağacı.

unut —

u. n 78a/17

utan —

: utanmak, çekinmek
u. —acak ol- 69a/15

: unutmak

u. —mak 66b/8

uvaú

: unutkanlık.
u. 74b/12

ur —

: uşak otu

‘amel-i u. 65a/14

u. —maya 89a/5

unutsaklık

: uşak ağacı, çadır uşağı

: ufak, küçük
u. ùoġra- 71a/8

uyan —

: uyanmak, uykudan kalkmak

: vurmak, sürmek, çarpmak,

u. —a 85a/8

basmak

u. —maya 84b/3, 85a/8

u.-asın 61a/12

uyóu

: uyku

u. —a 75b/11, 76a/9, 81b/10

u. gelme- 88a/3

u. —alar 59a/17, 60b/7,

u. getür- 73a/1, 79b/8

78a/8, 79b/17, 81b/14, 89b/2-

u. —yı 78b/3

7-13

u. —sı 86b/3

u. —sa 76b/8, 86b/10, 89a/6,

uyóulu

90a/7,
u. —salar 81a/14, 81b/7,

: uykulu
úuş u. ol- 72a/16

uyluú

: bacağın kalçadan dize kadar
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Ü

olan kısmı
mef’ÿl u.-larını 69b/1

uyu —

ü. 57a/2, 58b/9-10, 59b/5,

u. —ya 79b/9, 80b/17, 85a/7

61b/13, 62a/5, 62b/11, 64a/6,

u. —sa 85a/16

64b/1-7-16-17, 65a/7,

u. —r ādemüñ 87a/14

66a/7-13, 67a/11-16, 75b/6,

u. —r kişinüñ 84b/2

79b/4, 84a/1, 92a/12, 94a/7-9,

u. —yacak vaútın 75b/12

96b/2-13, 97a/4-7-15

: üçer
ü. 57b/16, 58b/12, 59a/4,

u. —mayan ādeme 80b/17

64b/7-16, 75b/17

üçünci

: üçüncü

u. —ur 80b/10

ü. 61a/2, 67a/6, 74a/6, 82b/16,

: uyutmak

93b/10

u. —a (uyuda)78b/3

üfür —

: uyuz hastalığı
u. renci 76b/10

uzat —

üçer

u. —masa 79b/8, 89b/5

uyuşdur — : uyuşturmak

uyuz

: üç

: uyumak

u. —maya 84a/13, 86a/14

uyut —

üç

: üflemek
ü. —seler 84a/3

üsküre (F ): tas, çorba tası

u. —a 81a/4, 84a/13, 90a/1

ü. 62a/4

u. —unı 77a/12

ü. —ye 62a/1

: uzatmak

üslÿb

: tarz, yol, biçim, usul

úıãalmış siñirleri u.-ur (uzadur)

ü. 57a/14

62b/2

ü. —ı 94a/6

ãaçı u.-a (uzada) 85b/9

ü. —ı (iye) 63a/10

‘uøv (A): organ, uzuv

üst

: üst

aġrıyan ‘u.-a 62b/9

ü. —üni 93a/2

ol ‘u.-a 59b/4

ü. —üne 58a/13, 59a/13, 61a/12,

ādemüñ ‘u.-ı 59a/12 (iye)

62a/2, 64b/6,

ādemüñ bir ‘u.-ı 59a/14 (iye)

69b/4-7-12-14-16, 77a/15,
78a/12
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ü. —ünde 69a/17, 71b/9, 85a/15

üstād
üst d (F) : üstat, herhangi bir bilimde

ü. toòmı 59a/4

üzre

yetkin kimse
ü. —ı 99a/12

üstuRp
üstuRpūn
Rp n

üstübi

úızıl ü. 59a/5

: bir bitki adı

ü. ãu-y-ıla 77b/7

ü. 95b/15

ü.-i 76b/14

: üstübeç

V

: topluca gelmek, toplanı

: üzere
ü. 57a/14

: üzerine
ü. 58a/13, 59a/10, 59b/2-4,
60a/9, 60b/8, 62b/14, 63a/17,
64b/11, 65b/10, 70a/5-13-14,
70b/10-13, 71a/9-16,

üzerlik

vācib
cib (A) : yapılması gerekli olan
v. —dür 93a/16

vafir yaġ
ya : vafir yağı
vafir. —ıla 74b/4-5

vaódāniyyet
vaód niyyet (A): birlik
Óak Teālānuñ v.-ine 68a/16

vaódet (A): teklik, birlik
‘alem-i v.-de 98a/8

vāúıf
úıf (A) : bir işten haberli olan
v. ol- 62a/8, 75b/3, 93b/7

vaúıyye (A): okka, yaklaşık dört yüz

71b/6-9-15, 76a/9, 77b/5-15,

gramlık ağırlık ölçüsü.

80a/4, 80b/8-16, 81a/14, 81b/7,

beş v. 63b/13

82b/3, 83b/5, 85a/11, 85b/11,

bir v. 57a/15, 63a/3-11-17,

86b/15, 88a/2, 88b/7, 89a/17,

üzerinde

: üzüm

ü. —umdan 95a/17

ü. —e 85b/3

üzerine

üzüm

ü. çekirdegin 92b/9

vermek, üşüşmek

üzere

ü. ol- 70a/7

ü. —a 98b/8

yaş ü. 93a/2

üşüş-

: üzre

63b/4

90a/17, 92a/9, 93a/2-5, 94a/8

buçuk v. 63a/9

: üzerinde

dört v. 63b/10

ü. 57a/17, 66a/2, 69b/5

iki v. 63a/3-11

: üzerlik otu, mahmur çiçeği

üç v. 63a/17

ü. 90b/8

bir v.-sine 63a/9,
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63b/10

v’allāhu
v’all hu Teāl
Te lā a‘lem:
a‘lem:

vāúí‘
úí‘ (A): olan, olmuş
v. olma- 70b/7

v. 67b/12, 92a/6, 97a/16

var

vaút (A) : vakit, zaman

v. 97b/11, 98b/17, 99a/15

v. 93a/16

v. —dur 58a/3, 59a/3,

v. -ı hacetde 57b/3, 90b/2

61b/10-16, 64a/2, 68a/13,

yatacak v. 58b/10, 94a/7

69b/11, 70a/2, 70b/8-16, 72b/4,

v. —ı 68a/17, 68b/2

75a/13, 87a/1, 88a/15, 96a/1

her v.-da 68a/9

v. —ısa 61b/3, 76b/1, 84a/10,

cimā‘uñ v.-ın 68a/4

95b/2, 99a/14

çıúduġı v.-ın 81b/5

var —

: ulaşmak, gitmek

ol v.-ın 65b/1, 68b/5

v. —a 60a/1, 89b/3

ãaġılduġı v.-ın 73b/12

v. —alar 59a/7

uyuyacak v.-ın 75b/12

v. —sa 87a/8

v. —ında 63b/4, 86a/7, 87b/2

v. —ınca 96b/16

cimā‘ v.-ında 66b/8, 86a/11

v. —acak yirüni 99a/4

ãabaó namazı v.-ında 94a/7

v. —mak 89b/2

ġayrı v.-larda 68b/6

vaútsız

: var

vārid
rid (A): gelen ,vasıl olan, erişen

: zamansız
ãaúalı v. aġartma-76a/11

v. ol- 74b/6, 93a/14

vaãiyyetme (A): yazılı vasiyet
vaãiyyet-nāme

v’allāhi
v’all hi (A): “Allah için, Allah hakkı
için” manasına gelen büyük

v. 98b/5

vaãl (A)

: ulaştırma, birleştirme, ulaşma,

yemin

birleşme

v. 95a/3-14

şeddi v. it- 62a/4

v’allāhu
v’all hu Te‘āl
Te‘ lā (A): “Allah en iyi

ve (A)

bilendir” anlamında Arapça bir
deyim

: eserin birkaç yerinde
geçmektedir.

vebā’
veb ’ (A) : salgın hastalık

v. 67b/12, 97a/16

v. -i úulunca 62a/11

vec (F)

: eğir otu
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v. 90b/13

82a/6-9-14, 82b/8, 83b/7-14,

vecā‘
vec ‘-i mefāãıl
mef ãıl (A): eklem ağrısı
v. —ı 57b/5

vech

85b/12, 87a/8, 93b/12

veyāhÿd
vey hÿd (F): yahut

: yüz, surat, çehre
v. —ile 98b/10

v. 77b/9, 89b/5

veyl otı

v. 91b/16

veda‘ (A) : it üzümü
v. 90b/6

vezn (A) : tartma, tartılma, ağırlık
v. eyle 89a/9

vehm (A) : kuruntu, yersiz korku
v. —it 99a/5

vir—
vir—

velíkin

v. 66b/17

v. —dum 94b/2-4

: ermiş, evliya, veli

v. —ür 63a/6-16, 65b/3-4-5,

v. 97b/10

70b/16, 71a/2, 72a/1-16,

v. —dür 99a/11

72b/3-6-9, 73a/2-8-11,

: lakin, fakat

73b/5-13, 74a/7, 75a/9

v. 73a/11, 74a/16

v. —esin 63a/12, 96a/8
v. —e 76a/13

ve’l - Ravī
av : ?

v. —eler 96a/2-7, 96b/14

v.76a/16

v. —se 96b/15

verdverd-i ahmer : kırmızı gül

verem

v. 57a/13

v. —seler 74a/8, 95a/13

: verem, ince hastalık

v. —ürseñ 94a/9

v. zahmetine 83a/9

v. —üp 63a/11, 64a/4, 68a/8,
92a/9, 94a/9

v. —e 89b/6

v. —en 98b/15

v. —lere 60a/6

veyā
vey

: vermek, iletmek, ulaştırmak,
teslim etmek

velev (A) : olsa da, bile, hatta

velì

: eşek turpu

v. —dügi 99a/5

: veya, ya da

v. —mek 65b/1-2, 94a/11

v. 59b/8-12, 72b/1, 73b/15,

v. —mege 96a/1

77b/3-4, 78a/1, 78b/7,

v. —me- 96a/2

79b/5-14-16, 80a/6-7,
80b/11-12-14, 81a/3, 81b/12,

virvir-

: vermek
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v. —dügden joñra 57a/10

vücÿd

: vücut, beden, cisim

‘amel-i úabaú y.-ı 61a/16

v. —uñ milkini 94b/11-17,

anuñ y.-ı 92a/2

95a/4-8-12-16, 95b/3-7-11

arslān y.-ı 85a/13

v. —ın 95b/9

badem y.-ı 58a/8, 59a/15,

Y
yā (F)

93b/12

: ya da, veya

bu y.-ı 62a/9, 62b/10

y. 90a/7

bulġarı y.-ı 62a/15, 62a/15

yāb
bān
n (F) : uzak, dışarı
y. —a 62a/4, 70b/5, 83b/5

yabān
yab n perS
perSası: bir bitki adı
y. 78b/12

yābis
bis (A) : kuru
y. 77b/8
y. dür 90b/17
bārid-u y.-dür 65a/12

yaġ
ya

acı y.-ı 60b/11

evvelki y.-ı 62b/9
fesligen y.-ı 61a/4
gül y.-ı 59b/4, 61a/4-6,
62a/14, 76a/12
günlük y.-ı 62a/15
her dürlü y.-ı 61a/3
iç y.ı 59a/8, 60a/16
içler y.-ı 61a/10

bārid ve y.-dür 90b/5-7

úaplan y.-ı 58b/13

óarr ve y.-dür 90b/9

úuyruú y.-ı 57b/17

: yağ
y. 60a/11, 61b/5-7, 62a/10,
62a/13, 62b/1-7-14, 87a/12
y. —ıla 75b/15, 76b/1-8-10,
77a/5, 80b/3-17, 83a/5,
86a/10, 95b/15,
y. —ıla dur 73a/14
y. —dur 62b/3-15
y. —ıdur 62b/12
y.-uñ menfa‘atin 61a/3
dögülmiş y.-ın 61a/13

úuzı y.-ı 57b/10
menfa’atlü y.-ı 62a/13
neft y.-ı 62a/14
nergis y.-ı 61a/5
ol y.-ı 85b/8
pāpÿnç y.-ı 61a/5, 62a/14
sāfí y.-ı 61a/9
ãarımsaú y.-ı 76b/5
şìr-rÿgan y.-ı 61a/17
topalaú y.-ı 61a/4, 61b/6
zeyt y.-ı 60a/8, 60b/1-17,
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61a/7, 62b/6-13, 70a/10

84b/1, 86b/15, 92b/4-7,

y. —a 84a/9
acı y.-a 84b/1

91b/16, 96b/12,

yaúın

ol y.-a 61b/1

ãovuyacaġına y. 60b/5

úarın y.-lar 73a/12

y. ol- 66b/17

y. —ını 61b/12-14, 76b/2,
83a/10, 83b/2-13, 84a/13,

y. —dur 75a/2

yala —

85a/4-12-14, 85b/3-10, 86a/2,
86b/14, 88a/17, 88b/4

85b/8

yalān
yal n

yan

: 1. yan, taraf, yön
ol y.-a bu y.-a gezin- 79a/16

y. —larla 62a/17

y.-ında olanlar 97b/16

: yağlı

úanúı y.-ında 87b/12

úatı y.-lardan 92a/11

ãol y.-ında 87b/13

: 1. yakmak, ısı tesiriyle

2. kalça kemiğinin üst bölümü

bozulmak

y. başında 59a/2

y.-salar 84b/2, 89b/10

y.-ı üstine 69b/11

y. —up 82b/14, 84a/1-16,

ãaġ y.-ı üstine 69b/14

84b/1-8, 86a16, 86b/4-15,

y. —larda 77b/5

y. —maya 70b/10

yaúı

: yalan, gerçek olmayan söz
y. —ı 98b/14

y. —ları 61b/3

yaú

: yalamak
y. —sa 84b/9

y. —ına 59a/10, 61b/4, 76b/4,

yaġlı
ya lı

: yakın

yan —

: yanmak

2. sürmek

y. —sa 59a/12-14

y. —alar 81a/9

y. —mışlar idi 97b/16

: tedavi maksadıyla vücudn

y.-up tutuş- 65a/6

çeşitli yerlerine yapıştırılan

y. —mış yire 89a/6

madde.
y. it- 59b/9-11-13, 76a/9,
77a/16, 78a/4, 78b/2, 81a/5,

yanıú

: yanık
od y.-ınu (yanıġınuñ) ‘ilācın
59a/11
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od y.-ına (yanıġına) 59b/1-3,

alma aġacınuñ y.-ını

87b/15

(yapraġını) 82a/14
bunuñ y.-ından (yapraġından)

ya‘ní (A): yani, demek, şu demek

80b/6

y. 66b/14, 67b/1, 69b/11,
72a/10-11, 72b/3-10, 73a/17,

yar —

73b/11, 75a/4-12-15, 76a/9,

y. 71a/6

78b/12, 92b/11, 93a/15, 96b/5

yaããı yaããı y.-up 70b/9

yapışġan
yapış an : yapışkan otu, küçük inci

yara

çiçeği

yapraú

: yarmak

: yara
y. —sı 59a/13

y. dikeninüñ 78a/11

y. —sına 60b/7

: yaprak

y. —ları 60a/4, 60b/11-12

y. —ı (yapraġı) ol- 77b/11

y. —lara 59b/11, 60b/3-14-16,

y. —ı (yapraġı) 91a/6

77b/14, 78a/8, 88b/9

baġa y. -ı (yapraġı) 65b/7

yara —

: yaramak

úızıl gül y.-ı (yapraġı) 63a/16

y. —r 73a/3

ol y. —ı (yapraġı) 63b/1

y. —r ġıdalar 67b/10

pāzÿ y.-ı (yapraġı) 58a/11

y. —r óāli var 97b/10

keşÿr y.-ınuñ (yapraġınuñ)

y. —r nefāisdendür 71b/2

76b/13

Yā--Rab

y. —ın (yapraġın) 78a/8, 80b/2,
81a/14, 81b/2

: Allahım
y. 99b/2

yaramaz

: yaramaz

ayvanuñ y.-ın(yapraġın) 82b/14

y. 58a/9, 86b/13

bögürtlen y.-ın (yapraġın)

y. —dur 65b/1, 69b/7

59a/12, 78b/15

yarasa

: yarasa, kuş

bunuñ y. —ın (yapraġın) 80b/7

y. 88a/7

kemhā y.-ın (yapraġın) 81a/14

y. başını 88a/9

turunc y.-ın (yapraġın) 82a/7

y. necisini 88a/10

y. —ını (yapraġını) 78b/17

y.’ i 88a/8

yarat —

: yaratmak
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yarıl —

yarım

yarpuz

y. —mamışdur 75b/2

73a/6, 73b/9-12-13, 74a/13,

: yarılmak, ayrılmak

75a/2, 91b/10

y.-an ādeme 78a/12

ãovuúdur daòı y.-dur 75a/4

: yarım, yarı

ãovuúdur ve y.-dur 74a/2,

y. baş aġrısına 79a/6, 81a/6

74b/15, 91a/6

y. úasıú 59b/1

3. yaş, ömür

: fütenç, avşan otu, yarpuz

y. —ından 94b/1

y. 81a/2

yaru

yaãduk

yaşlıú

: yaşlık, nemlilik

: yarık, çatlak

y. —ın (yaşlıàın) 74a/17

y. —uñ 78a/13

y.-da ve úurılıúda 65a/9

: yastık

úurılıúda ve y.-da 91b/12

y. —lar koy 57b/12

y.-da ve úuruluúda 71b/16

yaããı yaããı : yassı, yayvan

yaş

: yaşamak
y. —dı 95a/10

: yarım
y. úal- 63a/9, 63b/3

yaruú

yaşa —

yat —

: 1. uzanmak, yatmak

y. 70b/9

y.-ıcak yut- 92a/9

: 1. taze, suyunu kaybetmemiş

2. yatmak, içeride kalmak,

y. úabaġı 61a/16

zindanda bulunmak

y. üstübi 93a/2

úarañu zindanda y. -dum 98a/7

2. yaş özelliğe sahip olan

yatur —

ùuzlu ãuda y.-alar 74b/4

y. —dur 72a/11, 74a/6-8-12,
91b/4

: yatırmak, suda bekletmek

yavru

: yavru

issidür y.-dur 73a/4-8-9-14-17,

ùavuú y.-sıdur 73b/2

73b/5-16, 74b/8, 75a/2

gögercin y.-sını 70a/1

issidür ve y.-dur 72b/12-15

yavuz

: kötü, fena

issi ve y.-dur 72b/3, 73a/2-5,

y. aólāt 73a/12

74a/3, 91a/1-11, 91b/1-6-8,

y. kelbüñ 86b/8

92a/1
ãovuúdur y.-dur 72b/8,

yay

: yaz mevsimi
y. 94a/8
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y.-da ve úışda 94b/1

yaz

: bahar mevsimi, ilkbahar

y. —i 72b/13, 73b/15

yekyek-şenbih F: pazar günü

y. —ın 81b/5
y.-da ve bir güzde 57b/14

yaz —

yel

bkn. yil

úışda ve y.-da 96a/6

y. ol- 80b/12, 81b/12

: yazmak

y.-ini daóı sür- 76b/14

y. —dum 99a/8, 99b/3

úaåıú y.-ine 89b/1

yemiş

tohum ve meyveleri

y. —dur 99a/7

y. aġacına 84a/7

y. —duklarım 99b/2

y. —i 82a/14, 86a/16, 90a/9

y. —duġumuzdan 97a/17

y. —ini 78b/8

y. —maúda 98a/16

y. —ine 84a/8, 90b/14

: yedi, 7

y. —inden 79a/15

y. 58a/3-14, 61b/5, 65b/10,

y. —ler 63a/13, 82b/17

yengeç

95b/16, 98a/6

yedür —

: yedinci

y. 95a/1

yeñi

: yeni, taze, eski olmayan
y. it- 90b/5

: yedirmek

y. buġdaydan 71b/17

y. 89a/10

y. geysiye 77a/8

yereúan

: sarılık.

y. —seler 83b/8, 84b/11, 85a/2,

y. —a 74a/14, 89b/6

85b/2, 92b/12, 93a/8

y. rencine 79a/12, 80a/10

: daha iyi

yerine

y. —dür 69a/15, 72b/13, 73b/9,
74b/8, 78a/11-15

yegreg

: yengeç

úırú y. bāb 67b/12

y. —eler 80b/2, 91a/14, 93a/10

yeg

: meyve; çeşitli bitkilerin

y. —aruz 67b/11

70b/16, 77a/7, 78a/10, 86a/14,

yedinci

: bağırsıklarda toplanan gaz,

y. —da ve güzde 94b/1

y. —duú 94b/8

yedi

y. —gicesi 69a/11

: daha iyi, daha üstün

: yerine
aú úıl y. 88b/6

yeşil

: yeşil
y. tÿtiyadan 60b/8
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yetmiş

yıl

yılan

y. yaġ ol- 62b/14

y. —yesin 70b/14

: yetmiş

y. —ye 66a/7, 70a/7-15, 71a/10,

y. yıl 95b/4

71b/1, 77a/10, 81b/8, 82a/2,

: yıl, sene

83a/4, 85a/5, 94a/11-13-16

bir y. 78a/11

y. —yeler 73b/11, 74a/3

her y. 93b/3

y. —señ 75a/6

yetmiş y. 95b/4

y. —se 67a/9, 72b/4, 74b/7,

bir y.-a 82a/14

75a/2, 75b/10-12-14-16-17,

otuz y. —a degin 96b/15

76a/7-15-17,

y. —da 57b/6, 58a/3, 93a/15,

76b/1-3-7-11-12, 79a/10,

95a/9-11

79b/13-14, 82a/3-6, 82b/16,

y. —da bir 95b/9

85a/10, 86a/9, 88a/13, 88b/5-7

y. —dan 82a/13, 98a/6

y. —seler 73a/15, 73b/10,

úırú elli y. —dan 62a/12

74a/4-5, 74b/14, 75a/2,

y. —lar niçe yílar 92a/8, 98b/1

77a/7, 78b/2, 82b/4-15,

niçe biñ y.-lar 95a/10

87a/15, 92b/8

y. —lar ile 94b/3

y. —rse 81b/2-4, 87b/5

y. —lar dur 95b/1

y. —yüp 93a/16

: yılan

y. —yen 72a/15, 87b/15, 88a/17

y. 78b/17, 79a/1-4, 82a/8-15,

y. —yenüñ 82b/5

83a/1, 87b/12, 90a/7, 95a/1

y. —dügden ãoñra 73b/14

y. —lar 81b/5

y. —mek 78a/11

yılan yaã
yaãduġı
du ı

yıllık

yi —

: bir bitki adı

y. —mege 63a/1

y. 79a/4

y. —megde 72a/17

y. ile 78a/14

y. —mekden 93a/16

: yıllık

y. —mekdür 98b/8

on y. 76b/8

y. —meye 64a/13, 65b/14,

yigirmi y. 60a/3

82a/16, 84b/16, 92a/11

: yemek

y. —meyeler 79a/16
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y. —meyüp 77a/10

yidür —

: yedirmek

y. fā’ídesi 58a/3, 70b/16

yigrek

y. —sünler 96a/5
y. —eler 77b/4-10-15,

y. —i (yigregi) 93b/5

yil

78a/2-3-5-9, 79a/5-11, 81a/7,

yigirmi

: daha iyi

: 1. bağırsaklarda toplanan gaz,
bkn. yel.

92b/17, 93a/3

úaåıú y.-ine 81b/17

y. —seler 77a/5, 78a/14, 82b/3,

y. —i 76b/1

83b/3, 84a/2, 86a/16, 86b/11,

y. —e 76b/10

87b/2-6-7, 88a/5, 92b/5-10

2. yel, rüzgar

y. —üp 78a/12, 81b/11

y. 61a/8

: yirmi, 20

yimek

: yemek, aş

y. 58a/12-13, 60a/3-7, 62a/14,

y. 92a/11, 94a/11-16

62a/15, 64b/3, 71a/14, 78a/12

y. —de 93b/2

yigirmi altı : yirmi altı, 26

yir

y. fā’íde 67a/14

y. —e 59a/6-16, 69b/3-4, 76b/6,

yigirmi beş : yirmi beş, 25

77b/9, 79a/1, 79b/7, 88a/7,
89a/6, 89b/2

y. 58a/14

y. —de 82b/7, 96a/10, 99a/16

yigirmi beşer : yirmi beşer

y. —den 81b/5

y. dirhem 64b/12

y. —lere 69a/1, 83a/2

yigirmi bir : yirmi bir, 21

y. —lerde 77b/8

y. dürlü renc 68a/6

y. —üni 99a/4

yigirmi dört
dört : yirmi dört, 24

y. —ine 60b/4, 70b/14, 71a/10

y. fā’ídesi 70b/7

y. —ünde 68a/16

yigirmi iki : yirmi iki, 22
y. pāre 98a/8

yirine

yir yüzi

: yer yüzü
y. —nde 75a/17

92a/17

yigirmi yedi : yirmi yedi, 27

: yerine
y. 78a/6, 93a/1, 95b/1

yigirmişer : yirmişer
y. dirhem 59b/16, 60b/10,

: yer, zemin

yit —

: yetmek
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y. —ecek úadar 95b/16

yiyecek

: yiyecek

y. 92a/1

yonġ
yonġa

y. 74b/12

yoġ
yoġun

yoġ
yoġur -

: iri, sert, kaba, büyük

y. it- 57a/9

yosun

yetişen çiçeksiz bitki

: yoğurmak

y. gibi 95a/6

yorul —

y. —sa 86a/11
y. —up 59a/1-10, 94a/4

: yorulmak
y. —maya 83b/4

yu —

: yıkamak, temizlemek

: yoğurt

y. —ya 80b/8, 89b/3

y. —a 77b/5

y. —san 95a/5

yoġ
yoġurtlıca : yoğurtlu bir şekilde

yoú

: suların yüzünde ve dibinde

y. it- 80b/8

y. —alar 59a/6

yoġ
yoġurt

: rende

y. —sa 76a/10, 84a/16

y. yemek 94a/11

y. —salar 84a/11

: yok

y. —yup 62a/7

y. —mı 76a/2

yufúa

: 1. yufka
y. ile ve aú ãoġanı 70a/17

y. —dur 68a/13, 68b/2, 92a/12,

2. ince

93b/7-15

yoúlan —

yoúuş

yol

: yoklanmak

ve ne úalıñ ve ne y. ol-

y. —a 90b/3

72a/5

: yokuş, bayır, dik yer

yuúaru

y. —a úarşu 66b/15

y. 97a/12

: yol

y. —da 64b/4, 96b/4

y. göster- 99a/13

yumruk

y. —ın 77a/13, 78b/17, 91a/12

yumrulanyumrulan-: ?
y.-a 59b/8

y. —unı 81b/1
y. —una 85b/12

yumşa

y. —ların 63b/7

: yonca, çayır bitkisi

: yumruk
y. gibi 97a/4

y. —dan 85b/12

yonca

: yukarı, yukarıda

: yumuşamak
y. —da 76b/13, 79b/11

yumşak

: yumuşak bkn. yumuşak
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y. dögülmiş 95b/14
y. döşek 69a/17

yumşatyumşat-

úırlanġuç y.-sında 90a/10

yükilü

: yumuşatmak
y. -ur 65a/11, 73a/16, 73b/1-7,

y.gel- 80a/6

yükli

81a/4

y. ‘avrat 76b/15

y. 57b/1, 77b/9, 93a/4

y. ‘avrata 78b/9

yüklü

rÿfudan y. ile 77b/3

y. olam di- 85a/5

yürek

y. 66b/14, 73a/9, 75a/5

y. ãarusı 60b/6

y. harāretine 63a/12

y. ãarusın 71a/16

y. oynamasına 77a/11

iki y.-sı 87b/9

y. şisine 77b/6

serçenüñ y.-sını 88b/13

y. —i (yüregi) 66b/17, 67a/2-4,
88b/5

yumuşak : yumuşak, bkn. yumşak

y. —e (yürege) 63a/5-16, 65b/5,

y. 58a/10, 63b/4, 92b/7, 96b/12

82b/15

y. —dur 59b/9, 63b/7

yut —

y. —in (yüregin)74b/16, 87a/14,

: yıkanmak
y. —up 66a/1, 81a/16

yunul —

88b/10

yüri —

: yıkanılmak

: ilerlemek, hareket etmek,
gitmek

y. —mış 95b/14

y. —r 73a/11

: yutmak

y. —se 66b/15

y. —a (yuda) 58b/8, 92a/9,

yürit —

94a/7-10
y. —up (yudup) 94a/7-15

yuva

: yürek, kalp

y. ãarısı 71a/14, 92a/14

ùavuú y.-sını 88b/2

yun —

: yüklü, hamile, gebe bkn.
yükli

y. aġıla 58b/17
y. aúı 60b/1

: yüklü, hamile, pebe bkn.
yüklü

yumurda : yumurta

y. ile 77b/4, 78a/2

: ağır

: yuva

: ilerletmek, hareket ettirmek
y. —ür (yüridür) 79a/12

yüz

: yüz, surat, sima
y. —i 79b/10
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yüz

y. —e 87b/10

ø. vir- 63b/8

y. —in 89b/3

ciger ø.-ındandur 67a/6

y. —üne 87a/13

dimaġ ø.-ındandur 66b/6

y. —inde 79a/16

baġır ø.-ı 67a/6

: yüz, 100

za‘ferā
za‘ferān (A): safran,

y. 94b/1

bkn. za‘firān

y. dirhem 60b/11, 61a/6-16,

z. 58b/16, 65b/13, 66a/5,

61b/11-12, 62a/16, 62b/6,

92a/13,

64a/14-16
y. dirhemine 64a/6, 65a/3,

96a/15, 96b/11, 97a/3

øa‘firā
øa‘firān (A) : safran

66a/3-10-11-13

bkn. za‘ferān.

y. kerre 98a/7
y. yaşın 98a/13

z. 80b/9

zāhid (A) : çok, aşırı sofu

y. yaşından 94b/1

yüzük

: yüzük

z. ve ‘abid ol- 69a/8

ôāhir (A)
(A) : görünen, açık, belli,

y. 89b/5 y. düzüp

meydanda

yüz yigirmi : yüz yirmi, 120

ô. ol- 58b/8

y. dirhem 58a/6

õaòir
õaòir (A) : basur ve mesane iltihabında

Z
zāc (A)

: kükürt ile demli
bileşimlerinden biri
z. —ile 90a/2
z. —ı 90a/1

øa‘f (A)

olan ağrılı ıkıntı.
z.-e ve øora 58b/14

ôāhire

: meydanda, açık
z. —si 62a/5

zaómet (A): ağrı, acı, zorluk

: zaaf, zayıflık

z. 68b/6

ø. ıla it- 67a/2

z. —i 61b/15, 69b/6, 90a/11

ø. az ol- 68b/5

z. —ine 80b/1, 83a/9

ø. görme- 64a/5

z. —inden 88b/16

ø. vāúí‘ olma- 70b/7
ø. ve sustluú görmeye 66a/9

z. —ler 69b/16

zaómetsiz : ağrısız, acısız
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z. bit- 83a/12

øa‘if (A) : zayıf, güçsüz

olmayasın z. 99a/4

øarf

ø. it- 69b/12
ø. ol- 95b/5

ãırçalu z. içinde 96b13

õātü’ltü’l-cenb (A):
(A): akciğer örtüsünün

ø. kalbüdür 66b/14

iltihabı

ø. ma‘ídeye 73b/1

z. —e 63b/6

ø. mizāc 69b/13

zayil (A) : sona eren, devamlı olmayan

ø. mizāca 85b/15, 92b/3

z. eyle- 65b/6, 75b/17, 76a/16,

ø. ve sust 66b/5, 93b/10

76b/11, 78a/14

zā’il (A) : sona eren, devamlı olmayan,

z. it- 70a/9, 77a/17, 76a/17,

yok olan

76b/17, 77b/17

z. eyle- 77a/1, 84a/7, 86a/4,

z. ol- 68a/15, 85a/1, 97b/1

90a/112

z. olma- 68a/15

z. it- 84b/14

zehr

ôālim (A) : zulmeden, haksızlık eden
ô. —dür 98a/3

øamā
øamād

: zehir
z.-in çeküp al- 79a/1

õeker (A): erkek cinsel organı

: sargı, bez, yakı

z. 67a/15-17, 75b/16, 81a/15

ø. ile 77b/6

ô. delügine 81a/16

ø. it- 59a/17, 60b/3, 79b/17,

z. —i 60a/1, 66b/8, 69b/15,

80b/3-8

75b/14, 80b/7-8

ø. —lar 59b/7

z. —e 76b/2, 85b/5, 86a/12

zamā
zamān (A) : zaman, vakit, süre

z. —de 68b/5

z. —da 70a/7
z. —ında 70b/5

øamġ
øamġ (A) : zamk
ø. -ı ‘arabí “arap zamkı”
58b/16, 92a/13-17
ø. —ı 92b/1

zār (F)

: kap, kılıf, muhafaza.

z. —ine 75b/15, 86a/5-11

zem

:?
z. —it- 72b/8

zenā
zenān (F) : kadınlar
ùa’ife’i z. 67b/17

zencebil (A): zencefil

: ağlayan, inleyen
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z. 57a/8, 57b/16, 58b/1, 64a/717,

65b/9,

66a/4,

71a/10,

z. ve hekim ol- 69a/7

zeyt (A) : zeytin, bkn. zeytün

71b/5, 73b/11, 97a/1

z. ile 60b/5, 89b/16

z. —i 62a/16, 71a/17

z. yaġı 60a/8-16, 60b/4-11,

õerā
õerāvendvend-i ùavìl (A): “karga düleği kökü”

61a/6, 62b/13,

dükök dibi, boru elması

eski z. y 62b/6

z. 96a/14, 96b/9, 97a/14

tatlu z. y 70a/10

zerenb
zerenbā
enbād-ı ùavìl : bir bitki adı

z. yaġ —ıla 80b/3, 84a/4
z. yaġı —ıla 83a/5

z. 96b/9

z. yaġı —ile 60b/1

zerdalü (F): zırnık, yaldızlı sıçan otu

z. yaġını 61b/12

z. 74b/15

z. yaġına 59a/10, 61b/4, 76b/4

zerk (A) : iki yüzlülük, hile, riya
riya z. 98b/12

zerneb

øıku’nøıku’n-nefes (A): nefes darlığı

z. 96b/9

z. 81a/2, 81b/8

: zırnık, yaldızlı sıçan otu.

z. —e 81b/10, 83b/10

z. —i 89b/16, 96b/10

õerre

z. ãuyı —ıla 82b/6

: çekirge ayağı denilen kokulu
bir ottur

zerníò

zeytün (A) : zeytin bkn. zeyt

zibaú (A) : civa
‘aúd-i z. it- 61b/11

: çok küçük parçacık, en küçük
parça

zift (A)

: zift, kara sakız

z. 94b/9, 96a/12

z. 59a/8, 60a/15

z. —ce 95a/15

z.-i rÿmí “rum zifti kara sakız”
60b/13

õevú (A) : tat alma, hoşa giden hal, haz
z. u nişāt-ıla 67b/6

zikr (A)

z. eyle- 76a/2

z. ve nişāù 68b/4
z. —dür 68a/11

zindā
zindān (F): zindan
z. —a 98a/6

şevú u z.-den 98a/10

z. —da 98a/7

zeyrek (F) : anlayışlı, uyanık, zeki
z. ol- 87b/15, 89a/5

: anma, anılma

zinde

: dinç, canlı, sağlam, güçlü
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z. eyleme- 96b/15

kuvvetli

z. it- 74a/16

z. ol- 94b/2

z. itme- 87a/4, 88a/8

zínet (A): süs, bezek

z. iriş- 88a/16

z. —idin 67b/17

zinhā
zinhār (A): sakın, asla
z. 67a/3, 68b/8, 81a/12, 98a/3,

z. —dur 69b/8-12-14

øor

z. ol- 93a/6

99a/4

zírā
zírā (F)

z. —ı 58b/4, 77b/17

: çünkü, şundan dolayı ki

z. —a 58b/14, 77b/4, 81a/11

z. 62a/10, 64a/2, 67b/13-15-16,
68a/12, 68b/2, 72a/6-17,
79b/12, 93a/16, 93b/14,
95a/15, 96a/11

zíre (A)

: kimyon
z. 91b/4

ziyā
ziyāde (A): çok, bol, ziyade
z. 66a/8, 66b/10, 67b/10,
75a/8, 80b/1, 81b/3,

: sıkıntı, ağrı

ôuhū
ôuhūr

: meydana çıkma
ô. it- 59b/9
ô. —a 98a/10
ô. —ına 98a/11

zübā
zübān (F) : dil, lisan
z. ol- 88a/5

zümürrüd (A): zümrüt
şarāb-ı z. —i 63b/16

87a/15, 93b/3, 98a/6, 99b/5
z. eyle- 98b/1
z. it- 64a/3, 67a/13, 70b/17,
72b/7, 73b/11, 78b/4, 79b/3,
64a/3
z. kıl- 67a/5
z. ol- 68b/3, 96b/16

ziyā
ziyādece (A): çokca, bolca
z. 57b/1
z. —sin 89a/9-14

ziyā
ziyān (F) : zarar, ziyan
z. 73b/14-17
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